
  





  





  ّهل العزل منقصة منفرة





  تجويز انقطاع الخالفة باطل النه نقص منفر

  :قوله 
ّإن مــا ذكــروه مــن أن زوال هــذه املرتتبــة مــن هــارون يــستلزم عزلــه ، وعــزل النــيب : الثالــث 

  .غري جائز
  .خالف العرف واللغة» انقطاع العمل « على » العزل « إطالق : نقول 

  :أقول 
  : دعوى شنيعة ، لعدة أسباب 7فة هارون جتويز انقطاع خال

  :األول 
ّ كانـــت شـــرفا ومقامـــا جديـــدا لـــه ، ألـــا أثبتـــت لـــه 8إن اخلالفـــة هـــارون عـــن موســـى  ً ً ً

ًاإلمامة مع الواسطة باإلضافة إىل إمامته الثابتة له بـال واسـطة ، فكـان جامعـا بـني اإلمـامتني ، 
ّ املرتبــة ، يوجــب التنفــري والتعبــري ، وهــذاما ّوال ريــب يف أن زوال اإلمامــة بعــد ثبوــا احنطــاط يف

، وهــي حقيقــة ال تقبــل ) فــصوص احلكــم ( ّنــص عليــه القيــصري واجلــامي يف شــرحيهما علــى 
  .اجلدل والبحث

 مــن كبــار العلمــاء العرفــاء احملققــني عنــدهم ، كمــا ال 751وداود القيــصري املتــوىف ســنة 
  .وغريه ) 70 / 1ة الشقائق النعماني( خيفى على من راجع ترمجته يف 

   من أشهر عرفائهم898ّكما أن عبد الرمحن اجلامي املتوىف سنة 
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 شـذرات (و  ) 327 / 1البـدر الطـالع ( وادبائهم ، كما ال خيفى علـى مـن راجـع ترمجتـه يف 
  .وغريمها ) 360 / 7الذهب 

  :الثاني 
.  ..ممرتبــة تنفيــذ األحكــا ـ ّبــسبب اســتخالف موســى إيــاه ـ 7لقــد حــصلت هلــارون 
فـإذا كانـت اخلالفـة هـذه منقطعـة انقطـع بانقطاعهـا اسـتمرار .  ..ّحسب تصريح الفخـر الـرازي

ّتلك املرتبة اجلديدة احلاصلة على أساسها ، فال تنفذ أحكامه وال متـضى رئاسـته ، ويـزول عنـه 
ــــــشرف العظــــــيم واملقــــــام اجلليــــــل ، وال ريــــــب يف أن ذلــــــك يــــــستلزم اهلتــــــك والتحقــــــري ،  ّذاك ال

ّب العيب والتعبري ، سواء صح على ذلك اطالق ويستوج إذ لـيس .  ..أو مل يصح» العزل « ّ
  .النزاع يف االسم والعنوان ، بل يف احلقيقة واملعنون

  :الثالث 
انقطــاع العمــل واخلالفــة « علــى » العــزل « يف صــحة عنــوان ) الــدهلوي ( ّإن تـشكيك 

 ، 7بــالبغض والعنــاد ألمــري املــؤمنني يدفعــه صــريح مــا ذكــره ابــن تيميــة ، يف كالمــه الطــافح » 
وهذا عني عبارتـه .  ..على انقطاع اخلالفة بعود املستخلف عن سفرته» العزل « حيث أطلق 

:   
  .ألنه مل يعزله عن املدينة: وقوله « 

ّهذا باطل ، فإنه ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم انعزل علـي بـنفس رجوعـه ، : قلنا  ّ ّ
  .)1(» ذا رجع كما كان غريه ينعزل إ

   ، فقد حتقق العزل يف 7فلو كان هناك انقطاع خلالفة هارون 
__________________  

  .351 / 7منهاج السنة ) 1(
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  . ..ّومعاذ اهللا من ذلك كله.  ..ّحقه
 برجـوع 7ًوأيضا ، يندفع تشكيكه بصريح كـالم القـاري يف دعـوى انعـزال أمـري املـؤمنني 

  ً.وقد تقدمت عبارته سابقا. ..  من تبوك إىل املدينة6النيب 

  :الرابع 
ٍ، ويـصحح حينئـذ إطـالق » املـوت « بـسبب » ّانقطاع الرسـالة « ّبل إن بعضهم يرى  ّ

ّوقد صدرت هذا التجاسر من األشعرية يف حق نبينا .  ..»العزل «  ّ6:   
إن : ًّنــــاظرت أشــــعريا فقــــال يل « ) : التمهيــــد ( قــــال الــــشيخ أبــــو شــــكور الكــــشي يف 

والـــصالة عنـــدكم أن جيلـــس أحـــدكم حتـــت امليـــزاب حـــىت يبتـــل وجهـــه وذراعـــاه ورأســـه الوضـــوء 
. اهللا أكـرب: يعـين . خـدا بـزرگ: وقدماه ، مث يبـسط خـرء احلمـام ويقـوم عليـه ويقـول بالفارسـية 

ِ مــدهامتان(قولــه تعــاىل : يعــين . دو بــرگ ســبز :ّويقــرأ بالفارســية مقــدار آيــة ويقــول   ْ  مث )1( ) ُ
ّساكتا ويقعد مقدار التشهد وقت العقود ، مث يضرط ، فهذه عبادتكميركع ويسجد  ً.  

  .4ًقال هذا طعنا ألىب حنيفة وألصحابكم 
ًإنكــم تعتقــدون بــأن اهللا تعــاىل مــا كــان خالقــا وال رازقــا وال معبــودا قبــل : فأجبتــه وقلــت  ً ً

 برسـول ، وقبـل ْأن خيلق اخللق ، واآلن ليس بغافر وال مثيب وال معاقب ، والرسول اليوم لـيس
ًالوحي ما كان رسوال ، واملؤمنون باملعصية ينقص إميـام ، فلـذلك املعبـود الـذي اعتقـدت بأنـه 
ًما كان ربا معبودا مث صار معبـودا ، وإن هـذا الرسـول مـا كـان رسـوال مث صـار رسـوال مث عـزل ،  ً ً ً ًّ

ّفإن املؤمن الذي ينقص إميانه بالضحك وحنوه يكتفي ـذا القـدر مـن عبـادة ، نعـوذ بـاهللا مـن ال ّ
  .»ذلك 

__________________  
  64 : 55الرمحن ) 1(
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ّ تنتفي مبوته ويصح إطالق العـزل يف حقـه ، كـان نفـي اخلالفـة 6فلو كانت رسالة النيب  ّ
ـــاة أوىل بـــإطالق العـــزل عليـــه ، ويكـــون اســـتلزامه 7عـــن هـــارون   بـــزعم انقطاعهـــا يف حـــال احلي

  . ..لإلهانة والتحقري آكد وأشد

  :الخامس 
ّوأخريا ، فإنا قد وجـدنا  « هـو » انقطـاع اخلالفـة « ّنفـسه يـنص علـى أن ) ّالـدهلوي ( ً

ّفلقــد كــرر الرجــل دعــوى عــدم صــحة إطــالق العــزل .  .. وهــذا مــن طرائــف االمــور!!»العــزل 
أنــه يف مقــام رفــع العيــب والــنقص عــن عمــر بــن اخلطــاب ّ  إال ..علــى انقطــاع اخلالفــة والعمــل

  !!7 إلتجأ إىل النقض بوقوع العزل يف حق هارون بسبب العزل ،
ّسـلمنا أن « : يف اجلواب عن املطعن اخلامس من مطاعن أيب بكر ) الدهلوي ( يقول 

 مــن الطــور انعــزل 7ًعمــر كــان معــزوال مــن قبــل النــيب ، لكنــه مثــل هــارون الــذي برجــوع موســى 
ًّأنه ملا كان نبيا باإلسـتقالل مل يوجـب هـ ّعن خالفته ، إال ّ

ًذا العـزل نقـصا يف إمامتـه ، وكـذلك 
ًلو كان بعـدي نـيب لكـان عمـر ، مل يوجـب عزلـه نقـصا : ّعمر بن اخلطاب الذي قال يف حقه 

  .)1(» يف إمامته 
ٍإذن ، عزل هارون عن اخلالفة برجـوع موسـى ، لكـن عزلـه مل يكـن بقـول مـن موسـى ، 

  . ..ّبل مبجرد عوده من امليقات
انقطـاع  نفـسه ، فـدعوى) الـدهلوي ( ّة كمـا نـص عليـه يوجـب اإلهانـ» العـزل « لكن 
  . ..اخلالفة باطلة

ّقـــد أوضــحنا فــساده يف بعــض جملـــدات » لــو كــان بعـــدي نــيب لكــان عمــر « وحــديث 
  .كتابنا فلرياجع

__________________  
  .286: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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  ّالتمثيل بعادة السالطين ال يرفع اإلشكال 

  :قوله 
ّطني إذا خرجـــوا مـــن دار الـــسلطنة إســـتخلفوا نـــوام وبطـــانتهم ، فـــإذا رجعـــوا ّألن الـــسال

ّانقطعت تلك اخلالفة قهرا ، وال يقال بأم عزلوا ، وال يتوهم وقوع اإلهانة عليهم ّ ً.  

  :أقول 
ّأين الثريا من الثرى ، وأين الدر من احلصى   !؟ّ

ّدة ، إذ مل يقـل لـه إال ٍ يف قومـه مـن غـري تقييـد مبـ7 استخلف هـارون 7ّمث إن موسى  ْ ّ :
ي قـــومي( ــي ف ِ اخلفن ْ َ ِــ ِ ُْ ّ ، ولــيس هــذا احلــال الرؤســاء والــسالطني ، فــإم ال يــستخلفون )1( ) ْ

دا  ًغالبـــا إذا خرجـــوا هـــذا اإلســـتخالف املطلـــق ، بـــل إن ذلـــك اإلســـتخالف مـــنهم يكـــون مقي ـــ ّ ً
نقطعــت النيابــة واخلالفــة ًوحمــدودا بتلــك الــسفرة فقــط ، ولــذا ال يــصدق العــزل علــى نــوام إذا ا

ٍفلو فرض أن رئيسا استخلف أحدا اإلستخالف املطلق غري املقيـد بأمـد ، مث قطـع . برجوعهم  ً ً ّ
ًاخلالفة ، كان اخلليفة معزوال لغة وعرفا واملنكر مكابر قطعا ً ً ً.  

ٍولو سلمنا أن قطع عمل اخلليفـة غـري املقيدة خالفتـه بزمـان مـن ـ ّ اإلزمنـة ، ال يـستوجب  ّ
ه ، فــإن ذلــك لــيس إالالخــتالف مراتــب اإلهانــة والتنفــري ، فــإن بعــض االمــور اإل ّهانــة يف حق ّّ ّــ

ّتوجــــــب اإلهانــــــة بالنــــــسبة إىل األنبيــــــاء والــــــسالطني معــــــا ، وبعــــــضها ال توجبهــــــا بالنــــــسبة إىل  ً
ّالــــسالطني ورجــــال أهــــل الــــدنيا ، وتوجبهــــا بالنــــسبة إىل األنبيــــاء واألئمــــة قطعــــا ، لوضــــوح أن  ً ّ

ًعلى وأجل مـن مراتـب الـسالطني والرؤسـاء ، فمـا يكـون منفرا بالنـسبة إىل الـسالطني مرتبتهم أ ّـ
ّوالرؤساء ، فما يكون منفرا بالنسبة إىل سالطني والوزراء منفر بالنسبة إىل األئمة ً ّ  

__________________  
  142 : 7االعراف ) 1(
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  . ..واألنبياء ، دون العكس
ّمـــل ال يوجـــب إهانـــة يف حـــق الـــوزراء ونـــواب ّأنـــه لـــو فـــرض أن انقطـــاع الع: وتلخـــص  ّ

ّالــسالطني ، فــإن ذلــك ال يــستلزم أن ال يكــون انقطــاع اخلالفــة عــن األنبيــاء موجبــا للتنفــر ً..  .
وهـذا واضـح .  ..ومن هنا يشرتط يف اإلمامة واخلالفة ما ال يشرتط يف الوزارة والرئاسة الدنيوية

  .ًّجدا

  يرفع اإلشكال إثبات النبوة اإلستقاللية لهارون ال 

  :قوله 
مع وصول النبوة اإلستقاللية بعد موت موسى إىل هـارون  ـ ًوإن كان عزال فلماذا يكون

  ؟ًموجبا للنقصان واإلهانة له ـ ، وهي أعلى من اخلالفة بألف درجة

  :أقول 
ه .»التنفــري « ولــزوم » العــزل « قــد عرفــت صــدق  ّــ وأمــا أن ّ كــان ذا نبــوة إســتقاللية ، 7ّ

  :رفع اإلشكال فهذا ال ي

ًأما أوال  ّ:  
ًفألنه بعد حتقق مـا يوجـب اإلهانـة والتحقـري لـه ال يـصلح للنبـوة أصـال ، ّ ّالشـرتاط خلـو  ّ

ًالنيب من العيوب واملنفرات ، فيكون فرض كونه نبيـا فرضـا لتحقـق الـشيء ال يتحقـق مـع حتقـق  ً ّ ّ ّ
  .املانع عن حتققه

ًوأما ثانيا  ّ:  
  ّ له بعد موت موسى ، لكن ذلك ال يرفع فرضنا حصول النبوة اإلستقاللية
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) الـدهلوي ( ّوكـأن .  ..7ّاإلهانة احلاصلة له منـذ رجـوع موسـى مـن الطـور حـىت وفـاة هـارون 
ّفرض حتقق النبوة اإلستقاللية له مبجرد رجوع موسى وانعزاله عن خالفته ّ!  

ّوقــد تنبــه إىل هــذا التــوهم يف بــاب املطــاعن ، وعــدل عــن إثبــات النبــوة املــ ّ ذكورة لــه بعــد ّ
َموســى ، وادعــى حــصوهلا لــه يف حياتــه ، وحــاول أن يرفــع بــذلك اإلشــكال بلــزوم الــنقص مــن  ّ

  .العزل
ّلكـــن غـــريه مـــن األئمـــة الـــسنية التجـــأ إىل زعـــم وقـــوع عـــزل هـــارون بعـــد مـــوت موســـى ،  ّ

ًوجعل حصول النبوة اإلستقاللية له دافعا إلهانة العزل  ّ ْ َ:  
منـــع صـــحة احلـــديث كمـــا منعـــه اآلمـــدي ، : جلـــواب ا« ) : شـــرح املواقـــف ( قـــال يف 

ال عمــوم  :ّأو نقـول علــى تقـدير صــحته . ْوعنداحملـدثني إنــه صـحيح وإن كــان مـن قبيــل اآلحــاد
ِ اخلفنــي في قـــومي ( :لـه يف املنـازل ، بــل املـراد إســتخالفه علـى قومــه يف قولـه  ْ َ ِـ ِ ُْ  الســتخالفه )ْ

ًاملـراد يف احلـديث أن عليـا: أي . على املدينـة  خليفـة منـه علـى املدينـة يف غـزوة تبـوك ، كمـا أن ّ
ًهــارون كــان خليفــة ملوســى يف حــال غيبتــه ، وال يلــزم دوامــه ، أي دوام اســتخالف موســى بعــد 

ِ اخلفني (: وفاته ، فإن قوله  ُْ ّ ال عموم له حبيث يقتضي اخلالفة يف كل زمان ، بـل املتبـادر )ْ
ٍاستخالفه مدة غيبته ، وال يكون حينئذ عد لقصور داللة اللفظ عـن  ـ م دوامه بعد وفاة موسىّ

ّعــزال ، كمــا لــو صــرح ـ اســتخالفه فيــه ّباإلســتخالف يف بعــض التــصرفات دون بعــضها ، وال  ً
ّمنفـرا ، يعـين وإن سـلمنا تنـاول اللفـظ  ـ ّوهـو اإلسـتقالل بـالنبوة ـ ٍعزله إذا انتقل إىل مرتبة أعلـى ْ ً ّ

ً بعــده عزلــه ، مل يكــن ذلــك العــزل منفرا عنــه ، وموجبــا ملــا بعــد املــوت ، وأن عــدم بقــاء خالفتــه ً ّــ
  .لنقصانه يف األعني

إنـــه وإن عـــزل عـــن خالفـــة موســـى ، فقـــد صـــار بعـــد العـــزل مـــستقال بالرســـالة : وبيانـــه  ْ
  َوالتصرف عن اهللا تعاىل ، وذلك أشرف وأعلى من كونه مستخلف 
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  .)1(» موسى مع الشركة يف الرسالة 
ّولـــو ســـلم ، فـــال داللـــة علـــى بقائهـــا بعـــد املـــوت ، ولـــيس « : ) شـــرح املقاصـــد ( ويف 

ٍانتفاؤهــــا مبــــوت املــــستخلف عــــزال وال نقــــصا ، بــــل رمبــــا يكــــون عــــودا إىل حالــــة أكمــــل ، هــــي  ً ً ً
  .)2(» اإلستقالل بالنبوة والتبليغ من اهللا تعاىل 

ولـــيس يف اللفـــظ مـــا يـــدل علـــى اإلســـتمرار والبقـــاء بعـــد انقـــضاء « ) : الـــصواعق ( ويف 
ّدة الغيبة ، ودعوى كونه خليفة له بعـد موتـه مـن املنـازل ، ممنـوع ، فإنـه ادعـاه حمـض ، وزوال م ً

ًاملرتبـة الثابتـة لــه فيـة حيــاة موسـى بوفاتـه ال يــسلتزم نقـصا ، بــل إمنـا يـستلزم كمــاال ، ألنـه يــصري  ً
ًبعـده مـستقال بالرســالة يف التبليـغ مــن اهللا تعـاىل ، وذلــك أعلـى مــن كونـه خليفــة وشـ  ًريكا لــه يف

  .)3(» الرسالة 

  :أقول 
ً خليفة ملوسى من حـني خروجـه إىل الطـور 7ّلكنه توهم باطل ، الستلزامه كون هارون 

وحىت وفاته ، وأن خالفته مل تنقطع برجوع موسى من الطـور بـل مبوتـه ، وهـذا واضـح الـبطالن 
ل حياتـه ال تـزول بـسبب ّاملستخلف يف العزل ، وأن خالفة الثابتة يف حا ّ، ألنه ال دخل ملوت

ّولــيس عاقــل يقــول بــأن مــوت املتخلــف مــن أســباب عــزل اخلليفــة ، بــل أن مــوت . ًموتــه أبــدا ِ

ًاملستخلف يكون مصححا خلالفة اخلليفة عنـه ، قـال ابـن تيميـة  ّ ًواخلليفـة ال يكـون خليفـة « : ِ
  .»ّإالمع مغيب املستخلف أو موته 

  هو ّاخلليفة بل يصححها كماوباجلملة ، موت املستخلف ال ينايف خالفة 
__________________  

  .363 ـ 362 / 8شرح املواقف ) 1(
  .275 / 5شرح املقاصد ) 2(
  .الصواعق املوبقة خمطوط) 3(



 15 ...........................................................................ّلعزل منقصة منفرة؟ هل ا

وعلـى هـذا ، فكيـف  ـ ّوإن كـان يـزعم بـأن حياتـه تنـايف خالفـة خليفـة ـ صـريح عبـارة ابـن تيميـة
بــسبب مــوت  ـ ّ خــروج موســى إىل الطــورالثابتــة مــن حــني ـ ّجيــوز عاقــل زوال خالفــة هــارون

  موسى؟
  .ّعلى أن كثريين من األنبياء استخلفوا يف حيام وبقيت خالفة اخلليفة بعد ممام

  .ًكان خليفة ملوسى بعد موته كما عرفت) يوشع ( ّفإن 
ًفكــان خليفــة مــن بعــد يوشــع كمــا ذكــر الثعلــيب ) كالــب بــن يوفنــا ( ويوشــع اســتخلف 

)1(.  
  .)3( والثعليب )2(كما روى الكسائي ) يوشا فاش ( ابنه وكالب استخلف 

  .)اليسع ( على بين إسرائيل ) إلياس ( واستخلف 
  . وغريه)4(كما ذكر الثعليب ) الكفل  ذا( واستخلف اليسع 

وكما يظهر من هـذه العبـارات احلاكيـة لتلـك االسـتخالفات بطـالن مـا زعمـوا مـن زوال 
امتنــاع اخلالفــة يف حــال حيــاة  ن مــا زعمــه ابــن تيميــة مــناخلالفــة بــاملوت ، كــذلك يظهــر بطــال

 كما يف راوية  ..ًالكفل كان حاكما على الناس يف حياة اليسع ِاملستخلف ، فقد ذكروا أن ذا
  .) ( )1الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا (: الرازي بتفسري اآلية 

  استخلف ) سليمان ( وأن ) ن سليما( استخلف ابنه ) داود ( ّذكروا أن : ًوأيضا 
__________________  

  .250: العرائس يف قصص االنبياء ) 1(
  .قصص االنبياء خمطوط) 2(
  .يوسافس:  وفيه 250: العرائس ) 3(
  .261: العرائس ) 4(
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  .)2() رخبعم ( ابنه 
ًوبعـــد ، فـــإن العـــزل مطلقـــا عيـــب موجـــب للتنفـــري ، ســـواء كـــان يف حـــال احليـــاة أو بعـــد  ّ

  .فما التجأوا إليه لرفع نقص العزل غري مفيد.  ..تاملو

  :ّوتلخص 
ٍوقــال ابــن القــيم يف كــالم لــه .  ..ال يــشك يف ذلــك ذو لــب.  ..إن العــزل منقــصة ّ : »

ًإن من املدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة املمدوح عند الناس ، فإنه ميـدح مبـا لـيس فيـه  ً ّ
ًنـده ، فــال جتـده كــذلك ، فينقلـب ذمـا ، ولــو تـرك بغــري ّ، فتطالبـه النفـوس مبــا مـدح بــه وتظنـه ع ّ

ًمدح مل حتصل لـه هـذه املفـسدة ، ويـشبه حالـه حـال مـن ويل واليـة سـنية مث عـزل عنهـا ، فإنـه  ًّ
  .)3(» ّتنقص مرتبته عما كان قبل الوالية ، وينقص يف نفوس الناس عما كان عليه قبلها 

ًوأما ثالثا  ّ:  
ً ، مل يقيمــوا عليــه دلــيال 7ّ النبــوة باإلســتقالل هلــارون ّفــإن مــا ذكــروه مــن لــزوم حــصول

ــــدعوى يف مقــــام البحــــث واملنــــاظرة ال يرفــــع  ّقطعيــــا ، ال مــــن النقــــل وال مــــن العقــــل ، وجمــــرد ال ً ّ
  .اإلشكال

ًوأما رابعا  ّ:  
ً كــان مطيعــا ملوســى يف حــال حياتــه ، مــع كونــه شــريكا لــه يف 7فلقــد ثبــت أن هــارون  ً

ّ بعد موته لكان تابعا مع اتصافه بالنبوةًرسالته ، فلو كان باقيا ً.. .  
ًأما كونه مطيعا ملوسى يف حال حياته ، فهذا مما ال سبيل إىل نفيه وإنكاره ، فقد روى  ّ

  ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أيب حامت ، : السيوطي عن 
__________________  

  .85 : 21 واآلية يف سورة األنبياء. 211 ـ 210 / 22تفسري الرازي ) 1(
  .328و  291 ـ 290: العرائس ) 2(
  .298 / 2زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 3(
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ّعــن ابــن عبــاس يف قــصة الــسامري  ّفأقــام هــارون فــيمن معــه مــن املــسلمني ممــن مل يفتــنت ، « : ّ
ْوأقام من يعبد العجل على عبادة العجـل ، وختـوف هـارون إن سـار مبـن معـه مـن املـسلمني أن  ّ

ًموسى فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل ، وكان له هائبا مطيعا يقول له  ً ّ «)1(.  
  .) عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان (و ) العرائس ( وكذا يف 

ًوأما خامسا  ّ:  
ًفــإن يوشــع كــان خليفــة ملوســى مــن بعــده ، مــع أنــه كــان حينئــذاك نبيــا مــن األنبيــاء ّ ً..  .

ّيف يوشــع ، ومل متنــع نبوتــه مــن خالفتــه ملوســى ، فكــذلك فكمــا أمكــن اجتمــاع اخلالفــة والنبــوة 
ًهــارون لــو قــدر بقــاؤه حيــا بعــد موســى مل تكــن نبوتــه مانعــة مــن أن يكــون خليفــة ملوســى ً ّ ً ويف . ّ

  .ذلك كفاية ألهل الدراية

ًوأما سادسا  ّ:  
ًفــإن األنبيــاء بعــد موســى كــانوا مجيعــا مبعــوثني لتجديــد وإحيــاء مــا نــسيته أو تركتــه بنــو 

ا إسرا ًئيل مـن أحكـام التـوراة ، فهـم مجيعـا تبـع لـشريعة موسـى ، ولـو قـدر بقـاء هـارون بعـده نبي ّـً ّ
ًلكان كذلك ، ومل يكن نبيا مستقال   .ما ذكروه فسقط.  ..ًّ

أما أن األنبياء كانوا يبعثون بعد موسى ال بشريعة مستقلة ، فهذا ما نص عليـه العلمـاء  ٍ ّ
  :القوم 

قال ابـن .  إىل آخر القصة)1() وإن إلياس ملن املرسلني : ( ىل قال اهللا تعا« قل الثعليب 
ملـا قـبض اهللا تعـاىل حزقيـل : إسحاق والعلماء من أصحاب األخبار 

ّ
 عظمـت األحـداث يف 7

بـــين إســـرائيل ، وظهـــر فـــيهم الفـــساد ، ونـــسوا عهـــد اهللا إلـــيهم يف تـــوراة ، حـــىت نـــصبوا األوثـــان 
ّهم إليـاس نبيـا ، وهـو إليـاس بـن يـسى بـن فنحــاص فبعـث إلـي. وعبـدوها مـن دون اهللا عـز وجـل ً ّ

  بن عيزار 
__________________  

  24281 ح 449 / 8انظر تفسري الطربي ) 1(
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ّوإمنا كانت األنبيـاء بعـد موسـى يبعثـون إلـيهم بتجديـد مـا نـسوا وضـيعوا . ابن عمران بن هارون
  .)2(» من أحكام التوراة 

أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الـدنيا «  : وقال مشس الدين العلقمي بشرح احلديث
  :» واآلخرة ليس بيين وبينه نيب 

  .ليس بيين وبينه نيب: قوله « 
إنه أقرب الناس إليه ، واستدل به على أنـه : هذا أورده كالشاهد لقوله : قال يف الفتح 

ّمل يبعث بعد عيسى أحد إالنبينا صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ ّ.  
رد أن الرســـل الثالثـــة الـــذين ارســـلوا إىل أصـــحاب القريـــة ، املـــذكورة ألنـــه و: وفيـــه نظـــر 

ّقــصتهم يف ســورة يــس ، كــانوا مــن أتبــاع عيــسى ، وأن جــرجيس وخالــد ابــن ســنان كانــا نبــني 
  .وكانا بعد عيسى
ّإن هــذا احلــديث يــضعف مــا ورد مــن ذلــك ، فإنــه صــحيح بــال تــردد ، ويف : واجلــواب  ّ ّ

مــستقلة ، وإمنــا بعــث بعــده مــن  ٍ يبعــث أحــد بعــد عيــسى بــشريعةإنــه مل: أو املــراد . غــريه مقــال
وقــصة خــال بــن ســنان أخرجهــا احلــاكم يف املــستدرك مــن حــديث . بعــث بتقريــر شــريعة عيــسى

  .)1(» ّابن عباس ، وهلا طرق مجعتها يف ترمجته يف كتايب يف الصحابة 

  ّإضطرابهم في معني النبوة ووقت حصولها
ل هـــارون بـــالنبوة علـــى تقـــدير بقـــاءه بعـــد موســـى هـــذه أن دعـــوى اســـتقال: مث ال خيفـــى 

ًالدعوى الـيت أرادوا ـا رفـع إشـكال ورود الـنقص عـن هـارون بعزلـه عـن اخلالفـة ضـعيفة جـدا ،  ّ ّ
  حبيث مل جيزم الفخر الرازي ا مع كونه األصل فيها ، 

__________________  
  .123 : 37الصافات ) 1(
  .252: العرائس ) 2(
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ولكـن القـوم الـذين أخـذوا منـه  .ا منه ، بل ذكرهـا علـى سـبيل الفـرض والتقـديروهم قد أخذوه
  :وهذه عبارة الفخر الرازي .  ..ّهذه الدعوى ذكروها على سبيل اجلزم فتورطوا

ّمث إن سـلمنا أنــه منفــر ، ولكـن مــىت«   إذا حــصلت عقيبــه مرتبـة أخــرى أشــرف منهــا ، ؟ْ
ّ ، وقـدرنا أن اهللا تعـاىل كـان 7و بقي بعد موسـى  ل7وهو إن هارون :  بيانه ؟أو إذا مل حيصل

 ، كــان 7يـأمره أن يتـوىل تنفيـذ األحكـام علــى طريـق األصـالة ال علـى طريــق النيابـة مـن موسـى 
ذلـك أشــرف مـن نيابــة موسـى ، وعلــى هـذا التقــدير ال يلـزم مــن فـوات خالفتــه ملوسـى حــصول 

  .»ّأمر منفر 

  :أقول 
ملوســى أمــر   مل يكــن ، فيلــزم مــن فــوات خالفتــهّلكــن ذلــك مل يتحقــق ، وذاك التقــد بــر

  .ّمنفر ، وإذا كان ال جيوز هذا الالزم ، فامللزوم وهو فوات اخلالفة غري متحقق
ّهذا ، ولو كانت اإلشكاالت كلها تندفع وترفع بالتقـديرات غـري الواقعـة وغـري اجلـائزة ، 

ًمل يبق إشكال يف مسألة أصال ، للزم انسداد باب البحث والتحق   . ..ّيق يف شىت العلومٍ
ا رأى املتــأخرون عــن الــرازي ســقوط هــذا االســلوب لرفــع اإلشــكال ، عمــد  ّومــن هنــا مل ّ ـ ّـ

وقــد .  ..ًمجاعــة مــنهم إىل دعــوى حــصول النبــوة باإلســتقالل هلــارون بعــد مــوت موســى جزمــا
  .عرفت سقوطها كذلك

 7ة موسـى ومجاعة آخرون عمدوا إىل دعوى حصول النبـوة باإلسـتقالل هلـارون يف حيـا
:  

، فإنــه قــال بعــد منــع ) شــرح التجريــد ( حممــود بــن عبــد الــرمحن اإلصــفهاين يف : مــنهم 
  ّسلمنا إنه استخلفه يف حال حياته ، « : خالفة هارون على قوم موسى 
__________________  

  .الكوكب املنري شرح اجلامع الصغري خمطوط) 1(
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ِ اخلفنـي(لـه ّولكن ال نسلم استخالفه له بعد موته ، فإن قو ُْ  لـيس فيـه صـيغة عمـوم حبيـث ) ْ
ًيقتضي اخلالفة يف كل زمان ، وهلذا فإنه لو استخلف وكيال يف حال حياته على أمواله ، فإنـه  ّ
ًال يلــزم مــن ذلــك اســتمرار اســتخالفه لــه بعــد حياتــه ، وإذا مل يكــن ذلــك مقتــضيا للخالفــة يف 

لــة اللفــظ عــن اســتخالفه فيــه ال يكــون ُكــل زمــان ، فعــدم خالفتــه يف بعــض الزمــان لقــصور دال
ّعــزال لــه ، كمــا لــو صــرح باإلســتخالف يف بعــض التــصرفات دون بعــض ، فــإن ذلــك ال يكــون  ً

ًعزال فيما لو يستخلف فيه ، وإذا مل يكن عزال فال ينفر ً.  
ًســلمنا أن ذلــك يكــون عــزال لــه ، ولكــن مــىت يكــون ذلــك منفرا عنــه ّــ ً  إذا كــان قــد ازال ؟ّ

َفلــم . ّاألول مــسلم والثــاين ممنــوع ؟ توجــب نقــصه يف األعــني ، أو إذا مل يكــنعنــه بــالعزل حالــة ِ

ًإن هــارون كــان شــريكا : وبيــان عــدم نقــصه هــو  ؟قلــتم بــأن ذلــك ممــا يوجــب نقــصه يف العــني
َملوسى يف النبوة ، وحال املستخلف دون حال الـشريك يف نظـر النـاس ، فـإذن ، االسـتخالف 

  .ًشركة ، وحال املنقصة ال يكون زواله موجبا للتنقيصحالة منقصة بالنظر إىل حال ال
ٍسلمنا لزوم النتقـيص مـن ذلـك ، لكـن إذا لـزم منـه العـود إىل حالـة هـي أعلـى مـن حالـة  ّ

لكــن مل قلــتم أنــه مل يعــد إىل حالــة  .ّ األول ممنــوع والثــاين مــسلم؟اإلســتخالف ، أو إذا مل يعــد
ًالف فقد صار بعد العزل مستقال بالرسـالة ْإنه وإن عزل عن اإلستخ:  وبيان ذلك ؟هي أعلى

  .»عن اهللا تعاىل ال عن موسى ، وذلك أشرف من استخالفه عن موسى 
ّولـو سـلم فـأي داللـة « ) : يف الـسهام الثاقبـة ( إسحاق اهلروي ، حيث قـال : ومنهم  ّ

  ، وانتهاء الـشغل بانتهـاء العمـل لـيس مـن بـاب العـزل ،7على بقاء اخلالفة بعد موت موسى 
ّخصوصا إذا اشتمل على العود إىل حالة أكمل ، وهو اإلستقالل بالنبوة والتبليغ مـن اهللا ، ال  ً

  . »7من موسى 
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  :أقول 
  .ًلكن هذه الدعوى أيضا ال ترفع اإلشكال

ألنـــه إن كـــان املـــراد مـــن حـــصول النبـــوة باإلســـتقالل هلـــارون يف حيـــاة موســـى ، حـــصول 
  :بوة ، بعد عزله عن اخلالفة عنه ، فهذا خمدوش وصف زائد له على شركته مع موسى يف الن

ًأوال  ّــبأنه ال دليــل هلــم علــى أنــه بعــد عزلــه عــن اخلالفــة ملوســى حــصل لــه وصــف زائــد : ّ
  .ّعلى شركته ملوسى يف النبوة

ّبأن هذه الدعوى واضحة البطالن ، إذ ال جيوز عاقل أن يكون هارون : ًوثانيا   قبـل 7ّ
النبـوة ، ويكـون بعــد عزلـه عــن اخلالفـة الــصريح  ًى وشـريكا لــه يفًاخلالفـة عـن موســى تابعـا ملوســ

ّيف الداللة على النقص والتنفري يف مرتبة أعلى من وصف التبعية ، وهي مرتبة النبوة املستقلة ٍ.  
وإن مل يكن املراد من اإلستقالل يف النبوة مع موسى والتبعية له ، فـأين العـود إىل مرتبـة 

  ؟ه إشكال النقص والتنفري احلاصل بالعزل به عن اخلالفةأعلى وأشرف ، حىت يرتفع ب
ْولعــل اإلصــفهاين إلتفــت إىل أن ال جــدوى لــسلوك هــذا الطريــق لرفــع إشــكال التنفــري ،  ّ

  :ًوسلك طريقا آخر فقال ) شرح التجريد ( ّعما ذكره يف ) شرح الطوالع ( فلذا عدل يف 
ّولـئن سـلم أن ذلـك«   علـى تقـدير حيـاة 8ة موسـى أي عـدم خالفـة هـارون بعـد وفـا ـ ّ

ًعزل ، ولكن إمنا يكون نقصا له إذا ـ 7هارون  ْ  
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  .)1(» ّمل يكن له مرتبة أعلى من اإلستخالف ، وهي الشركة يف النبوة 
  .الشركة يف النبوة: فجعل الرافع للنقص والتنفري احلاصل بالعزل 

 العـزل املزعـوم ، ًلكن هذه الشركة يف النبوة كانـت حاصـلة لـه قبـل اإلسـتخالف ، وبعـد
  ؟فأين العود إىل مرتبة أعلى ترفع النقص احلاصل بسبب العزل

  خالصة الكالم في هذا المقام 
  :ّوتلخص من مجيع ما ذكرنا 

  .ّإن العزل عن اخلالفة نقص وعيب ومنفر ـ 1
ّإن املنفر ال جيوز حـصولة بالنـسبة إىل النـيب ، ملـا تقـرر مـن أن النـيب جيـب أن يكـون  ـ 2 ّ ّ

ّا عن مجيع املنفراتسامل ً.  
بـسبب مـا زعمـوه  ـ 7ّإن مجيـع مـا ذكـروه لرفـع إشـكال حـصول املنفـر عـن هـارون  ـ 3

  .غري رافع لإلشكال ـ من عزله عن خالفة موسى
  .ّأما التمثيل بعادة السالطني ، فقد عرفت ما فيه

ّوأما أن النبوة املستقلة احلاصلة هلارون ترفع الـنقص والعيـب احلاصـل بعزلـه ،  فقـد رأيـت ّ
ّاضــطرام يف بيــان ذلــك ، فتــارة جعلــوا العــزل مقارنــا للرجــوع مــن الطــور وحــصول النبــوة بعــد  ً ً

  .موسى
  .جعلوا العزل بعد وفاة موسى ال عند رجوعه من الطور: واخرى 
  ً.جعلوا العزل يف حياة موسى وحصول النبوة يف حياته أيضا: وثالثة 
  .ً رافعا للنقص احلاصل بسبب العزلجعلوا جمرد الشركة يف النبوة: ورابعة 
َمبعـــزل عـــن الـــصواب ، مـــستغرب غايـــة اإلســـتغراب عنـــد اويل  ـ كمـــا رأيـــت ـ ّوالكـــل ٍ

  .األلباب
__________________  

  .238ّشرح الطوالع ) 1(
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  :وهو ) الدهلوي ( وبقي وجه آخر ذكره 

  :قوله 
ًزيرا مستقالوجيعل و ـ بعد موت الوزير ـ ْبل هو نظري أن يعزل نائب الوزير ً.  

  :أقول 
  ً.لكنه سخيف جدا

ًأما أوال  ّ ًليــست عــزال ، بــل ترفيــع يف املرتبــة  ـ بعــد مــوت الــوزير ـ فــوزارة نائــب الــوزير: ّــ
  .ورفعة يف املقام

ًوأما ثانيا  ًإن صرفه عن النيابة وجعلـه وزيـرا مـستقال يكـون يف وقـت واحـد تقريبـا ومـن : ّ ٍ  ً
وإمنـا يتحقـق . ً ذلـك الـصرف عـن النيابـة إهانـة تـستلزم التنفـريٍغري فاصل زماين ، ولذا ال يكون

  .اإلهانة والتنفري فيما لو عزل عن النيابة ومل ترتفع درجته باحلصول على الوزارة
ًوذا تعرف أن التنظري بـني مـا ذكـره وبـني مـا حنـن فيـه سـخيف جـدا ّفـإم يـدعون .  ..ّ

ّقص كـان يرتفـع نبوتـه اإلسـتقاللية الـيت كانـت  ، ويقولون إن هذا الن7هلارون » العزل « حتقق 
ّتكون له لو قدر بقاؤه حيا مدة أربعني سنة وحىت بعد موت موسى ًّّ!!  
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   ؟ّهل يجوز المنفر على األنبياء
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ّوإن مجيــع مــا ذكــره القــوم مبــين علــى عــدم جــواز املنفــر علــى األنبيــاء   ـ فــإم.  ..:ّ
ّ حــق هــارون ، وســلموا كــون العــزل منقــصة منفــرة ، بعــد أن زعمــوا وقــوع العــزل عــن اخلالفــة يف ّ

ًانربوا لتوجيه هذا العزل وإخراجه عن كونه منفرا ـ ّواملنفرات غري جائزة على األنبياء ّ.. .  

  كالم شنيع للفخر الرازي 
ايـة العقـول ( هـو الفخـر الـرازي يف كتابـه  ـ يف أكثـر مـا ذكـروه ـ وقد عرفت أن األصـل

(.  
ّوكأنـه يعلـم يف قــرارة نفـسه أن مجيـع مـا ذكـره هـو وغــريه  ـ ًهـا آخـرلكـن الـرازي ذكـر وج ّ

  :وهو .  ..ّاستحىي مقلدوه من ذكره لقبحه وشناعته ـ غري رافع لإلشكال
  !!. ..:جواز التنفري يف حق األنبياء 

  :وهذه عبارته 
َمث إن سلمنا إنه منفر مطلقا ، فلم ال جيوز على األنبياء«  ِ ً ّ ّ   ؟ْ

  .ناء على القول بالتحسني والتقبيحفإن املنع منه ب
  .»وقد مضى القول فيه 

ّكلمات في وجوب نزاهة األنبياء عن المنفرات  ٌ  
ّوإن هــذا الكــالم يف الــشناعة والفظاعــة حبيــث تقــشعر منــه اجللــود وتتــأمل ّ القلــوب ، إنــه  ّ

  . ..ّكالم يتحاشى عن التفوه به أطفال أهل اإلسالم
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ّ يوجب اإلهانة واحلقارة واملذلة هلم ، ويستلزم تنفر الطباع إذا كان جيوز على األنبياء ما 
ٍ وأي فائــدة للــشرائع الــيت يبعثــون ــا؟ّوابتعادهــا عــنهم ، فــأي أثــر لبعــثهم  فــانظر إىل أي حــد ؟ّ ّ

ّ إن العجــز عــن رد تلــك !!يــصل بــالقوم إصــرارهم علــى إنكــار فــضائل أمــري املــؤمنني وتكــذيبها
ّ وإن اإللتــزام ــذه الطامــات عنــدهم !!عيــب والــنقص إىل األنبيــاءالفــضائل يلجــؤهم إىل نــسبة ال ّ

ّ إن كـل هـذه األباطيـل حـول خالفـة هـارون !!أسهل وأفضل من اإلعرتاف بفضل أمري املؤمنني ّ
، وكل تلك اإلفرتاءات على هارون نفسه ، ألجـل إبطـال خالفـة أمـري املـؤمنني املـشبهة خبالفـة  ّ

  !؟هارون عن موسى
  !؟ واختاروا النار على اإلقرار؟ّ كيف قادم العصبية إىل النار!ءًفتسعا هلؤال

على وجوب اشرتاك اخلليفة مـع النـيب ) إزالة اخلفا ( ّلقد نص شاه ويل اهللا الدهلوي يف 
  . ..ّيف جد األعلى ، كي ال ينظر الناس إىل اخلليفة بعني التحقري

ّونــص ابــن القــيم علــى وجــوب نزاهــة النــيب مــن أن يكــون لــ ّ أي « : ه خائنــة األعــني قــال ّ
وم بــه ، بــل  ِإن النــيب ال خيــالف ظــاهره باطنــه وال ســره عالنيتــه ، وإذا نفــذ حكــم اهللا وأمــره مل ي ـ ُـ ّ

  .)1(» ّصرح وأعلنه 
ٍونص ابن اهلمام وابن أيب شريف على وجوب سالمة النيب من كل نقص ومنفـر ّ وهـذا . ّ

  :كالم ابن اهلمام بشرح ابن أيب شريف 
ّوة الذكورة ، ألن االنوثة وصف نقصشرط النب«  ّ.  

ًوكونــــه أكمــــل أهــــل زمانــــه عقــــال وخلقــــا حــــال . بفــــتح اخلــــاء املعجمــــة وســــكون الــــالم. ً
   قبل اإلرسال فقد 7وأما عقدة لسان السيد موسى . اإلرسال

__________________  
  .401 / 3زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
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ولي( :زيلت بدعوته عند اإلرسال بقوله ُا ِ واحلل عقدة من لـساني يـفقهوا قـ ِْـ َ َـْ ُـ َ ْ ِْـ ِ ً َ ُ ْ ُ ْ ّ كمـا دل )1( ) َ
ُ قد أوتيت سؤلك يا موسى(عليه قوله تعاىل  َُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ( )2(.  

كمـــــا هـــــو مقتـــــضى كونـــــه ســـــائس اجلميـــــع ومـــــرجعهم يف . ًوأكملهـــــم فطنـــــة وقـــــوة رأي
  .املشكالت

مـــن دنـــاءة اآلبـــاء . أي وشـــرط النبـــوة الـــسالمة. بـــالرفع عطـــف علـــى الـــذكورة. والـــسالمة
  .ّأي الطعن بذكرهن مبا ال يليق من أمر الفروج. ّومن غمز االمهات

ألن قسوة القلـب موجبـة للبعـد عـن جنـاب الـرب ، إذ هـي منبـع . والسالمة من القسوة
ه ، وإذا فـــسدت فـــسد  ّــاملعاصــي ، ألن القلـــب هــو املـــضغة الـــيت إذا صــلحت صـــلح اجلـــسد كل

 ـ ّحـسنه الرتمـذي ، ورواه البيهقـي ـ ٍويف حـديث .ث الـصحيحاجلسد كله ، كما نطـق بـه احلـدي
  .إن أبعد الناس من اهللا تعاىل القلب القاسي

ّوالسالمة من العيوب املنفرة منهم ، كـالربص واجلـذام ، ومـن قلـة املـروة ، كاألكـل علـى  ّ
ومـــن دنـــاءة الـــصناعة كاحلجامـــة ، ألن النبـــوة أشـــرف مناصـــب اخللـــق مقتـــضية لغايـــة . الطريـــق

  .)3(» إلجالل الالئق باملخلوق ، فيعترب هلا انتفاء ما ينايف ذلك ا
ّوجـه قـول عامـة أهـل الـسنة«  ـ )أصـول عقائـده ( يف  ـ وقـال البـزودي إن : واجلماعـة  ّ

اهللا تعـاىل بــني أن بعــض الرسـل حــصل مــنهم ذنـوب ، وال يــستقيم أن يكــون ذنـوم عــن قــصد 
من مـــنهم الكـــذب ، فيـــؤدي إىل تفويـــت مـــا هـــو واختيـــار ، فإنـــه لـــو كـــان كـــذلك لكـــان ال يـــؤ

ّاملقصود بالرسالة ، وألنه إذا كان جيـيء مـنهم الـذنوب قـصدا نفـر طبـاع النـاس عـنهم ، فيـؤدي  ً
  .»إىل أن ال يكون يف بعث الرسل فائدة 

ًوأما الصغائر فتجوز عمدا عند « : وقال التفتازاين بشرح عقائد النسفي  ّ  
__________________  

  .27 : 20طه ) 1(
  .36 : 20طه ) 2(
  .املسامرة يف شرح املسايرة يف العقائد املنجمة يف اآلخرة) 3(
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ّاجلمهور ، خالفا للجبائي وأتباعه ، وجتـوز سـهوا باإلتفـاق ، إالمـا يـدل علـى اخلـسة ، كـسرقة  ّ ّ ّ ً ّ ً
ّلــه بعــد ك] هــذا . [ لكــن احملققــني اشــرتطوا أن ينبهــوا عليــه فينتهــوا عنــه. ّلقمــة والتطفيــف حببــة

وذهـب املعتزلـة إىل امتناعهـا ، ألـا . ّوأما قبلـه ، فـال دليـل علـى امتنـاع صـدور الكبـرية. الوحي
ّتوجب النفرة املانعة عن اتباعهم ، فتفوت مصلحة البعثة ّ.  

ِواحلـق منـع مــا يوجـب النفــرة ، كعهـر االمهـات والفجــور ، والـصغائر الدالــة علـى اخلــسة  ّ
 «)1(.  

الذكورة ، وكمال العقل ، والذكاء : ّمن شروط النبوة : خامتة  « :وقال بشرح املقاصد 
ّــ، والــسالمة عــن كــل مــا ينفر ،  ـ 8ولــو يف الــصىب كعيــسى وحيــىي  ـ ، والفطنــة ، وقــوة الــرأي

ّكدناءة اآلباء وعهـر االمهـات ، والغلظـة ، والفظاظـة ، والعيـوب املنفـرة كـالربص واجلـذام وحنـو 
ّروءة ، كاألكل على الطريق واحلرف الدنية كاحلجامة ، وكل مـا خيـل ّذلك ، واالمور املخلة بامل

  .)2(» ّحبكمة البعثة من أداء الشرائع وقبول االمة 
وقــوع الــصغرية مــن  ّمــن جــوز:  تعــاىل يقــول ;كــان إمــام احلــرمني « : وقــال الــشعراين 

األنبياء سهوا قيدها بغري الدالة على اخلسة  ِ ّ ّ ً «)1(.  
وأمــا الــصغائر ، فمــا كــان منهــا داال علــى اخلــسة كــسرقة لقمــة ، فــال « : وقــال القــاري  ِ 

  .)2(» ًخالف يف عصمتهم فيه مطلقا 
وأمــا غــري الكــذب مــن الكبــائر ، والــصغائر اخلسيــسة « : وقــال عبــد العلــي األنــصاري 

ْكسرقة لقمة وغريها مما يدل على اخلسة وإن كانت مباحة ، فاإلتفاق  ّ ِ ٍ  
__________________  

  .215: مبحث عصمة األنبياء  ـ شرح العقائد النسفية) 1(
  .61 / 5شرح املقاصد ) 2(
  .3 / 2: اليواقيت واجلواهر ، املبحث احلادي والثالثون ) 3(
  .مبحث عصمة األنبياء ـ ضوء املعايل يف شرح بدء األمايل) 4(
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ّبني فرق اإلسالم على عصمتهم عن تعمدها مسعا عند أهل السنة القام ً ّـعني للبدعة كثرهم اهللا ّ
  .)1(» ًتعاىل ، أو عقال عند املعتزلة والروافض خذهلم اهللا تعاىل ، وقد عرفت شبههم وجواا 

  .)2(نفسه ) الدهلوي ( وكذا قال 

  مع ابن روزبهان 
ّوقد نص عليه ابن روزان ، لكن من العجائب جهله أو جتاهله مبـا تفـوه بـه الـرازي يف  ّ

ّىت رد على قول العالمة احللي ح) اية العقول (  ّ ّ إن األشاعرة لزمهم باعتبار نفي احلـسن « : ّ
ّوالقـــبح أن يـــذهبوا إىل جـــواز بعثـــة مـــن هـــو موصـــوف بالرذائـــل واألفعـــال الدالـــة علـــى اخلـــسة  ْ «

  :بقوله 
نعوذ باهللا من هذه اخلرافات واهلـذيانات ، وذكـر هـذه الفـواحش عنـد ذكـر األنبيـاء ، « 

يم (: والدخول يف زمرة  وا لهم عـذاب أل ون أن تشيع اْلفاحشة في الـذين آمن ٌ إن الذين يحب َ َِـَ ٌَ َ ْ ُـ َ ُـ َ َ ُِ ِـ ِ ِ ِ ُ ََ ِـ َـ ْ ـ  ِ
ـــدنيا واآلخـــرة ِفـــي ال َ ِ ْ َ ْ   ، وكفـــى بإســـاءة األدب أن يـــذكر عنـــد ذكـــر األنبيـــاء أمثـــال هـــذه )1( ) ِ

ّالرتهات ، مث يفرتى على مشايخ السنة وعلماء اإلسالم ما ال يلزم من قو هلم شـيء منـه ، وقـد ّ
: والثــاين  .وصــف الــنقص والكمــال: أحــدمها : ٍعلمــت أن احلــسن والقــبح يكــون مبعــان ثالثــة 

ّوهــذان املعنيــان عقليــان ال شــك فيهمــا ، فــاءذا كــان مــذهب األشــاعرة أمــا . املالئمــة واملنــافرة
ًعقليان فأي نقص أمت من أن يكـون صـاحب الـدعوة اإلهليـة موصـوفا ـذه القبـائ ّ ٍ ح الـيت ذكرهـا ّ

ه حــسب أن األنبيــاء أمثالــه مــن رعــاع احللــة الــذين يفــسدون  .ّهــذا الرجــل الــسوء الفحــاش ّــوكأن
  .»ّنعوذ باهللا من التعصب ، فإنه أورده النار . على شاطىء الفرات بكل ما ذكره

__________________  
  . هامش املستصفى99 / 2ّشرح مسلم الثبوت ) 1(
  .163: ّ مبحث النبوة التحفة االثنا عشرية ،) 2(
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  :أقول 
ّإنه يتجاســر علــى العالمــة ، وهــو يتجاهــل كــالم الــرازي ، علــى أن األشــاعرة ، ال يــرون  ّ ّ ّــ
ّامتنــاع شــيء عقـــال علــى اهللا تعـــاىل ، فالبــد أن يكـــون مــن اجلـــائز عنــدهم عقـــال عهــر امهـــات  ً ًّ

ّ ، ومن هنا صرح الرازي مبنع عدم جواز املنفرات على األن:األنبياء  بياء ، وبىن ذلـك علـى ّ
ًلكــن ملــا كــان هــذا التجــويز شــنيعا جــدا ، فقــد جتاهلــه ابــن .  ..القــول باحلــسن والقــبح العقليــني ّ ً ّ ْ

  !!ّروزان وأنكر على العالمة كالمه
ّإال أن األعجـب هـو أن ابـن روزـان نفـسه يــصرح بأنـه لـيس مـن القبـيح عنـد العقــل أن  ّ ّ ّ

  !!ّيظهر اهللا املعجزة على يد الكذابني
اهللا شـيء  َلو كان احلسن والقبح باعتبار السمع ال غري ، لما قبح من« : ّقال العالمة 

ّ، ولو كـان كـذلك ملـا قـبح منـه تعـاىل إظهـار املعجـزات علـى يـد الكـذابني ، وجتـويز ذلـك يـسد 
ّبــاب معرفـــة النبـــوة ، فـــإن أي نـــيب أظهـــر املعجــزة عقيـــب ادعـــاء النبـــوة ال ميكـــن تـــصديقه ، مـــع  ّّ ّ ّ ّ

  .»ّيز إظهاره املعجزة على يد الكاذب يف دعوى النبوة جتو
لــو كــان كــذلك ملــا : قولــه . إنــه مل يقــبح مــن اهللا شــيء: جوابــه « : فقــال ابــن روزــان 

ّعــدم إظهــار املعجــزة علــى يــد الكــذابني لــيس : قلنــا . ّقــبح منــه إظهــاراملعجزات علــى الكــذابني
ًلكونه قبيحا عقال ، بل لعدم جريان عادة اهللا  تعـاىل اجلـاري جمـرى احملـال احملـال العـادي بـذلك ً

  .»اإلظهار 
ـــــإذا كـــــان هـــــذا جـــــائزا ، فـــــأي ريـــــب يف جتـــــويز األشـــــاعرة بعـــــث املوصـــــوف بالرذائـــــل  ّف ً

  !؟واخلسائس
ْإنه لو كان احلسن والقبح شرعيني ، حلسن من اهللا أن يأمر « : ّوقال العالمة  ّ  
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واملواظبــة علــى الزنــا ، والــسرقة ، والنهــي عــن بــالكفر ، وتكــذيب األنبيــاء ، وتعظــيم األصــنام ، 
ٍالعبادة والصدق ، ألا غري قبيحة يف أنفسها ، فإذا أمر اهللا تعاىل ـا صـارت حـسنة ، إذا ال 
ًفرق بينها وبني األمر بالطاعة ، وأن شكر املنعم ، ورد الوديعة ، والصدق ، ليـست حـسنة يف  ّ ّ ّ

ً قبيحـة ، لكـن ملا اتفـق أنـه تعـاىل أمـر ـذه جمانـا لغـري أنفسها ، ولو ى اهللا تعاىل عنها كانت ّ ّـ ْ
ًغـــرض وال حكمـــة صـــارت حـــسنة ، واتفـــق أنـــه ـــى عـــن تلـــك فـــصارت فبيحـــة ، وقبـــل األمـــر  ّ

  .والنهي ال فرق بينهما
ّومن أداه عقله إىل تقليد يعتقـد ذلـك فهـو أجهـل اجلهـال وأمحـق احلمقـى ، إذا علـم أن  ّ ّ

ّعلـم ووقـف عليـه مث اسـتمر علـى تقليـده فكـذلك ، فلهـذا وجـب معتقد رئيسه ذلك ، وإن مل ي
ّعلينا كشف معتقدهم ، لئال يضل غريهم وال تستوعب البلية مجيع الناس أو أكثرهم  ّ«.  

ّـإنه ال يلـزم مـن كـون احلـسن والقـبح شـرعيني : جوابـه : أقـول « : فأجاب ابـن روزـان 
اهللا األمر بالكفر واملعاصـي ، ألن املـراد مبعىن أن الشرع حاكم باحلسن والقبح ، أن حيسن من 

ّذا احلـسن إن كـان استحـسان هـذه األشـياء فعـدم هـذه املالزمـة ظـاهر ، ألن مـن األشـياء مـا 
ًيكــون خمالفــا للمــصلحة ال يستحــسنه احلكــيم ، وقــد ذكرنــا أن املــصلحة واملفــسدة حاصـــلتان 

أنــه ال  متنــاع عليــه ، فقــد ذكرنــالألفعــال حبــسب ذواــا ، وإن كــان املــراد ــذا احلــسن عــدم اإل
ًميتنـع عليـه شــيء عقـال ، لكـن جــرى عـادة اهللا تعـاىل علــى األمـر مبـا اشــتمل علـى مـصلحة مــن 

ٍاألفعال ، والنهى عما اشتمل على مفسدة من األفعال ّ.  
ّفالعلم العادي حاكم بأن اهللا مل يأمر بالكفر وتكذيب األنبياء قط ، ومل ينه عن شـكر 

  .».  ..ديعةّاملنعم ورد الو
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  :أقول 
ًفإذا مل تكن تلك األمـور ممتنعـة عقـال ، مل يكـن بعـث املوصـوف بالرذائـل ممتنعـا كـذلك  ً ً

  . ..عندهم
  :ًوأيضا ، يقول ابن روزان 

ًمث استدل على بطالن كونه خالقا للقبائح بلزوم عـدم امتنـاع إظهـار املعجـز علـى يـد «  ّ
وجواب هذا وما ذكر بعـده مـن . ّ، وأجبناه يف حمالهًالكاذب ، وقد استدل قبل هذا ذا مرارا 

  :ّترتب االمور املنكرة على خلق القبائح مثل ارتفاع الثقة من الشريعة والوعد والوعيد وغريها 
إنــا جنــزم بــالعلم العــادي ومبــا جــرى مــن عــادة اهللا تعــاىل ، أنــه مل يظهــر املعجــزة علــى يــد 

ًلعاديــة ، وإن كــان ممكنــا بالــذات ، ألنــه الجيــب ًالكــاذب ، فهــو حمــال عــادة كــسائر احملــاالت ا ْ
ذكــروه مــن لــزوم جــواز تــزيني الكفــر يف القلــوب  ّعلــى اهللا تعــاىل شــيء علــى قاعــدتنا ، فكــل مــا

ًعوض اإلسالم ، وأن ما عليـه األشـاعرة مـن اعتقـاد احلقية ميكـن أن يكـون كفـرا وبـاطال ، فـال  ً ّـ
ّـيقع عادة كسائر العاديات ، وحنـن جنـزم بعـدم إن مجيع هؤالء ال : فجوابه . ّيستحقون اجلواب ً

ًوقوع وإن جاز عقال ، حيث مل جيب عليه تعاىل شيء ، وال قبيح بالنسبة إليه  ْ«.  
ــفظهــر أن مجيــع مــا ذكــره مــن الطعــن والــسب للعالمــة احللي متوجه إىل الفخــر الــرازي ،  ّ ّــ ّ ّ

  .بل إىل نفسه وإىل مجيع األشاعرة

  سألة على الحسن والقبح جواب دعوى الرازي ابتناء الم
ّوأمـــا دعـــوى الفخـــر الـــرازي بـــأن عـــدم جـــواز املنفـــر علـــى األنبيـــاء ّ مبتـــين علـــى القـــول  ـ ّ
  ّبالتحسني والتقبيح ، وإذ أم يقولون بذلك ، فال مانع من املنفر على 



 35 .......................................................................ّهل جيوز املنفر على األنبياء؟ 

  :ّفريدها . :األنبياء 
ًلقد نص عبد العلي األنصاري يف كالمه املنقول آنفا عـن  : ًأوال ّح مـسلم الثبـوت شـر( ّ

ّعلى أن مذهب أهل السنة عصمة األنبياء عن األمور اخلسيـسة بالـسمع ، وإن كانـت تلـك )  ّ ّ
ّفإذن ، ال يتوقف القول بعـدم جـواز االمـور املنفـرة علـى األنبيـاء علـى القـول .  ..ًاالمور مباحة

  .ّبالتحسني والتقبيح العقليني
ذائــل اخلسيــسة علــى األنبيــاء ال يبتــين علـــى لقــد ذكــر ابــن روزــان أن امتنـــاع الر : ًثانيــا

ّثبـــوت احلـــسن والقـــبح العقليـــني مبعنامهـــا املتنـــازع فيـــه ، بـــل إن ثبومـــا ، مبعـــىن وصـــف الكمـــال 
ًكـاف المتنـاع الرذائـل علـيهم ، ومبـا أن الـرازي أيـضا  ـ ًالـذي تقـول األشـاعرة بـه أيـضا ـ والنقص ّ ٍ

بح بـــاملعىن املـــذكور ، فـــال ينـــايف منـــع احلـــسن بثبـــوت احلـــسن والقـــ )ايـــة العقـــول ( ّيـــصرح يف 
ّوالقــبح العقليــني بــاملعىن املتنــازع فيــه القــول بامتنــاع الرذائــل واالمــور املنفــرة علــى األنبيــاء ، ألنــه  ّ

ّبناء على ثبوما ذا املعىن يكون اتصاف النيب بصفة عني اتصافه بصفة القبح ّّ ً.  

  ّلعقليين َمن األشاعرة من يقول بالتحسين والتقبيح ا
إنــه وإن نفــى مجهــور األشــاعرة التحــسني والتقبــيح العقليــني بــاملعىن املتنــازع فيــه ،  : ًثالثــا

ّلكــن فــيهم مجعــا كثــريا مــن النحــارير املــشاهري يــصرحون بإثبامــا ً ً وإليــك نــصوص عبــارات .  ..ّ
  :طائفة منهم 

  :قال عبد العزيز بن أحمد البخاري 
 ـ أي بـاب األمـر ـ من حكم الشريعة يف هذا البابو: أي . ومن قضية الشرع: قوله « 

إن ثبــوت احلــسن للمــأمور بــه مــن : أن حكــم اآلمــر إىل املــأمور بــه يوصــف باحلــسن ، واملعــىن 
ّقضايا الشرع ال من قضايا اللغة ، ألن هذه الصفة تتحقق يف قبيح كـالكفر والـسفه والعبـث ، 

  ّكما تتحقق يف احلسن أالترى أن السلطان
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ًذا أمر إنسانا بالزنا والسرقة والقتل بغـري حـق كـان آمـرا حقيقـة ، حـىت إذا خالفـه املـأمور اجلائر إ ً
  .ومل يأت مبا أمر به يقال خالف أمر السلطان

 فعنــدنا هــو مــن مــدلوالت ؟مث اختلــف أن احلــسن مــن موجبــات األمــر أم مــن مدلوالتــه
ء علـى أن احلـسن والقـبح وعند األشعرية وأصحاب احلديث هو من موجباتـه ، وهـو بنـا. األمر

ّ فعنــدهم ال حــظ لــه يف ذلــك ، ؟يف األفعــال اخلارجــة عــن اإلضــطرار هــل يعــرف بالعقــل أم ال َ
ّوالنهي ، فيكون احلسن ثابتا بنفس األمر ، ال أن األمر دليـل ومعـرف علـى  وإمنا يعرف باألمر ً

ملا كان للعقـل حـظ إىل معرفـة حـسن بعـض: وعندنا . ٍحسن سبق ثبوته بالعقل
ّ

 املـشروعات ، 
ًكاإلميان وأصل العبادات والعدل اإلحسان ، كان األمـر دلـيال ومعرفـا ملـا يثبـت حـسنه بالعقـل  ّ ً

  .كذا يف امليزان. ًوموجبا ملا يعرف به
 إىل أن العقل بذاته لـيس بـدليل ;ذهب أكثر أصحاب الشافعي : وذكر يف القواطع 

ّقبحــه ، حـىت يــرد الـسمع بــذلك ، علـى حتـسني شــيء وال تقبيحـه ، وال يعــرف حـسن الـشيء و
وإمنا العقـل آلـة يـدرك بـه مـا حـسن ومـا قـبح ، بعـد أن يثبـت ذلـك بالـسمع ، وذهـب إىل هـذا 

وذهــب طائفــة : قــال . ;وذهــب إليــه مجاعــة مــن أصــحاب أيب حنيفــة  .ّكثــري مــن املتكلمــني
مـــن أصـــحابنا إىل أن احلـــسن والقـــبح ضـــربان ، ضـــرب علـــم بالعقـــل كحـــسن العـــدل والـــصدق 

وفائـدة الـسمع إذا : قـالوا  .لنافع وشكر النعمة ، وقبح الظلم هوالكذب الـضار وشـرب اخلمـرا
أبــو بكــر : وإليــه ذهــب مــن أصــحابنا . ًورد مبوجــب العقــل أن يكــون وروده مؤكــدا ملــا يف العقــل

ّالقفـال الــشاشي ، وأبـو بكــر الـصرييف ، وأبــو بكـر الفارســي ، والقاضـي أبــو حامـد ، واحلليمــي 
وهـــو . ً ، خـــصوصا العراقيـــون مـــنهم;إليـــه ذهـــب كثـــري مـــن أصـــحاب أيب حنيفـــة و .وغـــريهم

  .)1(» مذهب املعتزلة بأسرهم 
__________________  

  .389 / 1كشف االسرار يف شرح االصول البزودي ) 1(
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  :أقول 
عـــالء : ومؤلفــه ) ميــزان االصــول يف نتــائج العقــول ( هــو كتــاب » امليــزان « املــراد مــن 
ميــزان االصــول يف نتــائج العقــول « : الظنــون  قــال كاشــف.  أمحــد الــسمرقنديالــدين حممــد بــن

يف اصول الفقه ، للشيخ اإلمـام عـالء الـدين مشـس النظـر أيب بكـر حممـد بـن أمحـد الـسمرقندي 
  .)1(» احلنفي االصويل 

أبــو املظفــر  :ومؤلفــه ) القواطــع يف اصــول الفقــه ( هــو كتــاب » القواطــع « واملــراد مــن 
ّالقواطــع يف اصــول الفقــه ، أليب املظفــر منــصور بــن حممــد « :  قــال كاشــف الظنــون .ّالــسمعاين

  .)2( » 489السمعاين الشافعي املتوىف سنة 

  :وقال البخاري المذكور 
ّفأما املتقدمون من أصحابنا فقالوا «  ّسبب وجوب العبادات نعم اهللا على كل واحد : ّ

ّمن عباده ، فإنه تعاىل أسدى إىل كل واحد من ا من أنواع النعم ما يقصر العقـول عـن الوقـوف ٍ
ًعلــى كنههــا ، فــضال عــن القيــام بــشكرها ، وأوجــب هــذه العبــادات علينــا بإزاهلــا ورضــي ــا ، 
ّــشـكرا لـسوابق نعمـه بفـضله وكرمـه ، وإن قلت مـدة عمـره أو طالـت ، وهـذا ألن شـكر النعمــة  ْ ً

ًواجب ال شك عقال ونصا ، على ما قال اهللا تعاىل  ّ َن اشكر لي ولوالـديك َ أ(ً ْ َ ِ َِِ ْ ُ ْ  وقـال عليـه )ِ
ّمن انزلت عليه نعمة فليشكرها ، يف نصوص كثرية وردت فيه ، وكل عبادة : الصالة والسالم 

ًصاحلة لكوا شكر النعمة ومن النعم ، وقد ورد الـنص الـدال علـى كـون العبـادة شـكرا ، وهـو 
ّ صــلى حــىت تورمــت قــدماه ، قيــل لــه 7مــا روي أنــه  ن اهللا تعــاىل قــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن إ: ّ
  ذنبك وما 

__________________  
  .1916 / 2كشف الظنون ) 1(
  .1357 / 2كشف الظنون ) 2(
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ًأفال أكون عبدا شكورا:  فقال ؟ّتأخر ً أخرب أنه يصلي هللا تعاىل شكرا على ما أنعم عليه؟ً ّ.  
دم ، وتكرمتــــه بالعقــــل مث نعــــم اهللا علــــى عبــــاده أجنــــاس خمتلفــــة ، منهــــا إجيــــاده مــــن العــــ

ّواحلواس الباطنـة ، ومنهـا األعـضاء الـسليمة ومـا حيـصل لـه ـا مـن التقلـب واإلنتقـال مـن حالـة 
ّومنها ما يصل إليه من منافع األطعمة الـشهية . إىل ما خيالفها من حنو القيام والقعود واإلحنناء

ــا إىل حتــصيل منــافع ّواإلســتمتاع بــصنوف املــأكوالت ، ومنهــا صــنوف األمــوال الــيت يتوصــل 
  .النفس ودفع املضار عنها ، فعلى حسب اختالفها وجبت العبادات

ّفأمــا اإلميــان وجــب شــكرا لنعمــة الوجــود وقــوة النطــق وكمــال العقــل ، الــذي هــو أنفــس  ً ّ
ّاملواهــب الــيت اخــتص اإلنــسان ــا مــن ســائر احليوانــات وغريهــا مــن الــنعم ، فــالوجوب بإجيــاب 

ًعـــرف أن شـــكر املـــنعم واجـــب ، فكـــان الـــنعم معرفـــا لـــه ، ووجـــوب شـــكر اهللا ، لكنـــه بالعقـــل ي ّ
العقــل موجــب أي دليــل ومعــرف : وهــذا معــىن قــول النــاس . ملــنعم بواســطة املعرفــة وهــو العقــل

  .)1(» لوجوب اإلميان بالنظر يف سببه ، وهو النعم 

  :وقال أبو شكور الكشي 
 مــا يستحــسنه العقــل والقبــيح احلــسن: قالــت املعتزلــة . القــول يف مستحــسنات العقــل« 

احلـسن مـا يستحـسنه الـشرع والقبـيح مـا يـستقبحه : وقالت عامـة الفقهـاء . ما يستقبحه العقل
ّوالتفـــصيل يف هـــذا حـــسن ، ألن احلـــسن والقبـــيح يف األشـــياء علـــى مراتـــب ، منهـــا مـــا . الـــشرع

ا ما هو حسن مبعـىن ومنه. ًيكون حسنا بعينه ، كاإلميان باهللا تعاىل ، والعبادة ، وشكر النعمة
هـو  وكـذلك يف القبـيح منهـا مـا. يف غريه كبنـاء الرباطـات واملـساجد وإماطـة األذى عـن الطريـق

  قبيح بعينه كاإلشراك
__________________  
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  . غريهومنها ما هو قبيح مبعىن يف. باهللا تعاىل والزنا والسرقة وأشباه ذلك
ًكـــل مـــا هـــو حـــسن أو قبـــيح مبعـــىن يف غـــريه ، فـــإن احلـــسن مـــا يكـــون حـــسنا : فنقـــول  ّ

  .باستقباح الشرع ، وال جمال للعقل يف هذا ًباستحسان الشرع ، والقبيح ما يكون قبيحا
. احلــسن حــسن والــشرع يستحــسنه: ّوكــل منهــا هــو حــسن بعينــه أو قبــيح بعينــه فنقــول 

  .والقبيح قبيح والشرع يستقبحه
إن الظلـم قبـيح بعينـه : ّ أنه قال يف كتاب العـامل واملـتعلم ;هكذا روي عن أيب حنيفة 

، وال نقول قبيح أو حسن بالعقل ، بل نقول نعرف هـذا احلـسن والقبـيح بداللـة العقـل ، كمـا 
ًنعرف بداللة الشرع ، حىت لو مل يكن الشرع ، فاإلسالم والعبادات وما يشاكله يكـون حـسنا 

  .)1(» كفر والظلم يكونان قبيحني بعينهما بعينه ، وال

  :وقال الغزالي 
ًبعـــد أن نفـــى احلـــسن والقـــبح العقليـــني تبعـــا لألشـــاعرة  بـــأن هـــذا ال يـــشفي العليـــل وال : ْ

  :يزيل الغموض ، وهذا نص كالمه 
ْفـــإن مل يكـــن مـــدرك الوجـــوب مقتـــضى العقـــول ، أوى ذلـــك إىل إفحـــام : ْفـــإن قيـــل « 

إن مل يكـن النظـر : انظر فيها ، فللمخاطب أن يقول : املعجزة وقال الرسول ، فإنه إذا جاء ب
ًواجبا فال اقدم عليه ، وإن كان واجبا ، فيستحيل أن يكون مدركه العقل ، والعقـل ال يوجـب  ًْ

ّوالـشرع ال يثبـت إالبـالنظر يف املعجـزة ، وال جيـب النظـر  ، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع ،
  .ًإىل أن ال يظهر صحة النبوة أصالقبل ثبوت الشرع ، فيؤدي 

  ّإن هذا السؤال مصدره اجلهل حبقيقة الوجوب ، وقد بينا أن : واجلواب 
__________________  

  .16: التمهيد يف بيان التوحيد ، الباب األول يف العقل ) 1(
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 معىن الوجوب ترجيح جانـب الفعـل علـى الـرتك ، لـدفع ضـرر موهـوم يف الـرتك أو معلـوم ، وإذا
ّكــان هــذا هــو الوجــوب ، فاملوجــب هــو املــرجح وهــو اهللا تعــاىل ، فإنــه إذا نــاط العقــاب بــرتك 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّالنظر ترجح فعله على تركه ، ومعىن قول النيب أنـه مـرجح : إنه واجـب  ـ ّ
وأمـا املـدرك فهـو عبـارة عـن جهـة معرفـة الوجـوب . برتجيح اهللا تعاىل يف ربطه العقـاب بأحـدمها

ً عــن نفــس الوجــوب ، ولــيس شــرط الواجــب أن يكــون وجوبــه معلومــا ، بــل أن يكــون عملــه ال
ّممكنــا ملــن أراده ، فيقــول النــيب  ّإن الكفــر ســم مهلــك واإلميــان شــفاء مــسعد ، بــان جعــل اهللا : ً

ًتعاىل أحدمها مسعدا واآلخر مهلكا ، ولست أوجب عليك شيئا ، فإن اإلجياب هـو الرتجـيح  ً ً
ٍ تعاىل ، وإمنا أنا خمرب عن كونه مسا ومرشد لك إىل طريق تعرف بـه صـويت وهـو ّواملرجح هو اهللا ًّ

  .النظر يف املعجزة ، فإن سلكت الطريق عرفت وجنوت ، وإن تركت هلكت
ومثاله مثال طبيب إنتهـى إىل مـريض وهـو مـرتود بـني دوائـني موضـوعني بـني يديـه فقـال 

ّان وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هـذا الـسنور ّأما هذا فال تناوله ، فإنه مهلك للحيو: له 
ّوأمــا هــذا ففيــه شــفاؤك وأنــت قــادر علــى معرفتــه . فيمــوت علــى الفــور ، فيظهــر لــك مــا قلــت

ّبالتجربة ، وهـو أن تـشرب فتـشفى ، وال فـرق يف حقـي وال يف حـق اسـتاذي بـني أن يهلـك أو 
  .ًيشفى ، فإن استاذي غين عن بقائك وأنا أيضا كذلك

يظهر يل هـذا مل  ّهذا جيب علي بالعقل أو بقولك ، وما مل: ذا لو قال املريض فعند ه
  .ًأشتغل بالتجربة ، كان مهلكا نفسه ومل يكن عليه ضرر

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ فكــذلك النــيب قــد أخــربه عــن اهللا تعــاىل بــأن الطاعــة شــفاء  ـ ّ
 غــين عــن العــاملني ، ســعدوا أم واملعــصية داء ، وأن اإلميــان مــسعد والكفــر مهلــك ، واخــربه بأنــه

ّشــقوا ، فإمنــا شـــأن الرســول أن يبلــغ ويرشـــد إىل طريــق املعرفـــة ، فمــن نظــر فلنفـــسه ومــن قـــصر  ّ ْ
  .فعليها ، وهذا واضح
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ّفقــد رجــع األمــر إىل أن العقــل هــو املوجــب ، مــن حيــث أنــه بــسماع كالمــه : ْفــإن قيــل  ّ
ًودعواه يتوقع عقابا ، فيحمله العقل على احلذر وال   .ّ حيصل إال بالنظر ، فوجب عليه النظرّ

هـو أن  ـ الـذي يكـشف الغطـاء يف هـذا مـن غـري أتبـاع وهـم وتقليـد أمـر ـ احلـق : تقلـ
ًالوجوب ملا كان عبارة عن نوع رجحان يف الفعل ، فاملوجب هـو اهللا تعـاىل ، ألنـه هـو املـرجح 

 والنظــر ســبب يف معرفــة ، والرســول خمــرب عــن الرتجــيح ، واملعجــزة دليــل علــى صــدقه يف اخلــرب ،
الـــصدق ، والعقـــل آلـــة النظـــر والفهـــم معـــىن اخلـــرب ، والطبـــع مـــستحث علـــى احلـــذر بعـــد فهـــم 
ّاحملـــذور بالعقـــل ، فالبـــد مـــن طبـــع خيالفـــه العقوبـــة املوعـــودة ، ويوافقـــه الثـــواب املوعـــود ليكـــون 

ًلكن ال يستحث ما مل يفهـم احملـذور ومل يقـدره ظنـا أو علمـا ، وال. ًّمستحثا ً  يفهـم إال بالعقـل ّ
، والعقـــل ال يفهـــم الرتجـــيح بنفـــسه ، بـــل اهللا هـــو املرجـــع والرســـول خمـــرب ، وصـــدق الرســـول ال 

  .يظهر بنفسه بل املعجزة ، واملعجزة ال تدل ما مل ينظر فيها ، والنظر بالعقل
الوجـوب هـو الرجحـان ، : ْفإذا قد انكشفت املعـاين ، فالـصحيح يف األلفـاظ أن يقـال 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ و اهللا تعــاىل ، واملخــرب هــو الرســولواملوجــب هــ ّاملعــرف للمحــذور ،  ـ ّ
  .ّومصدق الرسول هو العقل ، واملستحث على سلوك سبيل اخلالص هو الطبع

ْهكــذا ينبغــي أن يفهــم احلــق يف هــذه املــسألة ، وال يلتفــت إىل الكــالم املعتــاد الــذي ال 
  .)1(» يشفي العليل وال يزيل الغموض 

__________________  
  .121 ـ 119: االقتصاد يف االعتقاد ) 1(



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

  :وقال عبيد اهللا بن تاج الشريعة 
ًعلى أن األشعري سـلم الحـسن والقـبح عقـال«  ّ مبعـىن الكمـال والنقـصان ، فـال شـك . ّ

أن كل كمال حممود ، وكل نقصان مـذموم ، وأن أصـحابنا الكمـاالت حممـودون بكمـاالم ، 
ذمومون بنقائصهم ، فإنكاره احلسن والقبح مبعـىن أمـا صـفتان ألجلهمـا وأصحاب النقئص م

ْحيمــد أو يــذم املوصــوف مــا ، يف غايــة التنــاقض ، وإن أنكرمهــا مبعــىن أنــه ال يوجــد يف الفعــل 
  :شيء يثاب به الفاعل أو يعاقب ألجله فنقول 

ّإن عىن أنه ال جيب على اهللا تعاىل االثابة أو العقاب ألجله ، فـنح ن نـساعد يف هـذا ، ْ
ّوإن عــىن أنــه ال يكــون يف معــرض ذلــك ، فهــذا بعيــد عــن احلــق ، وذلــك ألن الثــواب والعقــاب  ْ
ّآجـــال وإن كـــان ال يـــستقل العقـــل مبعرفـــة كيفيتهمـــا ، لكـــن كـــل مـــن علـــم أن اهللا تعـــاىل عـــامل  ً

ّبالكليـــات واجلزئيـــات ، فاعـــل باإلختيـــار ، قـــادر علـــى كـــل شـــيء ، وعلـــم أنـــه غريـــق نعمـــة  ّ اهللا ّ
ّتعـاىل يف كــل حملـة وحلظــة ، مث مـع ذلــك كله ، ينـسب مــن الـصفات واألفعــال مـا يعتقــد أنــه يف  ّــ ّ

ًغايــة القــبح والــشناعة إليــه ، تعــاىل عــن ذلــك علــوا كبــريا فلــم يــر باعتقــاده أنــه يــستحق بــذلك . ًّ
ّمذمة ، ومل يتقني أنه يف معرض سخط عظيم وعذاب أليم ، فقـد سـجل علـى غباوتـه وجلاجـه  ٍ ّ ّ
ّ، وبرهن على سخافة عقله واعوجاجه ، واستخف بفكره ورأيـه ، حيـث مل يعلـم بالـشر الـذي  ّ

  .تعاىل عن الغباوة والغواية ، وأهدانا هدايا اهلداية من ورائه ، عصمنا اهللا
ّفلما أبطلنا دليل األشعري ، رجعنا إىل إقامة الدليل على مذهبنا ، وإىل اخلالف الـذي 

  :بيننا وبني املعتزلة 
َوعنــد بعــض أصــحابنا واملعتزلــة حــسن بعــض أفعــال العبــاد وقبحهــا يكونــان لــذات : م 

ًالفعل أو لصفة له ، ويعرفان عقال أيضا ً ٍ.  
ًأي يكون ذات الفعل حبيث حيمد فاعله عاجال ويثاب آجال ألجله ، : ش  ً  
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ًأو يـذم فاعلـه عـاجال ويعاقـب آجـال ألجلـه ثــاب أو يكــون للفعـل صـفة حيمـد فاعـل الفعـل وي. ً
ألنــه ال خــالف يف أمــا يعرفــان » ًأيــضا « وإمنــا قــال . ألجلهــا أو يــذم فاعلــه ويعاقــب ألجلــه

  ً.شرعا
 إن توقف على الشرع يلزم الدور7ألن وجوب تصديق النيب : م  ْ.  

ّ ادعـــى النبـــوة وأظهـــر املعجـــزة وعلـــم الـــسامع أنـــه النـــيب ، فـــأخرب 7واعلـــم أن النـــيب : ش  ّ
ْ واجبــة علــيكم ، وأمثــال ذلــك ، فــإن مل جيــب علــى الــسامع تــصديق ّإن الــصالة: ٍبــأمور مثــل 

ّشــيء مــن ذلــك تبطــل فائــدة النبــوة ، وإن وجــب فــال خيلــو مــن أن يكــون وجــوب تــصديق كــل  ْ ّ
ًّوالثاين باطل ، ألنه لـو كـان وجـوب تـصديق الكـل شـرعيا لكـان وجوبـه بقـول . ًإخباراته شرعيا ّ

ّ ، فـــأول 7ّديق البــد أن جيـــب تـــصديقه بقــول النـــيب ّ ، فـــأول اإلخبــارات الواجبـــة التـــص7النــيب 
 ، ألن تـــصديق اإلخبـــار 7ّاإلخبـــارات الواجبـــة التـــصديق البـــد أن جيـــب تـــصديقه بقـــول النـــيب 

ْاألول واجــب ، فنــتكلم يف هــذا القــول ، فــإن مل جيــب تــصديقه ال جيــب تــصديق األول ، وإن  ْ 
ول آخـــــر فنـــــتكلم فيـــــه ، فيلـــــزم وجـــــب فإمـــــا أن جيـــــب باإلخبـــــار األول فيلـــــزم الـــــدور ، أو بقـــــ ٍ

ًإخباراتـه عقليـا ّوإذا ثبت ذلك تعني األول ، وهـو كـون وجـوب تـصديق شـيء مـن. التسلسل ّ .
  :فقوله 

  ّ.وإال: م 
ّأي ، وإن مل يتوقف على الشرع: ش  ْ.  
ًكان واجبا عقال ، فيكون حسنا عقال: م  ًً ً.  

ًكـه عقـال ، واحلـسن العقلـي ّألن الواجب العقلي ما حيمـد علـى فعلـه ويـذم علـى تر: ش 
ًمــا حيمــد علــى فعلــه عقــال ، فالواجــب العقلــي أخــص مــن احلــسن العقلــي ، وكــذلك تقــول يف 

ًإنه إما واجب عقال: امتثال أوامره    وهذا . إىل آخره.  ..ّ
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  :وقوله . ًالدليل إلثبات احلسن العقلي صرحيا
ْفهـــي إن ثبتـــت  موقـــوف علـــى حرمـــة الكـــذب ، 7وجـــوب تـــصديق النـــيب : ًوأيـــضا : م 

ًمشرعا يلزم الدور ، وإن ثبتت عقال يلزم قبحه عقال ً ْ ً.  
وهــذا يــدل علــى القــبح العقلــي صــرحيا ، وكــل منهمــا: ش  يــدل  ـ أي احلــسن والقــبح ـ ً

ًعلـــى اآلخـــر التزامـــا ، ألنـــه إذا كـــان الـــشيء واجبـــا عقـــال يكـــون تركـــه قبيحـــا عقـــال ، وإن كـــان  ًً ً ً
ًالشيء حراما عقال فرتكه يكون ً واجبا عقال ، فيكون حسنا عقال ً ًً ً «)1(.  

  :وقال الشاشي 
. ّتصرف إلزام العقل على الغـري: ويف الشرع . إفعل: األمر يف اللغة قول القائل لغريه « 

ّأن املـراد بـاألمر خيـتص ـذه الـصيغة ، واسـتحال أن يكـون معنـاه أن  ـ 4 ـ وذكـر بعـض األئمـة
ّ اهللا تعـاىل مــتكلم يف األزل عنـدنا ، وكالمـه أمـر وــي حقيقـة األمـر ختـتص ــذه الـصيغة ، فـإن

ْوإستخبار ، واستحال وجود هـذه الـصيغة يف األزل ، واسـتحال أيـضا أن يكـون معنـاه  وإخبار ً
أن املــراد بــاألمر للــشارع خيــتص ــذه الــصيغة ، فــإن املــراد للــشارع بــاألمر وجــوب الفعــل علــى 

بــت الوجــود بــدون هــذه الــصيغة ، ألــيس أنــه وجــب العبــد ، وهــو معــىن اإلبــتالء عنــدنا ، وقــد ث
  .اإلميان على من مل تبلغه الدعوة بدون ورود السمع

ًلــو مل يبعــث اهللا تعــاىل رســوال لوجــب علــى العقــالء معرفتــه :  ـ 2 ـ قــال أبــو حنيفــة
  .بعقوهلم

فيحمل ذلك على أن املراد خيـتص ـذه الـصيغة يف حـق العبـد يف الـشرعيات ، حـىت ال 
  .)2(» إفعلوا : الرسول مبنزلة قوله يكون فعل 

__________________  
  .التوضيح يف حل غوامض التنقيح) 1(
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  :وقال القاري 
ّإن العقل آلة للمعرفة ، واملوجب هو اهللا تعـاىل يف احلقيقـة ، ووجـوب اإلميـان بالعقـل « 
ال عــذر : إن أبــا حنيفــة قــال :  أيب حنيفــة ، فقــد ذكــر احلــاكم الــشهيد يف املنتقــى مــروي عــن

ويؤيــده . ٍألحــد يف اجلهــل خبالقــه ، ملــا يــرى مــن خلــق الــسماوات واألرض وخلــق نفــسه وغــريه
َ قالت رسلهم أ(: قوله تعاىل  ْ ُُ ُ ُ ْ ِفي اهللا شك فـاطر الـسماوات واألرض َ َْ ْ َ ِ  ِ ِ َـ ِ  (:  وقولـه تعـاىل )1( )ِ

ُولئن سأْلتـهم من خلق السماوات واألرض ليـقولن اهللا  ْ ُُ َ ََ ْ َ َ َْ َُ ْ َ ْ َِ  َ َ َ َ َ ّكل مولود يولـد علـى :  وحديث )2( )ِ
ّفطـــرة اإلســـالم فــــأبواه يهودانـــه وينـــصرانه وميجــــسانه ّ ّوعليـــه مــــشاخينا مـــن أهـــل الــــسنة : قـــال . ّ

  .واجلماعة
إنـه جيـب عليـه معرفــة : لعاقـل حـىت قـال الـشيخ اإلمـام أبـو منـصور املاتريـدي يف الـصيب ا

ٍاهللا تعاىل ، وهو قـول كثـري مـن مـشايخ العـراق ، خالفـا لكثـري مـن مـشاخينا ، لعمـوم قولـه  ً7 : 
ومحــــل الــــشيخ أبــــو منــــصور . احلــــديث. الــــصيب حــــىت يبلــــغ أي حيــــتلم: رفــــع القلــــم عــــن ثــــالث 

 اإلســالم ّاحلــديث علــى الــشرائع ، مــع اتفــاقهم أن إســالم هــذا الــصيب صــحيح ويــدعى هــو إىل
ى (ال جيــب ، لقولــه تعــاىل : وقــال األشــعرري . كمــا يــدعى البــالغ إليــه ــا كنــا معــذبين حت ــ وم َ َُ ِ  َ ُ َ

ًنـبـعث رسوال َُ َ َ   .)1(» .  ..بأن الرسول أعم من العقل والنيب:  واجيب ) َْ

  :وقال البزودي 
ّال جيــب أداء شــيء مــا إالباخلطــاب مــن اهللا : ّقــال أهــل الــسنة واجلماعــة «  ّ تعــاىل علــى ٍ

ّلسان واحد من عباده ، وكذا ال جيب عليه اإلمتناع عن شـيء مـا إالبـه ، وبـه قـال األشـعري ّ ٍ .
وهــل جيــب عنــدهم . جيــب اإلميــان بــاهللا تعــاىل والــشكر لــه قبــل بلــوغ اخلطــاب: وعنــد املعتزلــة 
  . عند بعضهم ال جيب؟اإلقرار بالرسل

  ا قال املعتزلة مبثل م ـ ; ـ وقد قال الشيخ أبو منصور املاتريدي
__________________  
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ّـوهو قـول عامة علمـاء مسرقنـد ، وقـول بعـض علمائنـا مـن أهـل العـراق ، وقـد ذكـر الكرخـي يف 
ِال عذر ألحد يف معرفة اخلالق ، لما يـرى يف العـامل مـن : ّأنه قال  ـ 2 ـ خمتصره عن أيب حنيفة ٍ

  .ّوأئمة خبارى الذين شاهدناهم كانوا على القول األول. رات احلدوثأما
وعنــد . موجــب غــري:  عنــد الفريــق األول ؟ّواملــسألة تعــرف بــأن العقــل هــل هــو موجــب

ًوهذا جماز من الكالم ، فإن العقل ال يكون موجبا شيئا ، ولكن عنـد . موجب: الفريق الثاين  ً ّ
اهللا تعــاىل هـو املوجــب ولكــن : وعنـد مــن يقــول بقـوهلم   ـ; ـ املعتزلـة وأيب منــصور املاتريـدي

  .بسبب العقل ، فيكون العقل عندهم سبب الوجوب
ٍإن مـن مل تبلـغ دعـوة رسـول ما ، وال دعـوة رسـول مـن رسـله ، ومل : وفائدة اإلختالف  ّـٍ

ال خيلــــد ، ويكــــون حكمــــه حكــــم اــــانني :  عنــــد الفريــــق األول ؟يــــؤمن ، هــــل خيلــــد يف النــــار
لــو أســلم مــع هــذا يــصح : ولكــن عنــد الفريــق األول . خيلــد: وعنــد الفريــق اآلخــر . واألطفــال

  .إسالمه ويصري من أهل اجلنة
وكذا الصيب العاقل عند الفريق األول ال خياطب بأداء اإلسالم ، ولكن إذا أسلم يـصح 

  .)1(» .  ..ًإسالمه يف أحكام الدنيا واآلخرة مجيعا

  :وقال السعد التفتازاني 
ّلقــوة هــاتني الــشبهتني ذهــب بعــض أهــل الــسنةو.  ..« ّإىل أن حــسن  ـ ّــوهــم احلنفية ـ ّ

بعـض األشــياء وقبحههـا ممــا يــدرك بالعقـل ، كمــا هــو رأي املعتزلـة ، كوجــوب أول الواجبــات ، 
ًووجـــوب تـــصديق النـــيب عليـــه الـــصالة والـــسالم ، وحرمـــة تكذيبـــه ، دفعـــا للتسلـــسل ، وكحرمـــة 

مــا هـو يف غايــة الـشناعة إليــه ، علــى مـن هــو عـارف بــه وبــصفاته اإلشـراك بــاهللا تعـاىل ، ونــسبة 
  .وكماالته ، ووجوب ترك ذلك
__________________  
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ّوال نـــزاع يف أن كـــل واجـــب حـــسن وكـــل حـــرام قبـــيح ، إال أـــم مل يقولـــوا بـــالوجوب أو  ّ
لق ألفعـال العبـاد هـو اهللا تعـاىل ، واخلـا احلرمة علـى اهللا تعـاىل ، وجعلـوا احلـاكم باحلـسن والقـبح

والعقــل آلــة ملعرفــة بعــض ذلــك ، مــن غــري إجيــاب وال توليــد ، بــل بإجيــاد اهللا تعــاىل ، مــن غــري 
ّكسب يف البعض ، ومع الكسب بالنظر الصحيح يف البعض  ٍ «)1(.  

  :وقال ابن الهمام 
ـــنقص ال نـــزاع يف اســـتقالل العقـــل بـــإدراك احلـــسن والقـــبح ، مبعـــىن صـــفة الكمـــال«   وال

ََكــالعلم واجلهــل ، ورد بــه الــشرع أم ال ، ومبعــىن مالئمــة الغــرض وعــدمها ، كقتــل زيــد بالنــسبة  َ
  :إمنا النزاع يف استقالله بدركه يف حكم اهللا تعاىل . إىل أعدائه وإىل أوليائه
ٍنعم ، جيزم العقل بثبوت حكم اهللا يف الفعـل بـاملنع ، علـى وجـه ينـتهض : فقال املعتزلة 

ًبا للعقاب ، إذا أدرك قبحه ، وبثبوت حكمه جل ذكره فيه باإلجياب والثواب بفعلـه ، معه سب
ًوالعقاب برتكه إذا أدرك حسنه ، على وجه يستلزم تركه قبحا ، كشكر املنعم وهـذا بنـاء علـى . ٍ

ٍأن للفعــل يف نفــسه حــسنا وقبحــا ذاتيــني أو لــصفة فيــه ، قــد يــستقل بــدركها فــيعلم حكــم اهللا  ً ً
تبارمهــا فيـه ، وقــد ال يــستقل فـال حيكــم بــشيء حـىت يــرد الــشرع ، كحـسن صــوم آخــر تعـاىل باع

  .ّيوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال
ّلـيس للفعـل نفـسه حـسن وال قـبح ، وإمنـا حـسنه ورود الـشرع : ًوقالت األشاعرة قاطبـة  ّ

ّوإذا ورد الــشرع بــذلك فحــسناه أو قبحنــاه ــ. ّبإطالقــه وقبحــه وروده حبظــره ذا املعــىن ، فحالــه ّ
بعـــد ورود الـــشرع بالنـــسبة إىل الوصـــفني كحالـــه قبـــل وروده ، فـــال جيـــب قبـــل البعثـــة شـــيء ، ال 

  .إميان وال غريه ، وال حيرم كفر
__________________  
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  .»وقالت احلنفية قاطبة بثبوت احلسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته املعتزلة 
  :ًل أيضا وقا
ًجـوز عقـال تكليـف مـا ال يطـاق ـ ّيعـين احلنفيـة ـ ًوال أعلم أحـدا مـنهم«  واختلفـوا هـل  .ّ

 فقــال االســتاذ أبــو منــصور ؟يعلــم باعتبــار العلــم بثبوــا يف فعــل حكــم يف ذلــك الفعــل تكليفــي
ه نعم يعلم وجوب اإلميان بـاهللا وتعظيمـه وحرمـة نـسبة مـا هـو شـنيع إليـ: ّوعامة مشايخ مسرقند 

 ـ 2 ـ روى يف املنتقـى عـن أيب حنيفـة. ّتعاىل ، ووجوب تـصديق النـيب ، وهـو معـىن شـكر املـنعم
لـو : وعنـه أنـه قـال . ٍال عذر ألحد يف اجلهل خبالقه ، ملا يرى مـن خلـق الـسماوات واألرض: 

  .»ًمل يبعث اهللا رسوال لوجب على اخللق معرفته بعقوهلم 
  :قال 
جيب إميان وال حيرم كفر قبل البعثـة ، كقـول األشـاعرة ، ال : وقال أئمة خبارى منهم « 

  .ومحلوا املروي عن أيب حنيفة على ما بعد البعثة
  .)1(» وهو ممكن يف العبارة األوىل دون الثانية 

  : ّكالم أبي حنيفة في كتاب العالم والمتعلم 
رفـه أو  مـن قبـل اهللا نع7هو كما وصفت ، ولكن أخـربين عـن الرسـول : ّقال املتعلم « 

ْ فــإن زعمــت أنــك إمنــا تعــرف الرســول مــن قبــل اهللا فكيــف يكــون ؟نعــرف اهللا مــن قبــل الرســول
  . الرسول هو الذي يدعوك إىل اهللا تعاىل؟ذلك

ْنعم نعرف الرسول من قبـل اهللا ، ألن الرسـول وإن كـان يـدعو إىل اهللا فلـم : قال العامل 
   يف قلبهيكن أحد يعلم الذي يقول الرسول حق ، حىت يقذف اهللا

__________________  
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َ إنــك ال تـهــدي مــن أحببــت ولكــن اهللا (التــصديق والعلــم بالرســول ، ولــذلك قــال اهللا تعــاىل   ِ َِ َ ْ َْ ْ ََ ْ َ َ ِ
ُيـهدي من يشاء  َ ْ َ َِ ّل ال من قبل اهللا ، لكانت املنة يف معرفـة  ولو كان معرفة اهللا من قبل الرسو)ْ

ّاهللا من قبل الرسول على الناس ، ولكن املنة هللا على الرسول يف معرفة الـرب عـز وجـل ، واملنـة  ّّ ّ
ٍهللا علـــى النـــاس مبـــا عـــرفهم مـــن التـــصديق بالرســـول ، ولـــذلك ال ينبغـــي ألحـــد أن يقـــول إن اهللا  ّ

ّعبــد ال يعــرف شــيئا مــن اخلــري إالمــن قبــل اهللا ُيعــرف مــن قبــل الرســول ، بــل ينبغــي أن يقــول ال ً
  .»تعاىل 

  :وقال ابن الهمام 
ّواعلــم أن احلنفيــة ملــا اســـتحالوا عليــه تكليــف مــا ال يطـــاق كمــا مــر ، فهــم لتعـــذيب «  ّ ّ

ًاحملسن الذي استغرق عمره يف الطاعة خمالفا هلوى نفسه يف رضا مواله أمنع ، مبعىن أنه يتعـاىل  ّ
 التنزيهات ، إذ التسوية بني املـسيء واحملـسن أمـر غـري الئـق باحلكمـة عن ذلك ، فهو من باب

ذين اجتـرحـوا (: ّوقـد نـص تعـاىل علـى قبحـه حيـث قـال  .يف نظر سائر العقـول ُ أم حسب ال ََـ َ ْ َ ِ ـِ َ ْ َ
ـــاهم و واء محي ـــذين آمنـــوا وعملـــوا الـــصالحات س م كال َالـــسيئات أن نجعله ْ َ ُْ ْ ُـــ َْ َـــ ًَ ِ ِِ  ُ َِ َ ُ َ ِ  َ َ َ ْ َ ُممـــاتـه ُ َم ســـاء مـــا َ ْ

َيحكمون ُ ُ ْ ً ، فجعله حكما سيئا ) َ ًّ «)1(.  
  :وقال 

ّوقــد تقــدم أن حمــل اإلتفــاق إدراك العقــل القــبح الفعــل ، مبعــىن صــفة الــنقص وحــسنه «  ّ ّ
ا يــذهل أكــابر األشــاعرة عــن حمــل النــزاع يف مــسأليت التحــسني  ّــمبعــىن صــفة الكمــال ، وكثــريا م ً

شعرون ٍ الـــنفس أن ال حكـــم للعقـــل حبـــسن وال قـــبح ، فـــذهب ُـــوالتقبـــيح العقليـــني ، لكثـــرة مـــا ي ْ
ّلــذلك عــن خــاطرهم حمــل اإلتفــاق ، حــىت حتــري كثــري مــنهم يف احلكــم باســتحالة الكــذب عليــه 

تعاىل ألنه نقص ، ملا ألزم القائلون بنفي الكالم 
ّ

  
__________________  

  . الثالثاملسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة ، األصل اخلامس من الركن) 1(
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  .النفسي القدمي الكذب على تقدير قدمه يف اإلخبارات ، وهو مستحيل عليه ألنه نقص
ّال يـتم اسـتحالة الـنقص عليـه تعـاىل إالعلـى :  ـ ونعـوذ بـاهللا ممـا قـال ـ حـىت قـال بعـضهم

  .رأي املعتزلة القائلني بالقبح العقلي
ّال ميكــن التمــسك يف تنزيــه الــرب جــل: وقــال إمــام احلــرمني  ّ  جاللــه عــن الكــذب بكونــه ّ

  .ًنقصا ، ألن الكذب عندنا ال يقبح بعينه
ًاحلكــم بــأن الكــذب نقــص أن كــان عقليــا كــان قــوال حبــسن : وقــال صــاحب التلخــيص  ً ّ

ًّاألشياء وقبحها عقال ، وإن كان مسعيا لزم الدور ْ ً.  
مل يظهـــر يل فـــرق بـــني الــنقص العقلـــي والقـــبح ، بـــل هـــو هـــو : وقــال صـــاحب املواقـــف 

  .نهبعي
ّوكل هذا منهم للغفلة عن حمل النزاع ، حىت قال بعض حمققي املتأخرين منهم بعـد مـا  ـ ّ

ّلـواقفني علـى حمـل النـزاع يف مـسأليت ّ أجتـب مـن كـالم هـؤالء احملققـني اوأنـا ـ حكى كالمهم هذا
  .)1(» احلسن والقبح العقليني 

  :أقول 
ّـمحل كالمهم على الغفلة عـن حمـل النـزاع ال خيلص القـو ّم عـن الورطـة ، ألـم علـى كـل ّ

  .ٍحال يصرحون جبواز الكذب على اهللا تعاىل
ّمث إنه وإن كان احلسن والقبح العقليان مبعىن النقص والكمال مما يعرتف به األشـاعرة ،  ّ ْ

ًأنه بنـاء علـى امتنـاع صـفة الـنقص عليـه تعـاىل ، ووجـوب اتصافه بـصفات الكمـال عقـال ، ّ إال ّـ ً
ائح ، مثــل تعــذيب احملــسن والتكليــف مبــا ال يطــاق ، ألن جــواز صــدور ميتنــع عليــه ســائر القبــ

  وعلى هذا ينهدم .  ..ًالقبائح أيضا صفة نقص عليه
__________________  

  .املسايرة يف العقائد النمجية يف اآلخرة ، األصل اخلامس من الركن الثالث) 1(
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  .أساس مذهب األشاعرة
وملا كانت املالزمـة بـني احلـسن والقـب

ّ
ح العقليـني بـاملعىن املتنـازع فيـه ، مـع احلـسن والقـبح 

( العقليــني مبعــىن الــنقص والكمــال ، يف غايــة الوضــوح والظهــور ، فلهــذا منــع الفخــر الــرازي يف 
احلـــسن والقـــبح مبعـــىن ) ايـــة العقـــول ( ْامتنـــاع الـــنقص عليـــه تعـــاىل ، وإن أثبـــت يف ) ّاحملـــصل 

  .)ّحملصل ا( وهذا كالمه يف  :صفة الكمال والنقص 
: ّإتفـــق املـــسلمون علـــى أنـــه تعـــاىل مسيـــع بـــصري ، لكـــنهم اختلفـــوا يف معنـــاه : مـــسألة « 

ذلــك عبــارة عــن علمــه تعــاىل باملــسموعات : فقالــت الفالســفة والكعــيب وأبــو حــسني البــصري 
ّواملبصرات ، وقال اجلمهور منا ومن املعتزلة والكرامية    .إما صفتان زائدتان على العلم: ّ

ّ إنـه تعـاىل حـي ، واحلـي يـصح اتصافه بالـسمع والبـصر ، وكـل مـن يـصح اتـصافه :قلنـا  ّّـ ّ
صف ـــا التـــصف بـــضدها ، فلـــو مل يكـــن اهللا ســـبحانه مسيعـــا بـــصريا كـــان  ًبـــصفة ، فلـــو مل يت ً ّ ّ ّـــ

ّموصوفا بضدها ، وضدها نقص ، والنقص على ّ ّ   .اهللا تعاىل حمال ً
ا ، واملختلفــات ال جيــب اشــرتاكها يف حيــاة اهللا تعــاىل خيــالف حلياتنــ: فلقائــل أن يقــول 

  .مجيع األحكام ، فال من كون حياتنا مصححة للسمع والبصر كون حياته تعاىل كذلك
  .ّسلمنا ذلك

ّحياتــه تعــاىل وإن صــححت الــسمع والبــصر ، لكــن ماهيتــه : َِلكــن مل ال جيــوز أن يقــال  ّ ْ
ّرة ، لكـن ماهيتـه تعـاىل غـري ْتعاىل غري قابلـة هلمـا ، كمـا أن احليـاة وإن صـححت الـشهوة والنفـ

  .فكذلك ههنا: قابلة هلما 
ّسلمنا أن ذاته تعاىل قابلة هلما ّ.  

ًلكن مل ال جيوز أن يكون حصوهلما موقوفا على شرط ممتنع التحقق يف  ْ َِ ْ  
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ً وهـذا هـو قـول الفالسـفة ، فـإن عنـدهم أيـضا ابـصار الـشيء مـشروط بانطبـاع ؟ذات اهللا تعاىل
ذلك املرئـــي يف الرطوبـــة اجلليديـــة ، وإذا كـــان ذلـــك يف حـــق اهللا تعـــاىل صـــورة صـــغرية مـــشاة للـــ

  .ًحماال الجرم مل تثبت الصحة
َِســلمنا حــصول الــصحة ، لكــن مل قلــت أن القابــل للــصفة يــستحيل خلــوه عنهــا وعــن  ّ

  .ًضدها معا ، وقد تقدم تقريره
  ؟ّلكن ما املعين بالنقص: ّسلمنا ذلك 

  ؟مث مل قلت أن النقص حمال
ّرجعــوا فيــه إىل اإلمجــاع صــارت الداللــة فيــه مسعيــة ، وإذا كــان الــدليل علــى حقيــة ْفــإن  ّ

ًاإلمجاع هو اآلية ، واآليات الدالة على السمعية والبصرية أظهـر داللـة مـن اآليـات الدالـة علـى  ّ
ّفاملعتمـد التمـسك : ّصحة اإلمجاع ، فكان الرجوع يف هذه املسألة إىل التمسك باآليات أوىل 

ً، وال شـــك أن لفـــظ الـــسمع والبـــصر لـــيس حقيقـــة يف العلـــم بـــل جمـــازا فيـــه ، وصـــرف باآليـــات  ً
ًاحلقيقة إىل ااز ال جيوز إالعند املعـارض ، وحينئـذ يـصري اخلـصم حمتاجـا إىل إقامـة  اللفظ عن ٍ ّ

  .ّالدليل على امتناع اتصافه تعاىل بالسمع والبصر
ن لــــي: ومـــن األصـــحاب مــــن قـــال  ــالـــسميع والبــــصري أكمـــل مم س بـــسميع وال بــــصري ، ّـ

والواحـــد منـــا مسيـــع وبـــصري ، فلـــو مل يكـــن اهللا تعـــاىل كـــذلك لكـــان الواحـــد منـــا أكمـــل مـــن اهللا 
  .تعاىل ، وهو حمال

ّاملاشـــي أكمـــل ممـــن ال ميـــشي ، واحلـــسن : هـــذا ضـــعيف ، ألن للقائـــل أن يقـــول لكـــن 
ً موصوفا بـه لـزم أن ّالوجه أكمل من القبيح ، والواحد منا موصوف به ، فلو مل يكن اهللا تعاىل

  .ّيكون الواحد منا أكمل من اهللا تعاىل
هذا صفة كمـال يف األجـسام ، واهللا تعـاىل لـيس جبـسم ، فـال يتـصور ثبوتـه : فإن قلت 

  .يف حقه
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َفلـــم قلـــت : قلـــت  ٍإن الـــسمع والبـــصر ليـــسا مـــن صـــفات األجـــسام ، وحينئـــذ يعـــود : َِ

  .)1(» البحث املذكورر 

  :ّوقال ابن القيم 
ًأنـه يـضيع عليـه عملـه الـصاحل الـذي عملـه خالـصا لوجهـه الكـرمي ـ  ّ ظن به تعاىلومن« 

ُعلى امتثال أمره ، ويبطله عليه بال سبب من العبد ، أو أنه يعاقبـه مبـا ال صـنع فيـه وال اختيـار 
ّلــه ، وال قــدرة ، وال ارادة يف حــصوله ، بــل يعاقبــه علــى فعلــه هــو ســبحانه بــه ، أو ظــن بــه أنــه  ُ

ّه أن يؤيد أعدائه الكاذبني عليه ، باملعجزات اليت يؤيد ا أنبيائـه ورسـله وجيريهـا علـى جيوز علي ّ
ّأيديهم يضلون ا عباده ، وأنـه حيـسن منـه كـل شـيء ، حـىت يعـذب مـن أفـىن عرمـه يف طاعتـه  ّ

فيخلـده يف اجلحــيم أسـفل الــسافلني ، ويـنعم مــن اســتنفذ عمـره يف عدواتــه وعـداوة رســله ودينــه 
ّإىل أعلـــى عليـــني ، وكـــال األمـــرين عنـــده يف احلـــسن ســـواء ، وال يعـــرف امتنـــاع أحـــدمها ُفريفعـــه 

ّووقـوع اآلخـر إالخبـرب صـادق ، وإال فالعقـل ال يقـضي بقـبح أحـدمها وحـسن اآلخـر ّفقـد ظـن  ـ ّ
  .)2(» ّبه ظن السوء 

   :)3(وقال كمال الدين السهالي 
 ، وهو مـذهب أيب منـصور إن حسن األفعال وقبحها عقلي ، على املذهب املنصور« 

ًاملاتريــدي ، بنـــاء علـــى بطــالن الرتجـــيح بـــال مــرجح ، وإن جعـــل بعـــض األفعــال مناطـــا للثـــواب  ّ ً
ًواملــدح والــبعض اآلخــر مناطـــا للعقــاب والــذم بـــال موجــب مــرجح مـــن ذاــا مــستحيل قطعـــا ،  ًّ

ّبـــــأن حكمــــة األمـــــر قاضــــية : وباجلملـــــة : ّوالــــصانع احلكــــيم ال يـــــرجح املرجــــوح بـــــل املــــساوي 
ّختصيصات األفعال بثمراا البد هلا من مرجح من ذواا ، وقد بني يف موضعه ّ.  

