
  





  





  

  حديث التشبيه 
  :ومن ألفاظه 

  ْمن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح « 

  ّفي فهمه ، وإلى يحيى بن زكريا في زهده ، 

  وإلى موسى بن عمران في بطشه ، فلينظر إلى 

  » علي بن أبي طالب 
  أخرجه احلاكم





  : إهداء 
  إلى حامل لواء اإلمامة الكبرى والخالفة العظمى

  أرواحنا فداه العصر المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري ولي

ّيا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ّ  
  وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل

  ّوتصدق علينا إن اهللا يجزي المتصدقين
  علي





  كلمة المؤلف 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّا حممــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين ، ّاحلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى ســيدن ّ

  .ولعنة اهللا على أعدائهم أمجعني
  وبعد

نفحـــــات األزهـــــار يف ( مـــــن كتابنـــــا ) األشـــــباه ( أو ) التـــــشبيه ( فهـــــذا قـــــسم حـــــديث 
ّوهــو حــديث يف غايــة الــصحة مــن حيــث ) ّخالصــة عبقــات األنــوار يف إمامــة األئمــة األطهــار 

  .امةّالسند ، والقوة من حيث الداللة على اإلم
ّإنه حـديث مـضمونه اجتمـاع مـا تفـرق مـن الـصفات اجلليلـة والـسجايا الكرميـة يف أنبيـاء  ّ
ّاهللا املرســلني ، يف ســيدنا أمــري املــؤمنني ، عليــه الــصالة والــسالم ، ممــا يــدل علــى أفــضليته مــن  ّ ّ ّ ّ

ّسائر الناس بعد النيب الكرمي ، بل يدل على أفضليته من سائر األنبياء سواه  ّ ّ6.  
كــان األفــضل ، كــان هــو املتعــني للخالفــة العامــة واإلمامــة الكــربى ، وبطــل تقــدم وإذا 

  .ّغريه عليه فيها ، على قاعدة قبح تقدم املفضول
ويف هذا الكتاب تفصيل الكـالم يف إثبـات اإلمامـة علـى ضـوء هـذا احلـديث ، ودحـض 

  .مناقشات املخالفني يف سنده أو داللته ، وباهللا التوفيق
  الميالنيعلي الحسيني 





  كلمة السيد صاحب عبقات األنوار

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّاحلمــــد هللا املتعــــايل عــــن التــــشبيه والتمثيــــل ، املنــــزه عــــن الــــنقص والتعطيــــل ، الــــربي عــــن 
ّمعارضــة نــد وعــديل ، املقــدس عــن شــوائب اإلفتيــاق والتعليــل ، الواحــد الفــرد الــصمد املتعــاظم  ٍ

 من األكياس وأصـحاب اإلبـالس عـن إدراك كنـه ذاتـه كليـل عن الرتكيب والتحليل ، ففهم كل
، وإمكان اجلائزات على وجوب وجوده وعلـوه عـن مسـات احلـدوث دليـل ، ومـن أراد أن ينظـر 
ّإىل أكمــل صــنعه اجلميــل ، وأفــضل ابداعــه اجلليــل ، فلينظــر إىل أصــفيائه املخــصوصني ، بكــل 

ّم داء كـل عليـل ، واملـروين بنمـري إرشـادام ٍفضل جزيـل ، وأوليائـه املعـصومني الـشافني ـدايا
ّغلة كل غليل ، وصلى اهللا على نبيه النبيه وصفيه الوجيه وآله احلائزين لكل تبجيل ّّ ّ ّ ُّ.  

  وبعد
ّفيقـــول العبدالقاصـــر الـــذليل اخلـــاطئ القمـــي الـــضئيل حامـــد حـــسني ابـــن العالمـــة الـــسيد 

  :يه والتسويل ّحممد قلي ، النيسابوري ، صانه اهللا عن شرور التمو
د الــسادس مــن املــنهج الثــاين ، مــن كتــاب  ــإن هــذا هــو ال عبقــات األنــوار يف إمامــة ( ّ

ّاملبين لنقض ما أبدى عالمة الـسنية الـسين الفخـار ، وحمـدثهم عمـدة الكبـار ) ّاألئمة األطهار  ّ ّ ّ
اع واألقطـار ، دهلي ، املشهور فضله يف شاسعة األصق ، املولوي عبدالعزيز بن ويل اهللا ، نزيل

  السائر نبله يف نازعة البقاع واألمصار ، من
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ة الــيت مــا هلــا مــن قــرار ، والوســاوس الواضــحة الــسقوط عنــد أربــاب زكــاء األحــالم  ـالــشبه اتث ّـ ّ
ُوذكــاء األفكــار ، والـــشكوك الالئحــة اهلبـــوط لــدى أويل ثواقــب االفهـــام ونوافــذ األبـــصار ، يف 

االثــين عــشر املــذكورة يف بــاب اإلمامــة ، الــيت أجــاب جــواب احلــديث الــسادس مــن األحاديــث 
املثقوبـــــة بـــــسهام األنظـــــار ، ) التحفـــــة ( عنهـــــا بكلمـــــات ناكبـــــة عـــــن اإلســـــتقامة ، يف كتـــــاب 

ّاملـــصنوعة باإلنتهــــاب ملــــا غنمـــه وزوقــــه ومههــــم بـــه ولفقــــه املختــــال الفخـــور ، واحملتــــال العثــــور ،  َ َ ّ
باهلـــصر ، املتـــواين األســـر ، املـــضطلع بأعبـــاء ّواملغتـــال النفـــور عـــن احلـــق والنـــور ، نـــصر احلجـــي 

ّاإلصر ، احلامل للوالء الوزر ، املقتحم يف وعثاء اهلجر ، املتهجم على بدائع السكر والنكـر ، 
املفـــصح عـــن غرائـــب العجـــر والبجـــر املعقبـــة للزجـــر ، الكـــابلي الكـــاب إلنـــاء الـــدين ، والكـــايب 

 املــستهرت بالــصدود واإلنكــار ، لــصحاح اآلثــار ّاخلــايب اآليب عــن اليقــني احلــري بــاهلجر ، املولــع
الذي كان يف حجب األستار ، وصار بعد صـدور ) الصواقع ( وصوادق األخبار ، يف كتاب 

اإلغــارة واالنتحــال مــن هــذا املنطيــق املتحــذلق واملتــشدق املتفيهــق املكثــار يف غايــة اإلشــتهار ، 
  .رّفاتك خدر التلميع واخنرق سرت التخديع وعز اإلعتذا

ّواهللا ويل التوفيــق لالحنيــاز واالحــرتاز عمــا يــورث الغــض والــصغار ، وهــو املــسدد بــإيزاع 
ا يوجـــب اإلتــــسام بـــالغوار والــــشنار ، ومنـــه اإلســــتعانة يف الثبـــات علــــى  ب والتنحـــي عم ّالتجن ّــــ ّ ّـــ
التمسك حببل اقتفاء املعـصومني األطهـار ، صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم مـا غـسق الليـل وتـبلج  ّ

  .رالنها



  كالم الدهلوي صاحب التحفة االثنى عشرية

  ّفي رد االستدالل بهذا الحديث على إمامة األمير
  :قال الشيخ عبدالعزيز الدهلوي 

ّوهــو مــا رواه اإلماميــة مرفوعــا أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : احلــديث الــسادس  ّ ّ مــن : ً
ٍأراد أن ينظر إىل آدم يف علمه ، وإىل نـوح يف تقـواه ، وإىل  إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف ْ