__________________  
  .249 ـ 248: صلاحمل) 1(
  .200 / 3زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 2(
  .1175تويف سنة : ّمن علماء اهلند ، له مصنفات ) 3(
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يف بعـض مـصنفاته  ـ 1 ـ علـي العـريبوما أحسن ما قال الـشيخ األكـرب حميـي الـدين بـن 
لــو مل يكــن لألفعــال خــصوصية داعيــة إىل مثرــا املخــصوصة ــا ، يكــون األفعــال الــيت علــى : 

ّهوى النفس واليت على خـالف هواهـا سواسـية يف تعلـق مثراـا ـا ، ويلـزم نـسبة الظلـم إىل اهللا  ً
 : 7وى الـنفس ، ولـذا قـال تعاىل اهللا عن ذلك ، فإن الطاعـات الواجبـة كلهـا علـى خـالف هـ

أفــضل العبــادات أمحزهــا ، بــل الفعــل علــى خــالف اهلــوى عــني الطاعــة ، واملعاصــي كلهــا علــى 
الطاعـات متـساوية النـسبة يف الواقــع  وإذا كانــت: وفـاق هواهـا ، بـل وفــاق اهلـوى عـن املعـصية 

ًجبعلهــا مناطــا للثــواب والعقــاب ، وكــذا املعاصــي جبعلهــا مناطــا هلمــا ، فتحــرمي ّ املعاصــي بكــف ً
النفس عن الشهوات يف الدنيا وإجياب الطاعات بقهر الـنفس فيهـا بـال ضـرورة باعثـة ، ظلـم ، 
ألنــه حــبس الــنفس عـــن الــشهوات وإقحامهــا يف القهــر يف الـــدنيا بــال فائــدة ، ولــو عكـــس اهللا 

  .)1(» األمر لفاز العبد بالراحتني يف األوىل واآلخرة 

  :وقال عبد العالي األنصاري 
ًشــــكر املــــنعم لــــيس بواجــــب عقــــال ، خالفــــا : ّقــــال األشــــعرية علــــى التنــــزل : مــــسألة «  ً

ًللمعتزلة ومعظم مشاخينا ، وقد نص صدر الشريعة على أن شكر املنعم واجب عقـال عنـدنا ،  ّ
وذهب طـائف مـن أصـحابنا إىل أن احلـسن والقـبح ضـربان ، : ًويف الكشف نقال عن القواطع 

: مث قــال . دل والــصدق النــافع وقــبح الظلــم والكــذب الــضارضــرب يعلــم بالعقلــل كحــسن العــ
ًوإليــه ذهــب كثــري مــن أصــحاب االمــام أيب حنيفــة ، خــصوصا العــراقيني مــنهم ، وهــو مــذهب 
املعتزلــــة بأســــرهم ، ومعرفــــة احلــــسن هــــو الوجــــوب أو الزمــــه ، إذ الغــــرض أن املؤاخــــذة يف تــــرك 

  ّالشكر عقلية تعرف 
__________________  

  .عروة الوثقى ، مسألة اجلرب واإلختياركتاب ال) 1(
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ـــا صـــرف العبـــد مجيـــع مـــا أعطـــى : بالعقـــل  إىل مـــا خلـــق ألجلـــه ، ] لـــه [ واملـــراد بالـــشكر ههن
ّكالعني ملشاهدة ما حيل مشاهدته ، ليستدل بـه علـى عجـب صـنعة احلـق تعـاىل ولعلهـم أرادوا  ّ

ًبالصرف الصرف الـذي يـدرك بالعقـل ، ال الـصرف مطلقـا ، وإال فـال »  معـىن لـدعوى العقليـة ّ
)1(.  

  :وقال المقبلي 
ّمجيـع العقـالء يعلمـون حتقـق ماهيـة اإلحـسان واإلسـائة .  ..مسألة التحسني والتقبيح« 

وحنومهــــا وخاصــــة كــــل منهمــــا والفــــرق بينهمــــا ، وأن اإلحــــسان يقبــــل العقــــول الرفــــع مــــن شــــأن  ّ
ّاملتصف به وال تأباه ، وتأىب احلط من شأنه وال تقبله ، و هذا حترير حمـل : العكس يف اإلساءة ّ

النــزاع ، فمــن أنكــر القــدر الــذي ذكرنــاه فقــد كــابر فــال يــستحق املنــاظرة ، ومــا زاد علــى هــذا ، 
  . ..فليس من حمل النزاع ، بل بعضه تفريع غري صحيح

 والقــول بنفــي مــا ذكــرت نــار علــى شــاهق ، ؟مجيــع العقــالء: كيــف تقــول : ْفــإن قلــت 
ّواملدعون لذلك يدعو   ؟ن األكثرية ، وكيف ميكن إطباق اجلم الغفري على إنكار الضرورةّ

ّــإمنــا أنكــر اإلحــسان واإلســاءة وحنومهــا نــزر مــن النظار يف معركــة اجلــدال ، وهــم : قلــت 
  .ّمع سائر العقالء يف مجيع تصرفام الدينية والدنياوية عاملون عليها

ّولنضرب لك مثال ملكني متصلي اململكة ، أما أحدمها  ّ ففي غاية العدل واإلنصاف ، ً
ّوأما اآلخر ففي غاية اجلور ، قد اغتصب أمواهلم وعـم فجـوره فمـن مل يقـر أن عقلـه يقبـل .  ..ّ

  الرفع من شأن العادل باملدح وما هو من قبيله ، ويأىب 
__________________  

  .هامش املستصفى : 47 / 1ّفواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت ) 1(
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ال فرق بينهما ، أمدح أيهما شئت وأذمه ، فلو : ، والعكس يف اجلائر وقال الوضع من شأنه  
ّصدقناه لقلنا يمة عجماء ، ولكنا علمنا أن اهللا تعاىل كلفه فهو عاقل مكابر ّ ّ.. .  

مجيــع العقــالء ، وإنكــار : ّفــصح قولنــا : هــذا بيــان إطبــاق مجيــع العقــالء علــى مــا ذكرنــا 
ًال ال يقدح يف علمهم ، بل كثريا ما يقر تلك الطائفـة بألـسنتهم مـرة ّأفراد النظار يف حال اجلد ّ ّ ً

ّوإن أنكــروا اخــرى ، وإمنــا يعــربون بــالنقص ّوالكمــال ، مث هــم يقــرون يف مجيــع تــصرفام احلاليــة  ْ
ّواملقالية سوى ما ذكر ، فصح أنه ال خيالف إالنزر من النظار ّ ّ.. .  

ّل ال حيــل لنــا رميــه ــذه الداهيــة الــيت ــدم الــدين فالغافــ.  ..ّوأمــا املقلــدون أو الغــافلون
ّوأمـا املقلـد ، فلـم يلـم علـى األول  :ًوأيضا ، فهو كذب عليه أو ختمـني : والدنيا كما سنذكره 

ًإالحلــسن الظــن مبــسقط رأســه وأول أرض مــس جلــده تراــا ، ومســع النــاس يقولــون شــيئا فقالــه ّ ٍ ّ ّ 
...  

  :ًقائق ويقبلوا علما ّوأما النظار الذين يعرفون هذه احل
ا يف زماننـــا فـــال تكـــاد جتـــد مـــنهم أحـــدا ، مل أر وأمســـع يف الـــيمن وال يف احلـــرمني ممـــن  ًأم ّـــ

إبراهيم الكـردي ، وتلميـذه الربزجنـي ،  :يعتزى إىل األشعري ويعرف هذا الشأ ، غري ثالثة هم 
اىل ، ومــسألة تعليــل وثالثــتهم معــرتف بتعليـل أفعــال البــاري تعـ :وحيـىي الــساوي املــصري العـريب 

ّأفعاله تعاىل مالزمة هلـذه املـسألة ، واملفـرق بينهمـا خمطـىء كمـا نـذكره ، ألن املـراد أنـه تعـاىل ال 
  .ّاألوىل ألنه أوىل ، كما مر يف العبادات ّيفعل إال

ٍوأمــا يف املاضــني ، فــال حتكــم علــى أحــد ــذه املقالــة الــيت ال يــصح معهــا مســع كمــا  ـ ّ
ّوهي مكابرة يف العقل كما بيناه ، فال حتكم إالعلى من أعرب عـن  ـ  تعاىلذكرناه إن شاء اهللا ّ

  ّوأكثر املصنفني أو كثري منهم إمنا حيكي : نفسه 
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ّاملقاالت ، وقلما يصرحون بأين أدين اهللا تعاىل ذا ، أو اقر به ، أو حنو ذلك ّّ ّ.. .  
ـــ ّإذا حققـــت هـــذا ، ظهـــر لـــك أـــم أفـــراد يف النظـــار يقولـــون ذل ك يف معركـــة اجلـــدال ، ّ

ّولسان النظار لعارض محاية محى اآلباء واألسالف ، ورعاية امور قام ا شر اخلالف ّ.. .  
الـضرورة ، فمـا عـذرك  ال يسمع عقلي نـسبة مجاعـة عرفـوا بـاخلري إىل إنكـار: ْفإن قلت 

  ؟يف ذلك
نك ، وقعـوا إم مل يقعوا يف إنكار الضرورة بادىء بدء ، إمنا شأم شـأين وشـأ: قلت 

ّـيف حجور أقـوام وربـوهم ، وحـسن ظـنهم ـم ، مث نظـروا صـور أدلتهم ، مث أصـام مـا أصـاب  ّ ّ ٍ
ًوقد علمت أن ناسا جـاز : مجيع العقالء اليهود والنصارى وسائر الفرق ، فإن العقل جيمعهم 

ًعنـــدهم أن يكـــون اآللـــة حجـــرا ، وامتنـــع أن يكـــون البـــشر رســـوال ، واستحـــسن أحـــسن النـــاس  ً
ّعايــة ملكــارم األخــالق أن يطوفــوا مكــشفي الــسوءة رجــاهلم ونــساؤهم ، وال جتــد فرقــا إالقولــك ر ً ّ

هؤالء املسلمون وأولئك كفـار ، وهـو دور ، إذ ال يعـرف احملـق حـىت يعـرف احلـق ، ولـو عرفـت 
ّاحلق لبينته يل ، واسرتحت من التعلق بأذيـال مـن ال يفـصل بينـه وبـني سـائر املـدعني ، إالمبثـل  ّ ّـ ّ

  .ا يديل به سائر خصومك من املسملمني والكفرةم
علــى أن اخلــرب املــدعى مرتتــب علــى صــحة هــذه املــسألة ، ألن الــصدق والكــذب ســواء 
عنــــــدك ، فتــــــصديق الكــــــاذب كتــــــصديق الــــــصادق ، فيجــــــوز أن مجيــــــع الــــــشرائع كــــــذب ، ومل 

ًجييءســلفك بفــرق يتلعــثم عنــده األبلــه فــضال عــن العقــالء ، وأكثــر اعتــذارهم أن العــ ادة قاضــية ٍ
كمـــا قـــد  ـ ّبـــصدق مـــن ظهـــرت عليـــه املعجـــزة ، وهـــذا الكـــالم مـــع مساجتـــه مـــن عـــدة جهـــات

ّـمل يقـع علـى حمـل النـزاع ، ألن منكـر النبـوة مل يعلق إنكـاره  ـ أوضـحناه يف كتابنـا العلـم الـشامخ ّ ّ
ّبــآخر النــيب ، إمنــا أنكــر النبــوة مطلقــا ، فــأول النــيب يــورد عليــه جــوز أنــه كــاذب ، وال ي ّّ لــزم مــن ً

  املعجزة الصدق بل 
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ِالتـــصديق وال جتـــدي ، فهـــل يـــتكلم ويعتـــذر ـــا مـــن فيـــه مرعـــة مـــن احليـــاء  ســـبحانك اللهـــم !ّ
  !أنتّ وحبمدك ، ال إله إال

صلة مبــسألة تعليــل أفعــال البــاري تعــاىل ، ألنــا ال نريــد بتعليــل  ّــواعلــم أن هــذه املــسألة مت
ًأنه ال يفعل إالناظرا إىل كون ا ّأفعاله إال ّوال جيوز خلو فعله عن ذلك ،  ًلشيء حكمة وأوىل ،ّ

ألنــه عبــث ، وفاعــل العبــث لــيس حبكــيم ، وفاعــل القبــيح أي الفاعــل ألجــل القــبح كــذلك ، 
ّواحلكيم من كان فعله حلكمة ليس إال ، فمن فرق فمن فرق بـني املـسألتني كـسعد الـدين فقـد  ّ ّ ٍ

  .أخطأ
ٍوقد ذيلوا هذا القول بعذر أقبح منه ، قـالو ٍمجيـع أفعـال اهللا تعـاىل ال ختلـو عـن فائـدة : ا ّ

ّوعاقبـــة حممـــودة ، لكنهـــا غـــري مقـــصودة ، فلـــزمهم ســـد بـــاب إثبـــات الـــصانع ، ألن عجائـــب  ّ
ٍامللكـــوت وحماســـن الـــشرائع إتفاقيـــة ، وحينئـــذ فـــال دليـــل هلـــم علـــى إثبـــات الـــصانع ، لتجـــويزهم  ّ

نفـــس العـــامل فـــرد واحـــد ، ًختصيــصها ، مـــع أـــا تفـــوت احلـــصر كثـــرة بــال ختـــصيص ، وحـــصول 
ًفيجوز حصوله بال مـرجح ، علـى أن مـن جعـل ابتنـاء البيـت اتفاقيـا مل يتلعـثم أحـد يف تكذيبـه  ّ

  !، فكيف نظام العامل
  .ًوأيضا ، أنكروا نعمة اهللا تعاىل ، ألن ما مل يقصد ليس بنعمة

 مبحمـود ًوأيضا ، فهو مناقضة حمضة مع قوهلم أن كل واقع بفعله ، ويف الواقـع مـا لـيس
  .وخذ ما شئت من هذا القبيل: 

ــــشرائع بنقائــــضها ، فيحــــرم : ومــــن أقــــبح تفريعــــام قــــوهلم  ــــدل اهللا تعــــاىل ال ّجيــــوز أن يب ّ
وعلــى : ّالــصدق ويوجــب الكــذب ، وحيــرم عبــادة الــرمحن وشــكره ، ويوجــب عبــادة الــشيطان 

ّيوجب كل قبيح وحيرم كل حسن: اجلملة    .ٍوهو تفريع صحيح على أصل خبيث. ّّ
ألن : ّوقــــد فــــرع عليهمــــا البيــــضاوي يف منهاجــــه جــــواز التكليــــف باحملــــال لذاتــــه ، قــــال 

  .ًحكمته تعاىل ال تستدعي غرضا ، فال يستدعي التكليف إال اإلتيان به
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ّوهذا منه تعطيل ملعىن الطلب ، فيتعطل مجيع التكاليف ، ومل أر غريه اجـرتأ علـى ذلـك ، وهـو 
  .)1(» كماترى  التعطيل وحاصلهاُمن املخلصني الصول األشعري ، 

  .وقال المقبلي
ن واإلنـــس إال ليـعبـــدون(: قـــال اهللا تعـــاىل : املثـــال الثـــامن «  ِ ومـــا خلقـــت اْلج ـــ ُِ ُ َْ ِ  ِ َ ْ ِْ َ َ ُ ْ َ  ال ) َ

: أوضح من هذا النص ، وقد أكـده بآلـة احلـصر مـن النفـي واإلسـتثناء ، فهـو صـراط املـستقيم 
لــيس األمــر : وقالــت بلــسان املقــال ولــسان اصــوهلم  :فمالــت عنــه األشــاعرة إىل أقــصى مرمــى 

ًكــذلك ، بــل ال لغــرض أصــال فــضال عــن احلــصر ، وزادت علــى ذلــك ، فنفــت الغــرض علــى  ً ٍ
  .العموم ، فال يوجد منه تعاىل فعل لغرض

ًوتزايــد شــرهم مــن وقــت إىل وقــت ، حــىت صــرح البيــضاوي يف منهاجــه يف االصــول بنــاء  ّ ٍّ
ّإن مــدلول األوامــر والنــواهي غــري مطلــوب حــصوله ، وإال كــان : ة ّعلــى هــذه القاعــدة الفلــسفي

ًغرضا وهو مستحيل ، صحح بذلك التكليف بغري املمكن ، فاستنتج من احلية عقربا ًّ ّ.. .  
ّومل أر من جتاسر على هذا التفريع ، فهو إذا رئيس متخلعـة املتكلمـني ، ويف كلماتـه يف  ّ ً

 فهــو يف الكــالم يف اجلربيــة كــابن عــريب وأهــل حنلتــه يف تفــسريه شــيء مــن هــذه الرائحــة اخلبيثــة ،
ّمتخلعة املتصوفة ، وكلهم ذرية بعضها من بعض ّ ّّ..  . «)2(.  

اختلـــف النـــاس هـــل لألفعـــال يف نفـــس األمـــر ، : حبـــث التحـــسني والتقبـــيح « : وقـــال 
ّحقــائق متقــررة يف نفــسها هــي أهــل ألن تراعــي وتــؤثر علــى نقائــضها وتــستتبع الرفــع مــن شــأن ّ 

ًاملتصف ــا كالــصدق واإلنــصاف وإرشــاد الــضال مــثال ، وحقــائق هــي  ّ يف نفــسها ] ّمتقــررة [ ّــ
ّأهــل ألن يعـــدل عنهــا وتـــستتبع الوضــع مـــن شــأن مـــن اتــصف ـــا مــن تلـــك احليثيــة كالكـــذب  ّ ْ

   والظلم؟
__________________  

  .املسائل امللحقة باالحباث املسددة) 1(
  .سددةاملسائل امللحقة باالحباث امل) 2(
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ّواملـراد باحلنفيـة هـم املعروفـون : نعـم : فقالت املعتزلة وأكثـر العقـالء ومجاعـة مـن احلنفيـة 
وكذلك أفرد من غريهم ، كاإلمام احملقـق الـشهري  :باملاتريدية ، نسبة إىل أيب املنصور املاتريدي 

ّل ذلـك علـى وقـد د: ّابن تيمية ، حىت عدها عليه السبكي مما خـالف فيـه اإلمجـاع أو األكثـر 
ّ فإن دعوى اإلمجـاع كاذبـة ، وكـذلك الكثـرة ، مـع أن خمالفـة األكثـر غـري !نزول درجة السبكي

َ وما أكثـر الناس ولو حرصت بمؤمنين ( ضائرة ِ ِ ْ ُ َ َِ َ َْ َ َُ ْ َ ِ ْ ومل ينفرد ابن تيمية ، فكم من احلنابلـة .  ..)َ
ّمــن صــنف يف احلــط علــى األشــعري وأتباعــه ، كمــا جتــده يف الــرتاج ومــن .  ..م للــذهيب وغــريهّ

ّمجلة ما ينقم عليه هذه املـسألة ، فيقـل القـائلون ـا ، ألن املـذاهب املـشهورة بـني مطبقـة علـى 
ّخــالف األشــعري أو خمتلفــة مــع جــني املخــالف هلــذه املقالــة ، فــال يغرنــك شــيوعها يف هــذه 

ّاملقلــدة كالــسبكي وولــده ، فلهــم حوامــل قــد كررنــا أســباا إن كانــت موف ًقــا ، ومــن عــدل بــاهللا ّ
  .)1(» .  ..غريه فقد شابه الكفار

  ترجمة المقبلي
أخــذ العلــم عــن .  ..صــاحل بــن مهــدي ،« : قــال الــشوكاين برتمجــة املقبلــي مــا ملخــصه 

وجـرت بينـه وبـني علمـائهم  ، مث دخـل بعـد ذلـك صـنعاء ،.  ..مجاعة مـن أكـابر علمـاء الـيمن
ّدة والتـصميم علـى مـا تقـضيه األدلـة وعـدم اإللتفـات مناظرات أوجبت املنافرة ، ملـا فيـه مـن احلـ ّ

ّمث ارحتل إىل مكة واستقر ا ، حىت مات يف سنة : إىل التقليد  ّ1108.  
ّوهــو ممــن بــرغ يف مجيــع علــوم الكتــاب والــسنة ، وحقــق االصــول والعربيــة واملعــاين والبيــان 

ّواحلــديث والتفــسري ، وفــاق يف مجيــع ذلــك ، ولــه مؤلفــات كلهــا مقب  ولــة عنــد العلمــاء ، حمبوبــة
  .ّإليهم ، يتنافسون فيها وحيتجون برتجيحاته ، وهو حقيق بذلك

__________________  
  .218 ـ 216: العلم الشامخ ) 1(
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ّويف عباراته قوة وفصاحة وسالسة ، تعشقها األمساع وتلتذ ا القلـوب  َ ولكالمـه وقـع : ّ
ْيف األذهان ، قل أن ميعن يف مطالعته من له   . فهم ، فيبقى على التقليد بعد ذلكّ

ٍوقــد أكثــر احلــط علــى املعتزلــة يف بعـــض املــسائل الكالميــة ، وعلــى األشــعرية يف بعـــض  ّ
آخـــر ، وعلـــى الـــصوفية يف غالـــب مـــسائلهم ، وعلـــى الفقهـــاء يف كثـــري مـــن تفريعـــام ، وعلـــى 

ّاحملدثني يف بعض غلوهم ّ.  
دم التعويــل علــى التقليــد ألهــل وقــد كــان قــد ألــزم نفــسه ســلوك مــسلك الــصحابة ، وعــ

  .)1(» العلم يف مجيع الفنون 
__________________  

  .200 / 1البدر الطالع ) 1(
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   :وجوه الجواب عن

  اإلستدالل بموت هارون قبل موسى 

  على نفي خالفة األمير بعد النبي 
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  .قوله
وأيـضا ، فـاألمري مـشبه ـارون ، ومعلـوم أن هـارون كـان خليفـة موسـى  َيف حياتـه وعنــد ً

غيبتــه ، واخلليفــة بعــد وفــاة موســى يوشــع بــن نــون ، وكالــب بــن يوفنــا ، فعلــي خليفــة النــيب يف 
  .وهذا مقتضىي متام التشبيه: حياته وعند غيبته ، ال بعد وفاته ، بل اخلليفة بعد وفاته غريه 

   :أقول
  .هذا اإلستدالل باطل بوجوه

  إلمامةًإعترافه سابقا بداللة الحديث على ا ـ 1
يف أول كالمــه علــى هــذا احلــديث بداللتــه علــى إمامــة أمــري ) الــدهلوي ( لقــد اعــرتف 

ّأصل هذا احلديث أيضا دليل ألهـل الـسنة علـى إثبـات فـضيلة « :  حيث قال ... 7املؤمنني  ً
  .»األمري وصحة إمامته يف وقتها 

ؤمنني بعـد وفـاة علـى إمامـة أمـري املـ ـ ّإذن ، يـدل هـذا احلـديث عنـد أهـل الـسنة باعرتافـه
: ًفمــا ذكــره هنــا مــن ســلب داللتــه علــى إمامتــه بعــده مطلقــا ينــاقض مــا تقــدم منــه  : 6النــيب 

ّأللهم إاليقال بأنه يعرتف بداللته عليـه عنـد أهـل الـسنة ، وهـو لـيس مـنهم بـل هـو مـن رؤسـاء  ّ ّ
  !فرق النواصب

   :ًوأيضا
  اد من هذا ألنه يستف« : بعد عبارته السابقة حيث قال  ـ صريح كالمه
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فمـا ذكـره هنـا .  ..7داللـة احلـديث علـى إمامـة أمـري املـؤمنني  ـ »احلـديث اسـتحقاقه اإلمامـة 
  .ّتقول يبطله هذا الكالم السابق منه كذلك

   :ًوأيضا
نــسبته القــدح يف داللــة احلــديث علــى إمامــة االمــري وخالفتــه إىل النواصــب ، وزعمــه أن 

ّأهل السنة يـردون علـى قـدح النواصـب  ّصـريح يف أن القـدح يف داللتـه علـى .  ..ٍبأجوبـة قاطعـةّ
ّاإلمامة غري مرضي عند أهل السنة ، وهو لـيس إالمـن النواصـب لكنـه يف هـذا املقـام يقـيم .  ..ّّ

  !وهذا من أعجب العجائب.  ..الدليل على صحة قدح النواصب
ّوهذا بعـض الوجـوه الـيت يرد ـا كـالم  ًنادا إىل كلماتـه يف هـذا املقـام ، اسـت) الـدهلوي ( ُـ

  .السابقة يف اجلواب عن احلديث
ّمن أهـل الـسنة ، فقـد اعـرتف بقـوهلم بداللـة ) الدهلوي ( ْأنه إن كان : وحاصل ذلك 

ّاحلديث على اإلمامة ردا على النواصب ، وإن أصر على نفي داللته على ذلـك ، فهـو خـارج  ْ ًّ
  . ..ّعن أهل السنة ومعدود من النواصب بل رؤسائهم

  ًإعترافه الحقا بداللة الحديث على اإلمامة ـ 2
وكمــا اعــرتف بداللــة احلــديث علــى اإلمامــة يف غــري موضــع مــن حبثــه حــول احلــديث ، 

ًونسب ذلك إىل أهل السنة خالفـا للنواصـب فقـد اعـرتف بـه يف البـاب احلـادي عـشر مـن .  ..ّ
: كقوهلم : ن الفعل أخذ القوة مكا: التاسع  النوع« : كتابه ، يف بيان األوهام ، حيث قال 

ًإن األمري كان إماما يف حال حياة النيب ، لقول  فلـو مل يكـن : أنت مبنزلة هارون من موسى : ّ
  .ًإماما بعده لزم عزله وعزل اإلمام غري جائز

ًواحلال أن األمري كان لدى حضور النيب إماما بالقوة ال إماما بالفعل ًّ..  . «)1(.  
__________________  

  .350: ة االثنا عشرية التحف) 1(
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ّـوأيـن هـذا الكـالم مما ذكـره يف هـذا : يعـرتف بداللـة احلـديث علـى اإلمامـة  ـ ًإذا ـ فهـو
  !ّ وهل هذا إالتناقض يا أولية األحالم؟املقام

  إعترافات تلميذه الرشيد بداللة الحديث  ـ 3
ميـــذه بداللـــة احلـــديث علـــى اإلمامـــة واخلالفـــة ، كـــذلك تل) الـــدهلوي ( وكمـــا اعـــرتف 
إعـرتف يف غـري موضـع بداللـة احلـديث علـى ذلـك ، مـن ذلـك قولـه .  ..ّرشيد الدين الـدهلوي

ّإن هــذا احلـديث بنظــر أهــل مــن مجلـة األحاديــث الدالــة علــى « ) : إيـضاح لطافــة املقــال ( يف 
ْفضائل باهرة ألمري املؤمنني ، بل هـو دليـل علـى صـحة خالفـة ذاك اإلمـام ، لكـن مـن غـري أن 

  .».  ..ّفي اخلالفة عن الغري ، كما صرح به صاحب التحفة حيث قاليدل على ن
وحاصــل الوجــوه املــستخرجة مــن كــالم الرشــيد الــدهلوي هــو اإلعــرتاف بداللــة احلــديث 

التحفـة ( ّعلى اإلمامة واخلالفة ، وأن هذا هو مذهب السنة ، وقـد نقـل كلمـات الـدهلوي يف 
ومعــاذ اهللا مــن إنكــار داللــة هــذا اخلــرب علــى «  :قــال .  ..ًشــاهدا علــى مــا ذكــره واعــرتف بــه) 

  .»أصل اخلالفة 
هذا ، وال خيفى أن داللة احلديث على اإلمامة ، هذه الداللة اليت اعرتفوا ـا ، مطلقـة 

ِ باملرتبــة الرابعــة جــاءت بــدليل منفــصل مزعــوم مــن قبــل 7غــري مقيــدة بقيــد ، فتقييــدهم إمامتــه 

  . ..القوم ، وذاك حبث آخر

  فات والده بداللة الحديث على اإلمامةإعترا ـ 4
ًأيــضا بداللــة احلــديث علــى اإلمامــة ) الــدهلوي ( والــد  ـ حبمــد اهللا وفــضله ـ واعــرتف

  .)ّ قرة العينني (و ) إزالة اخلفا ( يف كتابيه .  ..6 عن النيب 7واخلالفة ألمري املؤمنني 
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يل لـدى غيبتـه إن موسـى إسـتخلف هـارون علـى بـين إسـرائ: حاصـل احلـديث « : قال 
كــان خليفــة موســى مــن بــني  :خبروجــه إىل الطــور ، فكــان هــارون قــد مجــع بــني ثالثــة خــصال 

وملـــا اســتخلف النـــيب  :ًأهــل بيتــه ، وكـــان خليفتــه بعـــد غيبتــه ، وكـــان نبيــا 
ّ

 املرتــضى يف غـــزوة 6
ـــه باخلال: ّتبـــوك شـــابه املرتـــضى هـــارون يف دون الثالثـــة وهـــي النبـــوة  فـــة وهـــذا املعـــىن ال عالقـــة ل

ّالكربى اليت تكون بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  
 يف اخلالفـــة ، وال داللـــة للتـــشبيه املـــذكور يف احلـــديث 8ًإذا ، فقـــد شـــابه األمـــري هـــارون 

  .7على سلب اخلالفة عنه 

  اعتراف الكابلي بداللة الحديث على اإلمامة ـ 5
 ـ ّوتعــصباته  وتبعــه يف أباطيلــهكتابــه) الــدهلوي ( وهــو الــذي انتحــل  ـ ًوالكـابلي أيــضا
  .)الصواقع ( وهذا نص كالمه يف .  ..معرتف بداللة احلديث

ّاإلسـتخالف مـدة غيبتـه ، : وألن منزلة هارون من موسـى كانـت منحـصرة يف أمـرين « 
  .»وملا استثىن منهما الثانية بقيت االوىل : ّوشركته يف النبوة 

  .وتلخص
ًكلهـــم يعرتفـــون مـــرة .  ..وتلميـــذه) الـــدهلوي ( خ ووالـــده ، وكـــذا شـــي) الـــدهلوي ( إن  ّ
  ... 7بداللة احلديث على اإلمامة لألمري .  ..بعد اخرى

  . ..ّفدعوى أنه ال يدل إالعلى نفي خالفته ، كذب صريح وافرتاء فضيح
__________________  

  .مبحث حديث املنزلة: ازالة اخلفا ، قرة العينني ) 1(
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  )*( لماء الكالمّكالم شراح الحديث وع ـ 6
ّوكلمات احملققني من شراح احلديث ، شواهد أخرى على كذب دعـوى داللـة احلـديث 

  . ..7على نفي اخلالفة واإلمامة عن األمري 
ٍفـــإم بـــني مـــصرح بداللتـــه علـــى اإلمامـــة واخلالفـــة ، وبـــني مـــصرح بداللتـــه علـــى فـــضيلة  ّ ّ

  .ٍوإليك نصوص عبارات مجلة منهم.  ..ملوالنا األمري

  .ل اهللا التوربشتيفض
ّكذبوا إمنا خلفتك ملا: فقال : فقال يا رسول اهللا ، زعم املنافقون كذا «  تركـت ورائـي  ّ

ّأن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن  ـ يــا علــي ـ ، فــارجع فــاخلفين يف أهلــي وأهلــك ، أمــا ترضــى ْ
ِ وقال موسى ألخيه هارون اخلفن(: ّيأول قول اهللا سبحانه : موسى  ُْ ْ َ ُ َِ ِِ َ ُ ِي في قـومي َ ْ َ ِ( « )1(.  

  ً.وقال أيضا
» وإمنا يستدل ذا احلديث على قرب منزلته واختـصاصه باملؤاخـاة مـن قبـل الرسـول « 

)3(.  
  .)4(ًونقله القاري ايضا 

  . ..إذن ، ليس مدلول احلديث نفي اخلالفة
__________________  

وال خيفى أن كل كلمة من هذه الكلمات تعد وجها مستقال) *( ً ٍّ ّأنا وضعناها ّ  على بطالن ما ادعاه الدهلوي ، إالّ
  .حتت عنوان واحد

  .454 / 10: املرقاة يف شرح املشكاة : أنظر ) 1(
  .خمطوط ـ شرح املصابيح) 2(
  .454 / 10املرقاة ) 3(
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   :شمس الدين الخلخالي
بـذلك ّإمنا يدل على قربه واختصاصه مبا ال يباشر أال بنفـسه يف أهلـه ، وإمنـا اخـتص « 

ّ، ألنـــه يكـــون بينـــه وبـــني رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طرفـــان  فلهـــذا : القرابـــة والـــصحبة : ّ
  .)1(» اختاره دون غريه 

  .مظهر الدين الزيداني
ّوإمنا يستدل به على قربه واختصاصه مبـا ال يباشـر إالبنفـسه صـلى اهللا عليـه وسـلم «  ّ ّ :

القرابـة والـصحبة ، : ّوسـلم طرفـان  ّصلى اهللا عليهوإمنا اختص بذلك ألنه بينه وبني رسول اهللا 
  .)2(» فلهذا اختاره لذلك دون غريه 

  .محب الدين الطبري
  .)3(» وال إشعار يف ذلك مبا بعد الوفاة ، ال بنفي وال بإثبات « 

فعنده ال إشعار يف احلديث باخلالفة بعد الوفاة ، ال بنفي وال بإثبات ، فـدعوى داللتـه 
  . ..ًة قطعاعلى النفي باطل

 7عدم استخالف موسى هـارون بعـد وفاتـه إمنـا كـان لفقـد هـارون : ال يقال « : قال 
ًحينئـذ ولـو كـان حيـا مـا اسـتخلف ّ ّغـريه ، خبـالف علـي مـع النـيب صـلى اهللا عليـه  ـ واهللا أعلـم ـ ٍ

ًّوسلم ، وإمنا يتم وليكم ان لو كان هارون حيا عند وفاته واستخلف غريه ّ.  
  لكالم معكم يف تبيني أن املراد ذا القول اإلستخالف يف ا: ّألنا نقول 

__________________  
  .خمطوط ـ شرح املصابيح) 1(
  .خمطوط ـ شرح املصابيح ـ املفاتيح) 2(
  .224 / 1الرياض النضرة ) 3(
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حـــــال احليـــــاة ، فكـــــان التنزيـــــل مبنزلـــــة هــــــارون مـــــن موســـــى ، ومنزلـــــة هـــــارون مـــــن موســــــى يف 
ّق إاليف حـــال احليـــاة ، فثبـــت أن املـــراد بـــه مـــا حتقـــق ، ال أمـــر آخـــر وراء ّاإلســـتخالف مل تتحقـــ

ّذلك ، وإمنا يتم متعلقكم منه لو حصل استخالف هارون بعد وفاة موسى  ّ «)1(.  
ّأن املـراد مـن احلـديث هـو اإلسـتخالف حـال احليـاة ، فمـا ادعـاه : وصريح هذه العبارة 

  . الطربييكون من األمر اآلخر الذي نفاه) الدهلوي ( 

  .أبو شكور الحنفي
ّأمــــا ترضــــي أن تكــــون مــــين مبنزلــــة هــــارون مــــن موســــى ، أراد بــــه القرابــــة : وأمــــا قولــــه «  ْ

  .)1(» ّواخلالفة غري النبوة 
  .إذن ، مل يرد به نفي اخلالفة

  .عبد الرؤف المناوي
ّـمتصل يب ونـازل منزلـة هـارون مــن : يعـين : ّعلـي مـين مبنزلـة هـارون مـن أخيـه موســى « 

ّـأنه ال نـيب بعـدي ، ينـزل بـشرع ناسـخ ، نفـى اإلتصال بـه مـن ّ إال: ّيه حـني خلفـه يف قومـه أخ ّـ
  .)2(» .  ..ّجهة النبوة ، فبقى من جهة اخلالفة ، ألا تليها يف الرتبة

  .ّوادعى) الدهلوي ( كما زعم .  ..فاحلديث مثبت للخالفة ال ناف هلا
__________________  

  .224  /1الرياض النضرة ) 1(
  .التمهيد يف بيان التوحيد) 2(
  .التيسري يف شرح اجلامع الصغري) 3(
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  .ّابن تيمية
ّوكذلك هنا ، إمنا هو مبنزلة هارون فيما دل عليه السياق ، وهـو اسـتخالفه يف مغيبـه « 

  .)1(» ، كما استخلف موسى هارون 
ّإذا ال يـدل احلـديث إالعلـى مـا يـدل عليـه سـياقه وهـو اإلسـتخالف ّفكيـف يـدعى  . ..ً

  !؟داللته على نفيها
هذا مبنزلة هذا ، وهذا مثـل هـذا ، هـو كتـشبيه الـشيء بالـشيء : وقول القائل « : قال 

، وتــشبيه الــشيء بالــشيء يكــون حبــسب مــا دل عليــه الــسياق ، وال يقتــضي املــساواة يف كــل 
  .)2(» شيء 

  .ابن حجر المكي
إن : ّراد مــا دل عليــه ظــاهر احلــديث وعلــى التنــزل ، فــال عمــوم لــه يف املنــازل ، بــل املــ« 

ًعليــا خليفــة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــدة غيبــة بتبــوك ، كمــا كــان هــارون خليفــة عــن  ّ ّ ً ّ
  .)3(» موسى يف قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة 

ّفأين هذا الذي يقوله ابن حجر مما يدعيه    ؟)الدهلوي ( ّ
ًراد مــن احلـديث ، مــع كونــه أحــادا ال يقــاوم إنـه لــيس املــ: ّفعلــم ممــا تقــرر .  ..«: وقـال 
ّإثبــات بعــض املنــازل الكائنــة هلــارون مــن موســى ، وســياق احلــديث وســببه يبينــان  ّاإلمجــاع ، إال

ّذلـك الـبعض ، ملـا مـر أنـه إمنـا قالـه لعلــي حـني اسـتخلفه ، فقـال علـي :  ـ كمـا يف الـصحيح ـ ّ
ّأال ترضــى أن تكــون مــين : فقــال لــه : ه  كأنــه اســتنقص تركــه وراء؟أخلفــين يف النــساء والــصبيان

  يعين حيث : مبنزلة هارون من موسى 
__________________  

  .331 / 7منهاج السنة ) 1(
  .330 / 7منهاج السنة ) 2(
  .29: الصواعق احملرقة ) 3(



 73 ......................................................اجلواب عن االستدالل مبوت هارون قبل موسى 

ْ اخلفني في قـومي وأصلح (ّاستخلفه عند توجهه إىل الطور إذ قال له  ِ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ( )1(.  

  .الشافعيابن طلحة 
ا وصـــف : ّإعلـــم بـــصرك اهللا تعـــاىل خبفايـــا األســـرار وغـــوامض احلكـــم «  إن رســـول اهللا مل

ــ ّـ ّ
ّعليــا بكونــه منــه مبنزلــة هــارون مــن موســى ، فالبــد يف كــشف ســره مــن بيــان املنزلــة الــيت كانــت  ّ ً ّ

قــد نطــق القــرآن الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن  : ، فــأقول 8هلــارون مــن موســى 
ّ بأن موسى دعا ربه عز وجل خلفه ّ ّ ِ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري (: ّ ِْ َ َ َِِ ْ ُ ْ ِ َِ ُ َ َِ ِْ ْ ً ْ َ ْ

ي أمــري ِوأشــركه ف َِْ ــَ ِ ُ ْ ْ ّ وإن اهللا أجابــه إىل مــسئوله ، وأجنــاه مــن شــجرة مثــرة ســؤله ، فقــال عــز ) َ ّ
ُد أوتيت سؤلك يا موسىَ ق(: ّوجل  َُ َ ْ َ ِ ُ َ ولقد آتـينا موسى اْلكتاب ( :  وقال يف سورة أخرى) ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َََ

ًوجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ِ َ ُ ََ ُ َ ُ َ ََ َ سنشد عضدك بأخيك (:  وقال يف سورة أخرى ) َْ ُِ َِ َ َ َ  ُ َ َ(.  
ٍفظهر أن منزلة هارون من موسى كونه وزيرا له ، والـوزير مـشتق مـن أحـد معـان ثالثـة  ً ّ :

ّ الثقـل لكونـه وزيـرا لـه حيمـل عنـه أثقالـه وخيففهـا أحدها الوزر بكـسر الـواو وإسـكان الـزاي وهـو ً
 كــال ال (واملعـىن الثـاين مـن الـوزر بفـتح الـواو والـزاء وهـو املرجـع وامللجـأ ومنـه قولـه تعـاىل : عنـه  َ
َوزر  واملعـــىن .  فكـــأن الـــوزير مرجـــوع إىل رأيـــه ومعرفتـــه وإســـعاده ويلجـــأ إليـــه يف اإلســـتعانة بـــه)ََ

ه أزري (هــر ، ومنــه قولــه تعــاىل عــن موســى مــن االزر وهــو الظ: الثالــث  ِ اشــدد ب ْ َ ِ ِــ ْ ُ  فيحــصل )ْ
ّبـالوزير قـوة األمـر واشــتداد الظهـر ، كمـا يقـوى البــدن ويـشتد بـه ، فكـان مــن منزلـة هـارون مــن 
ّموسى أنه يشد أزره ويعاضده وحيمل عنه من أثقال بين إسرائيل بقدر ما تصل إليـه يـد مكنتـه  ّ

ّوأما من كونـه شـريكه يف أمـره ، فكـان شـريكه يف النبـوة علـى  : واستطاعته هذه من كونه وزيره ّ
  ما نطق به القرآن الكرمي ، وكان قد استخلفه على بين إسرائيل عند 

__________________  
  .29: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّفتلخيص منزلة هارون من موسـى أنـه كـان : ّتوجهه وسفره إىل املناجاة على ما نطق به القرآن 
  .ّه ووزيره وعضده وشريكه يف النبوة وخليفته على قومه عند سفرهأخا

ّالنبـوة ، فإنـه ّ  منـه ـذه املنزلـة وأثبتهـا لـه إال7ًّ عليا 6وقد جعل رسول اهللا   اسـتثناها 6ّ
ًغري إنه ال نيب بعدي ، فبقي ما عد النبوة املستثناة ثابتـا لعلـي : يف آخر احلديث بقوله  ّ  مـن 7ّ

  .)1(»  وعضده وخليفته على أهله عند سفره إىل تبوك كونه أخاه ووزيره

  .ّابن الصباغ المالكي
أن منزلة هارون من موسى صـلوات اهللا عليهمـا ، أنـه كـان أخـاه ، ووزيـره : فتخلص « 

ّ، وعــضده يف النبــوة ، وخليفتــه علــى قومــه عنــد ســفره ، وقــد جعــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ّ
ًّوسلم عليا منه ذه املنزلة   .)2(» ّالنبوة ّ  ، إالّ

  .7إذن ، ليس مفاد احلديث نفي اخلالفة عن أمري املؤمنني 

  .ّمحمد األمير الصنعاني
ُأن هـــذه منزلـــة شـــريفة ورتبـــة عاليـــة منيفـــة ، فإنـــه قـــد كـــان هـــارون عـــضد : وال خيفـــى « 

  .)3(» ّموسى الذي شد اهللا به أزره ، ووزيره وخليفته على قومه حني ذهب ملناجاة به 
__________________  

  .90 ـ 88: مطالب السئول ) 1(
  .44: الفصول املهمة ) 2(
  .شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 3(
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  .ابن روزبهان
بل املراد استخالفه باملدينة حني ذهابه إىل تبوك ، كما استخلف موسى هـارون .  ..«

ي ( و: ّــعنــد ذهابــه إىل الطور ، بقولــه تعــاىل  ِــ اخلفنــي ف ِ ُْ ــومي ْ ِقـ ْ ًوأيــضا ، ثبــت بــه ألمــري  : )َ
ّاملؤمنني فضيلة االخوة واملؤازرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تبليغ الرسـالة ، وغريمهـا مـن  ّ

  .)1(» ًالفضائل ، وهي مثبتة يقينا ال شك فيه 

  .ّالطيبي
ّمين خـرب للمبتـدأ ، ومن إتصالية: إن قوله : وحتريره من جهة علم املعاين «  ّـ ْ ِـ ّ ، ومتعلـق ّ

ِِ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به (: كما يف قوله تعاىل : اخلرب خاص ، والباء زائدة  ِْ ُ ْ َ َِ ْ ِ ُ ْ ْأي فإن  : )َِ
  .»ّأنت متصل يب ونازل منزلة هارون من موسى : يعين : ًآمنوا إميانا مثل إميانكم 

  .أقول
ّوهل يوجد بني اإلتصال وشدة القرب منه ، وبـني سـلب اخلالفـة عنـ ه ، مناسـبة ، حـىت ّ

  ؟يكون سلبها من املنازل املثبتة
ّ فيما شبهه به صلى اهللا عليـه 2وفيه تشبيه ، ووجه التشبيه مبهم مل يفهم أنه « : قال  ّ

ـــه  ّوســـلم ، فبـــني بقول ه ال نـــيب بعـــدي ، أن اتـــصاله بـــه لـــيس مـــن جهـــة النبـــوة ، قبقـــي  ّإال: ّ ّأن ّ ــ ّـ
  .)2(» ّوة يف املرتبة ّاإلتصال من جهة اخلالفة ، ألا تلي النب

  .فدعوى داللة احلديث على سلب اخلالفة ونفيها عنه كذب
__________________  

  .389 / 2دالئل الصدق لنهج احلق : ابطال ج العاطل ، انظر ) 1(
  .خمطوط ـ الكاشف) 2(
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  .علي القاري
  . ..وحتريره: ّقال الطييب « 

  .)1(» .  ..وفيه تشبيه ، ووجه الشبه منه مل يفهم

  .ابن الحجر العسقالني
ّمعىن احلديث أنـه متصل يب ، نـازل مـين منزلـة هـارون مـن موسـى: ّوقال الطييب «  .  ..ّـ

  .)2(» .  ..أنه ّإال: ّوفيه تشبيه مبهم بينه بقوله 

  علي العزيزي 
متــصل يب ونـازل منزلـة هـارون مــن : يعـين : ّعلـي مـين مبنزلـة هـارون مــن أخيـه موسـى « 

  .»ّ خلفه يف قومه أخيه موسى ، حني
ّنفـــي اإلتـــصال مـــن جهـــة النبـــوة ، : ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي ينـــزل بـــشرع ناســـخ « : قـــال  ّ

ّفبقي اإلتصال من جهة اخلالفة ، ألا تلي النبوة يف املرتبة  ّ «)3(.  

  .شمس الدين العلقمي
  .)4(» ّ ألا تلي النبوة يف املرتبة ...ووجه التشبيه مبهم مل يفهم « 

__________________  
  .455 / 10املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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  .القسطالني
 ّإذ اتــصاله بــه: ال نــيب بعــدي : ويف نــسخة : أنــه لــيس نــيب بعــدي ّ إال: ّوبــني بقولــه « 

ّليس من جهة النبوة ، فبقي اإلتصال من جهة اخلالفة  ّ «)1(.  

  أقول
ّمـن أن شـدة القـرب واإلتـصال ، كمـا يـدل عليـه احلـديث ـ ومبـا ذكرنـا ال  ـ واعرتفـوا بـه ـ ّ

ّينـدفع تـوهم بعـضهم اختـصاص  ـ ّـيتناسب مع نفي اخلالفة وسـلبها ، ملنافاتـه للقـرب واإلتصال
  .اخلالفة حبال احلياة

ينـدفع دعـوى يوسـف األعـور داللـة  ـ ونـذكرها ـ بـالوجوه والكلمـات الـيت ذكرنـاّكمـا أن 
  ...احلديث على نفي إمامة األمري ، وكذا ما زعمه الرازي 

ًأمـا كــالم األعـور ، فقــد تقـدم ســابقا  ّوأمـا كــالم الـرازي فــسنذكره فيمـا بعــد يف الوجــوه : ّ
  .اآلتية

  .الفخر الرازي
ّدة ، بل نتوقف فيـه وحنمـل احلـديث علـى الـسبب ، ألنـه ًال نقول إنه يفيد منزلة واح« 

ْاملتحقق ، فإن السبب ال جيوز خروجه من اخلطاب ، وما عداه يلزمكم أن تقفوا فيه  ّ ّ«.  
ّإذن ، البد من التوقف عن دعوى داللة احلديث علـى سـلب اإلمامـة ونفيهـا عـن أمـري  ّ

  .ّب زعم الرازيحس» ما عداه «  ، ألن هذا املعىن يدخل حتت 7املؤمنني 
  8 لو عاش بعد موسى 7ّمث إن سلمنا أن هارون « : قال 

__________________  
  .232 / 8 وانظر 444 / 9شرح صحيح البخاري  ـ ارشاد الساري) 1(
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ّلكـــان منفـــذا لألحكـــام ، ولكـــن ال شـــك يف أنـــه مـــا باشـــر تنفيـــذ األحكـــام ، ألنـــه مـــات قبـــل  ً ّْ
ً إمامــا ، لــزم مــن الثــاين أن ال يكــون إمامــا ، وإذا 2لــي ْ ، فــإن لــزم مــن األول كــون ع7موســى  ًْ

  .)1(» تعارضا تساقطا 
حــسب زعــم  ـإذن ، فــدعوى داللــة احلــديث علــى ســلب اإلمامــة ســاقطة بالتعــارض 

ِ اخلفنـي (: ، فتكون داللته على اخلالفة بوجه ثبوت خالفـة هـارون مـن قـول موسـى  ـ الرازي ُْ ْ
  .ً ساملة عن املعارض)

ّفــى ســقوط دعــوى املعارضــة ، ألــا فــرع داللــة احلــديث علــى نفــي اخلالفــة ، ْلكــن ال خي
ّمضافا إىل أن الرازي نفسه يأمر بالتوقف يف مـا عـدا محـل احلـديث علـى .  ..ّوهي أول الكالم ً

ّالــسبب ، والداللـــة علــى نفـــي اخلالفـــة مــن مجلـــة ذلـــك ، فكيــف يكـــون مـــا جيــب فيـــه التوقـــف 
  ً؟معارضا

  ًل لدّل على نفي خالفته مطلقاّلو تم اإلستدال ـ 7
يقتضي نفـي خالفـة أمـري املـؤمنني ، مـن جهـة وفـاة  ـ 7إنه لو كان تشبيه األمري ارون 

ًأصال ولـو بعـد عثمـان ،  ـ 6 ـ ًلزم أن ال يكون األمري خليفة بعد النيب ـ 8 ـ هارون قبل موسى
ًألن هارون مل يكن خليفة عن موسى وال آناما ّ ً.. .  

ّل ال يتفــوه بــه إالفهـذا اإلســتدال وإذا .  ..النواصــب واخلـوارج ومــن كــان علــى شــاكلتهم ّ
ّكان مذهب أهل الـسنة يف الواقـع واحلقيقـة نفـي إمامتـه مطلقـا ، فليـستدلوا ـذا الوجـه وأمثالـه  ً ّ

  !ّ، وليبوحوا مبا يضمرون ويعلنوا عما خيفون
ّوأما ما ذكره الرازي للتفصي عن هذا االشكال ، فسيأيت بيان    . ..بطالنهّ

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(



 79 ......................................................اجلواب عن االستدالل مبوت هارون قبل موسى 

ًإنه ينافي مراد الشيعة والسنة معا ـ 8 ّ ّ  
ّوقد نص عبد الكرمي البلجرامـي علـى أن هـذا االسـتدالل خيـالف معتـقـد الـشيعة والـسنة  َ َ ّ

ً موقتـة  فيلـزم أن يكـون خالفـة علـي...« ) إجلـام الرافـضة : ( فقال يف كتابـه املوسـوم .  ..ًمعا
ًإىل رجــوع النــيب مــن الغــزوة املــذكورة ، كمــا كانــت خالفــة هــارون موقتــة إىل رجــوع موســى مــن  ّ

  .الطور
مل تــصل اخلالفــة إىل هــارون بعــد موســى ، فكــذا ينبغــي أن ال تــصل إىل علــي : ًوأيــضا 

  .»وهو خالف مرادنا ومرادكم : بعد فوت املصطفى 
ن سبقه يف هـذه الـدعوى الباطلـة ، عـن وم) الدهلوي ( ومقتضى هذا الكالم أن خيرج 

  .ّ ألنه قال مبا ال يرتضيه الشيعة وال السنة يف هذا املقام...ّملة اإلسالم 

  كالم بعض النواصب كما نقله الراغب  ـ 9
  .ّوذكر أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصبهاين أنه

ّعلـي مـين كهـارون مـن : ّ وسلم ّكان بعض الشيعة يستدل بقول النيب صلى اهللا عليه« 
  .موسى

ّ فــإن هــارون كـان أخــا موســى مـن أبيــه وامــه ، ؟مــا تلــك املنـازل: فقـال بعــض النواصـب  ّ
ْأن ّ فلــم يبــق إال: ّوكــان شــريكه يف النبــوة ، ومــات قبلــه ، ولــيس شــيء مــن هــذه املنــازل لعلــي 

ِ ال تأخذ بلحيتي وال ب(يعين قوله : يأخذ بلحيته وبرأسه  َِ َِ ْ ِ ْ ُ ِرأسيَْ َْ ( )1(.  
ّمل يتفــوه مبــا تفــوه بـــه  ـ 7ّمــع شـــدة نــصبه وبغــضه ألمــري املــؤمنني  ـ فهــذا الناصــيب ّ )

  !!)الدهلوي 
__________________  

  .481 / 2احملاضرات ) 1(
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 ـ ًحيث محل أخذ موسـى حليـة ورأس هـارون علـى معـىن غـري صـحيح ـ ّوأما الشبهة هذه
ًفريدها كلمات أهل السنة أيضا ، ف ّ   .قد ذكر الرازي ضمن الكالم على هذه اآليةّ

ّ أقبــل وهـو غــضبان علـى قومـه ، فأخــذ بـرأس أخيــه وجـره إليــه 7إن موسـى : وثانيهـا « 
ّكمــا يفعــل اإلنــسان بنفــسه مثــل ذلــك عنــد الغــضب ، فــإن الغــضبان املتفكــر قــد يعــض علــى  ّ

نفـسه ، ألنـه  أخـاه هـارون جمـرى 7شفتيه ويفتل أصابعه ويقـبض علـى حليتـه ، فـأجرى موسـى 
  .كان أخاه وشريكه ، فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه يف حال الفكر والغضب

ِ ال تأخذ بلحيتي وال برأسي (: ّفأما قوله  َِْ َِ َِ ْ ِ ْ ُ  خـاف مـن 7 فـال ميتنـع أن يكـون هـارون )َْ
ّأن يتــوهم بنــو إســرائيل مــن ســوء ظــنهم أنــه منكــر علــيهم غــري معــاون لــه  ّ مث أخــذ يف الــشرح : ْ

َ إني خشيت أن تـقول فـرقت بـين بني إسرائيل (: فقال القصة  ِ ِْ ِْ َِ ََ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ ِ َ (.  
 ، حـىت أن هـارون غـاب 7ّإن بين إسرائيل كانوا على اية سوء الظن مبوسى : وثالثها 

ّأنــت قتلتــه ، فلمــا واعــد اهللا تعــاىل موســى ثالثــني ليلــة وأمتهــا  : 7عــنهم غيبــة ، فقــالوا ملوســى 
ّ األلـواح كـل شـيء ، مث رجـع فـرأى مـن قومـه مـا رأى ، فأخـذ بـرأس أخيـه بعشر ، وكتب لـه يف

مــا ال أصــل لــه ،   أن يــسبق إىل قلـوم7ّليدنيـه فيــتفحص عــن كيفيــة الواقعـة ، فخــاف هــارون 
َِ ال تأخذ بلحيتي (: ًفقال إشفاقا على موسى  ْ ِِ ْ ُ ّ لئال يظن القوم ما ال يليق بك )َْ ّ «)1(.  

__________________  
  .109 / 22تفسري الرازي ) 1(
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  ّتشبث الرازي بخرافات الجاحظ ـ 10
قــد عرفـــت أن دعــوى داللـــة احلــديث الـــشريف علـــى ســلب اخلالفـــة واإلمامــة عـــن أمـــري 

ّخمالفة إلمجاع املسلمني مـن الـشيعة والـسنة ، ولقـد اعـرتف بـه الفخـر الـرازي فإنـه  ـ 7 ـ املؤمنني
ّ عـن اجلــواب ، فتــشبت خبرافـات اجلــاحظ املعــروف ّذكـر ذلــك بعنــوان الـدخل املقــدر ، مث عجــز

  . وهذه عبارات الرازي... والزندقة 7بالبغض ألمري املؤمنني 
 إمنا مل يباشر عمل اإلمامة ألنـه مـات قبـل موسـى 7إن هارون : وعذرهم عن ذلك « 

  .فظهر الفرق ـ 7 ـ فإنه مل ميت قبل النيب ـ 2 ـ ّ ، وأما علي7
ا أن يلــزم مــن انتفــاء املــسبب أو ال يلــزم : ْفجوابنــا عنــه أن نقــول  ْإم فــإن لــزم ، فكــون : ّــ

ّهـارون منفذا لألحكـام إمنـا كـان سـبب كونـه نبيـا ، والنبـوة مـا كانـت حاصـلة لعلـي ً ّ ً فيلـزم  ـ 2 ـ ّـ
ًمـن انتفاءهـا إنتفـاء كونـه متوليـا لألحكـام   ـ 7 ـ عـدم إمامـة هـارون: ّوإمـا أن ال يلـزم فنقـول : ّ

قبـل  ـ 2 ـ ْ، فوجـب أن ال يلـزم مـن عـدم مـوت علـي ـ 7 ـ ل مـوت موسـىإمنـا كانـت ملوتـه قبـ
  .أن ال حيصل له املسبب ، وهو نفي اخلالفة ـ 7 ـ رسول اهللا

 مل يعمـــل عمـــل اإلمامـــة ، ألن فقـــد 7إنـــه ال جيـــوز اإلســـتدالل بـــأن هـــارون : ال يقـــال 
ا اإلثبــات هــو املنزلــة ،  ــاخلالفــة نفــي ، والنفــي ال يكــون منزلــة ، وإمن فــال يتنــاول احلــديث ذلــك ّ

ّوإن سلمنا أن النفـي منزلـة ولكـن الكـالم خـرج خمـرج الفـضيلة لعلـي: النفي  ْفـال جيـوز أن  ـ 2 ـ ْ
ّيــدخل فيــه إال مــا يكــون فــضيلة ، ونفــي اخلالفــة غــري فــضيلة ، وإن ســلمنا صــحة انــدراج هــذا  ْ ّ

ّ االمــة إمــا قائــل النفــي حتــت احلــديث ، ولكــن اإلمجــاع منعقــد علــى أنــه غــري داخــل فيــه ، ألن
  أما : ّبداللة هذا احلديث على إمامته ، وإما قائل بأنه ال داللة فيه على إمامته 
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ّالقــول بداللتــه علــى أنــه مــا كــان إمامــا فــذلك مل يقلــه أحــد بعــد مــن االمــة  َ ّوإن ســلمنا عــدم : ً ْ
ًاإلمجــاع ولكــن لــو حكمنــا بداللتــه علــى عــدم إمامتــه لــزم أن ال يكــون إمامــا بعــد ع ْ ثمــان وهــو ْ

  .باطل
: ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : أن معــىن قولــه : ّــأما األول فجوابــه : ألنــا نقــول 

أن حالك معي أو عنـدي كحـال هـارون مـن موسـى ، وهـذا القـول يـدخل حتتـه أحـوال هـارون 
ًنفيا وإثباتا  : الفضل إن إفادة الكالم هلذا النفي ال مينع من داللته على : ّوأما الثاين فجوابه : ً

ًإن إماما لو وىل ابنه إمـارة بلـدة معينـة فقـط ، مث وىل إمـام آخـر بعـده إنـسانا آخـر تلـك : بيانه  ًّ ّّ ِ

البلدة فقط ، فطلب ذلك اإلنسان من اإلمام الثاين تولية بلدة اخرى ، فإنه حيسن مـن اإلمـام 
ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة ابن اإلمام األول من: الثاين أن يقول له  ه ، فهذا الكـالم مـع مـا ْ

وأمــا : يفيــد مــن فــضيلة ذلــك اإلنــسان فإنــه يفيــد نفــي توليتــه عــن ســائر الــبالد ، فكــذلك هنــا 
ّإنا ال نسلم إمجاع االمـة علـى عـدم داللـة هـذا احلـديث علـى نفـي إمامتـه ، : فجوابه : الثالث  ّ

ــــه  ْوإن ســــلمنا إنعقــــاد اإلمجــــاع ولكــــن حنــــن مل نــــ: فــــإن اجلــــاحظ احــــتج بــــه علي ّ ذكر مــــا قلنــــا ْ
ّــوــذا يظهــر اجلــواب عما : ملــا ذكرمتــوه حــىت يبطــل بــه ذلــك ً لإلســتدالل ، بــل لنجعلــه معارضــا

  .)1(» ًذكروه رابعا 
ّال نــسلم إمجـاع االمــة علـى عــدم داللـة هــذا احلـديث علــى نفــي « : فـرتى الــرازي يقـول 

ّأي مطلقــا ، مث يعلــل عــدم التــسليم هلــذا اإلمجــاع بقولــه » إمامتــه  ّإن اجلــاحظ احــتج بــه فــ« : ً
  .»عليه 

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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  من فضائح الجاحظ
ٍفالعجب من الرازي كيف يقدح يف هذا اإلمجاع احملقق املعرتف به من أعالمهـم بكـالم  َ 

ّسخيف من اجلاحظ ، الذي نصوا على إحلاده وتزندقه ، وأنه كان من أئمة البدع   !؟ّ
  .)1(» ليس بثقة وال مأمون : قال ثعلب  « :قال الذهيب 
  .)2(» كان من أئمة البدع « : قال الذهيب 

  .)3(» يظهر من مشائل اجلاحظ أنه خيتلق « : وقال 
  .ّوإليك نص كالم احلافظ ابن حجر املشتمل على كثري من الكلمات برتمجته

داود فيمـا روى عنـه أبـو بكـر بـن أيب : صـاحب التـصانيف : عمرو بن حبر اجلـاحظ « 
  .ولكن من أئمة البدع: قلت : ليس بثقة وال مأمون : قال ثعلب : قيل 

ملا قـرأ املـأمون كتـيب يف اإلمامـة فوجـدها علـى مـا أخـربوا : قال اجلاحظ يف كتاب البيان 
ّ

قـــد كـــان بعـــض مـــن : بـــه ، وصـــرت إليـــه وقـــد أمـــر الربيـــدي بـــالنظر فيهـــا ليخـــربه عنهـــا قـــال يل 
ّيرتضى ويصدق خربه خرب  قـد يـرىب : فقلنـا : نا عن هذه الكتب بإحكام الـصنعة وكثـرة الفائـدة

ََالــصفة علــى العيــان ، فمــا رأيتهــا رأيــت العيــان قــد أرىب علــى الــصفة ، فلمــا فـليتهــا أرىب الفلــى  ّ
ّعلــى العيــان ، وهــذا كتـــاب ال حيتــاج إىل حــضور صــاحبه وال يفتقـــر إىل احملتجــني ، وقــد مجـــع 

ّ مجيـــع احلقـــوق ، مـــع اللفـــظ اجلـــزل واملخـــرج الـــسهل ، فهـــو ســـوقي استقـــصاء املعـــاين واســـتيفاء
ّملوكي وعامي خاصي ّ.  

ّصفة كتب اجلاحظ كلها ، فسبحان من أضله على  ـ واهللا ـ وهذه: قلت  ّ  
__________________  

  .6339 رقم 300 / 5ميزان االعتدال ) 1(
  .6339 رقم 300 / 5ميزان االعتدال ) 2(
  .528 / 11سري أعالم النبالء ) 3(
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  .علم
ٍتـــويف ســـنة مخــس ومخـــسني وقيـــل ســـنة ســت ومخـــسني مـــات اجلـــاحظ : قــال املـــسعودي 

ًبالبــصرة ، وال يعلــم أحــد مــن الــرواة وأهــل العلــم أكثــر كتبــا منــه ، وحكــى ميــوت بــن املــزرع عــن 
عليــل مــن :  فقـال ؟أنــه دخـل إليــه نـاس وهــو عليـل فــسألوه عـن حالــه ـ وقـال حالــة ـ اجلـاحظ

ّأنـا يف علـل متناقـضة يتخـوف مـن بعـضها التلـف ، : اإلفـالس والـدين ، مث قـال مكانني ، مـن  ٍ
كـان األصـعمي : قـال اجلـاحظ : قـال أبـو العينـاء  ـ يعـين عمـره ـ وأعظمها علـي نيـف وتـسعون

ًمنانيــا  ا ولكــن تــذكر حــني جلــست إليــه : فقــال لــه العبــاس بــن رســتم : ّ ّــًال واهللا مــا كــان مناني ّ
نعـم [ نعـم متـاع القـدري ،  ـ وهـي خمـصوفة عـن يـده ويقـول ـ نعلـه بيـدهتـسأله ، فجعـل يأخـذ 

  .ّفعلمت أنه يعنيك ، فقمت وتركته] متاع القدري 
ّوحكى اخلطيب بسند له أنه كان ال يصلي ٍ.  

  .هو مغموص يف دينه: وقال اخلطايب 
  ً.إنه كان يرمى بالزندقة ، وأنشد يف ذلك أشعارا: وذكر أبو الفرج األصبهاين 

ة :  ابـــن قتيبـــة يف اخـــتالف احلـــديث قـــال ـــمث نـــصري إىل اجلـــاحظ وهـــو أحـــسنهم للحج ّ
ًاستثارة وأشدهم تلطفـا ، لتعظـيم حـىت يعظـم ، وتـصغري العظـيم حـىت يـصغر ، ويكمـل الـشيء  ّ ّ ً
ًوينقــصه ، فتجـــده مــرة حيـــتج للعثمانيــة علـــى الرافــضة ، ومـــرة للزندقــة علـــى أهــل الـــسنة ، ومـــرة  ً ًّ ّ

ا ومـــرة يـــ ًيفـــضل علي ً ّـــ ّ كـــذا ويتبعـــه أقـــوال اـــان ، ويـــذكر مـــن 6ّؤخره ، ويقـــول قـــال رســـول اهللا ّ
ْالفــواحش مــا جيــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يــذكر يف كتــاب ذكــر أحــد مــنهم فيــه ،  ّ ّ ّ

ً ويعمـــل كتابـــا يـــذكر فيـــه حجـــج النـــصارى علـــى !ٍفكيـــف يف ورقـــةس أو بعـــد ســـطر أو ســـطرين
  ّم جيوز للحجة كأنه إمنا تنبيههم على ما ال يعرفون ، املسلمني ، فإذا صار إىل الرد عليه
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ًوتـــشكيك الـــضعفة ، ويـــستهزء باحلـــديث اســـتهزاءا ال خيفـــى علـــى أهـــل العلـــم ، وذكـــر احلجـــر 
ه كــان أبــيض فــسوده املــشركون ، قــال  ّاألســود وأن ـ ضه املــسلمون حــني : ّـ ّــوقــد كــان جيــب أن يبي

ا أكذب االمـة ، وأوضـعهم للحـديث ، وهو مع هذ: وأشياء من أحاديث الكتاب : استلموه 
  .وأنصرهم للباطل

ّكـان أحـد اـان الـضالل ، غلـب عليـه قـول اهلـزل ، : وقال ابـن حـزم يف امللـل والنحـل  ّ
ْومـــع ذلـــك ، فإنـــا مـــا رأينـــا لـــه يف كتبـــه تعمـــد كذبـــة يوردهـــا مثبتـــا هلـــا ، وإن كـــان كثـــري اإليـــراد  ً ٍ ّ

  .لكذب غريه
ّـوممن تكلم يف اللغـات مبـا حــصره : ة ـذيب اللغـة وقـال أبـو منـصور األزهــري يف مقدمـ ّــ

ًوكان اويت بسسطة يف القـول وبيانـا  اجلاحظ ،: لسانه ، وروى عن الثقات ماليس من كالهم  ً
ّعذبا يف اخلطاب وجماال يف الفنون ، غري أن أهل العلم ذموه وعن الصدق دفعوه ّ ًً.  

ًكان كذابا على اهللا وعلى رسوله وعلى : وقال ثعلب    .)1(» الناس ّ
  أقول

فهـــل مـــن اجلـــائز متـــسك الـــرازي بكـــالم جـــاحظ حـــول هـــذا احلـــديث ، وبكالمـــه حـــول 
  !؟حديث الغدير

امللحـد الزنـديق عنـدهم فيمـا ذكـره ) للجـاحظ ( ّمقلـد ) الدهلوي ( ّومن هنا يظهر أن 
  . ..يف هذا املقام

ابلــــة إمجــــاع ّهــــذا ، وكــــأن الــــرازي ملتفــــت إىل شــــناعة اســــتدالله خبرافــــة اجلــــاحظ يف مق
: » ّوإن سـلمنا انعقـاد اإلمجـاع ، ولكـن حنـن مل نـذكر مـا قلنـا لإلسـتدالل « : املسلمني فقال 

ًلكن إذا مل يكن ما تفوه به اجلاحظ صاحلا لإلستدالل فما معىن  ّ ْ  
__________________  

  .357 ـ 355 / 4لسان امليزان ) 1(
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ْ وهــل جيــوز أن جيعــل مــا ال ؟»ل بــه ذلــك ًبــل لنجعلــه معارضــا ملــا ذكرمتــوه حــىت يبطــ« : قولــه 
ّ وإذا كـان الـرازي يـسلم اإلمجـاع ، فقـد ثبـت قـول ؟ًيصلح لإلستدالل معارضا ملا ذكره اإلمامية

اجلــواب عمــا ذكــروه «  وكيـف يظهــر ممــا ذكـره ؟اإلماميـة ، فــأي معارضــة حتـصل بقــول اجلــاحظ
  ؟»ًرابعا 

ّلقد أوقع الـرازي نفـسه يف ورطـة مل يـتخلص منهـا ، .  .. فنـاقض نفـسه وافتـت كلماتـهٍ
  !!وهكذا يفتضح املبطلون

  :أقول 
 بعـد عثمــان 7ّمث إن الـرازي ذكـر جـوابني عـن إشـكال سـلب اإلمامـة عـن أمـري املـؤمنني 

  .حيث قال
ُوأيضا ، فلو استدللنا باخلرب ، فإمامة علي بعـد عثمـان إمنـا تثبـت باإلختيـار ، ولـيس «  ً

  . يتناوله احلديث ، فال7األمر كذلك يف حق هارون 
ٍوأيـضا ، فلـو تناولـه لكـان لنـا أن خنـرج هـذه احلالـة عـن عمـوم الـنص بـدليل ، ويبقـى مــا  ً

  .» على ظاهره 2قبل وفاة عثمان 
ألن مقتـــضى متـــام املماثلـــة واملـــشاة بـــني هـــارون وأمـــري .  ..وهـــذا كـــالم ظـــاهر الـــبطالن

كمـا كانـت إمامـة هـارون بـالنص عـن  6أن يكـون إمامـة األمـري الـنص عـن النـيب  ـ 8 ـ املؤمنني
  . .. ، ال باإلختيار7موسى 

ألن هـارون مـات قبـل موسـى  ـ ّـأنه إذا كنـتم تنفـون إمامـة علـي: ّعلى أن اإلشكال هو 
ّوهذا اإلشـكال يتوجـه سـواء كانـت اإلمامـة .  ..فالالزم نفيها حىت بعد عثمان ـ ًومل يصر إماما

  . ..ًواب ال ربط له باإلشكال أصالفما ذكره يف اجل.  ..بالنص أو باإلختيار
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: ًوأما ما ذكره ثانيا ، فبطالنه أوضـح ، إذ للخـصم أن يعيـد عليـه نفـس الكـالم فيقـول 
ًإن احلديث يتناول مجيع منازل هارون نفيا وإثباتـا ، لكـن عـدم مباشـرة عمـل اإلمامـة قـد خـرج  ً

  . ..فاملعارضة ساقطة.  ..ٍبدليل خمرج

   :تذييل
ً على سائر الناس مطلقا ، فقد ذكـر :ٍات يف تفضيل أهل البيت ّإن للجاحظ كلم

  .ّأبو إسحاق القريواين ما نصه
   :أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يف ذكر قريش وبين هاشم ـ فصل« 

قـــد علـــم النـــاس كيـــف كـــرم قـــريش وســـخاؤها ، وكيـــف عقوهلـــا ودهاؤهـــا ، وكيـــف رأيهـــا 
إجيازهــا وحتريهــا ، وكيــف رجاحــة أحالمهــا إذا وذكاؤهــا ، وكيــف سياســتها وتــدبريها ، وكيــف 

خــف احللــيم ، وحــدة أذهاــا إذا كــل احلديــد ، وكيــف صــربها عنــد اللقــاء وثباــا يف الــألواء ،  ّ
وكيف وفاؤها إذا استحـسن الغـدر ، وكيـف جودهـا إذا حـب املـال ، وكيـف ذكرهـا ألحاديـث 

ربها عليه ، وكيف وصـفها لـه ، ّغد وقلة صدودها عن جهة القصد ، وكيف إقرارها باحلق وص
ودعاؤهـــا إليـــه ، وكيـــف مساحـــة أخالقهـــا وصـــوا ألعراقهـــا ، وكيـــف وصـــلوا قـــدميهم حبـــديثهم 
ّوطــــريفهم بتليــــدهم ، وكيــــف أشــــبه عالنيــــتهم ســــرهم ، وقــــوهلم فعلهــــم ، وهــــل ســــالمة صــــدر 

ُأحدهم إالعلى قدر بعد غوره ه؟ّ ّـ وهل غفلتـه إاليف وزن صـدق ظن ّ وهـل ظنـه إالكيقـ؟ّ  ؟ني غـريهّ
  .قال أوس بن حجر: ّإنك ال تنتفع بعقله حىت تنتفع بظنه : وقال عمر 

ـــــــــــــــذي يظـــــــــــــــن بـــــــــــــــك الظـــــــــــــــن   األملعـــــــــــــــي ال

  
  ْكــــــــــــــــــــــــــأن قــــــــــــــــــــــــــد رأى وقــــــــــــــــــــــــــد مسعــــــــــــــــــــــــــا  

  

  .وقال آخر
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  ّفــــــــــــــــــــــــــــــــــصيح حيــــــــــــــــــــــــــــــــــدث بالغائــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  

  .وقال بلعاء بن قيس
ـــــــــــــــرأي أعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه   وأبغـــــــــــــــي صـــــــــــــــواب ال

  
  قــــــــــادرهّإذا طــــــــــاش ظــــــــــن املــــــــــرء طاشــــــــــت م  

  

ســــرورها  بـــل قـــد علـــم النـــاس كيـــف مجاهلــــا وقوامهـــا ، وكيـــف مناؤهـــا واؤهـــا ، وكيـــف
  .وجنابتها ، وكيف بياا وجهارا ، وكيف تفكريها وبداهتها

ّفـالعرب كالبــدن وقــريش روحهــا ، وقــريش روح وبنـو هاشــم ســرها ولبهــا ، وموضــع غايــة  ّ
  .الدين والدنيا منهما

دنيا ، وجىن العامل ، والـسنام األخـضم ، والكاهـل األعظـم وهاشم ملح األرض وزينة ال
ّ، ولبـــاب كـــل جـــوهر كـــرمي ، وســـر كـــل عنـــصر شـــريف ، والطينـــة البيـــضاء ، واملغـــرس املبـــارك ،  ّ ّ
والنــصاب الوثيــق ، ومعــدن الفهــم وينبــوع العلــم ، وشــهالن ذو اهلــضاب يف احللــم ، والــسيف 

 عـن اجلـرم ، والقـصد بعـد املعرفـة ، والـصفح بعـد احلسام يف العزم ، مع األناة واحلزم ، والصفح
  .املقدرة

سه شـــيء ، وكالـــشمس الـــيت ال  ّـــوهـــم األنـــف والـــسنام األكـــرام ، وكاملـــاء الـــذي ال ينج
  .ختفى بكل مكان ، وكالذهب ال يعرف بالنقصان ، وكالنجم للحريان والبارد للظمآن

 اهللا ، وذو اجلنــاحني ، ومــنهم الــثقالن ، واألطبيــان ، والــسبطان ، والــشهيدان ، وأســد
  .وذو قرنيها ، وسيد الوادي ، وساقي احلجيج ، وحليم البطحاء ، والبحر ، واحلرب

ّواألنصار أنصارهم ، واملهاجرون من هاجر إليهم ، أو معهـم ، والـصديق مـن صـدقهم  ّ
ّ، والفاروق من فرق بني احلق والباطل فيهم ، واحلواري حـواريهم ، وذو الـشهادتني ألنـه شـ هد ّ

  .ّهلم ، وال خري إالهلم ، أو فيهم ، أو معهم ، أو يضاف إليهم
  ؟وكيف ال يكونون كذلك
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ّـومنهم رسول رب العاملني ، وإمام األولـني واآلخـرين ، وجنيـب املرسـلني ، وخـامت النبيني  ّ
ّ، الـــذي مل يـــتم لنـــيب نبـــوة إالبعـــد التـــصديق بـــه ، ّوالبـــشارة مبجيئـــه ، الـــذي عـــم برســـالته مـــابني  ّ

  .)1(» ّافقني ، وأظهره اهللا على الدين كله ولو كره املشركون اخل

  قاله عبد الجبار: ّالحديث ال يتناول إالمنزلة ثابتة  ـ 11
ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، : قولـه « ) : املغـين ( قال القاضي عبد اجلبـار يف 

ّال يتنــاول إالمنزلــة ثابتــة منــه ، وال يــدخل حتتــه منزلــة مقــدرة  ً ً ّ، ألن املقــدر لــيس حباصــل ، وال ّ ّ
ّجيــوز أن يكــون منزلــة ، ألن وصــفة بأنــه منزلــة يقتــضي حــصوله علــى وجــه خمــصوص ، وال فــرق 
ْيف املقدر بني أن يكون من الباب الذي كان جيب ال حمالة على الوجه الذي قـدر أو ال جيـب  ّ

  .ّيف أنه ال يدخل حتت الكالم
ًنزلـة هـارون مـن موسـى ، يقتـضي منزلـة هلـارون أنـت مـين مب: ّويبني صحة ذلك أن قولـه 

من موسى معروفة ليست ا منزلته ، فكيف يصح أن يدخل يف ذلك املقدر ، وكقـول القائـل  ّ
ّحقــك علــي مثــل حــق فــالن علــى فــالن ، ودينــك عنــدي مثــل ديــن فــالن ، إىل مــا شــاكل :   ّ

ّذلك ، يف أنه ال يتناول إال ًأمرا معروفا حاصال ّ ً ً.  
ْت ذلـــك ، فلنـــا أن ننظـــر ، فـــإن كانـــت منزلـــة هـــارون مـــن موســـى معروفـــة محلنـــا إذا ثبـــو ْ

ْالكالم عليها ، وإال وجب التوقف ، كما جيب مثله فيما مثلناه مـن احلـق والـدين ، وجيـب أن  ّّ ّ
ْعليه ، وإال وجب التوقـف عليـه ، وال جيـوز أن  ْننظر ، إن كان الكالم يقتضي الشمول محلناه ّّ

  . ما مل حيصل هلارون من املنزلة ألبتةيدخل حتت الكالم
  ْوقد علمنا أنه مل حيصل له اخلالفة بعده ، فيجب أن ال يدخل ذلك حتت

__________________  
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ْاخلرب ، وال ميكـنهم أن يقولـوا بوجـوب دخولـه حتـت اخلـرب علـى التقـدير الـذي ذكـروه ، ألنـا قـد 
ّبينا أن   . اخلرب ال يتناول املقدر الذي مل يكن ، وإمنا يتناوله املنزلة الكائنة احلاصلةّ

ّاملنزلــة الــيت نقــدرها هلــارون هــي كائنــة ثابتــة ، ألــا واجبــة باإلســتخالف يف : فــإن قيــل 
  . ، ولو ال هذا املنع لكانت ثابتة7حال الغيبة ، وإمنا حصل فيها منع وهو موته قبل موسى 

ّالـــذي ذكرتـــه إذا ســـلمناه ، مل خيـــرج هـــذه املنزلـــة مـــن كوـــا غـــري ثابتـــة يف ّإن : قيـــل لـــه 
ّاحلقيقة ، وإن كانت يف احلكم كأا ثابتة ، وقد ثبت أن اخلرب مل يتناول املقدر ، صح وجوبـه   ّ ّ ْ
ّأو مل يصح ، فيجب أن نـتكلم يف صـحة مـا أوردتـه ووجوبـه قـد صـح كالمنـا ، فـال حاجـة بنـا   ْ

  .هل كانت جتب لو مات موسى قبله أو كانت ال جتب : هذه املنزلة إىل منازعتك يف
ً لو ألزمنا صالة سادسـة يف املكتوبـات ، أو صـوم شـوال ، لكـان ذلـك 7ّيبني ذلك أنه  ً

ْشــرعا ولوجــب ذلــك ملكــان املعجــز ، ولــيس بواجــب أن يكــون مــن شــرعه اآلن ، وإن كــان لــو  ً
س كـل مقـدر سـبب وجوبـه وكـان جيـب حـصوله أمر به للزم ، وكذلك القول فيمـا ذكـروه ، ولـي ّ

ّلو ال املانع يصح أن يقال إنه حاصل ، وإذا تعذر ذلك فكيف يقال إنه منزلة  ْ «)1(.  

  :أقول 
ًوحمل اإلستشهاد ما ذكره غري مـرة وأكده مـن أن هـذا احلـديث ال يتنـاول إالمنزلـة ثابتـة  ّ ّـ ّ ّ

صــل ، وعليــه ، فــإن نفــي اإلمامــة الــذي ، وال يــدخل حتتــه منزلــة مقــدرة ، ألن املقــدر لــيس حبا
ٍلـــيس منزلـــة ثابتـــة بـــال كـــالم ، لـــيس بـــداخل يف مـــدلول احلـــديث ً ّفيبطـــل مـــا ادعـــاه الـــرازي .  ..ً

  .، واحلمد هللا على ذلك)  الدهلوي (و واألعور 
__________________  
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 عن شـبهة القاضـي عبـد اجلبـار هـذه ، ;السيد املرتضى ّمث إنه قد أجاب علم اهلدى 
  :فقال 

مل قلـت إن مـا يقـدر ال يـصح وصـفه بأنـه منزلــة«  ّ فمـا نـراك ذكـرت إالمـا جيـري جمــرى ؟ّ
ً ومــا أنكــرت مــن أن يوصــف املقــدر باملنزلــة اذا كــان ســبب اســتحقاقه وجوبــه حاصــال !الـدعوى ُ ْ

ْوليس خيرج بكونه مقدرا ، من أن يكون معروف ّا يصح أن يـشار إليـه ويـشبه بـه غـريه ، ألنـه إذا ً ْ ً
ًصـح وكــان مــع كونــه مقــدرا معلومــا حــصوله ووجوبـه عنــد وجــود شــرطه فاإلشــارة إليــه صــحيحة  ً ّ
والتعريــف بــه حاصــل ، وقــد رضــينا مبــا ذكرتــه يف الــدين ، ألنــه لــو كــان ألحــدنا علــى غــريه ديــن 

له أن تقــع اإلشــارة إليــه وحيمــل غــريه ٍمــشروط جيــب يف وقــت منتظــر ، يــصح قبــل ثبوتــه وحــصو
ْعليه ، وال ميتنع من مجيع ذلك فيه كونه منتظرا متوقعا ، ويوصف أيـضا بأنـه ديـن وحـق ، وإن  ّ ًً ً 

  ً.مل يكن يف احلال ثابتا
ْإن املقـدر وإن كـان ممـا يعلـم حـصوله ال يوصـف بأنـه : ومما يكشف عن بطالن قولـك 

ًين مبنزلـة زيـد مـن عمـرو يف مجيـع أحوالـه ، وعلمنـا أن زيـدا فـالن مـ: أن أحـدنا لـو قـال : منزلـة 
ًقد بلغ من اإلختصاص بعمرو والقرب منه والزلفة عنده إىل حد ال يسأله معه شـيئا مـن أموالـه  ٍ

ًاملشبه حاله حباله لو سـأل صـاحبه درمهـا مـن مالـه أو ثوبـا لوجـب  أجابه إليه وبذله ، مث إنّ إال ً ّ
ْأن يبذلـه لـه ، وإن مل يكـن وقـع ممـن  ـ ن منزلته منه منزلة مـن ذكرنـاهإذا كان قد حكم بأ ـ عليه ْ

ْشبه حاله به مثل تلك املسألة بعينها ، ومل يكن للقائل الذي حكينا قوله أن مينعه من الـدرهم  ّ
ًانين جعلت لك منازل فالن من فالن ، وليس يف منازله أنه سأله درمها : ّوالثوب ، بأن يقول  ّ

َه يف كل واحدة منهما ، بل يوجب عليه مجيع من مسع كالمـه العطيـة مـن حيـث ًأو ثبوا فأعطا ُ
كان املعلوم من حال من جعل له مثل منزلته أنه لو سأله يف ذلك كمـا سـأل هـذا اجيـب إليـه 
، ولـيس يلــزم علـى هــذا أن تكـون الــصالة الــسادسة ومـا أشــبهها مـن العبــادات الـيت لــو أوجبهــا 

  ري عليها الوصف اآلن  علينا لوجب مما جي7الرسول 
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بأا من شرعه ، الا مل حيصل هلا سبب وجوب واستحقاق ، بـل سـبب وجوـا مقـدر ، مبـا 
ا النـصف باملنزلــة إالمــا حـصل اســتحقاقه وســبب  ّأـا مقــدرة ، ولـيس كــذلك مــا أوجبنـاه ، ألن ّــ

ّـ صلوا بعد سنة صالة خمصوصة خارجـة عما نعـرف مـن الـصلوات ،7وجوبه ، ولو قال   جلـاز ّ
ْأن يقــال بــل وجــب أن يكــون تلــك الــصالة مــن شــرعه قبــل حــصول الوقــت ، مــن حيــث ثبــت 

  .سبب وجوا
ًفيجـب علـى كالمكـم أن يكـون كـل أحـد نبيـا : ومبثل ما ذكرنـاه سـقط قـول مـن يقـول  ٍ

ْإمامــا وعلــى ســائر األحــوال الــيت جيــوز علــى طريــق التقــدير أن حيــصل عليهــا ، مثــل أن يكــون  ً
ْشريكا له ونسيبا ، إىل غري ذلك ، ألنه علـى طريـق التقـدير يـصح أن يكـون علـى ًّوصيا لغريه و ً ً

ّوإمنا مل يلزم مجيع مـا عـددناه ، ملـا قـدمنا ذكـره . مجيع هذه األحوال ، لوجود أسباا وشروطها
مـن اعتبـار ثبـوت سـبب املنزلــة واسـتحقاقها ، ومجيـع مـا ذكــر مل يثبـت لـه سـبب اســتحقاق وال 

  . أن يقال إنه منزلةوجوب ، وال يصح
ّما حتتاج إىل مضايقتك يف وصف املقدر بأنه منزلة ، وكالمنـا يـتم وينـتظم : مث يقال له 

 إذا كــان 7 مــن اســتحقاق منزلــة اخلالفــة بعــد وفــاة موســى 7مــن دونــه ، ألن مــا عليــه هــارون 
ْثابتا يف أحوال حياتـه ، صـح أن يوصـف بأنـه منزلـة ، وإن مل يـصح وصـف اخلالفـة بعـد ْ  الوفـاة ً

ٍبأــا منزلــة يف حــال احليــاة ، ألن التــصرف يف األمــر املتعلــق حبــال خمــصوصة غــري اســتحقاقه ،  ٍ ّ
ّوأحــد األمــرين منفــصل عــن اآلخــر ، وإذا ثبــت أن اســتحقاقه للخالفــة بعــد الوفــاة جيــري عليــه 

 ، ثبــت لــه اإلمامــة 7 كمــا حــصل هلــارون 7الوصــف باملنزلــة ، ووجــب حــصوله ألمــري املــؤمنني 
لتمــام شــرطها فيــه ، أالتــرى أن مــن أوصــى إىل غــريه وجعــل إليــه التــصرف يف  ـ 6 ـ د النــيببعــ

  أمواله بعد وفاته جيب له ذلك بشرط الوفاة ، وكذلك من استخلف غريه بشرط غيبته عن 
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ًبلده ليكون نائبا عنه بعد الغيبة ، جتب له هذه املنزلة عند حصوله شرطها ، فحال اسـتحقاق 
ـــــو أن غـــــري املوصـــــى أو التـــــصرف والقيـــــا ـــــاألمر املنـــــصوص إليـــــه غـــــري حـــــال اســـــتحقاقه ، ول ّم ب
فالن مين مبنزلة فالن مـن فـالن ، واشـار إىل املوصـي واملوصـى إليـه ، لوجـب : املستخلف قال 

ٍأن يثبــت لــه مــن اإلســتحقاق يف احلــال والتــصرف بعــدها مــا أوجبنــاه لــألول ، ومل يكــن ألحــد 

التــصرف إذا بقــي إىل حــال وفــاة صــاحبه ، مــن حيــث ال التطــرق إىل منــع هــذا املتــصرف مــن 
يوصف التصرف املستقبل بأنه منزلته قبل حضور وقته ، وال من حيث كـان مـن شـبهت حالـه 

  .ّبه مل يبق بعد الوفاة لو قدرنا أنه مل يبق
ا صـــح مـــا ذكرمتـــوه ، ألن التـــصرف يف مـــال املوصـــي : ْفـــإن قـــال صـــاحب الكتـــاب  ّإمن ـــ ّ

 يف حال الغيبة ، وإن مل يكونا حاصلني يف حـال اخلطـاب ، ومل يوصـفا واخلالفة ملن استخلف
واإلســتخالف املــوجبني الســتحقاقهما ، يثبــت يف  ّبأمــا منزلتــان فيمــا يقتــضيهما مــن الوصــية

  .احلال ويوصف بأنه منزلة
 7 ألمـري املـؤمنني 8وهكذا نقول لك فيما أوجبناه من منازل هارون مـن موسـى : قلنا 
  .ًحرفا حبرف

ًوليس له أن خيالف يف أن استحقاق هـارون خلالفـة موسـى بعـد الوفـاة كـان حاصـال يف 
ٍاحلال ، ألن كالمه يف هذا الفصل مبين على تسليمه ، وإن كان قد خالف يف ذلك يف فصل  ْ

  .استأنفه يأيت مع الكالم عليه فيما بعد
ه بـىن الفـصل ّوقد صرح يف مواضـع مـن كالمـه الـذي حكينـاه بتـسليم هـذا املوضـع ، ألنـ

على أن اخلالفة لو وجبت بعد الوفاة حسبما يذهب إليـه مل يـصح وصـفها قبـل حـصوهلا بأـا 
ّمنزلة ، ولو كان خمالفا يف أا مما جيب أن حيصل الستغىن باملنازعة عن مجيع ما تكلفه ً.  

  فقد بان من مجلة ما أوردناه أن الذي اقرتحه من أن اخلرب مل يتناول 
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ّقـد بينـا صـحة مـذهبنا يف تأويلـه ، وأن كالمـه  ـ مـع تـسليمة ـ ً يغـن عنـه شـيئا ، ألنـااملقـدر ، مل ّ
ًإذا صح مل يكن له من التأثري أكثر من منع الوصف باملنزلة ما كان مقدرا ّ.  

ولـيس يــضر مــن ذهـب يف هــذا اخلــرب إىل الـنص اإلمتنــاع مــن وصـف اخلالفــة بعــد الوفــاة 
له أا واجبة مستحقة ، وأن ما يقتـضيها جيـب وصـفه بأنـه بأا منزلة قبل حصوهلا ، إذا ثبت 

  .)1(» منزلة 

  :أقول 
ّولقــوة ومتانــة مــا ذكــره الــسيد يف تقريــر أن اســتحقاق هــارون   7اخلالفــة عــن موســى  7ّ

  . ..ّمنزلة ثابتة ال مقدرة
  :ّوهذا نص عبارته .  ..فقد عجز الفخر الرازي عن اجلواب عنه بعد إيراده له

ّ يف الرسالة ، فال شك أنه لو بقـي بعـد 8ن ال ندعي خالفة هارون ملوسى أ: الثاين « 
ّوذلـــك القـــدر كـــاف يف املقـــصود ، ألنـــه ملـــا دل  .وفاتـــه لقـــام مقامـــه يف كونـــه مفـــرتض الطاعـــة ّ

ّاحلديث على أن حال علي كحال هارون يف مجيع املنازل ، وكان من منازل هارون استحقاقه 
ّ وجب أن يكون علي كذلك ، وال معىن لإلمامة إال ذلكالقيام مقام يف وجوب الطاعة ، ْ.  

ّاملنازل الثابتة دون املقدرة ، وإمامة هـارون بعـد موسـى ّ احلديث ال يتناول إال: ال يقال 
  . ما كانت حاصلة ، بل كانت مقدرة ، فال يتناوهلا احلديث8
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بتـة يف احلــال ،  بعــد وفاتـه منزلــة ثا7إســتحقاق هـارون القيــام مقـام موسـى : ألنـا نقـول 
ًألن استحقاق الشيء قد يكون حاصال وإن كان املستحق متأخرا  ْ ً «)1(.  

  ».  ..استحقاق هارون: ّألنا نقول « : فهو مل جيب على قول السيد 
ّوأما شبهاته على املواضع األخرى من الكالم ،  ـ كما ال خيفى على من راجعه ـ بشيء

  .فسيأيت ذكرها وبيان وهنها

  الداللة على نفي الخالفة فرض وتقديردعوى  ـ 12
ّويظهــر مــن كــالم القاضــي أن دعــوى داللــة احلــديث علــى نفــي اإلمامــة إمنــا هــي علــى 

ّعلـى أنـه لـو « : فإنـه قـال .  ..ّـسبيل الفرض والتقدير ، وأنه ليـست هـذه الداللـة ثابتـة حقيقـة
 منزلـة اإلمامـة 7سـى مل يكـن هلـارون مـن مو: ْبـأن يقـال  ـ ّجعل ذلك داللة على ضد ما قـالوه

ًبعـده ألبتــة ، فيجـب إذا كــان حـال علــي مـن النــيب حـال هــارون مـن موســى أن ال يكـون إمامــا 
ّلكان أقرب مما تعلقوا به ، ألم راموا إثبات منزلة مقدرة ليست حاصلة ذا اخلرب ـ بعده ّ ّ.  

ْفــإن ســاغ هلــم ذلــك ، ســاغ ملــن خــالفهم أن يــدعي أن اخلــرب يتنــاول نفــي اإلم ْ امــة بعــد ّْ
  . من موسى بعده7 ، من حيث مل يكن ذلك هلارون 7الرسول 

  .ّليس ذلك مما يعد من املنازل فيتناوله اخلرب: ومىت قالوا 
  .»قلنا مبثله يف املقدر الذي ذكروه 

ّفـــصريح كالمـــه أن هـــذه الـــدعوى إمنـــا تـــذكر علـــى ســـبيل الفـــرض والتقـــدير مـــن جانـــب 
  وهذا ما نريد .  .. حقيقة هلذه الدعوىفال.  ..ًاملخالفني إلزاما لإلمامية

__________________  
  .خمطوط ـ اية املعقول) 1(
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  .)الدهلوي ( ًّإثباته ردا على 
ّلكــن اإللــزام املــذكور خيــال حمــض وتــوهم باطــل ..  . كمــا ســتعرف مــن كلمــات الــسيد

  .;املرتضى 

  إستحقاق الخالفة منزلة ثابتة لهارون  ـ 13
ّفأمـــا ادعـــاؤه اقتـــضاء اخلـــرب لنفـــي « :  رد كـــالم القاضـــي املـــذكور فلقـــد قـــال الـــسيد يف

ًاإلمامة من حيث مل يكن هارون بعد وفاة موسى إماما ، وقوله أنه مل يكن ذه الـصفة منزلـة 
  .، فبعيد من الصواب

ّألن هارون وإن مل يكن خليفة ملوسى بعد وفاته ، فقد دللنا على أنه لو بقي خللفـه يف  ً ْ
ّ هذه املنزلة وإن كانت مقدرة تصح أن تعد يف منازلـه ، وأن املقـدر لـو تـساحمنا بأنـه ّامته ، وإن ّ ّ ً ْ

ال يوصف باملنزلة ، لكان ال بد من أن يوصـف مـا هـو عليـه مـن اسـتحقاق اخلالفـة بعـده بأنـه 
ْمنزلة ، ألن التقدير وإن كان يف نفس اخلالفة بعده ، فلـيس هـو يف اسـتحقاقها ، ومـا يقتـضي  ّ

ّ، وإذا ثبـت ذلـك فالواجـب فــيمن شـبهت حالـه حبالـه ، وجعــل لـه مثـل منزلتـه إذا بقــي وجوـا 
ّـإىل بعد الوفـاة أن جتـب لـه اخلالفـة ، وال يقـدح يف ثبوـا لـه أا مل تثبـت هلـارون بعـد الوفـاة  ْ «

)1(.  

ًعدم صحة القول بأن فالنا بمنزلة فالن في أنه ليس كذا ـ 14 ّ  
أعــط : ً مــا ذكــره صــحيحا لوجــب فــيمن قــال لوكيلــه ولــو كــان« :  يف جوابــه ;وقــال 

ًفالنا يف كل شهر إذا حضرك دينـارا ّ ٍمث قـال يف احلـال أو بعـدها مبـدة . ً مث . ًوأنـزل فالنـا منزلتـه: ّ
ْقــدآرنا أن املــذكور األول مل حيــضر املــأمور لعطيتــه ومل يقــبض مــا جعلــه لــه مــن الــدينار أن جيعــل 

ّإن كان األمر على ما اد ـ الوكيل   عاه ْ
__________________  

  .34 : 3الشايف يف اإلمامة ) 1(
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ْتــأخر املــذكور األول طريقــا إىل حرمــان الثــاين العطية ، وأن يقــول لــه  ـ صــاحب الكتــاب ّــ ً إذا : ّ
. ًكنــت إمنــا أنزلــت منزلــة فــالن ، وفــالن مل حيــصل لــه عطيــة ، فيجــب أن ال حيــصل لــك أيــضا

منـع مـن ذكرنـا حالـه ، وال أن يعتـل يف حرمانـه مبثـل علــة ويف علمنـا بأنـه لـيس للوكيـل وال غـريه  ْ
  .صاحب الكتاب

  :دليل آخر على بطالن هذه الشبهة 
ّعلــى أن النفــي ومــا جــرى جمــراه ال يــصح وصــفه بأنــه منزلــة ، وإن صــح وصــف املقــدر  ّ ْ

أالتـرى أنـه ال يـصح أن . ًاجلاري جمرى اإلثبات بذلك ، إذا كان سبب استحقاقه ووقوعه ثابتـا
ّفالن مين مبنزلة فالن من فالن يف أنه ليس بأخيه وال شريكه وال وكيله وال فيما : يقول أحدنا  ّ

ّجــرى جمــراه مــن النفــي ، وإن صــح هــذا القــول فيمــا جيــري جمــرى املقــدر مــن أنــه إذا شــفع إليــه  ْ
ًشــفعه ، وإذا ســأله أعطــاه ، وال جيعــل أحــد أنــه مل يــشفع إذا كــان ممــن لــو شــفع يــشفع منزلــة  ّ ّ

  .)1(» قتضي فيمن جعل له مثل منزلته إلجياب شفاعته ي

  المنزلة هي المرتبة وهي األمر الثابت ـ  15
 »املنزلـة « معـىن  ـ !علـى إمامتـه املزعومـة يف العلـوم املختلفـة ـ جهـل) الـدهلوي ( مث إن 

مل ّفلـو علـم معـىن هـذه الكلمـة ولـو بـالرجوع إىل كتـب اللغـة مل يتطـرق إىل هـذه الـشبهة ، و. ..
  . ..ّيتفوه بتلك الدعوى

  .) «)2املرتبة ، ال جتمع ، واستنزل فالن أي حط عن مرتبته : املنزلة « : قال اجلوهري 
  املرتبة املرقبة ، : الرتبة املنزلة ، وكذلك املرتبة ، قال األصمعي « : وقال 

__________________  
  .35 ـ 34 : 3الشايف يف االمامة ) 1(
  .1829 ـ 1828 : 5نزل  ـ غةالصحاح يف الل) 2(
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املراتــب يف اجلبــل والــصحاري هــي األعــالم الــيت ترتــب فيهــا : وقــال اخلليــل . وهــي أعلــى اجلبــل
ًرتبـت الـشيء ترتيبـا: العيون والرقباء ، وتقـول  ًورتـب الـشيء يرتـب رتوبـا .ّ ّ : أي ثبـت ، يقـال . ّ

رتب رتوب الكعب أي انتصب انتصابه ، وأمر راتب أي دار ثابت ّ « )1(.  
ـــا ترتيبـــا ، : ًرتـــب رتوبـــا « : وقـــال الفريوزابـــادي  ـــه أن ًثبـــت ومل يتحـــرك ، كرتتـــب ، ورتبت ّ
الـــشيء املقـــيم الثابـــت ، وكجنـــدب األبـــد والعبـــد الـــسوء والـــرتاب ، : والرتتـــب كقنفـــذ وجنـــدب 

ّويــضم ، وكــذا جــاؤا ترتبــا مجيعــا ، واختــذ ترتبــة كطرطبــة ، أي شــبه طريــق يطــؤه ، والرتبــة ب ً ّ ّّ ً الــضم ً
  .)2(» املنزلة : واملرتبة 

: املرتبـة . من مات على مرتبة من هذه املراتـب بعـث عليهـا: وفيه « : وقال ابن األثري 
ّأراد ــا الغــزو واحلــج وحنومهــا مــن العبــادات الــشاقة ، وهــي مفعلــة مــن رتــب إذا . املنزلــة الرفيعــة
  .)3(» واملراتب مجعها . ًانتصب قائما
فـاألمر غـري الثابـت ال يـدخل » ثبـت « مبعـىن » رتـب « تقة مـن مـش» املرتبة « إذن ، 

ال يـدخل يف مـدلوهلا األمـر » املرتبـة « لكوـا هـي مبعـىن »  املنزلة «و ، » املرتبة « يف مدلول 
  .غري الثابت

وعليه ، فإن احلديث بنفسه ينفي أن يكون داال على نفي اخلالفة ّ.  
فمنــه ومــن » املنزلــة الرفعيــة « ب » املرتبــة « سري يف كــالم ابــن األثــري وغــريه تفــ: ًوأيــضا 

« يف مفهـــوم » الرفعـــة « يظهـــر أخــذ » املرتبــة « ب » املنزلـــة « املنزلــة ب « تفــسري اجلـــوهري 
  !؟وهل يف نفي اخلالفة رفعة كي يدل عليه احلديث.  ..»املنزلة 

ّوأيضا ، قد فسر الفريوزابادي    :حيث قال » الدرجة  « ـب» املنزلة « ً
__________________  
  .133 / 1رتب : الصحاح ) 1(
  .74 / 1رتب : القاموس ) 2(
  .193 / 2رتب : النهاية يف غريب احلديث ) 3(
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  .)1(» واملنزلة موضع النزول والدرجة « 
الدرجـة حنـو املنزلـة « : كمـا قـال الراغـب » املنزلة الرفيعة « هو » الدرجة « واملراد من 

ة إذا اعتــربت بالــصعود دون اإلمتــداد علــى البــسيط كدرجــة الــسطح ، لكــن يقــال للمنزلــة درجــ
ّوالسلم ، ويعرب ا عن املنزلة الرفيعة ٌ وللرجال عليهن درجة(: قال اهللا تعاىل . ّ َ َ ََ َ ِ َْ ِ  ً تنبيها لرفعة ) ِ

ُ الرجـال قـوامـ(: ّمنزلة الرجال عليهن يف العقل والسياسة وحنو ذلك من املـشار إليـه بقولـه   َ ُ  َون
ٍعلى النساء بما فضل اهللا بـعضهم على بـعض  ْ َْ ََ َْ ُ َ ُ َ  َ ِ ِ  َ( )2(« .  

، فــــال يكــــون » املنزلــــة « مــــأخوذة يف » الرفعــــة « وبــــاجلمع بــــني العبــــارتني ، يظهــــر أن 
احلــديث داال علــى نفــي اخلالفــة ، لعــدم وجــود الرفعــة يف هــذا النفــي بــل بــالعكس ، كمــا هــو 

  .واضح
ّأن الـــرازي يف كتبــه احلكميـــة يـــشنع علــى القـــائلني بثبـــوت : ر هــذا ، ومـــن غرائــب االمـــو

ّويف هـــذا املقـــام يقـــع يف تلـــك البليـــة .  ..األمـــر املعـــدوم ، حـــىت أنـــه خيـــرجهم عـــن زمـــرة العقـــالء
  !!ًوجيعل نفي اخلالفة مصداقا للمنزلة اليت هي مبعىن األمر الثابت

ـ فــإن قومــا ممن عمــشت .الفــصل التاســع يف أن املعــدوم لــيس بثابــت« : يقــول الــرازي  ّـ ً 
ّبـصائرهم يف حقــائق األحبـاث املتعلقــة بــالوجود والعـدم ، زعمــوا أن مــا لـيس مبوجــود ينفــسم إىل 

ْيكـون ، فـإن كـان ممتنـع الوجـود فهـو النفـي الـصرف ، وإن  ما يكون ممتنع الوجود ، وإىل ما ال ْ
ًكــان ممكــن الوجــود فإنــه يكــون عنــد كونــه معــدوما ثابتــا ٍ موصــوف بــصفات ثابتــة ّوزعمــوا أنــه. ً
  .»ّحالة العدم ، وتلك الصفات ال موجودة وال معدومة 

ّوإذا كان املعدوم ال يتصف بالثبوت ، فإن نفي اخلالفة ال يتصف بذلك ّ..  .  
__________________  

  .56 / 4نزل : القاموس احمليط ) 1(
  .الطبعة احملققة. 310درج : املفردات يف غريب القرآن ) 2(
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  .ًالفة ال يكون منزلة مبعىن املرتبة ، إذا املرتبة تدل على الثبوت كما عرفتفنفي اخل
ّعلــى أن كــل ذلــك بــراهني أوردناهــا يف املوضــع البــديهي األويل الفــساد ، .  ..«: قــال  ّ ّ

ًفإنـــا قـــد بينـــا أن الوجـــود هـــو نفـــس احلـــصول يف األعيـــان ، ومـــن جعـــل هـــذا احلـــصول جمامعـــا  ّ ّ
َلالحصول ، فقد خرج من غ   .)1(» ريزة العقل ّ

فيكون الرازي ومن تبعه يف دعوى داللة احلديث على نفـي اخلالفـة خـارجني عـن غريـزة 
  .العقل

  حديث المنزلة في حق الشيخين  ـ 16
 ، يبطـــل 7ّمث إن دعـــوى داللـــة احلـــديث املنزلـــة علـــى ســـلب اخلالفـــة عـــن أمـــري املـــؤمنني 

ّ فإمــا رفــع اليــد عــن الــدعوى املــذكورة ، وهــذا مــا جيعلهــم بــني أمــرين ،.  ..خالفــة خلفــاء القــوم
وذلـــك ، ألنـــه إذا كـــان تـــشبيه أمـــري .  ..ّوإمـــا اإللتـــزام بـــسلب اخلالفـــة عـــن الـــشيخني وثالثهمـــا

ً ، فإنـه أيـضا تــسلبهما  ً6ـارون وكونـه مبنزلتــه موجبـا لـسلب اخلالفــة عنـه بعـد النــيب 7املـؤمنني  ّ
ّة يف حـق الـشيخني ونزلومهـا منزلـة هـارون ألم وضـعوا حـديث املنزلـ.  ..عن الشيخني والثالث

  :ّفقد روى املناوي عن اخلطيب الغدادي أنه روى .  ..7
  .)2(» ّأبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى « 

__________________  
  .136 ـ 134 / 1الباب األول من الكتاب األول . املباحث املشرقية) 1(
  .ريكنوز احلقائق ط هامش اجلامع الصغ) 2(
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  تشبيه عثمان بهارون  ـ 17
فقــد روى احلــافظ .  ..7ّشــبه عثمــان ــارون  ـ موضــوع كــسابقه ـ ٍويف حــديث آخــر

  :احملب الطربي 
ّما مـن نـيب إالولـه نظـري يف امـيت ، فـأبو بكـر نظـري  : 6عن أنس قال قال رسول اهللا « 

  . نظرييإبراهيم ، وعمر نظري موسى ، وعثمان نظري هارون ، وعلي بن أيب طالب
ّخرجه اخللقعي واملالء يف سريته  ّ «)1(.  

  .)2(ورواه السيوطي عن ابن عساكر عن أنس 

  طلب األمير الخالفة منذ قبض النبي  ـ 18
 ، ملـا خفـي ذلـك 7ًولو كان احلديث دليال على نفي اخلالفة وسلبها عن أمري املـؤمنني 

 طلــب اخلالفــة عــن 7اليقــني أنــه ْ وأهــل بيتــه وأتباعــه ، لكــن قــد ثبــت بــالقطع و7علــى اإلمــام 
 ـ 2 ـ أن احلـسن بـن علـي: روينـا مـن وجـوه «  :وقال ابن عبـد الـرب .  .. منذ أن قبض6النيب 

ملا حضرته الوفاة قال للحسني أخيه 
ّ

ّ تعـاىل ملـا قـبض رسـول اهللا صـلى ;يا أخي ، إن ابان : 
   .وقال ابن عبد الرب.  ..ّعليه وسلم منذ أن قبض

ملا حضرته الوفاة قال للحـسني أخيـه  ـ 2 ـ أن احلسن بن علي : روينا من وجوه« 
ّ

يـا : 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم استــشرف هلــذا األمــر ،   تعــاىل ملــا قــبض رســول;أخــي ، إن ابانــا  ّ

ّورجـــا أن يكـــون صـــاحبه ، فـــصرفه اهللا عنـــه ووليهـــا أبـــو بكـــر ، فلمـــا حـــضرت أبـــا بكـــر الوفـــاة 
ّر ، فلمــا احتــضر عمــر ، جعلهــا شــورى بــني ســتة هــو ًتــشوف هلــا أيــضا فــصرفت عنــه إىل عمــ

أحدهم ، فلـم يـشك أـا ال تعـدوه ، فـصرفت عنـه إىل عثمـان ، فلمـا هلـك عثمـان بويـع ، مث 
  ّنوزع حىت جرد السيف وطلبها ، فما

__________________  
  .باب ذكر النظري ـ 50 / 1الرياض النضرة ) 1(
  .267 / 2اخلصائص الكربى ) 2(
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  .)1(» نها صفا شيء م
 فهـذا اإلستـشراف أدل دليـل عنـد أةل اإلنــصاف علـى بطـالن دعـاوي أهـل اإلعتــساف

...  

  كالم العباس ألمير المؤمنين حول الخالفة ـ 19
ادخـل بنـا «  : 6 قبيـل وفـاة النـيب 7أن العباس قـال ألمـري املـؤمنني : ّوروى أهل السنة 

ّإن كان لغرينا وصى الناس عليه نسأله عن هذا األمر ، فإن كان لنا بينه ، و ْ«.  
ّعلـى عـدم الـنص علـى أمـري املـؤمنني باخلالفـة  ـ فيمـا اسـتدل بزعمـه ـ ّواسـتدل بـه الـرازي

ّإنه ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقـال العبـاس لعلـي « : ًقائال  ّ ّ
أنـا أعـرف املـوت : 

ّلى اهللا عليـــه وســـلم ، يف وجـــوه بـــين عبـــد املطلـــب ، وقـــد عرفـــت املـــوت يف وجـــه رســـول اهللا صـــ ّ
ّفأدخل بنا عليه نسأله عن هذا األمر ، فإن كان لنا بينه ، وإن كان لغرينا وصى الناس ْ ّْ.  