  .بطشه ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
ّإن مــساواة األمــري لألنبيــاء يف صــفام قــد علمــت بــه ، : ّوجــه التمــسك ــذا احلــديث 

واألنبيــــاء أفــــضل مــــن غــــريهم ، واملــــساوي لألفــــضل أفــــضل ، فكــــان علــــي أفــــضل مــــن غــــريه ، 
  .امة دون غريهّواألفضل متعني لإلم

ّوفـــساد مبـــادي هـــذا اإلســـتدالل ومقدماتـــه ، مـــن الـــصدر إىل الـــذيل ، ظـــاهر علـــى كـــل  ّ
  .خبري

ًأوال  ّـإن هذا احلديث ليس من أحاديث أهل السنة ، وقد أورده ابـن املطهـر احللي يف : ّ ّ ّ ّ
ـــه ، فنـــسبه إىل البيهقـــي مـــرة ، وإىل البغـــوي أخـــرى ، ولـــيس يف تـــصانيفهما أثـــر منـــه ، و ال ًّكتب

ٍ مــع أن القاعــدة املقــررة عنــد أهــل الــسنة أن كــل حــديث رواه .ّيتــأتى إلــزام أهــل الــسنة بــاإلفرتاء ّ ّ ّّ ّ
ّبعض أئمة احلديث يف كتاب غري ملتزم فيه بالصحة ، مثـل البخـاري ومـسلم وسـائر أصـحاب  ٍ ّ
ّالــــصحايح ، أو مل يــــنص علــــى صــــحته باخلــــصوص مــــن قبــــل صــــاحب الكتــــاب أو غــــريه مــــن  ّ

  ثقات ، فال ّاحملدثني ال
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  .يصلح لالحتجاج به
ّوذلـــك ، ألن مجاعـــة مـــن احملـــدثني مـــن أهـــل الـــسنة يف الطبقـــات املتـــأخرة ، كالـــديلمي  ّ ً ّ
ّواخلطيب وابن عساكر ، ملا رأوا أن السابقني قـد مجعـوا األحاديـث الـصحاح واحلـسان ، رغبـوا  ّ ّ

يف مكـــان واحـــد ، كـــي يف مجـــع األحاديـــث الـــضعيفة واملوضـــوعة ومقلوبـــة األســـانيد واملتـــون ، 
ّأــــم لقلــــة الفرصــــة عنــــدهم وقــــصر  ّ إال.ّينظــــروا فيهــــا ومييــــزوا املوضــــوعات مــــن احلــــسان لغريهــــا ّ

  .أعمارهم مل يتمكنوا من ذلك
ز املوضــوعات عــن غريهــا ، كمــا فعــل ابــن اجلــوزي يف كتــاب  ّــمث جــاء مــن بعــدهم ، فمي َ ّ

 املقاصـــد احلـــسنة ، وكـــذلك املوضـــوعات ، والـــسخاوي الـــذي مجـــع احلـــسان لغريهـــا يف كتـــاب
  .ّالسيوطي يف تفسريه الدر املنثور

ّوقد نص أولئك اجلامعون لتلك األحاديث يف مقدمات كتبهم على الغرض املذكور ّ.  
ّفمع العلم بواقع حـال تلـك الكتـب ، كمـا صـرح بـه أصـحاا ، كيـف جيـوز االحتجـاج 

  ؟بتلك األحاديث
طيــب قــد روى أحاديــث الــشيعة عــن ّوهلــذا ، فقــد نقــل صــاحب جــامع األصــول أن اخل

لنفس الغرض ، وهو النظر يف حاهلـا ، بعـد مجعهـا وتأليفهـا ،  ـ أخي الرضي ـ الشريف املرتضى
ًوأن هلا أصال أو ال   ؟ّ

ّوعلى اجلملة ، فإن هذا احلديث ليس من تلك األحاديث أيضا ، فإنه ال وجود لـه يف  ً ّ
  .ّشيء من كتب أهل السنة ولو بطريق ضعيف

ّإن مـــا ذكـــر هـــو حمـــض تـــشبيه لـــبعض صـــفات األمـــري بـــبعض صـــفات اولئـــك : ًا وثانيـــ
األنبياء ، والتشبيه كمـا يكـون بأدواتـه املتعارفـة ، كالكـاف وكـأن ومثـل وحنوهـا ، كـذلك يكـون 

ْذا األسلوب ، كما تقرر يف علم البيان أن من أراد أن  ّ  
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  .ًأيضا يف التشبيه  القسم داخل فهذا.ينظر إىل القمر ليلة البدر ، فلينظر إىل وجه فالن
  :ومن هنا أدخلوا يف التشبيه الشعر املشهور 

  ال تعجبـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــى غاللتـــــــــــــــــــــــه

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــد زر أزراره علـــــــــــــــــــــــــــــــــى القمـــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

  :ّوكذا البيتني من شعر املتنيب 
  نــــــــــــشرت ثــــــــــــالث ذوائــــــــــــب مــــــــــــن خلفهــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــأرت ليــــــــــــــــــــــــايل أربعــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــة ف ٍيف ليل

  

  

  واســــــــــــــــتقبلت قمــــــــــــــــر الــــــــــــــــسماء بوجههــــــــــــــــا

  
  مــــــــــــــــــــرين يف وقــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــأرتين الق  

  

ًولو جتاوزنا عـن ذلـك ، لكـان اسـتعارة مبناهـا علـى التـشبيه ، وفهـم املـساواة بـني املـشبه 
  .ّواملشبه به من كمال السفاهة

وقد راج واشتهر يف األشعار تشبيه تربـة صـحن الـسالطني باملـشك ، وحـصياا بـاللؤلؤ 
   : قال الشاعر.والياقوت ، ومل يفهم أحد من ذلك املساواة

  ًأرى بارقـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاألبرق الفـــــــــــــــــرد يـــــــــــــــــومض

  
  ّفيكـــــــــــشف جلبـــــــــــاب الـــــــــــدجى مث يغمـــــــــــض  

  

  ّكــــــــــــأن ســــــــــــليمى مــــــــــــن أعاليــــــــــــه أشــــــــــــرفت

  
ا خـــــــــــــــــضيبا وتقـــــــــــــــــبض   ًمتـــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــا كف ً ّـــــــــــــــــ ّ  

  

ـــإبراهيم وعيـــسى ،  ّوقـــد روي يف األحاديـــث الـــصحيحة ألهـــل الـــسنة تـــشبيه أيب بكـــر ب
  .وتشبيه عمر بنوح ، وتشبيه أيب ذر بعيسى

ا كـــان ألهـــ ولكـــن مل
ــ ّـ

ّل الـــسنة حـــظ مـــن العقـــل مـــن اهللا ، مل حيملـــوا ذلـــك التـــشبيه علـــى 
ّاملــــساواة أصــــال ، بــــل أعطــــوا كــــال مرتبتــــه ، بــــل إن حمــــط إشــــارة التــــشبيه يف هــــذا القــــسم مــــن  ّ  ً
ْالكلمــات وجــود وصــف يف هــذا الــشخص مــن األوصــاف املختــصة بــذاك النــيب ، وإن مل يكــن  ّ ّ

  .مبرتبته
ّرة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـع أيب بكـر وعمـر عن عبداهللا بن مسعود يف قصة مـشاو ّ ّ

إن مثـل هـؤالء كمثـل إخـوة هلـم  مـا تقولـون يف هـؤالء ،: يف أسارى بدر ، قال قال رسول اهللا 
ْ قال نوح رب ال تذر على األر(كانوا من قبلهم  َْ ْ َ َ َ َ  َ ٌ ُ َض منَ ِ ِ  