ًومعلوم أن عليا لو كان منصوصا عليه ، لكان العبـاس أعـرف النـاس بـذلك ، فكـان ال  ًّ
  .يقول مثل هذا الكالم

  .تسلم هلم أم ال  هل7يب مراد العباس منه أن اإلمارة اليت جعلها الن: ال يقال 
لفظة لنا أو لغرينـا يقتـضي امللـك واإلسـتحقاق ، ومل يقـل العبـاس سـله هـل : ّألنا نقول 

  .يسلم هذا األمر إلينا أم ال ، حىت يصح ما قاله السائل
ًفقــد روي أن عليــا: ًوأيــضا  إنــه  : 7خفــت أن يقــول النــيب : قــال لــه فيمــا بعــد  ـ 2 ـ ّ

  ومعلوم أن ذلك إمنا . ًس أبدالغريكم فال يعطيناه النا
__________________  

  .الطبعة احملققة. 391 / 1االستيعاب ) 1(
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  .»ّال يسلمه الناس إليكم : يلزم إذا قال هو مستحق لغريكم ، ال إذا قال 

  :أقول 
  .ّإن كل هذا الذي رووه غري ثابت عندنا

 حـديث املنزلـة يـدل علـى لـو كـان: فنقـول للـرازي  ـ مـن بـاب اإللـزام ـ ّـلكنا نـستدل بـه
 ، لكــان العبــاس أعــرف النــاس بــذلك ، فكــان ال يقــول مثــل هــذا 7نفــي خالفــة أمــري املــؤمنني 

  . ..7الكالم لعلي 
ْفرضنا أن العباس قاله ، وفرضنا جهله حبديث املنزلة ومعناه ، ولكن ، لـو كـان حـديث 

ّم العبـاس ورده مبـا دل عليـه  عـن كـال7املنزلة يدل على ما زعم الرازي ، ألجـاب أمـري املـؤمنني  ّ
  .ْحديث املنزلة من عدم استحقاقه اخلالفة كما يزعمون ال أن يقول له مثل الكالم الذي رووه

  أمدد يدك أبايعك : قول العباس له  ـ 20
ملـا قـبض رسـول  ـ قـول العبـاس: ويدل على عدم داللة حديث املنزلة على نفي اخلالفة 

ّهـذا عـم رسـول اهللا بـايع ابـن : امدد يدك ابايعك ، يقول الناس «  : 7ألمري املؤمنني  ـ 6اهللا 
 إذ لو كان مـدلول احلـديث مـا زعمـه الـرازي ومـن تبعـه ، ملـا .»فال خيتلف عليك اثنان  عمه ،

  .7ّوعلى فرضه لرده أمري املؤمنني .  ..قال العباس ذلك
منني مبـا يظهـر منـه ًوقد استدل الرازي ذا الكالم أيضا علـى عـدم الـنص علـى أمـري املـؤ

  .عنده ـ أي الكالم ـ ثبوته
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ٍنص عمر على الستة ووصيته لكل منهم  ـ 21 ّ ّ  
« : ّ بزعمه بقـضية الـشورى فقـال 7واستدل الرازي على عدم النص على أمري املؤمنني 

ًنــص علــى الــستة ، وكــان يوصــي لكــل واحـد مــنهم أنــه لــو صــار إمامــا فإنــه ال  ـ 2 ـ إن عمـر ٍ ّ
ّمع علمه بأنه يعلمون تركه الدين ، وإعراضه عن نص الرسـول . لى رقاب الناسجيلس أقاربه ع

ّكيــف تنهانــا عــن ذلــك مــع أنــك أنــت التــارك لــنص اهللا ونــص : ، فمــا كــان فــيهم مــن يقــول 
  .»رسوله 

  :وأقول 
ًإن هلذا النص ولتلك الوصية ظهورا تاما يف جتويز عمر خالفة أمري املؤمنني  ّّ ً7.. .  

ّملنزلة داال على نفي خالفته لكان عمر بنصه ووصـيته تاركـا لـنص اهللا فلو كان حديث ا ً ّ 
  .ّونص رسوله

ّوأيـضا ، سـكوت الـستة دليـل قـاطع علـى عـدم داللـة حـديث املنزلـة  ـ 7وفـيهم األمـري  ـ ً
ّوإال لردوا على عمر نصه ووصيته.  ..على نفي اخلالفة ّ ّ ّ.. .  

  . ..ّ إنه ألحراهمفمالهم عن أبي الحسن ، فواهللا: قول عمر  ـ 22
  :وأخرج البخاري يف األدب عن عبد الرمحن بن عبد القادر 

ًورجــال مــن األنــصار كانــا جالــسني ، فجئــت فجلــست  ـ 2 ـ ّإن عمـر بــن اخلطــاب« 
  .إليهما

ًإنا ال حنب من يرفع حديثا: فقال عمر  ّ ّ.  
  .لست اجالس اولئك يا أمري املؤمنني: فقلت 

  .وهؤالء وال ترفع حديثنابل جتالس هؤالء : قال عمر 
  :مث قال لألنصاري 
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  ؟من ترى الناس يقولون يكون اخلليفة بعدي
ًّقعد األنصاري رجاال من املهاجرين ، ومل يسم عليا ّ ً ّ.  

فمــا هلــم عــن أيب احلــسن ، فــواهللا إنــه ألحــراهم ، إن كــان علــيهم ألقــامهم : فقــال عمــر 
  .»ٍعلى طريقة من احلق 

  .)1( العامل رواه عنه الشيخ حممد صدر
ًوهـذا خــرب آخــر يــدل داللــة واضــحة علــى بطــالن مــا زعمــه الــرازي ومــن تبعــه يف مــدلول 

  .حديث املنزلة

  ما فعله عبد الرحمن في الشورى  ـ 23
: قـال .  ..بقصة الشورى وما فعله عبد الرمحن بن عـرف ـ لنفي النص ـ واستدل الرازي

َإن عبـــد الـــرمحن ملـــا رام مبايعـــة علـــي شـــرط أ«  َ َ ّ
َن يـــسنت فـــيهم بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله وســـرية  ْ

ًالـــشيخني ، وكـــان يعلـــم أن عليـــا وغـــريه يعلمـــون أنـــه مـــع الـــشيخني خمـــالفون لكتـــاب اهللا وســـنة  ّ
  .رسوله

نــراك ال حتــافظ  :ّأفمــا كــان يف اجلماعــة مــن كانــت لــه نفــس ومحيــة فيقــول لعبــد الــرمحن 
ّعلــــى كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، ف َلــــو اتبعتهمــــا يف تقريــــر األمــــر علــــى ّ ّ

ًاملنـصوص عليـه مـن قبلهمـا ، ملـا احتجـت إىل هـذا القـول ، فلـم ال تكلـف نفـسك أوال مبتابعـة  ّ ّ
 ـ ّوهــم أصـحاب احلميــة واألنفــة والــشجاعة وطالقــة اللــسان ـ  وكيــف صــربت نفوســهم؟ّالـسنة

ّ فــإن كــان كــذلك فقــد كــانوا شــر امــة اخرجــت للنــ؟علــى الــسكوت علــى ذلــك اس ، منــسلخني ّ
ّعن كل محية ومروة ، وكان عبد الرمحن يف غاية الوقاحة  ّ ّ«.  

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
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  :أقول 
لـو كـان حـديث املنزلـة يـدل علـى نفـي اخلالفـة : وحنن نعيد علـى الـرازي مـا قالـه فنقـول 

ّالــرمحن مبايعــه علــي ، ولــرد عليــه علــي مبــا دل عليــه  ، ملــا رام عبــد 7وســلبها عــن أمــري املــؤمنني  
ـــه القـــوم  ـــة ، ولقـــال ل ف نفـــسك أوال مبتابعـــة الـــسنة: حـــديث املنزل ّمل ال تكل ً ّ ّـــ  وكيـــف صـــربت ؟ِ

  ؟. ..نفوسهم عن هذا القول ، وسكتوا على ما فعل عبد الرمحن وقال وهم هم
ّومن كل ذلك يظهر كذب ما ادعاه الرازي وأتباعه يف باب حدي   . ..ث املنزلةّ

  . ..ليس هذا أول يوم: ّمما قال األمير في الشورى  ـ 24
 ّ وموقفـه ممـا فعلـه عبـد الـرمحن بـن عـوف7وقد روى أبو الفداء يف تارخيه جواب اإلمـام 

ّ علـــى مـــا كـــان ، وأنـــه كـــان يـــرى 7اعرتاضـــه  ّالـــذي هـــو نـــص صـــريح يف.  ..يف الـــشورى. ..
  :و الفداء قال أب.  ..ّاخلالفة لنفسه من أول يوم

ًمث مجـــع عبـــد الـــرمحن النـــاس بعـــد أن أخـــرج نفـــسه عـــن اخلالفـــة ، فـــدعا عليـــا فقـــال «  ّ :
ّعليك عهد اهللا وميثاقه ، لتعملن بكتاب اهللا وسنة رسوله وسرية اخلليفتني من بعده ّ.  

  .ْأرجو أن أفعل وأعمل مبلغ علمي وطاقين: فقال 
  .ودعا بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي

 الرمحن رأسه إىل سقف املسجد ويده يف يـد عثمـان وقـال اللهـم امسـع واشـهد فرفع عبد
  .، اللهم اين جعلت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمان وبايعه

ليس هذا أول يوم تظاهرمت علينا فيه ، فـصرب مجيـل واهللا املـستعان علـى مـا : فقال علي 
تصفون ، واهللا ما وليت عثمان إاللريد األمر إليك  ّ  واهللا كل يوم ،ٍ

ّ  
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  .يف شأن
ًيا علي ال جتعل على نفسك حجة وسبيال: فقال عبد الرمحن  ً.  

  .سيبلغ الكتاب أجله: فخرج علي وهو يقول 
ا ـ واهللا لقــد تركتــه: فقــال املقــداد بــن األســود لعبــد الــرمحن  ًيعــين علي ه مــن الــذين  ـ ّــ ّــوإن

  .يقضون باحلق وبه يعدلون
  .ت للمسلمنييا مقداد ، لقد أجهد: فقال 

ًإين ألعجــب مــن قــريش ، إــم تركــوا رجالمــا أقــول وال أعلــم ان رجــال : فقــال املقــداد  ً
  .أقضى باحلق وال أعلم منه
  .ّيا مقداد ، إتق اهللا ، فإين أخاف عليك الفتنة: فقال عبد الرمحن 

مث ملــا أحــدث عثمــان
ّ

مــا أحــدث ، مــن توليتــه األمــصار لألحــداث مــن أقاربــه ،  ـ 2 ـ 
  :ّنه قيل لعبد الرمحن بن عوف روي أ

  .ّهذا كله فعلك
ًمل أظن هذا به ، لكن هللا علي أن ال اكلمه أبدا: فقال  ّ ْ  ّ.  

  .ومات عبد الرمحن وهو مهاجر عثمان رضي اهللا عنهما
ّودخل عليه عثمان عائدا يف مرضه فتحول إىل احلائط ومل يكلمه  ّ ً «)1(.  

ّن مـا ادعـاه الـرازي وأتباعـه ، يف مـدلول ويف هذه القصة داللة مـن جهـات ، علـى بطـال
ٍكما يدل على بطالن خالفـة الثالثـة وتـوليهم امـور املـسلمني ، مـن جهـات .  ..حديث املنزلة ّ ّ

  . ..كذلك
__________________  

  .166 : 1املختصر يف أخبار البشر ) 1(
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  ّمما نقتضيه المشابهة التامة بين علي وهارون 

  :قوله 
ّع يف كـــالم الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى التـــشبيه النـــاقص ، ومحـــل التـــشبيه الواقـــ ّ

  .والعياذ باهللا. خروج كامل عن الديانة

  :أقول 
داللـة حـديث املنزلـة  ـ ّحسب كلمات أئمة احلديث وغريهم من أهل الـسنة ـ قد عرفت

  . ..على اإلتصال والقرب
وهــي األمــر  »رتبــة امل« مبعــىن » املنزلــة « أن  ـ حــسب كلمــات أئمــة اللغــة ـ وعرفــت

  .الثابت
  ً.أبدا» املنزلة « ًداخال يف مدلول » نفي اخلالفة « فال يكون 

  . ..فالتشبيه تام ، وال مدخل للنقصان فيه
بـل محلـه علــى نفـي اخلالفــة محـل للتــشبيه علـى األمــر النـاقص ، وخمــالف لكلمـات أئمــة 

  .والعياذ باهللا. وذلك خروج كامل عن الديانة.  ..احلديث وتصرحيات أئمة اللغة
  :ّأضف إىل ذلك كله 

ّإنـــه إذا كـــان أمـــري املـــؤمنني قـــد شـــبه يف احلـــديث ـــارون وأنـــه جيـــل محـــل التـــشبيه علـــى 
فــال ريـــب يف .  ..ّاملــشاة التامــة ، وأن محلـــه علــى املتـــشاة الناقــصة خــروج عـــن الــدين املبـــني

 العـصمة عـن األمـري محـل ً معـصوما ، ونفـي7 ، لكـون هـارون 7ثبوت العصمة ألمري املـؤمنني 
  .للتشبيه على املشاة الناقصة ، وهو خروج عن الدين

  :ًوأيضا 
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ّال ريب يف أفضلية هارون من مجيع امة موسـى ومقتـضى التـشبيه الكامـل هـو كـون .  ..ّ
وهــو .  ..ّوإال لــزم محــل التــشبيه علــى التــشبيه النــاقص.  ..6ّ أفــضل امــة نبينــا 7أمــري املــؤمنني 

 ّومن هنا يظهر أن تفضيل غريه عليه خروج عن الدين وكفر بـاهللا العظـيم.  ..نخروج عن الدي
  .نعوذ باهللا من ذلك. ..

  :ًوأيضا 
 مفـــــرتض الطاعـــــة وواجـــــب 7مقتـــــضى التـــــشبيه الكامـــــل هـــــو أن يكـــــون أمـــــري املـــــؤمنني 

 ألن.  ..اإلمتثــال علــى اإلطــالق ، بالنــسبة إىل مجيــع أفــراد االمــة ، يف حيــاة النــيب وبعــد وفاتــه
ًوإال كان التشبيه ناقصا ، والعياذ باهللا.  ..موسى هارون كان كذلك بالنسبة إىل امة ّ.  
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  من وجوه داللته على نفي خالفة الثالثة

  :قوله 
ّومع غض النظر عن كل ذلك ، فأين داللة احلـديث علـى نفـي إمامـة اخللفـاء الثالثـة ،  ّ

ّحىت يتم املدعى   ؟ّ

  :أقول 
 رفــــع القــــوم اليــــد عــــن املكــــابرة وتركــــوا العنــــاد ، ونظــــروا إىل وجــــه إســــتدالل اإلماميــــة إذا

ٍمل يبـــق أي ريــب يف داللـــة احلــديث علـــى خالفــة األمـــري .  ..حبــديث املنزلــة ، بعـــني اإلنــصاف ّ
ّألنـــه يـــدل مـــن عـــدة جهـــات .  ..ّوبطـــالن خالفـــة املتقـــدمني عليـــه.  ..عليـــه الـــصالة والـــسالم
  .6ّته بال فصل ، وخالفته املتصلة بوفاة النيب ّوبكل وضوح على إمام

ّيف هـذا املقـام نظـري مـا إذا تكلـم بعـض أتبـاع مـسيلمة الكـذاب ) الـدهلوي ( وإن كالم 
ّمـثال يف داللئـل نبـوة نبينـا بـذكر بعـض الـشبهات الواهيـة املخالفـة للعـرف واللغـة وكلمـات  ـ 6 ـ ً

ّلك ، فأين داللة تلك األدلة على نفي نبـوة ولو صرفنا النظر عن كل ذ: مث يقولوا .  ..أئمتهم
  . فاجلواب اجلواب!!. ..مسيلمة

  داللته على الخالفة العامة
  :ّوأما تلك اجلهات اليت أشرنا إليها 

  ّ هي اخلالفة العامة7ّفإن اخلالفة اليت رياها اإلمامية هلارون 
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فيكــون الثالثــة مــن . . .ّ املــشبه ــارون7فكــذلك خالفــة األمـري .  ..7علـى مجيــع امــة موســى 
  .مجلة رعاياه

  ّداللته على افتراض الطاعة
ّواحلــديث يــدل علــى افــرتاض طاعــة أمــري املــؤمنني علــى مجيــع االمــة ، كمــا كانــت طاعــة 
ة موســـى ، فالثالثـــة ممـــن وجبـــت علـــيهم طاعتـــه وامتثـــال أوامـــره  ّهـــارون مفرتضـــة علـــى مجيـــع ام ّـــ

  .ونواهيه

  داللته على األفضلية
ّ ممن عــد النــيب 7ى أفــضلية أمــري املــؤمنني ويــدل احلــديث علــ ـ  ، وهــذا ممــا اعــرتف بــه 6ّـ

واألفضلية تفيـد اخلالفـة .  ..ًأيضا) الدهلوي ( ّشعبة بن احلجاج كما سيجيء ، ويفيده كالم 
  .بال فصل

  داللته على العصمة
 ، 6 مـــن هـــذا احلـــديث ، يثبـــت حـــصر اخلالفـــة فيـــه مـــن بعـــد النـــيب 7وثبـــوت عـــصمته 

  .ه ، لعدم كوم معصومني بالقطع واليقنيوينفي خالفة غري

  داللته على األعلمية
ـــة حـــىت بـــاعرتاف عثمـــان ، واألعلميـــة تثبـــت األفـــضلية ،  وســـتعلم داللتـــه علـــى األعلمي

ّـواألفضلية يفيد تعني اخلالفة له وتعينه هلـا ، وذلـك دليـل متـني علـى سـلب اخلالفـة عمن سـواه ّ ّ 
...  
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  :قوله 
ٍتحقاق اإلمامــة لــه ولــو يف وقــت مــن األوقــات ، وهــو عــني غايــة مــا يف البــاب ثبــوت إســ

  .ّمذهب أهل السنة

  :أقول 
ال .  ..ّإنه بعد رفع اليد عن املكـابرة ، واإلصـغاء إىل تقريـر إسـتدالل اإلماميـة باحلـديث

ٍإذ احلديث يدل على إمامة األمري بـال فـضل ، ال يف وقـت .  ..يبقى جمال هلذه اهلفوة العجيبة
كانــت كــذلك ، ومحــل  ـ علــى تقــدير بقــاءه بعــد موســى ـ ألن خالفــة هــارونمــن األوقــات ، 

  . ..التشبيه على غري ذلك محل على التشبيه الناقص الذي قال بأنه خروج عن الدين
ّعلى أنـه بعـد ثبـوت اإلسـتحقاق تكـون اخلالفـة متـصلة ، ألن مـن املتفـق عليـه الـذي ال  ّ

  .ريب فيه عدم وجود نص على خالفة الثالثة
واحلمــد هللا . وشــبهاته حــول حــديث املنزلــة) الــدهلوي ( ّإىل هنــا مت الــرد علــى أباطيــل و

  .رب العاملني
فلنــشرع يف شــرح وتوضــيح بعــض الــدالئل ، املوضــحة داللــة حــديث املنزلــة علــى إمامــة 

ًردا على أضاليل وأباطيل األعور الواسطي ، وبيانا لـبطالن وهـو .  .. بال فصل7أمري املؤمنني  ًّ
ّافات ابن تيمية ، وإيضاحا لسقوط وفساد تومهات الفخر الرازيان خر ً   .وباهللا التوفيق.  ..ّ
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  الدالئل على داللة حديث المنزلة

)1(  

  إفتراض طاعة هارون 
 إنــه باإلضــافة إىل خالفــة هــارون عــن موســى ، وعــدم جــواز زوال وانقطــاع خالفتــه عنــه

افــرتاض طاعتــه ولــزوم :  بــالقطع واليقــني ّفــإن مــن منــازل هــارون الثابتــة لــه.  ..كمــا عرفــت. ..
 ـ حـىت مـن املكـابرين املعانـدين ـ هـذه املنزلـة الـيت مل يـأت أحـد.  ..ّاإلنقيـاد لـه ووجـوب اتباعـه

ّباحتمال انقطاعها وزواهلا ، ومل يتمكن املنهمكون يف إنكار الواضحات واحلقـائق البينـات مـن 
  . .. وتشييدهاًُّرفضها ومنعها ، بل مل جيدوا بدا من تأكيدها

. ًإنـه كـان خليفـة لـه علـى قومـه يف حـال حياتـه: قوله « : قال مشس الدين اإلصفهاين 
ّال نسلم ذلك ، بل كان شريكا له يف النبوة ، والشريك غري خليفة ، ولـيس جعـل أحـد : قلنا  ً ّ

  .ًالشريكني خليفة عن اآلخر أوىل من العكس
ِ اخلفنـي (:  ـحكايـة عنـه  ـ وقولـه تعـاىل ُْ ِفي قــومي ْ ْ َ  فـاملراد بـه 142 : 7 االعـراف )ِـ

ًاملبالغــة والتأكيــد يف القيــام بــأمر قومــه ، علــى حنــو قيــام موســى ، أمــا أن يكــون مــستخلفا عنــه  ْ ّ
ّبقولــه فــال ، فــإن املــستخلف عــن الــشخص بقولــه لــو مل يقــدر اســتخالفه ، ملــا كــان لــه القيــام 

  وة فله ذلك ولو مل مقامه يف التصرف ، وهارون من حيث هو شريك يف النب
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  .)1(» يستخلفه موسى 
ّولـــو ســـلم العمـــوم ، فلـــيس مـــن منـــازل هـــارون اخلالفـــة والتـــصرف « : وقـــال التفتـــازاين 

ِ اخلفنــي (ّبطريــق النيابــة علــى مــا هــو مقتــضى اإلمامــة ، ألنــه شــريك لــه يف النبــوة ، وقولــه  ُْ ْ( 
ًليس إستخالفا ، بل مبالغة وتأكيدا يف القيام بأمر القوم ً « )2(.  

، فليس مـن منـازل هـراون اخلالفـة والتـصرف ] العموم [ ّولو سلم « : وقال القوشجي 
ِ اخلفنــي (وقولــه . ّبطريــق النيابــة ، علــى مــا هــو مقتــضى اإلمامــة ، ألنــه شــريك لــه يف النبــوة ُْ ْ( 

ًليس إستخالفا ، بل مبالغة وتأكيدا يف القيام بأمر القوم  ً «)3(.  
  :وقوله هلارون « ) : السهام الثاقبة ( ملوسوم وقال اهلروي يف كتابه ا

ِ اخلفنــي ( ُْ ّ لــيس إســتخالفا بــاملعىن املــشهور ، بــل تأكيــدا بالقيــام ألمــر اجلمهــور أيــام )ْ ً ً
ً ، وإال فهو كان نبيا يف زمن موسى 7غيبة موسى    .»ً ومأمورا بالتبليغ 7ّ

 ، فكــذلك 7  مفــرتض الطاعــة وواجــب اإلتبــاع علــى حيــاة موســى7ومــىت كــان هــارون 
 ، لثبــــوت عمــــوم املنــــازل 6ّ مفــــرتض الطاعــــة وواجــــب اإلتبــــاع يف حيــــاة النــــيب 7أمــــري املــــؤمنني 

  .بالوجوه املتقدمة
الـذي ذهـب إليـه شـاه ويل اهللا الـدهلوي  ـ وعلى فرض محل املنزلـة علـى املنـازل املـشهورة

  .فالنتيجة حاصلة حاصلة كذلك ـ )ازلة اخلفا ( ، يف 
__________________  

  .مبحث اإلمامة ـ تشييد القواعد) 1(
  .275 / 5شرح املقاصد ) 2(
  .478: شرح التجريد ) 3(
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  ّثبوت خالفة األمير بثبوت فرض طاعته في حياة النبي 
 ، 6 يكفـي لثبـوت خالفتـه عنـه 6 يف حيـاة النـيب 7وثبوت افرتاض طاعة أمري املـؤمنني 

  :لوجوه عديدة 
 ، مث صــرف اخلالفــة عنــه ودخولــه 6 حيــاة النــيب إن القــول بوجــوب إطاعتــه يف : ّاألول

  .يف زمرة الرعايا واملتبوعني بعد وفاته ، خالف اإلمجاع املركب
ْإنه ال جيوز عقل عاقل أن يكون أمري املؤمنني  : الثاني  مثـل هـارون 6 يف حياة النـيب 7ّ

كــون مــن مجلــة ّ يف وجــوب اإلتبــاع واإلطاعــة لــه ، مث تــسلب منــه هــذة املرتبــة بعــد وفاتــه ، وي7
  .التابعني واملطيعني

واجــب اإلطاعـة علــى اإلطــالق  ـ 8مثـل هــارون  ـ إنــه إذا كــان أمـري املــؤمنني : الثالـث
ّ ، حىت كان الثالثة ممن جتب عليهم طاعتـه واتباعـه ، كـان القـول 6بالنسبة إىل مجيع أمة النيب 

ًبعــــدم إمامتــــه وخالفتــــه بعــــد النــــيب ، وجعــــل الثالثــــة أئمــــة وخلفــــاء ، ً مــــستلزما لقلــــب املوضــــوع ّ
ًوعكــــس املــــشروع ، فيكــــون التــــابعون املطيعــــون أئمــــة مطــــاعني ، ومــــن كــــان واجــــب اإلطاعــــة 

  !! سبحانك هذا تان عظيم!!ّواإلتباع يكون من الرعايا واألتباع
ين مــن (: نفــسه يقــول يف مقــام اإلســتدالل بقولــه تعــاىل )  الــدهلوي (و  ل للمخلف َ ق َِ ــ ِ َ ُ ِْ ْ ُــ
ِاألعراب  ْ َ ي بـأس شديد ْ ٍسـتدعون إلـى قــوم أول ِ َـ ٍ ْ َ ْ ْ ِـَ ُ ٍ َ ِ َ َ ْ ومـن كـان « :  اآليـة ، علـى خالفـة أيب بكـر )ُ

  .)1(» واجب اإلطعاعة فهو إمام 
__________________  

  .186: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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ــــت امامتــــه حــــسب اعــــرتاف  ( فثبــــوت إطاعــــة أمــــري املــــؤمنني مــــن حــــديث املنزلــــة ، يثب
  .احلمد على ذلكوهللا .  ..)الدهلوي 

ســكت عــن اإلجابــة عنــه يف مــنت ) الــدهلوي ( ّأن : ّوممــا يؤكــد قــوة هــذا الوجــه ومتانتــه 
  !!»وال خيفى ما فيه « ّ، ويف احلاشية مل يقل إال ) التحفة ( كتابه 

  جواب شبهة أن افتراض الطاعة مسبب عن النبوة ال الخالفة
دعـــوى أن افـــرتاض طاعـــة :  هـــو ، وايـــة تـــأويلهم) الـــدهويل ( وغايـــة ختـــديع أســـالف 

ّ كــان مــسببا عــن نبوتــه ، ال عــن خالفتــه عــن موســى 7هــارون  ً 7 وإذ مل يكــن أمــري املــؤمنني ، ْ
  . ..ًّنبيا فال جتب إطاعته

وهــذا مــا تــشبث بــه القاضــي العــضد ، والــشريف اجلرجــاين ، التفتــازاين ، والقوشــچي ، 
  . ..ّوابن حجر املكي ، وغريهم

ّونفاذ أمر هـارون بعـد وفـاة موسـى ، لنبوتـه ال للخالفـة عـن « : جاين قال الشريف اجلر
ًموســى ، كمــا اعرتفــتم بــه يف هــذا الوجــه ، وقــد نفــى النبــوة ههنــا ، الســتحالة كــون علــي نبيــا ،  ّ ّ

  .)1(» ّفيلزم نفي مسببه الذي هو افرتاض الطاعة ونفاذ األمر 
« :  ـ رون ومنـع بقائهـا بعـد املـوتبعد منـع كـون اخلالفـة مـن منـازل هـا ـ وقال التفتازاين

ّولو سلم ، فتصرف هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موسى إمنا يكون لنبوته ، وقد انتفت النبوة  ّ ّ ّ
  .)2( »ّفينتفي ما يبتين عليها ويتسبب عنها  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ يف حق علي

ـــو ســـلم« : وقـــال القوشـــجي  ـــو بقـــي .  ..ّول مـــوت  بعـــدفتـــصرف هـــارون ونفـــاذ أمـــره ل
   ـ 2 ـ ّموسى ، إمنا يكون لنبوته ، وقد انتفت النبوة يف حق علي

__________________  
  .363 / 8شرح املواقف ) 1(
  .275 / 5شرح املقاصد ) 2(
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  .)1(» ّفينتفي ما يبتين عليها ويتسبب عنها 
 ّمث نفـاذ أمـر هـارون بعـد وفـاة موسـى لـو فـرض ، إمنـا هـو للنبـوة ال« : وقال ابن حجـر 

ّللخالفة عنه ، وقد نفيت النبوة هنا ، الستحالة كون علي نبيا ، فيلزم نفي مـسببها الـذي هـو  ًّ ّ
  .)2(» افرتاض الطاعة ونفاذ األمر 

  :أقول 
  :ّلكنه توهم باطل لوجوه 

ً خليفـة يف املرتبـة الرابعـة أيـضا ، 7إن الزم ما ذكوره أن ال يكون أمري املـؤمنني  : األول ً
ّألن النبوة من   .تفية عنه يف هذه املرتبة كذلك ، فال يكون مفرتض الطاعة فيهاّ

ًإنـــه لـــو كـــان انتفـــاء النبـــوة مـــستلزما النتفـــاء وجـــوب الطاعـــة ونفـــاذ األمـــر ، ملـــا  : الثـــاني ّ
 ، 7طاعــة أمــري املــؤمنني  ـ املعتــربة عنـد الفــريقني ـ  يف األحاديــث الكثــرية6أوجـب رســول اهللا 

ّلكن طاعته واجبة بنص األحادي   .ث ، وسنذكر بعضهاّ
ّإذا كـــان إفـــرتاض الطاعـــة ونفـــاذ األمـــر مـــسببا عـــن النبـــوة ال : الثالـــث اخلالفـــة ، بطلـــت  ً

ًخالفة الثالثة ، النتفاء النبوة عنهم أيضا ّ.  
ّ املشبه به معـصوم ، 7 ، فعلي 7ّإنه ال ريب يف أن العصمة من منازل هارون  : الرابع

. امة واخلالفة ، لقـبح تقـدمي غـري املعـصوم علـى املعـصوملعموم التنزيل ، والعصمة مستلزمة لإلم
ّوال يلزم انتفاؤها من انتفاء النبوة ، وإال لزم انتفاء العصمة عن املالئكة ّ.  

__________________  
  .478: شرح التجريد ) 1(
  .74: الصواعق احملرقة ) 2(
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ّبقـى خــصوصية لـو جعلـت النبـوة الـسبب الوحيــد يف إفـرتاض الطاعـة ، فـال ي : الخـامس
الفـرتاض الطاعـة ، بـل هلــم أن ينفـوا سـائر الفــضائل عـن أمـري املــؤمنني ، بـزعم أن مجيـع فــضائل 

  .ّهارون مسببة عن نبوته ال خالفته
ًإنــه لــيس إفــرتاض الطاعــة مــسببا عــن النبــوة فحــسب ، بــل قــد جتــب الطاعــة  : الــسادس

ٍء ســــببان أو أكثــــر مل ينتــــف فــــإذا كــــان لــــشي. ّوال نبــــوة ، كوجــــوب طاعــــة اهللا وطاعــــة اخللفــــاء
ّاملــسبب بانتفــاء أحــد األســباب ، وتعــدد األســباب للــشيء الواحــد شــائع ؛ قــال ابــن هــشام يف 

  :» لو « معاين 
إا تفيد اإلمتناع خاصة ، وال داللة هلا على امتناع اجلواب وال علـى ثبوتـه : الثالث « 

ًلـو كانــت الـشمس طالعـة كــان : كمــا يف قولـك  ـ ً، ولكنـه إن كـان مـساويا للــشرط يف العمـوم
ْلــزم إنتفــاؤه ، ألنــه يلــزم مــن انتفــاء الــسبب املــساوي إنتفــاء مــسببه ، وإن كــان  ـ ًالنهـار موجــودا ّ

ًلـو كانـت الـشمس طالعـة كـان الـضوء موجـودا: كمـا يف قولـك  ـ أعم فـال يلـزم انتفـاؤه ، وإمنـا  ـ ً
  .)1(» .  ..وهذا قول احملققني. يلزم إنتفاء القدر املساوي منه للشرط

ه حيكــي عــن ابــن احلاجــب  ّــوالعجــب مــن التفتــازاين ، يتــشبث بالــشبهة املــذكورة ، مــع أن ّ
علـى )  املختـصر (و ) ّاملطـول (  يف شـرحيه.  ..ويرتـضيه» لـو « نفس القول املتقدم يف معىن 

  :حيث يقول ) التلخيص ( 
ًرضــا يف أي لتعليــق حــصول مــضمون اجلــزاء حلــصول مــضمون الــشرط ف. ولــو للــشرط« 

. لــو جئتــين ألكرمتــك: املاضــي ، مــع القطــع بانتفــاء الــشرط ، فيلــزم انتفــاء اجلــزاء ، كمــا تقــول 
ًمعلقــا لإلكــرام بــايء مــع القطــع بانتفائــه ، فيلــزم إنتفــاء اإلكــرام ، فهــي المتنــاع الثــاين أعــين  ـ ّ

هـذا هـو .  الـشرطإن اجلـزاء منتـف بـسبب انتفـاء: يعـين . أعـين الـشرط ـ المتنـاع األول ـ اجلـزاء
  .املشهور بني اجلمهور

__________________  
  .340: مغين اللبيب ) 1(
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ّبـــأن األول ســـبب والثـــاين مـــسبب ، وانتفـــاء الـــسبب ال : واعـــرتض عليـــه ابـــن احلاجـــب 
يدل على انتفاء املسبب ، جلواز أن يكون للشيء أسباب متعددة ، بل األمر بـالعكس ، ألن 

ّأال تـرى أن . تفـاء مجيـع أسـبابه ، فهـي المتنـاع األول المتنـاع الثـاينانتفاء املسبب يدل علـى ان
ِ لــو كــان فيهمــا آ(قولــه تعــاىل  ِ َ ْ سدتاَ ة إال اهللا لف َله َ ََــ ُ  ِ ٌ َــ  إمنــا ســيق ليــستدل بامتنــاع الفــساد علــى ) ِ

  .ّامتناع تعدد آهلة ، دون العكس
 المتنــاع األول واستحـسن املتـأخرون رأي ابـن احلاجـب ، حــىت كـادوا جيمعـون علـى أـا

ا ألن األول ملــزوم والثــاين الزم ، وانتفــاء الــالزم يوجــب  ّــال متنــاع الثــاين ، إمــا ملــا ذكــروه ، وإم ّ
  .انتفاء امللزوم من غري عكس ، جلواز أن يكون الالزم أعم

ّمنـــشأ هـــذا اإلعــرتاض قلـــة التأمـــل ، ألنـــه لــيس معـــىن قـــوهلم : وأنــا أقـــول  لـــو ال متنـــاع : ّ
ألول ، أنــه يــستدل بامتنـاع األول علــى امتنــاع الثــاين ، حـىت يــرد عليــه أن انتفــاء الثـاين المتنــاع ا

السبب أو امللزوم يوجب انتفاء املسبب أو الالزم ، بل معناه إا للداللة علـى أن انتفـاء الثـاين 
ْ لـو شـاء لهـداكم (: يف اخلارج إمنـا هـو بـسبب إنتفـاء األول ، فمعـىن  ُ َ َ ََ ا  أن انتفـاء اهلدايـة إمنـ)ْ

ّانتفــاء املــشية ، يعــين إــا تــستعمل للداللــة علــى أن علــة إنتفــاء مــضمون اجلــزاء يف  هــو بــسبب
ة العلــم بانتفــاء اجلــزاء مــا هــي  ّــاخلــارج هــي إنتفــاء مــضمون الــشرط ، مــن غــري إلتفــات إىل أن عل

.. . «)1(.  

  كالم المرتضى في جواب الشبهة
وا علــى كـــالم الــسيد املرتــضى علـــم ّمث إن القــوم لقــصر بــاعهم يف علـــم الكــالم ، مل يقفــ

   قال ;فإنه .  .. يف جواب هذه الشبهة2اهلدى 
__________________  
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  :بعد إثبات عموم املنزلة 
ٍوقــد ميكــن مــع ثبــوت هــذه اجلملــة أن يرتــب الــدليل يف األصــل علــى وجــه جيــب معــه «  ْ
ّرون مفرتض الطاعة على امة موسـى لـو بقـي إىل بعـد وفاتـه ، وثبـوت مثـل هـذه املنزلـة كون ها

ْ ، وإن مل يرجـع إىل كونــه خليفـة لـه يف حـال حياتــه ، ووجـوب إسـتمرار ذلــك 7ألمـري املـؤمنني 
 يف 8ّإىل بعـــد الوفـــاة ، فـــإن يف املخـــالفني مـــن حيمـــل نفـــسه علـــى دفـــع خالفـــة هـــارون ملوســـى 

  .ّه منزلة تنفصل عن نبوته ، وإن كان فيما محل عليه نفسه ظاهره املكابرةحياته ، وإنكار كون
 ، ملكان شـركته 7ّ كان مفرتض الطاعة على امة موسى 7ّقد ثبت أن هارون : ونقول 

ّله يف النبوة اليت ال يتمكن من دفعها ، وثبت أنه لو بقي بعده لكان ما جيب من طاعته علـى 
ة موســـى  ّنـــه ال جيـــوز خروجـــه عـــن النبـــوة وهـــو حـــي ، وإذا وجـــب مـــا  جيـــب لـــه ، أل7ّـــمجيــع ام

املؤمنني مجيع منازل هارون مـن موسـى ونفـى أن   قد أوجب باخلرب ألمري6ّوكان النيب  ـ ذكرناه
ا ، وكــان مــن مجلــة منازلــه أنــه لــو بقــي بعــده لكــان طاعتــه املفرتضــة علــى امتــه ، وإن  ّيكــون نبي ً ّــ

ّ املفـرتض الطاعـة علـى سـائر االمـة 7 أمـري املـؤمنني وجـب أن يكـون ـ ّكانت جتب ملكـان نبوتـه
ّ ، وإن مل يكن نبيا ، ألن نفي النبوة ال يقتضي نفـي مـا جيـب ملكاـا ، علـى 6بعد وفاة النيب  ً ْ

  .ّما بيناه
ّوإمنــا كــان جيــب لنفــي النبــوة نفــي فـــرض الطاعــة ، لــو مل يــصح حــصول فــرض الطاعـــة 

ْإالللنيب ، وإذا جاز أن حيصل لغري الن ّيب كاإلمام واألمري ، علم انفصاله من النبـوة ، وأنـه لـيس ّ ّ
  .من شرائطها وحقائقها اليت تثبت بثبوا وتنتفي بانتفائها

   6ّواملثال الذي تقدم يكشف عن صحة قولنا ، وأن النيب 
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ًلــو صــرح أيــضا مبــا ذكرنــاه ، حــىت يقــول  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى يف فــرض الطاعــة : ّ
ًإن مل تكــن شـــريكي يف النبــوة وتبليـــغ الرســـالة ، لكــان كالمـــه مــستقيما بعيـــدا عـــن علــى امـــيت و ً ْ

  .)1(» التنايف 

  إيراد الرازي الشبهة على وجه الترديد
ّنعــم ، قــد وقــف الفخــر الــرازي علــى مــا ذكــره الــسيد املرتــضى ، ولعلــه لــذلك ذكــر تلــك 

  :قال . الشبهة بطريق التشكيك ال على وجه اجلزم
  . ، لقام مقامه يف كونه مفرتض الطاعة8هارون لو عاش بعد موسى إن : قوله « 

ّجيب على الناس طاعته فيمـا يؤديـه مـن اهللا ، أو فيمـا يؤديـه عـن: قلنا  موسـى ، أو يف  ّ
  ؟ّتصرفه يف إقامة احلدود

ًّاألول مسلم ، ولكن ذلك نفس كونه نبيا ، فال ميكن ثبوته يف حق علي  ّ2.  
ًإن من اجلائر أن يكون النـيب مؤديـا لألحكـام عـن : وتقريره . عأما الثاين والثالث فممنو ّ ّ ْ

  .ّاهللا تعاىل ، ويكون املتويل لتنفيذ تلك األحكام غريه
 علـــى قومـــه ، ولـــو 7 إســـتخلف هـــارون 7أالتـــرى أن مـــن مـــذهب اإلماميـــة أن موســـى 

ًكان هارون متمكنا من تنفيـذ األحكـام قبـل ذلـك اإلسـتخالف مل يكـن لإلسـتخالف فائـد . ةّ
ً قبل اإلستخالف كان مؤديا لألحكام عن اهللا تعـاىل ، وإن مل يكـن منفـذا 7فثبت أن هارون  ّ ْ ً ّ

  .)2(» هلا 
__________________  

  .11 ـ 10 / 3الشايف يف اإلمامة ) 1(
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  :أقول 
ْمل جيــب الــرازي عــن اإلحتمــال الثــاين ، وإن أوهــم بقولــه  أن مــا ذكــره  ».  ..وتقريــره« ُ

ْومـــن الواضـــح أن ال إشـــكال يف . تقريــر ملنـــع كـــال اإلحتمـــالني ، لكـــن هـــذا التقريـــر ملنـــع الثالـــث
وإن كـان  ـ ّافـرتاض طاعـة هـارون فيمـا يؤديـه عـن موسـى ، وهـو اإلحتمـال الثـاين ، ألن هـارون

ّشــريكا ملوســى يف النبــوة  كمــا ًفقــد كــان تابعــا ملوســى ، وكــان موســى هــو األصــل يف النبــوة ، ـ ً
ّصرح به الرازي نفسه 

ً فـأي مـانع عـن بقائـه مؤديـا لألحكـام عـن موسـى لـو )2( والنيـسابوري )1( ّ ٍ ّ
  ؟ًّبقي حيا بعده

وأمــا مــا ذكــره يف تقريــر منــع اإلحتمــال الثالــث ، ففــي غايــة الركــة والــسخافة ، ألنــه مــع 
غــريه ّفمــع فــرض وجــوده مــن بعــده ال جيــوز تــويل   ،8كــون هــارون أفــضل النــاس بعــد موســى 

تنفيذ األحكام ، لعدم جواز رئاسة املفضول مع وجود األفضل ، خبالف حال حياة موسى ، 
ّفـــإن موســـى كـــان أفـــضل مـــن هـــارون ، فـــال قـــبح يف عـــدم اســـتقالل هـــارون وانفـــراده يف تنفيـــذ 

  .األحكام
 7ًّفبطل احتمال عدم افرتاض طاعة هارون يف تنفيذ األحكام لو بقي حيا بعد موسى 

منــع مــن انفــراده يف تنفيــذ  ـ وهــو موســى ـ ّحيــاة موســى ، فــإن وجــود األفــضل منــهّــ، وأما يف 
  .األحكام

ّـ املفـرتض الطاعـة بعـد النــيب ، فلـم يكـن أفـضل منـه يف االمة ، فــال 7ّوأمـا أمـري املـؤمنني 
مــانع مــن انفــراده يف تنفيــذ األحكــام ، فكــان حالــه بعــد النــيب حــال هــارون بعــد موســى علــيهم 

  .الصالة والسالم
__________________  

  .107 / 22تفسري الرازي ) 1(
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  حال هارون في حياة موسى حال النبي قبل البعثة
ه ال تنـــايف بـــني وجـــوب اإلنقيـــاد : املقـــام علـــى وجـــه يزيـــل مجيـــع األوهـــام هـــو  وحتقيـــق ــأن ّـ

.  ..اإلنفــراد واإلســتقاللواإلطاعــة هلــارون ، وعــدم حــصول مرتبــة تنفيــذ األحكــام علــى ســبيل 
ً كـــان موصـــوفا 6 قبـــل البعثـــة ، فإنـــه 6 يف تلـــك الـــصورة حـــال رســول اهللا 7ألن حــال هـــارون 

بــالنبوة ووجــوب الطاعــة قبــل البعثــة بــل قبــل اخللقــة ، لكــن حــصول وصــف تنفيــذ األحكــام لــه 
  :ًكان موقوفا على خلقه يف هذا العامل وحصول بعثته 

ّـالتعظـيم واملنة يف ( الشيخ تقي الدين السبكي يف كتابه قال « : قال احلافظ السيوطي 
ُ لتـؤمنن به ولتـنصرنه ( َ ُُ ُ ْ َ ََ ِِ  ُ ِ ّاآليـة مـن التنويـه بـالنيب صـلى اهللا عليـه   يف هذه81 : 3 آل عمران )ْ

ّوسلم وتعظيم قدره العلي مـا ال خيفـى ، وفيـه مـع ذلـك أنـه علـى تقـدير جميئـه يف زمـام يكـون 
ة جلميـــع اخللـــق ، مـــن زمـــن آدم إىل يـــوم القيامـــة ، ًمرســـال إلـــيهم ، ف ًتكـــون نبوتـــه ورســـالته عام ّـــ ّ

ّوتكــون األنبيــاء واممهــم كلهــم مــن امتــه ، ويكــون قولــه  ّبعثــت إىل النــاس كافــة ، ال خيــتص بــه : ّ
ًالناس مـن زمانـه إىل يـوم القيامـة ، بـل يتنـاول مـن قـبلهم أيـضا ّويتبـني بـذلك معـىن قولـه صـلى  .َ 

  . ..ًّكنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد: ّسلم اهللا عليه و
ّفحقيقتـــــه موجـــــودة مـــــن ذلـــــك الوقـــــت ، وإن تـــــأخر جـــــسده الـــــشريف املتـــــصف ـــــا ،  ّ ْ
ة ، وإمنــا يتــأخر البعــث  ّواتــصاف حقيقتــه باألوصــاف الــشريفة املفاضــة عليــه مــن احلــضرة اإلهلي ّــ ّ

 معجل ال تـأخري فيـه ، وكـذلك ّوالتبليغ وكل ما له جهة اهللا ، ومن تأهل ذاته الشريفة وحقيقته
ّاسـتنباؤه وإيتـاؤه الكتــاب واحلكـم والنبـوة ، وإمنا املتـأخر تكونـه وتنقلــه ، إىل أن ظهـر صــلى اهللا  ْ ّ ّ ــ ّ

  . ..ّعليه وسلم وغريه من أهل الكرامة
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ّفعرفنا باخلرب الصحيح ، حصول ذلك الكمال مـن قبـل خلـق آدم لنبينـا صـلى اهللا عليـه  ّ
ّوسلم من ربه سبحانه وهلـذا . فـالنيب هـو نـيب األنبيـاء . .. ، وأنـه أعطـاه النبـوة مـن ذلـك الوقـتّ

.  ..ّأظهر ذلك يف اآلخرة مجيع األنبياء حتت لوائه ، ويف الـدنيا كـذلك ليلـة اإلسـراء صـلى ـم
  . ..ّفلو وجد يف عصرهم لزمهم اتباعه بال شك

ول ، ألـا ال ختتلـف ّفنبوته ورسالته أعم وأمشل وأعظم ، ومتفقـه مـع شـرائعهم يف االصـ
ّ، وتقـدم شـريعته فيمــا يقـع اإلخــتالف فيـه مــن الفـروع ، إمـا علــى سـبيل التخــصيص وإمـا علــى  ّ ّ

  . ..سبيل النسخ
وبلوغـه األربعـني ، ومـا  ّوإمنا خيتلف احلال بني ما بعد وجود جده صلى اهللا عليه وسـلم

ال بالنـسبة إليـه وال إلـيهم لـو ّقبل ذلك ، بالنـسبة إىل املبعـوث إلـيهم وتـأهلهم لـسماع كالمـه ، 
  .)1(» .  ..ّتأهلوا قبل ذلك

ا أراد إجيـاد خلقــه أبــرز « : وقـال الــشيخ عبـد القــادر العيـدروس  إعلــم أن اهللا سـبحانه مل
ـ ّـ ّ

احلقيقــة احملمديــة مــن أنــواره الــصمدية يف حــضرته يف املــصدر االمحديــة ، مث ســلخ منهــا العــوامل 
اه كمــال حكمتــه وســبق يف إرادتــه وعلمــه ، مث أعلمــه كلهــا ، علوهــا وســفلها ، علــى مــا اقتــض

ــــشره بعمــــوم دعوتــــه ورســــالته ، وبأنــــه نــــيب األنبيــــاء وواســــطة مجيــــع  ّتعــــاىل بكمالــــه ونبوتــــه ، وب ّ
  .األصفياء وأبوه آدم بني الروح واجلسد

ًّمث انبجست منه عيون األرواح ، فظهر ممـدا هلـا يف عاملهـا املتقـدم علـى عـامل األشـباح ، 
 ـ فهـو. اجلنس العايل على مجيع األجناس ، واألب األكـرب جلميـع املوجـودات والنـاسوكان هو 

ّوإن تـــأخر وجـــود جـــسمه ـــة الـــسر  ـ ْ ّمتميـــز علـــى العـــوامل كلهـــا برفعتـــه وتقدمـــه ، إذ هـــو خزان ّ
  .ّالصمداين وحمتد تفرد اإلمداد الرمحاين

ّوصح يف مسلم أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّ  مقـادير اخللـق قبـل إن اهللا تعـاىل كتـب: ّ
  ْأن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء ،

__________________  
  .4 / 1اخلصائص الكربى ) 1(
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ًأن حممدا خامت النبيني ـ ّوهو ام الكتاب ـ ومن مجلة ما كتب يف الذكر ّ.  
ًوصــح أيــضا  لطــريح ملقــى : تــه أي إين عنــد اهللا خلــامت النبيــني وإن آدم ملنجــدل يف طين: ّ
  .قبل نفخ الروح فيه

ًوصـــح أيـــضا  ًيـــا رســـول اهللا مـــىت كنـــت نبيـــا] : إنـــه قيـــل لـــه [ ّ وآدم بـــني الـــروح :  قـــال ؟ّ
  .من الكتابة. كتبت: ويروى . واجلسد

مل نقـــف عليـــه ـــذا : قـــال بعـــض احلفـــاظ . ًكنـــت نبيـــا وآدم بـــني املـــاء والطـــني: وخـــرب 
وآدم بــني الــروح :  قــال ؟ّســول اهللا مــىت وجبــت لــك النبــوةيــا ر: وحــسن الرتمــذي خــرب . اللفــظ

  .واجلسد
َ كتـب اهللا ألغلـبن ( :ثبوـا وظهورهـا يف اخلـارج ، حنـو : ّومعىن وجوب النبوة وكتابتها  َ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ

ُ كتــب علــيكم الــصيام ( )  ُُ ْ َ َ َ ِ ّ واملــراد ظهورهــا للمالئكــة وروحــه صــلى اهللا عليــه وســلم يف عــامل )ُ ّ
ة األنبيــاءاألرواح ، إعال زه علــى بقي ّــمــا بعظــيم شــرفه ومتي ّــ وخــص اإلظهــار حبالــة كــون آدم بــني . ً

. ٍالـــروح واجلـــسد ، ألنـــه أو ان دخـــول األرواح إىل عـــامل األجـــساد ، والتمـــايز حينئـــذ أمت وأظهـــر
ًفاختص صلى اهللا عليه وسلم بزيادة إطهار شرفه حينئذ ، ليتميز على غريه متيزا أعظم وأمت ّ  ٍ ّ ّ.  

  :ب الغزايل عن وصفه نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته ، وعن خرب وأجا
ًأنا أول األنبياء خلقا وآخرهم بعثا  ً ّبأن املراد باخللق هنا التقدير ال اإلجياد ، فإنه قبـل : ّ

ًأن حتمل به امه مل يكن خملوقا موجودا ، ولكن الغايات والكماالت سابقة يف التقـدير الحقـة  ً ّ ْ
ّ كنت نبيا ، أي يف التقدير قبل متـام خلقـة آدم ، إذ مل ينـشأ إاللينتـزع مـن :يف الوجود ، فقوله  ً

ًذريته حممـد ، وحتقيقـه أن للـدار يف ذهـن املهنـدس وجـودا ذهنيـا سـببا للوجـود اخلـارجي وسـابقا  ً ً ّ ً ّ
  ً.انتهى ملخصا. ّعليه ، فاهللا تعاىل يقدر مث يوجد على وفق تقدير بانيها

  أن األرواح : إنه جاء : ن وأبني ، وهو وذهب السبكي إىل ما هو أحس
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حقائقهـا ، وال  ّـًخلقت قبل األجـساد ، فاإلشـارة بكنـت نبيا إىل روحـه الـشريفة أو حقيقـة مـن
  .)1(» .  ..اهللا ومن حباه باإلطالع عليهاّ يعلمها إال

 6ّكالم السبكي يف أدلة بعثة النـيب ) الفتاوي احلديثية ( وقد ذكر ابن حجر املكي يف 
  . املالئكة كذلكإىل

ويــستدل خبــرب الــشعيب وغــريه ممــا تقــدم « : وقــال حممــد بــن يوســف الــصاحلي الدمــشقي 
ّعلـى أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ولـد نبيـا ، فـإن نبوتـه وجبـت لـه حـني أخـذ : يف الباب السابق  ّ ً ّ ّ ّ

ٍمنـــه امليثـــاق ، حيـــث اســـتخرج مـــن صـــلب آدم ، فكـــان نبيـــا مـــن حينئـــذ ، لكـــن كانـــت مـــدة  ً ّ
ًه إىل الـــدنيا متـــأخرة عـــن ذلـــك ، وذلـــك ال مينــــع كونـــه نبيـــا ، كمـــن يـــويل واليـــة ويــــؤمر خروجـــ ّ ً ً

ّبالتصرف فيها يف زمـن مـستقبل ، فحكـم الواليـة ثابـت لـه مـن حـني واليتـه ، وإن كـان تـصرفه 
ّيتــأخر إىل حــني جمــيء الوقــت ، واألحاديــث الــسابقة يف بــاب تقــدم نبوتــه صــرحية يف ذلــك  ّ «

)2(.  

  :أقول 
يـا رسـول اهللا مـىت : قـال رجـل : ًما أخرجه ابن سـعد عنـه مرسـال :  الشعيب هو حديث

ّ قال صلى اهللا عليه وسلم ؟استنبئت   .)3(» ّوآدم بني الروح واجلسد حني أخذ مين امليثاق : ّ
 ً؟يـا رسـول اهللا مـىت كنـت نبيـا: ويف الوفاء عن ميـسرة قلـت « : وقال نور الدين احلليب 

ملــا خلــق اهللا : قــال 
ّ

األرض واســتوى إىل الــسماء فــسواهن ســبع مســاوات وخلــق العــرش ، كتــب  ّ
  على ساق العرش حممد رسول اهللا خامت األنبياء ، وخلق 

__________________  
  .7 ـ 6النور السافر عن أخبار القرن العاشر ) 1(
  .83 / 1سبل اهلدى والرشاد ) 2(
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 آدم وحـواء ، وكتـب امسـي ، أي موصـوفا بـالنبوة أو مبـا خـص منهـا وهـو اهللا اجلنة اليت أسـكنها ّ ً
الرسالة على ما هو املشهور على األبواب واألرواق والقباب واخليام ، وآدم بـني الـروح واجلـسد 
، أي قبــل أن تــدخل الــروح جــسده ، فلمــا أحيــاه اهللا نظــر إىل العــرش ، فــرأي امســي ، فــأخربه 

ّك ، فلما غرمها الشيطان تابا واستشفعا بامسي إليهاهللا تعاىل أنه سيد ولد ّ.  
ّفقد وصف صلى اهللا عليه وسلم بالنبوة قبل وجود آدم: أي  ّ..  . «)1(.  

ً كان متصفا بالنبوة قبل جميئه إىل هذا العامل ، فحال هارون قبـل 6ّإن نبينا : واحلاصل  ّ
ّسـول اهللا ، صـلى اهللا عليهمـا كـذلك ، وكـذا حـال أمـري املـؤمنني يف حيـاة ر ـ 8 ـ وفـاة موسـى
  .ّوآهلما وسلم

ّ هو تنفيـذ األحكـام الـشرعية ، 7 املختصة بأمري املؤمنني 6واملراد من اإلمامة بعد النيب 
ْوالتصرف يف شؤون املسلمني وغريهم ، ومن الواضح أن ال وجه لثبوا له ـذا املعـىن يف حيـاة  ّ

ّقيـاد النـاس لـه واتباعـه يف أوامـره ونواهيـه ، ونفـوذ ّ ، أما إمامتـه يف حياتـه فهـو وجـوب ان6النيب 
ًتــصرفه نيابــة عــن النــيب ، وهــذه اإلمامــة ــذا املعــىن ثابتــة لــه يف حياتــه ، بــل يف الزمــان الــسابق  ّ

ًوغــريه مــن األحاديــث الدالــة علــى كونــه إمامــا منــذ ) ّحــديث النــور ( عليهــا ، كمــا يــدل عليــه  ّ
  .ًّ نبيا6ٍكون حممد 

ّ ، وإن تــأخر تـــصرفه الكلـــي 6ً إمامــا يف حيـــاة النـــيب 7إشـــكال يف كونـــه وباجلملــة ، ال  ّ ّ ْ
  . ..ّكما ذكر حممد بن يوسف الصاحلي يف نفس نبوة نبينا املستقل عن حياته الكرمية ،

   يف حياة النيب ، ال 7وعلى ما ذكرنا يف معىن اإلمامة الثابتة له 
__________________  

  .355 / 1السريةاحللبية ) 1(
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  .ٍ يف زمن واحد7رد إشكال امتناع اجتماع النبوة لنيب واإلمامة لإلمام ي
النــوع التاســع «  :يف البــاب احلــادي عــشر مــن كتابــه ) الــدهلوي ( فمــن الغرائــب قــول 

ًإن األمـري كـان إمامـا يف حـضور النـيب ، لقولـه : ّأخذ القوة مكان الفعـل ، كقـوهلم  ّأنـت مـين : ّ
واحلـال . ًمل يكـن بعـده إمامـا لـزم عزلـه ، وعـزل اإلمـام غـري جـائزمبنزلة هارون من موسى ، فلـو 

ّأنه يف حضور النيب مل يكن إماما بالفعل بل بـالقوة ، وعـزل اإلمـام بـالقوة ، مبعـىن عـدم نـصب  ً ّ
  .)1(» جائز ، لوجود األرجح منه 

ّوهــو كــالم واضــح الــبطالن جــدا ، ألن ثبــوت اإلمامــة بــالقوة مــن حــديث املنزلــة ألمــري  ًّ
ّ يكفي لثبوت مرام اإلمامية ، ألنه حينئذ يكـون نـصا علـى إمامتـه ، فيتعـني 7ملؤمنني ا ً ّ  هلـا ، 7ٍ

ًوتكون اخلالفة حقه ، وال حق ملن ال نص عليه أصال  ّ ّ.  
ّوهــذه اإلمامــة نظــري نبــوة نبينــا  وكمــا ال .  .. قبــل وجــوده الظــاهري وبعثتــه إىل النــاس6ّ
وجــوده يف هــذا العــامل ، كــذلك ال جيــوز تقــدم أحــد علــى ّجيــوز تقــدم أحــد عليــه يف النبــوة بعــد 

  . .. يف اإلمامة7اإلمام 
يف  ـ الوصي باحلق ، وهو يناقض ما نـص عليـه» عزل « ّمث إن يف كالمه املذكور جتويز 
وانقطـاع « : يوجـب اإلهانـة حيـث قـال  مـن أن العـزل ـ حبـث حـديث املنزلـة وقـد تقـدم كالمـه

ّ وأيضا ، يرده قول ابن القيم.»ً يكون إهانة هذا اإلستخالف ليس بعزل حىت ً املذكور سابقا ـ ً
  .بأن العزل يدل على النقصـ 

ّ ، منـــدفع باألدلـــة الكثــــرية ، 7مـــن أمـــري املـــؤمنني » األرجـــح « ومـــا زعمـــه مـــن وجـــود 
واملفـــروض داللـــة .  ..نفـــسه وغـــريه بعـــدم الـــنص علـــى اخللفـــاء الثالثـــة) الـــدهلوي ( وبـــاعرتاف 
  .زلة على النص عليه باعرتافه كذلكحديث املن

__________________  
  .350: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(
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  من تناقضات الرازي 
 علــى 7 اســتخلف هــارون 7أن مــن مــذهب اإلماميــة أن موســى « : ومــا ذكــره الــرازي 

ًقومـــــه ، ولـــــو كـــــان هـــــارون متمكنـــــا مـــــن تنفيـــــذ األحكـــــام قبـــــل ذلـــــك اإلســـــتخالف مل يكـــــن  ّ
ً قبل اإلستخالف كان مؤديا لألحكام عن اهللا تعاىل 7ئدة ، فثبت أن هارون لإلستخالف فا ّ

ًوإن مل يكن منفذا هلا  ّ   :ّفريده » ْ
ًأوال ّإن إســتخالف هــارون مل يكــن مــن مــذهب اإلماميــة فحــسب ، بــل هــو مــذهب  : ّ

ة ّأساطني أهل السنة كما عرفت ، وبـه قـال الـرازي نفـسه يف تفـسريه ، فنـسبة ذلـك إىل اإلماميـ
  .هنا تناقض ظاهر

ّإن سـلمنا داللــة احلــديث « ّإن هــذا الكــالم مبطـل لكالمــه الـسابق حيــث قــال  : ًوثانيـا ْ
ًعلى العموم ، ولكـن ال نـسلم أن مـن منـازل هـارون كونـه قائمـا مقـام موسـى  ّ  لـو عـاش بعـد 7ْ

 ال :قلنــا . ًإنــه كــان خليفــة لــه حــال حياتــه فوجــب بقــاء تلــك احلالــة بعــد موتــه: قولــه . وفاتــه
ًنسلم كونه خليفة له ِ اخلفني في قـومي (: أما قوله تعاىل . ّ ْ َ ِ ِ ُْ مل :  قلنا 142 : 7 االعراف )ْ

ع ســبيل (ْال جيــوز أن يقــال إن ذلــك كــان علــى طريــق اإلســتظهار كمــا قــال  َ وأصــلح وال تـتب ِ َِــ ْ َ َ َْ ِ ْ َ
َاْلمفــــــسدين  ِ ِ ْ  فلــــــو مل ّ ألن هــــــارون كــــــان شــــــريك موســــــى يف النبــــــوة ،142 : 7 االعــــــراف )ُ

ًيستخلفه موسى كان هو ال حمالة يقوم بأمر االمة ، وهذا ال يكون استخالفا على التحقيـق ،  ّ
ّألنه صـريح فـىي عـدم ترتـب فائـدة علـى اإلسـتخالف ، » ًّألن قيامه بذلك إمنا كان لكونه نبيا  ٌ ّ

ألوامـر ، بـل ال ٍوكالمه هنا يفيد لزوم ترتب فائدة عليه ، وأنه ال يكفي النبوة لنفوذ األحكام وا
  .ّبد من اإلستخالف

مــع اإلعــرتاف حبــصول افــرتاض الطاعــة هلــارون  ـ ّــلكنك عرفــت أن إنكــار اإلســتخالف
ّال يضر باستدالل اإلمامية ، فإن مقصودهم  ـ بغري اإلستخالف ّ ّ  
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  ً.حاصل يف هذه الصورة أيضا
ّوأيضا ، قال الرازي بعد عبارته السابقة  ً:  

ً يوشــع بــن نــون كــان نبيــا بعــد موســى مــن مــذهبهم أن: ًوأيــضا «  ً ، مؤديــا عــن اهللا 7ّ ّ
  .7 يف معىن اإلمامة ، ألن اخلالفة يف ولد هارون 7ًتعاىل ، ومل يكن خليفة ملوسى 

ّفداود كان مبينا لألحكام واملتويل لتنفيذها طالوت: ًوأيضا  ً ّ.  
ًا لتنفيـــذ ّ كونـــه متوليـــ7 بعـــد موســـى 7فـــإذا جـــاز ذلـــك مل يلـــزم مـــن تقـــدير بقـــاء هـــراون 

  .»ًأيضا كذلك  ـ 2 ـ األحكام ، وإذا مل جيب ذلك مل جيب كون علي
ّفـــإن نفـــي اإلماميـــة خالفـــة يوشـــع عـــن موســـى غـــري ثابـــت ، بـــل .  ..وال خيفـــى مـــا فيـــه

نعم ظاهر كـالم الـشهرستاين أن . ّاألحاديث الواردة من طرق الشيعة والسنة تدل على وصايته
ّوصايته كانت مستودعة حىت يبلغه وهـذا ال ينفـي اخلالفـة  ـ 7ولـدي هـارون  ـ ّا إىل شرب وشبريً

  . ..عنه ، بل يثبتها لكن بطريق اإلستيداع ، وال شابة فيه
ّوأمـــا أن داود كـــان مبينـــا لألحكـــام واملتـــويل لتنفيـــذها طـــالوت فـــاجلواب عنـــه  ً ّّ ّأن تـــويل : ّ ّ

 غـــري النـــيب يف ّ ، وال ضـــري يف اســـتخالف النـــيب7ٍطـــالوت ذلـــك كـــان باســـتخالف مـــن مشوئيـــل 
لو أقام معصوم مفرتض الطاعـة « ) : إزالة اخلفا ( ّتنفيذ األحكام ، قال ويل اهللا الدهلوي يف 

ّملكــا بــأمر الــسلطنة صــحت ســلطنته ، وكــان هــو اإلمــام وامللــك خليفــة لــه ، كمــا فعــل مشوئيــل  ً
  .»ّحيث استخلف طالوت ، فكان النيب وطالوت امللك 

  .فاندفعت شبهات الرازي
ّإنه لو بقي هارون بعد موسى كان هو املنفذ لألحكام ، وأنه مل : خص ّوتل ّ  
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 النـازل منزلـة 7فكـذلك أمـري املـؤمنني . ّيقم بذلك غريه إالعلى وجه النيابة عنـه ، وال ضـري فيـه
  . ..هارون

ّكيــــف ينكــــر تــــارة ترتــــب .  ..ّوليتأمــــل العاقــــل اليلمعــــي يف افتــــات الــــرازي وتناقــــضاته ً
ّستخالف هارون ، وأخرى يوجب ترتبها وإال فال استخالفالفائدة على ا   ؟ّ

 علـــى ثبــوت مثـــرة اخلالفــة لـــه ، 7ّلكــن مقــصود اإلماميـــة هــو داللـــة اســتخالف هــارون 
ًوسواء كانت هذه الثمرة حاصلة له قبل اإلستخالف ، وكان اإلسـتخالف مؤكـدا ، أو كانـت  ّ ً

ّبــل إن ثبوــا لــه .  ..تــام بــال كــالمّفــإن اســتدالل اإلماميــة .  ..ًحاصــلة مــن حــني اإلســتخالف
  ً.من قبل أنفع وأبلغ لإلستدالل ، فال ترد شبهة انقطاع اخلالفة أبدا

ّوأيضا ، قد عرفت املشاة بـني حـال هـارون قبـل اسـتخالف موسـى إيـاه ، وبـني حـال  ً
ّبوتــه قبــل مــع ثبــوت ن ـ ّ قبــل بعثتــه بالرســالة ، فالفائــدة املرتتبــة علــى بعثتــه بعــد األربعــني6ّالنــيب 
  .ّمرتتبة على استخالف هارون ، مع ثبوت افرتاض طاعته قبله ـ خلقه

ّوأيضا ، فإن نفس اإلستخالف شرف عظيم وفضل جليل   . ..ًكما عرفت سابقا.  ..ً
  :مث قال الرازي 

ّمث إن سـلمنا أن هــارون لــو عــاش بعــد موسـى «  ً ، لكــان منفــذا لألحكــام8ْ ْولكــن ال . ّ
  .إىل آخر ما سبق» .  ..يذ األحكامشك يف أنه ما باشر تنف

داللــة وفـــاة هــارون قبـــل موســى علـــى ســلب اخلالفـــة عــن أمـــري : وحاصــل هــذا الكـــالم 
ٍوقد عرفت جوابه بوجوه عديدة وطرق سديدة.  ..7املؤمنني  ٍ.  

  .فدعوى الرازي التعارض والتساقط ساقطة عن اإلعتبار
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  :وأما قوله 
 7باشر عمل اإلمامة ألنه مات قبل موسى  إمنا مل ي7وعندهم عن ذلك أن هارون « 

إىل » .  ..ْأن نقـول: فجوابنـا عنـه .  ، فظهـر الفـرق7فإنه مل ميت قبل النيب  ـ 2 ـ ّ، وأما علي
  .آخر ما سبق

ّ، واحلـــال أن ) الـــشايف ( ّفــالغرض منـــه الــرد علـــى كـــالم الــسيد املرتـــضى علـــم اهلــدى يف 
ّاإلختــصار واإلمجــال ليتيــسر نقــضه ، بعيــد عــن دأب ّكالمــه يف غايــة القــوة واملتانــة ، وإيــراده ب

  . ..أهل العلم والفضل
ْألن هـــارون وإن مل يكـــن « : ًهـــذا مـــضافا إىل الوجـــه اآلخـــر الـــذي ذكـــره الـــسيد بقولـــه 

ّفإن السيد  »  ..ًخليفة ًولو كان مـا ذكـره صـحيحا «  : عارض القاضي عبد اجلبار بقوله ;ّ
ب عــن هــذا الوجــه اجلــواب الــشاف لــو أمكنــه ال أن وكــان علــى الــرازي أن جييــ» .  ..لوجــب

ٍيورده ملخصا على وجه غري مرضي ، ً   . ..ًفيجيب عنه بزعمه جوابا ال يغين ّ
ًإنه إمنا يلزم انتفاء املـسبب مـن انتفـاء الـسبب ، لـو كـان الـسبب واحـدا : ونقول للرازي  ّ 

ًال متعــددا ، ومــع تعــدده فإنــه غــري الزم كمــا بينــا آنفــا ّ ّ ًّ  ـ ًجازمــا ـ ّومــن هنــا مل يــدع الــرازي.  ..ّ
ـــــال مـــــرددا  ًانتفـــــاء املـــــسبب بانتفـــــاء الـــــسبب ، وإمنـــــا ق إمـــــا أن يلـــــزم مـــــن انتفـــــاء الـــــسبب «  :ّ

ّفعبارته تدل بوضوح على عدم جزمه باإلنتفاء ، لكـن املقلـدين » .  ..انتفاءاملسبب أو ال يلزم ّ
  .انتفاء فرض الطاعةله جتاسروا على الدعو ، وزعموا أن انتفاء النبوة يستلزم 

ّوأما قوله يف فرض عـدم لـزوم انتفـاء املـسبب مـن انتفـاء الـسبب  عـدم إمامـة هـارون « : ّ
قبـل رسـول اهللا  ـ 2 ـ ْ ، فوجب أن ال يلزم مـن عـدم مـوت علـي7 إمنا كان ملوته قبل موسى 7
  ً.فغريب جدا» ْ أن ال حيصل له املسبب وهو نفي اخلالفة 7
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ّ متسك اإلمامية بقـضية عـدم انتفـاء املـسبب بانتفـاء الـسبب ، ّوذلك للبون الشاسع بني ّ ّ
ًوبــني متــسك الــرازي ــا ، وال أظــن خفــاء ذلــك الفــرق علــى أدىن احملــصلني ، فــضال عــن إمــام  ّ ّ ّ

ّ لكـن التعـصب واللجـاج يغلـب علـى الفهـم ويعمـي العـني!؟ّاملناظرين يف العلوم العقليـة والنقليـة ّ ّ 
...  

ّوباجلملـــة ، إن متـــسك ا ّإلماميـــة بتلـــك القـــضية هـــو يف مقـــام رد إســـتدالل أهـــل الـــسنة ، ّ ّ ّ
ّومن الواضح كفاية اإلحتمال إلبطال اإلسـتدالل ، ومتـسك الـرازي ـا هـو مقـام اإلسـتدالل ، 

  .ّوال يكفي للمستدل جمرد اإلحتمال
بعـد إثبـات عمــوم  ـ ّأـم يـستدلون حبـديث املنزلــة: ّوبيـان كيفيـة إسـتدالل اإلماميـة هـو 

ّقائلني بأن من منازل هـارون كونـه مفـرتض الطاعـة ، فيجـب أن يكـون أمـري املـؤمنني  ـ نزلةامل ّ7 
  .ّفهذا منهم إستدالل وهم يف مقام اإلدعاء.  ..ّمفرتض الطاعة كذلك

  من قواعد فن المناظرة
ّبأن افرتاض الطاعـة كـان مـسببا عـن النبـوة ، : ّفإن قال قائل من أهل السنة يف اجلواب  ً ّ

 ، فــافرتاض الطاعــة منتــف كــذلك ، النتفــاء املــسبب 7ي منتفيــة عــن أمــري املــؤمنني وحيــث هــ ٍ ّ
ّـبانتفاء سببه فقد خالف األدلة املتفق عليها ، مث إنه يكون املدعي وعليه إثبات أنه إذا انتفـت  ّّ ّ ّ

ّالنبوة انتفى وجوب الطاعة ، وهذا أول الكـالم ، ولإلماميـة منعـه مـع قـوهلم بـافرتاض الطا ّّ ّ عـة ، ّ
ّوحينئــذ يكفــي للمنــع جمــرد إبــداء احتمــال عــدم اإلنتفــاء ، وعلــى أهــل الــسنة إثبــات املالزمــة ،  ٍ

  .حىت تقع املعارضة ويكون التساقط
ّوإن كنت يف شـك ممـا ذكرنـاه ، .  ..هذا واقع املطلب ، وهو ما يقتضيه قواعد املناظرة ٍ ْ

  :فلنورد كالم بعض احملققني يف فن املناظرة 
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ّفـإذا أقـام املـدعي «  : )شـرح الرسـالة الرشـيدية ( عبد الرشيد اجلونفـوري يف قال الشيخ 
ًالــدليل ويــسمى حينئــذ معلــال متنــع مقدمــة معينــة منــه مــع الــسند ، كمــا إذا منــع احلكــيم كــربى  ٍ ّ
ْدليــل املـــتكلم بــأن يقـــول ال نــسلم أن كـــل متغــري حـــادث ، مــستندا بأنـــه مل ال جيــوز أن يكـــون  َِْ ً ّ ّ ّ

ًقـــدميا ، أو جمـــردا عنـــه ، أي عاريـــا عـــن الـــسند ، فيجـــاب بإبطـــال الـــسند إذا مـــع ّبعـــض املتغـــري  ًً
ْالــسند بعــد إثبــات التــساوي ، أي بعــد بيــان كــون الــسند مــساويا لعــدم املقدمــة املمنوعــة ، بــأن  ً
ّيكون كلما صدق السند صدق عدم املقدمة املمنوعة وبالعكس ، ليفيد إبطاله بطـالن املنـع ، 

ّم كـون قولـه جيـوز أن يكـون بعـض املتغـري قـدميا مـساويا لعـدم كـون كـل متغـري ّكأن يثبـت املـتكل ًّ ً ْ
ًحادثا ، مث يبطل بالدليل ذلك اجلواز أو جياب بإثبات املقدمة املمنوعة ، أعم مـن أن مل يكـن 

ّاملانع مستندا بشيء ، أو يكـون مـستندا بالـسند املـساوي أو غـريه ، مـع التعـرض مبـا ً ّمتـسك بـه  ً
ًمتمسكا بشيء ، والتعرض مستحسن وليس بواجبْ، إن كان  ّ.. .  

ًويـــنقض الـــدليل إذا كـــان قـــابال للـــنقض بأحـــد الـــوجهني املـــذكورين مـــن التخلـــف ولـــزوم 
ًويعـــارض إن كـــان قـــابال للمعارضـــة بأحـــد الوجـــوه الثالثـــة املـــذكورة ، مـــن املعارضـــة .  ..احملـــال ْ

  .بالقلب أو املعارضة باملثل أو املعارضة بالغري كما مر
ًفيجــــاب يف صــــوريت الــــنقض واملعارضــــة بــــاملنع إذا كــــان قــــابال لــــه ، أو الــــنقض إن كــــان 
ّصـــاحلا لـــه ، أو املعارضـــة إن كـــان قـــابال هلـــا ، ألن املعلـــل األول بعـــد الـــنقض واملعارضـــة يـــصري  ً ً
ًسائال ، فيكون له ثالث مناصب كمـا كانـت للـسائل األول ، وقـد يـورد األسـؤلة الثالثـة علـى 

ٍكل واحد من   .»ّهما ، فكلمة أو ملنع اخللود دون اجلمع ّ
واملعارضـــة إقامـــة الـــدليل علـــى خـــالف مـــا أقـــام الـــدليل عليـــه اخلـــصم ، واملـــراد « : قـــال 

ّباخلالف ما ينايف مدعي اخلصم ، سواء كان نقيضه أو مساوي نقيضه أو أخص منـه ، ال مـا  ّ
  ًيغايره مطلقا ، كما يشعر به لفظ اخلصم ، ألنه إمنا يتحقق 
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ّاملخاصــمة لــو كــان مــدلول دليــل أحــدمها ينــايف مــدلول دليــل اآلخــر ، فــإن احتــد دليالمهــا بــأن  ّ ْ
ّاحتدا يف املـادة والـصروة مجيعـا ، كمـا يف املغالطـات العامـة الـورود أو صـرما فقـط ، بـأن احتـدا  ّْ ً
 ًيف الــصورة فقــط ، بــأن يكونــا علــى الــضرب األول مــن الــشكل األول ومــثال مــع اختالفهمــا يف

ّاملــادة ، فمعارضــة بالقلــب ، إن احتــد دليالمهــا ، ومعارضــة باملثــل إن احتــد صــورما ، وإال أي  ّْ
ًوإن مل يتحدا ال صورة وال مادة فمعارضة بالغري  ًّ ّ ْ«.  

ّوباجلملة ، فإن املعارضة إقامة الدليل ، فاملعارض مستدل على خالف ما أقـام اخلـصم 
اإلحتمـــال ، ألنـــه إذا جــاز اإلحتمـــال بطـــل  ّرد إبــداءالــدليل عليـــه ، فيكفـــي لــدفع املعارضـــة جمـــ

  .اإلستدالل
 تنفيــذ األحكــام ، بــسبب موتــه قبـــل 7ّبتمــسكه بعــدم مباشــرة هــارون  ـ ّلكــن الــرازي

 ، واإلســتدالل دليــل الــدعوى ، فــالرازي 7يــستدل علــى عــدم إمامــة أمــري املــؤمنني  ـ 7موســى 
ًمدع ، ومن هنا جيعل دليله معارضا لدليل اإلما   .»إذا تعارضا تساقطا « مية ويقول ّ

  .فهذه دعواه ، وذاك دليله
ة بأنـه ال يلـزم مـن عـدم إمامـة هـارون ّفـإن قـال اإلمامي ّـ عـدم  ـ بـسبب موتـه قبـل موسـى ـ ْ

 ، كـان اإلماميـة يف 6إمامة أمري املؤمنني ، لعدم حصول سبب النفي وهو موته يف حيـاة النـيب 
  .ّيكفي جمرد اإلحتمالمقام املنع ال اإلستدالل ، وللمانع 

ْأما أهل السنة ، فلكوم يف مقام اإلستدالل ، فال يكفي هلم احتمـال أن يقـوم سـبب  ّ ّ
  .6مقام املوت يف حياة النيب  ـ لنفي إمامة األمري ـ آخر

ّوعلى أساس ما ذكرناه نقول بأن جمرد عدم موت أمري املؤمنني  7   
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ق ســـبب آخـــر موجـــب النتفائهـــا ، كــاف لعـــدم انتفـــاء اخلالفـــة عنـــه ، ومـــن الواضـــ ٍح عـــدم حتق ّـــ
 ، فـالتقرير املـذكور مـن الـرازي ال يفـي بغرضـه ، حـىت لـو 7ّفاخلالفة ثابتـة لـسيدنا أمـري املـؤمنني 

َمل يكــن يف مقــام اإلســتدالل ، ألن تقريــر إثبــات افــرتاض الطاعــة هــو بعــد إثبــات عمــوم املنــازل 
ـــاة الرســـول الثابـــت حبـــديث املنزلـــة ، فيكـــون افـــرتاض طاعتـــه يف ً ثابتـــا ، كـــافرتاض طاعـــة 6 حي

ّ ، أمــا عــدم حــصول افــرتاض الطاعــة هلــارون بعــد موســى فهــو ألجــل 8هـارون يف حيــاة موســى 
 موتــه قبلــه ، وهــذا الــسبب يف حــق األمــري منتــف ، واحتمــال ســنوح ســبب آخــر مينــع افــرتاض

ـــه بعـــد ثبـــوت فـــرض طاعتـــه يف حيـــاة النـــيب يثبـــت ف ـــه بعـــد النـــيب باطـــل ، ألن رضـــها بعـــده طاعت
ب ، وهـــذا اإلمجـــاع دليـــل قـــاطع علـــى عـــدم حـــصول ســـبب آخـــر يوجـــب نفـــي  ٍباإلمجـــاع املرك ّـــ

  .ّخالفته ويقوم مقام املوت يف السببية لنفيها
ة موســـى علـــى العمـــوم والـــشمول ،  ّـــوأيـــضا ، إفـــرتاض طاعـــة هـــارون كـــان علـــى مجيـــع ام ً

ّفكذلك افرتاض طاعة أمري املؤمنني ، فهو على مجيع امة نبينا  على العموم والشمول ، فيكون ّ
ٍأبو بكر وعمر وعثمان وغريهم ممـن جتـب علـيهم طاعتـه يف حيـاة النـيب ، وال جيـوز عقـل عاقـل  ّ ّ

ٍ فــضال عــن انقالبــه ، بــأن تكــون طاعــة كــل واحــد مــنهم علــى 6زوال هــذا الفــرض بعــد وفاتــه  ّ ْ ً
 غـري املـوت ـ ٍب آخروهذا وجه آخر لعدم حصول سب.  ..7ًالرتتيب واجبة على أمري املؤمنني 

  .7لنفي خالفة األمري ـ 
ًوأيضا ، ملا ثبت فرض طاعته ، كان هذا احلكم متسصحبا حىت جمـيء الرافـع اليقيـين ،  ًّ

ّوليس يف البني رافع يقيين بل وال ظين ، ومن ادعاه فهو مكابر ّ.  
  :يف جواب هذا القول ) عماد اإلسالم ( ويف 
  ًجويز يف نفسه ، نظرا إىل إمكان أن يكون أنا ال مننع هذا الت: ويرد عليه « 
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ّلعـدم اخلالفــة أســباب أخــر غـري املــوت ، لكنــا مننــع نظــرا إىل أن مـن قــال الــسلطان يف حقــه أنــه  ً
ّابين مبنزلة زيد ابين ، وأنه أمريي ومن أركان دوليت مبنزلة زيد أمريي ، وأنه ويل عهدي كما كـان 

ّ ، وحنــو ذلــك ، وفرضــنا يف كــل مــن 7هــد موســى  ويل عهــد املــأمون ، وهــارون ويل ع7الرضــا 
ّتلك الصور أن املشبه به واملنزل عليه فات وحله املـوت ، وبقـي الـذي اثبـت لـه تلـك املناصـب  ّ ّ ّ

ًاملالـك إليـه أن أعـط زيـدا الـصديق يل ألـف دينـار  ٍ، مل خيطر ببال أحد من وكالئه وكتب ذلـك
ًأيـضا صـديق يل مبنزلـة زيـد ، وفرضـنا أنـه قبـل من مايل ، وأحسن إىل عمرو بتلك املنزلة ، فإنـه 

ّأن يـــصل كتابـــه إىل وكيلـــه مـــات زيـــد ، مل حيكـــم أحـــد مـــن العلمـــاء والعقـــالء أن فـــوت ذلـــك  ْ
اإلعطــاء بالنــسبة إىل زيــد بــسبب موتــه ، أوجــب فــوت اإلعطــاء بالنــسبة إىل عمــرو الــذي هــو 

  .»موجود حي ، وهذا كله ظاهر ال خيفى 
  : ـ» املنزلة « بات دخول نفي اخلالفة يف عموم إلث ـ ّوأما قول الرازي

  .».  ..أنت مين: ان معىن قوله : ّأما األول فجوابه : ّألنا نقول « 

  :فنقول 
ًأوال ّال خيفى أن هذا الكالم مبطل لكل ما ذكره الرازي من قبـل يف رد عمـوم املنـازل  : ّ ّ

أو عنـدي كحـال هـارون مـن إن حالـك معـي « :  ـ كمـا قـال ـ ، ألنـه إذا كـان معـىن احلـديث
ًموسـى ، وهــذا القــول يـدخل حتتــه أحــوال هـارون نفيــا وإثباتــا  كـان احلــديث دال علــى عمــوم » ً

م يقولـــون بعمـــوم األحـــوال إثباتـــا ، والـــرازي يثبـــت  ة ، أل ًيزيـــد علـــى العمـــوم املطلـــوب لإلمامي ـــ ّ ّـــ
ًالعموم بالنسبة إىل أحواله نفيا أيضا ً.  

   ـ ّحسب كلمات احملققني من علماء احلديثـ ً قد عرفت سابقا : ًوثانيا
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ّـمراتـب القـرب واإلتصال ،  ـ ّكمـا نـصوا ـ ال يتناول نفي اخلالفة اليت معناها» املنزلة « أن لفظ 
  ً.فال يدخل نفي الفضل والكمال حتت احلديث أبدا

ّإنه يبطل إدخال األحوال املنفيـة مبـا ذكـره الـرازي نفـسه مـن محـل احلـد : ًوثالثا ُ ُ ُ يث علـى َ
  .ّالسبب ، ولزوم التوقف فيما عدا ذلك

ـــــا ـــــذه الرشـــــيد ) الـــــدهلوي ( إنـــــه باطـــــل بكلمـــــات  : ًورابع ـــــده ، وبتحقيقـــــات تلمي ووال
  .ّوقد تقدمت نصوص تلك الكلمات.  ..وغريهم.  ..والكابلي

كمــــا عرفــــت مــــن » النفــــي « ال يــــدخل فيــــه » املنزلــــة « َإن مــــدلول لفــــظ  : ًوخامــــسا
  .غةنصوص كبار علماء الل

ّلألحـوال املنفيـة ، لكـن املتبـادر مـن » املنزلـة « ّلو سلمنا مشول مـدلول لفـظ  : ًوسادسا
ّأن علمــاء : احلــديث إثبــات الفــضائل واملناقــب ، فــال يتنــاول نفــي اخلالفــة ، ويــشهد مبــا ذكرنــا 

ًقـدميا وحـديثا ـ ّأهـل الـسنة ّيـصرحون بـأن هـذا احلـديث إمنـا صـدر مـن النـيب  ـ ً مـري ً ، تـسلية أل6ّ
ً ، ودفعا لطعن املنافقني واملرجفني ، فلو كـان مدلولـه نفـي اخلالفـة واإلمامـة مل يكـن 7املؤمنني 

ًإليراده يف مقام التسلية وجه ، بل يكون حينئذ تأييدا إلرجاف املرجفني وطعن املنافقني ٍ!  
« : ّهذا ، وكأن الرازي إلتفت إىل سـخافة مـا ذكـره ومـا يرتتـب عليـه مـن الفـساد فقـال 

ٍمث قـــرر ذلـــك بكـــالم ظـــاهر » إن إفـــادة الكـــالم هلـــذا النفـــي ال مينـــع مـــن داللتـــه علـــى الفـــضل  ّ
ّألن عدم استقباح الكالم الذي ذكره عن اإلمام الثاين اؤمنـا .  ..اإلختالل غري مرتبط بالبحث

 7ولــيس فيمــا حنــن فيــه عــن أمــري املــؤمنني . ٍهــو لطلــب اإلنــسان اآلخــر منــه توليــة بلــدة أخــرى
ّية ، حىت يقاس أحدمها على اآلخر ، وكل ما فيهطلب وال كما يظهر من روايات أئمـة أهـل  ـ ّ

  ً إستثقاال 7ّ إمنا خلفه 6ّأن املنافقني زعموا أنه  ـ ّالسنة
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ًوختففا منه ، فخرج  ْفهـل يعقـل أن خيـربه .  ..كـذبوا:  حىت حلق بـه فـأخربه مبـا قـالوا ، فقـال 7ّ
  !؟ّهي أعظم املنازل وأجل الفضائليف هذه احلالة بنفي اخلالفة اليت 

وباجلملــة ، يف املثــال الــذي ذكــره يوجــد طلــب وافــرتاح مــن اإلنــسان اآلخــر ، وال يوجــد 
فاملثــال ال .  ..ٌطعــن عليــه مــن أحــد ، فلــم يقــبح مــن اإلمــام الثــاين عــدم توليتــه البلــدة األخــرى

  .عالقة له مبا حنن فيه
ٍمـام الثـاين توليـة بلـدة أخـرى ، بـل طعـن ّولو فرضنا أن اإلنسان اآلخر مل يطلـب مـن اإل

ّبــأن اإلمــام الثــاين إمنــا واله أمــارة تلــك : ّأعــداؤه فيــه بــسبب توليتــه البلــدة املعينــة فقــط ، وقــالوا 
ّالبلـــدة ألجـــل إبعـــاده وطـــرده عـــن مركـــز اخلالفـــة واإلمامـــة ، لـــشدة كراهيتـــه لـــه ّفتـــأمل هـــذا .  ..ّ

ّاإلنسان مما قالوا يف حقه وانكسر خاطره  .  ..، حـىت حـضر عنـد اإلمـام الثـاين فأبلغـه مقـالتهمّ
ّترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة مـن تـوىل هـذه البلـدة يف أما : ففي هذه احلالة لو قال اإلمام الثاين  ّ ْ

ًحال حياة اإلمام األول ومل يكن خليفة عنه من بعده ، فال تنال والية هذه البلدة وغريهـا مـن 
ّ مــستقبحا مــستنكرا جــدا ، ال يــسليه وال يطيــب خــاطره  كــان هــذا الكــالم!؟الــبالد مــن بعــدي ّ ً ًّ ً

دا ومؤكدا ملــا قالــه األعــداء فيــه ًأصــال ، بــل كــان بــالعكس مؤي ّــً ّــ ّال ســيما وأنــه إذا كــان هــذا .  ..ً
ٍاإلنـــسان اآلخـــر مـــن أخـــص خـــواص هـــذا اإلمـــام الثـــاين ، وكـــان متـــصفا مـــن أول يـــوم بعـــوايل  ّ ً ّ

ـــه مـــن مهجتـــه ، الفـــضائل الـــسامية ، وجالئـــل املناقـــب ا ًلراقيـــة ، بـــاذال يف امتثـــال أوامـــره ونواهي
ًوكان اإلمام الثاين مشيدا دائما خبدمات هـذ اإلنـسان .  ..ًمدافعا عنه يف مجيع املواقف أعدائه ً

ّمعلنا مكارمه ومناقبه حىت نزله منزلة نفسه ، ـ ًوهو صهره وابن عمه أيضا ـ اآلخر ً.. .  
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)2(   

  إمامة هارون ووصياته 

  من التواريخ  ـ 1
اإلمامـة واخلالفـة املطلقـة الدائمـة مـن بعـده ، وكـذا  ـ 8 ـ ّلقـد فـوض موسـى إىل هـارون

مجيع األعمال املوقوفة على اإلمامة ، وفـرض علـى بـين إسـرائيل مجـيعهم طاعتـه ، وحـرم علـيهم 
ّوهذا ما رواه وأكد عليه املؤرخون وأرباب السري .  ..خمالفته وخمالفة أوالده ّ ّ:  

ّإن موســـى فـــوض اإلمامـــة واخلالفـــة إىل هـــارون ، .  ..«: ّ املـــؤرخ مـــري خوانـــد شـــاه قـــال
ًوقرر بقاء ذلك حبسب الوصاية يف نسله وذريته بطنا بعد بطن ، وأشـهد علـى ذلـك مجيـع بـين  ّ ّ

  .)1(» ّإسرائيل ، وحرم عليهم خمالفته وخمالفة أوالده ، واباح قتل املخالفني هلم 

  عتباره وا» روضة الصفا « كتاب 
روضـة الـصفا يف سـرية األنبيـاء « : بقوله ) روضة الصفا ( وذكر كاشف الظنون كتاب 

ّفارســي ، ملــري خوانــد املــؤرخ حممــد بــن خاونــد شــاه بــن حممــود ، املتــوىف ســنة . وامللــوك واخللفــا
ٍإن مجعـا مـن إخوانـه التمـسوا تـأليف كتـاب مـنقح حمتـو علـى معظـم : ذكر يف ديباجتـه . 903 ّ ٍ ً
 ًاألنبياء وامللوك واخللفاء ، مث دخل صحبة الوزير مري علي شري وأشار إليه أيضا ، فباشروقائع 

ٍمشتمال على مقدمة وسبعة ً  
__________________  

  . ـيف أخبار موسى وهارون ـ روضة الصفا) 1(
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  .)1(» .  ..أقسام وخامتة
نفـــسه ) لوي الـــده( ومـــنهم ) روضـــة الـــصفا ( ّواعتمـــد العلمـــاء واملؤلفـــون علـــى كتـــاب 

ً فيكــون الــنص الــذي ذكرنــاه حجــة معتــربة )2(ْوأضــاف بــأن وصــفه بكونــه مــن التــواريخ املعتــربة  ّ
  .وغريه) الدهلوي ( على 

إعلـــم أن التـــوراة انزلـــت علـــى اليهـــود علـــى يـــد موســـى بـــن « : وقـــال بـــدر الـــدين العيـــين 
ا التــوراة فيهـا هـ(:  ، لقوله تعاىل 7عمران  ُ إنا أنـزْلن ِ َ ْ  َـ َ َْ ِ وهـو أول .  اآليـة44 : 5 املائـدة )ًدى

مــا كــان  ـ : ـ كتــاب نــزل مــن الــسماء ، ألن الــذي نــزل علــى إبــراهيم وغــريه مــن األنبيــاء
ًيسمى كتابا ، بل صحفا ً ّ.. .  

ّ قــد أفــضى أســرار التــوراة واأللــواح إىل يوشــع بــن نــون وصــيه مــن 7وكــان موســى : قــالوا 
 ، إذ قـال 7ًمر كـان مـشرتكا بينـه وبـني أخيـه هـارون ّبعده ، ليفضي إىل أوالد هارون ، ألن األ

ِ وأشركه في أمري (:  ِْ َ َِ ُ ْ ْ ّ وهو كان الوصي ، فلما مات هارون يف حال حيـاة 32 : 20 طه )َ
ً انتقلــت الوصــاية إىل يوشــع بــن نــون ، وكــانوا حيكمــون ــا وهــم متمــسكون ــا برهــة 7موســى  ّ

  .)3(» من الزمان 

  العيني وتاريخه 
  :ّن أعيان علماء القوم ، كما يف كلمام يف حقه والعيين م

أحــد األعيــان ،  حممــود بــن أمحــد ، القاضــي احلنفــي ،« : قــال مشــس الــدين الــسخاوي 
  .ويعرف بابن العيين

ًاشتغل بالعلوم مـن سـائر الفنـون علـى العلمـاء والكبـار ، وكـان إمامـا عاملـا عالمـة عارفـا  ً ًً ّ
   للتاريخ واللغة ، كثري ًبالتصريف والعربية وغريمها ، حافظا

__________________  
  .926 / 1كشف الظنون ) 1(
  .264: التحفة االثنا عشرية ) 2(
  .خمطوط ـ عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان ، فصل يف حتريف أهل الكتاب) 3(
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ّاإلستعمال هلا ، مشاركا يف الفنـون ، ال ميـل مـن املطالعـة والكتابـة ، كتـب خبطه مجلـة وصـن ً ّـ ّ ف ً
ًالكثري ، وكان نادرة حبيث ال أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منـه ، وقلمـه أجـود مـن تقريـره ، 

  .وكتابته طريفة حسنة مع السرعة
ّوحدث وأفىت ودرس ، مـع لطـف العـشرة والتواضـع ، واشـتهر امسـه وبعـد صـيته ، وأخـذ  ّ

ّعنه الفضالء من كل مذهب ، وممن ومسـع عليـه مـن القـدماء الكمـال الـشم ّـين ، وعلق شـيخنا ّ ّ
  .من فوائده بل مسع عليه

وهـو إمـام عـامل فاضـل مـشارك يف : وذكره العالء ابن خطيـب الناصـرية يف تارخيـه فقـال 
ّعلوم ، وعنده حشمة ومروة وعصبية وديانة ّ.  

 من صحيح مسلم ، يف خـامس صـفر ;وقد قرأت عليه األربعني اليت انتقاها شيخي 
ًحمافيظي ، ومسعت عدة من دروسه  ، وعرضت عليه قبل ذلك 51سنة  ّ «)1(.  

العيين ، قاضي القضاة بدر الدين ، حممود بن أمحد بن موسى بـن « : وقال السيوطي 
ّ وتفقـه واشـتغل بـالفنون ، 762ولـد يف رمـضان سـنة . أمحد بـن حـسني بـن يوسـف بـن حممـود

ّوبرع ومهر ، ودخل القاهرة ، وويل احلـسبة مـرارا ، وقـضاء احلنفيـة مـات يف .  .. تـصانيفولـه. ً
  .)2( » 855ذي احلجة سنة 

ّوكان إماما عاملا عالمة « : قال  ً ً «)3(.  
ًوكــان إمامــا عاملــا .  ..تــاريخ قاضــي القــضاة العيــين: ومــن التــواريخ « : وقــال األزنيقــي  ً

  .)4(» .  ..ّعالمة بالعربية والتصريف وغريمها
  ، الرجل أي رجع وتاب ّاليهود خاصة هاد« : ّوقال أبو الفتح الشهرستاين 

__________________  
  .131 / 10الضوء الالمع : وانظر . الذيل الطاهر) 1(
  .473 / 1حسن احملاضرة ) 2(
  .275 / 2بغية الوعاة ) 3(
  . يف ذكر علم التواريخ ..مدينة العلوم) 4(
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َ إنا هدنا إليك ( 7وإمنا لزمهم هذا االسم لقول موسى  َِْ ِْ ُ ( رجعنـا :  أي 156 : 7 االعـراف
ّوتضرعنا ، وهم امة موسى  ّ وكتام التوراة ، وهو أول كتاب نزل مـن الـسماء ، أعـين أن مـا 7ّ ّ

ًمـا كـان يـسمى كتابـا بـل صـحفا ، وقـد ورد  ـ : ـ كان ينزل على إبراهيم وغريه من األنبياء ً ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ يف اخلرب عن النيب ّـ آدم بيده ، وخلـق جنة ّإن اهللا تعاىل خلق: أنه قال  ـ ّ

  .ًفأثبت هلا اختصاصا آخر سوى سائر الكتب. ٍعدن بيده ، وكتب التوراة بيده
  . ..وقد اشتمل ذلك على أسفار

  . ..ًوأنزل عليه أيضا األلواح
ّقد أفضى بأسرار التوراة واأللواح إىل يوشع بن نون وصـيه مـن  ـ 7 ـ كان موسى: قالو 

إذ قـال  ـ 8 ـ ً ، ألن األمر كان مـشرتكا بينـه وبـني أخيـه هـارونبعده ، ليفضي إىل أوالد هارون
ِ وأشـــركه فـــي أمـــري (:  ِْ َ َِ ُ ْ ْ ا مـــات هـــارون يف حـــال 32 : 20 طـــه )َ ّـــ وكـــان هـــو الوصـــي ، فلم

ًحياتــه انتقلــت الوصــاية إىل يوشــع بــن نــون وديعــة ليوصــلها إىل شــرب وشــبري ابــين هــارون قــرارا ،  ً
ّ مــستقر وبعــضها مــستودع ، واليهــود تــدعي أن الــشريعة ال ّوذلــك أن الوصــية واإلمامــة بعــضها ّ

ّ ومتــت بــه ، فلــم يكــن قبلــه شــريعة إالحــدود عقليــة 7ّتكــون إالواحــدة ، وهــي ابتــدأت مبوســى  ّ ّ
  .)1(» ًومل جييزوا النسخ أصال  ّوأحكام مصلحية ،

  الثناء على الشهرستاني 
ٍلـه كثـري ، ال بـأس بـذكر طــرف والثنـاء علـى أيب الفـتح الـشهرستاين يف كلمـات املرتمجــني 

  :منه يف هذا املقام 
  أبو الفتح حممد بن أيب القاسم عبد الكرمي بن أيب بكر « : ّقال ابن خلكان 

__________________  
  .232 ـ 230 / 1امللل والنحل ) 1(
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ّكــان إمامــا مــربزا فقيهــا متكلمــا ، تفقــ. ّأمحــد الــشهرستاين ، املــتكلم علــى مــذهب األشــعري ًً ً ًّ ه ّ
وبــرع يف الفقـه ، وقــرأ الكــالم علــى أيب . علـى أمحــد اخلــوايف وعلــى أيب نـصر القــشريي ، وغريمهــا

ًالقاســـم األنـــصاري ، وتفـــرد فيـــه ، وصـــنف كتبـــا منهـــا كتـــاب ايـــة اإلقـــدام يف علـــم الكـــالم ،  ّ ّ
تـــويف ســـنة مثـــان وأربعـــني .  ..والبينـــات وامللـــل والنحـــل ، واملنـــاهج والبينـــات ، وكتـــاب املـــضارعة

  .)1(» واألول أصح . ومخسمائة ، وقيل سنة تسع وأربعني
ًكان إماما مربزا ، فقيها ، متكلما « : وقال اليافعي  ً ًّ ً ّ «)2(.  

ّكان إماما مـربزا فقيهـا متكلمـا ، واعظـا ، تفقـه : قال ابن خلكان « : وقال األسنوي  ًً ً ً ًّ ّ
مهــا ، وبــرع يف الفقــه ، وقــرأ علــى اخلــوايف تلميــذ إمــام احلــرمني ، وعلــى أيب نــصر القــشريي وغري

ًالكـالم علــى أيب القاسـم األنــصاري ، وتفـرد فيــه يف عـصره ، صــنف كتبـا كثــرية مــشهورة ً ّ ..  . «
)3(.  

ّكان إماما يف علم الكالم والفقه ، وله عدة« : وقال أبو الفداء    .)4(».  ..ّمصنفات ً
ّوممن أورد فرق املذاهب يف العامل كلهـا« : وقال األزنيقي  ّ حممـد الـشهرستاين يف كتـاب ّ

ًكان إماما مربزا فقيها متكلما.  ..امللل والنحل ً ًّ ً ّ..  . «)5(.  
قـــال التـــاج الـــسبكي يف « : مللـــل والنحـــل البـــن حـــزم وقـــال كاشـــف الظنـــون بعـــد ذكـــر ا

كتابه هذا من أشد الكتب ، وما برح احملققون مـن أصـحابنا ينهـون عـن النظـر فيـه : الطبقات 
ّإلزراء بأهل السنة ، وقد أفرط فيه يف التعصب على أيب احلسن األشعري ، حىت ، ملا فيه من ا ّ

  ّ أبو الفتح اإلمام حممد بن ّأماو. صرح بنسبته إىل البدعة
__________________  

  .273 / 4وفيات األعيان ) 1(
  .221 / 3مرآة اجلنان ) 2(
  .703 رقم 22 / 2طبقات الشافعية ) 3(
  .27 / 3البشر املختصر يف أحوال ) 4(
  .مدينة العلوم ـ يف كتب الفرق) 5(
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ّهـو عنـدي خـري كتـاب صـنف : ً فقد قـال فيـه أيـضا 548عبد الكرمي الشهرستاين املتوىف سنة 
ّوإن كان أبسط منه إال ـ ّيف هذا الباب ، ومصنف ابن حزم ّأنه مبدد ليس له نظام  ْ ّ «)3(.  

  فوائد في كالم الشهرستاني 
ًنقولـــة عـــن الكتـــب املـــذكورة صـــرحية يف إمامـــة هـــارون ووصـــياته عـــن كانـــت العبـــارات امل

ه قـــد أفـــضى موســـى علـــم التـــوراة واأللـــواح وأســـرارها إىل هـــارون ، فكـــذلك أمـــري  ــموســـى ، وأن ّـ
 والعـارف بأسـرار الكتـاب 6ّ املنزل منزلة هارون يكون هو اإلمام والوصي بعـد النـيب 7املؤمنني 

  .ّل خمتصة به وبأوالدهّاإلهلي دون غريه ، وأن هذه املناز
  :ّلكن يف عبارة الشهرستاين فوائد 

إن موســى عليــه الــالم أفــضى بأســرار التــوراة واأللــواح إىل يوشــع ليفــضي إىل أوالد  ـ 1
ّهـــارون ، فيظهـــر أن إفـــضاء األســـرار كـــان أمـــرا مقـــصودا ملوســـى ، وأن هـــارون هـــو الـــذي كـــان  ًّ ً

 اخيتص بتلك األسرار ، وألجل ذلك اختص أوالده.  
ّوأن الـــسبب يف اإلختـــصاص املـــذكور اشـــرتاك هـــارون مـــع موســـى يف أمـــر الرســـالة  ـ 2

ِ وأشركه في أمري (: واهلداية كما قال  ِْ َ َِ ُ ْ ْ َ(.  
ّوأن هارون كان هو الوصي ملوسى ، ومن الواضح لدى كل مسلم أن وصاية النـيب  ـ 3 ّ ّ

  .املعصوم ال تقبل الزوال واإلنقطاع
لكنــه ملــا مــات يف  ـ 4

ّ ًحيــاة موســى انتقلــت الوصــاية إىل يوشــع وديعــة ، وأمــا الوصــاية ّ
  .ّاألصلية فكانت هلارون

__________________  
  .1821 ـ 1820 / 2: كشف الظنون ) 1(
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ّوأن وصاية يوشع إمنا كانت ألجل إيصاهلا إىل ابين هارون ، فهذا وجه آخر لكون  ـ 5
  .ّالوصاية األصلية هلارون

مامـة تنقـسم إىل مــستودع ومـستقر ، وكانـت وصـاية أوالد هــارون وأن الوصـاية واإل ـ 6
  .ّوإمامتهم مستقرة

  :وعلى ضوء هذه االمور نقول 
ّإن الوصاية واإلمامة العامة ثابتة ألمري املؤمنني   ، مبقتضى عموم املنزلة ، وال أقل مـن 7ّ

ّـأما .  ..لـدهلويمحل التشبيه على األوصـاف الظاهرةاملـشهورة ، كمـا ظهـر مـن إفـادة ويل اهللا ا
  .نفسه فريى ضرورة احلمل على املشاة الكاملة) الدهلوي ( 

ّوأيــضا ، إن ثبــوت افــرتاض طاعــة شــرب وشــبري ، وثبــوت إمامتهمــا ووصــياما ، يقتــضي  ً
مثلهمـا يف مجيـع ذلـك ، وهـو مقتـضي تـسميتهما باسـم ابـين هـارون ،  ـ 8 ـ أن يكون احلسنان
ا ثبــت ذلــك هلمــا ثبــت لوالــدمها اإلمامــة العامــة بــال فــصل ، وإذ.  ..وســتعرفه كمــا يف احلــديث
  .ّباإلمجاع املركب

يف عبــارة الــشهرستاين وغــريه هــم اليهــود ، فــال يــتم » قــالوا « ّأن املــراد مــن : ّوال يتــوهم 
  .اإلستدالل

ًألن املراد قطعا علماء اإلسالم ، لوجـود اإلسـتدالل يف الكـالم بـالقرآن الكـرمي ، وأيـضا  ً ّ
ًوأيـــضا . لـــيس اليهـــود» قـــالوا « ّيـــشهد بـــأن فاعـــل » .  ..ّواليهـــود تـــدعي« : د ذلـــك قولـــه بعـــ

ّوعـدم ردهـم عليـه دليـل علـى قبـوهلم لـه ، فلـو » قـالوا « سكوت الشهرستاين وغريه عن مقول 
  .فرض كون القائل هم اليهود مل يسقط اإلستدالل باملقول

ّيـل القبـول ، فـإن بعـض علمـاء ّوكما سكت الشهرستاين والعيين عما قـالوا وسـكوم دل
أهل السنة نقلوا الكالم من دون نسبة إىل قائل ، مما يدل على القبول ّ ٍ ّ  
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) نقـــاوة امللـــل وطـــراوة النحـــل ( َومـــنهم عبـــد الوهـــاب الـــروداوري يف .  ..ًلـــه واإلذعـــان بـــه أيـــضا
  .)توضيح امللل ( ّومصطفى بن خالقداد اهلامشي العباسي يف 

  ّمن التوراة ـ 2
  :مامة هارون وأوالده صريح التوراة يف مقامات كثرية وإ

  :ّففي الفصل األول من السفر الرابع 
ًفكلـــم اهللا موســــى قـــائال «  ّقــــدم لــــسبط ليـــوي ، فقفهــــم بــــني يـــدي هــــارون اإلمــــام ، : ّ

فيخدموه وحيفظـوا حمفظـه وحمفـظ اجلماعـة بـني بـدي خبـاء احملـضر ، وخيـدموا خدمـة املـسكن ، 
خبـــاء احملـــضر ، وحمفـــظ بـــين إســـرائيل ، وخيـــدموا خدمـــة املـــسكن ، وادفـــع وحيفظـــوا مجيـــع آنيـــة 

ّهارون وبنيه مسلمون معطون هـم لـه مـن بـين إسـرائيل ، ووكـل هـارون وينيـه علـى  الليوانيني إىل
ّأن حيفظوا إمامتهم ، وأي أجنيب تقدم إليها فليقتل  ْ«.  