  نفحات األزهار.................................................................................. 16

ًاْلكافرين ديارا َ َ ِ ا اطمس علـى(:  وقال موسى ) ِ َ ربـن ْ ِـ ْ ِ أمـوالهََـ ِ وبهمَْ ْم واشـدد علـى قـل َ ِِْ ُـ ُ َ ْ ُ  . اآليـة) ْ
َ فمن تبعني فإنه مني ومن عص(: وقال إبراهيم  ْ َ َْ َ ِ ُ َِ ََِ ٌاني فإنك غفور رحيمَِ ِ َ ٌ َُ َ  َِ ْ إن (:  وقال عيسى ) ِ ِ

َتـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنك  ِ ِ َِ َْ ْ َ ْ ُْ ُ َُ ِ ْ َ ُْ َ ُ ِ ْ  ِ أنت اْلعزيز اْلحكَ َ ُ ِ َ َ   . رواه احلاكم وصححه.) ُيمَْ
ّإن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال لـه : عن أيب موسى  ّ ّ يـا أبـا موسـى ، لقـد أعطيـت : ّ

  .رواه البخاري ومسلم .ًمزمارا من مزامري آل داود
ّوقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ْمــن سـره أن ينظـر إىل تواضـع عيـسى ابـن مــرمي : ّ ّ

  : ورواه الرتمذي بلفظ آخر قال . االستيعاب كذا يف.فلينظر إىل أيب ذر
ت الغــرباء أصــدق هلجــة مــن أيب ذر شــبه عيــسى ابــن مــرمي ّــمــا أظلــت اخلــضراء وال أقل ّ. 

  .يعين يف الزهد
ّإن املــساواة باألفــضل يف صــفة ال تكــون موجبــة ألفــضلية املــساوي ، ألن ذلــك : ًثالثــا  ّّ ً ٍ

ًليست األفضلية موجبة للزعامة الكـربى  :ً وأيضا .األفضل له صفات اخر صار بسببها أفضل ّ
  .ّ، كما مر غري مرة

ّإن تفـــضيل األمـــري علــــى اخللفـــاء الثالثـــة مـــن هــــذا احلـــديث يثبـــت إذا مل يكــــن : ًرابعـــا 
 ودون هـذا النفـي .أولئك اخللفاء مـساوين لألنبيـاء املـذكورين يف الـصفات املـذكورة أو يف مثلهـا

  .خرط القتاد
ًلـة علــى تــشبيه الـشيخني باألنبيــاء لبلغــت مبلغـا مل يثبــت مثلــه ّولـو تتبعنــا األحاديــث الدا

  .ملعاصريهما
ّوهلــذا ذكــر احملققــون مــن أهــل التــصوف أن الــشيخني كانــا حــاملني لكمــاالت النبــوة ، 
ًوكــان األمــري حــامال لكمــاالت الواليــة ، ومــن مثــة صــدر مــن الــشيخني األمــور الــيت تــصدر مــن 

ويج أحكام الشريعة وإصـالح أمـور الـدين ، بأحـسن اسـلوب ّاألنبياء ، كاجلهاد مع الكفار وتر
  وتدبري ، وظهر من األمري ما يتعلق باألولياء ، من
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تعلــيم الطريقــة واإلرشــاد ألحــوال الــسالكني ومقامــام ، والتنبيــه علــى غوائــل الــنفس والرتغيــب 
  .بالزهد يف الدنيا وحنو ذلك ، أكثر من غريه
ّجــود امللكــات النفــسانية بــصدور األفعــال املختــصة ّويف حكــم العقــل أنــه يــستدل علــى و

يـــستدل مـــن ثبـــات الـــشخص يف خمتلـــف املعـــارك يف مقابلـــة األقـــران : بتلـــك امللكـــات ، فمـــثال 
ووقع الرماح والسيوف ، علـى شـجاعته النفـسانية ، وكـذلك احلـال يف احلـب والـبغض واخلـوف 

  .ّوالرجاء وغريها من األمور الباطنية
ّا يتوصــل إىل امللكــات الباطنيــة يف األشــخاص ، لتعــرف أــا مــن فمــن هــذا الطريــق أيــض ً

  .جنس كماالت األنبياء أو من جنس كماالت األولياء
ّوقــد دل علــى هــذه التفرقــة حــديث رواه الــشيعة يف كتــبهم ، وهــو قولــه صــلى اهللا عليــه  ّ

ّن مقـاتالت  أل.ّإنك يا علي تقاتـل النـاس علـى تأويـل القـرآن كمـا قـاتلتهم علـى تنزيلـه: ّوسلم 
ّالشيخني كلها كانت علـى تنزيـل القـرآن ، فكـان عهـدمها مـن بقيـة زمـان النبـوة ، وزمـن خالفـة  ّ
األمري كان مبدء لدورة الوالية ، وهلذا جعله شـيوخ الطريقـة وأربـاب املعرفـة واحلقيقـة فـاتح بـاب 

  .ّالوالية احملمدية ، وخامت الوالية املطلقة لألنبياء
ّكتـــشعب  ّ مجيـــع فـــرق أوليـــاء اهللا تنتهـــي إليـــه ، وتتـــشعب منـــهّومـــن هنـــا ، فـــإن سالســـل

اجلـــداول مـــن البحـــر العظـــيم ، كمـــا تـــصل سالســـل الفقهـــاء واتهـــدين يف الـــشريعة بالـــشيخني 
ّونوامـا ، كعبـداهللا بـن مــسعود ومعـاذ بـن جبــل وزيـد بـن ثابـت وعبــداهللا بـن عمـر ، وأمثــاهلم ، 

  .ًالفقهاء رشحة من حبار علومهمرضي اهللا تعاىل عنهم ، ويكون فقه اولئك 
ًوكان معىن اإلمامة الـيت بقيـت يف أوالد اإلمـام ، وجعـل بعـضهم بعـضا وصـيا لـه فيهـا ،  ً
ّهــي قطبيــة اإلرشــاد ، وكــوم منبعــا لفــيض الواليــة ، وهلــذا مل يــرو إلــزام هــذا األمــر مــن األئمــة 

  ّاألطهار على كافة اخلالئق ، بل جعلوا بعض أصحام
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ٍ املنتخبــني ، مــشرفني بــذلك الفــيض اخلــاص ، ووهبــوا لكــل واحــد مــنهم هــذه املكرمــة املمتــازين ّ 
  .العظيمة بقدر استعداده

ّوهـذه الفرقـة الــسفيهة ، قـد أنزلــوا تلـك اإلشـارات كلهــا علـى الرئاســة العامـة واســتحقاق 
كــل التــصرف يف أمــور امللــك واملــال ، فوقعــوا يف ورطــة الــضالل ، ومــن أجــل مــا قلنــا ، يعتقــد 

ـــه الطـــاهرة كالـــشيوخ واملرشـــدين ، ويـــرون اســـتناد األمـــور التكوينيـــة إلـــيهم ،  ّاألمـــة األمـــري وذريت
ّويقــدمون هلــم الــصلوات والــصدقات والنــذور ، وهــذا أمــر رائــج بيــنهم ، كمــا يفعلــون ذلــك مــع 
ّسائر أوليـاء اهللا ، وال ينـوه أحـد يف هـذه املـوارد باسـم الـشيخني ، وال يـشاركوما يف شـيء ممـ ا ّ

ذكــر ، وال ينــسبون إليهمــا األمــور التكوينيــة ، وإن كــانوا يعتقــدون بفــضلهما وكماهلمــا كمــا يف 
مبـين علـى  ـ مثـل كمـال األنبيـاء ـ ّاألنبياء ، مثل إبراهيم وموسى وعيـسى ، وذلـك ألن كماهلمـا

  .الكثرة والتفصيل واملغايرة ، وكماالت األولياء ناشئة من الوحدة واجلمع والعينية
ولياء تنعكس فـيهم األفعـال بـل الـصفات اإلهليـة ، واألنبيـاء وورثـة كمـاالم ليـست فاأل

  .)1(ّهلم يف فهم الناس إالعلقة العبودية والرسالة 
__________________  
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  :أقول 
ــــدهلوي ( لقــــد كــــان األحــــرى  ّأن ال يقلــــد ) بال يف إنكــــار هــــذا احلــــديث ) الكــــابلي ( ْ

 يف هــذه !!ّ يقتـضيان أن ال يتبـع هــذا الـسلف الـصاحل!!الـشريف ، بـل لقــد كـان ورعـه وإنــصافه
  . ..املزعمة الباطلة

ا مبــا يقــول ويكتــب) الــدهلوي ( ّأمــا كــان يظــن  ه سيحاســب ويؤاخــذ يومــا م ّــأن ً ـ ّ وهــال ؟ّـ
  ؟ّردعه احلق عن املكابرة أمام هذا احلديث الشريف والتفوه ذه الكلمات الفارغة

ّإن صـحة هـذا احلــديث تتجلـى بـأدىن تتبــع ونظـر يف كتـب احلــديث ، وإن هـذه احلقيقــة  ّّ ّ ّ
ٍالراهنة تتضح بأقل مراجعة ملصادر األخبار والروايات ّ ّ.. .  
ّفـاظ واألئمـة املعتمـدين مـن أهـل الـسنة ، ّلقد روى هذا احلديث الشريف طائفة مـن احل ّ ّ

  . ..ّمن رجال الصحاح ، وأصحاب املسانيد ، ومشاهري العلماء
  :ٍوحنن نكتفي بذكر مجاعة من أعالم رواة هذا احلديث 
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  أسماء أشهر الرواة والمخرجين لحديث التشبيه 
، شـيخ البخـاري أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي مـوالهم ، الـصنعاين  ـ 1

  .211وغريه ، املتوىف سنة 
أمحــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الــشيباين ، أحــد أئمــتهم األربعــة املتــوىف ســنة  ـ 2

241.  
ّأبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي الرازي ، املتوىف سنة  ـ 3 ّ277.  
ّأبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان املعروف بابن شـاهني احملـدث املفـسر ، املتـو ـ 4 ىف ّ

  .385سنة 
ّأبــو عبــداهللا عبيــداهللا بــن حممد بــن أمحــد العكــربي املعــروف بــابن بطــة املتــوىف ســنة  ـ 5 ّــ

387.  
د بـــن عبـــداهللا بـــن محدويـــه الـــضيب الطهمـــاين املعـــروف باحلـــاكم  ـ 6 ّأبـــو عبـــداهللا حمم ّـــ

  .405النيسابوري ، املتوىف سنة 
  .410 سنة أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه اإلصبهاين ، املتوىف ـ 7
أبو نعـيم أمحـد بـن عبـداهللا بـن أمحـد بـن إسـحاق بـن موسـى اإلصـبهاين املتـوىف سـنة  ـ 8

430.  
أبو بكر أمحد بـن احلـسني بـن علـي بـن عبـداهللا بـن موسـى البيهقـي اخلـسروجردي ،  ـ 9

  .458املتوىف سنة 
ّأبـو احلـسن علـي بـن حممد بـن الطيـب اجلـاليب املعـروف بـابن ـ 10 ّ ىف سـنة املغـازيل املتـو ّـ

483.  
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أبـــو شـــجاع شـــريويه بـــن شـــهردار بـــن شـــريويه الـــديلمي اهلمـــداين ، املتـــوىف ســـنة  ـ 11
509.  

زيـن الفـىت يف تفـسري سـورة هـل ( ّـأبـو حممد أمحـد بـن علـي العاصـمي ، صـاحب  ـ 12
  .)أتى 

  .)اخلصائص العلوية ( ّأبو الفتح حممد بن علي بن إبراهيم النطنزي ، صاحب  ـ 13
  .525د جمدود بن آدم املعروف باحلكيم السنائي ، املتوىف سنة أبو ا ـ 14
  .558أبو منصور شهردار بن شريويه بن شهردار الديلمي ، املتوىف سنة  ـ 15
ّأبو املؤيد املوفق بن أمحـد بـن أيب سـعيد املكـي املعـروف بأخطـب خطبـاء خـوارزم  ـ 16 ّ ّ

  .569، املتوىف سنة 
ن إمساعيل الطالقاين القزويين احلاكمي ، املتوىف سـنة أبو اخلري رضي الدين أمحد ب ـ 17

590.  
ّالــشيخ عمــر بــن حممد بــن خــضر املعــروف بــاملال اإلربلــي ، صــاحب  ـ 18 ــ وســيلة ( ّ
  .)املتعبدين 

ّنور الـدين أبـو حامـد حممـود بـن حممـد بـن حـسني الـصاحلاين ، تلميـذ أيب موسـى  ـ 19
  .املديين

) مطالـب الـسئول ( طلحـة القرشـي ، صـاحب ّكمـال الـدين أبـو سـامل حممـد بـن  ـ 20
  .652املتوىف سنة 
ــأبــو عبـداهللا حممد بـن يوسـف الكنجــي الـشافعي ، صــاحب  ـ 21 ) الطالــب  كفايـة( ّ
  .658املتوىف سنة 
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ّحمــب الــدين أمحــد بــن عبــداهللا بــن حممــد الطــربي الــشافعي ، صــاحب  ـ 22 الريــاض ( ّ
  .694املتوىف سنة ) النضرة 

املتــوىف ) ّاملــودة يف القــرىب ( ن شــهاب الــدين اهلمــداين ، صــاحب ّالــسيد علــي بــ ـ 23
  .776سنة 

  .ّنور الدين جعفر بن ساالر املعروف بأمري مال ، خليفة اهلمداين ـ 24
  .)توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ( شهاب الدين أمحد صاحب  ـ 25
عــروف مبلــك شــهاب الــدين بــن مشــس الــدين بــن عمــر الــزاويل الــدولت آبــادي امل ـ 26

  .839العلماء اهلندي ، املتوىف سنة 
ّنــور الــدين علــي بــن حممــد بــن الــصباغ املــالكي ، صــاحب  ـ 27 ) ّالفــصول املهمــة ( ّ
  .855املتوىف سنة 
) شـرح الـديوان ( كمال الدين حسني بن معني الدين اليزدي امليبدي ، صـاحب  ـ 28
  .870املتوىف سنة 
  .عبدالرمحن الصفوري الشافعيعبدالرمحن بن عبدالسالم بن  ـ 29
اإلكتفــاء يف مناقــب ( ّإبــراهيم بــن عبــداهللا الوصــايب اليمــين الــشافعي ، صــاحب  ـ 30

  .)اخللفاء 
مجــــال الـــدين عطــــاء اهللا بــــن فــــضل اهللا بــــن عبــــدالرمحن الــــشريازي املتــــوىف ســــنة  ـ 31