  :أقول 
ّلــة ، وأن أي أجنــيب عــن حبكــم حــديث املنز ـ : ـ وكــذلك أمــري املــؤمنني وأوالده

  . ..ّاإلمامة تقدم إليها فليقتل
  :ويف السفر الرابع 

أنـت وابنـاك وآل أبيـك معـك حتملـون وزر : فقـال اهللا هلـارون : الفصل الثـامن عـشر « 
ًاملقدس ؛ وأنت وابناك معك حيمالن وزر إمامتكم ، وأيضا إخوتك سبط لبوي سبط أبيـك ، 

موك ، وأنــت وابنـــاك معــك فقـــط بــني يـــدي خبــاء الـــشهادة ، ّقدمــه إلينــا فينـــضافوا إليــك وخيـــد
ّوحيفظوا حمفظك وحمفظ كل املضرب ، لكن ال يتقدموا إىل آلة القـدس واملـذبح لـئال ميوتـوا هـم 

  وأنتم واملنضافون إليك حيفظون 
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حفـــظ خبـــاء املـــضحر ومجيـــع خدمتـــه ، وأجنـــيب ال يتقـــدم إلـــيكم ، وليحفظـــوا حفـــظ املقـــدس 
 يكــــون زيــــادة ســــخط علــــى بــــين اســــرائيل ، فــــإين إمنــــا أخــــذت إخــــوتكم وحفــــظ املــــذبح ، وال

الليـــوانيني مـــن بـــني بـــين إســـرائيل ، وجعلـــتهم هبـــة لكـــم اهللا ، ليخـــدموا خدمـــة خبـــاء احملـــضر ، 
وأنــت وبنــوك معــك حتفظــون إمــامتكم جلميــع أمــور املــذبح وداخــل الــسجف فتخدمونــه ، فقــد 

: ّإليهـا فليقتـل ، مث وكـل اهللا هـارون فقـال ّجعلـت إمـامتكم خدمـة موهونـة ، واي أجنـيب تقـدم 
ًإين قــد أعطيتــك حفــظ رفــائعي مــن مجيــع أقــداس بــين إســرائيل ، أعطيتــك إياهــا مــسحا وبنيــك  ّ
ّرسم الدهر ، هذا يكون لك مـن خـواص األقـداس مـن بعـد احملـرق ، مـن مجيـع قـرابينهم وبـرهم 

  .»ولبنيك  س لكوذكام وقربان االمث الذي يأتوين به ، فهو من خواص األقدا
  :ّويف السفر الرابع 

ِوتقـــدم قـــورح بـــني بـــصهار بـــن قهـــاث بـــن ليـــوي ، وداثـــان : الفـــصل الـــسادس عـــشر «  ّ
وأبريام ابنا الياب واون بن فالث بنوراوبني ، فقاموا أمام موسى وأناس من بين إسرائيل مخـسون 

: وهـارون وقـالوا هلمـا ومائتان اشراف اجلماعة دعاة حمضر وذوو أمساء ، فتجوقـوا علـى موسـى 
ــــور اهللا ، فمــــا بالكمــــا  مــــا حــــسبكما رياســــة ، إذ اجلماعــــة كلهــــم مقدســــون ، وفيمــــا بيــــنهم ن

ّ فــسمع ذلــك موســى ووقــع علــى وجهــه ، فكلم قــورح ، وكــل مجوعــه ؟تتــشرفان علــى جــوق اهللا ّــ
ّغــدا يعــرف اهللا مــن هولــه ومــن املقــدس فيقــر بــه إليــه ، ومــن خيتــاره يقــر: وقــال هلــم  ّ يــه ، بــه إل ً

ًإصنعوا خلة خذوا جمامر ياقورج وكل مجوعه ، واجعلوا عليها نارا وألقوا فيها بني يدي اهللا غدا  ّ ّ
: فـــاي رجـــل اختـــاره اهللا ، فهـــو املقـــدس ، حـــسبكم ذلـــك يـــا بـــين ليـــوي ، مث قـــال هلـــم موســـى 

ّامسعوا يا بين ليوي ، أقليل عندكم أن أفرزكم إله اسرائيل من مجاعتكم ، فقـربكم إليـه  لتخـدموا ْ
ّخدمة مسكنة ، وتقفوا بني يدي اجلماعة ختدموم ، فكذاك قربـك وسـائر إخوتـك بـين ليـوي 

  . ..ًمعك ، حىت طلبتم اإلمامة أيضا
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ًفكلم اهللا موسى قائال  ارتفقوا من حوايل مسكن قورح وداثـان : مر اجلماعة وقل هلم : ّ
ّشــــيوخ بــــين إســــرائيل ، فكلــــم فقــــام موســــى ومــــضى إىل داثــــان وابــــريام ، ومــــضى معــــه . وابــــريام

ّــاجتنبــوا أخبيــة هــؤالء اقــوم الظــاملني ، وال تــدقوا بــشيء مما هــو هلــم ، كــيال : اجلماعــة وقــال هلــم 
ًتتساقوا جبميع خطاياهم ، فارتفعوا عن حوايل مسكن قورح وداثـان وابـريام ، ومهـا خرجـا أيـضا 

ـذه تعلمـون أن اهللا :  موسـى فقـال. وانتصبا على ابواب خيمهما ونساؤمها وبنومهـا وأطفاهلمـا
ْنفـسي ، إن مـات هـؤالء كمـوت  بعث يب ألعمل مجيع هذه األعمال ، وليس ذلك مـن تلقـاء

ْكل الناس ، وطولبوا كمطالبتهم ، فليس اهللا بعث يب ، وإن خلق اهللا خلقا بـأن تفـتح األرض  ًْ ّ
  .الء قد عصوا اهللاًفاها فتبلعهم ومجيع ماهلم ، فينزلون أحياء إىل الثرى ، علمتم أن هؤ

ًفكان عنـد فراغـه مـن قـول هـذا الكـالم أن انـشقت األرض الـيت حتـتهم ، وفتحـت فاهـا  ّ ْ
فـــابتلعتهم وبيـــوم ، وكـــل إنـــسان لقـــودح ومجيـــع الـــسرح ، فنزلـــوا هـــم ومجيـــع مـــا هلـــم أحيـــاء إىل 

ربـوا ّالثرى وتعطعت عليهم األرض وبادوا من مجيع اجلوق ومجيع بين إسـرائيل الـذين حـواليهم ه
كـيال تبتلعنـا األرض ، ونـار أخرجـت مـن عنـد اهللا وأحرقـت املـائتني : من شدة صوم ، قـالوا 

  .ًومخسني رجال مقريب البخور
ًوكلــم اهللا موســى قــائال  ْمــر العــازار بــن هــارون اإلمــام بــأن يرفــع اــامر مــن بــني يــدي : ّ

ك املخطئــني علــى نفوســهم ّاحملــرقني وبــذر النــار هنــاك ، ألــا قــد تقدســت ، وأمــا جمــامر أولئــ
ّفيـصنعوا صــفائح رقاقــا غــشاء للمــذبح ، فــإم ال قــدموها بــني يــدي اهللا قــد تقدســت وتــصرب  ً

  .ًعالمة لبين إسرائيل
ًوأخــذ العــارزار اإلمــام جمــامر النحــاس الــيت قــدمها احملرقــون فارقوهــا صــفائح للمــذبح ذكــا  ّ

  ن ّلبين إسرائيل ، كي ال يتقدم رجل أجنيب ممن ليس هو م
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ّنــسل هــارون ، ليبخــر خبــورا بــني يــدي اهللا وال يكــون كقــورح وكجموعــه كمــا نــزل اهللا علــى يــد  ً ّ
  .»موسى فيه 

  :ويف الفصل الثالثون من السفر الثاين 
واملائـــدة ومجيـــع آنيتهـــا واملنـــارة وآنيتهـــا ومـــذبح البخـــور ومـــذبح الـــصعيدة ومجيـــع آنيتـــه « 

قــداس ، كــل مــن دنــا ــا تقــدس ومتــسح واحلــوض ومقعــده وقــدس مجيعهــا تكــن مــن خــواص األ
ًهارون وبنيه وقدسهم ، ليؤموا يل ، ومر بين إسرائيل قائال  يكون هذا دهن مسح القـدس يل : ّ

بـــه بـــدن إنـــسان ، وال تـــصنعو مثلــه علـــى هيئتـــه ، وكمـــا هـــو قـــدس كـــذاك  ألجيــالكم ال يـــدهن
ّفليكن قدسا لكم ، أي إنسان تعطر مبثله أو جعل منه على أجنيب ي ٍ   .»نقطع من قومه ً

  :ويف السفر الثاين 
  .»وثياب القدس هلارون اإلمام وثياب بنيه لإلمانة .  ..الفصل اخلامس والثالثون« 

  :ويف السفر الثاين 
  . ..صنعوا ثياب القدس اليت هلا كما أمر اهللا موسى به.  ..الفصل التاسع والثالثون« 

م اهللا موســــى قــــائال: الفـــصل األربعــــون  ًمث كل ّ وقـــدم هــــارون وبنيــــه إىل بــــاب خبــــاء . ..ّــــ
ّاحملضر ، فاغسلهم باملاء ، وألبس هلارون ثياب القدس وامسحه وقدسه ، ليؤم يل ، وقدم بنيه  ّ
وألبــسهم تونيـــات وأمـــسحهم كمـــا مـــسحت أبـــاهم ، ليؤمـــوا يل ، ويكـــون مـــسحهم هلـــم إمامـــة 

  .الدهر ألجياهلم
  .».  ..وعمل موسى جبميع ما أمره اهللا به

  :سفر الثالث ويف ال
  خاطب  :ًودعا اهللا موسى فخاطبه من خباء احملضر قائال : الفصل األول « 
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ّأي إنـسان مـنكم قـرب قربانـا مـن البهـائم فليقـر بـه: ًبين إسرائيل قـائال  وليقـدم بنـو هـارون .  ..ًّ
ًاألئمـــة الـــدم ، ويرشـــح اإلمـــام عنـــد املـــذبح الـــذي عنـــد بـــاب خبـــاء احملـــضر مـــستديرا ، ويـــسلخ 

ًيدة وبعضها أعضاء ، ويشعل بنو هارون اإلمام نارا على املذبح ، وينـضدوا عليهـا حطبـا الصع َ ً ّ
  .».  ..وينضدوا بنو هارون اإلمام األعضاء والرأس والقصبة على احلطب الذي على النار

  :ويف السفر الرابع 
م اهللا موســى وهــارون قــائال : الفــصل الرابــع «  ًمث كل ن بــين ّــقهاث مــ ارفعــوا مجلــة بــين: ّــ

  .».  ..ليوي بعشائرهم وبيوت آبائهم

  :أقول 
ّفقد جاء يف هذه النصوص وغريها أن اهللا كلم موسى عن هارون ووصف هارون وبنيـه  ّ

  . ..باإلمامة ، وأمرهم بالقيام بشئون اإلمامة ووظائفها
ًوهذه اإلمامة مل تكن مؤقتة بوقت بل كانت دائمة غري منقطعة أبدا ً ًٍ.  

وملـا كـان أمـري ا
ّ

ّ ، فـإن رتبـة اإلمامـة ثابتـة لـه يف حيـاة 7ًنـازال منزلـة هـارون  ـ 7 ـ ملـؤمنني
وكـذا احلـسنان مـن بعـده ، وأن علـى االمـة مـراجتهم يف مجيـع االمـور  ـ 6 ـ الرسـول ويعـد وفاتـه

  .ّواإلنصياع ألوامرهم ، وأن تقدم األجنيب عليهم يف أمر اإلمامة حرام

  احتجاج الدهلوي بالعهدين 
 لـيس يف حملـه ، لوجـود 7ّإن اإلستدالل بعبارت التوراة إلثبات إمامة األمري : ْفإن قيل 

  .ّالتحريف والتبديل يف التوراة ، وسقوطها عن درجة اإلعتبار لدى العلماء الكبار
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  :قلنا 
إحتج بالتوراة يف العقيدة التاسعة ، من بـاب النبـوة ، مـن كتابـه ) الدهلوي ( ّإن  : ًأوال

فكمــا .  ..ّ مبعــوث إىل اخللــق كافــة6ّ إلثبــات أن نبينــا )1(ّذا باإلجنيــل والزبــور ، وكــ) التحفــة ( 
  .يف إثبات مطلبه حجة ، كذلك هي حجة يف إثبات مطلبنا أن عبارات هذه الكتب

ّمؤيدات اإلمامية في التوراة كما نقل السنة ّ  
ّإن الــسبب الوحيــد لعــدم قبــول القــوم تلــك العبــارات الدالــة علــى  : ًوثانيــا اإلمامــة ، هــو ّ

ّكوــا مؤيــدة مــذهب اإلماميــة ، وإال ففــي التــوراة وغريهــا مــن الكتــب الــسابقة عبــارات أخــرى  ً ّ
د مــذهب اإلماميـــة ، نقلهــا األعــالم أهـــل الــسنة ووافقــوا عليهـــا واستــشهدوا ــا ّتؤي ـ فكمـــا .  ..ّـ

  . ..تلك مقبولة عندهم فكذا ما ذكرنا من العبارات
  .ّاإلمامية املوجودة يف التوراة كما نقل أعالم السنةّومن العبارات املؤيدة ملذهب 

ّيف تعداد البشارات بنبوة نبينا األكرم  ـ )يف تفسريه ( ما ذكره الرازي  ّ:  
إن اهللا تعــاىل : ّروى الــسمان يف تفــسريه ، عــن الــسفر األول مــن التــوراة  ـ اخلــامس« 

ُقــــد أجبـــت دعـــاءك : أوحـــى إىل إبـــراهيم صــــلوات اهللا عليـــه وقـــال  يف إمساعيــــل وباركـــت عليــــه َ
ًفكربته وعظمته جدا جدا ، واجعله المة عظيمة ، وسيلد اثين عشر عظيمـا ، واإلسـتدالل بـه  ُ ً ًّ ّ ّ ّ

ّإنه مل يكن يف ولد إمساعيل من كان المة عظيمة غري نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم :  ّ ّ ّ ُ«.  
  يما يدل من كتبف ـ الباب الرابع«  : )1(وقال شهاب الدين القرايف املالكي 

__________________  
  .169: التحفة االثنا عشرية ) 1(
  .684ّشهاب الدين أمحد بن إدريس ، املتوىف سنة ) 2(
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ّالقوم على صحة ديننا ونبوة نبينا   ، وأم ملخالفته كافرون ، وملعاندة اهللا تعاىل مبعدون عـن 7ّ
ة .  ..مًرمحتــه ، معارضــة الســتدالالم بكتابنــا علــى صــحة ديــنه ـوأنــا أذكــر مــن البــشائر الدال ّـ

  :مخسني بشارة  على صحة ديننا
قـــال اهللا تعـــاىل : يف الـــسفر األول مـــن التـــوراة ، يف الفـــصل العاشـــر  ـ البـــشارة األوىل

لــست إمساعيــل ، : يف هــذا العــام يولــد لــك ولــد امســه إســحاق ، فقــال إبــراهيم  : 7إلبــراهيم 
قــد اســـتجيب لــك يف امساعيـــل ، إين اباركـــه : تعـــاىل فقـــال اهللا . هــذا حيـــىي بــني يـــديك مبجــدك

ًواعظمــه جــدا جــدا مبــا قــد اســتجبت فيــه ، وأصــريه المــة كثــرية ، اعطيــه شــعبا جلــيال ، وســيلد  ً ُ ّ ً ًّ ّ ّ
  .)1(» .  ..ًاثين عشر عظيما

يف اآليـــة العـــشرين ، مـــن البـــاب الـــسابع » البـــشارة الرابعـــة « : وقـــال رمحـــة اهللا اهلنـــدي 
 يف الرتمجــة العربيــة املطبوعــة 7 ألبــراهيم 7وعــد اهللا يف حــق إمساعيــل : ن عــشر ، ســفر التكــوي

ًوعلى إمساعيل استجيب لك هـو ذا اباركـه واكـربه واكثره جـدا ، فـسيلد :  هكذا 1844سنة  ّ ّـ
ٍاثين عشر رئيسا ، وأجعله لشعب كبري ً..  . «)2(.  

  البشارة باألئمة االثنى عشر كما نقل السنة واعترفوا
ً أن ما جاء يف نقلهم عن التوراة من أنه سيلد إمساعيـل اثـين عـشر عظيمـا ، وال خيفى ، ّ

ْوهـذا وإن مل يعـرتف .  ..ّإمنا هو بشارة باألئمة االثين عشر من أهل بيت النيب والعرتة الطـاهرة
ٍويصرح به كلهم ، فقد جاء يف اعرتاف بعض منهم  ّ ّ:  

ّوأمـا إمساعيـل  : وترمجتـه بالعربيـة «: فقد قال العالمـة جـواد بـن إبـراهيم سـاباط احلنفـي 
  فإين قد مسعت دعاءك له ، وها أنا ذا قد باركت فيه وجعلته

__________________  
  .الباب الرابع ـ االجوبة الفاخرة عن االسئلة الفاجرة) 1(
  .213 / 2اظهار احلق ) 2(
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ًمثمرا ، وساكثره تكثريا ، وسيلد اثين عشر ملكا ، وساصريهم امة ع ّ ّ ً ً   .ظيمةًّ
ذهــب اليهــود والنــصارى إىل أن املــراد بــاملالك االثــين عــشر أوالد إمساعيــل االثنــا : أقــول 

ّعشر ، وهو باطل ، ألم مل يتملكوا ، ومل يدعوا امللكية ّ ّ.  
إنـه يف شـأن األئمـة االثـين عـشر ، الـيت تعتقـد الـشيعة عـصمتها ، وسـيأيت بيــان : واحلـق 

  .)1(» ره ذلك يف ذكر املهدي ، عجل اهللا بظهو
ًومما جاء يف الكتب السابقة مؤيدا ملذهب اإلماميـة  ّ مـا ذكـره الـشيخ جـواد سـاباط يف : ّ

 .»ّفيمـا خيـص مبحمــد وأوالده علـى اإلمجـال ومـا خيـص مكـة شــرفها اهللا « كتابـه حتـت عنـوان 
  :ًفإنه أورد عبارة من سفر رؤيا يوحنا وترمجها إىل العربية فقال 

مـن رؤيـا يوحنـا  ـ 3و  2 ـ  متـواترة مرتادفـة ، يف اإلصـحاحهـذه سـبعة بـراهني: أقـول « 
ّبــن زيــدي ، تــدل داللــة صــرحية علــى بعثــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، وعلــى نبوتــه العامــة ،  ّ ّ ً ً
ٍوقبلتــه اجلديــدة ، وعلــو درجتــه ، تغافــل النــصارى عنهــا ، وأولوهــا تــأويالت ركيكــة ال تــستقيم  ّ ّ

  .»هان على شيء منها حجة ، وال يثبت بر
  :مث قال .  ..مث ذكر رؤيا يوحنا

 ، تـشتمل علـى 7ّأن هذه الرؤيا على مـا يعتقـده النـصارى رؤيـا رآهـا يوحنـا : فاعلم « 
ّ إىل بعثـة حممـد صـلى اهللا عليـه وســلم ، 7األخبـار الـيت حـدثت يف العـامل ، مـن ارتفـاع املـسيح  ّ

وال شــك يف أــا تــدل علــى .  ، ومــن وفاتــه إىل قيــام الــساعة2ومــن وفاتــه إىل ظهــور املهــدي 
حتريفهــا ، ومــع ذلــك ال  مجيــع ذلــك ، وأــا كــالم اهللا تعــاىل ، لكــين لــست مبطمــئن اخلــاطر مــن

املوتــة .  ..شــك أن أمــاكن اإلســتدالل فيهــا قائمــة علــى دعائمهــا األصــلية ، فمــن مجلــة ذلــك
  .الثانية

__________________  
  .ة احملمديةالرباهني الساباطية فيما تستقيم به املل) 1(
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وأمـا . وهي عند النصارى عبارة من موت اإلنسان يف الذنب ، أي اماكه فيـه ال غـري
البعث فإم يعرتفون بقيـام مجيـع النـاس عنـد ظهـور املـسيح ، وخبلـود أهـل اجلنـة يف اجلنـة وأهـل 

  .ّالنار يف النار ، ومل يتعرضوا للبحث يف هذا املقام
  . ..وفيه ما فيه.  ..يت ال تكون بعدها موتةوعند اليهود عبارة عن املوتة ال

ٍوعند املـسلمني ، أمـا أهـل الـسنة واجلماعـة ، فالظـاهر أـم ال يعرتفـون مبوتـة ثانيـة ، ومل  ّ
املوتــة االوىل واحليــاة الثانيــة ، وبعــدها يــساق الــذين آمنــوا إىل اجلنــة والــذين كفــروا إىل  ّيــذكروا إال

ُال يذوقون فيهـا اْلموت إال اْلموتـة األولـى (ثـل إن االستثناء يف م: النار ، وقالوا  ْ َُ ََ ْ ْ ََـ َـ ِ َ َ ِ  الـدخان ) ُ
  . منقطع56 : 44

ّوأما االمامية فيقولون  ٍ ، يرجـع حينئـذ حممـد 7ونـزل عيـسى  ـ 2 ـ إنه إذا ظهر املعدي: ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم وعلــي وفاطمــة واحلــسنان ، ويرجــع معهــم األبــرار  ـ رضــي اهللا عــنهم ـ ّ
َإنـا لنـنصر رسلنا  (: ّواستدلوا بآيات كثـرية منهـا قولـه تعـاىل . ّار ، وتستقل هلم اململكةوالفج ُـ ُ ُ ُ ْـ ََ ِ

وم األشهاد وم يـق ُوالذين آمنوا فـي اْلحيـاة الـدنيا ويـ ْـ َ ْ ُ ُـَ َ ْ َـ ََ َْ  ِ َ ِ ُِ َ  ( ّإن علـي بـن :  وقـالوا 51 : 40 غـافر
م يقـوم األشـهاد يـوم رجعـة حممـد إن يـو : 2إبراهيم وسهل بن عبداهللا ، قد رويـا عـن الـصادق 

ّصلى اهللا عليه وسلم ِربنا أمتـنا اثـنتـين وأحيـيتـنا اثـنتـين (: وبقوله تعاىل . ّ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ْ َ ََ ََ َ ( 11 : 40 غافر 
  .)1(» وفيه حبث 

وفيــه « : ّفاملوتــة الثانيــة الــيت ذكرهــا يوحنــا ال تنطبــق إالعلــى مــذهب اإلماميــة وأمــا قولــه 
ْل ، فإن أراد اإلشكال يف مذهب اإلمامية ، ففي كلماته اآلتية اخلالية مـن فكالم جمم» حبث 

  . ..هذا التشكيك كفاية
  :وذكر جواد ساباط يف بيان االمور املستفادة من رؤيا يوحنا 

ّـ إىل املظفر ، وهـو 3احلـصاة البيـضاء ، وهـي يـدفعها عيـسى أو روح القـدس  ـ ومنهـا« 
  من  ّب عليها إالالذي يكون بعده ، وال يفهم ما كت

__________________  
  .الربهان األول من املقالة الثالثة من التبصرة الثالثة. الرباهني الساباطية) 1(
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ّوذهــب اإلماميـــة إىل أن . ّيأخــذها ، وال شـــيء يــشابه ذلـــك يف مــذاهب أهـــل الــسنة واجلماعـــة
ّ قد أعطى ذلك حممـدا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـو دفعـه إىل7جربئيل  ّ ًّوهلـم جـرا  ـ 2 ـ  علـيً ّ

  .»وهو دفعها إىل املهدي  ـ 2إىل احلسن بن علي 
  : )ّالرباهني الساباطية ( وقال يف 

ّاملظفــر ال تــضره املوتــة الثانيــة ، يريــد بــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم ، واملوتــة : قولــه «  ّ ً ّّ
  .»ّالثانية مر ذكرها يف مقدمة البحث 

  ) :الرباهني الساباطية ( وقال يف 
 20و  درجــة 39واكتــب إىل ملــك كنيــسة بريغــاموس ، وهــي بلــد يف عــرض : قولــه « 

  :قوله .  درجة من الطول اجلديد40دقيقة من الشمال ، وطول 
إشــارة إىل حــسن اعتقــادهم وعــدم . هــذا مــا يقــول ذو الــسيف احلــاد إين قــد عرفــت اخل

تعملون الرياضـات والطالسـم ، أن بعـضهم كـانوا يـسّ احنرافهم عن دينه يف أوان الشبهات ، إال
مثل بلعام باعور ، فمنع عن ذلك وجرحهم به ، وبعضهم ببدع النيقود ميـسيني ، وهـي إضـافة 

ّ عـــن اتبـــاع شـــبهاته ، ونيقـــودميس هـــذا لـــيس 7إىل نيقـــود ميـــس وهـــو مشـــاس دهـــري ، فمـــنعهم 
 مث .;النـصارى  مـن يوحنـا ، فـإن ذلـك كـان مـن مقدسـي ـ 1 ـ 3بنيقـودميس الـذي ذكـر يف 

  :قال 
ّإن تركــــت هــــذين األمــــرين ، وســــلكت يف ســــبيل الرشــــاد الــــذي أمرتــــك بــــسلوكه ، وإال 

إنــه يريــد بــسيف فمــه ســيف اهللا أبيــه ، : قــال بعــض النــصارى . جئــت وحاربتــك بــسيف فمــي
ا ًفعلــى هــذا التقريــر يكــون املــراد بــه علي ألنــه هــو ســيف اهللا الــذي قاتــل مــشركي اليهــود  ـ 2 ـ ّــ

  .»والنصارى 
  ) :الرباهني الساباطية ( يف وقال 

ّإين ساطعم املظفر من املن املكتوم: قوله «  ّيريد به حممدا صلى اهللا . ّ ً  
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ّواملن املكتوم هو علم النبوة ، واملن هو ما كان ينزل من الطل على األشجار لبين . ّعليه وسلم ّ
  .ّإسرائيل يف برية فار

واحلـق مـا ذهـب إليـه اإلماميـة .  ..واعطيه حصاة بيضاء ، اختلف النـصارى يف تأويلهـا
  .»يف مقدمة هذا البحث 

  ) :الرباهني الساباطية ( وقال يف 
 ـ ً ، وأعطاها عنـد وفاتـه شـيئا7هذه حصاة نزل ا آدم : وقال بعض أهل التحقيق « 

ّ، ومنـه إىل حممـد صـلى اهللا  ـ 7 ـ ، ومل تـزل تنتقـل مـن يـد إىل يـد ، حـىت أتـت إىل عيـسى ـ 7
ا أن يكــون قــد دفعهــا إىل علــيّعليــه وســل ّــم ، وال شــك أن حممــدا إم ً أو ســيدفعها إىل  ـ 2 ـ ّ

املهــــدي ، ال ســــبيل إىل الثــــاين ، ألن علمائنــــا مل يعرتفــــوا بالرجعــــة ، وإمنــــا هــــي مــــن خــــصائص 
ّوهذا مما يؤيد مذهبهم  ـ 2 ـ ّمذهب اإلمامية ، فيكون قد فوضها إىل علي ّ«.  

   :)الرباهني الساباطية ( وقال يف 
ّوســـاجلس املظفـــر معـــي علـــى كرســـي ، .  ..واكتـــب إىل ملـــك منيـــسة الذيـــة: قولـــه « 

ّتأكيـد لرجعـة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم زمـان ظهـور املهـدي   ّـوتأييـد ملـا يزعمـه اإلمامية ـ 2 ـّ
.. .«.  

بعـــد نقـــل عبـــارة مـــن الفـــصل احلـــادي عـــشر مـــن ســـفر ) الرباهـــني الـــساباطية ( وقـــال يف 
  :أشعيا 

وســـتخرج مـــن قبـــل اآلســـى عـــصى ، وينبـــت مـــن عروفـــه غـــصن ، : ّ بالعربيـــة وترمجتـــه« 
ّوستـــسقر عليـــه روح الـــرب ، أعـــين روح احلكمـــة واملعرفـــة ، وروح الـــشوى والعـــدل وروح العلـــم 
ًوخشية اهللا ، وجنعله ذا فكرة وقادة ، مستقيما يف خشية الرب ، فال يقـضي مبحابـاة الوجـوه ،  ّ ٍ

  .ّوال يدين مبجرد السمع
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: ّأول اليهود هذا يف شأن مسيحهم ، والنـصارى يف حـق إهلهـم ، فقـال اليهـود  : أقول
ّإن آســى اســم أيب داود ، واملــسيح ال يكــون إالمــن أوالد داود ، فيكــون هــو املنــصوص عليــه ، 

  .ّوقد ذكرت منع صغرى هذا القياس فيما قبل فتذكره
هـو املـسيح الـذي جيـب أن ، ألنـه  ـ 7 ـ إن املـراد بـه عيـسى بـن مـرمي: ّـوقـال النصارى 

  .يكون من أوالد داود
  .ّبأن صفاته أعم من صفات النيب ، وال قرينة لقيام اخلاص مقام العام: واجيب 

وال يــدين : بعينـه ، لـصريح قولـه  ـ رضــي اگ عنـه ـ فيكـون املنـصوص عليـه هـو املـدي
 والظـاهر ، بـل ال ال حيكـم مبجـرد الـسمع ـ 2 ـ ّمبجـرد الـسمع ، ألن املـسلمني أمجعـوا علـى أنـه

ّالبــاطن ، ومل يتفــق ذلــك ألحــد مــن األنبيــاء واألوصــياء ، أفالتــرى قولــه صــلى اهللا ّ يالحــظ إال ٍ ّ
  .اهللا حقن ماله ودمهّ من قال ال إله إال: ّعليه وسلم 

أن لفظــة أســى يف العــرباين مرادفــة للوجــود ، فيكــون مــن قبيــل : إذا علمــت ذلــك فــاعلم 
علــول ، إذ ال ميكـن أن يكـون للوجـود احلقيقــي أصـل ، فيكـون املــراد اسـتعمال العلـة يف مقـام امل

  .لوالك ملا خلقت األفالك: ًحممدا ، لقوله 
إنه رجـل : ّوقد اختلف املسلمون يف املهدي ، فقال أصحابنا من أهل السنة واجلماعة 

: ّاميون وقــال اإلمــ. ًمــن أوالد فاطمــة ، يكــون امســه حممــدا واســم أبيــه عبــداهللا ، واســم امــه آمنــة
ٍ مــن فتــاة للحــسن 255ّوكــان قــد تولــد ســنة  ـ 2 ـ بــل إنــه م ح م ديــن احلــسن العــسكري

ّالعسكري ، امسها نرجس ، يف سر من رآى ، زمن املعتمد ، مث غاب سنة ، مث ظهر مث غـاب 
  .، وهي الغيبة الكربى ، وال يؤوب بعدها إال إذا شاء اهللا تعاىل

وملا كان قوهلم أقرب لتناول هذا 
ّ

  ّالنص ، وكان غرضي الذب عن ملة 
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ حممد ذكرت لك مطابقة ما  ـ مع قطع النظر عن التعصب يف املذهب ـ ّ
   ..ّيدعيه اإلماميون مع هذا النص

ٍفــىي الربهــان اخلــامس ، مــن املقالــة الثالثــة ، بعــد عبــارة ) الرباهــني الــساباطية ( وقــال يف 
  :عن سفر رؤيا يوحنا 

ٍفأخــذتين الــروح إىل جبــل عظــيم شــامخ ، وأريتــين املدينــة العظيمــة : مجتــه بالعربيــة وتر« 
ًأورشـليم املقدسـة ، نازلـة مــن الـسماء مـن عنـد اهللا ، وفيهــا جمـد اهللا ، وضـوءها كـاحلجر الكــرمي 
ًكحجــر اليــشم والبلــور ، وكــان هلــا ســور عظــيم عــال ، واثنــا عــشر بابــا ، وعلــى األبــواب اثنــا  ّ

  .وكان قد كتب عليها أمساء أسباط بين إسرائيل االثين عشرًعشر ملكا ، 
تعــاىل ، واملــراد  ّال تأويــل هلــذا الــنص حبيــث أن يــدل علــى غــري مكــة شــرفها اهللا: أقــول 

ّمبجــــد اهللا بعثتــــه حممــــدا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فيهــــا ، والــــضوء عبــــارة عــــن احلجــــر األســــود ،  ّ ً
ور إشــارة إىل صــحيح الر وايــات الــيت وردت يف أنــه ملــا نــزل كــان أبــيض ، ّــوتــشبيهه باليــشم والبل

ّواملراد بالسور هو رب اجلنود صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
علــــي واحلــــسن : واألبــــواب االثنــــا عــــشر أوالده األحــــد عــــشر وابــــن عمــــه علــــي ، وهــــم 

 ـ واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلـسن والقـائم املهـدي م ح م د
  .». ..  ـرضي اهللا عنهم
  :بعد عبارة عن سفر الرؤيا ) الرباهني الساباطية ( وقال يف 

واألبــواب االثنــا عــشر اثنــا عــشرة لؤلــؤة ، كــل واحــد مــن األبــواب : وترمجتــه بالعربيــة « 
  .كان من لؤلؤة واحدة ، وساحة املدينة من الذهب اإلبريز كالزجاج الشفاف

ّل باب من لؤلؤة واحدة ، فيه إشارة هذا بيان ملا قبله وصفة لألبواب ، وكون ك: أقول 
ّإىل ما يدعيه اإلماميون من عصمة أئمتهم ، ألن اللؤلؤة كروية ، ّ ّ ّ  
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ٍوال شك أن الشكل الكروي ال ميكن انثالبه ، ألنـه ال يباشـر األجاسـم إال علـى ملتقـى نقطـة  ّ ّ
  . ..واحدة

ّذلك أهــل ملتــه ّوســاحة املدينــة مــن الــذهب اإلبريــز كالزجــاج الــشفاف ، يريــد بــ: قولــه 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، ألم ال ينحرفون عن اعتقادهم ، وال ينصرفون عـن مـذهبهم يف حالـة  ّ

ّوأما الذين أغواهم قسوس اإلنكتاريني فمن اجلهال الذين ال معرفة هلم باصـول ديـنهم . العسرة
ّ، وهذا هو مصداق قوله صلى اهللا عليه وسلم    .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

إن إمامـــة هـــارون وأوالده مـــن قبيـــل الفـــضائل واملناقـــب ، واإلســـتدالل مبناقـــب  : ًوثالثـــا
أهـل البيـت حـسب نقـل النواصـب  األنبياء حسب نقل أهل الكتاب مثـل اإلسـتدالل بفـضائل

ْ، وال ريب يف أنه ال وجه ألن يقدح يف الفضائل واملناقب اليت يرويها النواصب ألهل البيت ،  ّ
  .ز اإلعتماد على نقلهم وروايتهم يف سائر االموربدعوى عدم جوا

  معنوي ال لفظي ّبعض أئمة أهل السنة على أن التحريف في الكتب السابقة
أن التحريــــف الواقــــع يف الكتــــب : ّإن مــــذهب أســــاطني أهــــل الــــسنة وأئمــــتهم  : ًورابعــــا

خــاري ّومــن غرائــب االمــور أن هــذا هــو مــذهب الب.  ..الــسابقة حتريــف معنــوي ولــيس بلفظــي
ًوخمتاره ، فيكون إحتجاج اإلمامية بعبارات التوراة من باب اإللزام قويا جدا وتأما بـال اشـكال  ّـً ًّ ّ

:  
ٌ بل هو قـرآن مجيد(: باب قول اهللا « : قال البخاري  ِ َ ٌَ ْ ُ َ ُ ٍفي لـوح محفوظ*  ْ ُـ ْ َ ٍْ َ  الـربوج ) ِ

 ، وأصــله مــا ّــمكتــوب يــسطرون خيطون يف ام الكتــاب مجلــة الكتــاب:  قــال قتــادة 21 : 85
ّيلفظ ما يتكلم من شيء إالكتب عليه   وقال  .ّ
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ٍحيرفـون يزيلـون ، ولـيس أحـد يزيـل لفـظ كتـاب مـن كتـب اهللا . ّيكتب اخلـري والـشر: ابن عباس  ّ
ّعز وجل ، ولكنهم حيرفون يتأولونه على غري تأويله  ّ ّ «)1(.  

هللا تعـاىل ، ٍولـيس أحـد يزيـل لفـظ كتـاب مـن كتـب ا: قولـه « : قال ابن حجـر بـشرحه 
ّولكنهم حيرفونه يتأولونه من غري تأويله   .على غري تأويله :يف رواية الكشميهين . ّ

تفـسري هـذه اآليـة ،  هـذا الـذي قالـه أحـد القـولني يف: ّقال شيخنا ابن امللقن يف شرحه 
ّوهــو خمتــاره أي البخــاري ، وقــد صــرح كثــري مــن أصــحابنا بــأن اليهــود والنــصارى بــدلوا التــوراة  ّ ّ

انتهـى . ّإلجنيل ، وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما ، وهو خيالف ما قاله البخاري هناوا
ّــولــيس احــد إىل آخــره ، مــن كــالم البخــاري ، ذيل بــه تفــسري ابــن : وهــو كالــصريح يف أن قولــه 

ّعباس ، وهو حيتمل أن يكون بقية كالم ابن عباس يف تفسري اآلية  ْ «)1(.  
ْ وإن مــــنـهم ( :وا يف حتريفهــــا وتبـــديلها كمــــا قـــال اهللا تعــــاىل مث شـــرع« : وقـــال العيــــين  َُ ْ ِ  ِ

َلفريقــا يـلــوون  ُ ْ َ ً ِ ه يغريوــا ، ويأولوـــا ، 78 : 3 آل عمـــران )ََ ّ اآليــة ، فقـــد أخــرب اهللا تعــاىل أن ّ ّـــ
  .ويضعوا على غ ير مواضعها ، وهذا مما ال خالف فيه بني العلماء

ّـــا مجيعـــا بـــدلت ، وقـــال اآلخـــرون إ: وأمـــا تبـــديل ألفاظهـــا فقـــال قـــائلون  ّمل تبـــدل ،  :ً
وراة فيهــا حكــم اهللا (: ّــواحتجوا بقولــه تعــاىل  ِ وكيــف يحكمونــك وعنــدهم التـ ُ ُ َْ ُ ْ ُِ ُ ــ ُ َ ْ ِ َ َُ َ  َ َ ْ  : 5 املائــدة )َ

ّإن التـوراة انقطـع تواترهـا :  ولكـن هـذا مـشكل علـى مـا يقولـه كثـري مـن املتكلمـني وغـريهم 43
ا فهــو معــصوم ، 7العزيــز  ّ يبــق مــن حيفظهــا إاليف زمــان خبــت نــصر ، ومل ً ، مث العزيــز كــان نبي ّــ

مل تتـــواتر إليــــه ، لكــــن بعـــده زكريــــا وحيــــىي : أن يقــــال  ّوالروايـــة إىل املعــــصوم تكفـــي ، اللهــــم إال
  ّكلهم كانوا  ـ : ـ وعيسى

__________________  
  .285 ـ 284صحيح البخاري ) 1(
  .640 / 13ي فتح الباري يف شرح صحيح البخار) 2(
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  .ّمتمسكني بالتوراة ، فلو مل تكن صحيحة معمولة ملا اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون
ّوالقول بأن التبديل وقع يف معانيها ال يف ألفاظها ، حكـاه البخـاري عـن ابـن عبـاس يف 

  .)2(» ّآخر كتابه الصحيح ، وحكاه فخر الدين الرازي عن أكثر املفسرين واملتكلمني 
ون (:  الــرازي بتفـــسري وقــال َ إن الـــذين يكتم ــ ُ ُ ْ َ َ ِ   : املــسألة الثالثـــة  « 172 : 2 البقـــرة )ِ

ّإختلفــوا يف كيفيــة الكتمــان ، فــاملروي عــن ابــن عبــاس أــم كــانوا حمــرفني حيرفــون ظــاهر التــوراة 
يــث واإلجنيــل ، وعنــد املتكلمــني هــذا ممتنــع ، ألمــا كانــا كتــابني بلغــا يف الــشهرة والتــواتر إىل ح

  .)1(» ّيتعذر ذلك فيهما ، بل كانوا يكتمون التأويل 
َ من الذين هادوا يحرفون اْلكلم (: وقال بتفسري  ِ َ َ ُ  َ ُ ُ َ َِ  : فـإن قيـل «   :46 : 4 النساء )ِ

كيف ميكن هذا يف الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر املـشهور يف الـشرق 
  ؟والغرب

ّوم كــانوا قليلــني ، والعلمــاء بالكتــاب كــانوا يف غايــة القلــة فقــدروا القــ: لعلــه يقــال : قلنــا 
  .على هذا التحريف

إن املـراد بــالتحريف إلقـاء الــشبه الباطلـة والتـأويالت الفاســدة ، وصـرف اللفــظ : والثـاين 
مــن معنــاه احلــق إىل معــىن باطــل بوجــوه احليــل اللفظيــة ، كمــا يفعلــه أهــل البدعــة يف زماننــا هــذا 

  .)2(» وهذا هو األصح . خالفة ملذهبهمباآليات امل
إن : أخـرج ابـن املنـذر ، وابـن أيب حـامت ، عـن وهـب بـن منبـه قـال « : وقال الـسيوطي 

ّالتوراة واإلجنيل كما أنزهلما اهللا ، مل يغري منهما حرف ، ولكنهم يضلون    
__________________  

  .فل يف حتريف أهل الكتاب ـ عقد اجلمان) 1(
  .28 / 5لرازي تفسري ا) 2(
  .118 ـ 117 / 10تفسري الرازي ) 3(
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ون هو من عنـد اهللا (بالتحريف والتأويل ، والكتب كانوا يكتبوا من عند أنفسهم  ِ ويـقول ِ ْ ِ ِْـ ََ ُـ َ ُـ ُ َ( 
ّ فأما كتب اهللا فإا حمفوظة ال حتول 78 : 3ال عمران  ّ «)1(.  

ا لــه لحــافظون (: قولــه «  : ـــ )األحبــاث املــسددة ( يف  ـ وقــال املقبلــي َوإن ُ ِ َ َُ ِــ  احلجــر ) َ
زل عليـــه الـــذكر (: ّإنـــه رد الســـتهزائهم بقولـــه :  يف الكـــشاف 9 : 15 ا الـــذي نـ ُ يـــا أيـه ْ  ِ َِْ َ َ  ُـــ  َـــ َ( 

  .ً حمفوظا عن الشياطني ، حىت بلغ إليك7 أي نزل به جربئيل 6 : 15احلجر 
وقــــال . مث إن صــــاحب الكــــشاف أدخــــل يف احلفــــظ يف احلفــــظ حفظــــه عــــن التحريــــف

و كـان مـن (: حيتمل أن املراد حفظه مـن اإلخـتالف ، كقولـه تعـاىل : صاحب اإلنتصاف  ْ ول ِْ َ َـ َ
ًعند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا  ِ ِ َِ ً ْ ِ ِ ُِ َْ ََ ِ َْ   .82 : 4 النساء )ِ

ّواعلم أن هذا مطلـق يـصدق علـى كـل وجـه ، وعلـى أقـل مـا حيـصل بـه معـىن احلـافظ ، 
  .تعميم أو التخصيص بال دليل ، حتكمفالعدول إىل تعيني ال

ّمث قد فرعوا على صيانته من التحريف اختصاصه ، وأنه قـد دخـل ذلـك يف سـائر كتـب 
ّاهللا تعاىل ، وليس هلـم علـى ذلـك دليـل قطعـي ، بـل وال ظـين ، والـصيانة مـن التحريـف حتـصل 

 هـي أوىل ، لوجـود ّبتوفر الدواعي على نقله ، وسائر كتب اهللا تعاىل مساوية لـه يف ذلـك ، بـل
  .ْهذا إن اريد اجلملة وعمدة التفاصيل. األشياء املتكاثرة يف كل عصر ، خبالفها اليوم

ًوإن اريد أدق ديقيق ، كرفعه وخفضه ونـصبه وزيـادة حـرف مـد مـثال ونقـصه ، فـال تـتم   ّ ْ
ّاحلراسة عن ذلك ، وكيف ، وهذه القـراآت قـد كثـرت كثـرة كثـرة ، ال سـيما علـى مـن يقبـل ً  مـا ً

ّيسمونه الشاذ ، وال نسلم أن العادة تقضي حبفظه عن ذلك ّ.  
ّوأما دعواهم على سائر كتب اهللا تعاىل أا حمرفة عموما ، اجرتأ عليها كثري مـن مفرعـة  ًّ ّ
ًالشافعية ، بأنه ال جيوز اإلستنجاء بالتوراة واإلجنيـل ، أو كثـريا كمـا يـزعم كثـري ، فـال دليـل هلـم  ّ

  .عليه
__________________  

  .249 / 2الدر املنثور ) 1(
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ّوكلما ورد يف حتريف أهل الكتاب ، فهو إما عائد إىل املعىن كما هـو واقـع يف القـرآن ،  ّ
ًحيرفه اآلن كل مبتدع علـى هـواه ، وإما أن يكتبـو كتابـا ويقولـون هـو مـن عنـد اهللا ومـا هـو مـن  ْ ّـ ّ

ًلبيـسا بـال شـيوع ، ألن شـيوع ذلــك وسـواء أفردوهـا أو أدخلهـا أحـدهم يف األسـفار ت. عنـد اهللا
  .ّحمال ، ملا ذكرنا من توفر الدواعي على احلفظ

وعلــى كــل تقــدير ، فأصــل كتــب اهللا تعــاىل معروفـــة حمفوظــة ، كمــا صــرح بــه خــرب ابـــن 
  .».  ..عباس وغريه

الذي يظهـر لنـا أن حتريـف « :  ـ ًتبعا للمقبلي ـ يف ذيله ـ وقال حممد بن إمساعيل األمري
ّراة واإلجنيل بتبديل ألفاظها ونقوش كتابتها بعيد جدا ، كمـا قررنـاه وقـرره املؤلـفنسخ التو ّ ًّ..  .

 وقـد أمـر اهللا بـاحلكم مبـا ؟ساملة عن التغيري أللفاظها ، كيـف ـ أي نسخها ـ بل التوارة واإلجنيل
  .».  ..فيهما

  ّتصريحات ائمتهم بإمامة هارون واوالده 
ه قــــد صــــرح كبــــار أئ : ًوخامــــسا ّإن ـــ ّمــــآة أهــــل الــــسنة وحمققــــيهم بإمامــــة هــــارون وأوالده ّـ

ّوممن صرح بذلك ونص عليه باإلضافة إىل من تقدم منهم .  ..ووصايتهم ّ ّ ّ:  
فلمـــا قطـــع موســـى ببـــين إســـرائيل البحـــر جعلـــت احلبـــورة هلـــارون وهـــي .  ..«: البغـــوي 

 ، فتنــزل نــار رياســة املــذبح ، فكــان بنــو إســرائيل يــأتون ــديهم إىل هــارون فيــضعه علــى املــذبح
  .من السماء فتأكله

يـا موسـى لـك الرسـالة وهلـارون : فوجد قـارون مـن ذلـك يف نفـسه ، وأتـى موسـى فقـال 
  . ال صرب يل على هذا؟احلبورة ، ولست يف شيء من ذلك وأنا أقرأ التوراة
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  .ما أنا جعلتها يف هارون بل اهللا جعلها له: فقال له موسى 
  .حىت تريين بيانهّواهللا ال اصدقك : فقال قارون 

ّهـاتوا عـصيكم ، فحزمهـا وألقهـا يف قبتـه الـيت : فجمع موسى رؤوس بين إسـرائيل فقـال 
ّكــان يعبــد اهللا فيهــا ، فجعلــوا حيرســون عــصيهم حــىت أصــبحوا ، فأصــبحت عــصا هــارون قــد 

  .ّاهتز هلا ورق أخضر ، وكانت من شجر اللوز
  ؟يا قارون ، ترى هذا: فقال موسى 
  .ّهللا ما هذا بأعجب مما تصنع من السحروا: فقال قارون 

  .»واعتزل قارون موسى بأتباعه 
ْ إن قارون كان من قـوم موسى فـبغى عليهم(: ذكر ذلك بتفسري قوله تعاىل  ُِ َْ َ َ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ َ  ِ ( )1(.  

إرشــاد ( وأيب الــسعود يف ) الكــشاف ( ّوكــذا ذكــر بتفــسري اآليــة كــل مــن الزخمــشري يف 
  .)السراج املنري ( ب الشربيين يف ، واخلطي) العقل السليم 

 (و ) العـرائس (  مـن كتابيهمـا 7ّوكذا ذكـره كـل مـن الثعلـيب والعيـين يف قـصص موسـى 
  .)وعقد اجلمان 

وبعد يوشع قام بتدبريهم فينحـاس ابـن العيـزار بـن « : ويف تاريخ أيب الفدا وابن الوردي 
» ام وكــان كالــب حيكــم بيــنهم وكــان فينحــاس هــو اإلمــ. هــارون بــن عمــران ، وكالــب بــن يوفنــا

)2(.   
ًوفيهمــا أيــضا واليــة عــايل الكــاهن ، وكــان رجــال صــاحلا مــن أحفــاد والكــاهن . هــارون ًً

  .)3(معناه اإلمام 
__________________  

  .76 : 28القصص ) 1(
  .21 / 1ذكر يوشع . ّاملختصر يف أخبار البشر ، تتمة املختصر يف أخبار البشر) 2(
  .23 / 1بار البشر املختصر يف أخ) 3(
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  :والخالصة 
.  ..:وإذا ثبتت ، ثبتـت إمامـة األمـري واحلـسنني .  ..لقد ثبت إمامة هارن وأوالده

  . ..ّألدلة عموم املنزلة
.  ..وال أقــل مــن محــل احلــديث علــى املنــازل املــشهورة ، ومــن أبرزهــا اإلمامــة بــال كــالم

  . ..)الدهلوي ( ف الدين كما ذكر ّوإال لزم محل احلديث على التشبيه الناقص ، وهو خال
  . ..ْلكن ال بد من محل احلديث على عموم املنزلة ، كما ستعرف يف الدليل الثالث
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)3(  

  ّحديث المنزلة من األحاديث القدسية

  وقد نزل على النبي عند والدة الحسنين 
ّإن حـــديث املنزلـــة مـــن األحاديـــث القدســـية ، نـــزل بـــه جربئيـــل  د  ، عنـــ6 علـــى النـــيب 7ّ

  . ..7 ، وعند والدة اإلمام احلسني 7والدة اإلمام احلسن 
  :ومنهم .  ..ّوقد روى خرب ذلك مجاعة من أكابر أهل السنة

  .ّعبد امللك بن حممد الواعظ اخلركوشي ـ 1
  .ّأمحد بن عبداهللا احملب الطربي ـ 2
  .شهاب الدين بن مشس الدين الودلت آبادي ـ 3
  .يّاحلسني بن حممد الدياربكر ـ 4

  رواية الخركوشي في شرف النبوة
  :قال ملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي اهلندي 

  :بأمسائهم من اهللا تعاىل  ـ 3 ـ ّيف عزة أوالد فاطمة ـ اجلولة السادسة عشر« 
ملـــا ولـــدت فاطمـــة احلـــسن قالـــت لعلـــي : روى جـــابر بـــن عبـــداهللا : ّويف شـــرف النبـــوة 

ّ
 :

  .ّمسه
ّمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمْما يل أن أسبق : قال  ّ.  
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ّمث قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما قاله علي  ّ2.  
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم    .مايل أن أسبق من اهللا عز وجل: ّ

ّإنه ولد حملمد ابن ، فاهبط إليه وهنئه وقل له  : 7فأوحى اهللا تعاىل إىل جربئيل  ٌ ٍ:  
ًإن عليا منك مبنزلة هارو   .ّن من موسى ، فسمه باسم ابن هارونّّ

ّإن اهللا يــأمرك أن تــسميه باســم ابــن : ّفهــبط جربئيــل ، وهنــأ عــن اهللا اهللا تعــاىل مث قــال  ْ
  .هارون

  ؟وما كان امسه: قال 
  .شرب: قال 
  .لساين عريب: قال 
  .ّفسمه احلسن: قال 

 فـــاهبط إليـــه .أنـــه ولـــد حملمـــد ابـــن:  أوحـــى اهللا تعـــاىل إىل جربئيـــل 7فلمـــا ولـــد احلـــسني 
  :ّوهنئه وقل له 

ّإن عليا منك مبنزلة هارون من موسى ، فسمه باسم ابن هارون ًّ.  
  .ْإن اهللا يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون: ّفهبط جربئيل وهنأ من اهللا تعاىل مث قال 

  ؟وما كان امسه: قال 
  .شبري: قال 

  .لساين عريب: فقال 
  .ّفسمه احلسني: قال 

  .)1(» ّفسماه احلسني 
__________________  

  .)6(اجللوة ) 9(هداية السعداء ، اهلداية ) 1(
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وســـتأيت . فهـــذا اخلـــرب رواه الـــدولت آبـــادي ، عـــن شـــرف النبـــوة ، مث ترمجـــه إىل الفارســـية
  .ترمجة الدولت آبادي

  ترجمة أبي سعد الخركوشي 
 (الــذي ذكــره كاشــف الظنــون بعنــوان  ـ )شــرف النبــوة ( واخلركوشــي صــاحب كتــاب 

مــن  ـ )ّشــرف النبـوة ( ًووصــف مؤلفـه باحلــافظ ، وذكـره مـرة أخــرى بعنـوان ) شـرف املـصطفى 
  :ّمشاهري حفاظ القوم 
سكة بنيسابور كبرية ، كان ا مجاعـة مـن الـشماهري .  ..اخلركوشي« : قال السمعاين 

ظ ، ّ، مثــل أيب ســعد عبــد امللــك بــن ايب عثمــان بــن حممــد بــن إبــراهيم اخلركوشــي الزاهــد الــواع
ًأحــد املـــشهورين بأعمــال الـــرب واخلــرب ، وكـــان علمــا زاهـــدا فاضــال ، رحـــل إىل العــراق واحلجـــاز  ً ً

  . ..ّوديار مصر ، وادرك العلماء والشيوخ وصنف التصانيف املفيدة
ّأبــو حممــد احلــسن بــن حممــد اخلــالل ، واحلــاكم أبــو عبــداهللا احلــافظ ، وأبــو : روى عنــه  ّ ّ

ز بــن علــي األزجــي ، وأبــو القاســم التنــوخي ، ومجاعــة ســواهم ، القاســم األزهــري ، وعبــد العزيــ
  .آخرهم أبو بكر أمحد بن علي بن خلف الشريازي

ًتفقه يف حداثة السن ، وتزهد وجالس الزهاد اردين ، إىل أن جعلـه اهللا خلفـا جلماعـة  ّ ّ ّ
ّمـــــن تقدمـــــه مـــــن العبـــــاد اتهـــــدين ، والزهـــــاد الفـــــائقني ، ّ  احلـــــسن ّوتفقـــــه للـــــشافعي علـــــى أيب ّ

املاسرجــسي ، ومســع بــالعراق بعــد الــسبعني والثالمثائــة ، مث خــرج إىل احلجــاز ، وجــاور حــرم اهللا 
ّوأمنه مكة ، صحب بـه العبـاد الـصاحلني ، ومسـع احلـديث مـن أهلهـا والـواردين ، وانـصرف إىل 

.  ..منيــسابور ، ولــزم منزلــه وبــذل الــنفس واملــال للمــستورين مــن الغربــاء ، والفقــراء املنقطــع ــ
  وكانت وفاته يف سنة 
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  .)1(»  بنيسابور ، وزرت قربه غري مرة 406
لــو أر أمجــع منــه : قــال احلــاكم . الــواعظ القــدوة املعــروف باخلركوشــي« : وقــال الــذهيب 

ّعلما وزهدا وتواضعا وإرشادا غلى اهللا ، زاده اهللا توفيقا وأسعدنا بأيامه  ً ً ًً ً «)2(.  
ًا خــريا ، وكــان إذا دخــل علــى حممــود بــن ســبكتكني وكــان صــاحل« : وقــال ابــن األثــري  ّ ً

: ًيقـوم ويلتقيـه ،وكـان حممـود قــد قـسط علـى نيـسابور مـاال يأخــذه مـنهم ، فقـال لـه اخلركوشــي 
بلغـــين أنـــك تأخـــذ أمـــوال : وكيـــف؟ قـــال : فقـــال ! ّبلغـــين أنـــك تكـــدي النـــاس وضـــاق صـــدري

  .)3(»  فرتك القسط وأطلقه . وهذه كدية،الضعفاء 
 الزاهـد ابـن الزاهـد ، الـواعظ ، مـن أفـراد خراسـان ،االستاذ الكامل « : سنوي وقال األ

ومسع خبراسان والعراق ، مث خرج إىل احلجاز وجاور مبكـة  ّ، تفقه على أيب احلسن السرخسي ،
مث رجـــع إىل خراســـان ، وتـــرك اجلـــاه ولـــزم الزهـــد والعمـــل ، وكـــان يعمـــل القالنـــس ويـــأمر ببيعهـــا 

ن صنعته ، ويأكل من كسب يده ، وبـىن مدرسـة وبيمارسـتان ، وصـنف حبيث ال يدرى أا م
  .)4(» . ..مل أر أمجع منه: قال احلاكم . ًكتبا كثرية سائرة يف البالد

  ّرواية عمر المال
ّورواه احلــافظ عمــر بــن حممــد بنخــضر املــال األردبيلــي ـ الــذي أكثــر النقــل عنــه احملــب 

: عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال « :  وغــريه يف كتابـه )الــدهلوي(الطـربي يف كتبــه ، واعتمــد عليــه 
  .ّمسه: ملا ولدت فاطمة احلسن قالت لعلي 

__________________  
  .94ـ93 / 5األنساب ـ اخلركوشي ) 1(
  .214 / 2ً ملخصا 407العرب ـ حوادث ) 2(
  . ـ حوادث سنة ست عشرة350 / 9407الكامل ت حوادث ) 3(
  .428م  رق228 / 1طبقات الشافعية ) 4(
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ّما كنت ألسبق بامسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال  ّ.  
  .ما كنت ألسبق بامسه ريب عزوجل: مث أخرب النيب فقال 

  .».  ..ّفأوحى اهللا جل جالله إىل جربائيل إنه قد ولد
  .)1(إىل آخر احلديث كما تقدم 

  ّرواية المحب الطبري 
عـن « : حيـث قـال  ـ ّهو من مشاهري حفاظهمو ـ ورواه أمحد بن عبداهللا احملب الطربي

ّيا أمساء ، هلمي :  وقال 6فجاء النيب  ـ 2 ـ قبلت فاطمة باحلسن: أمساء بنت عميس قالت 
ًابــين ، فدفعتــه إليــه يف خرقــة صــفراء ، فألقاهــا عنــه قــائال  ّأمل أعهــد إلــيكن أن ال تلفــوا مولــود : ٍ ْ 

 ّذن يف اذنه اليمىن وأقام يف اليسرى ، مث قال لعلـي فلفته خبرقة بيضاء ، فأخذه وأ!خبرقة صفراء
  : ـ 2ـ 

ّأي شيء مسيت ابين   ؟ّ
  .ما كنت ألسبقك بذلك: قال 

  .وال أنا سابق ريب به: فقال 
علـي منـك : ّيا حممد ، إن ربك يقـرؤك الـسالم ويقـول لـك : وقال  ـ 7 ـ فهبط جربئيل

  . ..مبنزلة هارون من موسى
  .)1(» الرضا ّخرجه اإلمام علي بن موسى 

__________________  
  .225 / 5وسيلة املتعبدين إىل متابعة سيد املرسلني ) 1(
  .120: ذخائر العقىب مبناقب ذوي القرىب ) 2(
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  رواية القاضي الدياربكري 
ّورواه القاضـــي حـــسني بـــن حممــــد الـــدياربكري املـــالكي يف تارخيــــه الـــذي ذكـــره كاشــــف 

ـــه  ّلـــنفس النفـــيس يف الـــسري ، للقاضـــي حـــسني بـــن حممـــد مخـــيس يف أحـــوال ا« : الظنـــون بقول
 وهـو كتـاب مـشهور. 966الدياربكري املالكي نزيل مكة املكرمة ، املتوىف ـا يف حـدود سـنة 

.. .«.  
ّخرجــه اإلمــام «  :وقــال يف آخــره .  ..بــاللفظ املتقــدم.  ..رواه عــن أمســاء بنــت عمــيس

  .)1(» علي بن موسى الرضا 

   7الرضا الخبر في صحيفة اإلمام 
ّأن هـــذا اخلـــرب خرجـــه : ّوقـــد عرفـــت مـــن روايـــة احملـــب الطـــربي ، والقاضـــي الـــدياربكري 

 6وال خيفــى كفايــة روايــة هــذا اإلمــام املعــصوم بــنص النــيب األكــرم .  ..7ّســيدنا اإلمــام الرضــا 
  .وغريمها)  اإليضاح (و ) فصل اخلطاب ( كما يف 

  .ّإذن ، ال ينكر هذا احلديث إالناصب معاند
 بــأس بــإيراده مــن نفــس الــصحيفة املباركــة ، بروايــة أيب القاســم عبــداهللا بــن أمحــد بــن وال

  :قال  ـ 8 ـ  ، بإسناده عن علي ابن احلسني7عامر الطائي ، عن أبيه ، عن اإلمام الرضا 
ّ باحلسن واحلسني ، فلمـا 3ّقبلت جدتك فاطمة : ّحدثين أمساء بنت عميس قالت « 

يـا أمسـاء هـايت ابـين ، فدفعتـه إليـه يف خرقـة صـفراء ، فرمـى : فقـال ــ  6 ـ ولد احلسن جـاء النـيب
   ـ6 ـ ا النيب

__________________  
  .418 ـ 417 / 1تاريخ اخلميس ) 1(
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ّـيـا أمسـاء أمل أعهـد إلـيكم أن ال تلفوا املولـود يف خرقـة صـفراء ، فلففتـه يف خرقـة بيـضاء : وقال  ْ
  .أقام يف اليسرىّودفعه إليه ، فأذن يف اذنه اليمىن و

ّبأي شيء مسيت ابين هذا : 7مث قال لعلي    ؟ّ
ًما كنت ألسبقك بامسه يا رسول اهللا ، وقد كنت احب أن أمسيه حربا : 7قال علي  ّ ْ ّ.  
  .ّوأنا ال أسبق بامسه ريب عزوجل:  ـ 6 ـ فقال النيب

يــا حممــد ، العلــي األعلــى يقــرؤك الــسالم ويقــول :  فقــال 7فهــبط جربئيــل   منــك علــي: ّ
  .ّمبنزلة هارون من موسى وال نيب بعدك ، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون

  ؟وما اسم ابن هارون يا جربئيل : 6فقال النيب 
  .ّشرب: فقال 

  .لساين عريب:  ـ 6 ـ فقال النيب
  .ّمسه احلسن: قال 

  .ّفسماه احلسن: قالت أمساء 
 ، فـأعطى القابلـة فخـذ كـبش بكبشني أملحني ـ 6 ـ ّفلما كان يوم سابعة عق عنه النيب

ً، وحلق رأسه وتصدق بـوزن الـشعر ورقـا ، وطلـى رأسـه بـاخللوق يـا أمسـاء الـدم فعـل : مث قـال . ّ
  .اجلاهلية

 ـ  فجـاء النـيب7ولـد احلـسني  ـ 7 ـ ٍفلما كان بعـد حـول مـن مولـد احلـسن: قالت أمساء 
ّضاء ، فــأذن يف اذنــه اليمــىن ّيــا أمســاء هلمــي هــايت ابــين ، فدفعتــه إليــه يف خرقــة بيــ: فقــال  ـ 6

  وأقام يف 
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  .اذنه اليسرى ، ووضعه يف حجره وبكى
ّفداك أيب وامي ، مم بكاؤك: قالت أمساء قلت    ؟ّ

  .من ابين هذا: قال 
  .إنه ولد الساعة: قلت 

يـا : مث قـال . يا أمساء تقتله الفئة الباغية من بعدي ، ال أنـاهلم اهللا شـفاعيت:  ـ 6 ـ قال
  .ي فاطمة ، فإا حديثه عهد بوالدةأمساء ال خترب

ّبأي شيء مسيت ابين هذا:  لعلي 6مث قال    ؟ّ
ًما كنت ألسبقك بامسه يا رسول اهللا ، وقد كنت احب أن امسيه حربا : 7قال  ّ ّ.  

ّما كنت ألسبق بامسه ريب عزوجل: فقال رسول اهللا  ّ.  
  .ه باسم ابن هارونّمس :ّاجلبار يقرأ عليك السالم ويقول :  فقال 7فأتاه جربئيل 

  ؟وما اسم ابن هارون : 7قال 
  .شبري: قال 

  .لساين عريب : 6فقال 
  .ّمسه حسني: قال 

  .ّفسماه احلسني
ًمث عـــق عنـــه يـــوم ســـابعه بكبـــشني أملحـــني ، وحلـــق رأســـه وتـــصدق بـــوزن شـــعره ورقـــا ،  ّ ّ

  .)1(» الدم فعل اجلاهلية ، وأعطى القابلة فخذ كبش : وطلى رأسه باخللوق وقال 
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  :أقول 
ًفلـو أن أحـدا نظـرا يف هـذا اخلـرب ً  بعـني اإلنـصاف ، مل يـرتدد يف أن املـراد  ـ ّاملتفـق عليـه ـ ّ

ّ ، حبيــث أن املــشاة الكاملــة 8مــن حــديث املنزلــة إثبــات مجيــع منــازل هــارون ألمــري املــؤمنني 
ثلـــه يف إذن ، فهـــو م.  ..بينهمـــا اقتـــضت تـــساويهما يف مجيـــع االمـــور حـــىت يف تـــسمية األبنـــاء
  . ..ّاألعلمية واألكرمية ، ويف العصمة ، ويف وجوب الطاعة واإلنقياد له

 ، واملكــابرات كلهــا باطلــة ، فكيــف بــزعم بعــض 7ّفاحلــديث يــدل علــى أفــضلية اإلمــام 
  . ..والعياذ باهللا من هذا الكالم ـ ٍالنواصب اللئام من أنه يدل على نقص فيه

  ٍلفظ مختصرّالخبر عن الصحيفة في عدة من الكتب ب
مــصادر القــوم  هـذا ، وكمــا روى اخلــرب عــن الــصحيفة الرضــوية بــاللفظ الكامــل يف بعــض

ٍكما عرفت ، فهو مروي عنها يف مجلة من الكتب االخرى بصورة خمتصرة  ّ:  
ًّذكر إخبار جربئيل عن اهللا تعاىل بأن عليا مـن النـيب مبنزلـة « ) : الرياض النصرة ( ففي  

  :مساء بنت عميس قالت عن أ: هارون من موسى 
ّيـا حممـد إن ربـك يقـرؤك الـسالم ويقـول لـك : فقـال  ـ 6 ـ  على النيب7هبط جربئيل  ّ :

» ّخرجـه اإلمـام علـي بـن موسـى الرضـا . ْعلي منك مبنزلة هارون من موسى لكن ال نيب بعـدك
)1(.  

  على النيب ـ 7 ـ هبط جربئيل: وعنها قالت « ) : ذخائر العقىب ( ويف 
__________________  

  .119 / 3الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
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ّيا حممد ، إن ربك يقـرؤك الـسالم ويقـول لـك : وقال  ّ علـي منـك مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، : ّ
  .)1(» ّخرجه اإلمام علي بن موسى الرضا . لكن ال نيب بعدك

يهمـا الـصالة هبط جربئيـل علـى النـيب عل: وعنها ، قالت « ) : توضيح الدالئل ( ويف 
علـي منـك مبنزلـة هـارون مـن : ّيـا حممـد ، إن ربـك يقـرؤك الـسالم ويقـول لـك : والسالم وقـال 

  .)2(» أخرجه اإلمام علي بن موسى الرضا : رواه الطربي وقال . موسى لكن ال نيب بعدك
 7هـبط جربئيـل : عن امساء بنت عميس ـ رضـي اهللا عنهـا ـ قالـت « ) : اإلكتفاء(ويف 

ّ حممــد ، إن ربــك يقــرؤك الــسالم ويقــول لــك يــا: فقــال  علــي منــك مبنزلــة هــارون مــن موســى : ّ
  .)3(» أخرجه اإلمام علي بن موسى الرضا يف مسنده . ْلكن ال نيب بعدك

ّوعلى كل حال ، فليس يف احلديث أي شـيء يـدعى قرينيتـه لـصرف لفظـه عـن الداللـة  ّ ّ ّ
  .واحلمد هللا. على عموم املنزلة

__________________  
  .120: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(
  .توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ـ خمطوط) 2(
  .خمطوط ـ اإلكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 3(
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)4(  

  داللة الحديث على عصمة اإلمام 

   8بسبب عصمة هارون 
 7ؤمنني  ، وحينئـذ فـال ريـب يف عـصمة موالنـا أمـري املـ7إنه ال ريب يف عصمة هـارون 

، ومن الواضح عدم انعقـاد اإلمامـة واخلالفـة لغـري املعـصوم مـع وجـود املعـصوم ، فـأمري املـؤمنني 
  .هو اخلليفة بعد الرسول ، حبكم حديث املنزلة واملشاة بينه وبني هارون

ّ ، فال ريب فيها كما أشـرنا ، وإليهـا أشـار املفـسرون بتفـسري اآليـة 7ّأما عصمة هارون 
ُْاخلفو (:  ْني في قـومي وأصلحْ ِ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ (.  

ّملــا كــان هــارون نبيــا ، والنــيب ال يفعــل إال فــالنيب ال : ْفــإن قيــل « : ففــي تفــسري الــرازي  ً ّ ّ
: املقصود من هذا االمر التأكيد كقولـه :  قلنا ؟ّ، فكيف وصاه باإلصالحاإلصالح  ّيفعل إال

  .)1( وهللا أعلم ) ولكن ليطمئن قلبي (
ًوإمنــا وصــاله باإلصــالح تأكيــدا وإطمينانــا ن وإال قــالنيب ال « : ري ويف تفــسري النيــسابو ً

  .)2(» يفعل إال اإلصالح 
  . وغريه ..)3(وكذا يف تفسري اخلطيب الشربيين 

  وسواء محلنا احلديث على املنازل املشهورة ، كما قال ويل اهللا 
__________________  

  .237 / 14تفسري الرازي ) 1(
  .314 / 3ري تفسري النيسابو) 2(
  .512 / 1السراج املنري يف تفسري القرآن ) 3(
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( الـــدهلوي ، أو محلنـــاه علـــى املـــشاة التامـــة الكاملـــة ، كمـــا قـــال بوجـــوب هـــذا احلمـــل ولـــده 
  . ..الشريف ّ، فإن العصمة من اوىل مداليل هذا احلديث) الدهلوي 

  . ..ّفتحصل داللة احلديث على عصمة األمري

  ديث على عصمة األميرإستدالل بعضهم بالح
ّبـــل لقـــد اســـتدل املولـــوي نظـــام الـــدين ـــذا احلـــديث علـــى عـــصمة األمـــري عليـــه الـــصالة 

ّوالسالم ، مما يدل أن داللته عليها أمر مسلم مفروغ عنه ّ ّ.  
قـال الـشيخ ابـن مهـام يف فـتح القـدير بعـد مـا أثبـت عتـق  ـ إفاضـة« : ّفقد قال ما نـصه 

وباألحاديـث  ـ رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم ـ ٍ عن عدة من الـصحابةام الولد وانعدام جواز بيعها ،
  :املرفوعة استنتج ثبوت اإلمجاع على بطالن البيع 

مـا أسـنده عبـد الـرزاق ، أنبأنـا معمـر ، عـن أيـوب : ومما يدل على ثبوت ذلك اإلمجـاع 
 عمـر يف اجتمع رأيي ورأي: ًّمسعت عليا يقول : ، عن ابن سريين ، عن عبيدة السلماين قال 

ْامهـــــات األوالد أن ال يـــــبعن ، مث رأيـــــت بعـــــد أن يـــــبعن ، فقلـــــت لـــــه  ُْ فرأيـــــك ورأي عمـــــر يف : ّ
ّاجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك يف الفرقة ، فضحك علي   . ـرضي اهللا تعاىل عنه ـ ّ

ّيقتضي أنه يرى اشرتاط انقراض العـصر يف  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ واعلم أن رجوع علي
ْ ، واملــرجح خالفــه ، ولــيس يعجبــين أن ألمــري املــؤمنني شــأنا يبعــد أتباعــه أن مييلــوا تقــرر اإلمجــاع ً ّ

إىل دليل مرجوح ورأي مغسول ومـذهب مـرذول ، فلـو كـان عـدم اإلشـرتاط أوضـح ال كوضـوح 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  وقـد قـال رسـول اهللا؟مشس النهار كيف مييـل هـو إليـه أنـت مـين مبنزلـة  ـ ّ

ه ال نــيب بعــدي ّالهــارون مــن موســى إ ـأن أنــا دار  ـ 6 ـ اهللا وقــال رســول. رواه الــصحيحان. ّـ
  .رواه الرتمذي. احلكمة وعلي باا
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  .فاإلنقراض هو احلق
إن اخللفــاء الثالثــة أبــواب العلــم ، وقــد حكــم عمــر بامتنــاع البيــع ، ألن غايــة : ال يقــال 

ْ أفـــضل ، وهـــو ال يقتـــضي أن مـــا يف البـــاب أمـــا تعارضـــا ، مث املـــذهب أن أمـــري املـــؤمنني عمـــر
  .)1(» ًيكون األفضلية يف العلم أيضا ، وقد ثبت أنه دار احلكمة فاحلكمة حكمه 

  :يف هذا الكالم داللة على العصمة من وجوه 
 ال يكـــون منـــه امليـــل إىل رأي باطـــل 7إســـتدالله حبـــديث املنزلـــة علـــى أن اإلمـــام : منهـــا 

لعــصمة ، إذ يــدل امتنــاع امليــل إىل ذلــك علــى وهــذا هــو ا.  ..ودليــل مرجــوح ومــذهب مــرذول
ّامتناع اختياره باألولوية القطعية ّ.  

ٌإن اســتدالله حبــديث دار احلكمــة يف املقــام دليــل علــى أن هــذا احلــديث يــدل : ومنهــا  ّ
  .7على عصمته 
 7فإنـه صـريح يف دوران احلـق مـدار ميـل اإلمـام » فاإلنقراض هو احلـق « قوله : ومنها 

  .عصمةوهذا هو ال. ..
ّألن معنـــاه أن كـــل مـــا حكـــم بـــه اإلمـــام » احلكمـــة حكمـــه « : قولـــه : ومنهـــا   فهـــو 7ّ

  .وهذا هو العصمة.  ..ّاحلكمة وعني احلق والصواب

  ّترجمة نظام الدين السهالوي 
  :وهذا طرف من ترمجة املولوي نظام الدين وفضائله 

ال قطــب الــدين الــشهيد ّاملــال نظــام الــدين بــن املــ« : قــال الــسيد آزاد البلجرامــي  ـ 1
السهالوي املتقدم ذكره ، هو عامل خبري وفاضل حنريـر ، سـار يف قـصبات الفـورب ، واكتـسب 

  الفنون الدرسية من علماء الزمان ، وختم حتصيله يف حوزة 
__________________  

  .مبحث اإلمجاع ـ الصبح الصادق يف شرح املنار) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 184

ّور يف األعلـى ، وأخـذ عنـه بقيـة الكتـب ، وقـرأ علـى درس الشيخ غالم نقشبند الكهنـوي املـذك
يده فاحتة الفراغ ، وأقام بلكهنو ، وطوى مسافة عمره يف شغل التدريس والتصنيف ، وانتهـت 
إليــــه رياســــة العلــــم يف الفــــورب ، ولــــبس اخلرقــــة عــــن الــــشيخ عبــــدالرزاق اهلانــــسوي املتــــوىف ســــنة 

 ، وهــو 1164لبلكرامــي املتــوىف ســنة  ، وأخــذ الفيــوض الكثــرية عــن الــسيد إمساعيــل ا1136
  .ّمن أجل خلفاء الشيخ عبد الرزاق املذكور

ّ ، واجتمعــت بــاملال 1148وأنــا دخلــت لكهنــو يف التاســع عــشر مــن ذي احلجــة ســنة 
  .ّنظام الدين ، فوجدته على طريقة السلف الصاحلني ، وكان يلمع من جبينه نور التقديس

  .1161تويف يف التاسع من مجادى االوىل سنة 
حاشــية علــى شـرح هدايــة احلكمــة لــصدر الـدين الــشريازي ، وشــرح علــى : ومـن تواليفــه 

ّمسلم الثبوت يف اصول الفقه للمال حمب اهللا البهاري املتقدم ذكره  ّ ّ «)1(.  
مـال نظــام الــدين بـن مــال قطــب الــدين «  : ـــ )أجبـد العلــوم ( يف  ـ وقــال القنـوجي ـ 2

ًالسهالوي ، كان فاضال جيدا ، ّ ً عارفا بـالفنون الدرسـية والعلـوم العقليـة والنقليـة ، وانتهـت إليـه ً
  .».  ..اجتمعت به فوجدته :قال السيد آزاد . رياسة العلم يف بورب

ّالــشيخ اإلمــام العــامل الكبــري ، العالمــة الــشهري ، « : وقــال عبــد احلــي الكهنــوي  ـ 3
ربع املــسكون ، أســتاذ األســاتذة ، صــاحب العلــوم والفنــون ، وغيــث اإلفــادة اهلتــون ، العــامل بــال

وإمام اجلهابذة ، الشيخ نظام الدين ، الذي تفرد بعلومه وأخذ لواءها بيـده ، مل يكـن لـه نظـري 
  .يف زمانه يف األصول واملنطق والكالم

__________________  
  .94: سبحة املرجان ) 1(
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ًارفـا كبـريا زاهـدا جماهـدا ّوكان مـع تبحـره يف العلـوم وسـعة نظـره علـى أقاويـل القـدماء ، ع ً ً ً
  .ّشديد التعبد عميم األخالق حسن التواضع ، كثري املواساة بالناس

ّومن مصنفاته شرحان على مسلم الثبوت للقاضـي حمـب اهللا األطـول والطويـل ، وشـرح  ّ ّ
  .له على منار األصول

  .ّوأما تالمذته فهم كثريون
  .)1( » 1161 ، سنة تويف يوم األربعاء ، لثمان خلون من مجادى االوىل

__________________  
  .385 ـ 383 / 6نزهة النواظر ) 1(
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)5(  

  . ..ّإال هارون.  ..ْأمر موسى أن ال يسكن مسجده« : حديث 

ًوإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى ّ.. .  

ّوال يحل مسجدي ألحد إالعلي ٍ ..  . «  
ّسد أبــواب أيب بكــر وعمـــر ّ ، يتــضمن أمــره بــ6ٍهــذا يف حــديث طويــل عــن رســول اهللا 

ًاســكن طــاهرا مطهــرا «  : 7وعثمــان وغــريهم ، وقولــه ألمــري املــؤمنني  ُ، فـــنـفس ذلــك رجــال » ًّ َ َ َ
  . ..ً خطيبا فقال6على علي ، فقام 

ّرواه الفقيه احملدث أبو احلسن علي بن حممد ابن املغازيل الواسـطي الـشافعي بطولـه ّ..  .
  :ويف آخره 
ي ، فوجـــدوا يف أنفـــسهم ، وتبـــني فـــضله علـــيهم وعلـــى ونفـــس ذلـــك رجـــال علـــى علـــ« 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّغـريهم مـن أصـحاب النـيب ّ، فبلـغ ذلـك النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ،  ـ ّ
  :ًفقام خطيبا فقال 

ًإن رجاال جيدون يف أنفسهم يف أين أسكنت عليا يف املسجد ّّ ّ ً.  
  .واهللا ما أخرجتهم وال أسكنته

ّإن اهللا عزوجـــل  وءا لقومكمـــا بمـــصر بـيوتـــا واجعلـــوا  (ْأوحـــى إىل موســـى وأخيـــه أن ّ ُتـبـ َ ْ َ ً ُُ ْ ََـــ ْ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ
َبـيوتكم قبـلة وأقيموا الصالة  َُ َ ِْ َِ ً ْ ُ َ ُُ (  

ّوأمر موسى أن ال يسكن مسجده ، وال ينكح فيه ، وال يدخله ، إال هارون وذريته ّ ْ.  
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ّوإن عليــا مــين مبنزلــة هــارون مــن موســـى ، وهــو أخــي دون أه ً ّلــي ، وال حيــل مـــسجدي ّّ
ّألحد ينكح فيه النساء إالعلي وذريته ّ ٍ.  

  .)1(» فمن ساءه فههنا ، وأومى بيده إىل الشام 
وهـــذا احلـــديث نـــص قـــاطع علـــى أن حـــديث املنزلـــة يقتـــضي حـــصول مجيـــع مـــا حـــصل 

ّ ، ويوجــــب تقدمــــه 7ّهلــــارون مــــن املزايــــا واملناقــــب واألوصــــاف لــــسيدنا وموالنــــا أمــــري املــــؤمنني 
  .ه وتفضيله على من سواه من أصحاب رسول اهللاوترجيح

ّحصول مجيع ما كان حاصال لذرية هارون ، لذرية موالنا أمري املؤمنني علـيهم : ًوأيضا  ً
  .وعليه الصالة والسالم

َـمـا يـنطـق عن اْلهوى  (فهل جيوز محل حديث املنزلة على ما يتناىف مع مقـصود مـن  ِ َـ ُ ِ َْ *
ُإن هو إال وحي يوحى ٌ ْ َ  ِ َِ ُ   .) ؟ْ

أنـــه لـــو كـــان املـــراد مـــن التـــشبيه يف احلـــديث بـــني هـــارون واألمـــري هـــو اخلالفـــة : وواضـــح 
ًاملوقتة املنقطعة ، مل يكن هـذا احلـديث دلـيال لتخصيـصه   باإلسـكان يف املـسجد وغـري ذلـك 7ّ

  ؟ّ، وتقدميه على غريه من الصحابة
ْوباجلملـــة ، فـــإن داللـــة هـــذا احلـــديث علـــى عمـــوم املنزلـــة تامـــة ، وإن ّ داللتـــه علـــى   كـــانّ

ًاســكن طــاهرا ومطهــرا «   :6العــصمة أبلــغ وأوكــد ، لــصريح قولــه  ّوال ريــب يف أن هــذه .  ..»ًّ
ّالــصفة فيــه هــي الــسبب يف اختــصاصه بالــسكن يف املــسجد ، وإذا اخــتص بــه الــسكن فالــصفة  

  .ّوتكون داللة هذه الصفة على العصمة واضحة.  ..ّخمتصة به
ًصـدرا وذيـال ـ يثيثبـت ـذا احلـد: ًوأيـضا  وهـذا .  .. مـن اخللفـاء الثالثـة7ّأفـضليته  ـ ً
  :صدر احلديث 

__________________  
  .227املناقب البن املغازيل ) 1(
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ّعــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم«  ملــا قــدم  ـ ّ
ّ

وا يبيتـون يف املـسجد ، فقـال هلـم أصحاب النيب املدينة ، مل يكن هلم بيوت بيبتون فيها ، فكان
  .ال تبيتوا يف املسجد فتحتلموا ـ :النيب 

ًمث إن القوم بنوا بيوتا حول املسجد ، وجعلوا أبواا إىل املسجد ّ.  
ّوإن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم معاذ بن جبل ، فنـادى أبـا بكـر فقـال  ّ إن : ّ

ًمسعـا وطاعـة : فقـال. ْرسول اهللا يـأمرك أن ختـرج مـن املـسجد . ّوسـد بابنـه وخـرج مـن املـسجد. ً
ّإن رســول اهللا يــأمرك أن تــسد بابــك الــذي يف املــسجد وختــرج منــه: مث أرســل إىل عمــر فقــال  ْ ّ .

ْمسعـــا وطاعـــة ، فـــسد بابـــه وخــرج مـــن مـــسجد اهللا ورســـوله ، غـــري أن رغـــب إىل اهللا يف : فقــال  ّ ً
: فقـال  ـ وعنـده رقيـة ـ سـل إىل عثمـانخوخـة يف املـسجد ، فأبلغـه معـاذ مـا قـال عمـر ، مث أر

ّمسعا وطاعة ، فسد بابه وخرج من املسجد  ً ً«.  
صـريح » ّوتبـني فـضله علـيهم وعلـى غـريهم « : مـا جـاء يف احلـديث مـن قولـه : ًوأيضا 

  .يف األفضلية
حىت أم ملا وجدوا يف أنفـسهم .  .. منهم من وجوه7ّوباجلملة ، داللته على أفضليته 

ّ ّ
ّ علـيهم مــا أبـدوه ، ورد علــيهم الـرد القــاطع ، وبـني هلــم أن الـذي فعلــه مل يكــن 6يب ، أنكـر النــ ّ ّ

حىت قـال يف .  ..ّاهللا سبحانه ، كما كان من أمر موسى بالنسبة إىل هارون وذريته ًأمرا منّ إال
أي اخلــروج مــن بلــد اإلســالم .  ..وأومــى بيــده إىل الــشام» فمــن شــاء فههنــا « : آخــر كالمــه 
  . ..ّالكفارإىل مسكن 



 189 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

)6(  

  حديث 

ّيا علي يحل لك في المسجد ما يحل لي ، ّ  

  أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
  .7 ألمري املؤمنني 6ٍويف حديث آخر إنه قال 

ْتعال يا علي ، إنه حيل لك يف املـسجد مـا حيـل يل ، أال ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة «  ّ ّ
ً وإليك نـص احلـديث مـسندا ، يرويـه املوفـق بـن أمحـد املعـروف ،» ّالنبوة ّ هارون من موسى إال ّ

  :بأخطب خوارزم ، حيث يقول 
ّأخربنا صمصام األئمة أبو عفان عثمان بن أمحـد الـصرام اخلـوارزمي خبـوارزم ، أخربنـا «  ّ

ّعماد الدين أبو بكر حممد بن احلسن النسفي ، حدثنا أبو القاسم ميمـون بـن علـي امليمـوين ،  ّ
ّلشيخ أبو حممد إمساعيل بن احلسني بن علي ، حدثين أبو نصر أمحد بـن سـهل الفقيـه ّحدثنا ا ّ

ّ، حــدثنا أبــو احلــسن علــي بــن احلــسن بــن عبــدة ، حــدثنا إبــراهيم بــن ســالم املكــي حــدثنا عبــد  ّ ّ
  : أنه قال 2ّالعزيز بن حممد ، عن حزام بن عثمان ، عن ابن جابر ، عن جابر بن عبداهللا 

: وحنن مضطجعون يف املسجد ، ويف يده عسيب رطـب ، قـال  ـ 6ـ  جاءنا رسول اهللا
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  فأجفلنا وأجفل علي معنا!!ترقدون يف املسجد ّ:  

ْتعال يا علي ، إنه حيل لك يف املسجد ما حيل يل ، أال ترضى أن ّ   تكون  ّ
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ّمــين مبنزلـــة هــارون مـــن موســـى إال ه ، إنـــك لذائـــد عــن حوضـــي يـــوم  والـــذي نفـــسي بيــد؟ّالنبــوة ّ
ّالقيامـة ، تـذود عنـه رجــاال كمـا يـذاد البعـري الــضال عـن املـاء ، بعـصى لــك مـن عوسـج ، كــأين   ّ ً

  .)1(» أنظر إىل مقامك من حوضي 

  :أقول 
مبنزلــة التعليـــل » .  ..ّإنــه حيـــل لــك« : بعــد قولــه » .  ..أال ترضـــى« :  ـ 6 ـ قولــه

 ـ  فاحلـديث ..ّ ذلـك إال لكونـه منـه مبنزلـة هـارون مـن موسـىّللحكـم املـذكور ، وإنـه مل حيـل لـه
ٍيــدل علــى مقــام شــامخ اخــتص بــه دون ســائر األصــحاب ، فكــان األفــضل  ـ حــديث املنزلــة

  .ّواملقدم على مجيعهم
  ً. معصوما7 ، كما كان هارون 7كما يدل على عصمته 

ضلية علــي دليــل آخــر علــى أفــ» .  ..والــذي نفــسي بيــده«  يف هــذا احلــديث 6وقولــه 
ّوذكـر هـذه الفـضيلة يف سـياق الفـضيلة الـسابقة شـاهد علـى املماثلـة .  ..عليه الصالة والـسالم

ّبينهما يف الداللة على األفضلية ّ.  
__________________  

  .116 رقم 109: املناقب للخوارزمي ) 1(
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)7(  

  حديث 

ًإن اهللا أوحى إلى موسى أن أتخذ مسجدا طاهرا «  ً ْ«  

  »هو وابنا هارون ّال يسكنه إال« 

ًوإن اهللا أوحى إلي أن أتخذ مسجدا طاهرا «  ً ّ ْ ّ ّ«  

  » أنا وعلي وابنا علي  ّال يسكنه إال« 
  :قال احلافظ السمهودي 

  :وحيىي من طريقه . أسند ابن زبالة« 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ عـن رجـل مـن أصـحاب رسـول اهللا بينمـا النـاس جلـوس : قـال  ـ ّ

ّيـا أيهـا النـاس ؛ سـدوا أبـوابكم: ، إذ خرج مناد فنادى  6يف مسجد رسول اهللا  فتحـسحس . ّ
فلـم يقـم . ّيـا أيهـا النـاس ، سـدوا أبـوابكم:  مث خـرج الثانيـة فقـال !الناس لذلك ، ومل يقم أحد

ْأيهـــا النـــاس ســـدوا أبـــوابكم قبـــل أن ينـــزل :  فخـــرج فقـــال !؟مـــا أراد ـــذا:  فقـــال النـــاس !أحـــد ّ
ّن ، وخــرج محــزة بــن عبــد املطلــب جيــر كــساءه حــني نــادى ســدوا فخــرج النــاس مبــادري. العــذاب ّ ّ
ٍولكل رجل منهم باب إىل املسجد ، أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وغـريهم: قال  ـ أبوابكم وجـاء  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ علـي حـىت قـام علـى رأس رسـول اهللا ّمـا يعمـك ، : فقـال رسـول اهللا  ـ ّ
  .ّومل يأمره بالسد. إرجع إىل رحلك

ّسد أبوابنا وترك باب علي وهو أحدثنا: الوا فق   تركه: فقال بعضهم . ّ
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تركــه مــن أجــل  :وقــال بعــضهم . ّمحــزة أقــرب منــه وأخــوه مــن الرضــاعة وعمــه: فقــالوا . لقرابتــه
  .ابنته

ّفبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج إلـيهم فحمـد اهللا وأثـىن  ـ بعـد ثالثـة ـ ّ
ًعليه حممرا وجهه ، و   :مث قال  ـ عرف يف وجهه ـ ّكان إذا غضب امحرّ

ّأما بعد ذلكـم ، فـإن اهللا أوحـى إىل موسـى أن اختـذ مـسجدا طـاهرا ، ال يـسكنه إالهـو  ًْ ً ّ ّ
ّوإن اهللا أوحـى إيل أن أختذ مـسجدا طـاهرا ال يـسكنه إال. ًوهارون وابنا هارون شرب وشـبريا ًْ ً ّـ ّ أنـا  ّ

ًدينـــة واختـــذت ـــا مـــسجدا ، ومــــا أردت وعلـــي وابنـــا علـــي حـــسن وحـــسني ، وقـــد قـــدمت امل ّ
ّالتحـول إليـه حـىت امـرت ، ومـا أعلـم إال مــا علمـت ، ومـا أصـنع إالمـا امـرت ، فخرجـت علــى  ّّ ّ

ّخلوا الناقـة فإـا مـأمورة ، : يا رسول اهللا إنزل علينا ، فقلت : ناقيت ، فلقيين األنصار يقولون 
، ومــا أنــا فتحتهــا ، ومــا أنــا أســكنت واهللا مــا أنــا ســددت األبــواب . حــىت نزلــت حيــث بركــت
  .)1(» ًّعليا ، ولكن اهللا أسكنه 

ّورواه الـشيخ إبـراهيم الوصــايب بـاللفظ املتقــدم عـن تـاريخ حممــد بـن احلــسن بـن زبالــة ّ ّ..  .
الــذي نــص يف خطبتــه علــى كــون أخبــار كتابــه ) اإلكتفــاء يف فــضل األربعــة اخللفــاء ( يف كتابــه 

ًأن أمجع لـه تأليفـا .  ..ّ بعض إخوان الصفا من أهل الصدق والوفاسألين.  ..«: ًمعتربة بقوله  ْ
رضـي اهللا  ـ ّمـن األحاديـث النبويـة ، الـيت هـي عـن الثقـات األثبـات مرويـة ، يف فـضل الـصحابة

ّســيما األربعــة اخللفــاء ، مث مــن ســواهم مــن الــصحابة ، علــى مــا ورد يف فــضلهم  ـ تعــاىل عــنهم
ّخـصوصا وعمومـا ، وفـضل حمبــيهم ً ّ وذم مبغـضيهم ، ليتـضح بـه أنً ّ ّحمبــتهم واقتفـاء آثـارهم مــن  ّ

أزكى القرب وأفـضل األعمـال ، وأن املقتـدين ـم علـى هـدى مـن رـم ومبغـضيهم يف غمـرات 
  ّالضالل ، فيظهر احلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، فيحصل بذلك

__________________  
  .479 ـ 478: وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ) 1(
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ًلقلــوب الــستة واجلماعــة حائــدون ، ولــنص الكتــاب والــسنة معانــدون مهــا وحزنــا وغيظــا وأســفا ً ً ً ّ ّ ّ 
...  

ّفجمعت هذا الكتاب يف شرف مناقبهم وعظيم قدرهم علو مـراتبهم وتـدوين بعـض مـا 
روي يف فضلهم ، ولبيان ما ذكر مـن عمـيم مفـاخرهم مـن كتـب عديـدة علـى وجـه اإلختـصار 

  .».  ..دوحذف السن

  :أقول 
ــــشبيه أمــــري املــــؤمنني وولديــــه ــــارون وولديــــه ، يف اإلختــــصاص  ويف احلــــديث املــــذكور ت
بــسكىن املــسجد الطــاهر ، وأن هــذا مــن اهللا ســبحانه وبــوحي منــه ، فالتــشبيه الــذي يف حــديث 

ًاملنزلة منزل على هذا اإلختصاص ، ألن احلديث يفسر بعضه بعـضا ّّ ) فـتح البـاري ( كمـا يف  ـ ّ
ّوإذا كان حديث املنزلـة يفيـد هـذا اإلختـصاص ، فهـو مـن أدلـة األفـضلية املطلقـة ألمـري  ـ غريهو

) ّمنهـاج الـسنة ( املؤمنني ، واألفضلية تدل على األحقيـة باخلالفـة واإلمامـة بـال فـصل كمـا يف 
  .ّوغريها من كتب أهل السنة واجلماعة)  قرة العينني (و )  إزالة اخلفاء (و 

 احلـــديث علـــى اختـــصاص الطهـــارة بعلـــي وفاطمـــة واحلـــسنني ، ومـــا هـــذه ًوأيـــضا ، يـــدل
  .العصمة ّالطهارة إال
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)8(  

   حديث

ّإن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون «  ْ«  

ّوأنا سألت ربي أن يطهر مسجدي بك «  ْ «  
  :ًقائال ) فضائل الصحابة ( روى احلافظ أبو نعيم يف كتاب 

ّبو منصور حممد بـن حممـد بـن عبـد العزيـز العكـربي ، أنـا ّحدثنا حيىي بن الفرج ، أنا أ«  ّ
ّأبو أمحد بن عبـداهللا بـن حممـد الفـوزي ، ثنـا جعفـر بـن حممـد اخلـواص ، ثنـا احلـسن بـن عبـداهللا  ّ
األبــزازي ، ثنــا إبــراهيم بــن ســعيد ، عــن املــأمون ، عــن الرشــيد ، عــن املهــدي ، عــن املنــصور ، 

  :عن أبيه ، عن أبيه عن ابن عباس قال 
ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ قال رسول اهللا ّإن موسـى سـأل ربـه أن يطهـر مـسجده : لعلـي  ـ ّ ْ ّ ّ

ّهلارون وذريته ، وإين سألت اهللا أن يطهر مسجدي لك ولذريتك من بعدك ّّ ّ.  
ّمث أرسل إىل أيب بكر أن سـد بابـك ، فاسـرتجع وقـال  ّفـسد بابـه مث إىل  .ًمسعـا وطاعـة: ْ

ما أنا سددت أبوابكم وال فتحت باب علي ، ولكـن اهللا : قال عمر كذلك ، مث صعد املنرب ف
  .»ّسد أبوابكم وفتح باب علي 

  ) :اإلكتفاء ( وروى إبراهيم بن عبداهللا اليمين الوصايب يف 
ّأخــذ رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــدي : قــال  ـ 2 ـ عـن علــي بــن أيب طالــب«  ّ

ّإن موســى ســأل ربه أن يطهــر مــسجده ــار: فقــال  ّوأنــا ســألت ريب أن يطهــر مــسجدي  ون ،ّــ
  .بك
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ّمث أرسل إىل أيب بكـر أن سـد بابـك ، فاسـرتجع مث قـال  ّمسعـا وطاعـة ، فـسد بابـه: ْ ً مث . ً
مث قـال رسـول اهللا مـا أنـا ســددت  .ّـأرسـل إىل عمـر مبثـل ذلـك ، مث أرسـل إىل عباس مبثــل ذلـك

ّأبوابكم وفتحت باب علي ، ولكن اهللا فتح باب علي وسد أبو   .ابكمّ
  .)1(» أخرجه اإلمام احلافظ أبو حامد أمحد البزار يف مسنده 

  :أقول 
ّفـــإن هـــذه املـــشاة دخيلـــة يف املـــراد مـــن حـــديث املنزلـــة ، ولـــيس حـــديث املنزلـــة إلفـــادة 
ّالنيابـــة املنقطعـــة املوقتـــة كمـــا زعـــم املتـــأولون ، كمـــا أن احلـــديث دليـــل علـــى مقـــام منيـــع وفـــضل  ّ

  .ب كما زعم األعور وابن تيميةٍعظيم ، ال على منقصة وعي
ّبكـــل وضـــوح  . ..وعلـــى اجلملـــة ، فاحلـــديث يـــدل علـــى األفـــضلية والطهـــارة والعـــصمة

  . ..وظهور ، وبذلك تسقط مزاعم املعاندين الذين مل جيعل اهللا هلم من نور
__________________  

  .506 ح 144 / 2انظر مسند البزار ) 1(
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)9(  

  حديث

وإن اهللا أوحى إلي .  ..إن اهللا أوحى إلى موسى«  ّ«  

ّأن أبني مسجدا طاهرا ال يسكنه إال«  ً   » أنا وعلي وابنا علي  ً
وهذا حديث آخر وقعـت فيـه املـشاة بـني هـارون وابنيـه وبـني أمـري املـؤمنني وابنيـه ، يف 

  :رواه ابن املغازيل بقوله .  ..حصر سكىن املسجد م
ْإن اهللا أوحـــى إىل موســـى أن  : 7قولـــه «  أخربنـــا أمحـــد بـــن . ًابـــن يل مـــسجدا احلـــديثّ

ّحممد إجازة ، قال حدثنا عمر بن شوذب ، حدثنا أمحـد بـن عيـسى بـن اهليـثم ، حـدثنا حممـد  ّّ ّ ّ
ّـبن عثمان بـن أيب شـيبة ، حـدثنا إبـراهيم بـن حممد بـن ميمـون ، حـدثنا علـي بـن عياش ، عـن  ّ ّـّ

  :احلارث بن حصرية ، عن عدي بن ثابت ، قال 
ه موســى أن ابــن يل : إىل املــسجد فقــال  ـ 6 ـ خــرج رســول اهللا ّــإن اهللا أوحــى إىل نبي ّ

ًمسجدا طاهرا ال يسكنه إالموسى وهـارون وابنـا هـارون ، وإن اهللا أوحـى إيل أن أبـين مـسجدا  ً ًْ ّّ
ّطاهرا ال يسكنه إال   .)1(» أنا وعلي وابنا علي  ً

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم « : قال  ّإن اهللا عزوجل أو: ّ ّ   . احلديث7حى إىل موسى ّ
ّإن اهللا عزوجل أوحى : 6وبإسناده قال قال رسول اهللا  ّ ّ  

__________________  
  .301 رقم 225: املناقب البن املغازيل ) 1(



 197 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

ً أن ابن مسجدا طاهرا ال يكون فيه غري موسى وهارون وابين هارون شـرب وشـبري 7إىل موسى  ً
ً، وإن اهللا أمرين أن أبين مسجدا طاهرا ً  ال يكون فيـه غـريي وغـري أخـي علـي وغـري ابـين احلـسن ّ

  .)1(» واحلسني علهيم السالم 

  :أقول 
ويــستفاد منــه دخــل هــذا التــشبيه يف املــراد مــن حــديث املنزلــة ، .  ..وهــذا حــديث آخــر

.  ..واضـحة.  .. يف الطهـارة والعـصمة واألفـضلية6وداللته على األفضلية ومـساواته مـع النـيب 
  .صمة احلسنني وطهارما كالنيب الطاهركما يدل على ع

  ) :توضيح الدالئل ( ًوقد رواه أبو سعد اخلركوشي أيضا كما يف 
عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا تعاىل عنه يف حديث طويل ، وكان مع رسول اهللا « 

ّصلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، فنـودي فينـا  ّأال ليخـرج مـن يف املـسجد إالرسـول اهللا وإال: ّ ّ َ 
ه فقــال  ّــعلــي ، فخرجنــا بأمجعنــا ، فلمــا أصــحبنا أتــاه عم  أخرجــت أعمامــك !يــا رســول اهللا: ّ

ّ فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم !وأصــحابك ، وأســكنت هــذا الغــالم ومــا أنــا أمــرت : ّ
ّإن اهللا عزوجــل أمــر موســى بــن : ّوروي أن رســول اهللا قــال . بــإخراجكم وإســكان هــذا الغــالم ّ ّ

ّ اهللا عليــه أن يبــين مــسجدا طــاهرا ال يــسكنه إال هــو وهــارون وابنــا هــارون شــرب عمــران صــلوات ًْ ً
ْوإن اهللا جــــل جاللــــه قــــد أمــــرين أن ابــــين. وشــــبري  ــــسكنه إال ّ ّمــــسجدا ال ي أنــــا وعلــــي واحلــــسن  ً

ّواحلسني ، سدوا هذه األبواب إال باب علي ّ.  
ّان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : ويف خـــرب آخـــر  ّذه األبـــواب إالبـــاب ّســـدوا هـــ: ّ

  فخرج الناس مبادرين وخرج . ّسدوا قبل أن ينزل العذاب: مث قال . علي
__________________  

  .343 رقم 253: املناقب البن املغازيل ) 1(
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ًجيـر قطيفـة لـه محـراء وعينـاه تـذرقان ويبكـي ويقـول  ـ رضي اهللا تعـاىل عنـه ـ محزة يـا رسـول اهللا : ّ
ّ فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم !ّ عمــكّأخرجــت عمــك وأســكنت ابــن مــا أنــا أخرجتــك وال أنــا : ّ

ّأسكنته ، ولكن اهللا عزوجل أسكنه ّ ّ.  
ّيـا رسـول اهللا ، دع كـوة : قـال لرسـول اهللا  ـ رضـي اهللا عـنهم ـ وروي أن بعـض الـصحابة

ّفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . حىت أنظر إليك منها حني تغدو وحى تـروح ال واهللا : ّ
  .ال مثل ثقب اإلبرةو

  .»ّروى الثالثة أبو سعد يف شرف النبوة 
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)10 (  

  حديث 

  »ْأن ال يبيت في مسجدهما جنب .  ..إن اهللا أمر موسى وهارون« 

ّوال يقربوا فيه النساء إالهارون وذريته«  ّ..  .«  

ٍوال يحل ألحد«  ّإالعلي وذريته .  ..ّ ّ ّ «  
  :وهذا احلديث رواه احلافظ السيوطي بقوله 

ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم خطـب فقـال  : 2أخرج ابـن عـساكر عـن أيب رافـع «  ّ :
ْإن اهللا أمر موسى وهـارون أن يتبـوءا لقومهمـا بيوتـا ، وأمرمهـا أن ال يبيـت يف مـسجدمها جنـب  ًْ ّ
ْ، وال يقربوا فيه النساء ، إالهارون وذريته ، وال حيل ألحد أن يقرب النـساء يف مـسجدي هـذا  ٍّ ّ ّ

ّ يبيت فيه جنب إالعلي وذريته وال ّ «)1(.  

  :أقول 
ّوهذا نص يف اختصاص هذا احلكـم الـدال علـى العـصمة والطهـارة يف هـذه االمـة بعلـي  ّ

ّوذريتــه ، كمــا كــان هلــارون وذريتــه يف امــة موســى ّ ّعلــي مــين مبنزلــة «  : 6ّفلمــا يقــول النــيب .  ..ّ
 ، كمـا كانـت 7املناقـب الكرميـة لعلـي يريد إثبـات هـذه الفـضائل العاليـة و» هارون من موسى 

ّ ، ويريد أن يعلمه بأن شأنه يف هذه االمة7ثابتة هلارون  ّ شأن هارون يف امه موسى مـن مجيـع  ُ
  .ّاجلهات ، وبالنظر إىل كل الكماالت والفضائل واخلصائص

__________________  
  .87 سورة يونس آية 383 / 4الدر املنثور ) 1(
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)11(  

  حديث

ّلة لما مر بها المصطفى والمرتضىصياح النخ ّ  

  » هذا موسى وأخوه هارون « 
ًروى اخلطيب اخلوارزمي املكي احلنفي قائال  ّ:  

أخربنــا أيب شــريويه بــن شــهردار الــديلمي ، أخربنــا أبــو : أخــربين شــهردار هــذه إجــازة « 
احلــسن الفــضل أمحــد بــن احلــسن بــن خــريون البــاقالين األمــني فيمــا أجــاز يل ، أخربنــا أبــو علــي 

بــن احلــسني بــن دومــا ببغــداد ، أخربنــا أمحــد بــن نــصر بــن عبــداهللا بــن الفــتح الــذارع بــالنهروان ، 
ّحدثنا صدقة بن موسى بـن متـيم بـن ربيعـة أبـو العبـاس ، حـدثنا أيب ، حـدثنا الرضـا ، عـن أبيـه  ّ ّ
ّموســى بــن جعفــر ، عــن أبيــه جعفــر بــن حممد ، عــن أبيــه حممــد بــن علــي ، عــن أبيــه علــي بــن  ّــ

  : قال 7سني ، عن أبيه احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه علي احل
ٍذات يـوم منـشي يف طرقـات املدينـة ، إذ مررنـا بنخـل مــن  ـ 6 ـ خرجـت مـع رسـول اهللا

مث . هـــذا النـــيب املـــصطفى وعلـــي املرتـــضى: خنلهـــا ، فـــصاحت خنلـــة ، فـــصاحت خنلـــة بـــاخرى 
: َـون ، مث جزناهـا فصاحت ثالثـة برابعـة هـذا موسـى وأخـوه هـار: جزناها فصاحت ثانية بثالثة 

ّهــذا حممــد ســيد النبيــني وهــذا علــي : هــذا نــوح وإبــراهيم ، مث جزناهــا فــصاحت رابعــة خبامــسة 
ًّمسي خنل املدينة صيحانيا ّيا علي إمنا: مث قال  ـ 6 ـ ّفتبسم النيب. سيد الوصيني ّ  
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  .)1(» ألنه صاح بفضلي وفضلك 
الـذي هـو بطريـق شـيخه احلـافظ عمـر بـن ) أربعينه ( ي يف ورواه أسعد بن إبراهيم اإلربل

  :قال .  ..ّكما صرح يف خطبة كتابه.  ..احلسني املعروف بابن دحية عن الثقات
ٍمسعـت عليـا يقـول جلماعـة مـن الـصحابة : يرفعه إىل جـابر قـال  ـ احلديث السادس«  ً ّ :

ًّأتدرون مل مسي الصيحاين صيحانيا ّ ّخرجـت أنـا ورسـول اهللا صـلى اهللا  :قال . اللهم ال:  قلنا ؟ّ
ٍعليــه وســلم ، فلمــا وصــلنا إىل احلــدائق صــاحت خنلــة بنخلــة  ّ هــذا النــيب املــصطفى وذاك علــي : ّ

  .)2(» .  ..هذا كموسى وهذا كهارون: املرتضى ، مث صاحت ثالثة برابعة 
.  ..ّورواه حممد بن يوسـف الكنجـي بـسنده إىل أيب احلـسن بـن دومـا بـسنده كمـا تقـدم

ّأخربنـــا احلـــافظ أبـــو حممـــد عبـــدالرمحن بـــن أيب الفهـــم البلـــداين بدمـــشق ، أخربنـــا عبـــد « : ال قـــ
ّاملـنعم احلـراين ببغـداد ، أخربنـا أبـو علـي بـن نبهــان ، أخربنـا أبـو احلـسن بـن احلـسني بـن العبــاس 

  . ..بن الفضل بن دوما ، أخربنا أبو بكر أمحد بن نصر بن عبداهللا الذارع بنهروان
  .)3(»  ذكره الذارع يف مسنده هكذا: قلت 

  :أقول 
مـــن وجـــوه ، كمـــا يف   بـــال فـــصل7يف هـــذا احلـــديث داللـــة علـــى إمامـــة أمـــري املـــؤمنني 

ٍمع تشبيه النيب مبوسى بصورة مطلقة ـ تشبيهه ارون   داللة  ـ ّ
__________________  
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  .7ّعلى أن التنزيل يف حديث املنزلة هو بالنسبة إىل عموم منازل هارون 
 بـإبراهيم وـارون ، ووصـف لـه ب 7وباجلملة ، ففي هذا احلديث تشبيه أمري املـؤمنني 

  .» النبيني ّسيد « ـ ب6بعد وصف النيب » سيد الوصيني « 
ســيد األوليــاء أبــو األئمــة « وقــد روى احلــديث مجاعــة مــن أعــالم الــسنة وفيــه وصــفه ب 

  :ّوممن رواه احلافظ السمهودي قال .  ..»سيف اهللا « وب » الطاهرين 
ًوأنــواع متــر املدينــة كثــرية استقــصيناها يف األصــل األول ، فبلغــت مائــة وبــضعا وثالثــني « 

:  قـال 2البن املؤيد احلمـوي ، عـن جـابر ) فضل أهل البيت ( يف و. الصيحاين: منها . ًنوعا
ًكنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما يف بعض حيطان املدينة ، ويد علي يف يده ، قال  ّ ّ :

ّهــذا حممــد ســيد األنبيــاء وهــذا علــي ســيد األوليــاء أبــو األئمــة : ٍفمررنــا بنخــل ، فــصاح النخــل 
فالتفـت . ّهذا حممد رسول اهللا وهـذا علـي سـيف اهللا: ح النخل ٍمث مررنا بنخل فصا. الطاهرين

ّالنـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم إىل علـــي فقــــال لـــه  ّمســــه الـــصيحاين ، فــــسمي مـــن ذلــــك اليــــوم : ّ ّ
  .)1(» فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك ، إذ املراد خنل ذلك احلائط . الصيحاين

، وحــسام الــدين الــسهارنفوي ) وب جــذب القلــ( ورواه الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي يف 
  .)جذب القلوب ( عن ) املرافض ( يف 

  .7ّوهو ذا اللفظ دليل آخر على أفضلية أمري املؤمنني 
__________________  

  .خالصة الوفا ، الفصل اخلامس ، يف تراا ومثرها) 1(
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)12(  

َإال أنه ال نبي بعدي « كلمة   ّ ّ «  
ّيــدل داللـة واضــحة علــى أنــه » ّإال أنـه ال نــيب بعــدي  « : يف حــديث املنزلــة 6ّإن قولـه 

ا  ًلــو كــان بعــده نــيب لكــان علي ًفيكــون مفــاد احلــديث دلــيال علــى العــصمة واألفــضلية ، .  ..7ّــ
  .ضرورة اشرتاط العصمة واألفضلية يف النيب

ّوممن صرح بداللة هذه الكلمة على املعىن املذكور هو الشيخ علي القاري ، حيث قال  ّ
  :حه يف شر

ًّفيه إمياء إىل أنه لو كان بعده نيب لكان عليا «  ّ «)1(.  
ّوالشيخ علي القاري من كبار العلماء احملققـني يف احلـديث عنـدهم ، مـشهور بـالتحقيق 

.  ..وغريهــا ،) خالصــة األثــر ( كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع ترمجتــه يف .  ..والتنقــيح بيــنهم
يف شــرحه علــى املــشكاة ، ويف غــريه مــن كتبــه ، وقــد ّوقــد اعتمــد املتــأخرون عنــه علــى كلماتــه 

ٍنــص غــري واحــد مــنهم علــى اعتبــار خــصوص كتابــه  ّ، أن كاشــف الظنــون قــد وصــفه ) املرقــاة ( ّ
  .بالعظمة

__________________  
  .565 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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)13(  

  6قوله 

  » ولو كان لكنته « 
ًعلــى أنــه لــو كــان بعــده نــيب لكــان عليــا»  بعــدي ّإال أنــه ال نــيب« وباإلضــافة إىل داللــة  ّ 

  . .. على هذا املعىن يف بعض ألفاظ حديث املنزلة6ّجند التنصيص منه . ..
  .6وهذا اللفظ رواه احلافظ اخلطيب البغدادي بسنده عن جابر عن رسول اهللا 

قاسـم ّوأما ما روي عن جابر بن عبداهللا ، فأخربنـاه أبـو ال« : قال احلافظ ابن عساكر 
نــا أبــو منــصور بــن زريــق ، أنــا أبــو بكــر : علــي بــن إبــراهيم وأبــو احلــسن علــي بــن أمحــد ، قــاال 

اخلطيـــب ، أخـــربين أبـــو القاســـم األزهـــري ، نـــا يوســـف بـــن عمـــر القـــواس ، واملعـــاىف بـــن زكريـــا 
  .نا ابن أيب األزهر: اجلريري ، قاال 
م ، نــا أبــو بكــر بــن أيب وأنــا احلــسن بــن علــي اجلــوهري ، أنــا أمحــد بــن إبــراهي: ح قــال 

ّاألزهر ، نا أبو كريب حممد بـن العـالء ، نـا إمساعيـل بـن صـبيح ، نـا أبـو أويـس ، نـا حممـد بـن  ّـ
  :املنكدر ، نا جابر ، قال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي  ّأما ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن : ّ ْ
  .ّأنه ال نيب بعدي ولو كان لكنته ّموسى إال

  ابن أيبّ ولو كان لكنته ، زيادة ال نعلم رواها إال: قوله : قال اخلطيب 
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  .)1(» األزهر 
  ) :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ( وقال احلافظ السيوطي يف خامتة كتابه 

هـــذا بـــاب يف أحاديـــث منتقـــاة مـــن الطبقـــات الكـــربى ، عـــن لنـــا أن خنـــتم ـــا هـــذا « 
  .»ك ختامه والكلم الطيب متامه املختصر ، ليكون املس
  :وقد جاء فيه 

  ) :أي باإلسناد إىل اخلطيب البغدادي ( وبه إليه « 
ا ، حــدثنا ابــن أيب األزهــر ، حــدثنا  ّأنبأنــا أبــو القاســم األزهــري ، حــدثنا املعــاىف بــن زكري ّ ّــّ

ّأبو كريب حممد بن العالء ، حدثنا حممد بـن إمساعيـل بـن صـبيح ، حـدثنا أبـو أويـس  ّّ ّ، حـدثنا ّ
ّحممد بن املنكدر ، حدثنا جابر قال  ّ:  

ّقال رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه وسلم لعلـي  ْأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون : ّ
  .)2(» أنه ال نيب بعدي ولو كان لكنته  ّمن موسى ، إال

  :أقول 
احلـافظ ّهذا احلديث الذي أورده السيوطي احلافظ املعروف ، عن اخلطيب البغـدادي ، 

املشهور ، الغـين عـن الوصـف والثنـاء والتعريـف ، املـرتجم لـه بآيـات املـدح واإلطـراء الفائقـة عـن 
 ســـري أعـــالم (و )  تـــذكرة احلفـــاظ (و )  وفيـــات األعيـــان (و ) األنـــساب ( احلـــصر واحلـــد يف 

و )  املختـصر يف أخبـار البـشر (و )  الكامـل يف التـاريخ (و )  طبقات الـشافعية (و ) النبالء 
  . ..وغريها ) مرآة اجلنان (

  ّ وأفضليته 7هذا احلديث نص صريح يف عصمة أمري املؤمنني 
__________________  

  .176 / 42تاريخ دمشق ) 1(
  .47 رقم 414 / 2بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ) 2(
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ّويف غري ذلك مما يشرتط ويعترب يف كل نيب من األنبياء ، وإمنـا املـان ع عـن نيلـه تلـك املرتبـة خـتم ّ
ً ، ولـيس عـن ذلـك مـانع آخـر ، وإال كـان الكـالم مـستهجنا منكـرا ، ومل يكـن 6ّالنبوة مبحمد  ً ّ

ّفــال يتــومهن أحـد أن هــذا الكــالم .  ..والعيــاذ بـاهللا.  ..فـرق بــني أمـري املــؤمنني وبــني أدىن النـاس
ه ال يــدل ع6مــن النــيب  ـ مــن قبيــل تعليــق احملــال باحملــال ، وأن لــى اســتحقاق اإلمــام للنوبــة كــي ّـ

  . ..ّيثبت به عصمته وأفضليته عمن سواه
لــو كــان بعــدي نــيب « : ّهــذا ، ولــو جــاز ذلــك وصــح ملــا وضــعوا يف حــق عمــر أنــه قــال 

 وهـل يــصدر هــذا !لــو كـان بعــده نــيب لكـان أبــا جهـل أو أبــا هلــب: وللـزم جتــويز » لكـان عمــر 
ًإالممــن سيــصلى نــارا ذات هلــب ّ ، فــال ريــب يف أنــه كمــا أن موانــع النبــوة مثــل  وعلــى اجلملــة!؟ّ ّ

ســبق الكفــر وعــدم العــصمة وفقــدان األفــضلية مــن الكــل غــري مفقــودة يف عمــر ، كــذلك هــي 
موجـودة يف أيب جهـل وأيب هلــب ، فلـو جــاز إثبـات النبــوة لعمـر علــى تقـدير عــدم اختتـام النبــوة 

  . ..جاز إثباا أليب هلب وأيب جهل وأمثاهلما
ّغـري دال علـى جـواز النبـوة لألمـري علـى » ولو كان لكنتـه «  : 6 كان قوله ًوأيضا ، لو ٍ

ّتقدير عدم اختتامها ، بل كان من قبيل تعليق احملال باحملـال ، لمـا دل إالعلـى اسـتحالة النبـوة   َ
 يف مقام بيان فـضله 6ًلكن بيان استحالة النبوة له ال يفيد فضيلة له ، واحلال أن النيب .  ..له

ّفالقرينة املقامية مانعة قطعيا عن التوهم املذكور.  ..الصالة والسالمعليه  ً.  