1000.  
  .1047ّأمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي الشافعي ، املتوىف سنة  ـ 32
  .ّاملريزا حممد بن معتمد خان بن رستم احلارثي البدخشي ـ 33
  .)معارج العلى يف مناقب املرتضى ( ّحممد صدر العامل صاحب  ـ 34
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  .1176املتوىف سنة ) الدهلوي ( ّويل اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي ، والد  ـ 35
  .1182 سنة ّحممد بن إمساعيل بن صالح األمري اليماين الصنعاين املتوىف ـ 36
  .أمحد بن عبدالقادر الشافعي العجيلي ـ 37
  .املولوي ويل اهللا بن حبيب اهللا اللكهنوي ـ 38

  :أقول 
  . ..هؤالء بعض رواة حديث التشبيه ، وسنورد بالرتتيب نصوص روايام

وهــــو الــــشيخ ويل اهللا ) الــــدهلوي ( ّبــــل ســــيظهر صــــحة هــــذا احلــــديث مــــن كــــالم والــــد 
  . ..)الدهلوي (  شيوخ الدهلوي ، ومجاعة من

ـــذين يعتمـــد  ًكمـــا ســـتعلم أن طائفـــة مـــن رواة هـــذا احلـــديث ونقلتـــه هـــم مـــن العلمـــاء ال
  . ..ويستشهد بروايام ويثين عليهم يف كتبه) الدهلوي ( عليهم 
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) 1 (  

   عبدالرزاق رواية
روى عبــدالرزاق بــن مهــام الــصنعاين حــديث التــشبيه ، بــسنده عــن أيب هريــرة عــن رســول 

ّــحممد بــن أمحــد بــن « برتمجــة ) معجــم األدبــاء (  ، فقــد قــال يــاقوت احلمــوي يف كتــاب 6اهللا 
  :ّما نصه » ّعبيداهللا الكاتب املعروف بابن املفجع 

ّوله قصيدة ذات األشباه ، ومسيت بذات األشباه لقصده فيما ذكـره مـن اخلـرب الـذي « 
ّعبدالرزاق عن معمـر عـن الزهـري عـن سـعيد بـن املـسيب : رواه  عـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم   :ـ ٍوهو يف حمفل من أصحابه  ـ ّ
ّإن تنظــروا إىل آدم يف علمــه ، ونــوح يف مهــه ، وإبــراهيم يف خلقــه ، وموســى يف مناجاتــه 

 فتطـاول النـاس ، فـإذا .ّ، وعيسى يف سـننه ، وحممـد يف هديـه وحلمـه ، فـانظروا إىل هـذا املقبـل
  .7يب طالب هو علي بن أ

ّفأورد املفجع ذلك يف قصيدته ، وفيها مناقب كثرية ، وأوهلا  ّ:  
ا ًأيهــــــــــــــــــــــــــا الالئمــــــــــــــــــــــــــي حلــــــــــــــــــــــــــيب علي ّــــــــــــــــــــــــــ ّ   

ا      ــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــم ذميمـــــــــــــــــــــا إىل اجلحـــــــــــــــــــــيم خزي ّـ ً  

   
  ّأخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــري األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــام عرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــذودا عـــــــــــــــن اهلـــــــــــــــدى مزويـــــــــــــــا      ّزل ً  

   
  ًأشــــــــــــــــــــــــــــــــبه األنبيــــــــــــــــــــــــــــــــاء كهــــــــــــــــــــــــــــــــال وزوال

ًوفطيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعا وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيا      ً ً  

   
  دمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يف علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ

ـــــــــــــــــــا      ّإذ علـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــرح األمســـــــــــــــــــاء واملكني ُّ  

   
ى مــــــــــــــــــن اهللــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن ْوكنــــــــــــــــــوح جن َ   ّــــــــــــــــــ

ّســــــــــــــــــري يف الفلــــــــــــــــــك إذ عــــــــــــــــــال اجلوديــــــــــــــــــا      ّ  

   
ـــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــاه  )1(وجفـــــــــــــــــــــا يف رضـــــــــــــــــــــا اإلل

  

ّواجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       َ  

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتزال اخلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آزر يف اهللا

  ّهجرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

   
__________________  

ّلبيت عليهم الصالة والسالم ، فال حجة فيه عليناهذا على زعم أعداء أهل ا) 1( ّ.  
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ـــــــــــــــــــــــــــوط   ودعـــــــــــــــــــــــــــا قومـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــامن ل

  
ّأقــــــــــــــــــرب النــــــــــــــــــاس منــــــــــــــــــه رمحــــــــــــــــــا وريــــــــــــــــــا   ً  

  

وعلــــــــــــــــــــــــــــي ملــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــاه أخــــــــــــــــــــــــــــوه
ّ ّ  

  
  ّســـــــــــــــــــــــــــــــــبق احلاضـــــــــــــــــــــــــــــــــرين والبـــــــــــــــــــــــــــــــــدويا  

  

  ولــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــــــــــه ذي األيــــــــــــــــــــــــــد

  
ّإمساعيــــــــــل شــــــــــبه مــــــــــا كــــــــــان عــــــــــين خفيــــــــــا   ّ  

  

ه عـــــــــــــــاون اخلليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الكعبـــــــــــــــة ــــــــــــــإن   ّـ

  
اإذ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ركنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا املبني

  

  ولقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاون الوصـــــــــــــــــي حبيـــــــــــــــــب اهللا

  
  ّإذ يغــــــــــــــــــــــــــــــــسالن منهــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــصفيا  

  

  ّرام محــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــيب كــــــــــــــــــــــــي يقطــــــــــــــــــــــــع

  
ا     ّــــــــــاألصــــــــــنام مــــــــــن ســــــــــطحها املثــــــــــول احلبي

  

ّفحنــــــــــــــــــــــــــاه ثقــــــــــــــــــــــــــل النبــــــــــــــــــــــــــوة حـــــــــــــــــــــــــــىت ّ  

  
  ّكــــــــــــــــــــــــــــــاد ينــــــــــــــــــــــــــــــآد حتتــــــــــــــــــــــــــــــه مثنيــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

  ّفـــــــــــــــــــــــارتقى منكـــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــــــــي

  
ّصـــــــــــــــــــــــــــنوه مـــــــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــــــل املرتقيـــــــــــــــــــــــــــا   ّ  

  

  هر الفأمـــــــــــــــــــاط األوثـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــا

  
  ّكعبــــــــــــــة ينفــــــــــــــي الرجــــــــــــــاس عنهــــــــــــــا نفيــــــــــــــا  

  

ّولـــــــــــــــــــــو أن الوصـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــاول مـــــــــــــــــــــس ّ ّ  

  
  ّالـــــــــــــــــــنجم بـــــــــــــــــــالكف مل جتـــــــــــــــــــده قـــــــــــــــــــصيا  

  

  أفهــــــــــــــــــــــــــل تعرفــــــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــــــــي

  
ّوابنـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــرتحل النـــــــــــــــــيب مطيـــــــــــــــــا    ّ «)1(

  

  

َتراجم رجال السند   
ًورجال السند كلهم رجال الصحاح ، وناهيـك ـم عدالـة واعتبـارا وعظمـة وجاللـة ًً ّ ّ ّ.. . 