  لو كان بعدي نبي لكان عمر: إحتجاجهم بالحديث الموضوع 
ّوأيضا ، يبطل التوهم املذكور باستدالل القـوم باحلـديث املوضـوع يف حـق عمـر  لـو « : ً

  واحتجاجهم على األفضلية لعمر بن » كان بعدي نيب لكان عمر 
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  ) :ذيب الكالم ( كالتفتازاين القائل يف .  ..اخلطاب
ّواألفضلية برتتيب اخلالفة ، أما إمجاال ، فألن اتفاق أكثـر العلمـاء علـى ذلـك يـشغر «  ّ ً ّ

ًبوجود دليل هلـم عليـه ، وأمـا تفـصيال ، فلقولـه تعـاىل  ُوسـيجنبـها األتـقى الذي يــؤتي مالـه  (: ّ َ ِ ْ ُ ُ ُ َِ ـ َـ َْ ْ َ َ َ
ى َــيـتـزك ّولقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم . هــو أبــو بكــر و) ََ واهللا مــا طلعــت الــشمس وال غربــت : ّ

ٍبعد النبيني واملرسلني على أحد أفضل مـن أيب بكـر ّولقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّ خـري امـيت : ّ
  .»لو كان بعدي نيب لكان عمر : وقال . أبو بكر مث عمر

ة ، ولـو كـان مـن بـاب تعليـق احملـال يـدل علـى األفـضلي ـ عنـد التفتـازاين ـ فهـذا احلـديث
  ؟باحملال ، فمن أين الداللة على ذلك

أنـــا مدينـــة العلـــم « الـــذي احـــتج ـــذا احلـــديث وعـــارض بـــه حـــديث )  كالـــدهلوي (و 
ًحيث جعله داال على وجدان عمر شرطا من شروط اخلالفة» وعلي باا   علـى  ـ وهـو العلـم ـ
  .ّإمنا تكون إذا مل يكن املراد منه من تعليق احملال باحملالّفإن هذه الداللة .  ..)2(الوجه األمت 

ّولـــو أنـــصف املـــسلمون علمـــوا أن « : حيـــث قـــال ) النـــواقض ( وكالـــشريفي صـــاحب 
وهلـذا قـال . الـيت تفـوق الـنعم ّإسالم جلهم كان بربكة عمر ، وهـو تلـك النعمـة اجلليلـة العظيمـة

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ النيب   .»ًّان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب نبيا لو ك: يف شأنه  ـ ّ
ّ لكـــل 7ّهـــذا ، وممـــا يـــدل علـــى صـــدور حـــديث املنزلـــة إلفـــادة اســـتجماع أمـــري املـــؤمنني 

  :ّشرائط النبوة ، وعلى سقوط التوهم املذكور 
  :وهذا نصه .  ..كالم احلافظ ابن حجر فيما قاله عمر يف حق معاذ بن جبل

ّقرشيا مذهب العلماء كافة ، وقد عدوها اشرتاط كون اإلمام : قال عياض «  ًّ  
__________________  

  .212: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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ٍيف مــسائل اإلمجــاع ، ومل ينقــل عــن أحــد مــن الــسلف فيهــا خــالف ، وكــذلك مــن بعــدهم يف 

وال اعتــداد بقــول اخلــوارج ومــن وافقهــم مــن املعتزلــة ، ملــا فيــه مــن خمالفــة : قــال . مجيــع االمــصار
  .سلمنيامل

وحيتــاج مــن نقــل اإلمجــاع إىل تأويــل مـــا جــاء عــن عمــر يف ذلــك ، فقــد أخـــرج : قلــت 
. ْإن أدركــين أجلــي وأبــو عبيــدة حــي اســتخلفته: ٍأمحــد عــن عمــر بــسند رجالــه ثقــات أنــه قــال 

. ْفـــإن أدركـــين أجلـــي وقـــد مـــات أبـــو عبيـــدة اســـتخلفت معـــاذ بـــن جبـــل: فـــذكر احلـــديث وفيـــه 
  .ري ، وال نسب له يف قريشَاحلديث ومعاذ بن جبل أنصا

ًلعل اإلمجاع انعقـد بعـد عمـر علـى اشـرتاط أن يكـون اخلليفـة قرشـيا : ْفيحتمل أن يقال  ْ ّ
  .)1(» واهللا أعلم . ّ، أو تغري اجتهاد عمر يف ذلك

ًفإن ما قاله عمر يف حق معاذ يدل داللة واضحة على استجماع معاذ لشرائط اخلالفة ً ّ ّ 
  . ..ًّا احتاج هذا القول إىل التأويل ، من جهة عدم كونه قرشياولوال هذه الداللة مل. ..

ًأن احلـديث الـشريف الـذي رواه احلـافظ اخلطيـب البغـدادي يـدل داللـة تامـة : فتلخص  ً
ًواضحة على استجماع األمري لشرائط النبوة ، وأنه لـوال اختتامهـا بـالنيب األكـرم لكـان نبيـا ّ ً..  .

  .هذه الداللةوال جمال لتأويله مبا خيرجه عن 

  ًلو بعث اهللا نبيا لكان هو: قولهم في حق الجويني 
ًمث إنه ال غرابة يف أن يضع القوم حديثا يف فضل عمر مفاده استحقاقه النبوة بعـد النـيب  ْ ّ

بعـد أن قـالوا مثـل هـذا .  ..:ليعارضوا به األحاديث الثابتة يف األمـري وأهـل البيـت .  ..6
  !!. ..مٍالكالم يف حق عامل من علمائه

__________________  
  .102 / 13فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 1(
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  :ّلقد قالوه يف حق أيب حممد بن عبداهللا بن يوسف اجلويين كما جاء يف ترمجته 
فيهــا الــشيخ اإلمــام اجلليــل القــدر ، مفــيت األنــام ، قــدوة . 438ســنة « : قــال اليــافعي 

املناقـــب العظـــام ، والفـــضائل املـــشهورة عنـــد العلمـــاء املـــسلمني وركـــن اإلســـالم ، ذو احملاســـن و
ّــوالعــوام ، الفقيــه االصــويل ، األديــب النحــوي املفــسر ، الــشيخ أبــو حممد اجلــويين ، عبــداهللا بــن  ّ

  .يوسف ، شيخ الشافعية ، وولد إمام احلرمني
 وكـان.  ..ًكـان إمامـا يف التفـسري والفقـه واالصـول والعربيـة واألدب: قال أهل التـواريخ 

ّمهيبا ال جيري بني يديه إال   .على التحصيل اجلدل والبحث والتحريض ً
ولـه التفـسري املـذكور املـشتمل علـى عـشرة .  ..له يف الفقه تصانيف كثرية الفـضائل مثـل

  .ّأنواع يف كل آية
كان أئمتنا يف عـصره واحملققـون مـن : وقال اإلمام عبد الواحد بن عبد الكرمي القشريي 

ْفيه مـن الكمـال والفـضل واخلـصال احلميـدة ، مـا أنـه لـو جـاز أن يبعـث اهللا أصحابنا يعتقدون  ّ
ّتعــاىل نبيــا يف عــصره ملــا كــان إالهــو ، مــن حــسن طريقتــه وورعــه وزهــده وديانتــه وكمــال فــضله ً ّ .

  .)1(» رضي اهللا تعاىل عنه 
وقـــال شـــيخ اإلســالم أبـــو عثمـــان « : وذكــر الـــسبكي برتمجتــه كـــالم القـــشريي وأضــاف 

  .)2(» ّلو كان الشيخ أبو حممد يف بين إسرائيل لنقل إلينا مشائله والفتخروا به  : الصابوين
__________________  

  .59ـ 58 / 3 438حوادث . مرآة اجلنان) 1(
  .74 / 5طبقات الشافعية ) 2(
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  لو كان بعد النبي نبي لكان الغزالي : قولهم في حق الغزالي 
 أنه قال نظـري الكلمـة املـذكورة !الظاهر والباطنوعن بعض أكابرهم اجلامعني بني علوم 

فقـــد ذكـــر احلـــافظ .  ..يف حـــق أيب حامـــد الغـــزايل ، وأضـــاف بـــأن بعـــض مـــصنفاته معجـــزات
  :برتمجة الغزايل ) التنبئة مبن يبعثه اهللا على رأس كل مائة ( السيوطي يف 

مــنهم  ـ قــد قـال مجاعــة مـن العلمــاء: قـال الــشيخ عفيـف الــدين اليـافعي يف اإلرشــاد « 
إن اهللا يبعـث هلـذه  ـ ّعليـه وسـلم ّصـلى اهللا ـ يف احلـديث الـوارد عـن النـيب ـ احلـافظ ابـن عـساكر

ّاالمة من جيدد هلا دينها على رأس كل مائة ، إنـه كـان علـى رأس املائـة االوىل  ّ عمـر بـن عبـد : ّ
بو احلسن األشـعري اإلمام أ: اإلمام الشافعي ، وعلى رأس الثالثة : العزيز ، وعلى رأس الثانية 

. اإلمــام أبــو حامــد الغــزايل: أبــو بكــر البــاقالين ، وعلــى رأس اخلامــسة : ، وعلــى رأس الرابعــة 
ّوذلك لتميزه بكثرة املصنفات البديعات ، وغوصه يف حبور العلـوم ، واجلمـع بـني علـوم الـشريعة  ّ

  . والعملواحلقيقة والفروع واالصول واملعقول واملنقول والتدقيق والتحقيق والعلم
  :حىت قال بعض العلماء األكابر اجلامعني بني العلم الظاهر والباطن 

ّلو كان بعد النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم نـيب لكـان الغـزايل ، وأنـه حيـصل ثبـوت معجزاتـه  ّ
  .»ببعض مصنفاته 

ّرؤيا والدة ولي اهللا في استحقاق زوجها أو ولدها النبوة ّ  
ّشـاه ويل اهللا الـدهلوي يف اسـتحقاق زوجهـا النبـوة رؤيـا والـدة : ّواألطرف من كل ذلـك 

  ّيعرب الرؤيا مبا حاصله استحقاقه هو النبوة  ـ ويل اهللا ـ ، لكن ولدها
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» ّـالتفهيمـات اإلهلية ( ّوإليـك نـص صـورة الرؤيـا كمـا حكاهـا ويل اهللا يف كتابـه .  ..دون والده
:  

ًكــأن طــائرا عجيــب الــشكل ، : رأت والــديت بــارك اهللا يف عمرهــا يف املنــام  ـ تفهــيم«  ّ
حيمل يف منقاره كاغذة عليهـا اسـم اهللا بالـذهب ، مث جـاء طـائر آخـر حيمـل  ـ 1 ـ جاء إىل أيب

ّصــلى اهللا  ـ ّبــسم اهللا الــرمحن الــرحيم لــو كــان النبــوة بعــد حممــد :يف منقــاره كاغــذة اخــرى فيهــا 
ًممكنـا جلعلتـك نبيـا ولكنهـا انقطعـت بـه ـ ّعليه وسـلم األول  والطـائر. فـاظ أو مبعناهـاهـذه األل. ًّ

  .سائر جسده أخضر كالطوطي: كان منقاره أمحر وسائر جسده أغرب مثل احلمام ، والثاين 
ًّأما كنا أعلمناك أنه سيكون وليا ـ ّأشار إىل ـ أبشري بولدك:  ـ 1 ـ فقال أيب   !؟ّ

يـشعر  ـ 1 ـ وكـان علمـي يف ذلـك املنـام أن البـشارة يف حـق أبيـك وقولـه: قالت والـديت 
  .ًوكان األمر مشتبها عليها. بأا فيك

الكاغـذة االوىل إشـارة : ْأن يقـال  ـ كمـا تقتـضيه قـوانني احلكمـة ـ وحـق التعبـري: أقـول 
ً ، فإنـــه كـــان نافيـــا يف اهللا مـــستغرقا فيـــه1إىل كمـــال أيب  أمـــا غـــربة حاملهـــا ، فألنـــه كـــان غـــري  .ً

وأمـا الكاغـذة . سن الـصوت غـري فـصيحهاوكذلك احلمام والفاختـة حـ. مشغول بذكر املعارف
االخــرى فإشــارة إىل الكمــال الــذي اوتيتــه مــن تلقــاء تــشريح كمــاالت األنبيــاء علــيهم الــصالة 

ّوأما اخلضرة حاملها فإليضاحي باملعارف ، كما أن الطوطي تفصح وتقطـع صـوا .والسالم ّ .
  .»لرحيم واحلمد هللا رب العاملني الرمحن ا. وكان هذا حني فطمت عن اللنب
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)14(  

   :7 في علي 6قوله 

ّشد به عضدي كماشد عضد موسى بأخيه هارون وهو خليفتي «  ّ«  

  » ًّووزيري ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا « 
 ــارون ، مــع التنــصيص علــى وصــايته 7 أمــري املــؤمنني 6ٍوجــاء يف حــديث تــشبيه النــيب 

  .»ًا ّولو كان بعدي النبوة لكان نبي« : وخالفته ، مث قال 
ًعـــن أنـــس رفعـــه إن اهللا اصـــطفاين علـــى األنبيـــاء ، واختـــار يل وصـــيا ، « : ّوهـــذا نـــصه  ّّ ُ

ّواخـــرتت ابـــن عمـــي وشـــد بـــه عـــضدي كمـــا شـــد عـــضد موســـى بأخيـــه هـــارون ، وهـــو خليفـــيت  ّ ّ
  .)1(» ًووزيري ، ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا 

«  ـ كمــا قــال ـ ّي ضــمنهوهــذا احلــديث الــذي رواه الــسيد علــي اهلمــداين يف كتابــه الــذ
 7ّ نـص صـريح يف خالفـة أمـري املـؤمنني .»جواهر األخبار وآليل اآلثار يف فـضائل أهـل البيـت 

ّووصايته ، وأنه إمنا كان كذلك ألنه ال نيب بعده  ًّ وإال لكان نبيا6ّ ّوباجلملة ، فإن لـه كـل .  ..ّ ّ
  .ّالنبوة ، لكون رسول اإلسالم خامت النبيني ّما هلارون ، إال

__________________  
  .الطبعة احلديثة. 288 / 2املودة السادسة ، ينابيع املودة  ـ مودة القرىب) 1(
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)15(  

  ّما قاله عمار في حق األمير

  واستدالله بحديث المنزلة
  :وروى الشيخ علي املتقي 

كان علي خيطب ، فقام إليـه رجـل : عن حيىي بن عبداهللا بن احلسن ، عن أبيه قال « 
 ومــن ؟ّ ومـن أهــل الــسنة؟ ومــن أهــل الفرقــة؟ أخــربين مــن أهــل اجلماعـة!يــا أمــري املـؤمنني : فقـال

ْ أما إذا ســألتين فــافهم عــين ، وال عليــك أن ال تــسأل عنهــا أحــد !وحيــك:  فقــال ؟أهــل البدعــة ّ ّــ
  .بعدي

ّفأما أهل اجلماعة فأنا ومن اتبعين وإن قلوا ، وذلك احلق عن أمر اهللا وأمر رسوله ّ ّ.  
ْ أهل الفرقة فاملخالفون يل ومن اتبعين وإن كثرواّفأما ّ.  

ّوأما أهل السنة املتمسكون مبا سنه اهللا هلم ورسوله ، وإن قلوا ْ ّ ّّ ّوإن قلوا. ّ ْ.  
ْوأما أهل البدعة فاملخـالفون ألمـر اهللا ولكتابـه ورسـوله ، العـاملون بـرأيهم وأهـوائهم وإن  ّ

ج ، وعلى اهللا قـصمها واستئـصاهلا عـن جدبـة وقد مضى منهم الفوج األول وبقيت أفوا. كثروا
  .األرض

يــا أمــري املــؤمنني ، إن النــاس يــذكرون الفــيء ويزعمــون أن مــن : ّفقــام إليــه عمــار فقــال 
  .قاتلنا فهو وماله وأهل يفء لنا وولده
اد بـن قـيس ـ فقام رجل مـن بكـر بـن وائـل ولـسان شـديد ،  وكـان ذا عارضـة ـ ّـيـدعى عب

ّ واهللا ما قسمت بالسوية ، وال عدلت يف الرعية!يا أمري املؤمنني: فقال  ّ!  
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  ؟َِومل وحيك: فقال علي 
ّألنك قسمت ما يف العسكر وتركت األموال والنساء والذرية: قال  ّ.  

  .أيها الناس من كان به جراحة فليداوها بالسمن: فقال علي 
  !ّجئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالرتهات: فقال عباد 

  .ًنت كاذبا فال أماتك اهللا حىت تدرك غالم ثقيفإن ك: فقال له علي 
  ؟ومن غالم ثقيف يا أمري املؤمنني: فقال رجل من القوم 

ّرجل ال يدع هللا حرمة إال: فقال    .انتهكها ً
  ؟فيموت أو يقتل: قال 
ّبل يقصمه قاصم اجلبارين ، قتله مبـوت فـاحش حيـرتف منـه دبـره لكثـرة مـا جيـري : قال 

  .من بطنه
ّ أمـا علمـت أنـا ال نأخـذ الـصغري بـذنب الكبـري !، أنت امـرؤ ضـعيف الـرأييا أخا بكر 

ّ، وإن األموال كانت هلـم قبـل الفرقـة ، وتزوجـوا علـى رشـده ، وولـدوا علـى الفطـرة ، وإمنـا لكـم  ّ
ْمــا حــوى عــسكرهم ، ومــا كــان يف دورهــم فهــو مــرياث لــذريتهم ، فــإن عــدا علينــا أحــد مــنهم  ّ

ّــأخــذناه بذنبــه ، وإن كــف عن  لقــد حكمــت فــيهم : يــا أخــا بكــر . ا مل حنمــل عليــه ذنــب غــريهْ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ حبكم رسول اهللا ّيف أهل مكة ، قسم ما حوى العـسكر ومل يعـرض ملـا  ـ ّ

ّيا أخا بكـر أمـا علمـت أن دار احلـرب حيـل . ّسوى ذلك ، وإمنا اتبعت أثره حذو النعل بالنعل
ًفمهال مهال يرمحكم اهللا. ّا إالحبقما فيها وأن دار اهلجرة حيرم ما فيه ً.  

ّفإن أنتم مل تصدقوين وأكثرمت علي ، وذلك أن تكلم يف هذا غري واحد ، فأيكم يأخـذ  ّ  ّ ْ
  ؟ّامه عائشة بسهمه

  .وحنن نستغفر اهللا .ّأينا يا أمري املؤمنني ، بل أصبت وأخطأ ، وعلمت وجهلنا: قالوا 



 215 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

 املـــؤمنني ، أصـــاب اهللا بـــك الرشـــاد أصـــبت يـــا أمـــري: وتنـــادى النـــاس مـــن كـــل جانـــب 
  .والسداد

  :فقام عمار وقال 
ّإن اتبعتمـوه وأطعتمـوه مل يـضل بكـم عـن منهـاج نبــيكم  ـ واهللا ـ يـا أيهـا النـاس ، إنكـم ّ ْ

ّ وقــــد اســــتودعه رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم املنايــــا ؟قــــيس شــــعرة ، وكيــــف يكــــون ذلــــك ّ
ّ عمران ، إذ قال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه والوصايا وفصل اخلطاب على منهاج هارون بن

ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: ّوسلم  ًأنه ال نـيب بعـدي ، فـضال خـصه اهللا بـه إكرامـا  ّ ّ ً ّـ
ًمنه لنبيه حيث أعطاه ما مل يعط أحدا من خلقه ّ.  

يأيت من ّانظروا رمحكم اهللا ما تؤمرون به فامضوا له ، فإن العامل أعلم مبا : مث قال علي 
علــى ســبيل  ـ إن شــاء اهللا تعــاىل ، إن أطعتمــوين ـ اجلاهــل اخلــسيس األخــس ، فــإين حــاملكم

ّاجلنــة وإن كــاد ذا مــشقة شــديدة ومــرارة عتيــدة وان الــدنيا حلــوة احلــالوة ملــن اغــرت ــا ْ مــن .  ..ّ
ّمث إين خمـربكم أن خـيال مـن بـين إسـرائيل أمـرهم نبـيهم أ. ّالشقوة والندامة عما قليـل ً ّ ْن ال يـشربوا ّ

ًمــن النهــر ، فلجــوا يف تــرك أمــره ، فــشربوا منــه إالقلــيال مــنهم ، فكونــوا رمحكــم اهللا مــن أولئــك  ّ ّ
ّالذين أطاعوا نبيهم ومل يعصوا رم  ّ «)1(.  

 ـ ًحـديث املنزلـة دلـيال علـى أن النـيب ـ 2 ـ فقـد جعـل الـصحايب اجلليـل عمـار بـن يـا سـر
املنايا والوصايا وفـصل اخلطـاب علـى منهـاج هـارون ، وهـو  علم 7ًّقد استودع اإلمام عليا  ـ 6

فاستفاد مـن حـديث املنزلـة الداللـة علـى عـصمة .  ..املعصوم عن اخلطأ واملصون عن النقائص
ّ ووجوب إطاعته واتباعه ، كما جيب إطاعة رسول اهللا صـلى اهللا وآلـه وسـلم ، لكونـه 7اإلمام  ّ ّ

  . ..ًعلى منهاجه متاما
__________________  

  .44216 رقم 183 / 16كنز العمال ) 1(
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ّفال ريب إذن يف داللة احلديث على افـرتاض طاعـة األمـري وعـصمته وأفـضليته وأعلميتـه  ّ ْ َ
ْ، وبــــذلك يكــــون هــــو املتعــــني للخالفــــة ، ويظهــــر أن ال حــــق لغــــريه فيهــــا ..  . ــــني ســــقوط ّويتب

  . ..ّن تيمية أدراج الرياحّالرتهات اليت فاه ا املكابرون ، وتذهب أضاليل األعور واب
  :ًمضافا إىل الفوائد االخرى املشتمل عليها هذا احلديث 

ّفأما أهل اجلماعة فأنـا ومـن اتبعـين وإن قلـوا «  : 7قوله اإلمام : منها  ْ ّفإنـه يفيـد أن » ّ ّ
ّكلما ورد مـن األمـر باتبـاع اجلماعـة والكـون مـع اجلماعـة وحنـو ذلـك ، فهـو أمـر باتباعـه واتبـاع  ّ ّ

  . ..ّمن اتبعه
ّويفيــد أيــضا أنــه مفــرتض الطاعــة وواجــب االتبــاع ، وذاك يفيــد عــصمته وتعينــه لإلمامــة  ّ ً

  .واخلالفة
  .»وذلك عن أمر اهللا وأمر رسوله « : ّوقد أكد ذلك بقوله 

ّفأمـــا أهـــل الفرقـــة فاملخـــالفون يل وملـــن اتبعـــين «  : 7قولـــه : ومنهـــا  ًفإنـــه أيـــضا يفيـــد » ّ ّ
ْوجوب اتباعه وذم خمالفته   .وهذه هي العصمة كذلك. ّ

مبـــا  » اجلماعـــة أهـــل« ّفانـــه بعـــد تعريفـــه » .  ..ّفأمـــا أهـــل الـــسنة«  : 7قولـــه : ومنهـــا 
ّعرفت ، يدل على أن أهل السنة هم املتابعون له ال املنقادون لغريه وإن تسموا ذا االسم ْ ّ ّ.  

ّبعـد معرفـة أهـل الـسنة  ـ ّفـإن املـراد مـنهم» .  ..ّفأمـا أهـل البدعـة«  : 7قولـه : ومنهـا 
  . ..ْهم املخالفون له وألتباعه وإن كثروا ـ واجلماعة

ْفإنــه إن أراد الثالثــة وأتبــاعهم» مــنهم الفــوج األول وقــد مــضى «  : 7قولــه : ومنهــا   ـ ّ
 طلحــة 7ْفــاألمر واضــح ، وإن أراد أصــحاب اجلمــل ، فيكــون قــد وصــف  ـ كمــا هــو الظــاهر

  .والزبري وأتباعهما بأهل البدعة
  فصريح يف أن أصحاب » ّإنا ال نأخذ الصغري بذنب الكبري « : قوله : ومنها 
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ًائدة ملا يقال من أم اجتهـدوا وأخطـأوا ، فهـم مـأجورون أجـرا اجلمل مرتكبون للذنب ، فال ف
  !!ًواحدا

  . وصفهم بأهل الفرقة7ّكما أنه 
  .ّوأنه أجرى فيهم حكم الكفار من أهل مكة

ّنـــص يف عـــصمته » .  ..فـــانظروا رمحكـــم اهللا مـــا تـــؤمرون فامـــضوا لـــه« : قولـــه : ومنهـــا 
ّوأنه األعلم ، احلامل لالمة .  ..ووجوب طاعته   .على سبيل اجلنةُ
حيــث أفــاد أن طاعتــه بعينهــا » .  ..فكونــوا رمحكــم اهللا مــن أولئــك« : قولــه : ومنهــا 

ّطاعة النيب املعصوم ، وعدم عصيانه إطاعة احلي القيوم ، وفيه مـا يـدل علـى كمـال العـصمة ،  ّ
  .ّوأن حكمه عني حكم رب العزة
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)16(  

  ّاألعلمية من منازل هارون 
فيكـون أمـري املـؤمنني .  ..7ّون كان األعلم يف االمة بعد موسـى إنه ال ريب يف أن هار

ة تفيــد األفــضلية ، واألفــضلية ســبب احنــصار . ـ6 ـ ّ األعلــم يف االمــة بعــد نبينــا7 ّ واألعلمي ّــ
  .اخلالفة فيه

ًأما أعلمية هارون بعد موسى ، فقد ذكرنا عدم الريب فيها ، وإليك مجلة مـن عبـارام  ّ ّ
  :الصرحية ا 
كـان قـارون أعلـم بـين إسـرائيل بعـد موسـى : قال أهل العلـم باألخبـار « : البغوي قال 

  .)1(» وأقرأهم للتوراة وأمجلهم وأغناهم ، وكان حسن الصورة فبغى وطغى  ـ 8 ـ وهارون
ه (« : ويف اجلاللــــني  ُقــــال إنمــــا أوتيت ُــــ ِ ُ ِ ِعلــــى علــــم عنــــدي ( أي املــــال ) َ ْ ِ ٍِ ْ  أي يف .) َ

  .)2(» ين إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون وكان أعلم ب. مقابله
ـــار « : وقـــال اخلطيـــب الـــشربيين  أن قـــارون كـــان أعلـــم بـــين : وروى أهـــل العلـــم باألخب

  .)3(» .  ..إسرائيل بعد موسى وهارون
وكان قارون أعلـم بـين إسـرائيل بعـد موسـى وهـارون وأفـضلهم وأمجلهـم « : وقال العيين 

  ر حلسن صورته ، ومل يكن يف وكما يسمى املنو: ، قال قتادة 
__________________  

  .392 ـ 391 / 3معامل التنزيل ) 1(
  .395تفسري اجلاللني ) 2(
  .116 / 3السراج املنري يف تفسري القرآن ) 3(



 219 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

  .)1(» .  ..بين إسرائيل أقرء للتوراة منه
يف ّوعلـــى اجلملـــة ، فـــإن هـــارون كـــان أعلـــم بـــين إســـرئيل بعـــد موســـى ، فـــال يبقـــى ريـــب 

ّ ، ملا دل على عموم املنزلة ممـا تقـدم ويـأيت ، وخلـصوص مـا أوردنـاه عـن 7أعلمية أمري املؤمنني  
  .عمار بن ياسر وحنوه

وعلى فرض قبول مـا ذكـره ويل اهللا الـدهلوي مـن محـل احلـديث علـى املنـازل املـشهورة ، 
ّفإن األعملية منها قطعا ، فالداللة تامة ً ّ.  

  ) :ّالتائية ( يد الدين الفرغاين بشرح قول ابن الفارض يف ّهذا ، وقد نص العالمة سع
ـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــشكال«    وأوضـــــــــح بالتأوي

  
  »ٍعلـــــــــــــــــــــــي بعلـــــــــــــــــــــــم نالـــــــــــــــــــــــه بالوصـــــــــــــــــــــــية   

  

ّنـص علـى أن حـديث املنزلـة ّيـدل علـى  ـ كحـديث الثقلـني وكحـديث أنـا مدينـة العلـم ـ ّ
ّحصول العلم ألمري املؤمنني بوصية مـن النـيب 

ّن سـائر الـصحابة ، ال  ، فكـان بـذلك أعلـم مـ6ٍ
  .لوال علي هللك عمر: ّسيما من عمر الذي أفصح عن ذلك بقوله غري مرة 

ْووجه اإلستدالل حبديث املنزلة على األعلميـة ال يكـون إالبـأن يقـال  ّ ّكمـا أن هـارون  :ّ
ٍكـــان متمكنـــا مـــن حـــل املـــشكالت واملعـــضالت بعلـــم نالـــه بالوصـــية مـــن موســـى ، فعلـــي مثـــل  ّ ً ّ

  .ٍ له تلك املرتبة بوصية من النيبهارون ، حصلت
  .واحلمد هللا. كما أفاد كالمه داللة حديث الثقلني على املرام

ّولــو كــابر متعــصب عنــود فيمــا قالــه الفرغــاين وغــريه ، فإليــك املطلــب مــن رئــيس الفرقــة 
  :الباغية 

__________________  
  .، قصة هارونالنوع الثامن والثالثون  ـ عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان) 1(
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)17(  

  داللة الحديث على

  ّاألعلمية على لسان معاوية
  :ّففي خرب رواه أعاظم القوم وأكبار أئمتهم أمثال 

  .أمحد بن حنبل ـ 1
  .375 أو 373الفقيه أيب الليث السمرقندي ، متويف سنة  ـ 2
  .386أيب احلسن علي بن عمر بن شاذان ، متويف سنة  ـ 3
  .483 املغازيل الواسطي ، متويف سنة الفقيه الشافعي ابن ـ 4
  .ّحمب الدين الطربي ـ 5
  .ّإبراهيم بن حممد احلمويين اجلويين ـ 6
  .ّحممد بن يوسف الزرندي ـ 7
  .ّنور الدين السمهودي ـ 8
  .إبراهيم بن عبداهللا اليمين الوصايب ـ 9

  .ّأمحد بن حجر املكي ـ 10
  .أمحد بن فضل بن باكثري املكي ـ 11
  . بن عبد القادر العجيليأمحد ـ 12
  .املولوي مبني الكهنوي ـ 13

معاويـة بـن أيب سـفيان حبـديث املنزلـة .  ..يستدل رئـيس بالفرقـة الباغيـة وقائـد النواصـب
  . ..والفضل ما شهدت به األعداء . ..7ّعلى أعلمية موالنا أمري املؤمنني 
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  :قال ابن عساكر 
ُوأما ما روي عن معاوية  ّ:  

ّقاســم زاهــر بــن طــاهر ، أنــا أبــو ســعد اجلنـــزرودي ، أنــا الــسيد أبــو احلــسن فأخربنــا أبــو ال َ َْ
ّــحممد بــن علــي بــن احلــسني ، نــا محــزة بــن حممــد الــدهقان ، نــا حممد بــن يــونس ، نــا وهــب بــن  ّ ــ ّ

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

بئس ما قلت ولؤم مـا جئـت بـه  :ّقولك يا أمري املؤمنني أحب إيل من قول علي ، قال : قال 
ًّ، لقد كرهت رجال كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يغـره بـالعلم غـرا ، ولقـد قـال لـه  ّ َ ّ ّ ً : »

ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، إال   .»ّأنه ال نيب بعدي  ّ
ُوكــان عمــر بــن اخلطــاب يــسأله ويأخــذ عنــه ، ولقــد شــهدت عمــر إذا أشــكل عليــه أمــر 

ْقم ال أقــام اهللا رجليــك ، وحمــا امســه مــن : ّ مث قــال للرجــل ؟هــا هنــا علــي بــن أيب طالــب: قــال  ُــ
  .الديوان

ا ، قـالوا  ّـأخربناه عاليا أبو نصر بن رضوان ، وأبو علي ابن السبط ، وأبو غالب بن البن ً
ّأبو حممد اجلوهري ، أنا أبو بكر بن مالك ، نا حممد بن يونس ، نا وهب بن عمـرو بـن أنا :  ّ

ّ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 
ّملــؤمنني جوابــك فيهــا أحــب إيل مــن جــوابيــا أمــري ا: أعلــم ، فقــال  بــئس مــا : علــي ، فقــال  ّ

ّقلت ، ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يغـره بـالعلم  َ ّ ّ ً َ
ّغرا ، ولقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ   أنت « : ً
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  .»ّأنه ال نيب بعدي ّ مين مبنزلة هارون من موسى ، إال
وكــان عمــر إذا أشــكل عليــه شــيء ، يأخــذ منــه ، ولقــد مسعــت عمــر وقــد أشــكل عليــه 

ْ قم ال أقام اهللا رجليك ؟ها هنا علي: فقال  ُ «)1(.  
أخربنا أبو القاسـم عبـد الواحـد بـن علـي بـن العبـاس البـزاز ، قـال « : وقال ابن املغازيل 

ّحدثنا أبو القاسم عبيداهللا بن أسد البزار ، قال حدثنا أب ّو مقاتل حممد بن العبـاس بـن أمحـد ، ّ
ّقــال حــدثنا أمحــد بــن يــونس ، قــال حــدثنا وهــب بــن عمــر بــن عثمــان املــدين ، قــال حــدثنا أيب  ّ ّ

سـل عنهـا : فقـال . ٍسـأل رجـل معاويـة عـن مـسألة: عن إمساعيل بن أيب خالد عـن قـيس قـال 
 إيل مـن قـول علـي بـن ّيا أمري املـؤمنني قولـك فيهـا أحـب: قال . ّعلي بن أيب طالب فإنه أعلم

ّصـلى  ـ ًبئسما قلت ولؤم ما جئـت بـه ، لقـد كرهـت رجـال كـان رسـول اهللا: فقال . أيب طالب
ًّيغره بالعلم غرا ، ولقد قال رسول اهللا له  ـ ّاهللا عليه وسلم أنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى  :ّ

 ، ولقد شهدت عمـر إذا ّأنه ال نيب بعدي ، ولقد كان عمر بن اخلطاب يسأله فيأخذ عنهّ إال
  .)2(» قم ال أقام اهللا رجليك ، وحما امسه من الديوان . ههنا علي :أشكل عليه شيء قال 

ٍإن رجـــال ســـأل معاويـــة عـــن مـــسألة: أخـــرج أمحـــد « : وقـــال ابـــن حجـــر  وأخرجـــه  . ..ً
  .)3(» .  ..آخرون بنحوه

جــاء رجــل : ل قــا أخــرج اإلمــام أمحــد يف املناقــب عــن أيب حــازم« : وقــال الــسمهودي 
» .  ..وأخــرج مجاعــة آخــرون مــنهم ابــن شــاذان عــن قــيس بــن أيب حــازم بنحــوه.  ..إىل معاويــة

)4(.  
د القــــزويين « : وقـــال احلمــــويين  ـــأخـــربين الــــشيخ مجـــال الــــدين أمحـــد بــــن حممـــد بــــن حمم ّ ّ

أنبأنــا الــشيخ ضــياء الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن علــي : ً مناولــة قــال ;املعــروف مبذكويــه 
ّادي إجازة ، بروايته عن شيخ اإلسالم مجال السنة أيب عبداهللا حممد البغد ّ ً  

__________________  
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 ، أنبأنـا اإلمـام ;ّبو حممـد احلـسني بـن أمحـد أنبأنا الشيخ أ :ّبن محويه بن حممد اجلويين قال ا
ّأبـــو احلـــسن علـــي بـــن أمحـــد بـــن جنـــاح ، أنبأنـــا اإلمـــام أبـــو بكـــر حممـــد بـــن إبـــراهيم البخـــاري 

ّالكالبادي ، حدثنا حممد بن عبداهللا بن يوسف العماين ّ.  
ّوحممد بن حممد بن األزهر الشعري قاال  ّحدثنا حممد الكدميي: ّ  ّحدثنا: قال العماين  .ّ

قـال  ـ وهـو الـصواب ـ ّوقال األزهري حدثنا وهب بن عمر بن عثمـان. عمر بن عثمان النمري
جـــاء رجـــل إىل : ّحـــدثنا أيب عـــن أيب إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن قـــيس ابـــن أيب حـــازم قـــال : 

  .)1(» .  ..ٍمعاوية فسأله عن مسألة
ة ّفهــــذا مــــدلول ومفــــاد حــــديث املنزلــــة عنــــد معاويــــة الباغيــــة ، لكــــن األعــــور  ّــــوابــــن تيمي

ًوأمثاهلمـــا خيـــالفون إمـــامهم يف هـــذا املقـــام ، حـــىت أن األعـــور يتخـــذ هـــذا احلـــديث دلـــيال علـــى  ّ ّ
  !!تنقيصه عليه الصالة والسالم

ّوال يتــوهم داللــة احلــديث علــى أعلميــة اإلمــام مــن معاويــة فقــط ، ألن معاويــة إمنــا فهــم  ّ ّ
اه منزلــة هــارون ، و ّــأعلميــة اإلمــام مــن تنزيــل النــيب إي ًهــارون أعلــم امــة موســى قاطبــة ،  قــد كــانّ ّ

ّ أعلـــم االمـــة اإلســـالمية بعـــد النـــيب 7فعلـــي   ، ويـــشهد مبـــا ذكرنـــا استـــشهاد معاويـــة بأعلميـــة 6ّ
  .اإلمام من عمر بن اخلطاب

__________________  
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)18(  

  قول معاوية بعد سماع الحديث

  » ًي علي لكنت له خادما لو سمعت من رسول اهللا ف« 
  :ّقال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي 

ّوأما السنة فبأخبار نبدأ منها مبا ثبت يف الصحيح واملشاهري من اآلثار«  ّ.  
ّحديث يف اخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي    ) :ع ( ّ

ّحــدثنا حممــد بــن جعفــر ، عــن شــعبة  ـ وقــد تقــد إســناده ـ قــال أمحــد يف املــسند ، عــن ّ
  :ّاحلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد بن أيب وقاص قال 

ًخلف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليـا  ّ ّ يـا : فقـال . يف غـزوة تبـوك يف أهلـه) ع ( ّ
ّرســـول اهللا ختلفـــين يف النـــساء والـــصبيان ـــة هـــارون مـــن :  فقـــال !ّ ّأال ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزل ْ

  ؟ّموسى غري أنه ال نيب بعدي
  .جاه يف الصحيحني واتفقا عليهأخر

ّوملسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال  ًأمر معاوية بـن أيب سـفيان سـعدا وقـال : ٍ
ّما منعك أن تسب أبا تراب: له    ؟ْ

ْأما ما ذكرت ثالثا مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـاهلن لـه فلـن : فقال سعد  ّ ّ ّ ً ّ
ًأســبه أبــدا ، ألن يكــون يل واحــدة مــنهن ّ أحــب إيل مــن محــر الــنعمّ وذكــر منهــا حــديث الرايــة . ّ

ملا: الثانية . وسنذكره فيما بعد ان شاء اهللا
ّ

ْفـقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنـاءكم (نزلت   َُ َُ ْ َْ ََ ُ ْ َ َْ َ ْ .  اآليـة) َ
ًدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا  ًّ ّ ّ  
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ًوحسينا ، وقال ّصلى  ـ مسعت رسول اهللا: والثالثة . اللهم هؤالء أهلي ـ ّ
 .ّفقـال يـا رسـول اهللا تـركتين مـع النـساء والـصبيان ـ ّوقـد خلفـه يف بعـض مغازيـه ـ ّاهللا عليه وسلم

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم    .وذكر احلديث. أال ترضى: ّ
إن سـعدا ملـ: وقد ذكـر املـسعودي يف كتـاب مـروج الـذهب ومعـان اجلـوهر 

ّ ً ا قـال ملعاويـة ّ
  :هذه املقالة قال له معاوية 

وكـان سـعد قـد  ؟ ومل قعـدت عـن بيعتـه؟ما كنت عندي أألم منك اآلن ، فلـم مل تنـصره
  .عليّختلف عن بيعته 

ّأمــا إين لــو مسعــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا مسعــت يف : مث قــال معاويــة  ّ
  .)1(» ًعلي بن أيب طالب لكنت له خادما 

  :أقول 
  ) :مروج الذهب ( وهذا ما جاء يف 

ُحــدث أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي ، عــن حممــد بــن محيــد الــرازي ، عــن أيب «  ّ ّ ّ
  :ّجماهد ، عن حممد بن إسحاق ، عن ابن أيب جنيح قال 

ّملـا حـج معاويـة طــاف بالبيـت ومعـه سـعد ، فلمــا فـرغ انـصرف معاويـة إىل دار النــدوة ،  ّ
: مث قــــال . ّووقـــع معاويــــة يف علــــي وشــــرع يف ســـبه ، فزحــــف ســــعدفأجلـــسه معــــه إىل ســــريره ، 

 واهللا ألن يكـون يف خــصلة واحــدة مــن !ّأجلـستين معــك علــى سـريرك مث شــرعت يف ســب علــي ْ
  .ّإيل من أن يكون يل ما طلعت عيله الشمس ٍخصال كانت لعلي أحب

ّواهللا ألن أكون صهرا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل من الولد ما ّ    لعلي ً
__________________  
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ّأحب إيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس ّ.  
ّواهللا ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل ما قال له يـوم خيـرب  ّالعطـني : ّ ُ

ّالراية غدا رجال حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا ورسوله ليس بقـرار يفتحـت اهللا ّّ ّ ً ّ علـى يديـه ، أحـب ً
  .ّإيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس

ّواهللا ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال يل مـا قـال لـه يف غـزوة تبـوك  ّ أال : ْ
ّأنه ال نـيب بعـدي ، أحـب إيل مـن أن يكـون ّ ترضى أن تكون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال ّ ّـ

  .يل ما طلعت عليه الشمس
  .مث ض. ًال خلت لك دارا ما بقيتوأمي اهللا 

ّووجـــدت يف وجــــه آخــــر مــــن الروايــــات وذلــــك يف كتـــاب علــــي بــــن حممــــد بــــن ســــليمان 
  :النوفلي يف األخبار عن ابن عائشة وغريه 

أقعـد حـىت : ًإن سعدا ملا قال هذه املقالة ملعاوية ض يقوم ، ضرط له معاوية وقال لـه 
 ومل قعـدت عــن ؟ّم منـك اآلن ، فهـال نـصرتهمـا كنـت عنـدي قـط أأل: تـسمع جـواب مـا قلـت 

  ؟بيعته
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فإين لو مسعـت مـن النـيب ًمثـل الـذي مسعـت فيـه لكنـت خادمـا  ـ ّ

  .لعلي ما عشت
  .ّواهللا إين ألحق مبوضعك منك: فقال سعد 

» لرجـل مـن بـين عـذرة  ـ فيمـا يقـال ـ وكـان سـعد. يأىب عليـك بنـو عـذرة: فقال معاوية 
)1(.  

__________________  
  .14 / 3مروج الذهب ) 1(
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)19(  

  كالم أروى بنت الحارث 

  مع معاوية
 وخالفتــه العامــة 7ّــومما يــستدل بــه علــى داللــة حــديث املنزلــة علــى إمامــة أمــري املــؤمنني 

  : بال فصل 6بعد رسول اهللا 
ّكــالم الــصحابية اجلليلــة أروى بنــت احلــارث بــن عبــد املطلــب اهلامشيــة ( ة يف املــذكور ـ ّ

أروى بنــت احلــارث بــن عبــد املطلــب اهلامشيــة والــدة « : للحــافظ ابــن حجــر بقولــه ) اإلصــابة 
ّصـلى  ـ ّاملطلـب بـن أيب وداعـة الـسهمي ، ذكرهـا ابـن سـعد يف الـصحابيات يف بنـات عـم النـيب

. امها غزية بنت قيس بن طريف ، من بين احلارث بـن فهـر بـن مالـك: وقال  ـ ّاهللا عليه وسلم
  .)1(» وولدت أليب وداعة املطلب وأبا سفيان وام مجيل وام حكيم والربعة  :قال 

رواه .  ..لقــد قالــت أروى ملعاويــة عنــدما وفـــدت عليــه ودار بينهــا وبينــه حــديث طويـــل
ّغــري واحــد مــن مــشاهري املــؤرخني وأهــل األدب ًكالمــا هــو مــن أحــسن مــا يــستدل بــه يف .  ..ٍ

  .املقام

  رواية ابن عبد ربه 
  :حيث قال .  ..ّأبو عمر أمحد بن عبد ربه األندلسي:  خربها مع معاوية فمن رواة

__________________  
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  .;وفود أروى بنت عبد املطلب على معاوية « 
 ّأن أروى: ّحـدثين عبـداهللا بـن سـليمان املـدين وأبـو بكـر اهلـذيل : ّالعباس بن بكار قـال 

ّبنت احلارث بنت عبد املطلب دخلت على معاوية وهي عجوز كبرية ، فلما رآها معاوية قال 
ًمرجبا بك وأهال يا خالة ، فكيف كنت بعدنا:    ؟ً

ّيــــا ابــــن أخــــي ، لقــــد كفــــرت يــــد النعمــــة ، وأســــأت البــــن عمــــك الــــصحبة ، : فقالــــت 
ٍوتــسميت بغــري امســك ، وأخــذت غــري حقــك ، مــن غــري ديــن كــان منــك وال مــ ّ ن آبائــك ، وال ّ

ّســــابقة يف اإلســــالم ، بعــــد أن كفــــرمت برســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، فــــأتعس اهللا مــــنكم  ّ ْ
ّاجلــدود ، وأضــرع مــنكم اخلــدود ، ورد احلــق إىل أهلــه ولــو كــره املــشركون ، وكانــت كلمتنــا هــي 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّالعليا ، ونبينا   .هو املنصور ـ ّ
ّ، حتتجون بقـرابتكم مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وحنـن ّفوليتم علينا من بعده  ّ ّ

  .أقرب إليه منكم وأوىل ذا األمر
ّ بعـد نبينــا ;ّفكنـا فـيكم مبنزلــة بـين إسـرائيل يف آل فرعــون ، وكـان علـي بــن أيب طالـب 

  .مبنزلة هارون من موسى
  .ّفغايتنا اجلنة وغايتكم النار

ي أي: فقـــال هلـــا عمـــرو بـــن العـــاص  ّكف ّـــ ّتهـــا العجـــوز الـــضالة ، واقـــصري مـــن قولـــك مـــع ُ
  .ذهاب عقلك ، إذ ال جتوز شهادتك وحدك

ّوأنــت يــا ابــن النابغــة ، تــتكلم وامــك كانــت أشــهر بغــي مبكــة ، وآخــذهن : فقالــت لــه  ّ ّ
ّـ إدعاك مخسة نفر من قريش ، فسئلت امك عـنهم ، فقالـت !ُلالجرة ّكلهـم أتـاين ، فـانظروا : ّ

  . ، فغلب عليك شبه العاص بن وائل ، فلحقت بهأشبههم به ، فأحلقوه به
ّكفي أيتها العجوز واقصدي ملا جئت به: فقال مروان  ّ.  

ّوأنت أيضا يا ابن الزرقاء تتكلم: فقالت  ً!  
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ّواهللا مــا جــرأ علــي هــؤالء غــريك ، فــإن امــك القائلــة يف : ّمث التفتــت إىل معاويــة فقالــت   ّ
  :قتل محزة 

  حنــــــــــــــــــــــــــن جزينــــــــــــــــــــــــــاكم بيــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــدر

  
  واحلـــــــــــــــــرب بعــــــــــــــــــد احلـــــــــــــــــرب ذات ســــــــــــــــــعر  

  

  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يل يف عتبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــرب

  
  وشـــــــــــــــــــــكر وحـــــــــــــــــــــشي علـــــــــــــــــــــي دهـــــــــــــــــــــري  

  

  حىت ترم أعظمي يف قربي
  :ّفأجابتها بنت عمي وهي تقول 

  خزيـــــــــــــــــــــــت يف بــــــــــــــــــــــــدر وبعــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــدر

  
ار عظــــــــــــــــــيم الكفـــــــــــــــــــر     ّــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــــة جب

  

  :فقال معاوية 
  .ّعفا اهللا عما سلف ، يا خالة ، هايت حاجتك

  :فقالت 
  . إليك حاجةما يل

  .)1(» وخرجت عنه 

  ابن عبد ربه وكتابه العقد
  :ّوتوجد ترمجة ابن عبد ربه يف كثري من الرتاجم والتواريخ املعتربة ، مثل 

  .671 ـ 609 / 1معجم االدباء  ـ 1
  .110 / 1وفيات األعيان ، البن خلكان  ـ 2
  .29 / 2العرب يف خرب من غرب ، للذهيب  ـ 3
  .163 / 11ية البداية والنها ـ 4
  .10 / 8الوايف بالوفيات  ـ 5

__________________  
  .346 / 1العقد الفريد ) 1(
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  .222 / 2مرآة اجلنان ، لليافعي  ـ 6
  .161: بغية الوعاة  ـ 7
الفقيـه العـامل أيب عمـر أمحـد « : نفح الطيب أليب العباس املقري ، حيث جـاء فيـه  ـ 8

 ، واقتــبس بــه مــن احلظــوة مــا اقتــبس ، وشــهر باألنــدلس بــن عبــد ربــه ، عــامل ســاد بــالعلم ورأس
حــىت ســار إىل املــشرق ذكــره ، واســتطار بــشرر الــذكاء فكــره ، وكانــت لــه عنايــة بــالعلم وثقــة ، 
ٍورواية له متسقة ، وأمـا األدب فهـو كـان حجتـه وبـه غمـرت األفهـام جلتـه ، مـع صـيانة وورع ،  ّ ّّ ّ

ّشهورة الذي مساه بالعقـد ، ومحـاه عـن عثـرات النقـد ، ٍوديانة ورد ماءها فكرع ، وله التأليف امل
ألنه أبرزه مثقف القناة مرهف الـشباة ، تقـصر عنـه ثواقـب األلبـاب وتبـصر الـسحر منـه يف كـل 

  .».  ..باب ، وله شعر انتهى منتهاه ، وجتاوز مساك اإلحسان ومساه
ّبأنه حممـي عـن من الكتب املعرتة عندهم ، فقد مسعت وصفه ) العقد ( كما أن كتابه 

النقــد ، ويف وفيــات األعيــان وغــريه وصــفه بأنــه مــن الكتــب املمتعــة ، ويف بعــض الكتــب وصــفه 
والبلـوي يف ) تارخيـه ( كما نقل عنه واعتمد عليه ابن خلكان يف .  ..ّبأنه من الكتب النفيسة

 ( ابــن خلــدون يف) اإلمتــاع بأحكــام الــسماع ( وأبــو الفــضل جعفــر بــن ثعلــب يف ) ألــف بــا ( 
  .وغريهم) غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام ( وعبد العزيز ابن فهد املكي يف ) تارخيه 

ّوقـــد ألفـــت هـــذا الكتـــاب وختـــريت جـــواهره مـــن « : ّوقـــد قـــال ابـــن عبـــد ربـــه يف وصـــفه  ّ
ّمتخري جواهر اآلداب وحمصول جوامع البيـان ، فكـان جـوهر اجلـوهر ولبـاب اللبـاب ، وإمنـا يل 

اإلختيـار وحـسن اإلختـصار وفـرش لـدور كـل كتـاب ، ومـا سـواه فمـأخوذ مـن أفـواه فيه تـأليف 
ـــاء ، واختيـــار الكـــالم أصـــعب مـــن تأليفـــه ، وقـــد قـــالوا  : العلمـــاء ومـــأثور عـــن احلكمـــاء واالدب

  .»اختيار الرجل وافد عقله 



 231 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

  رواية أبي الفداء
يف أخبـار ) ارخيه ت( إمساعيل بن علي املشتهر بأيب الفداء ، حيث قال يف : ومن رواته 

أن أروى : مــن تــاريخ القاضــي مجــال الــدين ابــن واصــل : وممــا حيكــى عــن حلمــه « : معاويــة 
بنت احلارث بن عبد املطلـب بـن هاشـم ، دخلـت علـى معاويـة وهـي عجـوز كبـرية ، فقـال هلـا 

  ؟ًمرحبا بك يا خالة ، كيف أنت: معاوية 
ّت البــــن عمــــك الــــصحبة ، خبــــري يــــا ابــــن اخــــيت ، لقــــد كفــــرت النعمــــة وأســــأ: فقالــــت  ّ

ّوتــسميت بغــري امســك ، وأخــذت غــري حقــك ، وكنــا أهــل البيــت أعظــم النــاس يف هــذا الــدين  ّ ّ
ًبالء ، حىت قبض اهللا نبيه ، مشكورا سعيه مرفوعا منزلتـه ، فوثبـت علينـا بعـده بنـو تـيم وعـدي  ً ّ ً

ة ، فابتزونــا حقنــا ، ووليـــتم علينــا ، فكنــا فــيكم مبنزلـــة بــين إســرائي ّوامي ل يف آل فرعــون ، وكـــان ّــ
  .ّعلي بن أيب طالب بعد نبينا مبنزلة هارون من موسى

ّكفـــي أيتهـــا العجـــوز الـــضالة ، واقـــصري عـــن قولـــك مـــع : فقـــال هلـــا عمـــرو بـــن العـــاص  ّ ّ
  .ذهاب عقلك

ّوأنت يا ابن النابغة تتكلم ، وامك كانت أشهر بغي مبكة ، وأرخصهن اجـرة : فقالت  ّ ّ ّ
ّكلهـم أتـاين ، فـانظروا أشـبههم بـه  :ُ فسئلت امك عـنهم فقالـت ّ، وادعاك مخسة من قريش ،

  .فغلب عليك شبه العاص بن وائل فأحلقوك به. فأحلقوه به
  .عفا اهللا عما سلف ، هايت حاجتك: فقال هلا معاوية 

ّاريــد ألفــي دينــار ألشــرتي ــا عينــا فــوارة يف أرض خــرارة ، تكــون لفقــراء بــين : فقالــت  ٍ ً ّ ً
وألفـي دينـار اخــرى . ّوألفـي دينـار اخـرى ازوج ـا فقـراء بـين احلـارث. طلـباحلـارث بـن عبـد امل

ّأستعني ا على شدة الزمان ّ.  



  نفحات األزهار................................................................................ 232

  .)1(» وانصرفت . فقبضتها. ّفأمر هلا معاوية بستة آالف دينار

  أبو الفداء وتاريخه 
  :وقد ذكروا أبا الفداء بكل مدح وثناء يف كتبهم مثل 

  .403 / 9طبقات الشافعية للسبكي  ـ 1
  .287 / 2تتمة املختصر ، البن الوردي  ـ 2
  .292 / 9النجوم الزاهرة  ـ 3
  .16 / 1فوات الوفيات ، البن شاكر  ـ 4
  .127 / 14البداية والنهاية البن كثري  ـ 5
  .216 / 1الدرر الكامنة ، البن حجر العسقالين  ـ 6

تـــذكرة « ذكـــر مؤلفـــه أنـــه مـــن التـــواريخ املعروفـــة ، ) املختـــصر يف أخبـــار البـــشر ( وكتابــه 
  ) :كاشف الظنون ( وقال » ّتغنيين عن مراجعة الكتب املطولة 

ًأورد فيــه أشــياء مــن التــواريخ القدميــة واإلســالمية ، لتكــون تــذكرة ومغنيــة عــن مراجعــة « 
مــن الكتــب الــيت ال يقــع مثلهــا وال يــسع « ) : التتمــة البــن الــوردي (  ويف .»ّالكتــب املطولــة 

ًوضمنه كنوزا ، وهل يعجز عـن .  ..ّ اختاره من التواريخ اليت ال جتتمع إالللملوكّجهلها ، فإنه ّ
  .».  ..؟ّالكنوز من هو ملك مؤيد

  رواية ابن شحنة
: ّالقاضي حمب الدين أبو الوليـد احللـيب املعـروف بـابن الـشحنة حيـث قـال : ومن رواته 

حلمه على ظلمـه ، وكـان  سنة ، وكان يغلب 75 مات معاوية ، وكان عمره 60ويف سنة « 
  .ذا هيبة حيسن سياسة امللك

__________________  
  .188 / 1املختصر يف أحوال البشر ) 1(
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ًمرحبــا بــك يــا خالــة ، : دخلــت عليــه أروى بنــت احلــارث بــن عبــد املطلــب ، فقــال هلــا 
  : فقالت ؟كيف حالك

ّسميت بغــري خــيت ، لقــد كفــرت النعمــة وأســأت البــن عمــك الــصحبة ، وتــُخبــري يــا ابــن ا
ًامســك وأخــذت غــري حقــك ، وكنــا أهــل البيــت أعظــم النــاس يف هــذا الــدين بــالء ، حــىت قــبض  ّ ّ
ه ، مــشكورا ســعيه مرفوعــا منزلتــه ، فوثبــت علينــا بعــده بنــو تــيم وعــدي واميــة ، فابتزونــا  ّاهللا نبي ّ ًّــ ً

ّحقنــا ووليــتم علينــا ، فكنــا فــيكم مبنزلــة بــين إســرائيل يف آل فرعــون ، وكــان بــن أيب  طالــب بعــد ّ
ّنبينا صلى اهللا عليه وسلم مبنزلة هارون من موسى ّ.  

  .».  ..فقال هلا عمرو بن العاص
  .)1(.  ..إىل آخر اخلرب

  ابن شحنة وتاريخ 
  :وقد ترجم احلافظ السخاوي البن شحنة بقوله 

ً حبلـــب ونـــشأ ــا يف كنـــف أبيـــه ، فحـــظ القــرآن وكتبـــا ، وأخـــذ عـــن 749ولــد ســـنة « 
ّفاشــتهرت فــضائله ، حبيــث عينــه أكمــل الــدين وســراج الــدين .  ..ادمني إليهــاشــيوخ بلــده والقــ

ّلقضاء بلده وأثنيا عليه ، فواله إياه األشرف شـعبان ، وذلـك يف سـنة  ً عوضـا عـن اجلمـال 78ّ
  .إبراهيم بن العدمي

ًشيخنا وشـيخ اإلسـالم ، كـان إنـسانا حـسنا عـاقال : وذكره ابن خطيب الناصرية فقال  ً ً
ا ، لــه األدب اجليــد ، دمــث األ ًخــالق ، حلــو النــادرة ، عــايل اهلمــة ، إمامــا عاملــا فاضــال ذكي ً ّــً ً ّ

  . ..والنظم والنثر الفائقان واليد الطوىل يف مجيع العلوم ، قرأت عليه
__________________  

  .60حوادث سنة . روضة املناظر) 1(
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والفـــرائض ، مـــع  دبمـــن بيـــوت احللبيـــني ، مهـــر يف الفقـــه واأل: وقـــال الربهـــان احللـــيب 
ًجودة الكتابة ولطف احملاضرة وحسن الشكالة ، يتوقد ذكاء ، وله تصانيف لطاف ّ.  

ــــه أفــــىت ودرس حبلــــب ودمــــشق والقــــاهرة ، وكــــان حيــــب : وقــــال املقريــــزي يف عقــــوده  ّإن
  .ًاحلديث وأهله ، ولقد قام مقاما عجز أقرانه عنه وتعجب أهل زمانه منه

ً منفــردا بالرياســة علمــا وعمـال يف بلــده وعــصره ، وغــرة يف ّــإنه كـان: وحاصـل األمــر فيــه  ً ً ً
ّجبهـــة دهـــره ، وانتهـــى أمـــره إىل تـــرك التقليـــد ، بـــل كـــان جيتهـــد يف مـــذهب إمامـــه وخيـــرج علـــى 

  .ًاصوله وقواعده وخيتار أقواال يعمل ا
العز احلاضري والبدر ابن سالمة حبلـب ، وابـن قاضـي شـهبة وابـن األذرعـي : أخذ عنه 

  . ، وابن اهلمام وابن التنيسي والسفطي وابن عبيداهللا مبصربالشام
وقــد أوردت يف ترمجتــه مــن ذيــل قــضاة مــصر فوائــد كثــرية ، مــن نظمــه ونثــره ومطارحــات 

  .)1(» وحكايات 
ًكتابــا يف التــاريخ وجيــز األلفــاظ واملبــاين ، أنيــق الفحــاوي « وكتابــه الــذي وصــفه بكونــه 

وهـــو . روض املنـــاظر يف علـــم األوائـــل واألواخـــر: بقولـــه ) كاشـــف الظنـــون ( ذكـــره » واملعـــاين 
  .)2(» .  ..تاريخ مشهور أليب الوليد قاضي القضاة

  المشابهة بين هارون وعلي في كالم أروى 
ّوحـال املتـولني لألمـر  ّلقد شبهت أروى بنت احلارث حال بين هاشم حبال بين إسـرائيل

ّظلما حبال فرعون ، وأيضا شبهت حال أمري املؤ ً   ّمنني بعد النيبً
__________________  

  .5 رقم 6 ـ 3اجلزء العاشر ص  ـ 5الضوء الالمع الد ) 1(
  .920 / 1كشف الظنون ) 2(
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ًفصرحت إستنادا إىل حديث املنزلـة بكـون اإلمامـة واخلالفـة .  ..8 حبال هارون بعد موسى 6 ّ
ً حقا ثابتا ألمري املؤمنني 6ّبعد النيب  ً ّمث معاوية قد ابتزوا هذا احلق وغـصبوه ،  ، لكن الثالثة 7ّ

  . ..فكان هو وأهل البيت مظلومني مستضعفني مقهورين كما كان هارون

  أنتم المستضعفون بعدي : قول النبي 
ّفكـــان هـــذا احلـــديث الـــشريف مثبتـــا تعـــني األمـــري للخالفـــة وتعينهـــا لـــه ، ومـــبطال لتقـــدم  ً ّ ّ ً

ًاألغيـار عليــه ، ومــصدقا لقــول النــيب  « : ًخماطبــا ألهــل بيتــه  ـ ا يف األحاديــث الكثــريةكمــ ـ 6ّ
  :منها  .»أنتم املستضعفون بعدي 
 وهي ام ولد العبـاس ، اخـت ميمونـة ـ عن ام الفضل بنت احلارث« : ما أخرجه أمحد 

ّأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه ، فجعلـت أبكـي ، فرفـع رأسـه فقـال : قالت ـ  مـا : ّ
  ؟يك وما ندري مانلقى من الناس بعدك يا رسول اهللاِخفنا عل:  قلت ؟يبكيك

  .)1(» أنتم املستضعفون بعدي : قال 
  .فهذا خوف ام الفضل بنت احلارث ، وكالم النيب معها

  !وذاك كالم أروى بنت احلارث مع معاوية
ّوكل ذلك مثبت أن االمة ظلمت العرتة وغصبت حقها ، فكان يف هذه االمة ما كـان  ّ

  !متابعة القوم للسامري ، واستضعافهم هارونيف امة موسى من 
__________________  

  .339 / 6املسند ) 1(
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  استنتاج باطل من الرازي 
ومــن طرائــف االمــور تفــسري الــرازي اآليــة يف قــصة هــارون ، باملقارنــة بــني حــال هــارون 

ّالنـيب صـلى وحال أمري املؤمنني على ضوء حديث املنزلـة ، مث اسـتنتاجه أن مـا فعلتـه االمـة بعـد 
ًعليه وآلـه وسـلم كـان صـوابا ُولقد قـال لهم هـارون مـن قـبـل ( ّوهـذا نـص كالمـه بتفـسري . ..ّ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ ُـَ َ ََ ْ  َـ

... (:   
ّإن الرافــضة متــسكوا بقولــه : وههنــا دقيقــة وهــي «   لعلــي أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن 7ّ

ّنـرب وصـرح بـاحلق ودعـا ّموسى ، مث إن هارون ما منعه التقيـة يف مثـل هـذا اجلمـع ، بـل صـعد امل
ّالنــاس إىل متابعــة نفــسه واملنــع مــن متابعــة غــريه ، فلــو كانــت امــة حممد صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّــ

ْ ، وأن يـصعد علـى املنـرب مـن 7 أن يفعـل مـا فعلـه هـارون 7على اخلطأ لكان جيب على علـي 
ْغـري تقيــة وخــوف ، وأن يقــول  ّ علمنــا أن االمــة ّفــاتبعوين وأطيعــوا أمــري ، فلمــا مل يفعــل ذلــك: ّ

  .)1(» كانوا على الصواب 

  ّرد النيسابوري على الرازي 
ّوهذا الذي ذكره الرازي وإن كان واضح البطالن لـدى الناقـد البـصري ، لكـن علـو احلـق  ْ
أجلـأ بعـض أكـابر القـوم إىل التــصريح ببطالنـه ، فقـد ذكـر نظــام الـدين النيـسابوري كـالم الــرازي 

  :ص كالمه ّوعقبه مبا يبطله ، وهذا ن
ّإن الشيعة متسكوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم : ّقال أهل السنة ههنا «  ّ ّ:  

اجلمـع ،  ّـأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، مث إن هـارون مـا منعـه التقية يف مثـل ذلـك
ّبــل صــعد املنــرب وصــرح بــاحلق ودعــا النــاس إىل متابعتــه ، فلــو كانــت امــة حممد صــلى اهللا عليــه  ّــ ّ ّ

  ْخلطأ لكان جيب على علي كرم اهللا وجهه أن يفعل ما فعل ّوسلم على ا
__________________  

  .107 / 22تفسري الرازي ) 1(
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  .هارون من غري تقية وخوف
ّإن هــارون صــرح بــاحلق وخــاف فــسكت ، وهلــذا عاتبــه موســى مبــا : وللــشيعة أن يقولــوا 

ً امتنـع أوال مـن البيعـة 2علـي ّعاتب ، فاعتذر بأن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين ، وهكـذا 
ــ، فلما آل األمــر إىل مــا آل أعطــاهم مــا ســألوا وإمنــا قلــت هــذا علــى ســبيل البحــث ال ألجــل . ّ

  .)1(» التعصب 
ّخياف من عناد املتعصبني وتعنت العـاذلني فيقـول  ـ يف آخر كالمه ـ وتراه إمنـا قلـت « : ّ

ًإحقاقـــا للحـــق  ّلـــه لـــيس إالّليوضـــح أن مـــا قا» هـــذا علـــى ســـبيل البحـــث ال ألجـــل التعـــصب 
ّوإجهارا باإلنصاف ، وخمالفة للتعصب واإلعتساف ً ً.  

ّفللــه احلمــد الــذي حيمــل بعــض القــوم علــى التــصريح بــاحلق دفعــا للتعــصبات البــاردة مــن  ً
  .البعض اآلخر منهم

ّ كانـت عـن خـوف واضـطرار وتقيـة 7ّوعلى اجلملة ، فال ريب يف أن بيعة أمري املـؤمنني 
وت هـارون كـذلك ، واألخبـار والروايـات الكثـرية تـدل علـى ذلـك ، ولـيس مـا ، كما كـان سـك

ًذكــره النيــسابوري إالشــاهدا مــن شــواهده ًوســنذكر طرفــا مــن تلــك األخبــار ، ونكتفــي يف .  ..ّ
ّيــا ابــن ام إن القــوم « ًقــائال  ـ 6 ـ  خاطــب النــيب7هــذا املقــام مبــا روي مــن أن أمــري املــؤمنني  ّ

  . ..ًمتاما كالذي قاله هارون» نين استضعفوين وكادوا يقتلو

  . ..ّابن ام إن القوم استضعفوني يا: قول األمير 
  .ابن قتيبة الدينوري: ومن رواة هذا اخلرب 

  :وتوجد ترمجته وثقته واعتبار رواياته وأخباره يف 
  .170 / 10تاريخ بغداد 

__________________  
  .567 / 4تفسري النيسابوري ) 1(
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  .452 / 4تيب الق ـ واألنساب
  .42 / 3ووفيات األعيان 

  .296 / 13وسري أعالم النبالء 
  .142 / 2ومرآة اجلنان 
  .63 / 2وبغية الوعاة 

  .وغريها من الكتب
  : حيث قال ) اإلمامة والسياسة ( رواه يف كتابه املعروف 

  :كيف كانت بيعة علي بن أيب طالب « 
ّ تفقــد قومــا ختلفــوا عــن بيعتــه 2ّوإن أبــا بكــر  عنــد علــي كــرم اهللا وجهــه ، فبعــث إلــيهم ً

] عمــر [ ْ، فجـاء فنـاداهم وهـم يف دار علـي ، فـأبوا أن خيرجـوا ، فـدعا ] بـن اخلطـاب [ عمـر 
ّوالذي نفس عمر بيده لتخرجن أو الحرقنها عليكم على من فيها: باحلطب وقال  ُ ّ.  
  .يا أبا حفص ، إن فيها فاطمة: فقيل له 

  .ْوإن: فقال 
ً ، إالعليــا ، فإنــه زعــم أنــه قــال فخرجــوا فبــايعوا ّ ْحلفــت أن ال أخــرج ، وال أضــع ثــويب : ّ

  .على عاتقي حىت أمجع القرآن
حـــضروا أســـوء  ٍال عهـــد يل بقـــوم: فوقفـــت فاطمـــة رضـــي اهللا عنهـــا علـــى باـــا فقالـــت 

ّ تركتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنازة بني أيدينا وقطعتم أمركم بيـنكم!حمضر منكم  مل !ّ
ًأمرونا ومل تردوا لنا حقاتست ّ!  

  ؟ّأال تأخذ هذا املتخلف عنك بالبيعة: فأتى عمر أبا بكر فقال له 
  .ًّإذهب فادع يل عليا ـ وهو موىل له ـ لقنفذ: فقال أبو بكر 

  ؟ما حاجتك: فذهب إىل علي فقال له : قال 
  .يدعوك خليفة رسول اهللا: قال 
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ لسريع ما كذبتم على رسول اهللا: فقال علي  ّ.  
  .فرجع فأبلغ الرسالة

  . ًفبكى أبو بكر طويال: قال 
:  لقنفــذ 2ال متهــل هــذا املتخلــف عنــك بالبيعــة ، فقــال أبــو بكــر : فقــال عمــر الثانيــة 

خليفـة رســول اهللا يـدعوك للتبــايع ، فجـاءه قنفــذ ، فـأدى مــا أمـر بــه فرفــع : ُعـد إليــه ، فقلـه لــه 
ُلقد ادعى ما ليس له فرجع قنفذ فابلغ الرسالة فبكى أبـو بكـر : هللا علي صوته فقال سبحان ا

  .ًطويال
ّمث قام عمر ، فمشى معه مجاعة ، حىت أتـو بـاب فاطمـة ، فـدقوا البـاب ، فلمـا مسعـت 

يــا أبــت يــا رســول اهللا ، مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن ] : ًباكيــة [ أصــوام نــادت بــأعلى صــوا 
  !ّاخلطاب وابن أيب قحافة

ّا مســـع القـــوم صـــوا وبكاءهـــا انـــصرفوا بـــاكني ، وكـــادت قلـــوم تنـــصدع وأكبـــادهم فلمـــ
  .ّتنفطر ، وبقي عمر معه قوم

  .ًّفأخرجوا عليا ومضوا به إىل أيب بكر
  .بايع: فقال له 

  ؟ْإن أنا مل أفعل فمه: فقال 
ّإذا واهللا الذي ال إله إالهو نضرب عنقك: قالوا  ً.  
  .خا رسولهًإذا تقتلون عبداهللا وأ: قال 

  .ّأما عبداهللا فنعم ، وأما أخو رسوله ، فال: قال عمر 
  .ّوأبو بكر ساكت ال يتكلم

  !أال تأمر فيه بأمرك: فقال له عمر 
  .ال أكره على شيء ما كانت فاطمة إىل جنبه: فقال 

  :فلحق علي بقرب رسول اهللا يصيح ويبكي وينادي 
  .)1( » يا ابن ام إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين

 ومقهوريتـه بعـد رسـول 7ففي هـذا اخلـرب داللـة مـن وجـوه عديـدة علـى تعـني اخلالفـة لـه 
  ويف .  .. وعدوان املتغلبني6اهللا 

__________________  
  .30 / 1اإلمامة والسياسة ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 240

ّخطابــه الرســول مبــا خاطــب بــه هــارون أخــاه موســى داللــة صــرحية علــى أن حالــه تــشبه حــال 
  . ..هارون

فــى بعــد هــذا ســقوط مــا ذكــره الــرازي ، ومتاميــة اإلســتدالل حبــديث املنزلــة علــى فــال خي
  .املطلوب

  إلى ابن قتيبة) اإلمامة والسياسة ( نسبة كتاب 
بعــــون اهللا  ـ إىل ابــــن قتيبــــة) اإلمامــــة والــــسياسة ( وإين ألثبــــت صــــحة نــــسبة كتــــاب 

نــربي أحــد مــنهم إلنكــار كــي أخــتم علــى أفــواه املتعــصبني ، فــال ي ـ وتأييــدات األئمــة األطهــار
.  ..ّاخلرب عن طريق التشكيك يف صحة انتساب هذا الكتـاب إىل مؤلفـه الثقـة املعتمـد عنـدهم

  :فأقول 
ّلقد نقل العالمة عمـر بـن حممـد بـن فهـد املكـي) 1( شـاه ويل اهللا ،  وهـو مـن مـشايخ ـ ّ

ته إىل ابــن قتيبــة مــع نــسب) ّاإلمامــة والــسياسة ( عــن كتــاب  ـ ّوتوجــد ترمجتــه يف الــضوء الالمــع
  :وهذه عبارته ) ّإحتاف الورى بأخبار ام القرى ( بالقطع واليقني ، يف كتابه املشهور 

فيها كتـب الوليـد بـن عبـد امللـك إىل أمـري مكـة عمـر بـن عبـد العزيـز يـأمره . 93سنة « 
ًبــضرب حبيــب بــن عبــداهللا بــن الــزبري ، ويــصب علــى رأســه مــاء بــاردا ، فــضربه مخــسني ســوطا  ً ً ّ

ّب عليه ماء باردا يف يوم شائت ، ووقفه على باب املسجد ، فمات من يومهوص ً ً ّ.  
.  ..يف شـــعبان عـــزل الوليـــد بـــن عبـــد امللـــك عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عـــن احلجـــاز: وفيهـــا 

ّفكتــب الوليــد إىل احلجــاج يستــشريه فــيمن يوليــه مكــة واملدينــة ، فأشــار عليــه خبالــد بــن عبــداهللا  ّ
ّفوىل خالدا مكة ووىل عثمان ابـن حيـان املدينـة ، وعـزل عمـر بـن القسري وعثمان بن حيان ،  ًّ

  . ..عبد العزيز عنهما
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كــان مــسلمة  :ّقــال أبــو حممــد عبــداهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة يف كتــاب اإلمامــة والــسياسة 
ّبن مروان واليا على أهل مكة ، فبينا هو خيطب على املنرب إذ أقبل خالد ابـن عبـداهللا القـسري  ً

ًاليا عليها ، فدخل املسجد ، فلما قـضى مـسلمة خطبتـه صـعد خالـد املنـرب ، فلمـا من الشام و
ّارتقى يف الدرجة الثالثة حتت مـسلمة أخـرج طومـارا ففـضه مث قـرأه علـى النـاس وفيـه  بـسم اهللا : ً

ّأمـا بعـد ، فـإين وليـت : الرمحن الرحيم ، من عبد امللك ابن مروان أمـري املـؤمنني إىل أهـل مكـة 
ًد بـن عبـداهللا القـسري ، فـامسعوا لـه وأطيعـوا ، وال جيعلـن أحـد علـى نفـسه سـبيال ، عليكم خالـ ّ

ٍفإمنا هو القتل ال غريه ، وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبري   .والسالم. ّ
ـــد فقـــال  ٍوالـــذي حيلـــف بـــه وحيـــج إليـــه ، ال أجـــده يف دار أحـــد : مث التفـــت إلـــيهم خال

ّإالقتلته ، وهـدمت داره ودار كـل وقـد أجلـت لكـم فيـه ثالثـة   مـن جـاوره ، واسـتبحت حرمـه ،ّ
  .مث نزل. أيام

  .ودعا مسلمة برواحله وحلق بالشام
ًإن ســعيد بــن جبــري بــوادي كــذا مــن أوديــة مكــة خمتفيــا : فــأتى رجــل إىل خالــد وقــال لــه  ّ

 إين امـرت بأخـذك ،: ّفأرسل خالد يف طلبه ، فأتاه الرسول ، فلمـا نظـر إليـه قـال . مبكان كذا
ٍوأتيت ألذهب بك ، وأعوذ باهللا من ذلك ، فاحلق بأي بلد شـئت ، وأنـا معـك فقـال سـعيد . ّ

إم يؤخذون بعدك ، ويناهلم مـن املكـروه : قال . نعم : قال ؟ألك ههنا أهل وولد: بن جبري 
ّفـإين أكلهـم إىل اهللا عزوجـل: قال  .مثل الذي كان ينالين فـأتى . ال يكـون هـذا: قـال سـعيد . ّ

ّ خالد ، فشده وثاقا ، مث بعث به إىل احلجاجبه إىل ً ّ.  
إن احلجـاج قـد أنـذر بـه وأشـعر بـه قبلـك فمـا عـرض لـه ، : فقال رجل مـن أهـل الـشام 

ّفلو جعلته بينك وبني اهللا لكان أزكى من كل عمل يتقرب به إىل اهللا تعاىل ٍ.  
امللـك ال يرضـى واهللا لو علمـت أن عبـد  ـ وظهره إىل الكعبة قد استند إليها ـ قال خالد

ًعين إالبنقض هذا البيت حجرا حجرا لنقضته يف مرضاته  ً ّ ّ«.  
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موجـــودة يف نـــسخ هـــذا ) اإلمامـــة والـــسياسة ( وهـــذه العبـــارة الـــيت نقلهـــا ابـــن فهـــد عـــن 
  ) :اإلمامة والسياسة ( قال ابن قتيبة يف . الكتاب

ًا علــى أهــل ّوذكــروا أن مــسلمة بــن عبــد امللــك كــان واليــ: ذكــر قتــل ســعيد بــن جبــري « 
ًمكــة ، فبينــا هــو خيطــب علــى املنــرب إذ أقبــل خالــد بــن عبــداهللا القــسري مــن الــشام واليــا عليهــا 
فدخل املسجد ، فلما قضى مسلمة خطبتـه صـعد خالـد املنـرب ، فلمـا ارتقـى يف الدرجـة الثالثـة 

ّحتت مسلمة أخرج طومارا ففضه مث   .)1(» .  ..بسم اهللا الرمحن الرحيم: قرأه على الناس  ً
  .وهللا احلمد على ذلك. فثبت كون الكتاب البن قتيبة

ّوهو الشيخ العالمة عـز ) غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام ( ونسب صاحب ) 2(
إىل ابــن قتيبــة ، بــال أي ) اإلمامـة والــسياسة ( كتــاب .  ..الـدين عبــد العزيــز بــن عمـر بــن فهــد

  :وهذه عبارته .  ..ٍشك وترديد
إن : خطــب خالــد بــن عبــداهللا القــسري بواســط فقــال : ٍ عــن رجــل قــال وروى العتــيب« 

ًأكرم الناس من أعطى من ال يرجوه ، وأعظـم النـاس عفـوا مـن عفـا عـن قـدرة ، وأوصـل النـاس 
  .ٍمن وصل عن قطعية

ًوبىن خالد المه كنيسة وكانت نصرانية ، وهجي بأبيات ّ   .إنتهى. ُ
  .املخلص الكبريخلالد القسري حديث يف ثالث : وقال الوالد 

  .ويف املنتقى من سبعته
ّويف مـــسند عبـــد بـــن محيـــد وهـــو مـــن مســـاع احلجـــاز ، حـــدثين عمـــرو بـــن عـــون ، حـــدثنا  ّ

إن : ّهــشيم ، عــن ســيار أيب احلكــم ، عــن خالــد بــن عبــداهللا القــسري ، عــن أبيــه ، عــن جــده 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ النيب   .انتهى. كيا يزيد أحب الناس ما حتب لنفس: قال له  ـ ّ

__________________  
  .60 / 2االمامة والسياسة ) 1(
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وذكــــر مــــا تقــــدم يف ترمجــــة مــــسلمة بــــن عبــــد امللــــك عــــن ابــــن قتيبــــة يف اإلمامــــة : قلــــت 
  .)1(» ّوالسياسة 

( وال خيفـــى أن الـــشيخ عبـــد العزيـــز املـــذكور هـــو شـــيخ قطـــب الـــدين النهـــرواين صـــاحب 
ّللعالمـــــة الـــــشهاب ) رحيانـــــة األلبـــــاء (  رتجم لـــــه يف، واملـــــ) اإلعـــــالم بـــــأعالم بيـــــت اهللا احلـــــرام 

  .اخلفاجي
ّالعالمـــة تقـــي الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد الفاســـي صـــاحب : والـــشاهد الثالـــث هـــو ) 3( ّ )

) اإلمامــة والــسياسة ( فإنــه نقــل عــن  ـ واملــرتجم لــه يف الــضوء الالمــع وغــريه ـ )العقــد الثمــني 
حيــث قــال برتمجــة مــسلمة .  ..ابــن قتيبــةواعتمــد عليــه كــذلك مــن غــري تــشكيك يف نــسبته إىل 

  :بن عبد امللك بن مروان 
  .)2(» .  ..أمري مكة ، ذكر واليته عليها ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة« 
وهـو الـشيخ أبـو احلجـاج  ـ وهـو متقـدم علـى الـشهود الثالثـة ـ وهنـاك شـاهد رابـع) 4(

: بقولـه ) كـشف الظنـون (  املـذكور يف) ألـف بـاء ( ّيوسف بن حممد البلـوي صـاحب كتـاب 
ّللــشيخ أيب احلجــاج يوســف بــن حممــد البلــوي األندلــسي املعــروف . ألــف بــاء يف احملاضــرات« 

.  ..ّإن أفـصح كـالم مسـع وأعجـز محـد اهللا تعـاىل بنفـسه: ّبابن الشيخ ، وهو جملد ضخم أولـه 
 يلحـق بعـد لـصغره إىل ّذكر فيه أنه مجع فوائد بدائع العلوم البنـه عبـد الـرحيم بعـد موتـه ، إذ مل

ّدرجة النبالء ، ومسى ما مجعه هلذا الطفل املرىب بكتاب ألف با   :حيث قال  ـ» .  ..ّ
ذكـر ابـن قتيبـة  :ًوأما ابن جبـري ففـضله أيـضا مـشهور ، ويف الـدواوين مـذكور  ـ فصل« 

إنه ملا قدم على احلجاج سعيد بن جبري قال له : يف اإلمامة والسياسة 
ّ ّ:  

  .بل أنت شقي بن كسري: فقال احلجاج . أنا سعيد بن جبري: ل  قا؟ما امسك
__________________  

  .ترمجة خالد بن عبداهللا بن يزيد القسري. غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام) 1(
  .194 / 7العقد الثمني بأخبار البلد األمني ) 2(
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: قـال سـعيد . ّـيت وشـقيت امكشـق: قـال احلجـاج . ّامي أعلم بامسي واسـم أيب: قال سعيد 

ّــالوردنك حيــاض: قــال . العلــم يعلمــه غــريك ًأصــابت امــي إذا امســي: قــال ســعيد . املــوت ُ ّ..  .
«.  

ّأبـــو اـــد حممـــد حمبـــوب عـــامل يف : ًكثـــريا ) اإلمامـــة والـــسياسة ( وممـــن ينقـــل عـــن ) 5(
يف ) لـدهلوي ا( ّالـذي نـص علـى اعتبـاره واعتمـد عليـه ) تفـسري شـاهي ( تفسريه املعـروف ب 
ّفإنــه ينقـل عنــه يف .  ..)إيـضاحه (  ، وكــذا تلميـذه الرشــيد يف )1() حتفتـه ( البـاب الثالـث مــن 

ذعنين (: بتفــسري قولــه تعــاىل : موضــع منــه ، منهــا  ــه م ــأتوا إلي َوإن يكــن لهــم اْلحــق ي ِ ِ ْ َ ــَ ُ َ ْ َِ ْ ِ ُِْ  َ ُ ُ ُ ْ َ ( )2( 
  :حيث يقول 

أيهـــا : ً اهللا تعـــاىل وجهـــه خطيبـــا فقـــال قـــام علـــي كـــرم: يف كتـــاب اإلمامـــة والـــسياسة « 
ّالنـــاس ، إن القـــوم إمنـــا فـــروا مـــن كتـــاب اهللا مث بدالـــه أن دعونـــا إليـــه ، وإين أكـــره أن أكـــون مـــن  ّ

ّإن اهللا عزوجــل يقــول . ّالفريــق املتــويل عــن كتــاب اهللا ن َأ ( :ّ ذين أوتــوا نــصيبا م ى ال ر إل َلــم تـ ــَ ِ ً ِ َ ُ ــ َُ ِ ــ َــ َِ َ ْ
ِاْلكتاب يدعون إلى ك ِِ َ ْ َُ ْ نـهم وهـم معرضـون وإن يكـن ِ ولى فريـق م ْتـاب اهللا لـيحكم بـيــنـهم ثـم يـتـ َ ُ َ َ َُ ُْ َِ ْ َ ْ َْ ُ ِ ِْ ُ ُ ُ ْْ ِـ ٌ َ  َ َـ  ُ َ ْ َ ِ ِ ِ

َلهم اْلحق ي  َ ُ ُ َأتوا إليه مذعنين أَ َ ِ ِ ْ َُ ِ ْ ِ ُفي قـلوبهم مرض أم ارتابواُْ َْ َِ ٌ َ ْ ِِ ُ ُ ِ.. . (.  
ٌوإن أدري لعله فتـنة (: بتفسري قوله تعاىل : ومنها  َ ِْ ُ  َِ َ ِ ْ َ ْ ٍ لكم ومتاع إلى حـينَ ِ ِ ٌ َ َ ْ ُ :  قـال )3( ) َ

ثـار  ـ ّكـرم اهللا تعـاىل وجهـه ـ ملـا قتـل علـي بـن أيب طالـب: ويف كتـاب اإلمامـة والـسياسة .  ..«
تبـايعون يل : ّـبالبيعـة فلما بـايعوه قـال هلـم  ـ رضي اهللا تعـاىل عنهمـا ـ الناس إىل احلسن بن علي

  .)4(» .  .. وتساملون من ساملتّعلى السمع والطاعة ، وحتاربون ما حاربت
__________________  

  .97: التحفة االثنا عشرية  )1(
  .49: سورة النور ) 2(
  .111: سورة األنبياء ) 3(
  .183 / 1االمامة والسياسة : انظر ) 4(
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)20(  

  ازل هارون نّاألفضلية من م
ّإنه ال ريب ألحد يف أن من منـازل هـارون هـو أفـضليته مـن مجيـع االمـ ّة املوسـوية ، فـال ٍ

  . ..ًريب أيضا يف أفضلية أمري املؤمنني من مجيع االمة احملمدية
ّـعلـى أنه مل يكـن يف زمـن موسـى  ـ )إزالـة اخلفـا ( يف  ـ ّلقـد نـص شـاه ويل اهللا الـدهلوي

ّمن يناله مقـام الـوزارة ملوسـى إالهـارون ، وأنـه إمنـا طلـب موسـى مـن اهللا أن جيعـل أخـاه هـارون  ّ
  .ًاءا له ال لكونه أخاه ، بل لعدم وجود أحد غريه يصلح هلذا املقامًوزيرا ورد

  . ..وداللة ذلك على األفضلية واضحة
ّكما نص القاضي عياض على أنه مل يكن يف زمن موسـى نـيب غـريه ، إال أخـاه هـارون  ّ ّ

ق بقــــصة موســــى واخلــــضر  وهــــذا احلــــديث إحــــدى حجــــج « : ّــــحيــــث قــــال بعــــد حــــديث يتعل
ّأنا أعلم من موسى ، وال يكون الويل أعلـم مـن النـيب صـلى : خلضر ، لقوله فيه ّالقائلني بنبوة ا

ّاهللا عليـه وسـلم ، وأمـا األنبيـاء فيتفاضـلون يف املعـارف ، وبقولـه  ومـا فعلتـه عـن أمـري ، فـدل : ّ
ّومن قال إنه ليس بنيب قـال  .ّأنه بوحي ّحيتمـل أن يكـون فعلـه بـأمر نـيب آخـر: ّ وهـذا يـضعف . ْ

ّ نيب غريه إال أخاه هارون ، وما نقـل أحـد مـن أهـل 7ّه ما علمنا أنه كان يف زمن موسى ّ، ألن
األخبار يف ذلك شيئا يعول عليه  ً «)1(.  

__________________  
  .143 / 2وانظر . الشفا بتعريف حقوق املصطفى) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 246

 وداللــة ذلــك علــى األفــضلية واضــحة كــذلك ، إذ النــيب أفــضل مــن غــريه بــال كــالم وال
  .خالف

أفـضل  ـ 6 ـ  عنـد النـيب7ّوعلى اجلملة ، فإن حديث املنزلة يدل على أن أمـري املـؤمنني 
ّوأشــرف مــن كــل أحــد ســواه ، إذ مــن الواضــح جــدا أنــه لــو قيــل  ً ّ ٍ زيــد عنــد بكــر مبنزلــة فــالن : ّ

ُفهـم أفـضلية زيـد عنـد  ـ وكـان الـوزير أفـضل النـاس عنـد الـسلطان ـ الـوزير عنـد الـسلطان فـالن
ًوهــذا مــن الوضــوح مبكــان حبيــث يعــد منكــره معانــدا مكــابرا.  .. مــن مجيــع النــاسبكــر ً ّ وال .  ..ٍ

، مــع فــرض كونــه يف  ـ 8 ـ  مبنزلــة هــارون عنــد موســى6 عنــد النــيب 7ّجيــوز عاقــل كــون علــي 
  .والعياذ باهللا ـ املرتبة الرابعة يف األفضلية

هو األوصاف املشهورة املـذكورة على أن شاه ويل اهللا الدهلوي جعل املعترب يف املشاة 
ًّعلى األلسنة ، وهو يعرتف بكون هارون هو أفضل القـوم يف امـة موسـى ، ومـن الواضـح جـدا  ّ

  .ّأن األفضلية من أجلى تلك األوصاف ، ولعل لوضوح ذلك وثبوته مل يعدها ويل اهللا منها
ّبــل إن ويل اهللا نفــسه يــصرح بداللــة حــديث املنزلــة علــى أفــضلية أمــري املــ  حيــث 7ؤمنني ّ

وكـان خليفتـه يف غـزوة تبـوك علـى املدينـة املنـورة ، وهنـاك ظهـرت « : يقول يف مبحث فـضائله 
« ّ ألنــه وصــف الفــضيلة ب )1(» أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى  :فــضيلته العظمــى بقولــه 

الفــضل « ولــو قــال » الفــضيلة « بلحــاظ لفــظ » األعظــم « وهــذه الكلمــة تأنيــث » العظمــى 
«  حبــديث املنزلــة ، فهــو» الفــضل األعظــم «  فــأمري املــؤمنني صــاحب .»األعظــم  « لقــال» 

  .»األفضل 
  ّومبا ذكره شاء ويل اهللا يبطل ما لفقه بعضهم إلنكار داللة احلديث الشريف 

__________________  
  .مبحث فضائل علي. قرة العينني) 1(
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  . من غريه7ّعلى أفضلية اإلمام 
 األفـضلية مـن كـالم ويل اهللا الـدهلوي ، كـذلك يثبـت مـن كـالم وكما يثبت داللته علـى

ّ، ألنـه قـد حـرم محـل احلـديث الـشريف علـى التـشبيه النـاقص ، ومـن املعلـوم ) الـدهلوي ( جنله 
ه لـــو أنكـــرت أفـــضليته بـــل ادعـــي كونـــه مفـــضوال للثالثـــة ، فقـــد محـــل احلـــديث علـــى التـــشبيه  ًأن ّـــ

  . ..الناقص
ًهــذا كلــه ، مــضافا إىل مــا تقــ فإــا تقــضي أن يكــون أمــري .  ..دم مــن أدلــة عمــوم املنزلــةّ

  . ..املؤمنني أفضل االمة ، كما كان املشبه به أعين هارون أفضل االمة

  ّتحريم القاضي عياض وغيره تشبيه غير النبي بالنبي 
ووالـده ، هـو ) الـدهلوي ( وعلى اجلملة ، فمقتضى أدلة عموم التنزيل ، وكذا ما ذكـره 

ـــة حـــدي ـــة علـــى أفـــضلية األمـــري يف االمـــة ، كمـــا كـــان هـــارون هـــو األفـــضل يف امـــة دالل ث املنزل
  .موسى

ّومما يؤكد ما ذكرنا كالم القاضـي عيـاض ، يف بـاب بيـان مـا هـو يف حـق النـيب   سـب 7ّ
  :أو نقص 
ًأن ال يقــصد نقــصا وال يــذكر عيبــا وال ســبا ، ولكنــه ينــزع  ـ الوجــه اخلــامس. فــصل«  ً ًّ ْ

ّأو يستـشهد بـبعض أحوالـه صـلى اهللا عليـه وسـلم اجلـائزة يف الـدنيا علـى بذكر بعض أوصـافه ،  ّ
ٍطريـــق ضـــرب املثـــل واحلجـــة ، لنفـــسه أو لغـــريه ، أو علـــى التـــشبيه بـــه أو عنـــد هـــضيمة نالتـــه أو 
ّغضاضة حلقته ، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيـق ، بـل علـى مقـصد الرتفيـع لنفـسه أو 

ّم التـوقري لنبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، أو قـصد اهلـزل والنـذير سـبيل التمثيـل وعـد لغريه أو علـى ّ ّـ
ّإن قيل يف السوء فقد قيل يف النيب ، أو إن كـذبت فقـد كذب األنبيـاء : بقوله ، كقول القائل  ُـّ ُ ْ ُْ 

 أو ؟ْ، أو إن أذنبت فقد أذنبوا ، أو أنا أسلم من ألسنة الناس ومل يسلم منهم أنبياء اهللا ورسـله
  ا صرب أولوا العزم قد صربت كم
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  .ّمن الرسل ، أو كصرب أيوب ، أو قد صرب نيب اهللا عن عداه وحلم على أكثر مما صربت
  :ّوكقول املتنيب 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف امــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــداركها اهللا

  
  غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحل يف مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

  

  :ّوحنوه من أشعار املتعجرفني يف القول ، املتساهلني يف الكالم ، كقول املعري 
  نــــــــــــت شـــــــــــــعيبكنــــــــــــت موســــــــــــى وافتــــــــــــه ب

  
ـــــــــــــــيس فيكمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــري     غـــــــــــــــري أن ل

  

ّعلــى أن آخــر البيــت شــديد عنــد تــدبره ، وداخــل يف اإلزراء والتحقــري بــالنيب صــلى اهللا  ّ
  :وكذلك قوله . ّعليه وسلم ، وتفضيل حال غريه عليه

د   ّـــــــــــــــلـــــــــــــــوال انقطـــــــــــــــاع الـــــــــــــــوحي بعـــــــــــــــد حمم

  
  ّفلنــــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــديل  

  

  أنــــــــــــــــــــــه ّهــــــــــــــــــــــو مثلــــــــــــــــــــــه يف الفــــــــــــــــــــــضل إال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسرسالة جربيــــــــــــــــــــــــــــــــــلمل   ــــــــــــــــــــه ب ٍ يأتــــــــــــــ

  

  

ّفصدر البيـت الثـاين مـن هـذا الفـصل شـديد ، لتـشبيهه غـري النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
إن هـــذه الفـــضيلة نقـــصت املمـــدوح ، : أحـــدمها : يف فـــضله بـــالنيب ، والعجـــز حمتمـــل لـــوجهني 

  :وحنو منه قول اآلخر . استغناؤه عنها ، وهذه أشد: واآلخر 
  وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت راياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
  خفقــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــني جنــــــــــــــــــــاحي جـــــــــــــــــــــربين  

  

  :وقول اآلخر من أهل العصر 
  ّفــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن اخللــــــــــــــــــد واســــــــــــــــــتجار بنــــــــــــــــــا

  
  ّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــصرب اهللا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  

  

د بــن عبــاد املعــروف باملعتمــد  ّــوكقــول حــسان املصيــصي مــن شــعراء األنــدلس ، يف حمم ّ
  :ووزيره أيب بكر بن زيدون 

ـــــــــــــو بكـــــــــــــر الرضـــــــــــــا ـــــــــــــا بكـــــــــــــر أب   ّكـــــــــــــأن أب

  
  دّوحــــــــــــــــــــسان حــــــــــــــــــــسان وأنــــــــــــــــــــت حممــــــــــــــــــــ  

  

وإمنــــا أكثرنــــا بــــشاهدها مــــع اســــتثقالنا حكايتهــــا ، لتعريــــف أمثلتهــــا ، . إىل أمثــــال هــــذا
  ولتساهل كثري من الناس يف ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح 
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ّهــذا العــبء ، وقلــة علمهــم بعظــيم مــا فيــه مــن الــوزر ، وكالمهــم منــه مبــا لــيس هلــم بــه علــم ، 
ًوحتسبونه هينا وهو عند اهللا    .عظيمّ

ًال ســيما الــشعراء ، وأشــدهم فيــه تــصرحيا وللــسانه تــسرحيا ابــن هــاين األندلــسي ، وابــن  ً ّ ّ
ّســـليمان املعـــري ، بـــل قـــد خـــرج كثـــري مـــن كالمهمـــا عـــن هـــذا إىل حـــد اإلســـتخفاف والـــنقص  ّ

  .وصريح الكفر ، وقد اجتنبنا عنه
ــــذي ســــقنا أمثلتــــه ، فــــإن هــــذه كلهــــ ّوغرضــــنا اآلن الكــــالم يف هــــذا الفــــصل ال ْا وإن مل ّ

ًتتضمن سبا وال أضافت إىل املالئكة واألنبياء نقـصا ، ولـست أعـين عجـزي بيـيت املعـري ، وال  ًّ ّ
ّقصد قائلهـا إزراء وغـصا ، فمـا وقر النبـوة وال عظـم الرسـالة ، وال غـزر حرمـة اإلصـطفاء ، وال  ّّ ّـ ً

ّغزز حظوة الكرامة ، حىت شبه من شبه يف كرامة ناهلا أو معرة قصد اإلن ٍ ّ تفاء منهـا ، أو ضـرب ّ
مثــل لتطييــب جملــسه أو إغــالء يف وصــفه لتحــسني كالمــه مبــن عظــم اهللا خطــره وشــرف قــدره ، 

  .ّوألزم توقريه وبره وى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده
األدب والـسجن ، وقـوة تعزيـره ، حبـسب شـنعة مقالـه  ـ ْإن درء عنـه القتـل ـ فحـق هـذا

ف عادتــه ملثلــه أو نــدوره أو قرينــة كالمــه أو ندمــه علــى مــا ومقتــضى قــبح مــا نطــق بــه ، ومــألو
  .سبق منه

  :ّومل يزل املتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء ، وقد أنكر الرشيد على أيب نؤاس قوله 
ـــــــــاقى ســـــــــحر فرعـــــــــون فـــــــــيكم   فـــــــــإن يـــــــــك ب

  
َفـــــــــــإن عـــــــــــصى موســـــــــــى بكـــــــــــف خـــــــــــصيب   ّ  

  

ر بإخراجـه عـن عـسكره يا ابن اللخناء ، أنت املستهزىء بعصا موسى ، وأمـ: وقال له 
  .من ليلته

ـــه يف حممـــد األمـــني : وذكـــر القتيـــيب  ّأن ممـــا اخـــذ عليـــه أيـــضا وكفـــر فيـــه أو قـــارب ، قول ّ ُ ً ّ
ّوتشبيهه إياه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ:  
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  تنـــــــــــــــــازع األمحـــــــــــــــــدان الـــــــــــــــــشبه فاشـــــــــــــــــتبها

  
ّخلقـــــــــــــا وخلقـــــــــــــا كمـــــــــــــا قـــــــــــــد الـــــــــــــشراكان   ً ً  

  

  :ًوقد أنكروا أيضا عليه قوله 
ٍ يـــــــــــــــــــــــدنيك مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــلكيـــــــــــــــــــــــف ال

  

  
  مــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــول اهللا مــــــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــره  

  

هـو لغـريه [ ألن حق الرسول وموجب تعظيمه وإنافة منزلته أن يـضاف إليـه وال يـضاف 
[.  

فـاحلكم يف أمثــال هــذا مــا بـسطناه يف طريــق الفتيــا ، علــى هـذا املــنهج جــاءت فتيــا إمــام 
  .)1(» .  .. وأصحابه;مذهبنا مالك بن أنس 

رمي تــشبيه غــري النــيب بــالنيب ، بــل حتــرمي تــشبيه بعــض أحــوال غــري وحاصـل هــذا الكــالم حتــ
 ْالنـيب بـبعض أحــوال نـيب مــن األنبيـاء ، وأن فعـل ذلــك يـستوجب التعزيــز إن مل يـستوجب القتــل

...  
ّ معــصوما عــن اخلطــأ ، ومل يكــن األفــضل يف االمــة بعــد النــيب ، بــل 7فلــو مل يكــن علــي  ً
  . ..ً حمرما ، والالزم باطل فامللزوم مثله7ارون كان تشبيهه .  ..كان كغريه من األصحاب

واحلمـــد هللا رب .  .. دليـــل العـــصمة واألفـــضلية 7ـــارون 7ًإذا ، فتــشبيه أمـــري املـــؤمنني 
  .العاملني

ْلكن التعصب حيمل القاضي عياض على أن ينفي داللـة حـديث املنزلـة علـى األفـضلية  ّ
  ؟رته املذكورة اإلذعان به، ويسعى وراء إنكار مدلوله الذي كان مقتضى عبا

__________________  
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  تصريح شبعة بن الحجاج بداللة الحديث على األفضلية
ّوقــد صــرح إمــام جليــل مــن أئمــتهم واعــرتف مبــا ذكرنــاه مــن داللــة حــديث املنزلــة علــى 

ّفقـد نقـل احلـافظ حممـد .  ..ّـ شـعبة بـن احلجاجأال وهـو.  ..7األفضلية املطلقة ألمري املـؤمنني 
  :بعد حديث املنزلة قال ) كفاية الطالب ( بن يوسف الكنجي الشافعي يف 

وقـد نقـل عـن شـعبة بـن . ّهذا حديث دخل يف حد التـواتر: قال احلاكم النيسابوري « 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ احلجاج أنه قال يف قوله رون مـن موسـى أنـت مـين مبنزلـة هـا : 7لعلـي  ـ ّ

ّ أفـضل مـن كـل امـة حممد صـلى 7وكان هارون أفضل امـة موسـى ، فوجـب أن يكـون علـي :  ّـ ّ
ًاهللا عليه وسلم ، صيانة هلذا النص الصريح  ّ «)1(.  

  الكنجي الشافعي وكتابه 
ففـي حـرف الكـاف : يف موضـعني ) كفايـة الطالـب ( وقد ذكر كاشف الظنون كتاب 

د بـــن .  بـــن أيب طالـــبكفايـــة الطالـــب يف مناقـــب علـــي« :  ـــللـــشيخ احلـــافظ أيب عبـــداهللا حمم ّ
مناقـب علـي بـن « : ويف حرف امليم  » 658ّيوسف بن حممد الكنجي الشافعي املتوىف سنة 

أمحــد بــن حنبــل ذكرهــا يف فــضائل العــشرة ، وأليب  لإلمــام ـ رضــي اهللا تعــاىل عنــه ـ أيب طالــب
وأليب عبــــد الـــرمحن أمحــــد بـــن شــــعيب  ، 568املؤيـــد موفـــق بــــن أمحـــد اخلــــوارزمي املتـــوىف ســـنة 

وفيـه كفايـة الطالـب يف مناقـب اإلمـام علـي بـن أيب طالـب . 303النسائي احلافظ املتوىف سنة 
  .»ّ، أليب عبداهللا حممد بن يوسف الكنجي 

__________________  
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 جمـال هلفـوات املنكـرين داللـة هـذا احلـديث ، وهل بعد كالم شعبة بن احلجاج اإلمـام ،
ٍأو أباطيل من يدعي داللته على نقص يف اإلمام    ؟7ّ

  ترجمة شعبة بن الحجاج 
ٍومن املناسب جدا ذكر طرف من كلمات بعض أعالم القوم يف بيان مناقب شـعبة بـن  ًّ

  :احلجاج 
: روى عنــه  . ..أبــو بــسطام شــعبة بــن احلجــاج بــن الــورد العتكــي« : الــسمعاين  ـ 1

ّعبداهللا بن املبارك ، وأبـو الوليـد الطيالـسي ، وحممـد بـن امساعيـل البخـاري وسـليمان بـن حـرب 
، وغنــدر ومــسلم بــن احلجــاج ، ومحيــد بــن زجنويــه ، وعلــي بــن اجلعــد ، وعبــداهللا بــن إدريــس ، 

 بنهرناب قرية أسفل من واسـط ، 83وكان مولده سنة . والثوري ، ومحاد بن سلمة والبصريون
  . سنة ، وكان أكرب من سفيان بعشر سنني77ّ يف أوهلا ، وله يوم مات 160ومات سنة 

ًوكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفـضال ، وهـو أول مـن فـتش بـالعراق  ً ً ً
ًعــن أمــر احملــدثني ، وجانــب الــضعفاء واملرتوكــني ، حــىت صــار علمــا يقتــدى بــه ، مث تبعــه عليــه  ّ

  .بعده أهل العراق
وعبـد اهللا تعـاىل حـىت  ّكان مجع بني العلم والزهادة واجلد والصالبة والـصدق والقناعـة ،و

  .)1(» .  ..ليس بينهما حلم.  ..ّجف جلده على عظمه
مـــن تـــابعي التـــابعني وأعـــالم .  ..شـــعبة بـــن احلجـــاج اإلمـــام املـــشهور« : النـــووي  ـ 2

  .ّحلديث وجاللته وحتريه واحتياطه وإتقانهأمجعوا على إمامته يف ا.  ..ّاحملدثني ، وكبار احملققني
ًمل يكن يف زمن شـعبة مثلـه يف احلـديث وال أحـسن حـديثا : قال اإلمام أمحد بن حنبل 

  .ًمنه ، روى عن ثالثني رجال من الكوفة مل يرو عنهم سفيان
__________________  
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وكـان جيـيء الرجـل يعـين : قـال . اقلـوال شـعبة مـا عـرف احلـديث بـالعر: وقال الشافعي 
ُال حتدث وإال اشتكيت عليك السلطان: ًالذي ليس أهال للحديث فيقول  ّ ّ.  

اآلن يقـدم علـيكم رجـل مـن أهـل واسـط يقـال لـه : قال لنا أيوب : وقال محاد بن زيد 
  .ّشعبة ، هو فارس باحلديث ، فحدثوا عنه

إذا أردت احلــديث : ســلمة فقــال إختلفــت إىل محــاد بــن : وقــال أبــو الوليــد الطيالــسي 
  .فالزم شعبة

ّال ابــايل مـن خيـالفين إذا وافقــين شـعبة ، ألن شــعبة كـان ال يرضــى : وقـال محـاد بــن زيـد 
  .ّأن يسمع احلديث مرة ، وإذا خالفين شعبة يف شيء تركته

ًكـــان شـــعبة امـــة وحـــده يف هـــذا الـــشأن ، يعـــين علـــم احلـــديث : وقـــال أمحـــد بـــن حنبـــل 
  .وأحوال الرواة

شــعبة أمــري املــؤمنني يف : يقــول  ـ يعـين الثــوري ـ كــان ســفيان: ّوروينـا عــن ابــن مهــدي 
  .)1(» .  ..احلديث

  . ..احلجة احلافظ شيخ اإلسالم ـ شعبة بن احلجاج بن الورد« : الذهيب  ـ 3
  .شعبة أمري املؤمنني يف احلديث: كان الثوري يقول 

  .)1(» يف العراق لو ال شعبة ملا عرف احلديث : ّوقال الشافعي 
شــعبة بــن احلجــاج بــن . اإلمــام أبــو بــسطام العتكــي مــوالهم الواســطي« : اليــافعي  ـ 4

أثـىن مجاعـة مـن كبـار األئمـة عليـه ووصـفوه .  ..الورد ، شيخ البـصرة وأمـري املـؤمنني يف احلـديث
  ًبالعلم والزهد والقناعة والرمحة واخلري ، وكان رأسا 

__________________  
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  .)1(» يف العربية والشعر سوى احلديث 
هو أمري املؤمنني يف احلـديث : كان الثوري يقول . ثقة حافظ متقن« : ابن حجر  ـ 5

ً، وهو أول من فتش بـالعراق عـن الرجـال وذب عـن الـسنة ، وكـان عابـدا ّ ّ مـات . مـن الـسابعة. ّ
  .)2(» سنة ستني 

  ّتصريح القاضي عبد الجبار بداللة الحديث على األفضلية
ًوصــرح قاضــي القــضاة عبــد اجلبــار بــن أمحــد املعتــزيل أيــضا بداللــة حــديث املنزلــة علــى  ّ

امـــوع احملـــيط ( ّكمـــا ذكـــر أبـــو حممـــد احلـــسن بـــن أمحـــد بـــن متويـــه يف كتـــاب .  ..األفـــضلية
 القاضـي ، غـري أن ابـن متويـه مجعـة ، فقـد جـاء فيـه الـذي هـو يف األصـل تـصنيف) بالتكليف 

  :عنه 
وذكـــر أنـــه قـــد يـــستعمل لفـــظ الفـــضل فيمـــا ال يتعلـــق بفعـــل العبـــد اختيـــاره ، كنحـــو « 

لــه نــسب خمــصوص  تفــضيل العاقــل علــى غــريه ، وتفــضيل الــشجاع علــى غــريه ، وتفــضيل مــن
ّفإنـا نـتكلم يف الفـضل على من ليس له ذلك النسب ، وليس هذا هو املقصود ذه املـسألة ، 

ّالـذي يقتــضي مــدحا وتعظيمــا يف الــدين ، فهــذا البـد مــن تعلقــه باختيــار الفاضــل ووقوفــه علــى  ّ ً ً
ًفعله ، ويف هـذا البـاب خاصة جيـوز وقـوع اخلـالف بـني العلمـاء دون األول ، وإذا كـان كـذلك  ّـ

ه ، وعلـى هـذا ال ٍوقف العلم بالقطع على األفضل على مسع وارد بـه ، ألنـه ال جمـال للعقـل فيـ
ّيــــصح الرجــــوع يف إثباتــــه إىل عــــد الفــــضائل ، ألن تلــــك األفعــــال خيتلــــف مواقعهــــا حبــــسب مــــا  ّ
ّينضاف إليها من النيات والقصود ، وذلك مما هو عنا مغيب ، فال ميكن القضاء بفضل أحد  ّّ

  .ًوالقطع على ثوابه ، فضال عن تفضيله على غريه ، فيجب اإلعتماد يف ذلك على السمع
__________________  
  .265 / 1 ـ 160حوادث  ـ مرآة اجلنان) 1(
  .2798 رقم 418 / 1تقريب التهذيب ) 2(



 255 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

ّفلهـذا رجـع الــشيخ أبـو عبــداهللا إىل خـرب الطــري ، ألنـه قــد دل بظـاهره علــى ثبوتـه أفــضل 
  .ّيف احلال ، وكل من أثبته يف تلك احلال أفضل قضى باستمرار هذه الصفة فيه

ْنزلة ، ألا إذا مل يرد ا ما يتصل باإلمامة ، فيجب أن يريـد بـه الفـضل وهكذا خرب امل ّ ُ
  . ـ8 ـ الذي يلي هارون فيه موسى

فإن أراد بعضهم إثبات أنه أفضل يف غالب الظن ، بالرجوع إىل أمارات خمـصوصة مـن 
 ، فهـذا حنو ما انتشر عنه من الزهد والعبادة والعناء يف احلرب والـسبق إىل اإلسـالم وغـري ذلـك

  .غري ممنوع منه ، وإليه ذهب بعض الشيوخ الذي آثروا املوازنة
ّوقــد أحــال يف الكتــاب علــى الكتــاب املغــين ، ألنــه حكــى هنــاك عمــدة مــا كــان الــشيخ 

  .»أبو عبداهللا يذكره يف هذا الباب ، وباهللا التوفيق 

  :أقول 
ّ ، وثبـوت األفـضلية 7نني ّفخرب املنزلة مثل خرب الطري يف الداللة على أفـضلية أمـري املـؤم

ٍلــه مــن حــديث املنزلــة كــاف لداللتــه علــى اخلالفــة ، لوجــوب تقــدمي األفــضل علــى املفــضول ، 

  .)الدهلوي ( ًّوهو واضح جدا ، حىت اعرتف به والد 
  :يف البحث عن حديث املنزلة ) املغين ( ّوقال القاضي عبد اجلبار يف 

ملـا اسـتخلفه علـى املدينـة  ـ 7 ـ إنـه: قيـل لـه . فما املراد عنـدكم ـذا اخلـرب: ْفإن قيل « 
ّ

م املنـــافقون فيـــه ، قـــال هـــذا القـــول داال علـــى لطـــف حملـــه منـــه و  ّوتكل ســـكونه إليـــه ] ّقـــوة [ ّـــ
 إمنـا اســتخلفه 7واشـتداد ظهـره بــه ، ليزيـل مــا خـامر القلــوب مـن الـشبهة يف أمــره ، ولـيعلم أنــه 

  .»هلذه األحوال اليت تقتضي اية اإلختصاص 
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  ّترجمة القاضي عبد الجبار
ّوالقاضي عبد اجلبار ذكروه يف كبار علماء الشافعية وأثنوا عليه  ّ:  

عبد اجلبار بـن أمحـد بـن عبـد اجلبـار بـن أمحـد بـن خليـل « : قال ابن قاضي شهبة  ـ 1
، القاضــي أبــو احلــسن اهلمــداين ، قاضــي الــري وأعماهلــا ، وكــان شــافعي املــذهب ، وهــو مــع 

قــال ابــن كثــري يف . ّتــزال ، ولــه املــصنفات الكثــرية يف طــريقتهم ويف أصــول الفقــهذلــك شــيخ اإلع
ٍومــن أجــل مــصنفاته وأعظمهــا دالئــل النبــوة يف جملــدين ، أبــان فيــه عــن علــم وبــصرية : طبقاتــه  ّ ّ ّ

مــات يف ذي القعــدة . محيــدة ، وقــد طــال عمــره ، ورحــل النــاس إليــه مــن األقطــار واســتفادوا بــه
  .)1( » 415سنة 

ّعبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بـن أمحـد بـن عبـداهللا القاضـي أبـو « : السبكي   ـ2
ّاحلـــسن اهلمـــداين االســـدآبادي ، وهـــو الـــذي تلقبـــه املعتزلـــة قاضـــي القـــضاة ، وال يطلقـــون هـــذا 
اللقــب علــى ســواه ، وال يعنــون بــه عنــد اإلطــالق غــريه ، كــان إمــام أهــل اإلعتــزال يف زمانــه ، 

الـــــشافعي يف الفـــــروع ، ولـــــه التـــــصانيف الـــــسائرة والـــــذكر الـــــشائع بـــــني وكـــــان ينتحـــــل مـــــذهب 
ّاالصــوليني ، عمر دهــرا طــويال حــىت ظهــر لــه األصــحاب وبعــد صــيته ، ورحلــت إليــه الطــالب ً ً ّــ ّ 

.. . «)2(.  
ًوكان رجال حمققا واسع النظر « : ووصفه يف موضع آخر بقوله  ّ ً «)3(.  

ًنيف منهـا التفـسري ، عـاش دهـرا طـويال شيخ املعتزلة وصاحب التـصا« : السيوطي  ـ 3 ً
  .)4(» ًوسار ذكره ، وكان فقيها شافعي املذهب 

  القاضي أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار « : األسنوي  ـ 4
__________________  
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ًاإلسـرتابادي ، إمـام املعتزلـة ، كـان مقلدا للـشافعي يف الفـروع ، وعلـى رأي املعتزلـة يف االصــول  ّــ
  .)1(» ّذكره ابن الصالح . ..

ّتصريح السمناني بداللة الحديث على أن عليا سيد األولياء ًّ ّ  
زلـة قاضـي القـضاة وال يطلقـون هـذا وهو الذي تلقبه املعت( وترمجة الداوودي ذا اللفظ 

ولـــه التـــصانيف الـــسائدة منهـــا .  ..كـــان امـــام أهـــل االعتـــزال يف زمانـــه.  ..اللقـــب علـــى ســـواه
وقــال  . )248 رقــم 262 / 1طبقــات املفــسرين ( والــذكر الــشائع بــني االصــولني . التفــسري

« : ال يف مفتتحــه الــذي قــ) العــروة الــوثقى ( ّعــالء الدولــة أمحــد بــن حممــد الــسمناين يف كتابــه 
ًأما بعـد ، فقــد سـنح يف خـاطري بغتــة يـوم األحـد بعــد صـالة الـصبح الثــاين مـن اإلعتكــاف يف  ّـ

ّأن ابـوب  : 720مسجد صوفيا باد خدا داد العشر اآلخر من شهر اهللا املبارك رمـضان سـنة  ْ
ّواهذب على وفق اإلشـارة بعـض القدسـيات الـواردة علـى قلـيب يف األوقـات املعينـة يف ع لـم ريب ّ

ّاملخصوصة ا فيمـا جيـب اإلعتقـاد بـه ، ومـا مسـح بتقييـده الوقـت املـصفى عـن املقـت يف أثنـاء 
ّالكتابة ستة أبواب ، ليسهل على الشارع يف أبـواب املعـارف خاصـة يف مـشارع أربـاب القـدس 

ًومرابع أصحاب االنس اإلطالع على ما فيه والظفر ملطلوبه عند مطالعتـه ، تيمنـا بقولـه تعـ ّ اىل ّ
ٍإن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام (:  ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ ْ َ َِ  َ َ َ  ُ  ( العروة الوثقى ألهل : ّ وامسيه

  :ّقال ما نصه » .  ..اخللوة واجللوة
ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ولكـن ال  ـ  وسـالم املالئكـة الكـرام7 ـ وقال لعلي« 
ً خم بعد حجة الـوداع ، علـى مـأل مـن املهـاجرين واألنـصار ، آخـذا وقال يف غدير. نيب بعدي ٍ

وهــذا حــديث . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه: بكتفــه 
  .متفق على صحته

  . ـعليه التحية والسالم ـ ّفصار سيد األولياء ، وكان قلبه على قلب حممد
ّوإىل هـذا الـسر أشـار سـيد الـصديقني ّ ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  صـاحب غـار النـيبّ أبـو  ـ ّ

  يا أبا  :ّبكر ، حيث بعث أبا عبيدة بن جراح إىل علي الستحضاره 
__________________  
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ْعبيـدة ، أنــت أمـني هــذه االمــة ، أبعثـك إىل مــن هـو يف مرتبــة مــن فقـدناه بــاألمس ، ينبغــي أن 
  .» حبسن األدب ، إىل آخر مقالته بطوهلا ّتتكلم عنده

ًداللــة حــديث املنزلــة علــى أن عليــا ســيد األوليــاء ، وفيهــا عــن أيب : ففــي هــذه العبــارة  ّّ
  .6ًّإن عليا يف مرتبة النيب : بكر 

  ترجمة السمناني 
) طبقـــات الـــشافعية ( ّوذكـــر الـــشيخ عبـــد الـــرحيم األســـنوي ترمجـــة الـــشيخ الـــسمناين يف 

  :بقوله 
ّـء الدين أبو املكارم أمحد بن حممد بن أمحد امللقب بعـالء الدولـة وعـالء الـدين ، عال«  ّ

ّكان عاملا مرشـدا ، لـه كرامـات وتـصانيف كثـرية يف التفـسري والتـصوف .  ..املعروف بالسمناين ً ً
  .)1(» تويف قبل األربعني وسبعمائة . وغريمها

تصريح السيد محمد الدهلوي بأن الحديث برهان االت ّ   حاد بين ّ

  ّالنبي وعلي 
ّوقـــال الـــسيد حممـــد بـــن يوســــف احلـــسيين الـــدهلوي املعـــروف ب  مــــا » گيـــسو دراز « ّ

  :تعريبه 
وكــان الغالــب يف حــضور جربئيــل عنــد الرســول كونــه بــصورة دحيــة الكلــيب ، ال مبعــىن « 

ّخروجـــه عـــن صـــورته األصـــلية ، وال أن هـــذه الـــصورة مغـــايرة لتلـــك ، وإمنـــا كـــان اإلخـــتالف يف ّ ّ ّ 
ّمطلقا ، ويقال أيضا بأن جربئيل عقـل حممد قـد متثـل  اإلعتبار ، إذ ال يوجد املطلق يف اخلارج ّـ ّ ً ً
ْإنه وإن قالوا اجلهار خالف العقـل لكنـه عقـل خمفـي : ٍبصورة ، فكان وضع األشياء مواضعها 

  وهناك العقل الكل ، 
__________________  
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خلقت أنا وعلـي : ٍفرت به ونظرت إليه حصلت على كثري من األسرار ، ومن هنا كان فلو ظ
ّمــن نـــور واحـــد ، إذ كـــان علـــي أخــا للنـــيب ، آخـــى بـــني كـــل نــوعني وشـــكلني ففـــي النبـــوة وفيـــه  ّ ّ ً
ّاخلالفة ، وأنت مين كهارون من موسى ، حيكي عن تلك الواقعية فإن كالمنا إشارة وعند من  ّ

  .)1(» م والسال .فهم عبارة
دليـل علـى تقـدمي وتـرجيح  ـ كحـديث النـور ـ ّففي هذا الكالم تصريح بأن حديث املنزلة

ّ علـــى ســـائر اخلالئـــق ، وأنـــه برهـــان علـــى املـــساواة واإلحتـــاد بينـــه وبـــني الرســـول 7أمـــري املـــؤمنني 
  .6األمني ، 

ًفيتم ذا الكالم أيضا مرام اإلمامية ، وتسقط التأويالت الواهية لبعض علم   .ّاء السنيةّ

  ّترجمة السيد محمد الدهلوي 
ّوالــــسيد حممـــــد الـــــدهلوي  ّمـــــن أعـــــاظم علمـــــاء أهـــــل الـــــسنة احلـــــائزين » كيـــــسو دراز « ّ

وقـال ) أخبـار األخيـار ( ّللفضائل واملقامات السنية ، ترجم لـه الـشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف 
:  

نيعـة وكـالم عـال ، وكـان مجع بني العلم والسيادة ، وله يف الوالية شأن رفيـع ومرتبـة م« 
احلقيقـة طريـق خمـصوص ، قـدم يف  له من بـني علمـاء چـشت مـشرب خـاص ، ويف بيـان أسـرار

أوائل أمره إىل قدم ، وخرج منها بعد وفاة الشيخ إىل ديار دكـن ، وحـصل لـه يف أهلهـا القبـول 
ار الــذي ومـن تـصانيفه املــشهورة كتـاب األمسـ.  ..العظـيم وانقـادوا لـه وأطــاعوه حـىت تـويف هنــاك

  .».  ..ذكر فيه احلقائق واملعارف بلسان الرمز واإلمياء واإليقاظ واإلشارة
__________________  
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  ّتصريح محمد األمير بداللة الحديث على األفضلية
  : ـ )الروضة الندية ( يف  ـ ّوقال حممد بن إمساعيل األمري

  وكهـــــــــــــــــــــــــــــــارون غـــــــــــــــــــــــــــــــدا يف شـــــــــــــــــــــــــــــــأنه« 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه    اّ إالمن ه لـــــــــــــــــــــــــــــيس نبي ّـــــــــــــــــــــــــــــأن ــــــــــــــــــــــــــــ   ّـ

  

ّالبيت واضـح األلفـاظ ، واإلشـارة إىل حـديث املنزلـة الـشهري ، الـذي رواه مـن الـصحابة 
ّاجلم الغفري ، وإن من رزق اطالعا على كتـب األحاديـث احلافلـة علـم تـواتر ذلـك ، ولنتـشرف  ً ّّ

  . ..ّبسرد ما ورد من تلك مما عرفناه
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ وقولــه فيــه لبيــان » مــن « إن : قــال بعــضهم . ّت مــينأنــ:  ـ ّ

ويــصح : قلــت . أنــت مــن جنــسي يف تبليــغ واألداء ووجــوب الطاعــة وحنــو ذلــك: أي . اجلــنس
ـفمن تبعنـي فإنـه مني ( :ّأن تكون تبعيضية مثل يف قولـه تعـاىل عـن خليلـه  ِ ُ  َِ ََِ َِ ْ  أي فإنـه بعـض ) َـ
ّمين ، لفرط اختصاصه يب واتصاله وتبعيته يل وت مبنزلـة هـارون مـن : ّعبده ألمري ، ويكون قولـه ّ

ّمبنزلــة بيــان هلــذه البعــضية واخلــصوصية ،  .موســى أنــت بعــض مــين : أي . للمقابلــة»  البــاء «و ّ
يقابل منزلك منزلة هارون من موسى ، فكمـا أن هـارون بعـض مـن موسـى فأنـت تقابـل منزلتـه 

  .وتساويها ، وحيتمل خترجيات اخر هذا أقرا يف ذلك
ة منيفــة ، فإنــه قــد كــان هــارون عــضد موســى وال ّــ خيفــى أن هــذه منزلــة شــريفة ورتبــة علي

ّالذي شد اهللا به أزره ، ووزيره ، وخليفته على قومه حني ذهب ملناجاة ربه ّ.  
ْ ، وهو الذي سـأل اهللا تعـاىل أن 7 مبنزلة هارون 7وباجلملة ، مل يكن أحد من موسى 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ســأل ذلــك رســول اهللاّيــشد بــه أزره ويــشركه يف أمــره ، كمــا  كمــا يف  ـ ّ
َسنشد عضدك بأخيـك (:  بقولـه 7حديث أمساء بنت عميس ، وأجـاب اهللا نبيـه  ُِ َِ َ َ َـ  ُ َـ .  اآليـة) َ

  كما أجاب
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّنبينا  كما يف حديث أمساء بنت عميس ـ بإجابته ـ 7 ـ بإرساله جربئيل ـ ّ
  .ـ

ني الكــرميني 7فقــد شــابه الوصــي   ، ويف إجابــة الــرب ســبحانه 8ّــ هــارون يف ســؤال النبي
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّوتعاىل ، ومت التـشبيه بتنزيلـه منـه منزلـة هـارون مـن الكلـيم ، ومل يـستثن  ـ ّ

ّشيئا سوى النبوة ، خلتم اهللا باا برسوله ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ً   .خامت األنبياء ـ ّ
 ، ملا يشاركه فيها أحد غريه ، وقد 7ّ تعاىل ا ورسوله الوصي ّوهذه فضيلة اختص اهللا

ّنزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن نفـسه منزلـة رأسـه مـن جـسده ، كمـا أخرجـه اخلطيـب  ّ ّ
ّعن الرباء بن عازب ، والديلمي يف مسند الفردوس عن ابن عباس ، قال قال رسول اهللا صلى 

  .»زلة رأسي من جسدي ّعلي مين مبن: ّاهللا عليه وسلم 

  :أقول 
ويف هـــذا الكـــالم داللـــة حـــديث املنزلـــة علـــى األفـــضلية بـــصراحة ، كمـــا يف داللـــة علـــى 

ّأفضليته من غري هذه الناحية ، كما ال خيفى على من تدبر فيه ّ.  

  ّترجمة محمد بن إسماعيل األمير
ًوقــد تــرجم القاضــي الــشوكاين حممــد بــن إمساعيــل األمــري ترمجــة ضــافية نــذكر  منــا اجلمــل ّ

  :اآلتية 
ابــن احلــسن بــن احلــسن بــن علــي ابــن أيب .  ..ّالــسيد حممــد بــن إمساعيــل بــن صــالح« 

اإلمــام الكبــري ، اتهــد : طالــب رضــي اهللا عــنهم ، الكحــالين مث الــصنعاين ، املعــروف بــاألمري 
  املطلق ، صاحب التصانيف ، ولد ليلة اجلمعة نصف مجادى 
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 إىل مكة ، وقرأ احلديث علـى أكـابر علمائنـا وعلمـاء املدينـة ورحل.  .. ،1099اآلخرة سنة 
ّ، وبرع يف مجيـع العلـوم ، وفـاق األقـران ، وتفـرد برياسـة العلـم يف صـنعاء ، وتظهـر باإلجتهـاد ، 

ّوعمــــل باألدلــــة ، ونفــــر عــــن التقليــــد ، وزيــــف مــــا ال دليــــل عليــــه مــــن اآلراء الفقهيــــة ّ ــــه .  ..ّ ول
ًأفــــرد كثــــريا مــــن املــــسائل بالتــــصنيف مبــــا يكــــون مجيعــــه يف وقــــد .  ..مــــصنفات جليلــــة حافلــــة ،

  . ..جملدات
  . ..ّوباجلملة ، فهو من األئمة اددين ملعامل الدين

  .)1( » 182 يف يوم الثالثاء ثالث شهر شعبان سنة ;وتويف 

  تصريح ابن روزبهان بحصول جميع الفضائل لإلمام علي 
  ) :الباطل ( زلة من كتابه وقال الفضل ابن روزان يف مبحث حديث املن

صـلى اهللا عليـه  ـ يثبـت بـه ألمـري املـؤمنني فـضيلة االخـوة واملـؤازرة لرسـول اهللا: ًوأيـضا « 
  .»ًيف تبليغ الرسالة وغريمها من الفضائل ، وهي مثبتة يقينا ال شك فيه  ـ ّوسلم

 علــى يف هــذا الكــالم ظــاهرة يف العمــوم كمــا ال خيفــى ، وداللتهــا» الفــضائل « وكلمــة 
  . ، فهو األفضل واملقدم على اجلميع7ذلك واضحة ومن املعلوم أن هذا غري حاصل لغريه 

__________________  
  .417 رقم 56 ـ 52 / 2البدر الطالع ) 1(
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  تصريح الشريف بداللة الحديث على

  ّشدة االتصال بين النبي وعلي 
ّوالـسيد احملقـق اجلرجـاين صــرح يف  لـة حــديث املنزلـة علـى شــدة بدال) حاشـية املـشكاة ( ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ اإلتـصال بـني النـيب  ، يف مجيـع الفـضائل ، 7وبـني أمـري املـؤمنني علـي  ـ ّ
ومـــن الواضــح إفـــادة هـــذا الكــالم أفـــضلية اإلمـــام ، . ًوقـــد تقـــدمت عبارتــه ســـابقا.  ..ّالنبــوةّ إال

ّوأعلميتـه ، وتقدمـه مـن مجيـع اجلهـات ، علـى مـن عـدا الرسـول الكـ ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رميّ ّ 
...  

ّفمـا تومهه بعــض املتــومهني مــن داللــة احلـديث علــى اإلســتخالف املوقــت فقــط ، واضــح  ّ ــ ّ
ّالسقوط ، ألن مقتضى شدة اإلتصال يف الفضائل هو حـصول جيمـع الفـضائل الثابتـة هلـارون  ّ

ّ، ومــن البــني أن عمــدا األفــضلية واألرجحيــة واألعلميــة بعــد موســى ، فهــذه  ّ الــصفات تكــون ّ
ّبعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثابتة لإلمام كذلك ّ.  

ّتصريح المولوي محمد إسماعيل الدهلوي بداللة الحـديث علـى عـدم الفـرق بـين 
  ّالنبي وعلي إالفي النبوة

منـصب امامـت ( ّيـصرح يف كتابـه  ـ )الدهلوي ( وهو ابن أخ  ـ ّواملولوي حممد إمساعيل
 يف شــيء مــن الكمــاالت 8ملنزلــة عــدم الفــرق بــني النــيب وأمــري املــؤمنني ّبــأن مــدلول حــديث ا) 

ًإاليف النبوة ، حبيث لو كان بعد خامت األنبياء نيب لفاز ذه املرتبة أيضا ّ.  
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  تصريح نظام الدين الكهنوي بداللة الحديث على 

ّاتصاف اإلمام بكل ما اتصف به النبي  ّ ّ  
 يف أن 6نوي يقول بعد نقل حـديث عـن النـيب ونظام الدين أمحد بن علي األكرب الكه

  :ًعليا نفس الرسول 
ّإن عليا املرتضى ذات الرسول ، وأي مدح يفوق هذا املدح ويزيـد عليـه: يعين «  ّ فإنـه !ًّ

ّقد أفاد عينيته له ، وعليه ، فبكـل صـفة اتـصف ـا حممـد املـصطفى اتـصف ـا علـي املرتـضى  ّ ٍ ّ ّ
ّ، عدا النبوة ، فإا خاصة خمت ٍصة بالرسول ، كما قال يف حديث آخر ّ   .)1(» ال نيب بعدي : ّ
__________________  

  .خمطوط ـ حتفة احملبني) 1(
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)21(   

  ورود الحديث 

  ّفي غزوة تبوك في مقام التسلية
ّوالروايــات الكثــرية دلــت علــى أن النــيب  ــ إمنا قــال ألمــري املــؤمنني 6ّ أمــا ترضــى أن «  : 7ّ

ّـلغرض التسلية له ، يف مقابلة ما أرجـف بـه املرجفـون وتكلم بـه » . . .تكون مين مبنزلة هارون
ًوورود احلديث يف هذا املقام يدل داللة صرحية على أن مـراد النـيب إثبـات اخلالفـة .  ..املنافقون

ة ، وال أقــــل مــــن أن املــــراد بإثبــــات األفــــضلية ، وهــــي أيــــضا مــــستلزمة  ًالكــــربى واإلمامــــة العام ّ ّــــ
  . ..فصلللخالفة العامة بال 

ولـو كــان املــراد مــن احلــديث تلــك اخلالفـة اجلزئيــة املنقطعــة برجوعــه مــن الغــزوة ، أو كــان 
مل يثبــت لــه بــه شــرف عظــيم ومقــام جليــل ، إذ ال شــرف .  ..ّاملــراد مــا تفــوه بــه األعــور وأمثالــه

ـــة اجلزئيـــة ، وقـــد حـــصلت لغـــريه مـــن آحـــاد الـــصحابة مـــرة بعـــد مـــرة ٍخـــاص يف النياب ً فـــأين .  ..ّ
ّ بل لو كان ملا ذكره األعور وغريه أدىن حظ مـن الواقعيـة !؟لية املسوق ألجلها هذا الكالمالتس

ّ، لكان هذا احلديث منافيا للتسلية وخمالفا للرتضية ً ً!  
 تعــاىل هـــذا املطلــب ، حبيـــث مل جيــد رشـــيد ;ّولقــد بــني العالمـــة ســبحان علـــي خــان 

ّبـــدا مـــن اإلعـــرتاف بـــأن) الـــدهلوي ( الـــدين خـــان تلميـــذ  ً  ال 7 هـــذه اخلالفـــة احلاصـــلة لإلمـــام ّ
ٍبــل إن هــذه تــدل علــى شــرف عظــيم .  ..ُمياثلهــا اخلالفــة احلاصــلة لغــرية كــابن ام مكتــوم وغــريه ّ

   مل ينل اآلخرين 7لإلمام 
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  .الذين استخلفهم على املدينة املنورة يف كل مرة خرج منها
ـــه الرشـــيد الـــدهلوي تكـــذيب وجتهيـــل البـــن تيمي ـــه ، الـــذين ّـــويف هـــذا الـــذي أثبت ة وأمثال

ّكمـا تكذبــه .  ..ّزعمـوا عـدم الفـرق بـني خالفتـه هـذه املـرة وخالفـة غـريه يف املناسـبات االخـرى
  . ..وغريمها.  ..كلمات غريه كابن طلحة الشافعي ، وويل اهللا الدهلوي

هذه خالصة ما ذكره العالمة سبحان علي خان ، وما ذكـره رشـيد الـدين الـدهلوي يف 
 وإن شـــئت تفـــصيل ذلـــك فـــارجع إىل الكتـــاب .)إيـــضاح لطافـــة املقـــال ( بـــه حبثـــه معـــه يف كتا

  .املذكور



 267 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

)22(   

   في الحديث 6قوله 

ّإن المدينة ال تصلح إالبي أو بك «  ّ «  
ّلقد قال صلى اهللا وآله وسـلم لعلـي  لـدى اسـتخالفه علـى املدينـة املنـورة ، ويف ذيـل  ـ 7ّ

  .»ّ املدينة ال تصلح إاليب أو بك ّإن« :  ـ ».  ..ْأما ترضى أن تكون« : قوله 
 ، مــا 7ٍويف هـذه اجلملــة داللــة علـى حــصول مقــام جليـل وشــرف عظــيم ألمـري املــؤمنني 

فاستخالفه علـى املدينـة كـان بـسبب تلـك املنزلـة الـيت اخـتص .  ..ًحصل ولن حيصل لغريه أبدا
فة العامة بعـد الرسـول ا اإلمام دون غريه ، ويف ذلك داللة تامة على أفضليته املستلزمه للخال

ّفليتـــب النواصـــب ممـــا تقولـــوا يف تنقـــيص شـــأن اإلمـــام وحتقـــري رتبـــة اســـتخالفه ،  . ..بـــال فـــصل ّ
ّوليعودوا عما فاهوا به وسـطرته أقالمهـم لتـوهني املقـام اخلـاص بـالين  ّ ، وحطـه إىل 7 واإلمـام 6ّ

ًحـــد يكـــون مـــشرتكا بـــني اإلمـــام  7ن مـــن اخلالفـــة  بـــل جعلـــه أضـــعف وأوهـــ! وآحـــاد الـــصحابة
اهم علــى املدينـة ٍ بــل جعلــه دلـيال علــى نقــص وعيــب !ّــاحلاصـلة لغــريه ، باســتختالف النـيب إي يف ً

  .!!اإلمام عليه الصالة والسالم
ًفلننقل نص احلديث ليعض النواصب على أيديهم خجال وحسرة  ً ّ ّ:  

د بــــن إســــحاق « : ًأخــــرج احلــــاكم يف كتــــاب التفــــسري قــــائال  ّــــحــــدثين احلــــسن بــــن حمم ّ
  إلسفرايين ، ثنا عمري بن مرداس ، ثنا ا
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عبداهللا بن بكـري الغنـوي ، ثنـا حكـيم بـن جبـري ، عـن احلـسن بـن سـعد مـوىل علـي ، عـن علـي 
2:   

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن رسـول اهللا  )1(ًفـدعا جعفـرا  :أراد أن يغـزو غـزاة لـه ، قـال  ـ ّ
ّفأمره أن يتخلف على املدينة ْ.  

  ً.يا رسول اهللا أبداال أختلف بعدك : فقال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ قال فدعاين رسول اهللا ّ، فعزم علي ملا ختلفت قبل أن أتكلم ـ ّ ّ ّ

.  
  .فبكيت: قال 

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ؟ما يبكيك يا علي: ّ
مـــا أســـرع مـــا : ًيـــا رســـول اهللا يبكيـــين خـــصال غـــري واحـــدة ، تقـــول قـــريش غـــدا : قلـــت 

ّكنـت اريـد أن أتعـرض للجهـاد يف سـبيل : ويبكيين خصلة اخرى . عمه وخذلهّختلف عن ابن  ْ
يال (: اهللا ، ألن اهللا يقول  ًوال يطـؤن موطئـا يغـيظ اْلكفار وال ينـالون مـن عـدو نـ ًْ َـ  ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ َُ َ َ ـَ ُ ُ َِ ِ  إىل آخـر ) ُ

  .ْاآلية ، فكنت اريد أن أتعرض لفضل اهللا
ّصـلى اهللا عليـه وسـل ـ فقـال رسـول اهللا ّأما قولـك تقـول قـريش مـا أسـرع مـا ختلـف :  ـ مّ ّـ

أمــا ترضــى أن . ّعــن ابــن عمــه وخذلــه ، فــإن لــك يب اســوة ، قــد قــالوا ســاحر وكــاهن وكــذاب
. ّأتعــرض لفــضل اهللا: وأمــا قولــك . أنــه ال نــيب بعــديّ تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال

فاطمــة حــىت يــأتيكم اهللا مــن هــذا ــار مــن فلفــل جاءنــا مــن الــيمن ، فبعــه واســتمتع بــه أنــت و
ّفضله ، فإن املدينة ال تصلح إاليب أو بك ّ.  

__________________  
ّفمـا يف بعـض الروايـات مـن أنـه ابـن أيب طالـب . الظاهر انه جعفـر بـن أيب سـفيان بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب) 1(

  .فليس يف املستدرك
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  .)1(» هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
  :در العامل ّوقال حممد ص

وابـن  ـ وقـال صـحيح اإلسـناد ـ أخرج البزار ، وأبو بكـر العـاقويل يف فوائـده ، واحلـاكم« 
مردويــه ، عــن عبــداهللا بــن بكــري الغنــوي ، عــن حكــيم بــن جبــري ، عــن احلــسن بــن ســعد مــوىل 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ إن رسول اهللا: علي ، عن علي  ًأراد أن يغزو غزاة ، فـدعا جعفـرا ـ ّ ً ْ .. .
)2(.  

  :وقال البدخشاين 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج احلاكم عن علي «    :قال له  ـ ّ

ّما أسرع ختلفه عن ابن عمه: تقول قريش : ّأما قولك  ّ..  . «)3(.  
  :ورواه إبراهيم الوصايب اليمين 

ْأن  ـ ّوسـلمّصـلى اهللا عليـه  ـ ملـا أراد رسـول اهللا: قـال  ـ 2 ـ عـن علـي بـن أيب طالـب« 
ّيغزو بتبوك دعا جعفر بن أيب طالب ، فأمره أن يتخلف على املدينة ْ..  . «)4(.  

ْوعجبــوا أن  ( :عــن اإلكتفــاء ، بتفــسري قولــه تعــاىل ) تفــسري شــاهي ( ورواه صــاحب  َ ُ ِ َ َ
ٌجاءهم منذر منـهم وقال اْلكافرون هذا ساحر كذاب  َ ٌ ِ َِ ُ ِ َِ َ ْ ُْ ْ ٌْ ُ ُ َ ( )5(.  

  :عيل األمري ّوقال حممد بن إمسا
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّواعلم أنـه مل خيلفـه رسـول اهللا«  ّإاليف غـزاة تبـوك ، وهـي آخـر  ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ٍغزوة غزاها رسول اهللا ّواتـساع نطـاق اإلسـالم وكثـرة جيـوش  بعد الفـتح ـ ّ
  اإلميان ، فإا كانت يف رجب سنة تسع 

__________________  
  .3294 ح 367 / 2لى الصحيحني املستدرك ع) 1(
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 3(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفا) 4(
  .4: سورة ص ) 5(



  نفحات األزهار................................................................................ 270

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ مــن اهلجــرة ، وكانــت أبعــد الغــزوات ، وســافر فيهــا م إىل بــالد الــشا ـ ّ
ّصــلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّوجهتـه ، فلـم يطمـئن قلبـه يف اإلســتخالف إىل غـري وصـيه ّــ، أما يف  ـ ّ

غريها من الغزوات فقد كان فيها سيفه الـذي يفلـق بـه اهلـام ويـسيل حتتـه مهـج الطغـام ، وهـذه 
ّصـلى  ـ الغزاة قد كثر فيها جند اإلسالم ، فكان ختليفه على أهله أهم ، لبعد الـسفرة وخروجـه

كمــا يف بعــض . 7ّعــن بــالد العــرب ، وأــا ال تــصلح املدينــة إالبــه أو بعلــي  ـ ّاهللا عليــه وســلم
ّإن املدينـــة ال تـــصلح إاليب أو بـــك ، فكـــان اســـتخالفه أرجـــح مـــن خروجـــه : طــرق احلـــديث  ّ «

)1(.  
ّفقد عرفت أن رواة هذا اللفظ هم كبار األئمة األعالم ، كالبزار ، واحلـاكم ّ  ّوصـححه ـ ّ

  . ..اقويل ، وابن مردويه اإلصبهاينوالعـ 
  :ّولكن ابن تيمية يقول .  ..هذا
وألنــه اخلليفــة مــع وجــوده وغيبتــه مــدة يــسرية ، فعنــد موتــه بطــول الغيبــة : وأمــا قولــه « 

  .ْيكون أوىل بأن يكون خليفة
ًإنــــه مــــع وجــــوده وغيبتــــه قــــد اســــتخلف غــــري علــــي ، اســــتخالفا أعظــــم مــــن : فــــاجلواب 

ا ، وقـــد اســـتخالف علـــي ، واســـت ّـــًخلف أولئـــك علـــى أفـــضل مـــن الـــذين اســـتخلف علـــيهم علي
اســتخلف بعــد تبــوك علــى املدينــة غــري علــي يف حجــة الــوداع ، فلــيس جعــل علــي هــو اخلليفــة 
ـــذين اســـتخلفهم علـــى املدينـــة كمـــا  ـــة ، بـــأوىل مـــن هـــؤالء ال ـــه اســـتخلفه علـــى املدين بعـــده لكون

الـوداع ،  على املدينـة كـان عـام حجـةاستخلفه وأعظم مما استخلفه ، وآخر االستخالف كان 
ّفـإن . وكان علي باليمن وشهد معه املوسم ، لكن اسـتخلف عليهـا يف حجـة الـوداع غـري علـي

كــان أصــل بقــاء اإلســتخالف فبقــاء مــن اســتخلفه يف حجــة الــوداع أوىل مــن بقــاء اســتخالف 
  وباجلملة ، فاإلستخالفات على املدينة ليس من . من استخلفه قبل ذلك

__________________  
  .الروضة الندية يف شرح التحفة العلوية) 1(
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  .ًخصائصه ، وال تدل على األفضلية ، وال على اإلمامة ، بل قد استخلف عددا غريه
ًولكــن هــؤالء جهــال ، جيعلــون الفــضائل العامــة املــشرتكة بــني علــي وغــريه خاصــة بعلــي  ّ ّ

 والوقـائع ، وهكـذا فعلـت النـصارى ، ْوإن كان غريه أكمل منـه فيهـا ، كمـا فعلـوا يف النـصوص
وقـــد . جعلــوا مـــا أتـــى بـــه املـــسيح مـــن اآليـــات داال علـــى شـــيء خيـــتص بـــه مـــن احللـــول واإلحتـــاد

ّـشاركه غـريه مـن األنبيـاء فيمـا أتـى بـه ، وكـان مـا أتـى بـه موسـى مـن اآليـات أعظـم مما جـاء بـه 
  .)1(» .  ..املسيح

ّ ، الـذي يـنص علـى اختـصاص 6ول اهللا ًّوهذا الكالم كفر صريح ، لكونه ردا على رس
ّ إم ال مناص هلم من احلكم بـضاللته وتكفـريه ، وإنـه !!7هذه الفضيلة اجلليلة بأمري املؤمنني 

ّيف أن مجيـع مـساعي هـذا الرجـل وأمثالـه يف تـوهني هـذا اإلسـتخالف  ـ ٍبعدئـذ ـ ال يبقـى ريـب
ه  ّـــليــست إالعنـــادا وخمالفـــة للرســـول األكـــرم نفـــسه ، ألن ًً ّهـــو الـــذي نـــص علـــى اختـــصاص هـــذه ّ

  !!ً ، فانظر إىل أين ينتهي دعوى ضعف هذا اإلستخالف كونه نقصا له7املرتبة به وبعلي 
ّولكـن ابــن تيميــة ال يتحــرج مــن إسـاءة األدب بالنــسبة إىل رســول اهللا وكــذا أمــري  ـ 6 ـ ّ

  .وغريمها ّ وعمار بن ياسر7املؤمنني 
سبة إىل عمر بـن اخلطـاب ومعاويـة وسـعد بـن أيب ّبل إن كالمه املذكور إساءة أدب بالن

ّوقــاص وغــريهم مــن أئمتــه ، الــذين طاملــا حــاول الــذب والــدفاع عــنهم باألكاذيــب واألباطيــل ،  ّ
ٍوذلــك ، ألن حــديث املنزلــة يــدل يف نظــر هــؤالء أيــضا علــى شــأن عظــيم ومقــام جليــل ، حــق  ً ّ

ّأم قد متنوا حصول ذلك هلم يف مقابل الدنيا وما فيها  ّ، فلـوال داللـة احلـديث علـى األفـضلية ّ
وه معــىن ّ وهــل يــشبه حــاهلم !؟ٍ وهــل يــصفهم ابــن تيميــة حينئــذ باجلهــل!ّــ، مل يكــن ملــا قــالوه ومتن

  ؟حبال النصارى فيما ذكر
__________________  

  .337 / 7منهاج السنة ) 1(
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)23(  

   في هذا الحديث 6قوله 

ْالبد من أن أقيم أو تقيم «  ّ ُ «  
ّ ملــا أراد أن خيلفــه علـــى 7 قـــال ألمــري املــؤمنني 6إنــه : رق حــديث املنزلــة ويف بعــض طــ ّ

ْالبد أن أقيم أو تقيم « : املدينة  ُّ«.. .  
  :ّوممن روى هذا اللفظ 

أخربنــا روح بــن عبـادة ، قــال أخربنــا عــون ، عـن ميمــون ، عــن الــرباء بــن « : ابـن ســعد 
ملــا كــان عنــد غــزوة جــيش ا: عــازب وزيــد بــن أرقــم قــاال 

ّ
 ـ لعــسرة وهــي تبــوك ، قــال رســول اهللا

ّصــلى اهللا عليــه وســلم د مــن أن أقــيم أو تقــيم: لعلــي بــن أيب طالــب  ـ ّ ْإنه الب ّ ُــ ّــفخلفــه ، فلما . ّــ ّ
ّفصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّما خلـف عليـا إاللـشيء كرهـه منـه : ًغازيا ، قال ناس  ـ ّ ً
ً، فبلـغ ذلـك عليـا ، فـأتبع رسـول اهللا مـا : حـىت انتهـى إليـه فقـال لـه  ـ ّ عليـه وسـلمّصـلى اهللا ـ ّ

ا خلفتــين لــشيء :  قــال ؟جــاء بــك يــا علــي ّيــا رســول اهللا ، إين مسعــت ناســا يزعمــون أنــك إمن ــ ّ ً
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّكرهتـه مـين ، فتـضاحك رسـول اهللا ْيـا علـي ، أمـا ترضـى أن : وقـال  ـ ّ

ّتكـون مـين كهـارون مـن موسـى غـري أنـك لـست بنـيب » بلـى يـا رسـول اهللا فإنـه كـذلك :  قـال !ّ
)1(.  

مبنزلـة هـارون مـن  ْأمـا ترضـى أن تكـون مـين: قولـه « : وقال ابـن حجـر بـشرح احلـديث 
ويف روايـة سـعيد بـن املـسيب عـن . والبـاء زائـدة. ًأي نازال مين منزلة هـارون مـن موسـى. موسى
  .أخرجه أمحد .رضيت رضيت: فقال علي : سعد 

__________________  
  .17 / 3الطبقات الكربى ) 1(
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قـال بلـى يـا رسـول اهللا ، : والبن سعد من حديث الرباء وزيد بن أرقم حنو هذه القصة 
ْالبد من أن اقيم أو تقيم ، فأقـام علـي :  قال لعلي 7ّويف أول حديثهما إنه . قال فإنه كذلك ُّ

ّإمنا خلفه لشيء كرهه منه: ً، فسمع ناسا يقولون  . احلـديث. فقـال لـه. كُفأتبعه فذكر له ذل. ّ
  .)1(» وإسناده قوي 

 مبقام ال 7صريح يف اختصاص أمري املؤمنني  ـ كاحلديث السابق عن احلاكم ـ واحلديث
فمــا تقــول . هللاضل وأرجــح أقــدم ممــن ســواه ، واحلمــدفهــو إذن أفــ.  ..6يــشاركه فيــه غــري النــيب 

ّالبن تيمية وأمثاله من أصحاب اخلرافات والرتهات    املقام؟يف هذا.  ..ّ

  ترجمة ابن سعد
وابــن ســعد الــراوي هلــذا احلــديث القــوي ، يعتــرب مــن أكــابر علمــائهم املعتمــدين وأئمــتهم 

  .ّاملتبحرين
ّأبـو عبـداهللا حممـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري البـصري كاتـب « : قـال ابـن خلكـان  ـ 1
ًمانا ، وكتب له ّكان أحد الفضالء النبالء األجالء ، صحب الواقدي املذكور قبله ز. الواقدي

فعــرف بــه ، ومســع مــن ســفيان بــن عيينــة وأنظــاره ، وروى عنــه أبــو بكــر ابــن أيب الــدنيا ، وأبــو 
د احلــــارث بــــن أيب اســــامة التميمــــي وغريمهــــا ، وصــــنف كتابــــا كبــــريا يف طبقــــات الــــصحابة  ًحمم ً ّ ّــــ

لــه واخللفــاء إىل وقتــه ، فأجــاد فيــه وأحــسن ، وهــو يــدخل يف مخــس عــشر جملــدة ، و والتــابعني
ًوكان صدوقا ثقة ، ويقال . طبقات اخرى صغرى اجتمعت كتب الواقـدي عنـد أربعـة أنفـس : ً

ّأوهلــم كاتبــه حممــد بــن ســعد املــذكور ، وكــان كثــري العلــم غزيــر احلــديث والروايــة ، كثــري الكتبــة  ّ
  .لكتب احلديث والفقه وغريمها
__________________  

  .93ـ  92 / 7شرح صحيح البخاري  ـ فتح الباري) 1(
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ّـوحممد بـن سـعد عنـدنا مـن أهـل : وقال احلافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد يف حقه 
ّالعدالة ، وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى يف كثري من رواياته ، وهو مـن مـوايل احلـسني 

  .بن عبداهللا بن عبيداهللا بن العباس بن عبد املطلب
 ببغـداد ، ودفـن يف مقـربة 230سـنة وتويف يوم األحد ألربـع خلـون مـن مجـادى اآلخـرة 

  .)1(»  تعاىل ;.  سنة62باب الشام وهو ابن 
: قــال أبــو حــامت .  ..ّاإلمــام احلــرب أبـو عبــداهللا حممــد بــن سـعد احلــافظ« : الــذهيب  ـ 2
  .)2(» صدوق 

  .)3(» صدوق فاضل « : ابن حجر  ـ 3

  :أقول 
ّ مــا صــنف فيــه ، مجــع أعظــم« : وقــال ) كاشــف الظنــون ( ذكــره ) الطبقــات ( وكتابــه 

  .)4(» من الصحابة والتابعني واخللفاء 
__________________  

  .645 رقم 315 / 4وفيات االعيان ) 1(
  .320 / 1230حوادث  ـ العرب) 2(
  .5922 رقم 79 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .1103 / 2كشف الظنون ) 4(
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)24(   

   في هذا اإلستخالف 6قوله 

  » مالك من المغنم مثل مالي لك من األجر مثل مالي و« 
ديهم ، املنكــرين داللــة حــديث املنزلــة واإلســتخالف  ّــومما يبطــل هفــوات النواصــب ومقل ـ ّـ
ّيوم غزوة تبوك ، على الفضل املبني ألمري املؤمنني ، بل جيعلونه من الفضائل العامة املـشرتكة ، 

ّبل يدعونه عيبا ونقصا يف حق سيد املوحدين ّ ّ ً ً لـذي اشـتمل علـى قـول النـيب هذا احلـديث ا.  ..ّ
  : له لدى استخالفه يف ذلك الوقت 6

  .»أما ترضى أن يكون لك من األجر مثل مايل ومالك من املغنم مثل مايل « 
ًوهذا احلديث أخرجه احلافظ احملـب الطـربي ، وجعـل لـه عنوانـا خاصـا بـه ، حيـث قـال  ًّ ّ

ّ صلى اهللا عليه وسلمذكر إختصاصه بأن له من األجر ومن املغنم مثل ما للنيب« :  ّ.  
ّعـن أنـس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي  ـ ومل حيـضرها ـ يف غزوة تبـوك ّ

  .أما ترضى أن يكون لك من األجر مثل مايل ومالك من املغنم مثل مايل: يوم غزوة تبوك 
  .)1(» ّخرجه اخللعي 

  ّومسوّويف هذا احلديث من كمال الشرف واية العلو واإلختصاص 
__________________  

  .119 ) : 4 ـ 3( الرياض النضرة ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 276

ّ حــىت يقــال بأــا فــضائل عامــة 6املقــام مــا ال خيفــى ، فمــن الــذي يــوازي أجــره أجــر رســول اهللا 
ً وكيــــف يكــــون اإلســـتخالف يف تلــــك الواقعــــة دلــــيال علـــى الــــنقص والعيــــب والفــــساد ؟مـــشرتكة
 وهــــل بعــــد هــــذا احلــــديث قيمــــة هلفــــوات ؟ول اهللاّواحلــــال أن أجــــره مثــــل أجــــر رســــ.  ..العظــــيم

  ؟النواصب وسخافات املعاندين
ّوعلى اجلملة ، فهـذا احلـديث وجـه آخـر مـن وجـوه داللـة حـديث املنزلـة علـى األفـضلية 

ْألن مقتــضى املماثلــة مــع رســول اهللا يف األجــر أن يكــون .  ..7ّوتعــني اخلالفــة ألمــري املــؤمنني 
اخلالئق ، واألكثرية يف األجر والثـواب عـني األفـضلية ، كمـا ال أكثر من أجر مجيع  ـ 7 ـ أجره

  .خيفى على اويل األلباب
ْإن أقـام يكـون لـه مـن األجـر مثـل : يقول الرسول له .  ..فالعجب من هؤالء النواصب

ّإقامتـــــه يف املدينـــــة واســـــتخالف النـــــيب إيـــــاه أضـــــعف وأوهـــــن مـــــن ســـــائر : ويقولـــــون .  ..أجـــــره ّ
ٍل علــى نقــص وعيــب فيــه ، وعلــى حــصول فتنــة عظيمــة وفــساد كبــري اإلســتخالفات ، وأنــه يــد ٍ ٍ

  !!بسببه

  ترجمة أبي الحسين الخلعي 
« ّواخللعي الـراوي هلـذا احلـديث ، مـن كبـار الفقهـاء واحملـدثني ، فقـد وصـفه الـذهيب ب 

ّ ووصـــفه بالــدين والعبـــادة وعلـــو اإلســـناد )1(» اإلمــام الفقيـــه القـــدوة مــسند الـــديار املـــصرية 
)2(. 

 وذكره ابـن .)1(» ًوكان أعلى أهل مصر إسنادا  فقيه صاحل ، له كرامات ،« : األسنوي قال و
  :خلكان بقوله 

__________________  
  .74 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
  .366 / 2العرب ) 2(
  .430 رقم 230 / 1طبقات الشافعية ) 3(
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املعـــروف بـــاخللعي ، ّأبـــو احلـــسن علـــي بـــن احلـــسن بـــن احلـــسني بـــن حممـــد القاضـــي ، « 
ّاملوصلي األصل ، املصري الشافعي ، صاحب اخللعيات املنسوبة إليه ، مسع أبا احلسن احلـويف 
ّ، وأبــا حممــد ابــن النحــاس ، وأبــا الفــتح العــداس ، وأبــا ســعد املــاليين ، وأبــا القاســم األهــوازي ، 

  .وغريهم
 قـد لقيـه ملا رحـل وكـان ـ سـألت أبـا علـي الـصديف عنـه: قال القاضي عيـاض اليحـصيب 

ّـ
ًفقيه وله تواليف ، ويل القضاء وقـضى يومـا واحـدا اسـتعفى وانـزوى : فقال  ـ ّإىل البالد الشرقية ً ّ

  .ّبالقرابة الصغرى ، وكان مسند مصر بعد احلبال
ّشيخ معتزل يف القرافة ، لـه علـو يف الروايـة ، : وذكره القاضي أبو بكر ابن العريب فقال 

  .وعنده فوائد
  .)1(» .  ..ّث عنه احلميدي وكىن عنه بالقرايفّوقد حد

  :وترجم له اليافعي حيث قال 
ّمســع طائفــة وانتهــى إليــه علــو . اخللعــي القاضــي أبــو احلــسني املــصري الفقيــه الــشافعي« 

ًفقيه له تصانيف ، ويل القضاء وحكم يوما واسـتعفى وانـزوى : قال ابن سكرة . اإلسناد مبصر
  .)2(» يف القرافة 
__________________  

  .444 رقم 317 / 3وفيات االعيان ) 1(
  .118 / 3492حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
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)25(  

   في الحديث 6قوله 

ّإنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفتي «  ْ ْ ّ «  
أنه ملا استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك وقال له : ومن الدالئل 

ّ ّ:  
ل ذلــك ب» .  ..ْأمــا ترضــى أن تكــون«  ه ال ينبغــي أن أذهــب إالوأنــت « : قولــه ّــعل ّإن ْ ـ ّـ
وقد روى حديث املنزلة السياقة مجع كبري مـن أئمـتهم وأعـالم علمـائهم ، مـنهم .  ..»خليفيت 

:  
  .أمحد بن حنبل ـ 1
  .أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي ـ 2
  .أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري ـ 3
  .ّاملوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 4
  .ي بن احلسن املعروف بابن عساكرعل ـ 5
  .ّأبو حامد حممود بن حممد الصاحلاين ـ 6
  .ّحممد بن يوسف الكنجي الشافعي ـ 7
  .ّحمب الدين أمحد بن عبداهللا الطربي ـ 8
  .إمساعيل بن عمر الدمشقي املعروف بابن كثري ـ 9

  .شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين ـ 10
  .لسيوطيجالل الدين عبد الرمحن ا ـ 11
  .ّعبد الوهاب بن حممد بن رفيع الدين ـ 12
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  .ّعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي ـ 13
  .شهاب الدين أمحد صاحب توضيح الدالئل ـ 14
  .أمحد بن الفضل بن باكثري املكي ـ 15
  .ّمريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 16
  .ّويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ـ 17
  .ّمد بن إمساعيل األمريحم ـ 18
  .أمحد بن عبد القادر احلفظي العجيلي ـ 19
  .ّاملولوي حممد مبني الكهنوي ـ 20

  رواية أحمد بن حنبل 
ثنا حيىي بن محاد ، ثنا أبو عوانـة ، ثنـا أبـو بلـج « : أخرجه أمحد يف مسنده حيث قال 

يــا أبــا : عة رهــط فقــالوا إين جلــالس إىل ابــن عبــاس ، إذ أتــاه تــس: ، ثنــا عمــرو بــن ميمــون قــال 
ْعباس إما أن تقوم معنا وإما أن ختلونا هؤالء ّ ّ.  

ْوهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ـ قال. بل أقوم معكم: قال فقال ابن عباس  : قال  ـ ٍ
أف وتـف ، وقعـوا يف : فجاء يـنفض ثوبـه ويقـول : قال . ّفأبتدوا فتحدثوا ، فال ندري ما قالوا

  :ٍجل ٍرجل له عشر ، وقعوا يف ر
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ قــال لــه النــيب ّألبعــثن رجــال ال خيزيــه اهللا أبــدا ، حيــب اهللا :  ـ ّ ً ً ّ

  ؟أين علي: فاستشرف هلا من استشرف ، قال : ورسوله ، قال 
وهو أرمد  ـ فجاء:  قال !وما كان أحدكم ليطحن: قال . هو يف الرحى يطحن: قالوا 

ًمث هـز الرايـة ثالثـافنفـث يف عينيـه : قـال  ـ ال يكـاد يبـصر ّفأعطاهـا إيـاه ، فجـاء بـصفية بنـت . ّ
  .حيي

ًمث بعت فالنا بسورة التوبة ، فبعث عليا خلفه ، فأخذها منه ،: قال    ال : قال  ًّ
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ّيذهب ا إالرجل مين وأنا منه ّ.  
. فـأبوا ـ وعلـي جـالس ـ  قـال؟ّأيكـم يـواليين يف الـدنيا واآلخـرة: ّـوقـال لبـين عمه : قـال 

قـال فرتكـه مث . ّأنـت وليـي يف الـدنيا واآلخـرة: فقـال . أنا اواليك يف الدنيا واآلخرة: ي فقال عل
 فـأبوا قـال فقـال علـي أنـا اواليـك ؟أقبـل علـى رجـل مـنهم فقـال إلـيكم يـواليين يف الـدنيا واآلخـرة

  .ّيف الدنيا واآلخرة فقال أنت ويل يف الدنيا واآلخرة
  . خدجيةّوكان أول من أسلم من الناس بعد: قال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وأخذ رسول اهللا: قال  ثوبه فوضعه على علي وفاطمة واحلسن  ـ ّ

ًإنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا (: واحلسني فقال  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ (.  
: قـال . ّلم مث نـام مكانـهّوشرى علي نفسه ، لبس ثوب النيب صلى اهللا عليـه وسـ: قال 

ّوكـان املـشركون يرمـون رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فجـاء أبـو بكـر وعلـي نـائم قـال وأبــو  ّ
ّإن نـيب اهللا صــلى اهللا : فقــال لـه علــي : قـال  .يــا نـيب اهللا: ّبكـر حيـسب أنــه نـيب اهللا قــال فقـال  ّ

قـال . و بكر ، فدخل معه الغارفانطلق أب: قال . ّعليه وسلم قد انطلق حنو بئر ميمون فأدركه
ّوجعل علي يرمى باحلجارة كما كان يرمى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يتـضور ، قـد :  ّ ّ

إنـك للئـيم ، كـان : لف رأسه يف الثوب ال خيرجـه حـىت أصـبح ، مث كـشف عـن رأسـه ، فقـالوا 
ّصاحبك نرميه فال يتضور وأنت تتضور ، وقد استنكرنا ذلك ّ.  

قال فقال له نـيب  ؟أخرج معك: قال فقال له علي . وخرج بالناس يف غزوة تبوك: قال 
ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ْأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون : فقـال لـه . فبكـى علـي. ال ـ ّ

ّ إنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت؟ّأنك لست بنيب ّمن موسى إال ْ ّ.  
ّأنت وليي يف كل مؤمن بعدي:  ـ ّاهللا عليه وسلمّصلى  ـ وقال له رسول اهللا: قال  ّ.  
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ًفيـدخل املـسجد جنبـا وهـو طريقـه : ّوقال سدوا أبواب املسجد غـري بـاب علـي ، فقـال 
  .وليس له طريق غريه
  .ّمن كنت مواله فإن مواله علي: قال وقال 

ه قــد رضــي عــن أصــحاب الــشجرة فعلــم مــا يف: قــال  ّــوأخربنــا اهللا عزوجــل يف القــرآن أن ّ ّ 
  .ّقلوم ، هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّوقال نيب اهللا: قال   ـ ائذن يل فألضرب عنقه: لعمر حني قال  ـ ّ
ٍ وما يدريك ، لعـل اهللا قـد اطلـع إىل أهـل بـدر فقـال ؟ًأو كنت فاعال: قال  ّ إعلمـوا مـا شـئتم : ّ
 «)1(.  

: ّحـــدثنا حيــىي بـــن محــاد قـــال « : ال وأخرجــه أمحــد يف املناقـــب بــنفس الـــسند حيــث قــ
إين جلــالس إىل : ّحـدثنا عمــرو بـن ميمــون قـال : ّحـدثنا أبــو بلـج قــال : ّحـدثنا أبــو عوانـة قــال 

  . ..ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط
. ال:  فقـــال نـــيب اهللا ؟أخـــرج معـــك: فقـــال علـــي . وخـــرج بالنـــاس يف غـــزاة تبـــوك: قـــال 
  :فقال . فبكى علي

ْأنــك لــست بنــيب ، ال ينبغــي أن  ّ مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إالأمــا ترضــى أن تكــون
  .)2(» .  ..ّأذهب إالوأنت خليفيت

  .)تاريخ ابن كثري ( ّوأما رواية أيب يعلى املوصلي فتعلم من 

  رواية الحاكم 
أخربنــــا أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن جفعــــر بــــن محــــدان « : فقــــد قــــال .  ..ّوأمــــا راويــــة احلــــاكم
  ّ كتابه ، ثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين أيب ، ثنا القطيعي ببغداد من أصل

__________________  
  .القدميةالطبعة  331 / 1و .  الطبعة اجلديدة3052 رقم 544 / 1مسند أمحد ) 1(
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إين جلـالس عنـد ابـن : حيىي بن محاد ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو بلج ، ثنـا عمـرو بـن ميمـون قـال 
ّيا ابن عباس ، إما أن تقوم معنا وإما أن ختلو بنا مـن بـني : عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا  ّْ

 ـ ْوهو يومئـذ صـحيح قبـل أن يعمـى ـ قال. بل أنا أقوم معكم: فقال ابن عباس : قال . هؤالء
ُاف وتـف ، وقعـوا : يقـول فجـاء يـنفض ثوبـه و: قـال . ّقال فابتدؤا فتحدثوا فال ندري مـا قـالوا

  . ..يف رجل له بضع عشر فضائل
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ وخــرج رســول اهللا: فقــال ابــن عبــاس  يف غــزوة تبــوك وخــرج  ـ ّ

: ال ، فبكـى علـي فقـال لـه  :قـال فقـال النـيب . أخـرج معـك: فقال له علـي . بالناس معه قال
ّأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال ْه لــيس بعــدي نــيب ، إنــه ال ينبغــي أن أنــ ّ

  . ..ّأذهب إالوأنت خليفيت
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقة

ّوقد حدثنا السيد األوحد أبو يعلى محزة بن حممد الزيدي   ، ثنا أبو احلـسن علـي بـن 2ّ
ان قـــال  د بـــن مهرويـــه القـــزويين القط ّـــحمم ـــ يعجـــبهم أن كـــان : مسعـــت أبـــا حـــامت الـــرازي يقـــول  :ّ
  .)1( » 2جيدوا الفضائل من رواية أمحد بن حنبل 

  :ّورواه املوفق بن أمحد بقوله 
أخربنــا الــشيخ الزاهــد احلــافظ أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد العاصــمي اخلــوارزمي أخربنــا « 

القاضي االمام شيخ القضاة إمساعيل بن أمحد الواعظ عن أمحـد بـن احلـسني هـذا ، أخربنـا أبـو 
ّفظ ، أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبداهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ، أخربنـا عبداهللا احلا

ّأيب ، حدثنا حيىي بن محاد ، حدثنا أبو عوانه ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو بن ميمـون قـال  ّّ
  . ..إين جلالس إىل ابن عباس: 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وخرج رسـول اهللا: قال ابن عباس  بـوك وخـرج النـاس يف غـزوة ت ـ ّ
  ال ، فبكى علي فقال :   فقال النيب؟أخرج معك: معه ، فقال له علي 

__________________  
  .133 ـ 132 / 3املستدرك ) 1(
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ّأما ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: له  ّـأنه لـيس بعـدي نـيب ، إنـه ال ينبغـي  ّْ
ّأن أذهب إالوأنت خليفيت  ْ «)1(.  

ا روايـــة   (و )  وســـيلة املـــآل (و ) كفايـــة الطالـــب ( ابـــن عـــساكر فـــتعلم مـــن عبـــارة ّـــأم
  :وغريها ) الرياض النضرة 

  رواية ابن عساكر
  :ورواه الكنجي عن طريق ابن عساكر ، فقال 

 علـــى فـــراش 7روى إمـــام أهـــل احلـــديث أمحـــد بـــن حنبـــل يف مـــسنده قـــصة نـــوم علـــي « 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، يف حــديث طويــ ّل ، وتابعــه احلــافظ حمــدث الــشام يف كتابــه ّ

  .املسمى باألربعني الطوال
الفـضل حيـىي ابـن  ّفأما حديث اإلمام أمحد ، فأخربنا قاضي القضاة حجـة اإلسـالم أبـو

  :ّقاضي القضاة أيب املعايل حممد بن علي القرشي قال 
صني ، أخربنـا أبـو ّأخربنا حنبـل ابـن عبـداهللا املكـرب ، أخربنـا أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن احلـ

ّعلي احلسن بن املذهب ، أخربنا أبو بكر أمحد بـن جعفـر القطيعـي ، حـدثنا عبـداهللا بـن أمحـد 
  .ّبن حنبل ، حدثنا أيب

ّوأمــا احلــديث الــذي يف األربعــني الطــوال ، فأخربنــا بــه القاضــي العالمــة مفــيت الــشام أبــو  ّ
ًنصر حممد بن هبة اهللا ابن قاضي القضاة شرقا وغربا أ ً ّيب نصر حممد بن هبـة اهللا بـن حممـد بـن ّ ّ

أخربنــا احلـافظ أبــو القاســم علـي بــن احلـسن ، أخربنــا الـشيخ أبــو القاســم : َمميـل الــشريازي قـال 
د  د بـــن عبـــد الواحـــد الـــشيباين ، أخربنـــا أبـــو علـــي احلـــسن بـــن علـــي بـــن حمم ّـــهبـــة اهللا بـــن حمم ـــ ّ

ّ ، حـدثنا عبـداهللا بـن أمحـد بــن التميمـي ، أخربنـا أبـو بكـر أمحــد بـن جعفـر بـن محـدان القطيعــي
  ّحممد بن حنبل ، حدثين أيب ، 

__________________  
  .140 رقم 125: املناقب ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 284

ّحدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو بن ميمون قال  ّ ّ:  
  . ..إين جلالس إىل ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط

ص (  قال فقال له النـيب ؟أخرج معك: ُوخرج بالناس يف غروة تبوك قال فقال له علي 
ّأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: فقال له . 7فبكى علي . ال) :  أنـك  ْ

ّلست بنيب ، إنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت  ْ ّ «)1(.  

  ّرواية المحب الطبري 
  :ّورواه حمب الدين الطربي حيث قال 

ّابــن عبــاس ،  إين جلــالس عنــد: ن ميمــون قــال عــن عمــرو بــ: ذكــر اختــصاصه بعــشر « 
 ؟أخـــرج معـــك: فقــال لـــه علــي  :قـــال . وخـــرج بالنــاس يف غـــزوة تبــوك.  ..ْإذ أتــاه ســـبعة رهــط

ّقـــال فقـــال لـــه نـــيب اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . فبكـــى علـــي. ال: فقـــال النـــيب  ْأمـــا ترضـــى أن : ّ
ـتكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــك لــست بنــيب ، إن ّـ ّ ّه ال ينبغــي أن أذهــب إالوأنــت ّ ْ

  . ..خليفيت
أخرجه بتمامه أمحد ، واحلـافظ أبـو القاسـم يف املوافقـات ويف األربعـني الطـوال ، وأخـرج 

  .)2(» النسائي بعضه 

  رواية ابن كثير
ورواه احلـــافظ ابـــن كثـــري الدمـــشقي بعـــد روايـــة أيب يعلـــى حـــديث خيـــرب عـــن عمـــرو بـــن 

ٍ من هذا الوجه ، وهو خمتصر من حديث طويل ، رواه وهذا غريب« : ميمون عن ابن عباس 
اإلمـام أمحــد بــن حيــىي بــن محـاد ، عــن أيب عوانــة ، عــن أيب بلــج ، عـن عمــرو بــن ميمــون ، عــن 

  وخرج .  ..فذكره بتمامه فقال اإلمام أمحد. ابن عباس
__________________  

  . 241: كفاية الطالب ) 1(
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  .)2(» .  ..بالناس يف غزوة تبوك

  رواية ابن حجر العسقالني 
أخرج أمحد والنسائي من طريق عمـرو بـن ميمـون « : ورواه ابن حجر العسقالين بقوله 

فجـاء يـنفض ثوبـه فقـال : ًفذكر قصة فيهـا . ْإين جلالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط: 
  . ..ٍوقعوا يف رجل له عشر: 

لــست بنــيب ، ال  أنــك ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال: ة تبــوك وقــال لــه يف غــزو
ّينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت ْ..  . «)2(.  

  رواية جالل الدين السيوطي 
بلفـظ ) مجـع اجلوامـع ( ورواه جالل الدين عبد الرمحان بـن أيب بكـر الـسيوطي يف كتابـه 

ّأنـك لـست بنـيب ، أال إنـه ال ينبغـي  ّأما ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال« : 
  .»عن ابن عباس  .حم ك. ّيل أن أذهب إالوأنت خليفيت

  .)3(وجتده عند املتقي اهلندي بنفس هذا اللفظ 
كــذلك عــن ابــن املغــازيل بــسنده ) تفــسريه ( ّورواه عبــد الوهــاب بــن حممــد بــن رفيــع يف 

  .عن ابن عباس
  ) :ئل توضيح الدال( ورواه شهاب الدين أمحد صاحب 

  إين جلالس عند ابن عباس رضي اهللا تعاىل : عن عمرو بن ميمون قال « 
__________________  
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ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ وخرج رسول اهللا.  ..عنهم إذ أتاه سبعة رهط ال لـه يف غـزوة تبـوك فقـ ـ ّ
ّصلى اهللا عليه وسـلم  ـ فقال. أخرج معك: علي  فبكـى علـي رضـوان اهللا تعـاىل عليـه ، . ال : ـّ

ّـأنك لـست بنـيب ، ال ينبغـي ّ أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون مـن موسـى إال: فقال النيب 
ّأن أذهب إالوأنت خليفيت من بعدي ْ.. .  

  .املوصلي بإسنادهرواه الصاحلاين بإسناده إىل احلافظ أيب يعلى 
بتمامــه ، وأبــو القاســم  أخرجــه أمحــد: ورواه الطــربي وقــال . وهــذا حــديث حــسن متــني

  .»وأخرج النسائي بعضه . الدمشقي يف املوافقات ويف األربعني الطوال
  ً.ورواه ابن باكثري املكي أيضا

 رضـي اهللا ـ أنـا جـالس إىل ابـن عبـاس: قـال  ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ عـن عمـرو بـن ميمـون
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ خرج النيب: قال .  .. ـعنهما أخـرج : يف النـاس للغـزوة فقـال لـه علـي  ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  فقـال لـه النـيب؟معـك  ـ فقـال لـه النـيب ـ 2 ـ فبكـى علـي: قـال . ال:  ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى إال ـ ّ بنـيب ، أنـك لـست  ّ
  . ..ّإنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت

أمحد بن حنبل ، وأبو القاسم الدمـشقي يف املوافقـات ويف : أخرج هذا احلديث بتمامه 
» ّوهذه القصة مشهورة ، ذكرها ابن اسحاق وغـريه . ّاألربعني الطوال ، وأخرج النسائي بعضه

)1(.  
  :ورواه املريزا البدخشاين بقوله 

ّإن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ـ 2 ـ د واحلاكم عن ابن عباسأخرج أمح«   ـ قـال لعلـي ـ ّ
  أما ترضى  ـ حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك

__________________  
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 1(
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ّأن تكـــون مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إال ْأنـــك لـــست بنـــيب ، إنـــه ال ينبغـــي يل أن أذهـــب  ّْ
  .)1(» يفيت ّإالوأنت خل

  رواية شاه ولي اهللا 
  : ـ )إزالة اخلفا ( يف  ـ ًورواه والد الدهلوي أيضا حيث قال

ابــن عبــاس إذ  إين جلــالس عنــد: أخــرج احلــاكم والنــسائي عــن عمــرو بــن ميمــون قــال « 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وخرج رسول اهللا: فقال ابن عباس .  ..أتاه تسعة رهط يف غزوة تبوك  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  قـال فقـال النـيب؟أخرج معـك: الناس معه ، فقال له علي ، وخرج  :  ـ ّ
ّأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال :فقــال لــه . فبكــى علــي. ال أنــه ال نــيب  ّْ

  .»ّبعدي ، إنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت 

  ّرواية محمد بن إسماعيل األمير
وقـــد «  :حيـــث قـــال ) الروضـــة النديـــة ( اعيـــل األمـــري الـــصنعاين يف ّورواه حممـــد بـــن إمس

ّاختـــصه اهللا تعـــاىل ورســـوله خبـــصائص ال تـــدخل حتـــت ضـــبط األقـــالم ، وال تفـــىن بفنـــاء الليـــايل 
ّواأليام ، مثل اختصاصه بـأربع ليـست يف أحـد غـريه ، كمـا أخرجـه العالمـة أبـو عمـر ابـن عبـد  ٍ

وكاختصاصه بعـشر ، كمـا أخرجـه .  ..رضي اهللا عنهما  ـالرب من حديث حبر االمة ابن عباس
أمحـــد بتمامـــه ، وأبـــو القاســـم الدمـــشقي يف املرافقـــات ويف األربعـــني الطـــوال ، وأخـــرج النـــسائي 

  .».  ..بعضه ، من حديث عمرو ابن ميمون
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
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  :وقال أمحد بن عبد القادر العجيلي 
ّاليــة اهلارونيـة فإنــه خلفــهوأمـا الو«  ّصــلى اهللا عليـه وســلم ـ ّ يــا : يف غــزوة تبـوك فقــال  ـ ّ

ْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن :  فقــال ؟ّرســول اهللا ، ختلفــين يف النــساء والــصبيان
ّموســـى غـــري أنـــه ال نـــيب بعـــدي ، ال ينبغـــي أن أذهـــب إالوأنـــت خليفـــيت ْ ويف . رواه ابـــن عبـــاس. ّ

  .)1(» بعضها  أيتذلك إشارات وسي

  :أقول 
ّأليـست هـذه منقبــة جليلـة ومرتبــة رفيعـة خاصـة بــأمري املـؤمنني وال يــشاركه فيهـا إال النــيب  ّ

  ؟ّصلى اهللا عليهما وآهلما
ّإن هــذه الــسياقة دليــل آخــر علــى بطــالن مــزاعم النواصــب ، وخرافــات الــذين تبعــوهم ،  ّ

  . ..ّيف مقام رد اإلستدالل ذا احلديث الشريف
أن «  ، ألن 6 ـ  وخالفتـه عـن رسـول اهللا7خيفـى داللتـه علـى إمامـة أمـري املـؤمنني وال 

ّوهو اسم جنس مضاف ، وقد عرفت أن اسم اجلنس اجلائز منه » ذهايب « يف قوة » أذهب 
فــــرد مــــن األفــــراد ، فــــأمري » ّ الــــذهاب إىل الــــرب «و .  ..ًاإلســــتثناء قطعــــا مــــن ألفــــاظ العمــــوم

  .6عد وفاته  هو اخلليفة ب7املؤمنني 
بزمن اخلروج إىل غزوة تبوك ، فـال كـالم يف داللتـه » الذهاب « وعلى فرض تقييد هذا 

  .)2(ٍحينئذ على األفضلية ، واألفضلية مستلزمة لإلمامة واخلالفة العامة 
__________________  

  .خمطوط ـ شرح عقد جواهر الآلل ـ ذخرية املآل) 1(
  . من كتابنا ، فراجعه16 من التفصيل يف حملق حديث الوالية ، يف اجلزء وقد حبثنا عن هذا احلديث بشيء) 2(



 289 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

  ّالجواب عن مناقشة المحب الطبري في المقام 
ّوكأن احملب الطـربي قـد التفـت إىل مـا يـدل عليـه هـذا احلـديث  ّ  ـ ًمطابقـة أو باإلسـتلزام ـّ

ديث مبـــا ال يتنـــاىف  ، فحـــاول توجيـــه احلـــ7ّمـــن بطـــالن خالفـــة املتقـــدمني علـــى أمـــري املـــؤمنني 
  :وهذه عبارته .  ..ومذهبهم
   .ّإنه ال ينبغي أن أذهب إالوأنت خليفيت: قوله « 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ خليفـيت علـى أهلـي ، فانـه ـ واهللا أعلـم ـ املـراد بـه مل يـستخلفه  ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّإالعليهم ، والقرابة مناسبة لـذلك ، واسـتخلف ّحممـد بـن علـى املدينـة  ـ ّ

 ـ ّـخلف رسـول اهللا: ذكـره ابـن إســحاق وقـال . سـباع بـن عرفطـة: مـسلمة األنـصاري ، وقيـل 
ّصلى اهللا عليـه وسـلم ّـًيف غـزوة تبـوك عليا علـى أهلـه وأمـره باإلقامـة فـيهم ، فـأرجف املنـافقون  ـ ّ

ّما خلفه إال: على علي وقالوا  سـول فأخـذ علـي سـالحه مث خـرج حـىت أتـى ر: قال . ًاستثقاال ّ
ّصـلى اهللا عليـه وســلم ـ اهللا ّيـا نـيب اهللا ، زعــم املنـافقون أنـك إمنــا : وهـو نـازل بــاجلرف فقـال  ـ ّ ّ

ّخلفتــين ألنــك اســتثقلتين وختففــت مــين ّ ِكــذبوا ، ولكــين خلفتــك لمــا تركــت ورائــي ،  :فقــال . ّ ّ ّ
ّأن تكــون مــين مبنزلــة هــارو ـ يــا علــي ـ فــارجع فــاخلفين يف أهلــي وأهلــك ، أفــال ترضــى ن مــن ْ

  .ّموسى إال أنه ال نيب بعدي
ّإالوأنــت خليفــيت يف هــذه القــضية ، علــى تقــدير عمــوم اســتخالفه يف : أو يكــون املعــىن 

ّويكـون ذلـك ملعـىن اقتـضاه يف تلـك املـرة ، علمـه رسـول اهللا ـ ْإن صح ذلك ـ املدينة ّصـلى اهللا  ـ ً
اسـتخلف غـريه يف قـضايا  ـ ّسـلمّصـلى اهللا عليـه و ـ أنـه: يـدل عليـه . وجهلـه غـريه ـ ّعليـه وسـلم

  .ّكثرية ومرات عديدة
ّالذي يقتضيه حالك وأمرك أن ال أذهب يف جهة إالوأنت خليفـيت ، : أو يكون املعىن  ٍْ

  ّألنك مين مبنزلة هارون من موسى ، ملكان قربك مين وأخذك 
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ٍعـــين ، لكـــن قـــد يكـــون شخوصـــك معـــي يف وقـــت أنفـــع مـــن اســـتخالفك ، أو يكـــون احلـــال 
ّفيتخلف حكم اإلستخالف عـن مقتـضاه ملعـارض   أن املصلحة يف استخالف غريك ،تقتضي

  .أقوى منه يقتضي خالفه
ّوليس يف شيء من ذلك كله ما يـدل علـى أنـه اخلليفـة بعـد موتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّّ

 «)1(.  

  :أقول 
:  6ّال خيفى علـى أصـحاب األلبـاب الـسليمة وأربـاب العقـول غـري الـسقيمة ، أن قولـه 

ّال ينبغــي أن أذهــب إالوأنــت خليفــيت «  علــى » خليفــيت « ّــمطلــق غــري مقيد ، فحمــل لفــظ » ْ
خالفـــة خاصـــة باألهـــل أو ـــذه القـــضية ، محـــل بـــال دليـــل وتقييـــد بـــال مقيـــد ، ومـــا أشـــبه هـــذا 

ّورسـالته بأـا إىل العـرب خاصـة دون سـائر اخللـق ،  ـ 6 ـ ّالتقييد بتقييد أهل الكتاب بنوة النيب
ّم ملا عجزوا عن انكار أصل نبوته ورسالته عمدوا إىل تقييدها بالعربّفإ ّ

.  
ّأما دعــوى حــصر اســتخالفه علــى األهــل ، فبطالــا يظهــر مــن تــصرحيات أئمــتهم بــأن  ّ ّــ

  .اإلستخالف كان على املدينة
ا أن القرابــة مناســبة لــذلك ، فــإن كــان املــراد حــصر خالفتــه ــم ، فظــاهر الــبطالن ،  ْأم ّــ

  .ّملراد أن بني القرابة واخلالفة مناسبة ، فهذا ال ينفي اخلالفة على غري األهلْوإن كان ا
ّأو يكـــون املعـــىن إالوأنـــت خليفـــيت يف هـــذه القـــضية علـــى تقـــدير عمـــوم « : ّوأمـــا قولـــه 

ّاستخالفه يف املدينة إن صح ذلك ْ..  .«.  
  ّفتوجيه مبطل خلرافات أئمة مذهبه القائلني بأن هذا اإلستخالف من

__________________  
  .226 ـ 255 ) : 2 ـ 1( الرياض النضرة ) 1(
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ة املــشرتكة ، بــل جعلــوا اســتخالفه أضــعف وأوهــن مــن ســائر اإلســتخالفات ،  ّــاألوصــاف العام
ولــو ملعــىن اقتــضاه يف هــذه املــرة ، علمــه  ـ دون غــريه ـ  هــو املــستحق للخالفــة7ّألنــه إذا كــان 

 بالــــشرف التــــام غــــري احلاصــــل لــــسواه ، 7صه الرســــول وجهلــــه النواصــــب ، فقــــد ثبــــت اختــــصا
 ـ وعليـه ، فتكـون اخلالفـة بعـد الوفـاة.  ..ّوسـقط تـوهم اشـرتاك اآلخـرين معـه يف تلـك الفـضيلة

ّباألولوية القطعية ّوأمـا قولـه  .ّ ، وهـذا بـديهي ظـاهر ال ينكـره إالمعانـد مكـابر7منحـصرة فيـه  ـ ّ
  .». . .الذي يقتضيه حالك وأمرك: أو يكون املعىن « : 

ال أذهــب يف « : ّفتقريـر أوىل مــن ســابقه يف الداللــة علـى مطلــوب اإلماميــة ، ألن قولــه 
ّالــذهاب إىل رب « يــدل علــى العمــوم ، للنكــرة الواقعــة يف ســياق النفــي ، ومــن ذلــك » ٍجهــة 

ّداال علــى أفــضليته وإمامتــه وخالفتــه  ـ علــى هــذا التقريــر ـ ًفــإذا ، يكــون احلــديث» األربــاب  
مة ، كما اعرتف هو بذلك حيث قـال يف الفـصل الثالـث يف خالفـة أيب بكـر مـن البـاب واإلما

ّوأحاديث أفضليته كلها دليل على تعينه ، على قولنـا « : األول من مناقب القسم الثاين  ال : ّّ
  .»ينعقد والية املفضول عند وجود األفضل 

ّوأما أنه قد يكون شخوصه معه يف وقت أنفع من استخالفه ، ف   :من الواضح ّ
ٍإن هذا املعىن غري متحقق عند ذهابه إىل ربه ، إذ مل يـذهب معـه حينئـذ فحكـم : ًأوال  ّ

  .استخالفه باق على حاله
ٍختلـف حكـم اإلسـتخالف بـسبب كـون الـشخوص أنفـع ، غـري قـادح يف داللـة : ًوثانيا  ّ

 ـ 6 ـ لنــيبٍاحلـديث علــى األفــضلية ، ألن املعــىن حينئــذ أنــه حيـث ال مــانع مــن شخوصــه مــع ا
  .فيه ، وهذه مرتبة غري حاصلة لغريه ، فيكون هو األفضل تكون اخلالفة منحصرة
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  .».  ..أو يكون احلال تقتضي أن املصلحة يف استخالف غريك« : وأما قوله 
فإن كان املراد أن املصلحة يف استخالف غريه متفرعة على كـون شخوصـه أنفـع ، فقـد 

ًقلــب املوضــوع ، مبعــىن أن املــصلحة أوال وبالــذات متعلقــة ْوإن كــان املــراد . عرفــت حــال ذلــك ّ
ًباســـتخالف غـــريه ، ال أـــا متعلقـــة أوال وبالـــذات بـــشخوصه ، فهـــذا معانـــدة صـــرحية وخمالفـــة  ّ ّ

 ًبناء عليـه ـ على أنا نقول.  ، إذ أنه يدل على اختصاص اإلستخالف به6واضحة مع كالمه 
ـــ  ـــه ـ ه هـــل تعلقـــت املـــ6أنـــه عنـــد ذهاب ّ إىل رب ــ  فعلـــى الثـــاين ؟ أو ال7صلحة باســـتخالف غـــريه ّـ

ّجيــب اســتخالف غــريه ، لكــن اســتخالف أيب بكــر غــري : تنحــصر اخلالفــة فيــه ، وعلــى األول 
ًفـــإذا ، ال مـــصلحة يف  ـ وغـــريه) الـــدهلوي ( كمـــا اعـــرتف بـــه  ـ ّمتحقـــق عنـــد أهـــل الـــسنة

ى اسـتخالفه أبـا بكـر ّوكيـف يـدع.  .. ، فاخلالفـة منحـصرة فيـه7استخالف غري أمري املؤمنني 
  !؟ مل يرض باستخالف أيب بكر وعمر6وهم يروون عن ابن مسعود أنه 
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)26(  

   له بعد الحديث 6قوله 

ٍأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي «  ّ «  
ً، الــذي صــنفه رجــاء هلدايــة املنحــرفني ) اخلــصائص ( وروى احلــافظ النــسائي يف كتــاب  ّ
رتمجتـه ، عـن أيب بكـر املـأموين أنـه سـأله عـن تـصنيفه عن أمـري املـؤمنني ، كمـا ذكـر ابـن حجـر ب

ــــاب « : هــــذا الكتــــاب فقــــال  ّدخلــــت دمــــشق واملنحــــرف ــــا عــــن علــــي كثــــري ، فــــصنفت كت
هـذا الكتـاب مـن األدلـة الدالـة ) الـدهلوي (  وقـد جعـل )1(» اخلصائص رجاء أن يهديهم اهللا 

  .)2( 7ّعلى براءة أهل السنة من بغض أمري املؤمنني 
ّذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف علي« : ًائي يف كتابه املذكور قائال روى النس  ـ ّ

ًإن اهللا عزوجل ال خيزيه أبدا  ـ 2 ّ ّ ّ:  
ّأخربنـا حممـد بـن املثـىن حـدثنا حيـىي بـن محـاد ، حـدثنا الوضـاح ّ : قـال  ـ وهـو أبـو عوانـة ـ ّ

ّحدثنا أبو بلج بن أيب سليم ، قال حدثنا عمرو بن ميمون   جلالس إىل ابـن عبـاس رضـي إين :ّ
ّيا بن عباس إمـا أن تقـوم معنـا وإمـا أن ختلونـا ـؤالء: اهللا عنهما ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا   ـ ّْ

ّأنا أقوم معكم ، فتحدثوا فال أدري ما قالوا ، فجـاء : قال  ـ ٍوهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى
  :شر ُاف وتف ، وقعوا يف رجل له ع: وهو ينفض ثوبه وهو يقول 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ٍوقعوا يف رجل قال رسول اهللا ًألبعثن رجال ـ ّ ّ  
__________________  

  .1 / 68ذيب التهذيب ) 1(
  .63: التحفة االثنا عشرية ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 294

ًحيب اهللا وحيبه اهللا ورسوله ال خيزيه اهللا أبـدا ، واستـشرف هلـا مـن استـشرف ّ أيـن علـي : فقـال  .ّ
مـن قبلـه [ ومـا كـان أحـدكم لـيطحن : قـال . هـو يف الرحـى يطحـن: ل  قي؟]بن أيب طالب [ 
ً فــدعاه وهــو أرمــد مــا كــاد أن يبــصر ، فنفــث يف عينيــه ، مث هــز الرايــة ثالثــا فــدفعها إليــه ، !] ّ ّ ّ

  .ّفجاء بصفية بنت حيي
  :ًّوبعث أبا بكر بسورة التوبة ، وبعث عليا خلفه ، فأخذها منه ، فقال 

وقـال لبـين عمـه أيكـم : قـال . هو مين وأنا منـه] من أهل بييت [ ّال يذهب ا إالرجل 
  .وعلي جالس معه ، فقال علي أنا اواليك يف الدنيا واآلخرة:  قال ؟يواليين يف الدنيا واآلخرة
ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ ودعا رسول اهللا ا وفاطمـة ، فمـد علـيهم  ـ ّ احلـسن واحلـسني وعلي ً ّـ

ًبييت وخاصيت ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريااللهم هؤالء أهل : ًثوبا فقال  ّ ّ.  
  .ّوكان أول من أسلم من الناس معه بعد خدجية

 ـ ّإن نـيب اهللا: ولـبس ثـوب النـيب وهـم حيـسبون أنـه نـيب اهللا ، فجـاء أبـو بكـر فقـال علـي 
ّصلى اهللا عليه وسلم قد ذهـب حنـو بئـر ميمـون ، فأتبعـه فـدخل معـه الغـار ، فكـان املـشركون  ـ ّ

  .ًّرمون عليا حىت أصبحي
: ال ، فبكـى ، فقـال :  فقـال ؟أخـرج معـك: وخرج بالناس يف غـزورة تبـوك فقـال علـي 

ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى إال  ـ أنـت خليفـيت: مث قـال . أنـك لـست بـين ْ
  .ّيعين يف كل مؤمن بعدي

  .)1(» .  ..ّوسد أبواب املسجد: قال 

  :أقول 
  ص صريح يف مطلوب اإلمامية ، وهو أن حديث املنزلة وهذا احلديث ن

__________________  
  .23 رقم 34: اخلصائص ) 1(
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ّليس استخالفا جزئيا ، وإمنا يـدل علـى اخلالفـة والواليـة العامـة علـى كـل مـؤمن بعـد رسـول اهللا  ً ًّ
ٍ ، فـــذهبت خرافـــات النواصـــب واملـــشككني أدراج الريـــاح ، ومل يعـــد هلـــا أي قيمـــة يف6  ســـوق ّ

  .اإلعتبار

  أعتبار كتاب الخصائص 
ْقـد عرفـت الـسبب يف تـصنيفه ، فالبد وأن تكـون أخبـاره معتـربة ) اخلصائص ( وكتاب  ّ ُـ

  .عندهم ، ليتمكن من هداية النواصب ا
لإلســـــتدالل ) اخلـــــصائص ( ّعلـــــى أن يف كلمـــــات األكـــــابر أن النـــــسائي صـــــنف كتابـــــه 

ــذيب ( نــد بيــان الرمــوز املوضــوعة يف كتــاب واإلحتجــاج ، فقــد ذكــر ابــن حجــر العــسقالين ع
خ ، : ع ، وللبخـــاري : ع ، ولالربعـــة  :للـــستة « : ّالـــذي هذبـــه ، بقولـــه ) الكمـــال للمـــزي 

كــز ، ويف خــصائص : ســي ، ويف مــسند مالــك : وللنــسائي يف اليــوم والليلــة .  ..م: وملــسلم 
  .عس ، والبن ماجة يف التفسري فق: ويف مسند علي . ص: علي 

ًا الــذي ذكــره املؤلــف مــن تــآليفهم ، وذكــر أنــه تــرك تــصانيفهم يف التــواريخ عمــدا ، هــذ ّ
  . ..ألن األحاديث اليت تورد فيها غري مقصودة باإلحتجاج

للنـسائي عـن الـسنن ، وهـو مـن مجلـة كتـاب الـسنن يف روايـة ) علم يوم وليلـة : ( وأفرد 
مـن مجلـة املناقـب يف روايـة ابـن  ووهـ) خـصائص علـي ( ّابن األمحر وابن سـيار ، وكـذلك أفـرد 

ّســـيار ، ومل يفـــرد التفـــسري وهـــو مـــن روايـــة محـــزة وحـــده ، وال كتـــاب املالئكـــة ، واإلســـتعاذة ، 
ّوالطب ، وغري ذلك ، وقد تفرد بذلك راو دون راو ، عن النسائي ، فمـا تبـني يل وجـه إفـراده  ٍ ٍ ّ

  اخلصائص ، وعمل اليوم والليلة ، واهللا 
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  .)1(» املوفق 
ه مــن كتــاب ) اخلــصائص ( تــاب فك ـمــن الكتــب املــصنفة لإلحتجــاج ، مــضافا إىل إن ّـ ً )

  .ّالذي هو أحد الصحاح عندهم) السنن 
  .وعلى هذا ، فاحلديث املذكور معترب صاحل لإلحتجاج واإلستدالل

  صحة الحديث المزبور
ين ٍهذا ، على أنا إذا الحظنا رجـال احلـديث املزبـور خبـصوصه ، وجـدناهم ثقـات معتـرب

  :، ومن رجال الصحيح 
ّـحممد ابـن املثـىن «  :قـال الـذهيب . ّفمن احلفاظ الثقـات الكبـار» ّحممد بن املثىن « ّأما 

وعنــــه ع وأبــــو عروبــــة . ّ، أبــــو موســــى العنــــزي ، احلــــافظ ، عــــن أبــــن عيينــــة وعبــــدالعزيز العمــــي
  .)2( » 252ثقة ورع ، مات . واحملاملى

  .)3(» ثقة ثبت « : وقال ابن حجر 
»  عمرو بن ميمون «و »  أبو بلج جيىب بن أيب مسلم «و » أبو عوانة وضاح « ّما وأ

وقــد عرفــت إخــراج احلــاكم احلــديث مــن طــريقهم .  ..ّفكلهــم مــن الثقــات املعتمــدين واملعتــربين
باألعلميـة مـن ) الـدهلوي ( الذي وصـفه  ـ كما روى احلافظ ابن عبد الرب.  ..ّوتصحيحه إياه

ْحديث السبق إىل اإلسالم عـن هـذا الطريـق ، ونـص علـى أن ال  ـبن حزم اخلطيب والبيهقي وا ّ
  :مطعن ألحد يف صحته وهذا نص كالمه 

ّحدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أمحد بن : ّحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال «  ّ  
__________________  

  .1 / 39ذيب التهذيب ) 1(
  .5196 رقم 75 / 3الكاشف ) 2(
  .6283 رقم 129 / 2ب التهذيب تقري) 3(
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ّحـدثنا احلـسن بـن محاد ، حـدثنا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو : زهري بن حرب قـال  ّـّ
مـن النـاس ] بـاهللا [ كان علي بن أيب طالـب أول مـن آمـن : بن ميمون ، عن ابن عباس قال 

  .بعد خدجية رضي عنها
  .)1(» ّلصحته وثقة نقلته هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد ،  : ;قال أبو عمرو 

مـن رجـال »  عمرو بـن ميمـون «و » ّ وضاح «و وكيف يسوغ هلم الطعن يف سنده ، 
  ؟من رجال الرتمذي والنسائي وابن ماجة وأيب داود»  أبو بلج «و ّكل الصحاح ، 

__________________  
  .1092 ـ 1091 / 3االستيعاب ) 1(
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)27(  

   بعد الحديث 6قوله 

   » وأنت خليفتي« 
  :وروى احلافظ سبط ابن اجلوزي بعد حديث املنزلة 

ّوقد أخرج اإلمام أمحد هذا احلـديث فيـة كتـاب الفـضائل الـذي صـنفه ألمـري املـؤمنني « 
د بـــن ناصـــر : ّأخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد العزيـــز بـــن حممـــود البـــزار قـــال :  ّـــأخربنـــا أبـــو الفـــضل حمم

ّر الصرييف ، أخربنـا أبـو طـاهر حممـد بـن علـي السلمي ، أخربنا أبو احلسن املبارك بن عبد اجلبا
ّبــن حممد بــن يوســف ، أخربنــا أبــو بكــر حــدثنا وكيــع ، عــن األعمــش ، عــن ســعد بــن عبيــد ،  ّــ

  :عن أيب بردة قال 
ّمع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ثنية الوداع خرج علي ّ ّخلفتـين : ويقول  ـ وهو يبكي ـ ّ

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم. ّإالوأنا معكٍمع اخلوالف ، ما أحب أن خترج يف وجه  ّ:  
ّأال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال   .)1(» النبوة وأنت خليفيت  ّْ

  .نص صريح على اخلالفة العامة والوالية الكربى ـ هو اآلخر ـ وهذا
__________________  

  .28 ـ 27: تذكرة خواص االمة ) 1(
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)28(   

   في الحديث 6قوله 

ْخلفتك أن تكون خليفتي «  ّ «  
  :ّوقد روي حديث املنزلة باللفظ اآليت 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ إن النيب: عن علي «  ْخلفتك أن تكـون خليفـيت: قال  ـ ّ قلـت . ّ
ّأال ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال:  قـال ؟ّأختلف عنك يا رسـول اهللا:  ّـأنه  ّ

  .)1(اين يف املعجم األوسط الطرب: أي » طس . ال نيب بعدي

  :أقول 
ّفهـــذا إســـتخالف علـــى املدينـــة ، وبـــه نـــص األئمـــة ، وإذا ثبتـــت هـــذه اخلالفـــة ، فإـــا 

ّتستــصحب قطعــا حــىت يتحقــق الرافــع هلــا ، ومــن الواضــح عــدم الرافــع الــصريح التــام ودعــوى . ً
ًلكوــا مقيــدة مبــدة الغيبــة ـ انقطاعهــا  مــن 6 برجوعــه مــن الــبطالن مبكــان ، كــدعوى العــزل ـ ّ

  .الغزوة
ّ ، وتقــدم غــريه 6ّوإذا استــصحبت هــذه اخلالفــة وابقيــت ، فإــا تكــون باقيــة بعــد وفاتــه 

  :عليه فيها باطل ، وذلك 
اخلالفـــة علـــى مـــن باملدينــــة  ّ خـــالف اإلمجـــاع املركـــب ، ألن7ّألن خالفـــة غـــريه : ًأوال 

   ، 7ثبتت ألمري املؤمنني  ـ ومنهم األزواج ـ املنورة
__________________  

  .4248 ح 484 / 4وانظر املعجم األوسط . 36488 رقم 158 / 13كنز العمال ) 1(
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  . ـ6 ـ فهي ثابتة له بعد رسول اهللا
 ، يــستلزم أن يكــون علــى أهــل املدينــة خليفتــان 7إثبــات اخلالفــة املطلقــة لغــريه : ًوثانيــا 

ّاد اآلخرين املـدعى هلـم اخلالفـة ،  ، واآلخر أحد األفر7يف وقت واحد ، أحدمها أمري املؤمنني 
  .وهذا واضح البطالن ، حلصول اإلمجاع على عدم جوازه

ق باإلســتخالف علــى املدينــة : ْفــإن قيــل « : ّقــال الــسيد املرتــضى  ّــفقــد ذكــرمت أن التعل
  .ّطريقة معتمدة ألصحابكم ، فبينوا وجه اإلستدالل ا

ّـ ملـا توجه إىل 7 ألمـري املـؤمنني 6نـيب الوجه يف داللتها أنه قـد ثبـت اسـتخالف ال: قلنا  ّ
 ، وال دليـــل ، فوجـــب أن 6ٍغـــزاة تبـــوك ، ومل يثبـــت عزلـــه عـــن هـــذه الواليـــة بقـــول مـــن الرســـول 

  .ّيكون اإلمام ، الن حاله مل يتغري
ْ إىل املدينـــة يقتـــضي عزلـــه وإن مل يقـــع 6مـــا أنكـــرمت أن يكـــون رجـــوع النـــيب : ْفـــإن قيـــل 

  .العزل بالقول
ٍرجــوع لــيس بعــزل عــن الواليــة يف عــادة وال عــرف ، وكيــف يكــون العــود مــن ّإن ال: قلنــا 

ًالغيبـــة عـــزال أو مقتـــضيا للعـــزل  وقـــد جيتمـــع اخلليفـــة واملـــستخلف يف البلـــد الواحـــد ، وال ينفـــي ؟ً
ا قـد علمنـا أن  ّحضوره اخلالفة له ، وإمنا يثبت يف بعض األحوال العزل بعـود املـستخلف إذ كن ّـ

الغيبــة دون غريهــا ، فيكــون الغيبــة كالــشرط فيــه ، ومل يعلــم مثــل ذلــك ّــاإلســتخالف تعلق حبــال 
  .يف استخالف أمري املؤمنني

ّفإن عارض معارض مبن روى أن النيب    .كمعاذ وابن ام مكتوم وغريمها  استخلفه6ْ
إن اإلمجــاع علــى أنــه الحــظ هلــؤالء بعــد النــيب: فــاجلواب عنــه قــد تقــدم وهــو  يف  ـ 6 ـ ّ

  .عة ، يدل ذلك على ثبوت عزهلمإمامة وال فرض طا
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ًفــإن تعلــق باختــصاص هــذه الواليــة ، وأــا كانــت مقــصورة علــى املدينــة ، فــال جيــوز أن  ّ
  .تقتضي اإلمامة اليت تعم

  .)1(» ًفقد مضى الكالم على اإلختصاص يف هذا الفصل مستقصى 

  :أقول 
  :وهذه عبارته املاضية اليت أشار إليها طاب ثراه 

ّملا خلفـه باملدينـة ، مل يكـن لـه أن يقـيم احلـدود يف غريهـا ، وأن  ـ 6 ـ إنه: ّفأما قوله «  ّ
ّمثل ذلك ال يعد إمامـة ، فهـو كالمـه علـى مـن تعلـق باإلسـتخالف ، ال يف تأويـل اخلـرب وقـد . ّ

فـرض  ـ 6 ـ  بعـد وفـاة الرسـول7إنـه إذا ثبـت لـه : بينـا مـا هـو جـواب عنـه فيمـا تقـدم ، وقلنـا 
ًتــصرف ، بــاألمر والنهــي يف بعــض االمــة ، وجــب أن يكــون إمامــا علــى الطاعــة واســتحقاق ال

ّالكل ، ألنه ال أحد مـن االمـة ذهـب إىل اختـصاص مـا جيـب لـه يف هـذه احلـال ، بـل كـل مـن 
ًأثبت له هذه املنزلة أثبتها عامة على وجه اإلمامة ال اإلمارة ، فكان اإلمجاع مانعـا مـن قولـه ،  ً ّ

ًأمريا إمامـا ال ، ومل يقـل مـا ذكرنـاه مـن جهـة أن نفـي االمـارة  ـ 6 ـ فيجب أن يكون بعد وفاته ً
الطاعـة إذا ثبـت ، وبطـل  ّيقتضي إثبات االمامـة كمـا ظـن بـل ، ملـا بينـاه مـن أن وجـوب فـرض

ًأن يكون أمريا خمتص الواليـة باإلمجـاع ، فالبـد مـن أن يكـون إمامـا ، ألن اإلمـارة أو مـا جـرى  ّ ُ ً
ّة إذا انتفت مع ثبـوت وجـود الطاعـة ، فالبد مـن ثبـوت اإلمامـة ّجمراها من الواليات املختص » ُـ

)1(.  
باستخالفه علـى املدينـة ، بعـد  ـ 6 بعد رسول اهللا 7وعلى اجلملة ، فإن خالفة اإلمام 

  عدم ثبوت عزله ، ولزوم خرق 
__________________  

  .53 ـ 52 / 3الشايف يف اإلمامة ) 1(
  .51 / 3الشايف يف االمامة ) 2(
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ّاإلمجاع املركب يف صور بقـاء هـذه اخلالفـة وانتفـاء اخلالفـة العامـة عنـه ثابتـة بـالقطع واليقـني ،  ـ ّ
ّوال يتمكن أهل السنة من اجلواب عنها ، مهما حاولوا ومتحلوا ّ.. .  

  استداللهم باستخالف أبي بكر في الصالة وال أصل له 
 أيب بكـر ، بـزعم اسـتخالف بل لقد متسك أهل السنة مبثل هـذا الـدليل إلثبـات خالفـة

  :ّ إياه يف الصالة 6النيب 
 اسـتخلفه علـى 7إنـه : احلجـة التاسـعة « : قال الفخر الرازي يف احلجـج علـى خالفتـه 

ًالصالة أيام مرض موته وما عزلـه عـن ذلـك ، فوجـب أن يبقـى بعـد موتـه خليفـة لـه يف الـصالة 
» ّالمـور ، ضـرورة أنـه ال قائـل بـالفرق ، وإذا ثبتت خالفته يف الصالة ثبتـت خالفتـه يف سـائر ا

)1(.  
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ النــيب: الثالــث « : وقــال اإلصــفهاين  اســتخلف أبــا بكــر يف  ـ ّ

الصالة أيام مرضه ، فثبت اإلستخالف يف الـصالة بالنقـل الـصحيح ، ومـا عـزل النـيب أبـا بكـر 
عـد وفاتـه ، وإذا ثبـت خالفـة الـصالة ب عن خالفته يف الصالة ، فبقـي كـون أيب بكـر خليفـة يف

 بعــد وفاتــه يف الــصالة ، ثبــت خالفــة أيب بكــر بعــد وفاتــه يف غــري الــصالة ، لعــدم 2أيب بكــر 
  .)1(» القائل بالفصل 

  :أقول 
ة املقدمـــة االوىل ، واإلمامـــة ال يوافقـــون علـــى أن  ّـــهـــذا اإلســـتخالف متوقـــف علـــى متامي ّ

   استخلف أبا بكر يف الصالة6النيب 
__________________  

  .292 / 2: كتاب االربعني يف اصول الدين ) 1(
  .خمطوط ـ شرح الطوالع) 2(
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ًبـــل إن عدمـــه هـــو الثابـــت ، لوجـــوه كثـــرية منهـــا كـــون ذلـــك منافيـــا لدخولـــه يف جـــيش .  ..ًأبـــدا
  .)2( وغريه )1() فتح الباري ( اسامة الثابت بإفادات األكابر وروايات الثقات كما يف 

ّــولكــن قــد حتقق باأل  ، واعــرتف بــذلك أعــاظم 7ّدلــة القاطعــة اســتخالف أمــري املــؤمنني ْ
ًالقــوم ، وحــىت النواصــب مل يتمكنــوا مــن إنكــاره ، وإن زعمــوا كونــه مقــصورا علــى األهــل ، ألن  ْ ّ

ًثبوت اخلالفة على بعض االمة كاف لثبوا مطلقـا لعـدم القـول بالفـصل وهـذا اإلسـتدالل .  ..ٍ
  :أ التفتازاين إىل ذكره يف هذا املقام فقال ّمن القوة واملتانة مبثابة أجل

ّصـلى اهللا عليــه وســلم ـ ّوأمـا اجلــواب بــأن النـيب«  ملــا خـرج إىل غــزوة تبــوك اســتخلف  ـ ّ
ّ

ًعليـا يـا :  ـ 2 ـ فقـال علـي. يف ذلـك علـى املدينـة ، فـأكثر أهـل النفـاق ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ ّ
أمــا ترضـى أن تكــون مـين مبنزلــة : ة والـسالم فقــال عليـه الــصال ؟رسـول اهللا أترتكـين مــع اخلوالـف

رضـي  ـ وهـذا ال يـدل علـى خالفتـه ، كـابن ام مكتـوم. ّأنـه ال نـيب بعـدي ّهارون من موسى إال
  .استخلفه على املدينة يف كثري من غزواته ـ اهللا تعاىل عنه

  .فرمبا يدفع بأن العربة لعموم اللفظ ال خلصوص السبب
ّعلى املدينـة وعـدم عزلـه عنهـا ، مـع أنـه ال قائـل بالفـصل ، ّبل رمبا حيتج بأن استخالفه 

ّوأن اإلحتيــاج إىل اخلليفــة بعــد الوفــاة أشــد وأوكــد منــه حــال الغيبــة ، يــدل علــى كونــه خليفــة  ّ «
)3(.  

   لقد ذكر التفتازاين هذا اإلحتجاج وسكت عنه ، والسكوت بعد نقل الكالم
__________________  

  .192 / 8ح البخاري فتح الباري يف شرح صحي) 1(
الرســائل العــشر يف األحاديــث املوضــوعة يف (  مطبوعــة ضــمن 6لنــا رســالة يف صــالة أيب بكــر يف مــرض النــيب ) 2(

  .فعلى الباحثني مراجعتها) ّكتب السنة 
  .276 ـ 275 / 5شرح املقاصد ) 3(
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ّه الرشـيد ، بـل وتلميـذ) الـدهلوي ( دليـل علـى الرضـا والتـسليم عنـد  ـ كمـا يف مثـل هـذا املقـامـ 
  .ّعند الكل

اســـتدالل أصـــحابنا  ـ كمـــا يف إنـــسان العيـــون وغـــريه ـ معارضـــتهم: ومـــن الغرائـــب 
باإلســــتخالف علـــــى املدينـــــة يف غــــزوة تبـــــوك ، خبالفـــــة ابــــن ام مكتـــــوم وغـــــريه ، وال يعارضـــــون 

 يف بإمامـة ابـن ام مكتـوم وغـريه ـ مـع أـا ال أصـل هلـا ـ اسـتدالهلم بإمامـة أيب بكـر يف الـصالة
ٍالصالة ، مع أم جيوزون الصالة خلف كل بر وفاجر ّ ّ ّ!!  

  معارضتهم باستخالف ابن ام مكتوم على المدينة
 ابـن ام مكتـوم علـى املدينـة 6باسـتخالف النـيب  ـ الـيت أوردهـا التفتـازاين ـ ّوأمـا املعارضـة

  :فمردوه بوجوه 
علــــى ابــــن ام » يفــــة اخلل«  لفــــظ 6إنــــه مل يثبــــت عنــــد اإلماميــــة إطــــالق النــــيب : األول 

ه  ــمكتـــوم وأمثالـــه ، غايـــة األمـــر أن  نـــصب ابـــن ام مكتـــوم أو غـــريه حلراســـة املدينـــة يف بعـــض 6ّـ
  .ّاألوقات ، أما يف حق أمري املؤمنني فقد ورد لفظ اخلليفة يف كثري من النصوص

فرض طاعة أمـري املـؤمنني يف اسـتخالفه علـى املدينـة علـى أزواجـه  ـ 6 ـ إن النيب: الثاين 
ًاعــة مطلقــة ، فإطاعتــه فــرض علــى غــريهن أيــضا ، لعــدم القــول بالفــصل ، وهــذا املعــىن غــري إط ّ ً

 علـى 7ًّثابت البن ام مكتوم وغريه ، وهذا فرق كبـري جـدا ، مينـع مـن قيـاس اسـتخالفه اإلمـام 
  .حال اآلخرين

ا إجيابــه طاعتــه علــى أزواجــه فقــد رواه الــسيد مجــال الــدين احملــدث ّأم وهــو مــن كبــار  ـ ّــ
  ، وقد أثىن عليه الشيخ علي ) الدهلوي ( دثني ، ومن مشايخ احمل
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كمـا رواه أبـو عبـداهللا احلـاكم يف ) روضـة األحبـاب ( يف كتابـه  ـ القاري وغريه مبا ال مزيد عليه
  : بعد حديث املنزلة 6عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال ) اإلكليل ( كتابه 

إمسعـن : مث دعـا نـساءه فقـال . ِ ، وعـظّيا علي ، اخلفين يف أهلي ، واضرب ، وحـد« 
  .»لعلي وأطعن 

يف مقـــــام ) الـــــدهلوي ( ّوإذا وجبـــــت الطاعـــــة فقـــــط وجبـــــت اإلمامـــــة ، وكـــــذلك صـــــرح 
ِقل للمخلفين من األعراب (: اإلستدالل بقوله تعاىل  ْ َ ْ َُ َِ ِ َ ُ ِْ ْ (.  