ٍوال بأس بذكر بعض الكلمات يف حق كل واحد منهم بالرتتيب  ّ:  

  ترجمة عبدالرزاق 
ّويف هذه السنة ، تويف احلافظ العالمة املرحتل إليه من اآلفـاق ، الـشيخ  « : ـ اليافعي 1

ّاإلمام عبدالرزاق بـن مهـام اليمـين الـصنعاين احلمـريي ، صـاحب املـصنفات ، عـن سـت ومثـانني 
  .سنة

  .ر ، وابن جريج ، واألوزاعي ، وطبقتهمروى عن معم
__________________  

  .203 ـ 200 / 17معجم األدباء ) 1(
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 مثـل مـا 6ٍما رحل الناس إىل أحد بعد رسـول اهللا : ّورحل إليه األئمة إىل اليمن ، قيل 
  .رحل الناس إليه

أمحــد ، روى عنــه خالئــق مــن أئمــة اإلســالم ، مــنهم اإلمــام ســفيان بــن عيينــة ، واإلمــام 
  .)1(» وحيىي بن معني ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي بن املديين ، وحممود بن غيالن 

مـا رحـل النـاس إىل : أبـو بكـر عبـدالرزاق بـن مهـام الـصنعاين ، قيـل  « :ّ ـ الـسمعاني 2
ّأحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما رحل إليه ّ ٍ.. . « )2(.  

بدالرزاق بن مهام بن نافع الـصنعاين ، مـوىل محـري ، قـال أبو بكر ع « :ّ ـ ابن خلكان 3
ّقيــل مــا رحــل النــاس إىل أحــد بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أبــو ســعد ابــن الــسمعاين  ّ ٍ

  .مثل ما رحلوا إليه
يــــروي عــــن معمــــر بــــن راشــــد األزدي مــــوالهم البــــصري ، واألوزاعــــي ، وابــــن جــــريج ، 

  .وغريهم
 ذلــك العــصر ، مــنهم ســفيان بــن عيينــة وهــو مــن شــيوخه ، ّوروى عنــه أئمــة اإلســالم يف

  .وأمحد بن حنبل ، وحيىي بن معني ، وغريهم
  .126وكانت والدته يف سنة 

  .)3( » رمحه اهللا تعاىل . باليمن211وتويف يف شوال سنة 
وحنـن  ـ بلغنـا« : ّ عـن حممـد بـن إمساعيـل الفـزاري )*(  ـ عبـدالغني بـن سـعيد المقدسـي4

  ّأن حيىي بن معني وأمحد بن حنبل ـ بدالرزاقبصنعاء عند ع
__________________  

  .211حوادث : مرآة اجلنان ) 1(
  .الصنعاين ـ األنساب) 2(
  .216 / 3وفيات األعيان ) 3(
ّوصــفه احلــافظ الــسيوطي باحلــافظ اإلمــام حمــدث اإلســالم) *(  . ..ّ وذكــر كتابــه الكمــال يف مــصنفاته املعتمــد عليهــا.ّ

  .488: ظ ّطبقات احلفا
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فقــد أنفقنــا :  وغريمهـا تركــوا حـديث عبــدالرزاق وكرهــوه ، فـدخلنا مــن ذلـك غــم شــديد ، فقلنـا 
وتعبنــا وآخــر ذلــك ســقط حديثــه ، فلــم أزل يف غــم مــن ذلــك إىل وقــت احلــج ، فخرجــت مــن 

يــا أبــا زكريــا مــا الــذي بلغنــا عــنكم يف : صــنعاء إىل مكــة ، فوافقــت ــا حيــىي بــن معــني فقلــت 
يا أبـا صـاحل :  فقال .بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه:  فقلت ؟ما هو:  فقال ؟عبدالرزاق

  .»، لو ارتد عن اإلسالم عبدالرزاق ما تركنا حديثه 
ّقـدمت مكـة فمكثـت ثالثـة أيـام ال : ّوروينـا عـن عبـدالرزاق أنـه قـال « : قال عبدالغين 

يــا رب مــا يل : كعبــة فقلــت ّجييئــين أصــحاب احلــديث ، فمــضيت وطفــت وتعلقــت بأســتار ال
ّأكذاب ، أمدلس أنا   . .. فرجعت إىل البيت فجاؤين؟ّ

ًأرأيــــت أحـــدا أحــــسن حــــديثا مــــن : قلــــت ألمحــــد بـــن حنبــــل : فقـــال أمحــــد بــــن صـــاحل  ً
  .ال:  قال ؟عبدالرزاق

  .عبدالرزاق أحد من ثبت حديثه: وقال أبو زرعة 
  .211مات سنة : قال البخاري 

  .)1(» روى له اجلماعة 
عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نــافع ، أبــو بكــر احلمــريي  « : ابــن القيــسراني المقدســي  ـ5

  .موالهم ، الصنعاين
  .ٍمسع معمرا وابن جريج والثوري وغري واحد عندمها

روى عنــه إســـحاق بـــن إبــراهيم احلنظلـــي ، وإســـحاق بـــن منــصور ، وحممـــود بـــن غـــيالن 
  . ..عندمها

: ّحلــسن اخلفــاف ، انــا أبــو العبــاس الــسراج قــال أخربنــا أبــو القاســم بنيــسابور ، أنــا أبــو ا
  .مسعت أمحد بن حنبل: ّمسعت حممد بن سهل بن عسكر يقول 

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 1(
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  :يقول 
  .)1(» إذا اختلف الناس يف حديث معمر فالقول ما قال عبدالرزاق 

  .فعبد الرزاق من رجال الصحيحني
) أمســاء رجــال الــصحيحني (  ابــن القيــسراين يف خطبــة كتابــه الــذي مجــع فيــه وقــد نــص

ّـعلى أن حفاظ احلديث يذهبون إىل أن كل من أخرج له الشيخان يف كتابيهما فحديثـه حجة  ّ ّ ّ
  :، وهذه عبارته 

ّمث طائفة من حفـاظ احلـديث مثـل «  أيب أمحـد ابـن عـدي ، وأيب احلـسن الـدارقطين ، : ّ
ّ مندة ، وأيب عبداهللا احلاكم ، مث مـن بعـدهم إىل يومنـا هـذا ، ملـا صـح عنـدهم وأيب عبداهللا ابن

ًأن كل من أخرجا حديثه يف هذين الكتابني وإن تكلم فيه بعض الناس ، يكـون حديثـه حجـة  ّ ْ
  .»ّلروايتهما عنه يف الصحيح 

  :أقول 
ن بعـدهم وذا تعرف شأن عبدالرزاق عند ابن عدي والدارقطين وابن مندة واحلاكم ومـ

  . ..ّمن حفاظ احلديث
عبدالرزاق بن مهـام بـن نـافع : عبد الرزاق ، قال البخاري يف تارخيه  « : ـ الخوارزمي 6

ً، أبــو بكــر مــوىل محــري ، اليمــاين ، مســع معمــرا والثــوري وابــن جــريج ، مــات ســنة إحــدى عــشرة 
ّما حدث عن كتابه فهو أصح:  قال البخاري .ومائتني ّ.  

ّهو من مشاهري احملـدثني وشـيوخ أمحـد وأمثالـه ، حنـو حيـىي بـن : هللا يقول أضعف عباد ا
  .)2(»  ويروي عن اإلمام أبو حنيفة يف هذه املسانيد .معني وغريمها

__________________  
  .328 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 1(
  .512 / 2جامع مسانيد أيب حنيفة ) 2(



 33 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

  :فقد قال الشعراين فيهم ) ه مسانيد( ّوأما من روى عنهم أبو حنيفة يف 
ٍوقد من اهللا تعاىل علي مبطالعة مسانيد اإلمام أيب حنيفـة الثالثـة ، مـن نـسخة عليهـا «   

ّخطـــوط احلفـــاظ ، آخـــرهم احلـــافظ الـــدمياطي ، فرأيتـــه ال يـــروي حـــديثا إالعـــن خيـــار التـــابعني  ّ
ّ اهللا عليـــه وســـلم ، ّالعـــدول الثقـــات ، الـــذين هـــم مـــن خـــري القـــرون ، بـــشهادة رســـول اهللا صـــلى

كاألسود وعلقمة وعطا وعكرمة وجماهد ومكحول واحلسن البصري وأضرام رضي اهللا عـنهم 
ّأمجعـني ، فكــل الــرواة الــذين بينــه وبــني رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــدول ثقــات ، أعــالم  ّ

ّأخيار ، ليس فيهم كذاب وال متهم بكذب ّ.  
ْ ألن يأخـذ مـنهم أحكـام 2 اإلمـام أبـو حنيفـة بعدالـة مـن ارتـضاهم ـ يـا أخـي ـ وناهيـك

ّدينه ، مع شدة تورعه وحترزه وشفقته على االمة احملمدية ّ ّ ّ.. . « )1(.  
ّوأصحاب الـسري كـابن وغـريه يـذكرون « : ّابن تيمية ، يف جواب بعض األحاديث  ـ 7

مما قلنا فيـه أشياء ضعيفة ، ومل يذكروا مثل هذا ، وال رووا  ) 7أي فضائل علي ( من فضائله 
ه موضــوع باتفـــاق أهــل النقــل ، مـــن أئمــة أهـــل التفــسري الــذين ينقلونـــه باألســانيد املعروفـــة ،  ّأن ـ ّـ
كتفــــسري ابــــن جــــريج ، وســــعيد بــــن أيب عروبــــة ، وعبــــد الــــرزاق ، وعبــــد بــــن محيــــد ، وأمحــــد ، 
ّوإسحاق ، وبقي بن خملـد ، وابـن جريـر الطـربي ، وحممـد بـن أسـلم الطوسـي ، وابـن أيب حـامت 
، وأيب بكــر بــن املنــذر ، وغــريهم مــن العلمــاء األكــابر الــذين هلــم يف اإلســالم لــسان صــدق ، 

  .)2(» ّوتفاسريهم متضمنة للمنقوالت اليت يعتمد عليها يف التفسري 
__________________  

  .46: امليزان للشعراين ) 1(
  .178 / 7منهاج السنة ) 2(



  نفحات األزهار.................................................................................. 34

ّ يف تـاريخ بغـداد ، وقـد بـدت منـه هفـوة مث أخبار ابن املديين مستقصاة« : الذهيب  ـ 8
تاب منها ، وهذا أبو عبداهللا البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه حبديث علي بن املـديين 

ّمـا استـصغرت نفـسي بـني يـدي أحـد إالبـني يـدي علـي بـن املـديين ، ولـو تـرك حـديث : وقال 
ّ لغلقنـــا . .. بـــن ســعدّعلــي وصــاحبه حممـــد وشــيخه عبـــدالرزاق وعثمــان بــن أيب شـــيبة وإبــراهيم

ّالباب وانقطع اخلطاب ، وملاتت اآلثار واسـتولت الزنادقـة وخلـرج الـدجالون ، أفمالـك عقـل يـا 
ف مــا قيــل !؟ّ أتــدري فــيمن تــتكلم!؟عقيلــي ا تبعنــاك يف هــذا الــنمط لنــذب عــنهم ، ولنزي ـ وإمن ّـ  ــ ّ

ٍفــيهم ، كأنــك ال تــدري أن كــل واحــد مــن هــؤالء أوثــق منــك بطبقــات ، بــل وأ ّ ّ وثــق مــن ثقــات ّ
ّوهذا مما ال يرتاب فيه حمدث  كثريين مل توردهم يف كتابك ، ّ «)1(.  

  .)2( » . ..عبدالرزاق بن مهام بن نافع ، أبو بكر ، أحد األعالم« : الذهيب  ـ 9
ة الـــستة !؟وكيــف ال يكــون ثقــة« : أبــو الوفــاء الطرابلـــسي  ـ 10 ّ وقـــد روى لــه األئم ّــ

 الــشيخان فقــد جــاز القنطــرة كمــا قــال علــي ابــن املفــضل ًفــضال عــن الــشيخني ، ومــن روى لــه
  .)3(» املقدسي 

قال يف بيان أسباب اإلختالف بني أهـل احلـديث وأصـحاب : ويل اهللا الدهلوي  ـ 11
وا جبمــــع أحاديــــث رســــول اهللا  ــــرأي ، وأن أهــــل احلــــديث اهتم ــــال ّ ــــل صــــح عــــن « :  فقــــط 6ّ ّب

ّعـن أيب داود أنـه اختـصر سـننه مـن  و.ّالبخاري أنه اختصر صحيحه مـن سـتمائة ألـف حـديث
ّمخــسمائة ألــف حــديث ، وجعــل أمحــد مــسنده ميزانــا يعــرف بــه حــديث رســول اهللا صــلى اهللا  ً

  عليه
__________________  

  .140 / 3ميزان االعتدال ) 1(
ّالكاشف عمن روي عنه يف الصحاح الستة ) 2( ّ ّ2 / 194.  
  .171: بن احلصني  ود ترمجة داّكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديثال) 3(



 35 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ّوسلم ، فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل وإال فال أصل له ٍ ّ.  
ّـعبدالرمحن بن مهدي ، وحيىي القطان ، ويزيـد بـن هـارون ، وعبـد : وكان رؤوس هؤالء 

ّالرزاق ، وأبو بكر بن أيب شيبة ، ومسدد ، وهناد ، وأمحد بن حنبل ، وإسـحاق بـن راهويـه ،  ّ
  .ضل بن دكني ، وعلي املديين ، وأقراموالف

ّوهذه الطبقة هي الطراز األول من طبقات احملدثني ، فرجع ّاحملققون مـنهم بعـد إحكـام  ّ
فــن الروايــة ومعرفــة مراتــب األحاديــث إىل الفقــه ، فلــم يكــن عنــدهم مــن الــرأي أن جيتمــع علــى 

ّتقليد رجل ممن مضى ، مـع مـا يـروون مـن األحاديـث واآلثـار امل ٍناقـضة لكـل مـذهب مـن تلـك ٍ ّ
ّاملـــذاهب ، فأخــــذوا يتبعـــون أحاديــــث النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم وآثـــار الــــصحابة والتــــابعني  ّ ّ ّ ّ

  .)1(» واتهدين على قواعد أحكموها يف نفوسهم 

  !تصديق اهللا تعالى عبدالرزاق ـ 12
اص اخلـــو] ســـلم [ ّأخـــرج اخلطيـــب يف تارخيـــه عـــن حممـــد بـــن ســـامل « : ّقـــال الـــسيوطي 

وم ، فقلــت لــه : الــشيخ الــصاحل ، ، قــال  مــا فعـــل اهللا : ّــرأيــت حيــىي بــن أكـــثم القاضــي يف الن
[ ّيا شيخ السوء ، لـوال شـيبتك ألحرقنـك بالنـار ، : ّأوقفين بني يديه ، مث قال يل :  قال ؟بك

 فـذكر الثالثـة .يـا شـيخ الـسوء: ّفأخذين مـا يأخـذ العبـد بـني يـدي مـواله ، فلمـا أفقـت قـال يل 
ُومـا حـدثت عـين:  قـال .يا رب ما هكذا حدثت عنك: فقلت ] ّ فلما أفقت .ّمثل األولني  ؟ّ

ّحدثنا معمر بن راشد ، عـن : ] قال [ ّحدثين عبدالرزاق بن مهام :  قال ؟ ـوهو أعلم بذلكـ 
ّابن شهاب الزهري ، عن أنس بن مالك ، عن نبيك ، عن جربئيل عنك يا عظيم أنـك قلـت  ّ