نــــت وأ ّال ينبغــــي أن أذهــــب إال« : ٍإن هــــذه اخلالفــــة مقرونــــة جبمــــل أمثــــال : الثالــــث 
ّ البـد أن أقـيم أو تقـيم «و » ّ إن املدينة ال تصلح إاليب أو بـك «و » خليفيت  فهـي شـرف » ُ

  .ّعظيم ومقام جليل ، ال يقاس به أي استخالف آخر
 ، 6إنه قام اإلمجاع على عدم خالفة ابن ام مكتوم وغريه بعد وفـاة رسـول اهللا : الرابع 

 املطلقــة 7الفتــه ، خالفــة أمــري املــؤمني فكيــف يعــارض حبكومــة مــن قــام اإلمجــاع علــى عــدم خ
  ؟العامة

إن ابـــن ام مكتـــوم وغـــريه مـــن الـــصحابة ، غـــري صـــاحلني للخالفـــة الكـــربى ، : اخلـــامس 
ً لــيس إالتعــصبا فاحــشا7فــذكرهم يف مقابلــة أمــري املــؤمنني  ً ّ  ـ ًوأيــضا« : قــال ابــن تيميــة .  ..ّ

ٍفاإلستخالف يف احلياة نـوع نيابـة ، البـد لكـل ويل أمـر ّ ّ ّ ، ولـيس كـل مـن يـصلح لإلسـتخالف ُ
ّيف احلياة على بعض االمة يصلح أن يستخلف بعد املـوت ، فـإن النـيب ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ ّ 

ٍاستخلف يف حياته غري واحد ، ومنهم من ال يـصلح للخالفـة بعـد موتـه ، كمـا اسـتعمل ابـن ـ 

ذلك بـشري بـن عبـد املنـذر ام مكتوم األعمى يف حياتـه وهـو ال يـصلح للخالفـة بعـد موتـه ، وكـ
  .)1(» وغريه 

__________________  
  .339 / 7منهاج السنة ) 1(
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  :ومن بدائع العثرات قول الفخر الرازي 
  . استخلفه يف غزاة تبوك7إنه : الشبهة الرابعة عشر ، وهي « 

ًذلك اإلستخالف كان مقـدرا مبـدة ذلـك الـسفر ، فـال : ِلما ال جيوز أن يقال : فنقول  ّ
  .ّ انتهى ذلك اإلستخالف بانقضاء تلك املدةجرم

  . أبا بكر حال مرضه يف الصالة7ًوأيضا ، فإنه معارض باستخالف النيب 
  .)1(» فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك 

ّألن دعــوى التقــدير قــد عرفــت ســقوطها ، لعــدم الــدليل عليهــا ، مــع إطــالق : وذلــك 
ّ مكابرة غريبة ، ألن استخالف أمري املـؤمنني ّودعوى املعارضة بالصالة املذكورة. ّوعموم اللفظ

ّ متفــق عليــه بــني الفــريقني ومــسلم بــه حــىت مــن النواصــب ، فــال جيــوز معارضــته مبــا ال يرويــه 7
  .سواهم

ًليس إالتعصبا» ْفإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك « : وقوله  ّ ّ.  

  اإلستدالل بآية الغار على اإلمامة والخالفة
دل بآيــة الغــار علــى خالفــة أيب بكــر ووصــايته لرســول اهللا وال خيفــى أن النيــسابوري يــست

ُإال تـنـصروه فـقد نصره اهللا إذ أخرجه  ( بتفـسري: وهذه خرافة اخرى ، وإليك عبارتـه .  ..6 َـ َ َ ُْ َ ْ ِ ُِ ُ َُ َـُ ْ َـ َ ْ َ 
ُالذين كفروا َ َ َ ِ .. . ( )2(:   
ّإســــتدل أهــــل الــــسنة باآليــــة علــــى أفــــضلية أيب بكــــر ، وغايــــة احتــــاده وايــــة «  ّ صــــحبته ّ

ّوموافقة باطنه وظاهره ، وإال مل يعتمد عليـه الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم يف مثـل تلـك احلالـة  ّ ّ
ّ، وأنه كان ثاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار ،  ّ  

__________________  
  .300 / 2كتاب االربعني يف اصول الدين ) 1(
  .40 / 9سورة التوبة ) 2(
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ّصــلى اهللا عليـه وسـلم  ـويف العلـم لقولـه ّمـا صـب يف صـدري شـيء إالوصـببته يف صــدر أيب  ـ ّ ّ
ًبكر ، ويف الدعوة إىل اهللا ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم عـرض اإلميـان أوال علـى أيب بكـر فـآمن  ّ ّ ّ ّ
 ّ، مث عــرض أبــو بكــر اإلميــان علــى طلحــة والــزبري وعثمــان ابــن عفــان ومجاعــة اخــرى مــن أجلــة

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رق رسول اهللالصحابة ، وكان ال يفا يف الغـزوات ويف أداء اجلماعـات  ـ ّ
ُويف اــالس واحملافــل ، وقــد أقامــه يف مرضــه مقامــه يف االمامــة وملــا تــويف دفــن جبنــب رســول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم وكان ثاين اثنني من أول أمره إىل آخره ّ ّ.  
ّولو قدرنا أنه تويف رسول اهللا ْيف ذلـك الـسفر ، لـزم أن ال يقـوم  ـ ّ عليه وسـلمّصلى اهللا ـ ّ

ّبـــأمره وال يكــــون وصـــيه إال ّأبــــو بكـــر ، وأن ال يبلــــغ مــــا حـــدث يف ذلــــك الطريـــق مــــن الــــوحي  ّ ْ
  )1(» أبو بكر  ّوالتنزيل إال

  :أقول 
ً حرفــا حبــرف ، فإنــه لــو 7ٍنفــس هــذا التقريــر جــار بالنــسبة إىل اســتخالف أمــري املــؤمنني 

  هـو القـائم بـأمره واخلليفـة مـن بعـده7يف تلك الـسفرة لكـان أمـري املـؤمنني  ـ 6  ـّقدر وفاة النيب
...  

ْمع أنه فرق واضح بني املوردين ، إذ ال دليل علـى مـا ذكـره النيـسابوري بالنـسبة إىل أيب  ّ
ًبكر ، ألن جمرد اإلستصحاب يف الغار ال يـستلزم املعـىن الـذي ذكـره ، مـضافا إىل وجـود عـامر 

 يف اخلـــروج إىل املدينـــة ، خبـــالف اســـتخالف أمـــري 6هللا بـــن األريقـــط مـــع النـــيب بـــن فهـــر وعبـــدا
ّوغـري ذلـك ممـا تقـدم ، وفيـه أمـر األزواج باإلطاعـة » اخلالفة «  ، ففيه إطالق لفظ 7املؤمنني 

  . ..7ّوالسماع ألمري املؤمنني 
  .ّهذا فيما يتعلق مبوضوع البحث

__________________  
  .471 / 3تفسري النيسابوري ) 1(
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  .ّوأما تفصيل الكالم حول داللة آية الغار على فضيلة أليب بكر ، فله جمال آخر
 ، فقــد أشــرنا إىل حقيقــة احلــال فيــه ، وخالصــة 6ّوأمــا حــديث صــالته يف مــرض النــيب 

ٍالكالم أن خروجه لتلك الصالة مل تكن بأمر من رسول اهللا ، بل إنه كان قد أمره بـاخلروج يف  ّ
ّ إىل الـــصالة ، وأنـــه صـــلى تلـــك 6ّ ســـائر الرجـــاالت ، ويؤكـــد ذلـــك خروجـــه جـــيش اســـامة مـــع

  .الصالة بنفسه
ّــفهـو موضــوع ، وقـد تعرضــنا لـه يف جملد » .  ..ّمـا صــب اهللا« ّوأمـا حــديث  حــديث ( ّ

  .من كتابنا) أنا مدينة العلم 
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)29(  

   7ّ الحديث على أنه داللة

   :رابع آدم وداود وهارون 
  :ّعمر األنطاكي بشرح القصيدة العينية البن سينا وذكر احلكيم داود بن 

ًوال قــام احلــصر دلــيال علــى القــصر ، كــان قــصر قلــب فــصار . ّال ســيف إالذو الفقــار« 
ًفال خالف يف اخلالفة إثباتا والنبوة حموا. ّأنه ال نيب بعدي ، إالعلي ّكشف كرب ، إال ً.  

أي والـذي : فقـال  ؟ أهـو اليـوم: فقال ؟إىل كم تأكل اخلبز وتشرب املاء: وقال لعمار 
  .نفس على بيده ، فربز فكان ما كان

ـــه  ّوكـــذلك خـــرج ليلـــة ابـــن ملجـــم يف الـــسحر ينظـــر إىل الـــسماء ، تلـــذذا مبـــا خـــصص ب ً
ّوطاعة وإجابة ، فأكثر من ذلك ، مث ى عن ردع األوز وقال  ً . ّهي صـوائح يتلـوهن النـوائح :ً

ً وأحـاط بكـل شـيء علمـاًكيـف يـزداد يقينـا مـن مجـع املــسألة واجلـواب الكتــاب  ـ واهللا ـ  فهــو؟ّ
ّوتعيها اذن واعية ، فآمن معه وصلى ال ثالث هلما ، فجاءت اخلالفـة عـن ثـالث ، فكـان هـو 

  .الرابع
يا علي من مل يقل إنك رابع اخللفاء فعليـه لعنـة اهللا : أخرج اخلطيب عن عبد بن محيد 

َإني جاعل في األ (ّ، فإن اهللا قال آلدم  ْ ِ ٌ ِ ًِرض خليفة َ ِ َ ِ ا جعلنـاك خليفـة (:  وقـال ) ْ ًيـا داود إن َ ِ َ َ ْ َ َ ِـ ُ ُ 
ِ وقال موسى ألخيه هارون اخلفني في قـومي( « ) ِْ َُ ِ ِ ِِ ُْ ْ َ ُ ََ كن على ما أنا :  مث قال له يوم تبوك ) َ

ْأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلــة :  فقـال ؟أعلـى الــصبيان والنـساء: عليـه حـىت أرجـع ، فقـال لـه 
  .»احلديث . موسىهارون من 
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 ، وأنـــه خليفـــة كخالفـــة آدم وداود 7ًفحـــديث املنزلـــة يـــدل داللـــة قطعيـــة علـــى خالفتـــه 
  .ًوهارون ، وال ريب يف كون خالفتهم عامة ، فخالفته كذلك

  ترجمة داود بن عمر االنطاكي 
وداود بـــن عمـــر األنطـــاكي صـــاحب شـــرح قـــصيدة ابـــن ســـينا ، الـــذي جـــاء فيـــه الكـــالم 

ذكـــرى ( أثـــىن عليـــه البـــديعي يف كتابـــه .  ..ّابر النحـــارير والعلمـــاء املـــشاهرياملـــذكور ، مـــن أكـــ
  ) :حبيب 

ضــرير مـــا لــه يف العلـــوم احلكميــة نظـــري ، وطبيــب مـــا لــه يف األزمنـــة الغــابرة ضـــريب ، « 
ّحكيم صفت من قذى اخلطأ موارد أنظاره ، وصحت عن غمام األوهام آفـاق أفكـاره ، حـل  َ َ

ّ، وبـــيض وجـــه العلـــوم الرياضـــية مبـــا ســـوده ، بآثـــار تقتـــضي إثبـــات ّعقـــد املـــشكالت مبـــا قيـــده  
ّحماســـنه بالتخليـــد ، وتقييـــد مـــآثره للتأبيـــد ، وكـــان مالزمـــا لكتـــاب إخـــوان الـــصفا وخـــالن الوفـــا  ً

القــانون ، والـــشفا ، : للمجريطــي ، ولكتابيــه رتبــة احلكــيم وغايــة احللـــيم ، ومــن كتــب الــشيخ 
التعليقــــات ، ورســــالة األجــــرام الــــسماوية ، واإلشــــارات ، مــــع والنجــــاة ، واحلكمــــة املــــشرقية ، و

شـــرحه لنـــصري الـــدين الطوســـي ولإلمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي واحملاكمـــات بينهمـــا لقطـــب الـــدين 
املشارق ، واملطارحـات ، وكتـاب التلوحيـات : السهروردي  الرازي ، وحوائيه للسيد ، من كتب

  .، وشرحه هلبة اهللا البغدادي
ّيلهــــج بتــــذكاره ، ويــــستهدي مــــن احلجــــاج تفــــاريق أخبــــاره ، وهــــزه وكــــان شــــريف مكــــة  ِ

ّالشوق على أن استقدمه عليـه ، واستحـضره إليـه ، ليجعـل الـسماع عيانـا واخلـرب برهانـا ، فلمـا  ً ً ْ
ْمثل بساحته طامعا يف تقبيل راحته ، أمر أن يعرض عليه أحد حاضري جملـس أنـسه ، ليختـرب  ً

هـذه يـد دعـي خـسيس ، ال : يـد ذلـك اجللـيس قـال بذلك قـوة حدسـه ، فمـذ صـافحت يـده 
  يضوع منها أرج النبوة وال يستنشق
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ل يــده  ّــعــرف الفتــوة ، مث أمــر بعرضــه علــى القــوم واحــدا واحــدا ، حــىت وصــل إىل الــشريف فقب ً ً
  ».  ..تقبيل احملب الواجد

  :ّوالبديعي املذكور ترجم له احمليب وأثىن عليه بقوله 
ّبلـــغ الـــشهرة الطنانـــة يف الفـــضل .  ..الدمـــشقي األديـــبيوســـف املعـــروف بالبـــديعي « 

  .)1( » 1073ويل قضاء املوصل مث تويف بالروم سنة .  ..ّواألدب ، وألف املؤلفات الفائقة
ســاحنات ( ّدرويــش حممــد الطــالوي يف كتــاب : وأثــىن علــى احلــيكم األنطــاكي املــذكور 

  ) :دمى القصر 
ّ فـأخرب أنـه ولـد بأنطاكيـة ـذا العـارض وقد سألته عن مسقط رأسه ومشتعل رأسـه ،« 

فخرجـت عـن الـوطن يف رفقـة كـرام ، نـؤم بعـض .  ..، ومل كن له بعد الوالدة بعارض ، مث قـال
ّاملدن من سواحل الشام ، حىت إذا سرت يف بعـض ثغورهـا احملميـة ، دعتـين مهـة عليـه أو علويـة  ّ

ًأن أصــــعد منــــه جبــــل عاملــــه ، فــــصعدته منــــصوبا علــــى املــــدح وكنــــ ت عاملــــه ، وأخــــذت عــــن ْ
  .أخذت ، وحبثت مع فضالئها فيما حبثت مشاخيها ما

مث ســـــاقين العنايـــــة اإلهليـــــة إىل أين دخلـــــت محـــــى دمـــــشق احملميـــــة ، فاجتمعـــــت بـــــبعض 
ّعلمائها من مشايخ االسالم ، كأيب الفتح حممد بن حممد بن عبد السالم ، وكشمس علومها  ّ

وكـان فيــه دعابـة يــؤنس  . ..عــالء الـدين العمــاديالبـدر الغـزي العمــري ذلـك اإلمــام ، والـشيخ 
ّوأمـــا فرقـــه مـــن املعـــاد وخـــشيته مـــن رب العبـــاد ، فلـــم يـــر لغـــريه مـــن أهـــل هـــذا الطريـــق .  ..ـــا

  . ..وأصحاب أولئك الفريق
ّوكان إذا سئل عن شـيء مـن الفنـون احلكميـة والطبيعيـة والرياضـية ، أملـى علـى الـسائل 

  تني ، كما هو املشهور مثل ذلك يف ذلك ما يبلغ الكراسة والكراس
__________________  

  .510 / 4خالصة األثر ) 1(
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  . ..عن الشيخ الرئيس
وشـرح قـصيدة الـنفس املـشهورة للــشيخ الـرئيس ابـن سـينا ، وهــو شـرح فـصل فيـه حقيقــة 

  .»النفس وجوهرها النفيس ، يرضي السائل وإن كان هو الشيخ الرئيس 
  :بقوله  ـ )ّرحيانة األلبا ( يف  ـ الشهاب اخلفاجي: ر وقد ترجم للشيخ درويش املذكو

ّأبو املعايل درويش بن حممد الطالوي ، وحيـد لـه احلـزم تـرب واللطـف قـرين ، وماجـد « 
ّما له يف قصب السبق رهني ، وريق قضب املروة ، فاتح حصون امللمات عنوة ، سليل املعايل 

 عاله مسرح للمقال وجمال ملضمرات األمـاين والكرم ، رقيق احلواشي الطباع والشيم ، فكم يف
  .».  ..واآلمال

  :واحمليب بقوله 
ّدرويــــش حممــــد بــــن أمحــــد وقيــــل حممــــد«  الطــــالوي ، األرتقــــي الدمــــشقي . أبــــو املعــــايل. ّ

ّأحـــد أفـــراد وحماســـن العـــصر ، وكـــان مـــاهرا يف كـــل فـــن مـــن الفنـــون ، مفـــرط الـــذكاء ، . احلنفـــي ً
ًفصيح العبارة ، منشئا بليغا ح   .ّسن التصرف يف النظم والنثرً

  .)1(» .  ..وله كتاب ساحنات دمى القصر
يف املـصادر التاليـة  ـ وقيـل غـري ذلـك ـ 1008وتوجد ترمجة داود األنطـاكي املتـوىف سـنة 

  :ًأيضا 
  .166 رقم 169 / 1البدر الطالع  ـ 1
  .140 / 2خالصة األثر  ـ 2
  .415 / 8شذرات الذهب  ـ 3
  .271: ّرحيانة األلباء  ـ 4

__________________  
  .149 / 2خالصة األثر ) 1(
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)30(   

   7حديث المنزلة في سياق وصفه 

  » سيدالمسلمين وأميرالمؤمنين وخيرالوصيين وأولى الناس بالنبيين « 
ـــه  ( ٍجـــاء ذلـــك يف روايـــة رواهـــا احلـــافظ أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن موســـى بـــن مردويـــه يف كتاب

  :وهي هذه ) اليقني  ( على ما نقل عنه يف كتاب) املناقب 
د بـــن جعفـــر قـــال «  ّـــحـــدثنا عبـــداهللا بـــن حمم ّحـــدثنا جعفـــر بـــن حممـــد العلـــوي قـــال : ّ ّ :

ّحــدثنا حممــد بــن احلــسني العلكــي قــال  ّحــدثنا : ّحــدثنا أمحــد بــن موســى اخلــزاز الــدورقي قــال : ّ
نـا بينمـا أ: ّتليد بن سليمان ، عـن جـابر اجلعفـي عـن حممـد بـن علـي عـن أنـس بـن مالـك قـال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّعند النيب   ؟فداك أيب وأمي من ذا: قلت . يطلع اآلن: إذ قال  ـ ّ
  .سيد املسلمني وأمري املؤمنني وخري الوصيني وأوىل الناس بالنبيني: قال 
  .فطلع علي: قال 

ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : مث قال لعلي  ْ «)1(.  
  :ٍوروي بلفظ أبسط 

ّبينمــا أنــا عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا قــال : عــن أنــس بــن مالــك قــال «  ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا اآلن يـدخل سـيد املـسلمني وأمـري املـؤمنني وخـري الوصـيني  ـ ّ

  فقال .وأوىل الناس بالنبيني ، إذ طلع علي بن أيب طالب
__________________  

  .141: أمري املؤمنني كتاب اليقني يف مناقب ) 1(
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ  رسول اهللا ّاللهم وإيل وإيل:  ـ ّ ّ.  
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ فجلــس بــني يــدي رســول اهللا: قــال  فأخــذ رســول اهللا ميــسح  ـ ّ

العرق من جبهته ووجهه وميسح به وجه علي بن أيب طالب ، وميسح العرق من وجـه علـي بـن 
  ؟يا رسول اهللا نزل يف شيء: ال له علي أيب طالب وميسح به وجهه فق

 أنــت ؟أنــه ال نــيب بعــديّ أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال: قــال 
ّأخي ووزيري وخري من اخلف بعدي ، تقضي ديين ، وتنجز وعدي وتبني هلـم مـا اختلفـوا فيـه  ّ

 التأويـل كمـا جاهـدم ّمن بعدي ، وتعلمهم من تأويل القرآن مـا مل يعلمـوا ، وجتاهـدهم علـى
  .)1(» على التنزيل 

 7الـيت هـي مـن أجلـى فـضائل أمـري املـؤمنني  ـ ُمثل اجلمل االخـرى ـ ًإذا ـ فحديث املنزلة
 الــيت ال يــشاركها فيهــا أحــد مــن الــصحابة ، 7مــن جالئــل مناقــب اإلمــام  ـ ّومناقبــه املختــصة

 مة لإلمامــة واخلالفــة العامــة بــال فــصلواملــستلز.  ..والدالــة علــى أفــضليته وأقربيتــه مــن رســول اهللا
...  

__________________  
  .343 / 1كشف الغمة فية معرفة األئمة ) 1(
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)31(   

  هذا علي بن أبي طالب «  : 6قوله 

  » .  ..ّلحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون
ي ودمـه مـن علي بن أيب طالب حلمه من حلم« وجاء حديث املنزلة يف سياقة ورد قبله 

  . ..».  ..هذا علي أمري املؤمنني وسيد املسلمني« : وبعده » دمي 
  :روى هذ احلديث مجاعة منهم 

ّحـدثنا : ّحـدثنا أبـو الفـرج أمحـد بـن جعفـر النـسائي قـال « : أبـو نعـيم اإلصـفهاين  ـ 1
د بـــن جريـــر قـــال  ـــحمم ري ّحـــدثين دار بـــن حيـــىي األمحـــ :ّحـــدثنا عبـــداهللا بـــن داهـــر الـــرازي قـــال : ّ

ّحدثنا األعمش ، عن عباية ، عن ابن عباس قال : املقري قال  ّ:  
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ قــال رســول اهللا هــذا علــي بــن أيب طالــب حلمــه مــن حلمــي :  ـ ّ

ّودمه من دمي ، وهو مين مبنزلة هارون من موسى إال   .ّأنه ال نيب بعدي ّ
ّ ، وسيد املـسلمني ، وعيبـة  هذا علي أمري املؤمنني!يا ام سلمة إشهدي وامسعي: وقال 

َعلمي ، وبايب الذي اوتى منه ، والوصي على األموات من أهل بييت ، أخي يف الـدنيا وخدين  َـ
  .)1(» يف اآلخرة ، ومعي يف السنام األعلى 

أخربنـا احلـسن بـن  ـ هـذا ـ أنبـأين أبـو العـالء« : ّاملوفـق بـن أمحـد اخلـوارزمي املكـي  ـ 2
محــد بــن عبــداهللا احلــافظ ، أخربنــا أبــو الفــرج أمحــد بــن جعفــر الــشيباين ، أمحــد املقــري ، أخربنــا أ

ّحــدثنا حممــد بــن جريــر ، حــدثنا عبــداهللا بــن داهــر بــن حيــىي الــرازي ، حــدثنا أبــو داهــر بــن حيــىي  ّ ّّ
  ،ّاملقري ، حدثنا األعمش ، عن عباية 

__________________  
  .خمطوط  ـمنقبة املطهرين أهل بيت سيد األولني واآلخرين) 1(
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  .)1(» .  ..عن ابن عباس ، قال قال رسول اهللا
عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال قــال « : صــدر الــدين احلمــوئي اجلــويين  ـ 3
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسول اهللا حلمـي ] مـن [ هـذا علـي بـن أيب طالـب حلمـه : ُالم سـلمة  ـ ّ

ّدمي وهو مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال] من [ ودمه   هـذا !يـا ام سـلمة. ّـأنه ال نـيب بعـدي ّ
ّعلي أمري املـؤمنني وسـيد املـسلمني ، ووصـيي وعيبـة علمـي ، وبـايب الـذي اوتـى منـه ، أخـي يف 

  .)2(» الدنيا واآلخرة ، ومعي يف السنام األعلى ، يقتل القاسطني واملارقني والناكثني 
ّصـلى  ـ عن النـيب ـ مارضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس« : السيد شهاب الدين أمحد  ـ 4

:  ـ وهـو يف بيـت ام سـلمة رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا ـ إنـه قـال ـ ّاهللا عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم
ّهــذا علــي بــن أيب طالـــب ، حلمــه مــن حلمــي ، ودمـــه مــن دمــي ، وهــو مـــين مبنزلــة هــارون مـــن 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ مث قال. ّموسى غري أنه ال نيب من بعدي  اشـهدي وامسعـي يـا ام سـلمة ـ ّ
ّ، هـــذا علـــي أمـــري املـــؤمنني وســـيد املـــسلمني وعيبـــة علمـــي ، وبـــايب الـــذي اوتـــى منـــه ، أخـــي يف 

  .)3(» الدنيا وخدين يف اآلخرة ، ومعي يف السنام األعلى 
ًيف شـرحه بعـضا مـن  ; ـ ّذكـر الفقيـه العالمـة محيـد« : ّحممد بن إمساعيل األمري  ـ 5

ّوف كمـا سـقناه ، إال أنـه ذكـر مـا مل نـذكره فيمـا مـضى ، وذكـر الروايات يف اخلوارج ، ومل يـست
  :بسنده إىل ابن عباس قال 

ا انقــضى حديثــه ،  ّــكــان ابــن عبــاس جالــسا مبكة حيــدث النــاس علــى شــفري زمــزم ، فلم ّ ّــ ً
  ّيا ابن عباس ، إين رجل من أهل الشام ، : ض إليه رجل من القوم فقال 

__________________  
  .163 رقم 142: خوارزمي املناقب لل) 1(
  .150 / 1فرائد السمطني ) 2(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 3(
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ّأعوان كل ظامل إالمن عصم اهللا منكم ، سل عما بدا لك ، قال : قال  ّ إين : يا ابن عبـاس : ّ
ٍاهللا ، مل يكفـروا بقبلـة وال حـج وال  ّجئت أسالك عن علي بن أيب طالب وقتله أهل ال إلـه إال

  .ّثكلتك امك ، سل عما يعنيك :ضان ، فقال له صيام رم
ْيـا عبـداهللا ، مـا جئتـك أضـرب مـن محـص حلـج وال عمـرة ، ولكـن أتيتـك لتخــرج : قـال  ٍ

  .يل أمر علي وفعاله
فــاجلس حــىت  . ..وحيــك ، إن علــم العــامل صــعب ال حيتمــل وال تقربــه القلــوب: فقــال 

  :وعاينته  ـ ّلمّصلى اهللا عليه وس ـ اخربك الذي مسعته من رسول اهللا
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّإن رسول اهللا ّتـزوج زينـب بنـت جحـش ، فـأومل وكانـت وليمتـه  ـ ّ

ّصـلى  ـ اجلـيش ، وكـان يـدعو عـشرة عـشرة مـن املـؤمنني ، فكـانوا إذا أصـابوا مـن طعـام نـيب اهللا
شتهي أن استأنــسوا إىل حديثــه واشـتهوا النظــر يف وجهــه ، وكــان رســول اهللا يــ ـ ّاهللا عليـه وســلم

ّخيففوا عنه وخيلو له املنزل ، ألنه كان قريب عهد بعرس زينب بنت جحش ، وكان يكره أذى 
َيا أيـها الذين آمنوا ال تدخلوا بـيوت (: املؤمنني ، فأنزل اهللا سبحانه  ُُُ َُ ْ َ ُ َ ِ  َ َ.. . (.. .  

 ـ اهللاّمث حتول إىل بيت ام سلمة بنت اميـة ، وكانـت ليلتهـا وصـبحها ويومهـا مـن رسـول 
ّصلى اهللا عليه وسلم ً فلما تعـاىل النهـار وانتهـى علـي إىل البـاب ، فدقـه دقـا خفيفـا ، فعـرف . ـّ ً ّ

  .ّرسول دقة وأنكرته ام سلمة
  .يا ام سلمة قومي وافتحي الباب: فقال 
  ؟ْيا رسول اهللا ، من هذا الذي بلغ من خطره أن ينظر إىل حماسين: قالت 

مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللا ، قـومي وافتحـي :  ـ غـضبكهيئـة امل ـ فقـال هلـا نـيب اهللا
ه اهللا  ّــالبــاب ، فــإن بالبــاب رجــال لــيس بــاخلرق وال بــالنزق وال بالعجــل ، حيــب اهللا ورســوله وحيب ً ّ

  ورسوله ، يا ام سلمة ، إنه آخذ بعضاديت الباب ، فليس بفاتح 
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  .الباب وال داخل الدار حىت يغيب عنه الوطء
 ـ وهـي ال تـدري مـن بالبـاب ، غـري أـا قـد حفظـت النعـت واملـدح ـ فقامـت ام سـلمة

ّبـخ بـخ لرجـل حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله ، ففتحـت : فمشت حنن الباب وهي تقـول  ٍ
ً، وأمسك علي بعضاديت الباب ، فلم يزل قائمـا حـىت خفـي عليـه الـوطء ، فـدخلت ام سـلمة 

  .خدرها وفتح علي الباب
ّنيب صلى اهللا عليه وسلمّفدخل ، فسلم على ال ّ.  
ُفقال النيب الم سلمة    ؟هل تعرفينه: ّ

  .هذا علي. ًنعم ، وهنيئا له: قالت 
هذا علي بن أيب طالـب ، حلمـه حلمـي ودمـه دمـي ، وهـذا . ِصدقت يا ام سلمة: قال 

ّمــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نــيب بعــدي ، يــا ام ســلمة إمسعــي وافهمــي ، هــذا علــي  ّ
وبـــايب الـــذي أوتـــى منـــه ، والوصـــي علـــى أمـــري  املـــؤمنني وســـيد املـــسلمني ، وعيبـــة علمـــي ،أمـــري 

املؤمنني وسيد املـسلمني ، وعيبـة علمـي ، وبـايب الـذي أوتـى منـه ، والوصـي علـى األمـوات مـن 
أهــل بيــيت ، واخلليفــة علــى األوصــياء مــن امــيت ، أخــي يف الــدنيا وقــريين يف اآلخــرة ، ومعــي يف 

  .، فاشهدي يا ام سلمة ، إنه يقاتل الناكثني والقاسطني واملارقنيالسنام األعلى 
ا مـوالي ومـوىل كـل مـسلم : فقال الشامي  ّفرجت عين يا ابن عباس ، أشهد أن علي ً ّـ ّ ّ «

)1(.  
، وأبـــو بكـــر ) مـــا رواه اخللفـــاء ( احلـــسن بـــن بـــدر كتـــاب : ومـــن رواة هـــذا اخلـــرب  ـ 6

: وعنــه « : قــال الوصــايب اليمــين . ار يف اللفــظلكــن باختــص) كتــاب األلقــاب ( الــشريازي يف 
ُقال رسول اهللا صلى عليه وسـلم الم سـلمة  ّ ّـًإن عليا حلمـه مـن حلمـي ودمـه مـن دمـي ، وهـو : ّ

ّمين مبنزلة هارون من موسى ، وكذب من زعم أنه حيبين ويبغضه : أخرجه احلسن بن بـدر يف . ّ
  ما رواه اخللفاء ، والشريازي يف 

__________________  
  .ّالروضة الندية يف شرح التحفة العلوية) 1(



 319 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

  .)1(» األلقاب 
ًوروى أبو حممد العاصمي حديثا هذا سنده  ـ 7 ّحـدثين احلـسني بـن علـي املـدين ، « : ّ

ّعن يونس بن بكري ، عن جعفـر بـن حممـد ، عـن أبيـه ، عـن جـده علـي بـن احلـسني عـن علـي 
  : جاء فيه .»رضوان اهللا عليهم . بن أيب طالب

ْنعم يا رسول اهللا ، ولكـن زدين :  قال ؟يا سلمان أتدري من الداخل علينا:  قالمث « 
حلمـي ودمـه مـن دمـي ، منزلتـه  يا سـلمان هـذا علـي أخـي ، حلمـه مـن: قال . ًعلما إىل علمي

ّمين مبنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي ، يـا سـلمان ، هـذا وصـيي ووارثـي ، والـذي  ّ
ّ آلخذن يوم القيامـة حبجـزة جربئيـل ، ولعـي آخـذ جبجـزيت ، وفاطمـة آخـذه حبدزتـه بعثين بالنبوة

، واحلــسن آخــذ حبجــزة فاطمــة ، واحلــسني آخــذ حبجــزة احلــسن ، وشــيعتهم آخــذه حبجــزم ، 
 وأيــن تــرى أخــا رســول اهللا ؟ً وأيــن تــرى رسـول اهللا ذاهبــا بأخيــه؟ًفـأين تــرى اهللا ذاهبــا برســول اهللا

 ؟ وأيـن تـرى ولـدي رسـول اهللا ذاهبـني بـشيعتهم؟ً تـرى فاطمـة ذاهبـة بولـدها وأيـن؟ًذاهبا بزوجته
ّإىل اجلنة ورب الكعبة ّيا سـلمان إىل اجلنـة ورب الكعبـة ، يـا سـلمان إىل اجلنـة ورب الكعبـة ، . ّ ّ

ّيا سلمان إىل اجلنة ورب الكعبة   .)2(» ٌيا سلمان عهد عهد به جربئيل من عند رب العاملني . ّ

  :أقول 
ّن كـل فقـرة الفقـر الـسابقة علـى حـديث املنزلـة والالحقـة لـهفكمـا أ ٍ ّ  ـ يف هـذا احلـديث ـ ّ

واألفـضلية .  ..خصيصة من خصائص أمري املؤمنني تدل على أفضليته ، كذلك حديث املنزلة
  .ّتستلزم اإلمامة واخلالفة العامة
__________________  

  .197ذيل ح  274 ـ 273 / 1 ـ تفسري سورة هل أتى ـ زين الفىت) 1(
  .زين الفىت ـ تفسري سورة هل أتى ـ خمطوط) 2(
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)32(   

  حديث المنزلة عند المؤاخاة
ّ يف وقــت املؤاخــاة ، ممــن روى 7 قالــه ألمــري املــؤمنني 6أنــه : ومــن مــوارد حــديث املنزلــة 

  :ذلك 
  .أمحد بن حنبل ـ 1
  .عبداهللا بن أمحد ـ 2
  .360أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، ت  ـ 3
  .369أبو الشيخ ، ت  ـ ّأبو حممد عبداهللا بن عبداهللا بن جعفر بن حيان ـ 4
  .أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ـ 5
  .ّعلي بن حممد اجلاليب ، ابن املغازيل ـ 6
  .املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 7
  .ّأبو حممد حامد بن حممود الصاحلاين ـ 8
  .ّحممد بن يوسف الزرندي ـ 9

  .ابن الصباغ املالكي ـ ّنور الدين علي بن حممد ـ 10
  .جالل الدين السيوطي ـ 11
  .ّإبراهيم بن عبداهللا الوصايب اليمين ـ 12
  .ّعطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي املعروف جبمال الدين احملدث ـ 13
  .ّعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي ـ 14
  .دالئلشهاب الدين أمحد صاحب توضيح ال ـ 15
  .ّحممود بن حممد بن علي الشيخاين القادري ـ 16
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  .ّاملولوي حممد مبني الكهنوي ـ 17
  .ّحسن علي احملدث الكهنوي ـ 18

  رواية أحمد بن حنبل 
ّملــا آخــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : مــسند زيــد بــن أيب أوىف « : قــال املتقــي اهلنــدي  ّ ّ

ع ظهـري حـني رأيتـك فعلـت بأصـحابك مـا لقـد ذهـب روحـي وانقطـ: بني أصـحابه قـال علـي 
فعلـت غـريي ، فـإن كـل مـن سـخط علـي فلـك العتـىب والكرامـة ، فقـال رسـول اهللا ََ ٍ ّصـلى اهللا  ـ ْ

ّوالذي بعثين باحلق ما أخرتـك إاللنفـسي وأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى غـري  ـ ّعليه وسلم ّ ّ ّ
مـا ورثـت :  قـال ؟منـك يـا رسـول اهللاوما أرث : ّأنه ال نيب بعدي ، وأنت أخي ووارثي ، قال 

ّكتاب رم وسنة نبيهم ، وأنت :  قال ؟وما ورثت األنبياء من قبلك: قال . األنبياء من قبلي ّ ّ
  .ّمعي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة ابنيت وأنت أخي ورفيقي

  .)1(» يف كتاب مناقب علي ، ابن عساكر . حم

  رواية عبداهللا بن أحمد
ّحــدثنا : قــال  ّحــدنا احلــسن« : د ، فقــد جــاء يف املناقــب لوالــده ورواه عبــداهللا بــن أمحــ

ّأبــو عبــداهللا احلــسني بــن راشــد الطفــاوي والــصباح بــن عبــداهللا بــن بــشر واخلــربان متقاربــان يف  ـ ّ
ّحـدثنا سـعد اخلفـاف ، : ّحـدثنا قـيس بـن الربيـع قـال : قال  ـ ّاللفظ يزيد أحدمها على صاحبه
  :د اهلذيل عن عطية ، عن حمدوج ابن يزي

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ إن رسول اهللا يـا علـي أنـت أخـي : آخى بـني املـسلمني مث قـال  ـ ّ
   ـيا علي ـ ّمبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ، أما علمت

__________________  
  .36345 رقم 105 / 13و  25554 رقم 167 / 9كنز العمال ) 1(
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ّيب وأقــوم عــني ميــني العــرش ، فاكــسى حلــة خــضراء مــن حلــل أن أول مــن يــدعى يــوم القيامــة 
اجلنـــة ، مث يـــدعى بـــالنبيني بعـــضهم علـــى أثـــر بعـــضهم ، فيقومـــون مســـاطني علـــى ميـــني العـــرش ، 

ًيكسون حلال خضرا من حلل اجلنـة ، أال وإين اخـربك أن امـيت أول االمـم حياسـبون  ـ يـا علـي ـ ً
  .يوم القيامة

تـك ومنزلتــك عنـدي ، ويـدفع إليــك لـوائي وهـو لــواء مث أنـت أول مـن يــدعى بـك ، لقراب
ّاحلمد ، تـسري بـه بـني الـسماطني ، آذم ومجيـع خلـق اهللا يـستظلون بظـل لـوائي ، وطولـه مـسرية  ّ
ألف سنة ، سنانه ياقوتة محراء ، له ثالثة ذوائب من نـور ، ذؤابـة يف املـشرق وذؤابـة يف املغـرب 

 :بسم اهللا الـرمحن الـرحيم ، والثـاين : األول : سطر والثالثة وسط الدنيا ، مكتوب عليه ثالثة أ
ّاهللا وحممد رسول اهللا ، طـول كـل سـطر ألـف سـنة  ّال إله إال: احلمد هللا رب العاملني ، الثالث 

وعرضة ألف سنة ، وتسري باللواء ، واحلسن عن مينك واحلسني عـن يـسارك ، حـىت تقـف بيـين 
ّوبــني إبــراهيم يف ظــل العــرش ، مث تكــسى حلــة ٍ خــضراء مــن اجلنــة ، مث ينــادى منــاد مــن حتــت ّ

 العرش ، نعم األب أبوك إبـراهيم ، ونعـم األخ أخـوك علـي ، أبـشر يـا علـي ، إنـك تكـسى إذا
  .)1(» كسيت ، وتدعى إذا دعيت ، وحتىي إذا حييت 

  رواية أبي الشيخ اإلصفهاني 
  .ورواية أيب الشيخ تعلم من رواية شهاب الدين يف توضيح الدالئل

  ية الطبراني روا
  :ورواية أيب القاسم الطرباين أوردها املتقي اهلندي ، وهي هذه 

ّقم ، فما صلحت أن تكون إال«  أبا تراب ، أغضبت علي حني وآخيت بني  ْ ََ  
__________________  

  .252 رقم 179: مناقب أمري املؤمني ألمحد بن حنبل ) 1(
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ّ أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة ؟ مــنهمٍاملهــاجرين واألنــصار ومل أواخ بينــك وبــني أحــد ْ
ك حـــف بـــاألمن واإلميـــان ، ومـــن ؟أنـــه لـــيس بعـــدي نـــيبّ هـــارون مـــن موســـى إال ّ أال مـــن أحب ّـــ

  .أبغضك أماته اهللا ميتة اجلاهلية وحوسب بعمله يف اإلسالم
  .)1(» ّعن ابن عباس . طب

  رواية الخطيب البغدادي 
  . الدين يف توضيح الدالئل كما ستعلمورواية اخلطيب البغدادي أوردها السيد شهاب

  رواية ابن المغازلي 
  :وروى الفقيه الشافعي ابن املغازيل الواسطي هذا احلديث بقوله 

ّأخربنا أبو حممد ابن السقا ، أخربنـا : أخربنا أبو احلسن أمحد بن املظفر العطار قال «  ّ
أنـه قـال  ـ أذن يل يف روايتـه عنـهفيمـا  ـ ّأبو احلسن علي بن عبداهللا بـن القـصاب البيـع الواسـطي

ّــحــدثين أبــو بكــر حممــد بــن احلــسن بــن حممد البياســري قــال :  ّ ّحــدثين أبــو احلــسن علــي بــن : ّ
ّحدثين حممد بن زكريا بن دريد العبدي قال : ّحممد بن احلسن اجلوهري ، قال  ّحدثين محيـد : ّ

  :الطويل ، عن أنس قال 
ملـا كـان يـوم املباهلـة ، وآخـى النـيب

ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  بـني املهـاجرين واألنـصار ،  ـ ّ

وعلـــي واقـــف يـــراه ويعـــرف مكانـــه ، مل يـــواخ بينـــه وبـــني أحـــد ، فانـــصرف علـــي بـــاكي العـــني ، 
ّصـلى اهللا وسـلم ـ فافتقـده النـيب إنـصرف بـاكي العـني يـا :  قـالوا ؟مـا فعـل أبـو احلـسن: فقـال  ـ ّ

  ْيا بالل إذهب فأتين: قال . رسول اهللا
__________________  
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مــا يبكيــك ال : وقــد دخــل منزلــه بــاكي العــني ، وقالــت فاطمــة  ـ بــه ، فمــضى بــالل إىل علــي
يا فاطمة ، آخى النـيب بـني املهـاجرين واألنـصار وأنـا واقـف يـراين ويعـرف :  قال ؟أبكى عينيك

ّنك اهللا ، لعله إمنا ادخرك لنفسهال حيز: قالت . ٍمكاين ، ومل يواخ بيين وبني أحد ّ   . ـّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ يا علي أجب النيب: فقال بالل    . ـّ

  .ّفأتى علي النيب
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم    ؟ما يبكيك يا أبا احلسن: ّ

آخيت بني املهاجرين واألنصار يا رسول اهللا وأنـا واقـف تـراين وتعـرف مكـاين ومل : قال 
  .ٍوبني أحدتواخ بيين 

  ؟ّإمنا ادخرتك لنفسي ، أال يسرك أن تكون أخا نبيك: قال 
  :فقال  ّبلى يا رسول اهللا ، أىن يل بذلك ، فأخذ بيده وأرقاه املنرب: قال 

ّاللهــم هــذا مــين وأنــا منــه ، أال إنــه مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، أال مــن كنــت مــواله  ّ
  .فهذا علي مواله

بــخ بــخ يــا أبــا : ني ، فاتبعــه عمــر بــن اخلطــاب ، فقــال فانــصرف علــي قريــر العــ: قــال 
  .)1(» ّاحلسن أصبحت موالي وموىل كل مسلم 

  ّرواية الموفق بن أحمد الخوارزمي 
ّأنبــــأين ســــيد القــــراء أبــــو العــــالء احلــــسن بــــن أمحــــد « : ًورواه اخلطيــــب اخلــــوارزمي قــــائال 

: نـــا أمحـــد بـــن عبـــداهللا احلـــافظ أخرب: أخربنـــا احلـــسن بـــن أمحـــد املقـــري : ّالعطـــار اهلمـــداين قـــال 
  ّحدثنا حممود بن : ّحدثنا سليمان بن أمحد الطرباين 

__________________  
  .42: املناقب البن املغازيل ) 1(



 325 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

ّحممد املروزي حدثنا حامد بن آدم املروزي    .ّحدثنا حريز ، عن ليث ، عن جماهد: ّ
ّملـا آخـى النـيب: عن ابن عباس قـال  ّ

 وبـني املهـاجرين واألنـصار ، ومل بـني أصـحابه ـ 6 ـ 
ًيــواخ بــني علــي بــن أيب طالــب وبــني أحــد مــنهم ، خــرج علــي مغــضبا ، حــىت أتــى جــدوال مــن  ً ٍ

حـىت وجـده ، فـوكزه  ـ 6 ـ وسفت عليه الريح ، فطلبـه النـيب] ّواتكى [ ّاألرض ، فتوسد ذراعه 
َأن تكون أبا تراب ، أغضبت ع ّقم ، فما صلحت إال: برجله وقال له  لي حـني وآخيـت بـني ْ َـ

  ؟ٍاملهاجرين واألنصار ، ومل أواخ بينك وبني أحد منهم
ّأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال  ، أال مــن ؟نــيب أنــه لــيس بعــدي ْ

ّأحـــبط حـــف بـــاألمن واإلميـــان ، ومـــن أبغـــضك أماتـــه اهللا ميتـــة جاهليـــة ، وحوســـب بعملـــه يف  ّ
  .)1(» اإلسالم 

ّاللفظ املتقدم ، عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل ًورواه مرة اخرى ب ّ)2(.  
  .ّورواية أيب حممد حامد بن حممود الصاحلاين تعرف من عبارة الشهاب أمحد

  رواية الزرندي 
ــوقـال حممد بــن يوسـف الزرنــدي  ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّأن النـيب ـ 2 ـ روي عــن عمــر« : ّ

يـا :  ، فجاء علـي تـدمع عينـاه ، فقـال ٍآخى بني أصحابه ومل يؤاخ بني علي وبني أحد ـ ّوسلم
إنـه : ٍأنـت أخـي يف الـدنيا واآلخـرة ، ويف روايـة :  فقـال ؟نيب اهللا مالك مل تؤاخ بيين وبـني أحـد

  يا رسول اهللا ذهب روحي : قال 
__________________  

  .39: املناقب للخوارزمى ) 1(
  .39: املصدر ) 2(
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ََ فعلت ، غريي ، فإن كان من سخطك علـي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت بأصحابك ما ْ
  .فلك العتىب والكرامة

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فقـال النـيب ّوالـذي بعثـين بـاحلق مـا أخرتـك إال لنفـسي ، أنـت  ـ ّ ّ
ّمين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ، وأنت أخـي ووارثـي يـا رسـول اهللا : فقـال . ّ

كتـاب :  قـال ؟ّمـا ورث األنبيـاء قبلـك: قـال . ألنبيـاء قبلـيّما ورث ا:  فقال ؟ما أرث منك: 
ّرم وسـنة نبـيهم ، وأنـت معـي يف قـصري يف اجلنـة مـع ابنـيت فاطمـة ، وأنـت أخـي ورفيقـي ّ مث . ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ تال رسول اهللا َإخوانا علـى سـرر متقـابلين (: هذه اآلية  ـ ّ ِِ َُ ٍُ ُ َ ً ْ ّ أخـالء يف ) ِ
  .)1(» ىل بعض اهللا ينظر بعضهم إ

  ّرواية ابن الصباغ المالكي 
عــن مناقـب ضــياء الــدين اخلـوارزمي عــن ابــن « : ّوروى نـور الــدين ابــن الـصباغ املــالكي 

ملا آخى رسول اهللا: عباس قال 
ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ  بني أصحابه من املهـاجرين واألنـصار  ـ ّ
ان وعبــد الــرمحن بــن عــوف ، آخــى بــني أيب بكــر وعمــر ، وآخــى بــني عثمــ) ص ( ، وهــو أنــه 

وآخــى بــني طلحــة والــزبري ، وآخــى بــني أيب ذر الغفــاري واملقــداد ، ومل يــؤاخ بــني علــي بــن أيب 
ّخرج علي مغضبا حىت أتى جدوال من األرض وتوسد ذراعه ونام فيـه . طالب وبني أحد منهم ً ً

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ تـسفي الـريح عليـه الـرتاب ، فطلبـه النـيب علـى تلـك الـصفة ، فوجـده  ـ ّ
ّقم ، فمـا صـلحت أن تكـون إال: فوكزه برجله وقال له  أبـا تـراب ، غـضبت حـني آخيـت بـني  ْ

  !ٍاملهاجرين واألنصار ومل أواخ بينك وبني أحد منهم
  أنه ال نيب بعدي ، أال  ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال

__________________  
  .95 ـ 94: نظم درر السمطني ) 1(
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ّمن أحبك فقد خف باألمن واإلميان ، ومن أبغضك أماته اهللا ميتة جاهلية  ّ «)1(.  

  رواية الجالل السيوطي 
، ألن هـــذا ) كنـــز العمـــال ( ّوتعلـــم روايـــة جـــالل الـــدين الـــسيوطي مـــن روايـــة املتقـــي يف 

  .للسيوطي كما هو معلوم) مجع اجلوامع ( الكتاب تبويت لكتاب 
عــن ابــن عبــاس  ّصــايب اليمــين عــن الطــرباين يف الكبــري ، بــاللفظ املتقــدمورواه إبــراهيم الو

)2(.  

  ّرواية الجمال المحدث الشيرازي 
آخـرى : عـن يعلـى بـن مـرة قـال « ) : أربعينـه ( ّورواه مجال الدين احملدثن الشريازي يف 

ًّرسول اهللا بني املسلمني ، وجعل خيلف عليا حـىت بقـي يف آخـرهم ، ولـيس مـع أخ لـه  ، فقـال ّ
 إمنـا تركتــك لنفــسي ، أنـت أخــي يف الــدنيا واآلخــرة ، !آخيــت بـني املــسلمني وتــركتين: لـه علــي 

ّمــا أخرتــك إاللنفــسي ، أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال :ويف روايــة . وأنــا أخــوك ّ أنــه ال  ّ
نــيب بعــدي ، وأنــت معــي يف قــصري يف اجلنــة مــع ابنــيت فاطمــة ، وأنــت أخــي ورفيقــي ، مث تــال 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـول اهللار َإخوانـا علـى سـرر متقـابلين (: هـذه اآليـة  ـ ّ ِِ َُ ٍُ ُ َ ً ْ ّ األخـالء يف ) ِ
أنـا عبـداهللا وأخـو رسـوله : ْإن ذاكـرك أحـد فقـل : مث قال له النـيب . اهللا ينظر بعضهم إىل بعض

ّوال يدعيها بعدي إال كذاب مفرت  ّ «)3(.  
__________________  

  .38: همة الفصول امل) 1(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 2(
  .14احلديث  ـ األربعني) 3(
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  رواية السيد شهاب الدين أحمد
  :وهذه عبارة رواية السيد شهاب الدين أمحد عن اخلطيب والصاحلاين 

 وبارك 6 ـ دخلت على رسول اهللا: قال  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ عن زيد بن أيب أوىف« 
لقــد : فـذكر املؤاخــاة بـني أصــحابه ، قـال فقــام علـي كــرم اهللا تعـاىل وجهــه للنـيب فقــال  ـ ّوسـلم

ٍذهبت روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت ما فعلـت بغـريي ، فـإن كـان هـذا مـن سـخطة  ْ
  !فلك العتىب والكرامة َعلي

ّوالــذي بعثـين مـا أخرتـك إال لنفــسي ، وأنـت مـين مبنزلـة هــار: ّ وبـارك وسـلم 6فقـال  ون ّ
مــا :  قــال ؟مــا أرث منــك يــا نــيب اهللا: قــال . أنــه ال نــيب بعــدي ، وأنــت وارثــي ّمــن موســى إال

ّكتــاب اهللا وســنة نبــيهم ، :  قــال ؟ومــا ورث األنبيــاء مــن قبلــك :قــال . ورث األنبيــاء مــن قبلــي ّ
 (مث قــال رســول اهللا . وأنــت معــي يف قــصري يف اجلنــة مــع فاطمــة ابنــيت ، وأنــت أخــي ورفيقــي

ْإخوان َا على سرر متقابلينِ ِِ َُ ٍُ ُ َ   . املتحابني يف اهللا ينظر بعضهم إىل بعض) ً
رواه اإلمـــام احلـــافظ أبـــو بكـــر اخلطيـــب ، والـــصاحلاين باســـناده إىل أيب الـــشيخ بإســـناده 

  .)1(» ّاألخالء بدل املتحابني : ًمرفوعا ، والزرندي ، باختالف يسري وقال 

  :أقول 
 علـى 7 املنزلة يثبت تقدمي وترجيح أمري املؤمنني ّيف هذا احلديث داللة على أن حديث

ّ ألنــه . ـ6 ـ سـائر األصـحاب ، ويوجـب ايـة قربـه واختــصاصه وجاللـة قـدره عنـد رسـول اهللا
  ذكر هذا احلديث

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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ّما أخرتك إال لنفسي «  : 6بعد قوله    .قام مناسبةّوإال مل يكن لذكره يف هذا امل» ّ
ّالدال علـى التعليـل ، حيـث ذكـر فيـه » الفاء « ويوجد يف بعض ألفاظ احلديث حرف 

ّفقــال صــلى اهللا عيلــه وســلم « :  ّوالــذي بعثــين بــاحلق مــا أخرتــك إاللنفــسي فأنــت مــين مبنزلــة : ّ ّ ّ
ـــة » هـــارون مـــن موســـى  ّويـــدل ذلـــك علـــى أن الـــسبب يف اختـــصاصه بـــاألخوة كونـــه منـــه مبنزل ّ

  .موسىهارون من 
 »يدعى بـك ، لقرابتـك ومنزلتـك عنـدي  أنت أول من«  ـ يف بعض األلفاظ ـ 6وقوله 

 ـ ّـ أول مـن يـدعى للحـساب ، وعلل ذلـك بقرابتـه منـه ومنزلتـه عنـده7ّحيـث قـال بـأن اإلمـام ــ 
  .7دليل قاطع على أفضليته 

ً بلـــواء احلمـــد الـــدال علـــى تقدمـــه وأرجحيتـــه علـــى غـــريه مطلقـــا7وكـــذلك اختـــصاصه  ّ ّ ، 
إىل غـري ذلـك مـن اخلـصوصيات املـذكورة  ـ عليهمـا الـصالة والـسالم ـ ووقوفه بني النـيب وإبـراهيم

ّكل ذلك من أدلة أفضليته وأكرميته من غريه عند اهللا ورسوله.  ..يف اخلرب ّ.  
فحــديث املنزلــة املــذكور يف تلــك الــسياقات مــن أوضــح الرباهــني علــى أفــضليته وأقربيتــه 

  .ّ تعينه لإلمامة واخلالفة العامة بال فصلواختصاصه مبا يستلزم
  !؟ّفأي تشكيك يف داللة احلديث يستحق اإلصغاء
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)33(   

  حديث المنزلة يوم خيبر
هـو يـوم .  ..ْأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون:  ـ 6 ـ ومـن مـوارد قـول رسـول اهللا

يهـــا أحـــد مــــن  ، ال يــــشاركه ف7يف ســـياق فـــضائل ومناقــــب خاصـــة بـــأمري املـــؤمنني .  ..خيـــرب
  . ..الصحابة ، تستلزم اإلمامة واخلالفة العامة بال فصل

  :ّوممن روى ذلك 
  .ّعبد امللك بن حممد اخلركوشي ـ 1
ّعلي بن حممد اجلاليب ـ 2   .ابن املغازيل ـ ّ
  .أخطب خوارزم ـ املوفق بن أمحد املكي ـ 3
  .ّاملال ـ ّعمر بن حممد بن خضر األردبيلي ـ 4
  .ابن سبع ـ ى البلنسيسليمان بن موس ـ 5
  .ّحممد بن يوسف الكنجي الشافعي ـ 6
  .إبراهيم بن عبداهللا اليمين ـ 7
  .شهاب الدين أمحد ـ 8
  ّحممد بن إمساعيل األمري ـ 9

  رواية ابن المغازلي 
  : ملا قدم بفتح خيرب 7قوله « : قال الفقيه ابن املغازيل 

   تعاىل ، ثنا ;ّيع أخربنا أبو احلسن علي بن عبيداهللا بن القصاب الب
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ّحـدثنا أبـو احلـسن علـي بـن سـلمان بـن  ّأبو بكر حممد بن أمحد بن يعقـوب املفيـد اجلرجرائـي ،
ّحيىي ، حدثنا عبد الكرمي بن علي ، حدثنا جعفر بن حممد بـن ربيعـة البجلـي ، حـدثنا احلـسن  ّ ّّ

بـد الـرمحن بـن زيـاد عن عبداهللا بن هليعـة عـن ع[ ّبن احلسني العرين ، حدثنا كادح بن جعفر ، 
  .عن مسلم بن يسار] 

ملا قدم علي بن أيب طالب بفتح خيرب قـال لـه النـيب: عن جابر بن عبداهللا قال 
ّ

ّصـلى  ـ 
ْيا علي ، لوال أن تقول طائفة من اميت ما قالـت النـصارى يف عيـسى بـن مـرمي :  ـ هللا عليه وآله

ّ، لقلـــت فيـــك مقـــاال ال متـــر مبـــأل مـــن املـــسلمني إال ّ ا الـــرتاب مـــن حتـــت رجليـــك وفـــضل أخـــذو ً
  .طهورك يستشفون ما

مبنزلــة هــارون مــن ] وأنــا منــك تــرثين وارثــك وأنــت مــين [ ولكــن حــسبك أن تكــون مــين 
ًموسى غري أنه ال نيب بعدي ، وأنـت تـربء ذمـيت وتـسرت عـوريت وتقاتـل علـى سـنيت ، وأنـت غـدا  ّ ّ

ٍن شــيعتك علــى منــابر مــن نــور يف اآلخــرة أقــرب اخللــق مــين ، وأنــت علــى احلــوض خليفــيت ، وأ ّ
ّمبيضة وجـوههم حـويل ، أشـفع هلـم ، ويكونـون يف اجلنـة جـرياين ، وإن حربـك حـريب وسـلمك  ّ ً ّ

ّوأن ولـــدك ولـــدي ، وأنـــت تقـــضي ديـــين ] وعالنيتـــك عالنيـــيت [ ســـلمي وســـريرتك ســـريريت ، 
 ّوأنت تنجز وعدي ، وأن احلـق علـى لـسانك ويف قلبـك ومعـك وبـني يـديك ونـصب عينيـك ،

اإلميــان خمــالط حلمــك ودمــك كمــا خــالط حلمــي ودمــي ، ال يــرد علــى احلــوض مــبغض لــك وال 
  .يغيب عنه حمب لك
ّاحلمــد هللا الــذي مــن علــي باإلســالم ، وعلمــين القــرآن ، : ً ســاجدا وقــال 7ّفخــر علــي  ّ ََ ّ

ّوحببـــين إىل خـــري الربيـــة ، وأعـــز اخلليفـــة ، وأكـــرم أهـــل الـــسماوات واألرض علـــى ربـــه ، وخـــامت  ّ ّ
ّلنبيني ، وسيد املرسلني ، وصفوة اهللا يف مجيع العاملني ، إحسانا من اهللا وتفضال منه عليا ََ ً ّ ً.  

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فقال النيب لوال أنت يـا علـي مـا عـرف املؤمنـون بعـدي ، لقـد :  ـ ّ
ّجعل اهللا جـل وعـز نـسل كـل نـيب مـن صـلبه وجعـل نـسلي مـن صـلبك ، يـا علـي ، فأنـت أعـز  ّ ّ

ّأكرمهم علي وأعزهم عندي ، وحمبك أكرم من يرد علي اخللق و َّ ََ َّ  
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  .)1(» من اميت 

  رواية الخطيب الخوارزمي 
شـــهردار ابـــن ] أبـــو منـــصور [ أخـــربين ســـيد احلفـــاظ « : وقـــال املوفـــق بـــن أمحـــد املكـــي 

أخربنا أبو الفـتح عبـدوس بـن عبـداهللا  ـ ّفيما كتب إيل من مهدان ـ شهرويه بن شهردار الديلمي
ّ عبـدوس اهلمـداين كتابـة ، حـدثنا الـشيخ أبـو طــاهر احلـسني بـن علـي بـن سـلمةبـن مــن  ـ 2 ـ ً

ّ ، حـدثنا الفـضل بـن الفـضل بـن العبـاس ، حـدثنا أبـو عبـداهللا حممـد بـن 7مسند زيد بـن علـي  ّ ّ
ّسهل ، حدثنا حممـد بـن عبـداهللا البلـوي ، حـدثين إبـراهيم بـن عبيـداهللا بـن العـالء ، حـدثين أيب  ّ ّّ

  . ، عن أبيه عن جده7د بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ، عن زي
لــوال أن تقــول : يـوم فتحــت خيـرب  ـ 6 ـ عـن علــي بـن أيب طالــب قـال قــال رسـول اهللا

ّفيــك طوائــف مــن امــيت مــا قالــت النــصارى يف عــيس بــن مــرمي ، لقلــت اليــوم فيــك مقــاال ال متــر  ً
  . وفضل طهورك يستشفون بهّعلى مأل من املسسلمني إال أخذوا من تراب رجليك

ّولكــن حــسبك أن تكــون مــين وأنــا منــك ، تــرثين وأرثــك ، وأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن  ّ
ّأنــه ال نــيب بعــدي ، وأنـت تــؤدي ديــين وتقاتــل علـى ســنيت ، وأنــت يف اآلخــرة أقــرب ّ موسـى إال ّ

ّرد علي ًالناس مين ، وأنك غـدا علـى احلـوض خليفـيت ، تـذود عنـه املنـافقني ، وأنـت أول مـن يـ ََـ
داخــل اجلنــة مــن امـــيت ، وشــيعتك علــى منــابر مــن نــور ، رواء مـــرويني ،  احلــوض ، وأنــت أول

ًمبيــضة وجــوههم حــويل ، أشــفع هلــم فيكونــون غــدا يف اجلنــة جــرياين ، وأن عــدوك غــدا ظمــاء  ًّ ّ
  .ّمظمئني مسودة وجوههم مقمحني

__________________  
  .285  ح217 ـ 215: املناقب البن املغازيل ) 1(
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ّحربـــك حـــريب وســـلمك ســـلمي ، وســـرك ســـري وعالنيتـــك عالنيـــيت ، وســـريرة صـــدرك  ّ
كسريرة صدري ، وأنت بـاب علمـي ، وأن ولـدك ولـدي ، وحلمـك حلمـي ودمـك دمـي ، وأن 
احلــق معــك واحلــق علــى لــسانك ويف قلبــك وبــني عينيــك ، واإلميــان خمــالط حلمــك ودمــك كمــا 

ّخــالط حلمــي ودمــي ، وأن اهللا عزوجــل أ ّ ّمــرين أن ابــشرك أنــك وعرتتــك ّ ة ، ] وعــرتيت [ ْ ّــيف اجلن
ّوأن عدوك يف النار ، ال يرد احلوض علي مبغض لك وال يغيب عنه حمب لك ََ.  

ّفخررت له سبحانه وتعاىل ساجدا ، ومحدته على مـا أنعـم بـه علـي مـن اإلسـالم :  قال ََ ً
ّوالقرآن ، وحببين إىل خامت النبيني وسيد املرسلني  ّ6 « )1(.  

ملــا قــدم علــي  :ٍروى الناصــر للحــق بإســناده يف حــديث طويــل قــال « : قــال اخلــوارزمي 
ّ

ْلـوال أن تقـول فيـك طائفـة مـن امـيت مـا :  ـ 6 ـ بفتح خـري قـال رسـول اهللا ـ 6 ـ على رسول اهللا
ّقالــت النــصارى يف املــسيح ، لقلــت اليــوم فيــك مقــاال ال متــر مبــأل إال ّ أخــذوا الــرتاب مــن حتــت  ً

  .فضل ظهورك يستشفون بهقدميك ومن 
ّولكن حـسبك أن تكـون مـين وأنـا منـك ، وتـرثين وأرثـك ، وأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن 

ًأنه ال نيب بعدي ، وأنك تـربىء ذميت ، وتقاتـل علـى سـنيت ، وأنـك غـدا يف اآلخـرة  ّموسى إال ّـ
ّأقرب الناس مين ، وأنك أول من يرد علي احلـوض ، وأول مـن يكـسى معـي ، وأول داخـ ل يف ََ

 اجلنــة مــن امــيت ، وأن شــيعتك علــى منــابر مــن نــور ، وأن احلــق علــى لــسانك ويف قلبــك وبــني
  .)2(» عينيك 

__________________  
  .143 رقم 128: املناقب للخوارزمي ) 1(
  .188 رقم 158: املناقب للخوارزمي ) 2(
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  ّرواية عمر المال
ّوقال عمر بـن حممـد املـال  ه وسـلم قـال لعلـي ملـا قـدم عليـه يـوم ّإن النـيب صـلى اهللا عليـ: ّ

ّ ّ
ولكـن حـسبك أن تكـون .  ..يا علي لوال أخاف أن يقول فيك طوائف مـن امـيت: فتح خيرب 

ّأنـه ال نـيب بعـدي ، وأنـك تـربىء ذميت وتقاتـل علـى سـنيت ، وأنـك ّ مين كهارون من موسى إال ّـ
  .)1(» .  ..يف اآلخرة معي

  رواية الكنجي 
أخـربين أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن يوسـف ابـن بركــة « : جـي ّـوقـال حممد بـن يوسـف الكن

الكتيب ، أخربنا احلافظ أبو العالء اهلمداين ، أخربنـا أبـو الفـتح عبـداهللا بـن عبـدوس بـن عبـداهللا 
 ، 7، عـن مـسند زيـد بـن علـي  ـ 2 ـ ّاهلمداين ، حـدثنا أبـو طـاهر احلـسني بـن سـلمة بـن علـي

ّحدثنا الفضل بـن الفـضل بـن العبـاس ، حـد ّثنا أبـو عبـداهللا حممـد بـن سـهل ، حـدثنا حممـد بـن ّ ّّ
ّحــدثين أيب ، عــن زيــد بــن علــي  :ّعبــداهللا البلــوي ، حــدثين إبــراهيم بــن عبــداهللا بــن العــالء قــال 

  .ّعن أبيه عن جده
ّصـلى اهللا عليــه وسـلم ـ  قـال قــال رسـول اهللا7عـن علــي بـن أيب طالــب  يــوم فتحــت  ـ ّ

ولكن حسبك أن تكون مـين : اميت ما قالت النصارى لوال أن تقول فيك طوائف من : خيرب 
أنــه ال نــيب بعــدي ، أنــت ّ وأنــا منــك ، تــرثين وأرثــك ، وأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال

ًعلى سـنيت ، وأنـت يف اآلخـرة أقـرب النـاس مـين ، وأنـك غـدا علـى احلـوض ّتؤدي ديين وتقاتل ّ 
.. . «)2(.  

__________________  
  .168 / 5ين وسيلة املتعبد) 1(
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  رواية أبي الربيع ابن سبع الكالعي 
.  ، كمـا تقـدم7ورواه إبـراهيم بـن عبـداهللا اليمـين الوصـايب الـشافعي ، عـن أمـري املـؤمنني 

  .)1(» أخرجه ابن سبع األندلسي يف كتاب الشفاء « : وقال 

  ترجمة أبي الربيع الكالعي 
شــفاء الــصدور البــن الـــسبع « : بقولــه ) كاشــف الظنـــون ( ذكــره ) الــشفاء ( وكتــاب 

  .)2(» اإلمام اخلطيب أيب الربيع سليمان البلنسي 
  :ومؤلفه أبو الربيع من كبار احلفاظ األثبات 

فالثقـــة  .أو أبـــا الربيـــع« ) : ســـبل اهلـــدى والرشـــاد ( قـــال الـــشامي يف بيـــان رمـــوز كتابـــه 
  .»الثبت سليمان بن سامل الكالعي 

أبــو الربيــع الكالعــي ســليمان بــن موســى بــن ســامل البلنــسي « الــذهيب بقولــه وتــرجم لــه 
 مسـع أبـا بكـر 565ولـد سـنة  .ّاحلافظ الكبري صاحب التصانيف وبقية أعالم األثـر باألنـدلس

ًكـان بـصريا باحلـديث حافظـا حـافال : قال األبـار . بن اجلد ، وأبا عبداهللا بن زرقون وطبقتهما ً ً
ً ، ذاكرا للمواليـد والوفيـات ، يتقـدم أهـل زمانـه يف ذلـك ، خـصوصا مـن ًعارفا باجلرح والتعديل ً

ًتأخر زمانه ، وال نظر له يف اإلتقان والضبط مع اإلستبحار يف األدب والبالغة ، كان فـردا يف  ّ
ّإنشاء الرسـائل ، جميـدا يف الـنظم ، خطيبـا مفوهـا مـدركا ، حـسن الـسرد واملـساق ، مـع الـشارة  ً ً ً ً

ّكان املتكلم عن امللوك يف جمالـسهم ، واملبـني ملـا يريـدون علـى املنـرب يف احملافـل ، األنيقة ، وهو 
  استشهد . ويل خطابة بلنسة ، وله تصانيف يف عدة فنون

__________________  
  .خموط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 1(
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  .)1(» ر ، يف ذي احلجة ًبكائنة أنيشة بقرب بلنسة مقبال غري مدب
الكالعــــي ، اإلمــــام العــــامل احلــــافظ البــــارع ، حمــــدث « ) : تــــذكرة احلفــــاظ ( وذكــــره يف 
ًعـين أمت عنايــة بالتقييـد والروايـة ، وكـان إمامــا .  ..قـال أبــو عبـداهللا االبـار.  ..األنـدلس وبليغهـا

ًيف صـــناعة احلـــديث ، بـــصريا بـــه ، حـــافظ حـــافال ، عارفـــا بـــاجلرح والتعـــدي ً وقـــال ابـــن .  ..ل ،ً
ًمل ألق مثله جاللة ونبال ورياسة وفضال ، وكان إماما مربزا يف فنون: مسدي  ّ ً ً ً ً قال احلـافظ .  ..َ
  .)2(» .  ..ًتويف شهيدا بيد العدو: املنذري 

  .)3(ًوترجم له اليافعي أيضا ونقل كالم األبار 
وبعض مـا قيـل يف ًترجم له ترمجة حافلة ، ذكر مقلته ) نفح الطيب ( وكذلك صاحب 
ّرثائه ، مث أمساء مصنفاته   .)4(ووصفه باحلافظ .  ..ّ

  رواية شهاب الدين أحمد
ورواه السيد شهاب الدين أمحد ، عن زيد بن علي بـن احلـسني ، عـن أبيـه ، عـن جـده 

  :كما تقدم ، مث قال .  ..عن أمري املؤمنني
أيب نــصر يعــرف  مساعيــل بــنّأخربنــا حممــد بــن إ: رواه اإلمــام احلــافظ الــصاحلاين وقــال « 

أخربنا اإلمـام احلـافظ العـامل الربـاين  :ّحدثنا احلسن بن أمحد قال : بدانكفاد بقراءيت عليه قال 
  .فذكر سنده. أبو نعيم أمحد بن عبداهللا اإلصفهاين بسنده إىل زيد ابن علي

  . ..ًورواه أيضا اإلمام أبو سعد يف شرف النبوة ، بتغيري يسري يف اللفظ
__________________  

  .219 / 3 ، 634حوادث  ـ العرب) 1(
  .1418 ـ 1417 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
  .68 / 4 ، 634مرآة اجلنان حوادث ) 3(
  .231 ـ 229 / 6نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ) 4(
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هـــذا حـــديث جـــامع ، يـــدخل فيـــه أشـــتات أبـــواب املناقـــب ، ويـــشتمل أســـباب : أقـــول 
ّـملراتب ، قـد رواه أجلـة الثقـات مـن أهـل الـسنة وعنـاة األدلة التقـات خصائص الفضائل وعلو ا ّ ّ

  .)1(» ، وهللا الفضل واملنة 

  رواية األمير الصنعاني 
عن املنصور بـاهللا بـسنده مـن طريـق ) الروضة الندية ( ّورواه حممد بن إمساعيل األمري يف 

وفــصول هــذا احلــديث  : قلــت« : مث قــال .  ..الفقيــه ابــن املغــازيل الــشافعي مــن حــديث جــابر
  .»ّهلا شواهد من كتب احلديث تأيت مفرقة إن شاء اهللا تعاىل 

  :أقول 
ٍال خيفى على املنصف اخلبري أن كل فصل من فصول هذا احلديث الـشريف يـدل علـى  ّ ّ

ّشرف ومقام جليل ، ال يشاركه بل ال يدانيه يف شيء منها أحد من الصحابة ٍ ٍ.  
« ْه وآله الصالة والسالم أنه خاطب أمـري املـؤمنني بـأن وقد جاء فيه عن رسول اهللا علي

ّبعد أن ذكر أنه خيـاف أن تقـول فيـه طوائـف » حسبك أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 
ومعـــىن ذلـــك أنـــه جعـــل حـــديث .  ..لقـــال فيـــهّ مـــن االمـــة مـــا قالتـــه النـــصارى يف عيـــسى ، وإال

ّوهـل يبقـى بعـد هـذا جمـال لتـشكيك مـشكك .  ..ًاملنزلة قائما مقام ذلـك القـول الـذي مل يقلـه
ّ وهل خيامر الناظر شـك يف شـناعة تـأويالت املتـأولني ؟يف داللة احلديث على األفضلية املطلقة

  ؟وبطالن خرافات املعاندين
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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)34(  

  حديث المنزلة في احتجاج المأمون على الفقهاء
 يف اعتقـاد القـوم ـ ون العباسي ، وهو من امراء املؤمنني وخلفاء املسلمنيّوقد احتج املأم

ّحبديث املنزلـة فيمـا احـتج بـه علـى الفقهـاء يف جملـسه ، تلـك اإلحتجاجـات الـيت مل جيـد حيـىي ـ 
ّبن أكثم وغريه من األعالم احلاضرين بدا من اإلعرتاف بصحتها ، واملوافقـة علـى أفـضلية أمـري  ّ ً ّ

  . ..ا استدل املأمون كم7املؤمنني 
ّوقد أورد خرب هذا الس العالمة ابن عبد ربه يف كتاب    . ..)العقد الفريد ( ّ
ّوحنن نذكر مقدمة اخلرب ، مث القدر املتعلق حبديث املنزلة ّ.  

  .احتجاج املأمون على الفقهاء يف فضل علي« : قال ابن عبد ربه 
ّبعــث إيل حيــىي ابــن أكــثم :  قــال إســحاق بــن إبــراهيم بــن إمساعيــل ، عــن محــاد بــن زيــد
ّإن أمري املؤمنني أمرين أن احضر : ٍوإىل عدة من أصحايب ، وهو يؤمنذ قاضي القضاة ، فقال 

ّمعي غدا مع الفجر أربعني رجال ، كلهم فقيـه يفقـه مـا يقـال لـه وحيـسن اجلـواب ، فـسموا مـن  ّ ً ً
ًتظنونــه يــصلح ملــا يطلــب أمــري املــؤمنني ، فــسمينا لــه عــدة وذ ّ ًكــر هــو عــدة حــىت مت العــدد الــذي ّ ّ

ّأراد ، وكتب تسمية القوم ، وأمر بالبكور يف السحر ، وبعث إىل من مل حيـضر فـأمره بـذلك ، 
فغــدونا عليــه قبــل طلــوع الفجــر ، فوجــدناه قــد لــبس ثيابــه وهــو جــالس ينتظرنــا ، فركــب وركبنــا 

ّيـــا أبـــا حممـــد ، أمـــري : معـــه حـــىت صـــار إىل البـــاب ، فـــإذا خبـــادم واقـــف ، فلمـــا نظـــر إلينـــا قـــال 
  املؤمنني ينتظرك 
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ّفوقفنا وسلمنا فرد السالم أمر لنا باجللوس.  ..فأدخلنا ّ..  .«.  
ُإن أمري املؤمنني أراد مناظرتكم يف مذهبه الذي هو عليـه ودينـه يـدين اهللا .  ..مث قال« 
دين اهللا علـى أن علـي بـن ّإن أمري املـؤمنني يـ: فقال . ّفليفعل أمري املؤمنني وفقه اهللا: به ، قلنا 

ّأيب طالب خري خلف اهللا بعد رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وأوىل الناس باخلالفة ّ.  
يا أمري املؤمنني ، إن فينا من ال يعـرف مـا ذكـر أمـري املـؤمنني يف : قلت : قال إسحاق 

 بـــن أيب إن علـــي: مـــن أيـــن قـــال أمـــري املـــؤمنني .  ..علـــي ، وقـــد دعانـــا أمـــري املـــؤمنني للمنـــاظرة
  . »؟. ..ّطالب أفضل الناس بعد رسول اهللا وأحقهم باخلالفة بعده

  ؟يا إسحاق أتروي حديث أنت مين مبنزلة هارون من موسى« : قال 
  .ّنعم يا أمري املؤمنني ، قد مسعته ومسعت من صححه وجحده: قلت 
  ؟ّ من مسعت منه فصححه أو من جحده؟فمن أوثق عندك: فقال 
  .ّمن صححه: قلت 

ّفهل ميكن أن يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم مزج ذا القول: ال ق   ؟ّ
  .أعوذ باهللا: قلت 
  .ًفقال قوال ال معىن له ، فال يوقف عليه: قال 

  .أعوذ باهللا: قلت 
  ؟ّأفما تعلم أن هارون كان أخا موسى ألبيه وامه: قال 

  .بلى: قلت 
  ؟فعلي أخو رسول اهللا ألبيه وامه: قال 

  .ال: قلت 
  ؟ًّأوليس هارون كان نبيا وعلي غري نيب: قال 
  .بلى: قل 
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أنــت : فهــذان احلــاالن معــدومان يف علــي وقــد كانــا يف هــارون ، فمــا معــىن قولــه : قــال 
  ؟مين مبنزلة هارون من موسى

إمنـا أراد أن يطيــب بـذلك نفـس علــي ملا قـال املنــافقون : قلـت لـه 
ّـ ًإنـه خلفـه اســتثقاال : ّ ّ

  .له
  ؟ٍيطيب نفسه بقول ال معىن لهفأراد أن : قال 
  .فأطرقت: قال 
ّيا إسحاق ، له معىن يف كتاب اهللا بني: قال  ً.  

  ؟وما هو يا أمري املؤمنني: قلت 
ًقوله عزوجـل حكايـة عـن موسـى إنـه قـال ألخيـه هـارون : قال  ّ ِاخلفني في قــومي  ( :ّ ْ َ ِـ ِـ ُْ ْ

َوأصلح وال تـتبع سبيل اْلمفسدين ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ (.  
ّ يا أمري املؤمنني ، إن موسى خلف هـارون يف قومـه وهـو حـي ومـضى إىل ربـه ، :قلت 

ًّوإن رسول اهللا خلف عليا كذلك حني خرج إىل غزاته ّ.  
ّكال ليس كما قلت ، أخربين عن موسى حني خلف هارون هل كان معه حـني : قال  ّ

  ؟ّذهب إليه ربه أحد من أصحابه أو أحد من بين إسرائيل
  .ال: قلت 
  ؟أوليس استخلفه على مجاعتهم: قال 
ّفــأخربين عــن رســول اهللا حــني خــرج إىل غزاتــه هــل خلــف إال الــضعفاء والنــساء : قــال  ّ

 وله عندي تأويل آخر من كتاب اهللا ، يدل علـى اسـتخالفه ؟ّ فأىن يكون مثل ذلك؟والصبيان
ّإياه ، ال يقدر أحد أن حيتج فيه ، وال أعلم أحدا احتج به ، وأرجو أن يكون ًّ   .ً توفيقا من اهللاّ

  ؟وما هو يا أمري املؤمنني: قلت 
ّقوله عزوجل حني حكى عن موسى قوله : قال  ْواجعل لي وزيرا من  (: ّ ِ ً ِ َ َِ ْ َ ْ  
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َأهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت  ْْ ُُ َ ُ َ ََ َِ ً ًِ َِ َ َْ َ َُ َ َُ  ْ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ِْ ْ ِ ْ ِ َ ِ

ًنا بـصيراِب ِ ّ فأنـت مـين يـا علـي مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، وزيـري مـن أهلـي وأخـي ، أشـد بـه ) َ
ًأزري وأشركه يف أمري ، كي نسبح اهللا كثـريا ونـذكره كثـريا فهـل يقـدر أحـد أن يـدخل يف هـذا . ً

  ؟ًشيئا غري هذا ، ومل يكن ليبطل قول النيب وأن يكون ال معىن له
  .هارفطال الس وارتفع الن: قال 

يا أمـري املـؤمني ، قـد أوضـحت احلـق ملـن أراد بـه اخلـري ، : فقال حيىي بن أكثم القاضي 
ْوأثبت ما ال يقدر أحد أن يدفعه .  

  ؟ما تقولون: فأقبل علينا وقال : قال إسحاق 
  .ّكلنا نقول بقول أمري املؤمنني أعزه اهللا: فقلنا 
ول مــن النــاس ، مــا كنــت ألقبــل مــنكم إقبلــوا القــ: واهللا لــوال أن رســول اهللا قــال : فقــال 

إين : اللهــم . اللهــم إين قــد أخرجــت األمــر مــن عنقــي. القــول ، اللهــم قــد نــصحت هلــم القــول
  .)2(» ّأدينك بالتقرب إليك حبب علي وواليته 

  :أقول 
فهــذه داللــة حــديث املنزلــة الــيت وافــق عليهــا واعــرتف ــا القاضــي حيــىي بــن أكــثم وكبــار 

  .واحلمد هللا رب العاملني.  ..صرالفقهاء يف ذلك الع
__________________  

  .81 ـ 74 / 4العقد الفريد ) 1(
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)35(   

  :اللهم اني أسألك بما سألك أخي موسى «  : 6قوله 

ًواجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري.  .. ً.. . «   
.  ..ا موســىّ ربــه نفــس الــسؤاالت الــيت ســأهل6ولقــد ورد يف احلــديث ســؤال رســول اهللا 

  :هذا احلديث الذي رواه أكابر القوم ومنهم 
  .أمحد بن حنبل ـ 1
  .أبو الليث السمرقندي ـ 2
  .إبن مردويه اإلصفهاين ـ 3
  .ّأمحد بن حممد الثعليب ـ 4
  .أبو نعيم اإلصفهاين ـ 5
  .أبو بكر اخلطيب البغدادي ـ 6
  .ابن املغازيل ـ ّعلي بن حممد اجلاليب ـ 7
  .الدمشقيابن عساكر  ـ 8
  .الفخر الرازي ـ 9

  .ّحممد بن طلحة الشافعي ـ 10
  .يوسف سبط ابن اجلوزي ـ 11
  .نظام الدين األعرج النيسابوري ـ 12
  .ّحممد بن يوسف الزرندي ـ 13
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  ّنور الدين ابن الصباغ املالكي ـ 14
  .السيد شهاب الدين أمحد ـ 15
  .جالل الدين السيوطي ـ 16
  .اهلنديّاملال علي املتقي  ـ 17
  .شيخ بن علي اجلفري ـ 18
  .ّمريزا حممد البدخشاين ـ 19
  .ّحممد صدر العامل ـ 20
  .ّحممد بن إمساعيل األمري ـ 21
  .املولوي ويل اهللا الكهنوي ـ 22

  :ّوإليك نصوص روايات بعضهم ، وقد تقدمت نصوص عبارات بعض آخر منهم 

  رواية ابن مردويه والخطيب وابن عساكر
أخرج ابن مردويه واخلطيب وابن عـساكر ، عـن أمسـاء بنـت « : ر العامل ّقال حممد صد

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رأيـت رسـول اهللا: عمـيس قالـت  أشـرق ثبـري : بـإزاء ثبـري وهـو يقـول  ـ ّ
ّأن تــشرح يل صــدري ، وأن تيــسر يل : اللهــم إين أســألك مبــا ســألك أخــي موســى . أشــرق ثبــري ْ ْ

ًأمــري ، وأن حتــل عقــدة مــن لــسا ّ ا أخــي ، ْ ّــًين يفقهــوا قــويل ، واجعــل يل وزيــرا مــن أهلــي ، علي ً
ًاشدد به أزري ، وأشركه يف أمري ، كي نسبحك كثريا ، ونذكرك كثـريا ، إنـك كنـت بنـا بـصريا  ً ً ّ

 «)1(.  
__________________  

  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 344

  رواية ابن المغازلي واألمير الصنعاني 
ًّ يف القلـوب ودا 7ّوأمـا الرابـع وهـو أن اهللا جعـل لـه « : د بـن إمساعيـل األمـري ّـوقال حمم

ّصـلى  ـ أخـذ رسـول اهللا: ابـن عبـاس قـال  ّ، فما أخرجـه الفقيـه العالمـة ابـن املغـازيل بـسنده إىل
: ّبيدي وأخذ بيد علي ، فصلى أربع ركعات ، مث رفـع يـده إىل الـسماء فقـال  ـ ّاهللا عليه وسلم

ّلك موســى بــن عمــران ، وأنــا حممــد أســألك ، أن تــشرح يل صــدري وتيــسر يل أمــري اللهــم ســأ ْ ّ
ًوحتل عقدة من لساين يفقهوا قويل ، واجعل يل وزيـرا مـن أهلـي ، عليـا أخـي ، اشـدد بـه أزري  ّ ً ً ّ

  .وأشركه يف أمري
  .يا أمحد قد أوتيت ما سألت: ًفسمعت مناديا ينادي : قال ابن عباس 

  .ّاحلسن ، إرفع يديك إىل السماء وادع ربك واسأله يعطكيا أبا : فقال النيب 
ًاللهـــم اجعــل يل عنـــدك عهــدا ، واجعـــل يل عنـــدك : فرفــع يـــده إىل الــسماء وهـــو يقــول 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الـرحمن ودا (: فأنزل اهللا على نبيه . ًّودا ُ َُ َْ  ُ ُ َْ ُ َ َ َ َِ ِ  ُ ِ َ ُ ِ   ِ ( 
)1(.  

  الليث السمرقندي رواية أبي 
ذين  (قولـه تعـاىل « : وقـال الفقيـه أبـو الليـث الـسمرقندي  َإنمـا ولـيكم اهللا ورسوله وال ِ ــ َ َ َ َُ ُ ُـ ُ ُ ُ  ِ ِ

وا الـذين َآمن ِ  ّصـلى اهللا عليـه  ـ ّصـليت مـع رسـول اهللا :عـن أيب ذر الغفـاري قـال .  اآليـة) . ..َُـ
 املسجد فلـم يعطـه أحـد ، فرفـع الـسائل ًيوما من األيام صالة الظهر ، فسأل سائل يف ـ ّوسلم

  اللهم اشهد أين سألت يف  :يده إىل السماء وقال 
__________________  

  .الروضة الندية يف شرح التحفة اإلثنا عشرية) 1(
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ًمــسجد رســولك فلــم يعطــين أحــد شــيئا ، فكــان علــي راكعــا ، فأومــأ بيــده إليــه خبنــصره اليمــىن  ً
ّصـلى اهللا  ـ ائل حـىت أخـذ اخلـامت مـن خنـصره وذلـك بعـني النـيبّوكـان يتخـتم فيهـا ، فأقبـل الـس

  :ّفلما فرع النيب من صالته رفع رأسه إىل السماء فقال  ـ ّعليه وسلم
ْرب اشرح لي صدري ويسر لي أمـري واحلـل  (: ّاللهم إن أخي موسى سألك فقـال  ُ ْ َْ ْ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ْ 

َعقدة من لساني يـفقهوا قـولي وا ِ ِْ َ َْ ُ َ ْ ِْ ِ ً َ ِجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزريُ ِْ َ َ َِِ ْ ُ ْ ِ َِ ُ َِ ِْ ْ ً ْ َ  فأنزلت ) ْ
ًعليه قرآنا ناطقا  ًسنشد عضدك بأخيـك ونجعل لكمـا سـلطانا (: ً ْ ُ َُ َ ُ َـ ْ َ َ َ ُِ َِ َ َ َـ  ُ ّ اللهـم وأنـا حممـد نبيـك ) َ ّ

ًوصفيك ، اللهم اشـرح يل صـدري ويـسر يل أمـري واجعـل يل مـن أهلـي عليـا وزيـرا ،  ً ّ اشـدد بـه ّ
ًأزري كي نسبحك كثريا ونذكرك كثريا إنك كنت بنا بصريا ً ً ّ.  

: ّفواهللا ما اسـتتم رسـول اهللا هـذه الكلمـة ، حـىت نـزل جربئيـل عليـه وقـال : قال أبو ذر 
ُإنما وليكم اهللا ورسوله ( ُ ُ َ َ َُ ُ ُ ِ ِ ( اآلية  «)1(.  

  رواية الثعلبي 
الفقيـه [ ّسن حممـد بـن القاسـم بـن أمحـد أبـو احلـ] أخربنـا : [ وقال أبو إسحاق الثعليب 

أبــو علــي أمحــد بــن علــي بــن ] أخربنــا [ ّأبــو حممــد عبــداهللا بــن أمحــد الــشعراين ] ّحــدثنا : قــال 
[ الـــسري بـــن علـــي الـــوراق ، ] ّحـــدثنا [ املظفـــر بـــن احلـــسن األنـــصاري ، ] ّحـــدثنا [ رزيـــن ، 
، عـن األعمـش ، عـن عبايـة بـن حيـىي بـن عبـد احلميـد احلمـاين ، عـن قـيس بـن الربيـع ] ّحدثنا 

  :الربعي قال 
ْ، إذ أقبـل رجـل ] يقول قال رسول اهللا [ بينا عبداهللا بن عباس جالس على شفري زمزم 

  ّمعتم بعمامة ، فجعل ابن عباس ال يقول قال رسول اهللا إالقال الرجل 
__________________  

  .الس الثامن من الركن الثالث من الكتاب. االس) 1(
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فكـشف العمامـة عـن :  قـال ؟سألتك باهللا مـن أنـت: قال رسول اهللا ، فقال ابن عباس يقول 
أيهــا النــاس ، مــن عــرفين فقــد عــرفين ومــن مل يعــرفين ، فأنــا جنــدب بــن جنــادة : وجهــه وقــال 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ البــدري أبــو ذر الغفــاري ، مسعــت رســول اهللا ّــاتني وإال فــصمتا ،  ـ ّ ّ
  :ّني وإال فعميتا يقول ُورأيته ات

  .علي قائد الربرة وقاتل الكفرة ، منصور من نصره وخمذول من خذله
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأمـا إين صـليت مـع رسـول اهللا ًيومـا مـن األيـام صـالة الظهـر ،  ـ ّ

  .)1(» .  ..فسأل سائل يف املسجد

  رواية الرازي والنيسابوري 
 ( ري روايـة أيب ذر الغفـاري املـذكورة بتفـسري اآليـةوذكر الفخر الرازي واألعرج النيـسابو

َإنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتـون الزكـاة وهـم راكعون َ ُـَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ ( )2( 
«.  

  رواية ابن طلحة وسبط ابن الجوزي وابن الصباغ 
. وابن الصباغ املالكي عن الثعلـيب.  ابن اجلوزي احلنفيورواه ابن طلحة الشافعي وسبط

  :مث قال ابن طلحة 
مسعــــت أبــــا منــــصور : وقــــال اإلمــــام الثعلــــيب عقيــــب مــــا أورده ــــذه القــــصة بــــصورا « 

مسعـــت أبـــا احلـــسن علـــي بـــن : ّمسعـــت حممـــد بـــن عبـــداهللا احلـــافظ يقـــول : اجلمـــشادي يقـــول 
ّمسعــت حممــد بــن منــصور الطوســي : مي يقــول ّمسعــت أبــا حممــد هــارون اخلــضر: احلــسني يقــول 

  ما جاء : مسعت أمحد بن حنبل يقول : يقول 
__________________  

  .80 / 4 ـ تفسري الثعليب ـ الكشف والبيان) 1(
  .55 / 5سورة املائدة ) 2(
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 ورضــي عـــنهم مـــن الفـــضائل مــا جـــاء لعلـــي بـــن أيب طالـــب 6ٍألحــد مـــن أصـــحاب رســـول اهللا 
عقيـــب هـــذه القـــصة إشـــارة إىل أن هـــذه املنقبـــة ) رض ( اإلمـــام أمحـــد ويف إيـــراده قـــول . :

العليــة وهــي اجلمــع بــني هــاتني العبــادتني العظيمتــني البدنيــة واملاليــة يف وقــت واحــد ، حــىت نــزل 
»  ومل حتـصل لغــريه 7ّاخـتص ــا علـي  القـرآن الكـرمي مبـدح القــائم مـا ، املـسارع إليهمــا ، قـد

)1(.  

  الدين أحمدرواية الزرندي وشهاب 
ًورواه حممد بن يوسف الزرندي قائال  ّ:  

ّبينـا ابـن عبـاس جـالس علـى شـفري زمـزم حيـدث عــن : روى األعمـش عـن عبايـة قـال «  ّ
  .)2(» .  ..رسول اهللا

: روى الزرنــدي عــن األعمــش عــن عبايــة الربعــي ، قــال « : وقــال شــهاب الــدين أمحــد 
  .)3(» عن رسول اهللا ّجالس على شفري زمزم حيدث  ـ 2 ـ بينا ابن عباس

__________________  
  .124:  ، الفصول املهمة 24:  ، تذكرة اخلواص 126 ـ 125مطالب السئول ) 1(
  .خمطوط ـ نظم درر السمطني) 2(
  .توضيح الدالئل) 3(
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)36(  

   8داللة الحديث على نيابة علي عن النبي 
لـة علـى حـصول مقـام واستدل ملك العلمـاء شـهاب الـدين الـدولت آبـادي حبـديث املنز

  : ، حيث قال ما تعريبه 6 عن النيب الكرمي 7النيابة ألمري املؤمنني 
ًلقـد كانـت مشـس الرسـالة مـشرقة يف خــري القـرون ، ويف حـال غروـا كـان يف مقابلهــا « 

ّيا علي إنـك مـين مبنزلـة هـارون  :ًعلى الويل ، فكان نائبا له كالبدر املنري بعد الشمس ، وقوله 
وكذا من كنت مواله فعلي مـواله ، يوجـب علينـا اإلميـان بـذلك إىل . وال نيب بعديمن موسى 

  .)1(» انقراض الدنيا 

  :أقول 
ّوهذا أيضا مما يقطع ألسنة املكابرين واجلاحدين   .واحلمد هللا رب العاملني. ً

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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)37(   

  حديث ّتصريح الجالل المحلي بداللة ال

   7على خالفة االمام علي 
  :ما نصه ) شرح مجع اجلوامع ( ّوقال جالل الدين حممد بن أمحد احمللي يف 

ٍوالصحيح من األقول أن االمجاع على وفق خرب ال يدل علـى صـدقه يف نفـس األمـر « 
ّيــدل إن تلقــوه أي امعــون بــالقبول ، بــأن صــرحوا باإلســتناد إليــه ، : وثالثهــا . ًمطلقــا ْ ْفــإن مل ّْ

ّيتلقوه بالقبول بأن مل يتعرضوا باإلستناد إليه فال يدل ، جلواز إسـتنادهم إىل غـريه ممـا اسـتنبطوه  ْ ّ
ّوثانيهـــا يـــدل مطلقـــا ، ألن الظـــاهر إســـتنادهم إليـــه ، حيـــث مل يـــصرحوا بـــذلك ، . مـــن القـــرآن ّ ً

ً حينئـذ صـدقا إنه لو مل يكـن. ووجه داللة استنادهم إليه على صدقه. ٍلعدم ظهور مستند غريه ٍ

ًبأن كان كذبا لكان إستنادهم إليه خطـأ وهـو معـصومون منـه ً ٍال نـسلم اخلطـأ حينئـذ ، : قلنـا . ْ ّ
وا صــدقة ، وهــم إمنــا امــروا باإلســتناد إىل مــا ظنــوا صــدقه ، فإســتنادهم إليــه إمنــا يــدل  ّألــم ظن ّــ

ْعلــى ظــنهم صــدقه ، وال يلــزم مــن ظـــنهم صــدقه صــدقه يف نفــس األمــر ، وإن قيــ ّ ّل إن ظـــنهم ّ
  .معصوم عن اخلطأ

ْوكذلك بقاء خرب تتوفر الدواعي على إبطاله ، بأن يبطلـه ذوو الـدواعي مـع مسـاعهم لـه  ّ
ًأحادا ، ال يدل على صدقه ، خالفا الزيدية يف قوهلم يـدل عليـه ، قـالوا  لإلتفـاق علـى قبولـه : ً

 يلــزم مـن ذلــك صــدقه يف ّاإلتفـاق علــى قبولــه ، إمنـا يــدل علــى ظـنهم صــدقه وال: قلنــا . ٍحينئـذ
  ّصلى اهللا عليه ـ مثاله قوله. نفس األمر
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ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: لعلـي  ـ ّوسلم ّرواه الـشيخان ، فـإن . أنـه ال نـيب بعـدي ّ
 كمـــا قيـــل 2إبطالـــه ، لداللتـــه علـــى خالفـــة علـــي  ّدواعـــي بـــين مـــروان وقـــد مسعـــوه متـــوفرة علـــى

ِاخلفني في قـومي (كخالفة هارون عن موسى بقوله  ْ َ ِ ِ ُْ   .)1( »ومل يبطلوه .  وإن مات قبله) ْ

  :أقول 
  .ّخالفة هارون كانت عامة ، فكذا خالفة علي

ّـجزئية منقطعـة مل  ـ الـدال عليهـا هـذا احلـديث ـ ًوأيـضا ، لـو كانـت خالفـة أمـري املـؤمنني
  . ..تتوفر الدواعي على إنكارها ، بل النواصب ال ينكروا

  ّمحلي ترجمة الجالل ال
ي املتــوىف ســنة  ّ وأثنــوا عليــه وعلــى مــصنفاته 864ّــوقــد تــرجم العلمــاء جلــالل الــدين احملل

  :ًالثناء اجليمل ، فراجع مثال 
  .39 / 7الضوء الالمع  ـ 1
  .42 / 2البدر الطالع  ـ 2
  .252 / 1حسن احملاضرة  ـ 3

__________________  
  .فصل الكالم على االخبار. شرح مجع اجلوامع) 1(
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)38(  

  داللة الحديث على الخالفة

  لدى مشايخ القوم 
يف رســـالة لـــه اختـــصرها مـــن » غـــالم علـــي « وقـــد حكـــى الـــشيخ عبـــداهللا املعـــروف ب 

« املـــشهور ب » مشـــس الـــدين حبيـــب اهللا « يف أحـــوال الـــشيخ » املولـــوي نعـــيم اهللا « كتـــاب 
 7ملنــام أمــري املــؤمنني أنــه رأى يف عــامل ا» املولــوي ســناء اهللا « حكــى عــن » ميزاجــان جانــان 

  .باخلالفة يف الطريقة» مريزا جان جانان « ّوقد خاطبه حبديث املنزلة ، ففسرها 

  :أقول 
  ! مل يكن للتعبري املذكور وجه7فلوال داللة احلديث على خالفة أمري املؤمنني 

ّوال يتوهم داللتـه علـى خالفتـه يف البـاطن فقـط ، فـإن هـذا التـوهم فاسـد ، كمـا بينـا  ّ يف ّّ
  .)حديث الغدير ( ّجملد 
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)39(   

ّعمر يتمنى ورود الحديث في حقه  ّ  
ّوكان عمر بن اخلطاب يتمىن ورود حديث املنزلة يف حقه ّ.  

  :ٍكما حديث رواه 
  .احلسن بن بدر ـ 1
  .احلاكم النيسابوري ـ 2
  .أبو بكر الشريازي صاحب األلقاب ـ 3
  .جار اهللا الزخمشري ـ 4
  .نّأبو سعد ابن السما ـ 5
ّاملوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 6 ّ.  
  .ابن النجار البغدادي ـ 7
  .ّابن الصباغ املالكي ـ 8
  .ّحمب الدين الطربي ـ 9

  .جالل الدين السيوطي ـ 10
  .علي املتقي اهلندي ـ 11

  . ..وغريهم
  :قال املتقي 

، ّكفـوا عـن ذكـر علـي بـن أيب طالـب : قال عمر بن اخلطـاب : عن ابن عباس قال « 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فإين مسعت رسول اهللا   يقول يف علي ثالث خصال ، ألن  ـ ّ
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ّيكون يل واحدة منهن أحب إيل مما طلعت عليه الشمس  ّ ّ ّ:  
ّصــلى اهللا  ـ ّكنــت أنــا وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح ونفــر مــن أصــحاب رســول اهللا

ّوالنيب صلى اهللا عليه وسلم متكىء علـى  ـ ّعليه وسلم علـي بـن أيب طالـب ، حـىت ضـرب بيـده ّ
ًأول املــؤمنني إميانــا وأوهلــم إســالما مث قــال : أنــت يــا علــي : علــى منكبــه ، مث قــال  ًّ ّأنــت مــين : ّ

ّمبنزلة هارون من موسى ، وكذب علي من زعم أنه حيبين ويبغضك ّ ََ.  
لقـاب األ( والـشريازي يف ) الكـىن ( واحلـاكم يف ) مـا رواه اخللفـاء ( احلسن بـن بـدر يف 

  .)1(» وابن النجار ) 
  :وقال املوفق املكي اخلوارزمي 

: ّأخربنا اإلمام العالمة فخر خوارزم أبو القاسم حممود بن عمر الزخمـشري اخلـوارزمي « 
أخربنـا احلـافظ أبـو سـعد : أخربنا االستاذ األمني أبو احلسن علي بن احلسني ابن مردك الرازي 

، أخــربين أبــو  ـ ًلفظــا ـ ّا حممــد بــن عبــد الواحــد اخلزاعــيّحــدثن :ّإمساعيــل بــن احلــسن الــسمان 
د عبــداهللا بـــن أدران اخليــاط الـــشريازي : ّــحممد عبــداهللا بـــن ســعيد األنـــصاري  ـــحــدثنا أبــو حمم ّ ّ: 

ّحــدثنا إبــراهيم بــن ســعيد اجلــوهري وصــي املــأمون حــدثين أمــري املــؤمنني الرشــيد ، عــن أبيــه عــن  ّ
عمر بن اخلطاب وعنده مجاعـة ، فتـذاكروا الـسابقني مسعت : جده عن عبداهللا بن عباس قال 

ا علـــي فـــسمعت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول فيـــه : إىل اإلســـالم ، فقـــال عمـــر  ّأم ّ ّـــ
ّثالث خصال لوددت أن يل واحد منهن ، فكان أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ّ.  

 بيــده علــى 6كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو بكــر ومجاعــة مــن أصــحابه ، إذ ضــرب النــيب 
ًيا علي أنت أول املؤمنني إميانا وأول املسلمني إسـالما ، وأنـت مـين : ُ فقال له 7منكب علي  ًّ ّ

  .)2(» موسى  مبنزلة هارون من
__________________  
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  :وقال احملب الطربي 
ّول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول لعلـــي ثـــالث خـــصال ، عـــن عمـــر قـــال مسعـــت رســـ ّ

ّلـوددت أن يل واحـدة مـنهن ، بينـا أنـا وأبـو عبيـدة وأبـو بكـر ومجاعـة مـن أصـحاب النـيب صــلى  ّ ً
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّاهللا عليه وسلم ، إذ ضرب النيب يـا علـي ، أنـت : منكـب علـي فقـال  ـ ّ

ّخرجـه ابـن . ًإسـالما ، وأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـىًأول املؤمنني إميانـا ، وأول املـسلمني 
  .)2(» ّالسمان 

  :وقال ابن الصباغ 
  :قال ) رض ( ومن كتاب اخلصائص عن العباس بن عبد املطلب « 

ّكفــوا عــن ذكــر علــي بــن أيب طالــب إال خبــري ، : مسعــت عمــر بــن اخلطــاب وهــو يقــول  ّ
  .)3(» .  ..فإين مسعت رسول اهللا يقول

  :أقول 
ًلعجب من أهل السنة ينكرون فضيلة يعرتف ا إمامهمفا ّ!  

ّبـــل يـــدعي بعـــضهم داللـــة احلـــديث علـــى منقـــصة ، وإمـــامهم يتمـــىن ورود احلــــديث يف  ّ
  !ّحقه

ّإن عمر لو عقل ما متىن هذا التمين ورود هذا احلديث يف حقـه ، « : بل يقول األعور  ّ ّ
ّوما ظنه من فضائل علي ، ألنه شبهه ارون يف   !»تخالف اإلس ّ

ًفلو كان هذا احلديث داال على منقصة كان عمر أدىن مرتبة مـن ابـن ام مكتـوم وأمثالـه  ٍ 
  .  ..ً، ألنه قد متىن مرتبة هي أدىن من مرتبة ابن ام مكتوم وأمثاله

__________________  
  .118 ) : 4 ـ 3( الرياض النضرة ) 1(
  .126: الفصول املهمة ) 2(



 355 .............................................................................داللة حديث املنزلة 

ًممـــا ال يلتزمـــون بـــه قطعـــا ، فمـــا قـــالوه هـــو يف احلقيقـــة تنقـــيص وتعيـــري ّ لكـــن هـــذا !بـــزعم هـــؤالء ّ
  .خلليفتهم من حيث يشعرون أو ال يشعرون

ّوعلـــى اجلملـــة ، فــــإن هـــذا احلـــديث الــــذي يروونـــه عـــن إمــــامهم دليـــل ســـاطع علــــى أن  ّ
ٍحديث املنزلة يدل على مقام جليل ومرتبة رفيعة من خصائص أمري املـؤمنني ٍ ر ّيتمناهـا عمـ.  ..ٍ

ّلكــــن .  ..ً مــــنهم مجيعــــا7فهــــو يــــدل علــــى أفــــضلية أمــــري املــــؤمنني .  ..وغــــريه مــــن الــــصحابة
حـىت إمـامهم الـذي يقتـدون بـه ، وخليفـتهم الـذي  ـ يف هكـذا املـوارد ـ ّاملتعـصبني مـنهم خيـالفون

ٍإـم حيـاولون استـصغار كـل فـضلية .  ..ّفيـأتون برتهـات عجيبـة وخرافـات غريبـة.  ..يقولون بـه ّ
ّ ، دالة على أفضليته ممن سواه7 خاصة مبوالنا أمري املؤمنني ٍومنقبة ّ   . ..وكذلك يفعلون.  ..ّ

ّانظـر مـثال إىل تقــوالم يف بـاب إبــالغ سـورة بـراءة ّهــذا احلـديث الــذي اتفـق الكــل .  ..ً
ّعلى روايته ، ويعد من أجلى أدلة أفضلية أمـري املـؤمنني  ّ كيـف يستـصغرون هـذه الواقعـة .  ..7ّ

ن مــن قــدرها ، مــع أن أبــا بكــر نفــسه يــشعر بداللــة الواقعــة بــأمر اهللا ورســوله علــى تقــدم ّويقللــو
 ويف روايـة املتقـي عـن أمحـد .)1(» فوجـد أبـو بكـر يف نفـسه « :  ، ففـي روايـة النـسائي 7علي 

يــا رســول اهللا أحــدث : فلمــا قــدم أبــو بكــر بكــى فقــال « : وابــن خزميــة وأيب عوانــة والــدارقطين 
ّإىل غــري ذلــك ممــا هــو صــريح يف أن مــا فعلــه النــيب.  .. »؟. ..يف شــيء ٍبــأمر مــن اهللا  ـ 6 ـ ّ

ّعزوجل ، أمر جليل وله شأن عظيم ّ.. .  
ّفــإذا كـــان أهــل الـــسنة يقللـــون مــن شـــأن واقعــة إبـــالغ ســـورة الــرباءة ، فـــإم يف احلقيقـــة  ّ

  . ..ّحيقرون إمامهم
ّوأنظر مثال إىل تقوالم وأباطيلهم يف توهني قضي   مع .  ..ّة الطائر املشويً

__________________  
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ّرد الشيخني ومل يأذن هلما بالدخول عليـه واألكـل معـه مـن  ـ 6 ـ ّأم يروون يف كتبهم أن النيب
ِـمن هو من أحـب اخللـق « ذلك الطري ، فلم يكونا مصداق  ّأحـب « ًفـضال عـن أن يكونـا » َ

  !!»اخللق 

  . ..ّ وقاص يتمنىوسعد بن أبي
.  ..كــذلك متــىن ســعد بــن أيب وقــاص.  ..وكمــا متــىن عمــر ورود حــديث املنزلــة يف حقــه

  :ّوهذا مما رووه كذلك 
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : عن سعد قـال « : قال املتقي  لعلـي : ّ

ّثالث خصال ألن يكون يل واحدة منها أحب إيل من الدنيا وما فيها  ّ:  
: ومسعتـه يقـول . أنـه ال نـيب بعـدي ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: ه يقول مسعت

ّالعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا ورســوله لــيس بفــرار ّ ً ً ّ مــن : ومسعتــه يقــول . ُ
  .)1(» ابن جرير . كنت مواله فعلي مواله

ن جريـر يف ـذب اآلثـار ، أخرجه ابـ« : ّورواه الوصايب اليمين عن سعد كذلك مث قال 
  .)2(» ّواإلمام أبو عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويين يف سننه 

  :أقول 
ّفــإذا كــان حــديث املنزلــة يــدل علــى منقــصة ، فمــا معــىن متــىن ســعد وهــو أحــد العــشرة  ـ ّ

 حتميــق هلــذا ـ هـو يف احلقيقــة ـ ّ إن ـوين أمــر هــذا احلــديث؟ّوروده يف حقــه ـ املبـشرة عنــدهم
  !!الصحايب الكبري

__________________  
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)40(   

  استدالل االمام بالحديث 

  بالشورى 
واستدل أمري املؤمنني واحتجاجـه حبـديث املنزلـة يـوم الـشورى ، دليـل صـريح علـى داللـة 

  . بال فصل6ّ وأحقيته باخلالفة واإلمامة بعد رسول اهللا هذا احلديث على أفضليته
علـى منقـصة ، مل  ـ والعياذ باهللا ـ فلو كان هذا احلديث غري دال على فضيلة ، بل يدل

 يعقــل احتجــاج اإلمــام بــه أمــام القــوم يف ذلــك اليــوم ، وســكوم أمــام احتجاجاتــه واســتدالالته
...  

كة ، ملــا كــان الفتخــار اإلمــام ــا وجــه ، ولــو كانــت هــذه الفــضيلة مــن الفــضائل املــشرت
  ؟ّكيف حتتج مبا يشاركك فيه غريك على اإلمامة دون غريك: ولقال له القوم 

الفقيه ابن املغازيل ، واخلطيـب  : مجاعة من أعالم القوم ومنهم 7ولقد روى احتجاجه 
  .)حديث الطري ( ّوعباراما مذكورة يف جملد .  ..اخلوارزمي

شـرح مقامـات  ـ اإليـضاح( ح ناصـر بـن عبـد الـسيد املطـرزي النحـوي يف وقـال أبـو الفـت
  ) :احلريري 

  وامليم فيها عوض من. مبعىن يا اهللا. كلمة تستعمل يف الدعاء ـ اللهم« 
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وإمنـا فتحـت مـن قبـل أن احلـروف مبنيـة ، واألصـل يف . ولـذلك ال جتتمـع بينهمـا. حرف النداء
ّحركت الثانية بالفتح اللتقاء الـساكنني ،  ـ ومها ساكنتان ـ ّالبناء السكون ، فلما زيدت امليمان

  .هذا أصلها .ّوأخطروا الفتحة خلفتها
ًإذا كــــــان املــــــستثىن عزيــــــزرا نــــــادرا ، وكــــــان قــــــصدهم بــــــذلك » ّإال « مث يــــــؤتى ــــــا قــــــل  ً

ّاإلستظهار مبشية اهللا يف إثبات كونه ووجوده ، إيذانا بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ ً ّ.  
أن ّ اللهــم إال«  :ثــري يف كــالم الفــصحاء ، وعلــى ذلــك قولــه يف املقامــة اخلامــسة هــذا ك

 ألن ؟ أال تـــرى كيـــف يقطـــر منـــه مـــاء النـــدرة ويلـــوح عليـــه ســـيماء الـــشذوذ.»تقـــد نـــار اجلـــوع 
ّالغالــب يف ذلــك الوقــت الــذي ذكــر الــشبع فــضال أن يــشتد اجلــوع فيــه تتقــد نــاره وحيــول دون  ْ ً

  .النوم أواره
ُمـا قـرأت يف حـديث : ًة جـواب اإلسـتفهام قبـل ال ونعـم كثـريا ، مـن ذلـك وقد جتيء في

:  فقـال ؟كيـف تركـت أمـري املـؤمنني :قـال  ـ وقـد أتـاه رسـول عمـر بـن سـعد ـ عمـري بـن سـعد
لعلـه : فقـال . اللهـم ال: قال . وحيك لعله استأثر نفسه :فقال له . ًصاحلا وهو يقرؤك السالم

  .ٍ حديث طويليف. اللهم ال: فعل كذا ، قال 
ًمسعـت عليـا: وقال عامر بن واثلـة  نـشدتكم بـاهللا أيهـا النفـر : يـوم الـشورى يقـول  ـ 2 ـ ّ

نـشدتكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال : قـال . اللهم اال:  قالوا ؟ّ، هل فيكم أحد وحد اهللا قبلي
  اللهـم ال:قـالوا . أنـه ال نـيب بعـدي غـرييّ أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال: له رسول اهللا 

...  
وناشـــدتك اهللا ، هـــل رأيـــت : وعلــى هـــذا قـــول صــاحب املقامـــات يف الثالثـــة واألربعــني 

  .اللهم نعم:  قال ؟أسحر منك
ًوكان املتكلم يقصد إثبات اجلواب متفرعـا بـذكر اهللا تعـاىل ، ليكـون أبلـغ وأوقـع : قلت 

  ، ويف نفس الشاك أجنع ، ويعلم أنه على يقني من إيراده وبصرية يف 
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ًإثباتــه ، قــد جعــل نفــسه يف معــرض مــن أقبــل علــى اهللا ليجيــب عمــا ســأله مــثال ، وال شــك أن  ّ
ّمن كان هذه حاله ال يتكلم إالمبا هو صدق يقني   .»وحق  ّ

   بالحديث 3إستدالل الزهراء 
ّاسـتدلت واحتجـت حبـديث املنزلـة ـ 3 ـ ّوكذلك الزهراء الـصديقة  ـ قـال ابـن اجلـزري.  ..ّ

  :غدير يف طرق حديث ال
  :ّوألطف طريق وقع هلذا احلديث وأغربه ما حدثنا به « 

ًشيخنا خامته احلفـاظ أبـو بكـر حممـد بـن عبـداهللا بـن احلـب املقدسـي مـشافهة ، أخربتنـا  ّ ّ
ّـالشيخة ام زينب ابنة أمحد بن عبـدالرحيم املقدسـية ، عـن أيب املظفـر حممد بـن فينـان بـن املثـىن 

بكــر احلــافظ ، أخربنــا ابــن عــم والــدي القاضــي أبــو القاســم ّ، أخربنــا أبــو موســى حممــد بــن أيب 
ّــعبــد الواحــد بــن حممد بــن عبــد الواحــد املــديين بقــراءيت عليــه ، أخربنــا ظفــر بــن راعــي العلــوي 

ّحـــدثنا أبـــو ســـعد اإلدريـــسي : باســـرتاباد ، أخربنـــا والـــدي وأبـــو أمحـــد بـــن مطـــرف املطـــريف قـــاال 
ـــاريخ اســـرتاباد ، حـــ ّدثين حممـــد بـــن حممـــد بـــن احلـــسن أبـــو العبـــاس إجـــازة ، فيمـــا أخرجـــه يف ت ّ ّ

ّالرشــيدي مــن ولــد هــارون الرشــيد بــسمرقند ومــا كتبنــاه إالعنــه ، حــدثنا أبــو احلــسن حممــد بــن  ّ ّ
ّجعفــر احللــواين ، حــدثنا علــي بــن حممــد جعفــر األهــوازي مــوىل الرشــيد ، حــدثنا بكــر بــن أمحــد  ّّ

ّالبصري ، حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضـا ، حـد ثين فاطمـة وزينـب وام كلثـوم بنـات ّ
د الــصادق ، حــدثين فاطمــة بــن : موســى بــن جعفــر قلــن  ّحــدثنا فاطمــة بنــت جعفــر بــن حمم ّــّ

ّحممد بن علي ، حدثتين فاطمة بنت علـي بـن احلـسني ، حـدثين فاطمـة وسـكينة ابنتـا احلـسني  ّ ّ
  .ّبن علي ، عن ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ّعن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :قالت ] ورضي عنها [ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم غـدير خـم  ـ أنسيتم قول رسـول اهللا كنـت مـواله فعلـي  مـن: ّ

  ؟8أنت مين مبنزلة هارون من موسى  : 7وقوله . مواله
هـذا : اء وقـال هكذا أخرجه احلافظ الكبري أبو موسى املديين يف كتابـه املسلـسل باألمسـ

ٍاحلديث مسلسل من وجه ، وهـو أن كـل واحـدة مـن الفـواطم تـروي عـن عمة هلـا ، فهـو روايـة  ّـ ّ ّ
  .)1(» ّمخس بنات أخ ، كل واحدة منهن عن عمتها 

__________________  
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ِبسم اهللا الرحمن الرحيم ِِ  ِ ْ ِ ْ ِ  
ّاحلمـــد هللا رب العـــاملني والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيدنا حممـــد وآلـــه الطيبـــني الطـــاهرين ،  ّّ ّ

  .ولعنة اهللا على أعدائهم أمجعني
  وبعد

ٌفقـــد كـــان لنـــا يف كـــل حـــديث مـــن أحاديـــث هـــذه املوســـوعة ملحـــق يف ٍ  قـــسم الـــسند ، ّ
ًإســـــتدركنا فيـــــه طائفـــــة مـــــن األعـــــالم الـــــرواة للحـــــديث ، أو ذكرنـــــا بعـــــض أســـــانيده الـــــصحيحة 

ّبتصحيح منا أو من غرينا ٍ.  
لكــــن ملــــا كــــان 

ّ مــــن أحاديــــث كتــــايب البخــــاري ومــــسلم ، املعــــروفني ) حــــديث املنزلــــة ( ْ
ىل اإلسـتدراك علـى ْبالصحيحني ، وكذا غريمها من الكتب املشهورة ، فقد رأينـا أن ال حاجـة إ

ّرواته الذي ذكرهم السيد مؤلف    .)عبقات األنوار ( ّ
ّفقـــد وجـــدنا أن أهـــم مـــا يتـــذرع بـــه املخـــالفون ، دعـــوى ورود هـــذا . ٍومـــن جهـــة أخـــرى ّ ّ

ّاحلــديث يف غــزوة تبــوك ، ليكــون قرينــة علــى اختــصاص اإلســتخالف مبــدة خــروج النــيب   إىل 6ً
 بعـد 7ّم ، حىت يستدل به على إمامة أمري املـؤمنني ّتلك الغزوة ، فال يدل احلديث على العمو

  .رسول اهللا مباشرة
ّوقد اهتم السيد صاحب  ّطاب ثـراه ـذه الـشبهة ، وأثبـت أن النـيب ) عبقات األنوار ( ّ

  . قال هذا الكالم يف مواطن عديدة6
وحنـــن اقتفينـــا أثـــره ، فوضـــعنا هـــذه الرســـالة علـــى أســـاس مـــا ذكـــره ، مـــع إضـــافة مـــوارد 

ّات اخرى ، مع اإلقتصار على املوارد املتيقنة اليت قامتورواي   عليها  ٍ
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ّالروايات املشتهرة ، مث تصحيح كثري من أسانيد األحاديث وإيراد فوائد شىت ّ.  
ّواهللا أسأل أن يتقبل منا مجيعا ، ويوفقنا ملا حيب ويرضى ، مبحمد وآله الطارهني  ّ ً ّ ّ ْ.  

  ) 2 ـ 1 (المورد 

  في يوم المؤاخاة
  :واه مجاعة من األعالم بأسانيدهم ، وإليك روايات أشهرهم ر

  رواية أحمد بن حنبل  ـ 1
  :قال املتقي اهلندي 

ّملا آخى النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـني أصـحابه قـال علـي : مسند زيد بن أيب أوىف «  ّ ّ
ْلقــد ذهــب روحــي وانقطــع ظهــري حــني رأيتــك فعلــت بأصــحابك مــا فعلــت ، غــريي ، فــإن : 

 سخط علي فلك العتىب والكرامةكل من ََ ٍ.  
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فقال رسول اهللا ّوالذي بعثين باحلق ما أخرتك إاللنفسي وأنـت  ـ ّ ّ ّ

ّمين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ، وأنت أخي ووارثي ّ.  
  ؟وما أرث منك يا رسول اهللا: قال 
  .ما ورثت األنبياء من قبلي: قال 

  ؟ ورثت األنبياء من قبلكقال وما
ّكتاب رم وسنة نبيهم: قال  ّ ّ.  

  .ّوأنت معي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة ابنيت ، وأنت أخي ورفيقي
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  .)1(» يف كتاب مناقب علي . حم

  رواية القطيعي  ـ 2
  :ورواه القطيعي تلميذ عبداهللا بن أمحد ، فقد جاء يف املناقب 

ّعبـــداهللا احلـــسني بـــن راشـــد الطفـــاوي والـــصباح بـــن ّحـــدثنا أبـــو : ّحـــدثنا احلـــسن قـــال «  ّ
ّحـدثنا قـيس : قـاال  ـ ّواخلـربان متقاربـان يف اللفـظ يزيـد أحـدمها علـى صـاحبه ـ عبـداهللا بـن بـشر
  :ّحدثنا سعد اإلسكاف ، عن عطية ، عن حمدوج بن زيد الذهلي : بن الربيع قال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّإن رسول اهللا   .نيآخى بني املسلم ـ ّ
  .ّيا علي أنت أخي ، وأنت مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي: ّمث قال 

ّأن أول مــن يــدعى يــوم القيامــة يب وأقــوم عــن ميــني العــرش ،  ـ يــا علــي ـ أمــا علمــت ّ
ّفاكـــسى خـــضراء مـــن حلـــل اجلنـــة ، مث يـــدعى بـــالنبيني بعـــضهم علـــى أثـــر بعـــضهم ، فيقومـــون  ّ

ّون حلـال خـضرا مـن حلـل اجلنة ، أال وإين اخـربكمساطني علـى ميـني العـرش ، يكـس ّـ ً  ـ يـا علـي ـ ً
ّأن اميت أول االمم حياسبون يوم القيامة ّ ّ.  

ّمث أنـت أول مـن يـدعى بــك ، لقرابتـك ومنزلتـك عنـدي ، ويــدفع إليـك لـوائي وهـو لــواء  ّ
ّاحلمد ، تـسري بـه بـني الـسماطني ، آدم ومجيـع خلـق اهللا يـستظلون بظـل لـوائي ، وطولـه مـسري ة ّ

ألف سنة ، نسانه ياقوته محراء ، له ثالثة ذوائب من نـور ، ذؤابـة يف املـشرق وذؤابـة يف املغـرب 
 :بسم اهللا الـرمحن الـرحيم ، والثـاين : ّاألول : والثالثة وسط الدنيا ، مكتوب عليه ثالثة أسطر 

ّاهللا حممـد رسـول اهللا ، طـول كـل ّال إلـه إال: احلمـد هللا رب العـاملني ، الثالـث  سـطر ألـف ســنة  ّ
  وعرضه ألف سنة ، 

__________________  
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ّوتــسري بــاللواء ، واحلــسن عــن ميينــك واحلــسني عــن يــسارك ، حــىت تقــف بيــين وبــني إبــراهيم يف 
ٍظل العرش ، مث تكسى حلة خضراء مـن اجلنـة ، مث ينـادي منـاد مـن حتـت العـ ّ ّّ ّ رش ، نعـم األب ّ

ّأبوك إبراهيم ، ونعم األخ أخوك علي ، أبشر يا علي ، إنك تسكى إذا كسيت ، وتـدعى إذا 
  .)1(» دعيت ، وحتىب إذا حببت 

  رواية الطبراني  ـ 3
ّحــدثنا حممــود بــن حممــد املــروزي ، ثنــا حامــد بــن آدم ، ثنــا جريــر ، عــن ليــث ، عــن «  ّ

ملــا آخــى ال: جماهــد ، عــن ابــن عبــاس قــال 
ّ

ّنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــني أصــحابه املهــاجرين  ّ
ّ مغـضبا ، حـىت 2ٍواألنصار ، فلم يؤاخ بني علي بن أيب طالـب وبـني أحـد مـنهم ، خـرج علـي  ً

ّأتـــى جـــدوال مـــن األرض ، فتوسد ذراعـــه ، فتـــسفى عليـــه الـــريح ، فطلبـــه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  ـــ ّ ً
ّوسلم حىت وجده ، فوكزه برجله ، فقال له  ّ:  

أبا تراب ، أغضبت علي حـني واخيـت بـني املهـاجرين  ّ فما صلحت أن تكون إالقم ،
ٍواألنصار ، ومل أؤاخ بينك وبني أحد منهم ّ أما ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ؟ُ ْ

  ؟ّأنه ليس بعدي نيبّ إال
أال من أحبك حـف بـاألمن واإلميـان ، ومـن أبغـضك أماتـه اهللا ميتـة اجلاهليـة وحوسـب  ّـ

  .)2(» بعمله يف اإلسالم 

  رواية أبي نعيم األصفهاني  ـ 4
ّوتظهر روايته مما سننقله عن ابن عساكر ، فإنه قد رواه عن طريق   .احلافظ أيب نعيم ّ

__________________  
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  ن المغازلي رواية اب ـ 5
  :وروى الفقيه الشافعي ابن املغازيل الواسطي هذا احلديث بقوله 

ّأخربنا أبو حممد ابن السقا ، أخربنـا : أخربنا أبو احلسن أمحد بن املظفر العطار قال «  ّ
ّأنـه قـال  ـ فيمـا أذن يل يف روايتـه عنـه ـ ّأبو احلسن علي بن عبداهللا بـن القـصاب البيـع الواسـطي

ّــو بكــر حممــد بــن احلــسن بــن حممد البياســري قــال ّحــدثين أبــ:  ّحــدثين أبــو احلــسن علــي بــن : ّ
ّحدثين حممد بن زكريا بن دريد العبدي قال : ّحممد بن احلسن اجلوهري ، قال  ّحدثين محيـد : ّ

  :الطويل ، عن أنس قال 
ملـا كـان يـوم املباهلـة ، وآخـى النـيب

ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  صار ، بـني املهـاجرين واألنـ ـ ّ

وعلـــي واقـــف يـــراه ويعـــرف مكانـــه ، مل يـــواخ بينـــه وبـــني أحـــد ، فانـــصرف علـــي بـــاكي العـــني ، 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فافتقده النيب إنـصرف بـاكي العـني :  قـالوا ؟ما فعل أبو احلسن: فقال  ـ ّ
ٍيا بالل إذهب فأتين به ، فمضى بالل إىل علـي: قال . يا رسول اهللا  وقـد دخـل منزلـه بـاكي ـ ْ

يـــا فاطمـــة ، آخـــى النـــيب بـــني :  قـــال ؟مـــا بيكيـــك ال أبكـــى عينيـــك: العـــني ، وقالـــت فاطمـــة 
ال : قالــت . ٍاملهــاجرين واألنــصار وأنــا واقــف يــراين ويعــرف مكــاين ، ومل يــواخ بيــين وبــني أحــد

ّحيزنك اهللا ، لعله إمنا ادخرك لنفسه ّ   . ـّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ علي أجب النيب: فقال بالل    . ـّ

  .ّأتى علي النيبف
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم    ؟ما يبكيك يا أبا احلسن: ّ

آخيت بني املهاجرين واألنصار يا رسول اهللا وأنـا واقـف تـراين وتعـرف مكـاين ومل : قال 
  .ٍتواخ بيين وبني أحد
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ّإمنا ادخرتك لنفسي ، أال يسرك أن تكون أخا نبيك: قال  ّ ّ   ؟ّ
  :ّأىن يل بذلك ، فأخذ بيده وأرقاه املنرب فقال بلى يا رسول اهللا ، : قال 

ّاللهــم هــذا مــين وأنــا منــه ، أال إنــه مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، أال مــن كنــت مــواله  ّّ ّ
  .فهذا علي مواله

بــخ بــخ يــا أبــا : فانــصرف علــي قريــر العــني ، فأتبعــه عمــر بــن اخلطــاب ، فقــال : قــال 
  .)1(» ّاحلسن ، أصبحت موالي وموىل كل مسلم 

  ّرواية الموفق بن أحمد الخوارزمي  ـ 6
  :ًورواه اخلطيب اخلوارزمي قائال 

ّأنبأين سيد القراء أبو العالء احلسن بن أمحد العطار اهلمـداين قـال «  ّ أخربنـا أبـو علـي  :ّ
: ّحدثنا سليمان بـن أمحـد الطـرباين  :أخربنا أمحد بن عبداهللا احلافظ : احلسن بن أمحد املقري 

ّحــدثنا جريــر ، عــن ليــث ، : ّحــدثنا حامــد بــن آدم املــروزي  :ّ بــن حممــد املــروزي ّحــدثنا حممــود
  :عن جماهد ، عن ابن عباس قال 

ّملا آخى النيب ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ  بني أصحابه وبني املهاجرين واألنصار ، ومل يواخ  ـ ّ

ًبني علي بن أيب طالب وبني أحـد مـنهم ، خـرج علـي مغـضبا ، حـت أتـى جـدوال ّ ً  مـن األرض ٍ
ّ، فتوسد ذراعه واتكى ، وسـفت عليـه الـريح ، فطلبـه رسـول اهللا ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ حـىت  ـ ّ

أبــا تــراب ، أغــضبت علــي  ّقــم ، فمــا صــلحت أن تكــون إال: وجــده ، فــوكزه برجلــه وقــال لــه 
  ؟ٍحني آخيت بني املهاجرين واألنصار ومل اواخ بينك وبني أحد منهم

ّمين مبنزلة هارون من موسى إالْأما ترضى أن تكون    ؟نىب ّأنه ليس بعدي ّ
__________________  
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ة وحوســب  ّــأال مــن أحبك حــف بــاألمن واإلميــان ، ومــن أبغــضك أماتــه اهللا ميتــة جاهلي ّّــ
  .)1(» بعمله يف اإلسالم 

  ابن عساكر ـ 7
عود ، أنـا أبـو نعـيم احلـافظ ، نـا أمحـد بـن ّأخربناه أبو علـي احلـداد ، وحـدثين أبـو مـس« 

إبراهيم بن يوسف ، نا سهل بن عبداهللا أبو طاهر ، نا ابن أيب الـسري ، نـا رواد ، عـن ـشل 
  :ّبن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال 

ّرأيـــت عليـــا أتـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فاحتـــضنه مـــن خلفـــه فقـــال  ّ ً ّبلغـــين أنـــك  :ّ
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  وعمر وضريب أمثاهلما ومل تذكرينّمسيت أبا بكر ّ:  

  .)2(» ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى 
أخربنا أبا القاسم ابن الـسمرقندي ، أنـا أبـو احلـسن بـن النقـور ، أنـا عيـسى بـن علـي « 

ّ، أنا عبداهللا بن حممد ، نا احلسني بن حممد الذارع البصري ، نا عبـد املـؤمن  بـن عبـاد العبـدي ّ
ٍ، نــا يزيــد بــن معــن ، عــن عبــداهللا بــن شــرحبيل ، عــن رجــل مــن قــريش ، عــن زيــد ابــن أيب أوىف 

ّونــا عبــداهللا بــن حممــد البغــوي ، حــدثين حممــد بــن علــي اجلوزجــاين ، نــا ناصــر بــن علــي : قــال  ّّ
 بــن ّاجلهــين ، نــا عبــد املــؤمن بــن عبــاد بــن عمــرو العبــدي ، حــدين يزيــد بــن معــن ، عــن عبــداهللا

  :  قال شرحبيل ، عن رجل من قريش ، عن زيد بن أيب أوىف
ّدخلـت علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـسجده ، فقـال   ؟أيـن فـالن بـن فـالن: ّ

  :فجعل ينظر يف وجوه أصحابه ، فذكر احلديث يف املؤاخاة ، وفيه 
لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلـت بأصـحابك مـا فعلـت : فقال علي 

  .، غريي ، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتىب والكرامة
ّوالذي بعثين باحلق ، ما أخرتك إاللنفسي: فقال رسول اهللا  ّ   ّوأنت مين. ّ

__________________  
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  .ارثيّمبنزلة هارون من موسى ، غري أنه ال نيب بعدي ، وأنت أخي وو
  ؟وما أرث منك يا رسول اهللا: قال 
  .ّما ورثت األنبياء من قبلي: قال 
  ؟ّوما ورثت األنبياء من قبلك: قال 
ّكتــاب رــم وســنة نبــيهم: قــال  ّ ّوأنــت معــي يف قــصري يف اجلنــة ، مــع فاطمــة ابنــيت ، . ّ

َإخوانـا علـى سـرر متقـابلين (: ّمث تـال رسـول اهللا . وأنت أخي ورفيقي ِِ َُ ٍُ ُ َ ً ْ ّ احملـابني يف اهللا ينظـر ) ِ
  .)1(» بعضهم إىل بعض 

  :وهنا مطالب 
ٍفلقــــد روي خــــرب املؤاخــــاة عــــن عــــدة مــــن : يف الــــصحابة الــــرواة خلــــرب املؤاخــــاة  : األول ّ

  :الصحابة ، منهم 
  .رواه أمحد بن حنبل وغريه. ابن أيب أوىف ـ 1
  .ديين وغريهمرواه القطيعي وأبو نعيم وأبو موسى امل. حمدوج بن زيد الذهلي ـ 2
  .رواه الطرباين وغريه. عبداهللا بن العباس ـ 3
  .رواه ابن املغازيل وغريه. أنس بن مالك ـ 4
  .رواه الزرندي وغريه. عمر بن اخلطاب ـ 5
  .رواه مجال الدين احملدث الشريازي وغريه. يعلى بن مرة ـ 6

ــاني ّيف أن املؤاخــاة كانــت مــرتني  : الث ّفــإن املؤاخــاة وقعــت مــر: ّ ًتني ، مــرة يف مكــة قبــل ّ
ًاهلجــرة ، بــني املهــاجرين ، ومــرة يف املدينــة بعــد اهلجــرة ، بــني املهــاجرين واألنــصار ، وقــد آخــى 

   يف كلتا 6رسول اهللا 
__________________  
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ّاملرتني بني نفسه وبني علي ، وذكـر حـديث املنزلـة يف كـل مـرة ، كمـا تقـدم يف الر ّ وايـات ، فـإن ّ
ّبعضها عن املرة االوىل وبعضها عن املرة الثانية ّ.  

ّوأما أا كانت مرتني ، فذاك صريح احملدثني وأصحاب السري  ّ ّ ّ ّ:  
ّوروينا من وجوه عن علي أنه كان يقـول «  : 7ّقال ابن عبد الرب ، برتمجة اإلمام  أنـا : ٍ

ّعبداهللا وأخو رسول اهللا ال يقوهلا أحد غريي إال كذ   .ابّ
ّأخــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــني املهــاجرين مبكــة ، مث آخــى : قــال أبــو عمــر  ّ ّ

ٍبــني املهـــاجرين واألنـــصار باملدينــة ، وقـــال يف كـــل واحــدة منهمـــا لعلـــي  أنــت أخـــي يف الـــدنيا : ّ
  .)1(» واآلخرة ، وآخى بينه وبني نفسه ، فلذلك كان هذا القول وما أشبه من علي 

الواقدي ، وابن سـعد ،  :بعد أن ذكر من أخبار املؤاخاة عن  ـ  حجروقال احلافظ ابن
  : ـوغريهم قال  ـ وابن إسحاق ، وابن عبد الرب ، والسهيلي ، وابن كثري

ر الرافـــضي املؤاخـــاة بـــني املهـــاجرين «  ّـــوأنكـــر ابـــن تيميـــة يف كتـــاب الـــرد علـــى ابـــن املطه ّ ّ
ّوخـــصوصا مؤاخـــاة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لعلـــي  ّ ّألن املؤاخـــاة شـــرعت إلرفـــاق  :، قـــال ً ّ

ٍبعضهم ، ولتأليف قلوب بعضهم ، فال معىن ملؤاخاة النيب ألحد منهم ، وال ملؤاخـاة مهـاجري 

  .ملهاجري
ّوهـــذا رد للـــنص بالقيـــاس ، وإغفـــال عـــن حكمـــة املؤاخـــاة ، ألن بعـــض املهـــاجرين كـــان 

  . ..دىنأقوى من بعض باملال والعشرية والقوى ، فآخى بني األعلى واأل
ّوأخرجه الضياء يف املختارة مـن املعجـم الكبـري للطـرباين ، وابـن تيمة يـصرح بـأن : قلت  ّ ّـ

  .)1(» .  ..ّأحاديث املختارة أصح وأقوى من أحاديث املستدرك
__________________  
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ّذكــر املؤاخــاة بــني الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم « : رقــاين املــالكي حتــت عنــوان وقــال الز
  :» أمجعني 

ّمــرتني ، االوىل مبكــة قبــل اهلجــرة ، بــني  ـ كمــا قــال ابــن عبــد الــرب وغــريه ـ وكانــت«  ّ
وهكـذا بـني .  ..ًاملهاجرين بعضهم بعضا على احلق واملواساة ، فآخى بني أيب بكر وعمـر ، و

  .أنا أخوك:  قال ؟آخيت بني أصحابك فمن أخي: ْم إىل أن بقي علي فقال ّكل اثنني منه
ــــه وســــلم لعلــــي ، وقــــد روى  ــــيب صــــلى اهللا علي ّوجــــاءت أحاديــــث كثــــرية يف مؤاخــــاة الن ّ

ّالرتمــذي وحــسنه واحلــاكم وصــححه عــن ابــن عمــر أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  ّ ّ ّ أمــا : ّ
  .نت أخي يف الدنيا واآلخرةأ:  قال ؟بلى:  قال ؟ترضى أن أكون أخاك

ًوأنكر ابـن تيميـة هـذه املؤاخـاة بـني املهـاجرين ، خـصوصا بـني املـصطفى وعلـي ، وزعـم  ّ
ّأن ذلك من األكاذيـب ، وأنـه مل يـؤاخ بـني مهـاجري ومهـاجري ألـا شـرعت إلرفـاق : قـال . ّ ُ ّ

  . ..ًبعضهم بعضا
ّورده احلافظ بأنه رد للنص بالقياس ّّ..  . «)1(.  

ًيف أن غــري واحــد مــن روايــات املؤاخــاة يف كتــب القــوم صــحيح ســندا  : الثالــث ٍ فمــن : ّ
  :ذلك 

  :رواية الطرباين ، فقد أخرجه 
ّـحممود بن حممد بن عبدالعزيز ، أبـو حممد ، : ، وهو » ّحممود بن حممد املروزي « عن  ّ

 األسـود ّقدم بغداد ، وحدث ا عن داود بن رشيد ، واحلسني بن علـي بـن« : قال اخلطيب 
  .، وعلي بن حجر وحامد بن آدم املروزيني ، وسهل بن العباس الرتمذي

__________________  
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ّــحممد بــن خملد ، وعبــد الــصمد بــن علــي الطــسيت ، وأبــو ســهل بــن زيــاد ، : روى عنــه  ّــ
  . »وإمساعيل بن علي اخلطيب ، وأبو علي بن الصواف أحاديث مستقيمة

ّمث روى عن طريقه حديثا ، وأرخ وفاته بسنة سبع وتسعني  ً ّ «)2(.  
ّ وذكره ابـن حبـان )3() املستدرك ( ، وقد أخرج عنه احلاكم يف » حامد بن آدم « عن 

ّمل أر يف حديثــه إذا روى عــن ثقــة شــيئا منكــرا ، وإمنــا « :  وقــال ابــن عــدي )4() الثقــات ( يف  ً ً ٍ
  .) « )5يؤتى ذلك إذا حدث عن ضعيف

م فيـــه الـــسعدي ، لكـــن الـــسعدي نفـــسه جمـــروح ، فـــال يعـــارض بكالمـــه  َنعـــم ، قـــد تكل ّـــ
  .توثيق احلاكم وابن حبان وغريمها

  .»جرير « عن 
  .»ليث « عن 
  .»جماهد « عن 

  .ّوهؤالء أمة أعالم ، ال حاجة إىل توثيقهم
ّيف أن بعضهم روى صدر احلديث فقط ، إمالإلختصار ، وإما لغ : الرابع ّ قال  : !ٍرضّ

ّإن : ّإن النـيب قـال : حديثـه . حمـدوج بـن زيـد اهلـذيل ، خمتلـف يف صـحبته ـ ع س: ابـن األثـري 
  .)1(» أخرجه أبو نعيم وأبو موسى » ّأول من يدعى يوم القيامة يب 

بـن زيـد اهلـذيل ، ذكـره قـيس  ـ مبهملـة سـاكنة وآخـره جـيم ـ حمـدوج« : وقال ابن حجر 
  مسعت عطية  :ده وروى عن سعد اإلسكاف بن الربيع الكويف يف مسن

__________________  
  .94 / 13تاريخ بغداد ) 1(
  .163 / 2لسان امليزان ) 2(
  .218 / 8كتاب الثقات ) 3(
  .461 / 2الكامل ) 4(
  .295 / 4أسد الغابة يف معرفة الصحابة ) 5(
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أخرجـه أبـو نعـيم وقـال » ّأول من يدعى به يوم القيامة يـدعى يب :  قال 6عنه عن رسول اهللا 
  .)1(» خمتلف يف صحبته : 

   )3(المورد 

   8عند والدة الحسن ووالدة الحسين 
ويف رواية غري واحد من األعالم ، أنه ملا ولد احلسن السبط 

ّ ّ  وقـال 7 ، هبط جربيـل 7ٍ
ّيا حممد ، إن ربك يقرؤك السالم ويقول لك :  ّ ْعلـي منـك مبنزلـة هـارون مـن موسـى لكـن ال : ّ

  . ..ّبعدك ، فسم ابنك هذا باسم هاروننيب 
وكذا ملا ولد احلسني السبط 

ّ
7.  

  .ّشرب وشبري: ّفسمامها باحلسن واحلسني ، باسم ولدي هارون 
  :ومن رواة هذا اخلرب 

  .407، املتوىف سنة ) شرف املصطفى ( أبو سعيد اخلركوشي ، صاحب 
ّوعمر بن حممد بن خضر ، املعروف باملال ، صاحب    .570، املتوىف سنة ) ة السري( ّ

  .568ّاملوفق بن أمحد اخلوارزمي املكي ، املتوىف سنة 
  .694ّحمب الدين الطربي الشافعي ، املتوىف سنة 

  املتوىف سنة) تاريخ اخلميس ( ّواحلسني بن حممد الدياربكري صاحب 
  .1047وأمحد بن الفضل بن باكثري املكي املتوىف سنة 

__________________  
  .780 / 5صابة يف معرفة الصحابة اإل) 1(
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  :وإليك لفظ اخلرب عن بعضهم 
  ) :سريته ( ّقال املالء يف 

ملـا ولـدت فاطمـة احلــسن :  قــال 2وعـن جـابر بـن عبـداهللا « 
ّ

ّكــرم اهللا  ـ  قالـت لعلـي2
ومــا كنــت :  فقــال 7مث أخــرب النـيب . مــا كنــت أسـبق بامســه رســول اهللا:  فقــال ؟ّمسـه:  ـ وجهـه

ّريب عزوجـــل ، فـــأوحى اهللا جـــل جاللـــه إىل جربيـــل ألســـبق بامســـه  ّ د ولـــد ، 7ّ ه قـــد ولـــد حملم ـــ أن ّ ــ ّـ
ّإن عليا منك مبنزلة هارون من موسى ، فسمه باسم هارون: ّفأهبط إليه وهنه وقل له  ً فهبط . ّّ

ّ فهناه من اهللا جل جالله ، مث قال 7جربيل  ّ ّإن اهللا تعاىل أمرك أن تسميه باسـم ابـن هـارون : ّ ّ
ّفقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم . شـبري:  قال ؟ وما كان اسم ابن هارون:، قال  لـساين عـريب ، : ّ
  .)1(» ّمسه احلسن : فقال 

  :ّوقال احلافظ حمب الدين الطربي 
ّصـلى اهللا عليـه  قبلت فاطمـة باحلـسن ، فجـاء النـيب: وعن أمساء بنت عميس قالت « 

ً خرقــة صــفراء ، فألقاهــا عنــه قــائال ّيــا أمســاء هلمــي ابــين ، فدفعتــه إليــه يف: ّوســلم فقــال  أمل : ٍ
ٍأعهــد إلــيكن أن ال تلفــوا مولــودا خبرقــة صــفراء ً ّ ْ ! فلففتــه خبرقــة بيــضاء ، فأخــذه ، وأذن يف اذنــه ّ ٍ ُ

  :ّاليمىن وأقام يف اليسرى ، مث قال لعلي 
ّأي شيء مسيت ابين   ؟ّ

  .ما كنت ألسبقك بذلك: قال 
  .ّوال أنا اسابق ريب: فقال 

ّيا حممد ، إن ربك يقرؤك السالم ويقول لك :  فقال 7يل فهبط جرب ّ ّعلي مين مبنزلة : ّ
  . هارونابنّفسم ابنك هذا باسم . ْهارون من موسى لكن ال نيب بعدك

__________________  
ّوسيلة املتعبدين إىل متابعة سيد املرسلني ) 1( ّ5 / 225.  
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  ؟وما كان اسم ابن هارون ياجربئيل: فقال 
  .ّشرب: قال 

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم    .ّإن لسانيب عريب: ّ
  .ّمسه احلسن: فقال 

ّففعل صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
ّفجاء نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ّفلما كان بعد حول ولد احلسني ّ.  

ّوذكـــــرت مثـــــل األول ، وســـــاقت قـــــصة التـــــسمية مثـــــل األول ، وأن جربيـــــل  ّ ْ أمـــــره أن 7ّ
  :ّفقال النيب مثل األول ، فقال . بريّيسميه باسم ولد هارون ش

ًمسه حسينا ّ.  
  .)1(» ّخرجه اإلمام علي بن موسى الرضا 

ـــه  : بعـــد خـــرب رواه عـــن ) مقتـــل احلـــسني ( وذكـــره احلـــافظ اخلـــوارزمي باإلســـناد يف كتاب
إمساعيــل بــن أمحــد البيهقــي ،  احلــافظ أيب احلــسن علــي بــن أمحــد العاصــمي ، أخربنــا أبــو علــي

  :محد بن احلسني قال أخربنا والدي أ
د «  ّـــوـــذا اإلســـناد عـــن أمحـــد بـــن احلـــسني هـــذا ، أخربنـــا أبـــو القاســـم احلـــسن بـــن حمم

ّاملفــسر ، أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن عبــداهللا احلفيــد ، حــدثنا أبــو القاســم عبــداهللا بــن أمحــد بــن  ّ ّ
ّعامر الطائي بالبصرة ، حدثين أيب ، حدثين علي بن موسى ، حـدثين أيب موسـى بـن  ّ جعفـر ، ّ

ّحدثين أيب جفعر بن حممد ، حدثين أيب حممد بـن علـي ، حـدثين أيب علـي بـن احلـسني ، قـال  ّ ّّ ّ
  .)2(» .  ..ّحدثين أمساء بنت عميس: 

__________________  
  .210 ـ 209: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(
  .136 ـ 135: مقتل احلسني ) 2(
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  ّصحة سند هذا الخبر
  :حيح وهذا اخلرب ص

ّوهو ابـن البيهقـي ، أثـىن عليـه كـل مـن تـرجم لـه مـن ) إمساعيل بن أمحد البيهقي ( ّفأما 
  .األعالم ، فراجع

  .1133 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .151 / 9الكامل يف التاريخ  ـ 2
  .83 / 1التحبري للسمعاين  ـ 3
  .44 / 7طبقات السبكي  ـ 4
  .205 / 5النجوم الزاهرة  ـ 5
  .156 / 12النهاية البداية و ـ 6
  .21 / 2تتمة املختصر  ـ 7

  .507وتويف سنة 
  :ّ، فإليك نبذة من كلمام يف حقه مع التلخيص ) أبو بكر البيهقي ( ّوأما 

قد أخرجت هذه الكورة من ال حيصى مـن الفـضالء « ) : بيهق ( فقد قال ياقوت يف 
و بكـر أمحـد بـن احلـسني ، صـاحب ّـوالعلمـاء والفقهـاء واالدبـاء ، ومـن أشـهر أئمتهم اإلمـام أبـ

ّالتصانيف املشهورة ، وهو اإلمام احلافظ الفقيه األصويل الدين الورع ، أوحد الـدهر يف احلفـظ 
ّواإلتقان ، مع الدين املتني ، من أجل أصحاب أيب عبداهللا احلاكم واملكثرين عنه ، مث فاقـه يف  ّ

ّفنون من العلم تفرد ا   .)1( » 454مات سنة . ٍ
ًكان إماما فقيها حافظا ، مجع بني معرفة احلديث « : السمعاين وقال  ً ً  

__________________  
  . بيهق639 ـ 638 / 1معجم البلدان ) 1(
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  .)1(» .  ..ّوالفقه ، وكان يتتبع نصوص الشافعي
الفقيه الشافعي احلافظ الكبري املشهور ، وأحد زمانه وفـرد أقرانـه « : وقال ابن خلكان 

ً وهو أول من مجع نصوص اإلمام الشافعي ، وكان قانعا مـن الـدنيا بالقليـليف الفنون ، وقـال . ّ
ّما من شافعي املذهب إالوللشافعي عليه منة إال: ّإمام احلرمني يف حقه  ّأمحد البيهقي فإن لـه  ِّّ

  .)2(» ّعلى الشافعي منة ، أخذ عنه احلديث مجاعة من األعيان 
مــة الثبــت الفقيــه شــيخ اإلســالم أبــو بكــر ، بــورك لــه ّهــو احلــافظ العال« : وقــال الــذهيب 

كـــان : قـــال احلـــافظ عبـــد الغـــافر بـــن إمساعيـــل يف تـــاريخ . ّيف علمـــه وصـــنف التـــصانيف النافعـــة
ًالبيهقي على سرية العلماء ، قانعا باليسري متجمال يف زهده وورعه ّ ً.  
 بتـصنيف هـذا  حـني ابتـدأت قال شيخ القضاة أبو علي إمساعيل بن البيهقـي قـال أيب ك

وفرغت من ذيب أجزاء منـه ، مسعـت الفقيـه  ـ يعين كتاب املعرفة من السنن واآلثار ـ الكتاب
رأيــت : يقــول  ـ ًصــاحلي أصـحايب وأكثــرهم تــالوة وأصـدقهم هلجــة وهـو مــن ـ ّـحممد بــن أمحــد

 كتبـت اليـوم مـن كتـاب الفقيـه سـبعة: الشافعي يف النوم وبيـده أجـزاء هـذا الكتـاب وهـو يقـول 
ويف صــباح ذلــك اليــوم رأى فقيــه آخــر مــن : قــال . ّقرأــا ، ورآه يعتــد بــذلك: أو قــال . أجــزاء

ًإخـــواين الـــشافعي قاعـــدا يف اجلـــامع علـــى الـــسرير وهـــو يقـــول  قـــد اســـتفدت اليـــوم مـــن كتـــاب : ّ
ّمسعــــت الفقيــــه أبــــا حممــــد احلــــسن بــــن أمحــــد : وأخربنــــا أيب قــــال . الفقيــــه حــــديث كــــذا وكــــذا

رأيـت يف املنـام : ّـمسعت الفقيـه حممد بـن عبـد العزيـز املـروزي يقـول  :يقول السمرقندي احلافظ 
ًكأن تابوتا عال يف السماء يعلوه نور   ؟ما هذا: فقلت . ّ

__________________  
  .438 / 1البيهقي  ـ األنساب) 1(
  .75 / 1وفيات األعيان ) 2(
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كايـات الـثالث مـن الثالثـة مسعـت احل: ّمث قال شـيخ القـضاة . تصنيفات أمحد البيهقي: فقال 
  .املذكورين

هــذه الرؤيــا حــق ، فتــصانيف البيهقــي عظيمــة القــدر ، غزيــرة الفوائــد ، قــل مــن : قلــت 
ّجود تواليفه مثل اإلمام أيب بكر ، فينبغي للعامل أن يعتين ا وال سيما سننه الكبري  ّ «)1(.  

بـــورك لـــه يف  .ن أبـــو بكـــرّاإلمـــام احلـــافظ العالمـــة شــيخ خراســـا« : ًوقــال الـــذهيب أيـــضا 
ًعمله حلسن مقصده وقوة فهمه وحفظه ، وعمل كتبا مل سيبق إىل حتريرها ّ..  . «)2(.  

وهكــــذا جتــــد الثنــــاء عليــــه يف غــــري هــــذه الكتــــب ، حيــــث يذكرونــــه باألوصــــاف اجلليلــــة 
ّواأللقــــاب العظيمــــة ، ويــــذكرون الكلمــــات يف حقــــه واحلكايــــات يف كتبــــه ومــــصنفاته ، فراجــــع  ّ

 (و )  الكامــل يف التــاريخ (و )  طبقــات الــسبكي (و )  العــرب (و ) مــرآة اجلنــان (  ترامجــه يف
  .وغريها)  طبقات احلفاظ (و ) املختصر يف أخبار البشر 

  :ّاحلسن بن حممد بن احلسن بن حبيب الواعظ : فهو ) ّأبو القاسم املفسر ( ّوأما 
: ّعظ ، املفـسر ، الكامـل ، قـال ترجم له عبد الغافر ، ووصفه باالستاذ ، اإلمـام ، الـوا

ّمســع ومجــع ، وحــدث عــن األصــم ، وأيب عبــد الــصفار ، وأيب احلــسن الكــارزي ، وأيب حممــد «  ّ ّ
ّاملزين ، وأيب سعيد عمرو بن حممد بن منصور الضرير ، وأيب جعفر حممد بن صاحل بن هاين ،  ّ

  .)3( » 406دة ، سنة وتويف ليلة الثالثاء ، يف ذي القع. ّوأيب زكريا العنربي وغريهم
__________________  

  .163 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .1132 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .268: السياق يف تاريخ نيسابور ) 3(
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إمــام عــصره يف : ذكــره عبــد الغفــار فقــال : قــال يــاقوت « : وتــرجم لــه الــصفدي وقــال 
  .معاين القراءات وعلومها

ً به ، وكـان أديبـا حنويـا ، عارفـا باملغـازي والقـصص والـسريّوقد صنف التفسري املشهور ً ً .
  .ّوصنف يف القراءات واألدب وعقالء اانني. 406مات يف ذي القعدة سنة 

ّوكان يدرس ألهل التحقيق ويعظ العوام ، وانتشر عنه بنيسابور العلم الكثري ، وسـارت 
  .تصانيفه يف اآلفاق

ّحـــدث عـــن األصـــم وعبـــداهللا بـــن الـــصفا ر وأيب احلـــسن الكـــارزي ، وكـــان أبـــو إســـحاق ّ
ًّالثعليب من خواص تالميذه ، وكان كرامي املذهب مث حتول شافعيا ّ ّ .  

ٍوكان يف داره بستان وبئر ، وكان إذا قصده إنسان من الغرباء إن كان ذا ثـروة طمـع يف 

ًمالــه وأخــذ منــه حــىت يقرئــه ، وإن كــان فقــريا ، أمــره بنــزع املــاء مــن البئــر لل ْ . بــستان بقــدر طاقتــهّ
  .وكان ال يفعل هذا بأهل بلده

  .)1(» .  ..ومن شعره
  ) :األنساب ( ّفمن مشاهري احملدثني ، ونكتفي برتمجته يف ) أبو بكر احلفيد ( ّوأما 
ّكـــان حمـــدث أصـــحاب الـــرأي يف عـــصره ، كثـــري الرحلـــة والـــسماع والطلـــب ، « : قـــال 

  . ..ني سنة ، مسعخرج إىل العراق والبحرين وغاب عن بلده أربع
ّكــان حمــدث أصــحاب : مســع منــه احلــاكم أبــو عبــداهللا احلــافظ وذكــره يف التــاريخ وقــال 

ّالرأي ، كثري الرحلة والسماع والطلب ، لوال جمون كان فيه ، وذلك أنه خرج من نيسابرو سنة 
ومــن النــاس مــن جيرحــه .  .. ، وأكثــر مقامــه كــان بــالعراقني330 وانــصرف إليهــا ســنة 290

ّوهم أنه يف الرواية ، فليس كذلك ، فإن ويت ّ  
__________________  
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ّحــدث بنيــسابور .  ..ّجرحــه كــان بــشرب املــسكر ، فإنــه علــى مذهبــه كــان يــشرب وال يــسرته
  .)1( » 344وتويف راة ، يف شهر رمضان ، من سنة .  ..تسع سنني ، وقد أكثرنا عنه

  :فقد ترجم له اخلطيب يف تارخيه فقال ) لقاسم الطائي أبو ا( ّوأما 
روى عن أبيـه  .عبداهللا بن أمحد بن عامر بن سليمان بن صاحل ، أبو القاسم الطائي« 

ّحدث عنـه . ً، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، نسخة أبـو بكـر اجلعـايب ، وأبـو بكـر  :َ
  .جني ، وأبو احلسن ابن اجلنيدّابن شاذان ، وابن شاهني ، وإمساعيل بن ممد بن ز

ّوأخربنا حممد بن عبدامللك القرشي ، أخربنا عمر بن أمحد الواعظ ، حـدثنا عبـداهللا بـن  ّ
 ـ ّحـدثنا علـي بـن موسـى ـ 260يف سـنة  ـ ّأمحـد بـن عـامر بـن سـليمان الطـائي ، حـدثين أيب

ّحـدثين أيب موســى بـن جعفــر ، حـدثين أيب جعفــر بـن حممــد ، حـدث ـ 194سـنة  ّ ّــين أيب حممد ّّ
ّبـن احلـسني ، حـدثين أيب احلـسني بـن علـي ، حـدثين أيب علـي بـن  ّبن علـي ، حـدثين أيب علـي ّ

  .اإلميان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل باألركان: قال رسول اهللا : أيب طالب ، قال 
ّحدثين علي بن حممد بن نصر قال  ّمسعـت أبـا حممـد : مسعت محزة بن يوسـف يقـول : ّ

عبداهللا بن أمحد بن عامر بن سـليمان بـن صـاحل ، أبـو القاسـم : يقول  ـ هو البصري ـ يبن عل
  .ًّالطائي كان اميا ، مل يكن باملرضي ، روى عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا

د اخلـــالل  تـــويف عبـــداهللا بـــن أمحـــد بـــن عـــامر الطـــائي يف ســـنة : ّـــقـــال يل احلـــسن بـــن حمم
تويف عبداهللا بن أمحـد بـن عـامر  : بن عمر بن الفياض ّوقرأت يف كتاب حممد بن علي. 324

  الطائي يوم اجلمعة ألربع عشر ليلة خلت من شهر ربيع 
__________________  
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  .)1( » 324اآلخر من سنة 

  :أقول 
) الكامــل ( ًمل أجــد ذكــرا لعبــداهللا بــن أمحــد بــن عــامر الطــائي ، وال ألبيــه ، يف كتــاب 

أليب جعفــــر العقيلــــي ، ) الــــضعفاء الكبــــري (  ، وال يف كتــــاب 365البــــن عــــدي املتــــوىف ســــنة 
 ، مـع 327البـن أيب حـامت املتـوىف سـنة ) اجلرح والتعـديل (  ، وال يف كتاب 322املتوىف سنة 

أـــم معاصـــرون لـــه ، فهمـــا غـــري مـــذكورين يف هـــذه الكتـــب ، وال يف غريهـــا مـــن كتـــب اجلـــرح 
ًيـــدل علـــى أن ال موضـــع للطعـــن فيهمـــا ، وإال لـــذكرومها ، وخاصـــة ابـــن عـــدي ّوالتعـــديل ، ممـــا  ّ ّ ْ 

ّفإنه قد بىن على أن يذكر يف كتابه املـذكور مـن تكلـم فيـه ولـو بـأدىن لـني ) الكامل ( صاحب  ْ ّ
  .ّوبأقل جتريح

ّوأما ما حكاه اخلطيب عن محزة بن يوسف أنه مسع أبا حممد بـن علـي ّ هـو البـصري ،  ـ ّ
ٍفـال جيـوز اإلعتمـاد عليـه بوجـه ، لكونـه » ّـًكـان اميا مل يكـن باملرضـي « :  عبداهللا من قوله يف

ّجرجــــا مبهمــــا ، مث مــــن هــــو  ً ) ميــــزان اإلعتــــدال (  فراجعــــت ؟علــــي البــــصري ّأبــــو حممــــد بــــن: ً
أبــو :  ، فهــو )1() لــسان امليــزان ( احلــسن بــن علــي الزهــري ، وكــذا يف : فوجــدت القائــل هــو 

  .)2(مل أظفر له برتمجة :  يقول الذهيب ؟ْالزهري البصري ، ولكن من هوّحممد احلسن بن علي 
ًومـــن جهـــة اخـــرى ، فـــإن الـــذهيب وابـــن حجـــر مل يـــنقال يف الرجـــل شـــيئا عـــن أســـاطني  ّ ٍ

ًالرجـــاليني ، مـــع أن الــــذهيب يـــذكر يف مقدمـــة كتابــــه قـــائال  ّ م فيــــه مـــع ثقتــــه « : ّ ّـــوفيــــه مـــن تكل ُ
  فلوال أن ابن عدي أو غريه من وجاللته بأدىن لني ، وبأقل جتريح ، 

__________________  
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تبـع القـوم يف فمـا بالـه ، مل ي» .  ..مؤلفي كتب اجلرح ذكـروا ذلـك الـشخص ملـا ذكرتـه ، لثقتـه
  !؟هذا املورد ، وأخذ املطلب من اخلطيب مع عدم ذكر امسه

ّفلم يعنونه أحد ، حىت الذهيب) أبوه ( ّوأما  الذي عنونه ابنـه مبـا ذكرنـاه ، وقـد عرفـت  ـ ٌ
ّإن الـذهيب مل يـتهم إال: قـال الـسيوطي : ولـذا قــال املتقـي  ـ الكـالم فيـه ّ ّــاالبـن ، واألب موثق  ّ

)3(.  
ّة ، فالروايــة معتـربة ، ويؤكـد ذلــك مـا ذكــروه برتمجـة البيهقـي مــن أنـه كــان ال وعلـى اجلملـ ّ

ًيروي شيئا يراه موضوعا ً.  

   7ّصحة السند إلى صحيفة الرضا 
  .7) صحيفة الرضا ( ٍوذه املناسبة ، فقد عثرنا على سند معترب من طرق القوم إىل 
ًويقويــــه أيــــضا الطريــــق الــــصحيح اآلخــــر ، فقــــد عرفنــــا مــــن عبــــ ّأن ) تــــاريخ بغــــداد ( ارة ّ

القرشــي ، عــن عمــر بــن أمحــد  ّعــن شــيخه حممــد بــن عبــد امللــك) الــصحيفة ( اخلطيــب يــروي 
  . ..الواعظ ، عن عبداهللا بن أمحد

  .فغين عن التوثيق) اخلطيب ( ّفأما 
ّمســع حممــد بــن «  :فقــد تــرجم لــه اخلطيــب قــال ) ّــحممد بــن عبــد امللــك القرشــي ( ّوأمــا 

ًكتبنا عنه وكـان صـدوقا ، وسـألته عـن مولـده فقـال . ًوخلقا من هذه الطبقة. . .املظفر احلافظ
ومــات يف ليلــة اجلمعــة ، ودفــن يف مقــربة بــاب حــرب ، . 373يف مجــادى اآلخــرة مــن ســنة : 

  .)2(» ّ ، وصليت عليه يف جامع املدينة 448 مجادى االوىل سنة 29يوم اجلمعة 
__________________  
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  .فهو احلافظ ابن شاهني ، الغين عن الرتمجة والتوثيق) عمر بن أمحد الواعظ ( ّوأما 

   )4(المورد 

  يوم خيبر
ّورواه مجع من احلفاظ بأسانيدهم  ٌ:  
ّأخربنــا أبـو احلــسن علـي بــن عبـداهللا بــن القــصاب « : قـال الفقيــه ابـن املغــازيل الـشافعي 

ّحــدثنا أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن يعقــوب املفيــد اجلرجرائــي ، حــدثنا أبــو احلــسن  ، ;ّالبيــع  ّّ
ّــعلــي بــن ســليمان بــن حيــىي ، حــدثنا عبــد الكــرمي بــن علــي ، حــدثنا جعفــر بــن حممد بــن ربيعــة  ّ ّ

ّالبجلي ، حدثنا احلسن بن احلسني العرين ، حدثنا كادح بـن جعفـر ،  عـن عبـداهللا بـن هليعـة [ ّ
  :عن مسلم بن يسار ، عن جابر بن عبداهللا قال ] بن زياد ، عن عبد الرمحن 

ّملا قدم علي بـن أيب طالـب بفـتح خيـرب قـال لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ
يـا علـي ، : 

ًلوال أن تقول طائفة من أميت فيك ما قالت النصارى يف عيسى بـن مـرمي لقلـت فيـك مقـاال ال  ُّ ْ
ّمتر مبأل من املسلمني إال   .من حتت رجليك وفضل طهورك يستشفون ما بأخذوا الرتا ّ

ّولكن حسبك أن تكون مين  ْ مبنزلة هارون مـن ] ّوأنت مين . وأنا منك ، ترثين وأرثك[ ّ
ّموســى غــري أنــه ال نــيب بعــدي ، وأنــت تــربىء ذمــيت وتــسرت عــوريت وتقاتــل علــى ســنيت ، وأنــت  ّ ّ

ّغـدا يف اآلخــرة أقــرب اخللـق مــين ، وأنــت علـى احلــوض خليفــيت ، ّ وإن شـيعتك علــى منــابر مــن ً
ّنور مبيضة وجوههم حويل ، أشفع هلم ، ويكونون يف اجلنة جرياين ً ّ ٍ.  

  وعالنيتك [ ّوإن حربك حريب وسلمك سلمي وسريرتك سريريت 



 385 ...............................................................امللحق ـ حديث املنزلة يف غري تبوك 

ّوإن ولـــدك ولـــدي ، وأنـــت تقـــضي ديـــين ، وأنـــت تنجـــز وعـــدي ، وإن احلـــق علـــى ] عالنيـــيت  ّ ّ
نيــك ، اإلميــان خمــالط حلمــك ودمــك ، كمــا لــسانك ويف قلبــك ومعــك وبــني يــديك ونــصب عي

ّخالط حلمي ودمي ، ال يرد علي احلوض مبغض لك ، وال يغيب عنه حمب لك ّ.  
ًفخر علي ساجدا وقال  ّ   .)1(» .  ..احلمد هللا: ّ

اظ « : وقـــال احلـــافظ املوفـــق بـــن أمحـــد اخلـــوارزمي  ـــأخـــربين ســـيد احلف ّ ] أبـــو منـــصور [ ّ
أخربنـا أبـو الفـتح عبـدوس  ـ ّفيما كتب إيل من مهدان ـ يشهردار بن شريويه بن شهردار الديلم

ّبن عبداهللا بن عبدوس اهلمداين كتابة ، حدثنا الشيخ أبو طـاهر احلـسني بـن علـي بـن سـلمة ،  ً
ّعن مسند زيد بن علـي ، حـدثنا الفـضل بـن الفـضل بـن عبـاس ، حـدثنا أبـو عبـداهللا حممـد بـن  ّ ّ

ّسهل ، حدثنا حممد بن عبداهللا البلوي ،  ّحدثنا إبراهيم بن عبيـداهللا بـن العـالء ، حـدثين أيب ، ّ ّ
ّعــن زيــد بــن علــي بــن احلــسني بــن علــي بــن أيب طالــب ، عــن أبيــه عــن جــده عــن علــي بــن أيب  ّ

  :طالب قال 
ُّلـــوال أن تقـــول فيـــك طوائـــف مـــن أمـــيت مـــا قالـــت : قـــال رســـول اهللا يـــوم فتحـــت خيـــرب  ْ

ّمأل مـن املـسلمني إالوأخـذوا  ّ ال متر علىًالنصارى يف عيسى بن مرمي ، لقلت فيك اليوم مقاال
  .من تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به

ّولكـــن حـــسبك أن تـــون مـــين وأنـــا منـــك ، تـــرثين وأرثـــك ّوأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن . ْ
ّأنه ال نيب بعدي ، أنت تؤدي ديين وتقاتل على سنيت ، وأنت ّموسى إال ّ ّ..  . «)1(.  

أخربين أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن يوسـف بـن بركـة « : لكنجي وقال احلافظ أبو عبداهللا ا
  الكتيب ، أخربنا احلافظ أبو العالء اهلمداين ، أخربنا أبو الفتح عبداهللا بن

__________________  
  .285 ح 216 ـ 215: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .75: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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أبـو طـاهر احلـسني بـن سـلمة بـن علـي ، عـن مـسند زيـد ّعبدوس بن عبداهللا اهلمـداين ، حـدثنا 
  .)1(ّإىل آخر ما تقدم » .  ..بن علي

  رواية الحديث باختصار
ّمث إن هـــذا احلـــديث يــــشتمل علـــى عــــدة مناقـــب ألمـــري املــــؤمنني  ّ  ، وقـــد روى بعــــض 7ّ

  :أعالم القوم بأسانيدهم بعض تلك املناقب 
كــيم ، عــن حــسن بــن حــسني ، روى أمحــد بــن عثمــان بــن ح« : أخــرج ابــن أيب حــامت 

عن كادح بن جعفر ، عن عبداهللا بن هليعة ، عن عبد الـرمحن بـن زيـاد ، عـن مـسلم بـن يـسار 
  :، عن جابر ، قال 

ّملا قدم علي على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بفـتح خبـري ، قـال رسـول اهللا  ّ ّ
لـوال : 

ُّأن تقول فيك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف املسيح ً بن مرمي ، لقلـت فيـك اليـوم قـوال ْ
 «)3(.  

ْلـوال أن يقـول  والذي نفسي بيـده: ّإن رسول اهللا قال لعلي « : وأخرج الطرباين بسنده 
ّفيــك طوائــف مــن أمــيت مبــا قالــت النــصارى يف عيــسى بــن مــرمي لقلــت فيــك اليــوم مقــاال ال متــر  ً ُّ

ّبأحد من املسلمني إال   .)1(»  الربكة أخذ الرتاب من أثر قدميك يطلب به ٍ
ّأخربنــا ســيد احلفــاظ أبــو منــصور فيمــا « : وأخرجــه اخلــوارزمي بــسنده إىل الطــرباين قــال  ّ

كتب إيل من مهدان ، أخربنا حممود بن إمساعيل ، أخربنا أمحد بن فادشاه ، أخربنا الطرباين ، 
  ّعن أمحد بن حممد القنطري ، عن حرب بن احلسن ، 

__________________  
  .264: ة الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب كفاي) 1(
  .313 / 1علل احلديث ) 2(
  .131م9جممع الزوائد ) 3(
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  .)2(» .  ..ّعن حيىي بن يعلى ، عن حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع ، قال قال رسول اهللا

  الكالم على هذا السند
  :وهذا احلديث على رواية ابن أيب حامت صحيح على اصوهلم 

  .فغين عن التعريف» ن أيب حامت اب« ّفأما 
فمن رجال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجـة » أمحد بن عثمان بن حكيم « وأما 

)2(.  
ّوهو العرين ، فقد حققنا حاله يف بعض حبوثنـا ، وأثبتنـا أن » حسن بن حسني « ّوأما 

ّال أساس للقدح فيه واجلرح له ، ومن تكلـم فيـه فإمنا هـو لـشيعه ، بـل لقـد  ّـ ّنـص بعـضهم علـى ّ
  .وسيأيت مزيد من الكالم حوله.  ..ّأنه كان من رؤساء الشيعة

  :» كادح بن جفعر « ّوأما 
  .صدوق: فقد قال أبو حامت 

  .ليس به بأس: سألت أيب عنه ، فقال : وقال عبداهللا بن أمحد 
  .ّرجل صاحل فاضل خري: ًوقال أمحد أيضا 

  . باحلديثّكان صاحب سنة وعبادة ، يعىن: ٍويف رواية 
  .)3(» وذكره ابن شاهني يف الثقات 

ّمل ينقل فيه قدح إالعن أيب الفتح األزدي ، قال : قلت    .)4(ضعيف زائغ : ٌ
__________________  

  .45: مقتل احلسني ) 1(
  .21 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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 فقـــد نـــص الـــذهيب واحلـــافظ ابـــن حجـــر عقـــب تـــضعيفه ّلكـــن األزدي نفـــسه ضـــعيف ،
  !)1(ليته عرف ضعف نفسه : بعض الرجال على ذلك ، وقاال 

  .)2(فهو من رجال مسلم وأيب داود والرتمذي وابن ماجة » عبداهللا بن هليعة « ّوأما 
. ّفهــو أبـو مــزرد ، مـن رجــال البخـاري يف األدب املفــرد» عبــد الـرمحن بــن يـسار « ّوأمـا 

  .)3(» مقبول « احلافظ قال 
فهــو مــن رجــال البخــاري يف األدب املفــرد ، وابــن ماجــة ، » مــسلم بــن يــسار « ّوأمــا 

  .)4(وأيب داود ، والرتمذي 
ّوأما احلديث بسند الطرباين ، فقد تكلم اهليثمي يف اثنني من رجاله ، ومها  ّ:  

  .حرب بن احلسن ـ 1
  .حيىي بن يعلى ـ 2

 وقـد )5(» ُوثـق « ّـأنه قـد » حـرب بـن احلـسن « ص يف ّلكنه يف موضـع آخـر نـ: قلت 
ّوثقه ابن حبان إذ ذكره يف كتاب  ِ : سـألت أيب عنـه فقـال « : وقال ابـن أيب حـامت ) الثقات ( ّ

  .)6(» شيخ 
 وقـــد عرفـــت حــــال .)7(» لـــيس بـــذاك « : نعـــم ، نقـــل احلـــافظ عـــن األزدي قولـــه فيـــه 

  !األزدي
__________________  

  .430:  ، مقدمة فتح الباري 61 / 1تدال ميزان اإلع) 1(
  .3574 رقم 526 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .8401 رقم 467 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .6674 رقم 182 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .168 / 9 ، 103 / 7جممع الزوائد ) 5(
  .252 / 3اجلرح والتعديل ) 6(
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فهـو مـن رجـال البخـاري يف األدب  ـ وهـو األسـلمي القطـواين ـ »ى حيىي بن يعلـ« ّوأما 
  .املفرد ، ومن رجال الرتمذي ، وابن حبان يف صحيحه

م فيـــه غـــري واحـــد ، لكـــن الـــسبب هـــو التـــشيع كمـــا نـــص عليـــه  ّومـــع ذلـــك ، فقـــد تكل ّ ّ ّ ٍ ّـــ
  .)1(بعضهم 

َعلى أنه متابع يف رواية هذا احلديث ّ.  

  ) 5 (المورد

  اد في المسجدّعند النهي عن الرق
ّ ، وكــان هــذا دأب كثــري مــنهم ، حــىت 6ّلقــد كــان األصــحاب يرقــدون يف مــسجد النــيب  ٍ

ّ مشـول النهـي لـه أيـضا ، فأعلمـه رسـول اهللا بأنـه لغـريه ال 7ّجـاء النهـي عـن ذلـك ، فظـن علـي  ً
  .ّيشمله ، وذكر أن منزلته منه منزلة هارون من موسى

  :ومن األخبار ذا ما أخرجه ابن عساكر 
َأخربنا أبو احلسن السلمي ، نا عبد العزيز التميمي ، أنا علي بن«    موسى بن احلـسني

ّ، أنا أبـو سـليمان بـن زبـر ، نـا حممد بـن يوسـف اهلـروي ، نـا حممـد بـن النعمـان بـن بـشري ، نـا  ّـ
د ، عـــن حـــزام بـــن  ّـــأمحـــد بـــن احلـــسني بـــن جعفـــر اهلـــامشي اللهـــيب ، حـــدثين عبـــد العزيـــز بـــن حمم ّ

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

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

ّب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طال ّتعال يا علي إنـه حيـل لـك يف « : ّ ّ ّ
  ّاملسجد ما حيل يل ، يا علي أال ترضى أن تكون 

__________________  
  .266 ـ 20 / 264ذيب الكمال ) 1(
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ّمــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال ّالنبــوة ، والــذي نفــسي بيــده إنــك لتــذودن عــن حوضــي يــوم  ّ ّ ّ
ّيامـــة رجـــاال كمـــا يـــذاد البعـــري الـــضال عـــن املـــاء بعـــصا معـــك مـــن عوســـج ، كـــأين أنظـــر إىل الق ِ َ ً ّ ً

  .»مقامك من حوضي 
ّأخربنــاه عاليــا أبــو املظفــر بــن القشريي ، وأبــو القاســم الــشحاين ، قــاال  ّ ُــ ّأنــا حممــد بــن : ً

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

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

ّ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

ّتــذود كمــا يــذاد البعــري الــضال عــن املــاء بعــصا لــك مــن عوســج ، كــأين أنظــر إىل مقامــك مــن  ً
  .)1(» ي حوض

  :ّوأما ما روي عن زيد بن أيب أوىف « : قال 
ّفأخربناه أبو حممد عبد الكرمي بن محزة ، أنا أبو احلسن بن أيب احلديد ، أنـا جـدي أبـو  ّ
د بـــن عبـــداهللا بـــن عبـــد احلكـــم ، أن حممـــد بـــن  ـــا حمم ـــا حممـــد بـــن يوســـف اهلـــروي ، أن ّبكـــر أن ّـــ ّّ

  :يل بن سعد ، عن زيد بن أيب أوىف قال ّإمساعيل بن مرزوق حدثهم عنه أبيه ، عن شرحب
ّدخــل رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم املــسجد ، فقــام علـــي فقــال  ك مــين مبنزلـــة : ّ ّإن ّـــ

  .)1(» ّهارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
__________________  

  .140 ـ 139 / 42تاريخ دمشق ) 1(
  .179 / 42تاريخ دمشق ) 2(
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  :أقول 
  :، كما اختصره احلافظ ابن أيب عاصم ، حديث رواه فقال اختصر لفظ احلديث 

ثنا نصر بن علي ، ثنا عبد املؤمن بن عباد العبدي ، ثنـا يزيـد بـن معـن ، ثنـا عبـداهللا « 
ّبن شرحبيل ، عن رجل من قـريش ، عـن زيـد بـن أيب أوىف قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ٍ

  .)1(» ّى غري أنه ال نيب بعدي أنت عندي مبنزلة هارون من موس: ّوسلم لعلي 

  الكالم على أحد األسانيد المذكورة
ّوال خيفـــى أن رجـــال األســـانيد املـــذكوة أكثـــرهم مـــن األئمـــة األعـــالم عنـــد أهـــل الـــسنة ،  ّ ّ

ّوحنن نتكلم على واحد منها بشيء من التفصيل وهو السند الثاين ، فنقول  ٍ ّ:  
مـن املـصادر ،  جتـد ترمجتـه يف كثـريزاهـر بـن طـاهر ، و: هو » أبو القاسم الشحامي « 

 وتــويف .)2(» ّالــشيخ العــامل ، احملــدث املفيــد املعمــر ، مــسند خراســان «  ـ وقــد وصــفه الــذهيب
  .533سنة 

ٍالكنجروذي ، وتوجد ترمجته يف كثري مـن املـصادر ، : هو » ّحممد بن عبد الرمحن «  و
 ي ، الطبيــب ، مــسند خراســانالــشيخ الفقيــه ، اإلمــام األديــب ، النحــو« ووصــفه الــذهيب ب 

  .453 وتويف سنة .)3(» . ..
__________________  

  .1383 ح 595: ّكتاب السنة ) 1(
  .9 / 20سري أعالم النبالء ) 2(
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ٍهو الكرابيسي ، وتوجد ترمجتـه يف كثـري مـن املـصادر ، » ّأبو سعيد حممد بن بشر «  و
  .378 وتويف سنة .)1(» الشيخ الصاحل املسند «  ب وقد وصفه الذهيب

« : أبــو حــامت الــرازي ، وهــو كمــا وصــفه الــذهيب وغــريه : هــو » ّــحممد بــن إدريــس «  و
وذكـروا » هـو مـن أقـران البخـاري ومـسلم « : وقالوا » ّاإلمام احلافظ ، الناقد ، شيخ احملدثني 

ًأنه كان متعنتا يف الرجال ّ   .)2( 277 وتويف سنة !ّ
اإلمــام « مــن رجــال مــسلم وابــن ماجــة ، ووصــفه الــذهيب ب » ســويد بــن ســعيد «  و

ّاحملــدث الــصدوق شــيخ احملــدثني  ً، لكــن ذكــروا برتمجتــه أنــه قــدم يف كتابــه يف الفــضائل عليــا » ّ ّ ّ ّ ْ
ّوأخر أبا بكر وعمر ، فتكلم فيه بعضهم هلذا ّـ وأيضا تكلم فيـه لروايتـه !!ّ احلـسن واحلـسني « : ً

ّحىت زعم ابن اجلوزي أن أمحد بن حنبل قال » ّأهل اجلنة ّسيدا شباب  . هو مرتوك احلـديث: ّ
املهـدي مـن « ّهـذا النقـل مـردود ، مل يقلـه أمحـد مث ذكـروا مـن منـاكريه بـزعمهم : فقال الـذهيب 
  .)3( 240وتويف سنة » ولد فاطمة 

عنـه وروى  من رجال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ،» حفص بن ميسرة «  و
ّووثقـه أمحـد وابـن معـني وأبـو حـامت والـذهيب . ّـالثوري ، وابن وهـب ، وآدم ، ومجاعـة مـن األئمة

  .)4( » 181ّوتويف سنة . وغريهم
ّاألنصاري املديين ، روى عنه معمر بن راشـد وغـريه مـن األئمـة » حرام بن عثمان «  و

كما يف التاريخ الكبري  ـ عضهم ووصفه ب!!ّ، وقد تكلموا فيه ، وذكروا حديثنا من مجلة مناكريه
ّبالتــشيع ، بــل يف كــالم ابــن حبــان  ـ للبخــاري ّ فــإن كــان هــذا هــو الــسبب يف !!ًكــان عاليــا: ّ ْ

ّجرحه وتضعيفه ، فقد تقرر عندهم أن التشيع ال يضر  ّّ ّ  
__________________  

  .415 / 16سري أعالم النبالء ) 1(
  .247 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
  .410 / 11عالم النبالء سري أ) 3(
  .231 / 8سري أعالم النبالء ) 4(



 393 ...............................................................امللحق ـ حديث املنزلة يف غري تبوك 

ٍبالوثاقـة ، وهــذا مــا نــص عليــه احلــافظ ابــن حجـر العــسقالين يف غــري موضــع مــن مقدمــة  فــتح ( ّ
  .)الباري يف شرح صحيح البخاري 

   )6(المورد 

  ّعند سد األبواب 
  :قال الفقيه ابن املغازيل الشافعي 

ّثمـان ، حــدثنا أبـو احلـسني حممد بـن املظفــر ابـن موســى ّأخربنـا حممـد بــن أمحـد بــن ع«  ّــ ّ
ّبــن عيــسى احلــافظ ، حــدثنا حممد بــن احلــسني بــن محيــد بــن الربيــع ، حــدثنا جعفــر بــن عبــداهللا  ّ َُ ّــ
ّبن حممد أبو عبـداهللا ، حـدثنا إمساعيـل بـن أبـان ، حـدثنا سـالم بـن أيب عمـرة عـن معـروف بـن  ّ ّ ّ

ُخربوذ عن أيب الطفيـل عـن حذيفـ   ّملـا قـدم أصـحاب النـيب : ّة بـن أسـيد الغفـاري قـال َ ّ
 املدينـة 6

ال تبيتــوا يف  : 6ّمل يكـن هلــم بيــوت بيبتـون فيهــا ، فكــانوا يبيتـون يف املــسجد ، فقــال هلـم النــيب 
  .املسجد فتحتلموا

ّمث إن القـــوم بنـــوا بيوتـــا حـــول املـــسجد وجعلـــوا أبواـــا إىل املـــسجد ، وإن النـــيب  ّ ً ّ  بعـــث 6ّ
: ّإن رسول اهللا يـأمرك أن ختـرج مـن املـسجد فقـال : فقال  ذ بن جبل فنادى أبا بكرُإليهم معا

مسعـــا وطاعـــة فـــسد بابـــه وخـــرج مـــن املـــسجد ، مث أرســـل إىل عمـــر ، فقـــال  ً  6ّإن رســـول اهللا : ً
ّيأمرك أن تـسد بابـك الـذي يف املـسجد وختـرج منـه ، فقـال   : ّمسعـا وطاعـة هللا ولرسـوله غـري أين ً ً

ّهللا يف خوخــة يف املــسجد فأبلغــه معــاذ مــا قــال عمــر ، مث أرســل إىل عثمــان وعنــده أرغــب إىل ا
مسعا وطاعـة فـسد بابـه وخـرج مـن املـسجد ، مث أرسـل إىل محـزة فـسد بابـه وقـال : ّرقية فقال  ّ ً ً :

ّمسعــا وطاعــة هللا ولرســوله ، وعلــي علــى ذلــك يــرتدد ال يــدري أهــو فــيمن يقــيم أو فــيمن خيــرج ،   ً ً
   قد بنا له 6ّيب وكان الن
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ّبيتــا يف املــسجد بــني أبياتــه فقــال لــه النــيب  ًأســكن طــاهرا مطهــرا : 6ً  6 فبلــغ محــزة قــول النــيب !ًّ
ّيا حممد خترجنا ومتسك غلمان بين عبد املطلب: ّلعلي فقال  ال ، لو كـان : ّ فقال له نيب اهللا ؟ّ

ّاهللا ، وإنك لعلى خري من  ّالّاألمر يل ، ما جعلت من دونكم من أحد ، واهللا ما أعطاه إياه إ
ّ فبشره النيب !اهللا ورسوله أبشر   ً. فقتل يوم احد شهيدا6ّ

ّونفـس ذلــك رجـال علــى علـي ، فوجــدوا يف أنفــسهم وتبـني فــضله علـيهم وعلــى غــريهم  ّ
ًإن رجـاال جيـدون يف أنفـسهم : ً فقـام خطيبـا فقـال 6ّ ، فبلـغ ذلـك النـيب 6ّمن أصحاب النـيب  ّ
ًأين أســــكنت عليــــا ّ ّإن اهللا عزوجــــل أوحــــى إىل : واهللا مــــا أخــــرجتهم وال أســــكنته .  يف املــــسجدّ ّ ّ

َأن تـبـوءا لقومكما بمصر بـيوتا واجعلوا بـيوتكم قبـلة وأقيموا الـصالة (موسى وأخيه   َ ُُ َ ْ َِ َِ ًَ ْ ُْ َُ َُُ ُُ ْ ََ ً َ ْ ِ ِ ِ َ ِ  وأمـر ) ْ
ّموسى أن ال يسكن مـسجده وال يـنكح فيـه ال يدخلـه إالهـارون وذريتـه ، وإن ّ ّ عليـا مـين مبنزلـة ّ ً ّ

ّهـــارون مـــن موســـى ، وهـــو أخـــي دون أهلـــي ، وال حيـــل مـــسجدي ألحـــد يـــنكح فيـــه النـــساء 
ّّإالعلي وذريته ، ّ   .وأومأ بيده حنو الشام ـ ُفمن ساءه فهاهنا ّ

  الكالم على هذا السند
  :وال بأس بالنظر يف أحوال رجال هذا السند ، فنقول 

ا  ّــحممد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن الفــرج ابــن : هــو ف» ّــحممد بــن أمحــد بــن عثمــان « ّــأم
  .445األزهر ، أبو طالب السوادي ، املتوىف سنة 

ّحممد بن املظفر.  ..مسع« : قال اخلطيب    .)1(» ًكتبنا عنه وكان صدوقا .  ..ّ
__________________  

  .319 / 1تاريخ بغداد ) 1(
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  : وغريمها من األعيان فقد ترجم له اخلطيب والذهيب» ّحممد بن املظفر « ّوأما 
ًكان حافظا فهما صـادقا مكثـرا« : قال اخلطيب  ً ً أخـربين أمحـد بـن علـي احملتـسب .  ..ً

ّحدثنا حممد بن أيب الفـوارس قـال :  ًكـان حممد بـن املظفـر ثقـة أمينـا مأمونـا حـسن احلفـظ ، : ّ ً ّ ّـ
  .)1(»  اخلط ًوكان ثقة مأمونا حسن: قال العقيقي .  ..وانتهى إليه احلديث وحفظه وعلمه

ّتقــدم يف معرفــة الرجــال ، .  ..ّالــشيخ احلــافظ اــود ، حمــدث العــراق« : وقــال الــذهيب 
اظ عنــه ، مــع الــصدق واإلتقــان ، ولــه  ّــومجــع وصــنف ، وعمــر دهــرا ، وبعــد صــيته وأكثــر احلف ً ّ

  .379 وتويف سنة .)2(» ْشهرة ظاهرة وإن كان ليس يف حفظ الدارقطين 
املتـوىف سـنة  ّفهـو أبـو الطيـب اللخمـي ،» ني بـن محيـد بـن الربيـع ّحممد بن احلس« ّوأما 

318.  
ٍكان ثقـة صـاحب مـذهب حـسن ومجاعـة ، وأمـر مبعـروف وـي عـن « : قال اخلطيب 

  .)3(» منكر 
ًفلم أعثر عليه اآلن ، وأظنه خطأ من النسخة» ّجعفر بن عبداهللا بن حممد « ّوأما  ّ.  
( كمـا يف » سـالم بـن أيب عمـرة « رينـة روايتـه عـن بق ـ فهـو» إمساعيل بن أبـان « ّوأما 

ّإمساعيل بـن أبـان الـوراق الكـويف ، وهـو مـن رجـال البخـاري يف صـحيحه ،  ـ )ذيب الكمال 
  والرتمذي ، ومن مشايخ ابن أيب شيبة وأمحد بن حنبل 

__________________  
  .262 / 3تاريخ بغداد ) 1(
  .418 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
  .236 / 2اريخ بغداد ت) 3(
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ّوأيب زرعة وأمثاهلم من األئمة 
)1(.  

  .فهو من رجال الرتمذي» سالم بن أيب عمرة « ّوأما 
  .فهو من رجال البخاري ومسلم وأيب داود وابن ماجة» ّمعروف بن خربوذ « ّوأما 
  .ّفهما الصحابيان اجلليالن»  حذيفة «و » أبو الطفيل « ّوأما 

   )7(المورد 

ًعلى أصحابه متكئا على علي يوم خرج  ّ  
   :6وقال رسول اهللا 

ـــة هـــارون مـــن «  ّيـــا علـــي ، أنـــت أول املـــؤمنني إميانـــا وأوهلـــم إســـالما ، وأنـــت مـــين مبنزل ً ًّ ّ
  :ّأخرجه مجاعة من األئمة » .  ..موسى

قــال عمــر بــن اخلطــاب ، : عــن ابــن عبــاس قــال . مــسند عمــر« : قــال املتقــي اهلنــدي 
ّ طالــب ، فــإين مسعــت رســول اهللا صــلىّكفــوا عــن ذكــر علــي بــن أيب ّاهللا عليــه وســلم يقــول يف  ّ

ّـعلي ثالث خصال ، ألن تكون يل واحدة منهن أحـب إيل مما طلعـت عليـه الـشمس ، كنـت  ّ ّ ّ ْ ٍ
ّأنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن اجلراح ، ونفر من أصحاب رسـول اهللا ، والنـيب متكـىء علـى علـي  ّ

  :ّنكبه مث قال ّبن أيب طالب ، حىت ضرب بيده على م
ّأنــت يــا علــي أول املـــؤمنني إميانــا وأوهلــم إســـالما مث قــال  ً ًّ ّأنــت مـــين مبنزلــة هــارون مـــن : ّ

ّموسى ، وكذب علي من زعم أنه حيبين ويبغضك ّ .  
  والشريازي يف ) الكىن ( واحلاكم يف ) ما رواه اخللفاء ( احلسن بن بدر يف 

__________________  
  .2 / 117ذيب الكمال ) 1(
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  .)1(» ّوابن النجار ) األلقاب ( 
  :ّفأما ما روي عن عمر بن اخلطاب من خرب املنزلة : وقال ابن عساكر حتت عنوان 

ّـوأخربنا أبو غالـب ابـن البنـاء ، أنـا أبـو احلـسني بـن اآلبنوسـي ، أنـا أبـو حممد عبـداهللا « 
ّا أبو حممد عبداهللا ّبن حممد بن سعيد بن حمارب بن عمرو األنصاري األوسي االصطخري ، ن

ّ ، نا إبراهيم بن سـعيد اجلـوهري ، وصـي املـأمون ، حـدثين 304ّبن أذران اخلياط بشرياز سنة 
ّأمــري املــؤمنني املــأمون ، حــدثين أمــري املــؤمنني الرشــيد ، حــدثين أمــري املــؤمنني املهــدي ، حــدثين  ّ ّ

  :ّأمري املؤمنني املنصور عن أبيه عن جده 
مسعت عمر بـن اخلطـاب وعنـده مجاعـة فتـذاكروا الـسابقني : ل عن عبداهللا بن عباس قا

ّأما علــي ، فــسمعت رســول اهللا يقــول فيــه ثــالث خــصال ، لــوددت : إىل اإلســالم فقــال عمــر  ّــ
ّأن يل واحـدة مــنهن ، فكــان أحــب إيل ممــا طلعــت عليـه الــشمس ، كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو  ّ ّ ّ ً ّ

يـا علـي ، أنـت :  علـى منكـب علـي فقـال لـه بكر ومجاعة من الصحابة ، إذ ضرب النيب بيده
ّإميانا وأول املسلمني إسالما ، وأنت مين مبنزلة هارون من موسى  ّأول املؤمنني ً ًّ «)2(.  

ّأخربنــا اإلمــام العالمــة فخــر خــوارزم أبــو القاســم حممــود ابــن عمــر « : وقــال اخلــوارزمي 
 بـن احلـسني بـن مـردك الـرازي ، الزخمشري اخلوارزمي ، أخـربين األسـتاذ األمـني أبـو احلـسن علـي

ّأخـــربين احلـــافظ أبـــو ســـعيد بـــن إمساعيـــل بـــن احلـــسن الـــسمان ، حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد  ّ
ّـاخلزاعي لفظا ، أخـربين أبـو حممد عبـداهللا ابـن سـعيد األنـصاري ، حـدثنا أبـو حممد عبـداهللا بـن  ّّـ ً

  أدران اخلياط الشريازي ، 
__________________  

  .36392 رقم 122 / 13كنز العمال ) 1(
  .166 / 42تاريخ دمشق ) 2(
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ّحدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري وصي املأمون ، حدثين أمري املؤمنني ّ..  . «)1(.  

  الكالم على سند هذا الحديث 
  :وهذا احلديث بسند ابن عساكر ال بأس به 

بغـــدادي أبـــو غالـــب أمحـــد بـــن أيب علـــي احلـــسن بـــن أمحـــد ال: فهـــو » ّابـــن البنـــا « ّفأمـــا 
  .527احلنبلي ، املتوىف سنة 

الـسلفي وابـن عـساكر : ّحـدث عنـه .  ..الـشيخ الـصاحل الثقـة« : ترجم له الذهيب قال 
مــات يف صــفر وقيــل مــات يف ربيــع . وكــان مــن بقايــا الثقــات. وخلــق.  ..وأبــو موســى املــديين

  .)2( » 527ّاألول ، سنة 
ّبن أمحد بـن حممـآد البغـدادي ، املتـوىف ّأبو احلسن حممد : فهو » ابن اآلبنوسي « ّوأما 

  .457سنة 
  .)3(» ًكتبت عنه وكان مساعة صحيحا « : قال اخلطيب 

  .)4(» .  ..الشيخ الثقة« : وقال الذهيب حيث عنونه 
د بـــن ســـعيد « ّوأمـــا  « : فقـــد تـــرجم لـــه اخلطيـــب يف تارخيـــه ، فقـــال » ّـــعبـــداهللا بـــن حمم

ل بن احلباب اجلمحي ، وزكريا بن حيىي الساجي ّسكن بغداد وحدث ا عن أيب خليفة الفض
ّـأمحـد بـن حممد العتيقـي : ّحـدثنا عنـه . ، وعبداهللا بن أدران الشريازي ، وخلـق كثـري مـن الغربـاء

ّ، والقاضـــيان أبـــو عبـــداهللا الـــصيمري ، وأبـــو القاســـم التنـــوخي ، وأبـــو الفـــتح حممـــد بـــن احلـــسني 
  العطار قطيط ، وأبو منصور 

__________________  
  .19: مناقب على بن أىب طالب ) 1(
  .605 / 19سري أعالم النبالء ) 2(
  .356 / 1تاريخ بغداد ) 3(
  .85 / 18سري أعالم النبالء ) 4(
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وأكثـر مـن يـروي عـنهم جمهـوالن ال يعرفـون ، وأحاديثـه عـن . ّحممد بن عيسى اهلمداين وغريهم
  . ..أيب خليفة مقلوبة ، وهي بروايات ابن دريد أشبه

ّأظنهم تكلموا فيه: ألت الصيمري عن حال هذا الشيخ فقال س ّ..  . «)1(.  
ّمل أجد أحدا تكلم فيه: أقول    :ٍوهل يكفي إلسقاط رجل قول القائل . ً
  ؟!ّ تكلموا فيه!ّأظنهم
أبــو احلــسن علــي بــن « ْفلــم أعرفــه ، لكــن تابعــه » عبــداهللا بــن آدران الــشريازي « ّوأمــا 

أليب أمحـــد ) الكـــىن ( ّيف تعليقـــة العالمـــة احملمـــودي ، عـــن كتـــاب كمـــا  ـ »املبـــارك املـــسروري 
ّفقد ترجم له اخلطيب ، وذكر روايته عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري ، ومل يتكلم عليـه  ـ احلاكم
  .بشيء

فهــــو مـــــن رجـــــال مـــــسلم وأيب داود والرتمـــــذي » إبـــــراهيم بـــــن ســـــعيد اجلـــــوهري « ّوأمــــا 
  .)2(والنسائي ابن ماجة 

  )8(المورد 

  ّي بيت ام سلمةف
ّ هـذا ، يف حـديث رواه القـوم ، عـن ام سـلمة وابـن عبـاس ، يتـضمن عـدة 6وجاء قوله  ّ ّ ٍ

  :مناقب وفضائل ألمري املؤمنني عليه الصالة والسالم 
  :وقد روي بطريقني 

ّحــدثنا  :ّحــدثنا أبــو الفــرج أمحــد بــن جفعــر النــسائي ، قــال « : أخــرج أبــو نعــيم  ـ 1
  ّحدثين داهر : ّحدثنا عبداهللا بن داهر الرازي ، قال : ّحممد بن جرير ، قال 

__________________  
  .133 / 10تاريخ بغداد ) 1(
  .35 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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  :ّحدثنا األعمش ، عن عباية ، عن ابن عباس قال : بن حيىي األمحري املقري ، قال ا
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   ، حلمــه مــن حلمــي ، هــذا علــي بــن أيب طالــب: ّ

ّودمـــه مـــن دمـــي ، وهـــو مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إال ه ال نـــيب بعـــدي ّ ــأن : يـــا ام ســـلمة . ّـ
ّاشهدي وامسعي ، هذا علي أمري املؤمنني ، وسيد املسلمني ، وعيبـة علمـي ، وبـايب الـذي اتـى 

 يف منـــه ، والوصـــي عـــن األمـــوات مـــن أهـــل بيـــيت ، أخـــي يف الـــدنيا وخـــذين يف اآلخـــرة ، ومعـــي
  .)1(» السنام األعلى 

أخربنـا احلـسن بـن أمحـد  ـ هـذا ـ أنبـأين أبـو العـالء« : وأخرج اخلطيب اخلـوارزمي ، قـال 
ّاملقري ، أخربنا أمحد بن عبداهللا احلـافظ ، أخربنـا أبـو الفـرج أمحـد بـن جفعـر الـشيباين ، حـدثنا 

  .)2(ّإىل آخر ما تقدم » .  ..ّحممد بن جرير
أخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بـن املبـارك األمنـاطي ، « : كر وأخرج احلافظ ابن عسا

ّانا أبو بكر حممـد بـن املظفـر بـن بكـران الـشامي ، نـا أبـو احلـسن أمحـد بـن حممـد العتيقـي ، أنـا  ّ
ّأبو يعقوب حممد بـن يوسـف بـن أمحـد بـن الـدجيل ، نـا أبـو جعفـر حممـد بـن عمـرو العقيلـي ،  ّـ

ّ بــن داهــر بــن حيــىي الــرازي ، حــدثين أيب ، عــن األعمــش ، ّحــدثين علــي بــن ســعيد ، نــا عبــداهللا
  .عن عباية األسدي ، عن ابن عباس

ه قـــال الم ســلمة  ُعــن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم أن ـ ّـ ّ ا حلمـــه مـــن : ّ ًيـــا ام ســـلمة إن علي ّــّ
ّحلمي ودمه من دمي ، وهو مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي  ّ ّ «)3(.  

__________________  
  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
  . الطبعة احلديثة142: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
  .167: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب :  وعنه 42 / 42تاريخ دمشق ) 3(
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ّـحدثنا علي بن العباس البجلي الكـويف ، ثنـا حممد بـن تـسنيم ، « : أخرج الطرباين  ـ 2 ّ ّ
عرين ، ثنا حيىي بن عيسى الرملـي ، عـن األعمـش ، عـن حبيـب بـن أيب ثنا حسن بن حسني ال

  :ثابت ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 
ُقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم الم ســـلمة  ّ هـــذا علـــي بـــن أيب طالـــب ، حلمـــه : ّ

ّحلمي ودمه دمي ، هو مين مبنزلة هارون من موسى إال   .)2(» ّأنه ال نيب بعدي  ّ
يعقـــوب بـــن ســـفيان الفـــسوي ، « : رجـــه شـــيخ اإلســـالم احلمـــويين ، بإســـناده عـــن وأخ

ّأنبأنـا أبـو طـاهر حممد بـن تـسنيم احلـضرمي ، حـدثنا حـسن بـن حـسني العـرين : وبذيلـه » .  ..ّـ
ّيــا ام ســلمة ، هــذا علــي أمــري املــؤمنني ، وســيد املــسلمني ، ووصــيي ، ووعــاء علمــي ، وبــايب «  ّ ّ

ــــه ، أخــــي يف  ــــذي اوتــــى من ــــل القاســــطني  الــــدنياال واآلخــــرة ، ومعــــي يف الــــسنام األعلــــى ، يقت
  .)1(» والناكثني واملارقني 

  ّالكالم على الطريق األول 
ْوالذي يظهر من كلمات القوم أن ال كالم يف سند الرواية عن األعمـش ، عـن عبايـة ، 

  .»داهر بن حيىي « ّعن ابن عباس ، عن رسول اهللا ، إالمن جهة 
قـال « : ّبعد أن أخرجه عن طريق أيب جعفر العقيلي كما تقـدم ) شق تاريخ دم( ففي 
  .»داهر بن حيىي الرازي كان يغلو يف الرفض ، ال يتابع على حديثه : أبو جعفر 

  .وقد ذكر العقيلي احلديث كذلك مع القول املذكور برتمجة داهر من كتابه
  ة ، فإنستكون فتن: عن ابن عباس قال « : وذكر بعده احلديث التايل 

__________________  
  .12341 رقم 14 / 11املعجم الكبري ) 1(
  .150 ـ 149 / 1فرائد السمطني ) 2(
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ّكتـاب اهللا وعلـي بـن أيب طالـب ، فـإين مسعـت رسـول اهللا : أدركها أحد منكم فعليه خبـصلتني 
ّهـذا أول مـن آمـن يب ، وأول مـن يـصافحين يـوم القيامـة ، ـ وهـو آخـذ بيـد علـي ـ يقـول  وهـو ّ

ّفاروق هذه االمة يفرق بني احلـق والباطـل ، وهـو يعـسوب املـؤمنني ، واملـال يعـسوب الظلمـة ، 
  .)1(» ّوهو الصديق األكرب ، وهو بايب الذي اوتى منه ، وهو خليفيت من بعدي 

ّومبا أن العقيلـي تكلـم يف  ّألن دأبـه يف هـذا  ـ )ميزانـه ( فقـد ذكـره الـذهيب يف » داهـر « ّ
ّذكر كــل مــن تكلــم فيــهالكتــاب أن يــ ُ ُ  ّفنقــل عنــه احلــديث وذكــر كالمــه يف الرجــل ، مث صــرح  ـ ّّ
ّومل أر أحدا ذكر داهرا حىت وال« : ًبالتايل قائال  ً ً   .)2(» ّابن أيب حامت بلديه  ََ

ّفإذن ، ال متكلم يف الرجل إال  العقيلي!  
  !!»رافضي بغيض « ّوكالمه ليس إال 

ٍوأنــت تعلــم أن هـــذا لــيس جبـــرح ّ وابــن حجــر احلـــافظ يــنص علـــى أن الــرفض ال يـــضر !!ّ ّ 
صــحيح ( ، يف مقــام الــدفاع عــن ) ّمقدمــة فــتح البــاري ( ّبالوثاقــة ، يف عــدة مواضــع مــن كتابــه 

ّيف روايته عن مجاعة اموا بالرفض) البخاري  ٍ!  
ّولعــل هــذا هــو الــسبب يف اضــطراب ابــن حجــر يف هــذا املقــام ، فإنــه قــال عقيــب كــالم  ّ ّ

ًومل أر أحدا ذكر داهـرا هـذا«  : الذهيب ّوإمنا مل يـذكروه ، ألن الـبالء مـن ابنـه « : قـال » .  ..ً ّـ
كـــان يغلـــو يف : عبـــداهللا ، وقـــد ذكـــروه واكتفـــوا بـــه ، وقـــد ذكـــره العقيلـــي كمـــا مـــضى ، وقـــال 

  .)3(» ّمث ساق احلديث املذكور . الرفض
__________________  

  .47 ـ 46 / 2الضعفاء الكبري ) 1(
  .3 / 2 ميزان اإلعتدال )2(
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  :قلت 
ًأوال  ّإن هــذا الكــالم منــه اعــرتاف بــرباءة داهــر عــن الطعــن ، بــل ذكــر برتمجــة ولــده أن : ّ ّ

  .ّفربىء األب ، وبطل تكلم العقيلي فيه. ّابن اجلوزي ام الولد ذا احلديث
« لمـاذا مل يـذكر العقيلـي احلـديث برتمجـة ف» عبـداهللا « ْإن كان البالء مـن ابنـه : ًوثانيا 

َبل ذكره برتمجة أبيه وجعله من بالياه يف زعمه» عبداهللا    ؟َ
ّإن تكلـــم العقيلـــي يف : ًوثانيـــا  ْلـــيس إالبـــأن قـــال » عبـــداهللا بـــن داهـــر « ّ ن  كـــان« : ّ ّـــمم

« :  وذكـر ابـن حجـر برتمجتـه عـن ابـن عـدي .)1(» ، ال يتـابع علـى حديثـه » يغلو يف الرفض 
ّعامة ما يرويه يف فضائل علي ، وهو متهم يف ذلك  ّ «)2(.  

ًلكن ابن حجر نفسه ال يرى الرفض موجبا للسقوط عن الوثاقة كما ذكرنا ّ.  
ّـبسنده عن صاحل بـن حممد األسـدي قـال » عبداهللا « قد ذكر اخلطيب برتمجة : ًورابعا 

  .)3(» عبداهللا بن داهر بن حيىي األمحري الرازي شيخ صدوق : 
 ؟مـن ذلـك الغـري:  قلـت .»ّفلعل اآلفة من غـريه : قلت « : قال ابن حجر بعد نقله ف

ْ، وإن كـان غـريه ، فقـد ظهـر مـن كـالم » البالء مـن ابنـه عبـداهللا « : َإن كان أبوه فقد ذكرت 
ّالعقيلي وغريه أن ال متهم فيه سواه ْ!!  

ّإــا حمــاوالت يائــسة لــرد مناقــب أمــري املــؤمنني وأهــل ا: فــاحلق  فـويــل لهم ممــا  (لبيــت ّ ِ ْ ُــ َ ٌ ْ َ َ
َكتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ُ َ َِ ِْ َ ِ ْ َ َ ُْ ٌ ْ ِْ َ ْ َ َ (.  

__________________  
  .46 / 2الضعفاء الكبري ) 1(
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  الكالم على الطريق الثاني 
ّكمــــا أنــــه يظهــــر مــــن كالمهــــم أن ال موضــــع للــــتكلم ْ « ّ يف الطريــــق الثــــاين إالمــــن جهــــة ّ

  :ّوذلك ألن اهليثمي روى هذا احلديث يف كتابه حيث قال » احلسن بن احلسني العرين 
ُوعن ابـن عبـاس ، قـال قـال رسـول اهللا صـلى عليـه وسـلم الم سـلمة «  ّ هـذا علـي بـن  :ّ

ّأيب طالب حلمه حلمي ودمه دمي فهو مين مبنزلة هارون من موسى إال   . بعديّأنه ال نيب ّ
  .)1(» رواه الطرباين ، وفيه احلسن بن احلسني العرين ، وهو ضعيف 

ّإذن ، ال إشكال يف سند احلديث هذا إالمن ناحية هذا الرجل ّ.  

  :أقول 
ًأوال  ّإمنا تكلـم فيـه مـن تكلـم ألجـل تـشيعه ، بـل ذكـروا برتمجتـه : ّ ّ ّ كـان مـن رؤسـاء « : ّ

ّمث ذكروا برتمجته أحاديث كلها » الشيعة    .)2(يف املناقب وصفوها باملناكري ّ
ّوقد عرفت مرارا أن التشيع بل الرفض غري مضر ً.  

ّذكر احلافظ برتمجته حـديثا مـن املناقـب رواه حممـد بـن جريـر الطـربي يف تفـسريه : ًوثانيا  ً
ًوجعل اآلفة فيه من غريه ، مما يدل على عدم كونه جمروحا عنده ّ ّ َ َ.  

بخـاري وال النـسائي ، وال الـدارقطين ، وال العقيلـي ، يف هـذا الرجـل مل يـذكره ال: ًوثالثا 
  .)الضعفاء ( كتبهم يف 

__________________  
  .111 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .199 / 2ولسان امليزان . 230 / 2ميزان اإلعتدال ) 2(
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م فيــه ، فقــد أخــرج عنــه : ًورابعــا  ّــهــذا الرجــل أســند عنــه يف األحاديــث الفقهيــة بــال تكل ّ
ّومل يتكلمـا فيـه ، وكـذا غريمهـا مـن أئمـة احلـديث ) سـننه ( والبيهقـي يف ) سـننه ( قطين يف الدار ّ

قـــل مـــن جـــود تواليفـــه مثـــل اإلمـــام أيب بكـــر « ّوالفقـــه ، وقـــد ذكـــر الـــذهيب برتمجـــة البيهقـــي أنـــه 
  .»ّسيما سننه الكبري  ْالبيهقي ، فينبغي للعامل أن يعتين ا وال

  )9(المورد 

  ا أنس ٍّفي قضية يرويه
ً عليـــا 6وخاطـــب رســـول اهللا  ٍ ، جبملـــة مـــن مناقبـــه ومنهـــا حـــديث املنزلـــة ، يف قـــضية 7ّ ٍّ

  :اخرى ، رواها القوم عن أنس بن مالك 
  :ّفقد اخرج عن احلافظ اجلليل أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه أنه قال 

ّــحــدثنا عبــداهللا بــن حممد بــن جعفــر قــال «  ّحــدثنا جعفــر بــن حممــد العلــوي : ّ : ، قــال ّ
ّحـــدثنا حممـــد بـــن احلـــسني العلكـــي ، قـــال  : ّحـــدثنا أمحـــد بـــن موســـى اخلـــزاز الـــدورقي ، قـــال : ّ

ّحدثنا تليد بن سليمان ، عن جابر اجلعفي ، عن حممد بن علي ، عن أنس بن مالك قال  ّ:  
ْبينما أنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إذ قال  ّ   .يطلع اآلن: ّ

  ؟من ذاّفداك أيب وامي ، : قلت 
ّسيد املسلمني ، وأمري املؤمنني ، وخري الوصيني وأوىل الناس بالنبيني: قال  ّ ّّ.  
  .فطلع علي: قال 
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  .)2(» ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : ّمث قال لعلي 
  :ًوعن احلافظ ابن مردويه أيضا 

إذ قــال : ّوســلم  هّبينمـا أنــا عنـد رســول اهللا صــلى اهللا عليـ: عـن أنــس بـن مالــك قــال « 
ّاآلن يدخل سيد املسلمني وأمري املؤمنني وخري الوصيني وأوىل الناس بالنبيني: رسول اهللا  ّ ّ.  

  .إذ طلع علي بن أيب طالب
اللهم وإيل وإيل: فقال رسول اهللا  .  

ّ فأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا وســلم ميــسح .)ص ( فجلــس بــني يــدي رســول اهللا : قــال  ّ
جهــه وميــسح بــه وجــه علــي بــن أيب طالــب ، وميــسح العــرق مــن وجــه علــي العــرق مــن جبهتــه وو

  .وميسح به وجهه
  ؟ّيا رسول اهللا ، نزل يف شيء: فقال له علي 

ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال: فقال  ّأنه ال نيب بعدي ّ   ؟ّ
ّأنت أخي ووزيري وخري من اخلف بعدي ، تقضي ديـين ، وتنجـز وعـدي ، وتبـني  هلـم ّ

ّما اختلفوا فيه من بعدي ، وتعلمهم من تأويـل القـرآن مـا مل يعلمـوا ، وجتاهـدهم علـى التأويـل 
  .)1(» كما جاهدم على التنزيل 

  )10(المورد 

   2ّقضية بنت حمزة 
   :7ّأخر النسائي يف خصائص أمري املؤمنني 

  يل ، عن ّحدثنا إسرائ: ّحدثنا عبيداهللا قال : أخربنا أمحد بن سليمان قال « 
__________________  

  .اليقني يف إمامة أمري املؤمنني البن طاوس: عنه . مناقب علي بن أيب طالب) 1(
  .343 / 1كشف الغمة يف معرفة األئمة : عنه . مناقب علي بن طالب) 2(
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  :أيب إسحاق ، عن الرباء بن عازب ، قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي    .وأنا منكّأنت مين : ّ

رواه القاســـم بـــن يزيـــد اجلرمـــي ، عـــن إســـرائيل ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن هبـــرية بـــن يـــرمي 
  :وهاىنء بن هاىنء عن علي قال 

ملا صدرنا من مكة ، إذا ابنة محزة تنـادي 
ّ

 وأخـذها ، 2يـا عـم يـا عـم ، فتناوهلـا علـي : 
  .ّدونك ابنة عمك ، فحملتها: فقال لصاحبته 

  .ّأنا آخذها وهي ابنة عمي: جعفر ، فقال علي فاختصم فيها علي وزيد و
  .ابنة أخي: وقال زيد . ّابنة عمي وخالتها حتيت: وقال جعفر 

ّفقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالتها وقال  ّاخلالـة مبنزلـة االم ، مث قـال لعلـي : ّ
:  

  .ّأنت مين مبنزلة هارون وأنا منك
  .أشبهت خلقي وخلقي: وقال جلعفر 

  .)1(» يا زيد أنت أخونا وموالنا : زيد وقال ل
  :ٍوأخرجه ابن عساكر بسند آخر ، قال 

ّوأمــا مــا روي عــن عبــداهللا بــن جعفــر ، فأخربنــاه أبــو القاســم إمساعيــل بــن أمحــد ، أنــا « 
  .ّأبو حممد الصريفيين وأبو احلسني بن النقور

  .ّوأخربنا أبو الربكات األمناطي ، أنا أبو حممد الصرييفيين
ّأنـــا أبـــو بكـــر حممـــد بـــن احلـــسن بـــن عبـــدان الـــصرييف ، أنـــا احلـــسني بـــن إمساعيـــل : قـــاال 

ّاحملـــاملي ، أنـــا عبـــداهللا بـــن شـــوذب ، حـــدثين ابـــن أيب أويـــس ، حـــدثين حممـــد بـــن إمساعيـــل ،  ّ ّ
  ّحدثين عبد الرمحن بن أيب بكر ، عن إمساعيل بن عبداهللا 

__________________  
  .66 ح 64: خصائص علي ) 1(
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  :فر عن أبيه قال ابن جع
ملا قدمت ابنة محزة املدينة ، اختصم فيها علي وجعفر وزيد

ّ
.. .  

  .هي ابنة أخي وأنا أحق ا: فقال زيد 
  .ّابنة عمي وأنا جئت ا: وقال علي 

  .ّابنة عمي وخالتها عندي: وقال جعفر 
  .ّخذها يا جعفر ، أنت أحقهم ا: قال 

  :فقال رسول اهللا 
  . فموالي وأنا موالكّأما أنت يا زيد ،

  .ّوأما أنت يا جعفر ، فأشبهت خلقي وخلقي
ّوأما أنت يا علي ، فأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال ّ   .ّالنبوة ّ

  .)1(» ّأنه ال نبوة ّ إال: وقال األمناطي 

  الكالم على سند هذا الحديث 
لــة مــن روايــة ْوهــذا احلــديث بروايــة أمحــد والنــسائي وكــذا غريمهــا وإن اســقط حــديث املنز

ثنـا حيـىي بـن آدم ، ثنـا إسـرائيل ، عـن أيب « : ًبعضهم صـحيح قطعـا ، فقـد أخرجـه أمحـد قـال 
  : قال 2إسحاق ، عن هاىنء بن هاىنء وهبرية بن يرمي عن علي 

ّملا خرجنا من مكة ّ
..  . «)2(.  

  .)3(ّفمن رجال الصحاح الستة » حيىي بن آدم « ّأما 
__________________  

  .170 ـ 169 / 42 دمشق تاريخ) 1(
  .98 / 1مسند أمحد ) 2(
  .296 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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  .)4(وهو ابن يونس ، فكذلك » إسرائيل « ّوأما 
  .)5(وهو السبيعي ، فكذلك » أبو إسحاق « ّوأما 

فمــــــن رجــــــال البخــــــاري يف األدب املفــــــرد ، وأيب داود ، » هــــــاىنء بــــــن هــــــاين « ّوأمــــــا 
  .)6(خلصائص ، وابن ماجة والرتمذي ، والنسائي يف ا

  .)1(وابن ماجة  فمن رجال أيب داود ، والنسائي ، والرتمذي ،» هبرية بن يرمي « ّوأما 
  :وهؤالء هم رجال سند النسائي ، حيث روى هذا احلديث عنهم بواسطة 

  .)2(ثقة عابد : قال احلافظ . وهو من رجال النسائي» القاسم بن يزيد اجلرمي « 

  )11(المورد 

   غدير خم يوم
  :ّقال ابن خلكان يف تارخيه ، برتمجة أيب متيم املستنصر باهللا الفاطمي ، يف آخرها 

  . تعاىل; 487وتويف ليلة اخلميس الثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة سنة « 
وهــذه الليلــة هــي ليلــة عيــد الغــدير ، أعــين ليلــة الثــامن عــشر مــن ذي احلجــة ، : قلــت 

ًورأيت مجاعة كثرية  ـ ء وتشديد امليمبضم اخلا ـ وهو غدير خم ً  
__________________  

  .64 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .73 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .315 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .315 / 2التهذيب  تقريب) 4(
  .121 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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  ؟يسألون عن هذه الليلة ، مىت كانت من ذي احلجة
  .ّإنه غيضة هناك: واملدينة ، وفيه غدير ماء ، ويقال وهذا املكان بني مكة 

ّوملـا رجـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن مكـة ّ ّ
عـام حجـة الـوداع ،  ـ ّشـرفها اهللا تعـاىل ـ 

  : ، قال 2ووصل إىل هذا املكان ، وآخى علي بن أيب طالب 
ّعلي مين كهارون من موسى ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، ن نـصره وانـصر مـ ّ

  .، واخذل من خذله
  .ّوللشيعة به تعلق كبري

هــو واد بــني مكــة واملدينــة ، عنــد اجلحفــة بــه ، غــدير ، عنــده خطــب : وقــال احلــازمي 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة وشدة احلر  ّ ّ «)1(.  

  )12(المورد 

  ٍفي كالم له مع عقيل 
  :أخرج ابن عساكر قال 

د بـــن ســـعيد بـــن إبـــراهيم بـــن نبهـــان يف كتابـــه ، أنبـــأ أبـــو علـــي أ«  ّـــخربنـــا أبـــو علـــي حمم
احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شـاذان ، أنـا أبـو عمـرو عثمـان بـن أمحـد بـن عبـداهللا 
الدقاق ، نا احلسني بن محيد بن الربيع ، نـا خمـول بـن إبـراهيم أبـو عبـداهللا النهـدي ، نـا موسـى 

ّ أنه قـال 6ّن عقيل ، عن أبيه ، عن جده عقيل بن أيب طالب عن رسول اهللا بن طري ، عن اب
:  

ّيا عقيل ، احبك خلصلتني ، لقرابتك وحلب أيب طالب إياك«  ّ   ّوأما أنت. ّ
__________________  

  .230 / 5وفيات األعيان ) 1(
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ّأنه  ّى إاليا جعفر ، فان خلقك يشبه خلقي ، وأنت يا علي فأنت مين مبنزلة هارون من موس
  .)1(» ال نيب بعدي 

  :قال امليالين 
ّأنت مين مبنزلة هارون « : ّ قد تكرر منه القول 6ّأن رسول اهللا  ـ واحلمد هللا ـ فقد ثبت

ّ إين «و » مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله « صــدور  ّوحنــوه ، كمــا تكــرر منــه» مــن موســى 
رده مـــن أهـــم الوقـــائع وأعظـــم األيـــام يف وأمثاهلمـــا ، وقـــد كانـــت مـــوا ».  ..تـــارك فـــيكم الثقلـــني

ّوحنوها ، غري أنه قد اشـتهر ) الغدير ( ويوم ) املؤاخاة ( ويوم ) خيرب ( تاريخ اإلسالم ، كيوم 
من كنـت مـواله «  :من بني موارد حديث ) يوم الغدير ( كما اشتهر ) تبوك ( من بينها يوم 
  .»فعلي مواله 

ّوصلى اهللا على سيدنا حممد وآله ا ّ   .لطاهرينّ
__________________  

  .17 / 41تاريخ دمشق ) 1(
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