ّديف اإلســــالم شــــيبة إال اســــتحييت منــــه أن أعذبــــه بالنــــارمــــا شــــاب يل عبــــ:  صــــدق :  فقــــال .ّ
  عبدالرزاق ، وصدق معمر ، وصدق الزهري ، وصدق أنس ،

__________________  
  .46: اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ) 1(
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  .)1(» ّ انطلقوا به إىل اجلنة .ّوصدق نبيي ، وصدق جربئيل ، أنا قلت ذلك

  شدترجمة معمر بن را
البــصري شــيخ عبــدالرزاق بــن مهــام الــصنعاين ، فهــذا مــوجز » معمــر بــن راشــد « ّوأمــا 

  :ّترمجته والثناء عليه يف كتب أهل السنة 
ّومن القدماء أبو عروة معمر بـن راشـد البـصري املهلـيب مـوىل األزد ،  « : ـ السمعاني 1

   .من أهل البصرة ، سكن اليمن ، وهو معمر بن أيب عمر
  .ات العلماءوكان من ثق
ــــــروي عــــــن  الزهــــــري ، وقتــــــادة ، وحيــــــىي بــــــن أيب كثــــــري ، وأيب إســــــحاق اهلمــــــداين ، : ي

  .واألعمش
الثـوري ، وشـعبة ، وابـن أيب عروبـة ، وابـن عيينـة ، وابـن املبـارك ، وإمساعيـل : روى عنه 

ّبــن عليــة ، ومــروان الفــزاري ، وربــاح الــصنعاين ، وهــشام بــن يوســف ، وحممــد بــن ثــور ، وعبــد  ّ
  .رزاق بن مهامال

ّفإنـه مل يبـق مــن أهـل زمانـه أعلــم  ـ ًيعــين معمـرا ـ علــيكم ـذا الرجـل: قـال ابـن جـريج 
  .منه

ًإن معمـرا قـال كـذا وكـذا ، : وسئل ابن جريج عن شيء مـن التفـسري فأجـابين ، فقلـت  ّ
ًإن معمرا شرب من العلم با نفع: قال  ّ.  

ســـنة ، فمـــا مسعـــت منـــه حـــديثا جلـــست إىل قتـــادة وأنـــا ابـــن أربـــع عـــشرة : قـــال معمـــر 
  .ّإالكأنه منقش يف صدري

ِخرجــت مــع الــصبيان وأنــا غــالم إىل جنــازة احلــسن ، وطلبــت العلــم ســنة : وقــال معمــر 
  .مات احلسن

__________________  
  .ٍ مع اختالف يف مواضع أخرى136 / 1الآليل املصنوعة ) 1(
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شــعبة : ة ، فألهــل البــصرة نظــرت فــإذا اإلســناد يــدور علــى ســت: قــال علــي بــن املــديين 
ّوسعيد بن أيب عروبة ومحاد بن سلمة ومعمر بن راشد ويكىن أبا عروة موىل حدان ّ.  

  .154ومات باليمن سنة 
ٍإنتهــى اإلســناد إىل ســتة نفــر أدركهــم معمــر وكتــب عــنهم ، ال : قــال أبــو حــامت الــرازي 

ر ، ومــن الكوفــة أبــو الزهــري وعمــرو بــن دينــا: ٍأعلــم اجتمــع ألحــد غــري معمــر ، مــن احلجــاز 
  .إسحاق واألعمش ، ومن البصرة قتادة ، ومن اليمامة حيىي بن أيب كثري

ًال تـضم أحــدا إىل معمـر إالوجـدت معمــرا أطلـب للعلـم منــه : وقـال أمحـد بــن حنبـل  ًّ ّ ُ «
)1(.  

ّ اإلمــام احملـــدث املـــشهور ، مــذكور يف مواضـــع مـــن .معمـــر بــن راشـــد « : ـ النـــووي 2
  . ..حب الزهري وشيخ عبدالرزاق وهو صا. ..املختصر

أثبـت النـاس يف الزهـري :  وقـال .معمر أثبت يف الزهـري مـن ابـن عيينـة: قال ابن معني 
  . ..مالك ومعمر ويونس: 

ّســكن معمــر صــنعاء الــيمن ، وتــزوج ــا ، رحــل إليــه ســفيان ، : قــال أمحــد بــن عبــداهللا 
ومسع منه هناك ، ومسع هو من سفيان ، وملا دخـل معمـر صـن

ّ
[ عاء كرهـوا خروجـه مـن عنـدهم 

  .ّفزوجوه] نقيده : فقال رجل 
  .ّواتفقوا على توثيقه وجاللته

  .)2( » . ..روى له البخاري ومسلم
  ّمعمر بن راشد ، اإلمام احلجة ، أبو عروة ، األزدي « : ـ الذهبي 3

__________________  
  .املهليب ـ األنساب) 1(
  .ّ2 / 107ذيب األمساء واللغات ) 2(
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:  قــال عبــدالرزاق . ..مـوالهم ، البــصري ، أحــد األعــالم ، وعــامل الــيمن ، حــدث عــن الزهــري
كيـــف : قلـــت ملعمـــر  : وقـــال عبدالواحـــد بـــن زيـــاد .كتبـــت عـــن معمـــر عـــشرة آالف حـــديث

ّكنــت مملوكــا لقــوم مــن طاحيــة ، فبعثــوين ببــز أبيعــه ، فقــدمت :  قــال ؟مسعــت مــن ابــن شــهاب ً
  . ..فرأيت شيخا والناس يعرضون عليه العلم ، فعرضت معهمًاملدينة ، فنزلت دارا ، 

 . ..روينــا عــن معمــركم فــشرفناه: قــال يل ســعيد بــن أيب عروبــة : قــال ســفيان بــن عيينــة 
  .)1( » . ..ّبعث معن بن زائدة إىل معمر بذهب فرده وكتم ذلك: وقال عبدالرزاق 

 عـــن .م ، عــامل الــيمنمعمــر بــن راشــد ، أبــو عــروة ، األزدي مــواله « : ـ الــذهبي 4
  .)2( » . ..غندر وابن املبارك وعبد الرزاق:  وعنه .الزهري ومهام

ّمعمـر بـن راشـد ، يكـىن أبـا عـروة ، األزدي مـوالهم ، عـامل  « : ـ الخطيـب التبريـزي 5
  .)3( » . ..اليمن

  ّترجمة الزهري 
هري شـــيخ معمـــر بـــن راشـــد املـــذكور ، أحـــد األعـــالم املـــشا»  ابـــن شـــهاب الزهـــري «و 

  :ّعندهم ، وإليك بعض الكلمات يف حقه 
ّـحممد بـن مـسلم بـن عبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن شـهاب ابـن عبـداهللا بـن  « :ّ ـ ابن حبان 1

ًاحلــارث بــن زهــرة بــن كــالب ، الزهــري ، القرشــي ، كنيتــه أبــو بكــر ، رأى عــشرة مــن أصــحاب 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان من   أحفظ أهل ّ

__________________  
  .178 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .146 / 3الكاشف ) 2(
  .765 / 3 وهو أمساء رجال املشكاة مطبوع معه .اإلكمال يف أمساء الرجال) 3(
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ّزمانه ، وأحسنهم سياقا ملتون األخبار ، وكان فقيها فاضال ، روى عنه الناس ً ً ً.. . « )1(.  
ّة ، رأى عشرة من أصحاب النـيب صـلى  من تابعي املدين. ..الزهري « : ـ السمعاني 2 ّ ً

  . روى عنه الناس. ..ّاهللا عليه وسلم ، وكان من أحفظ أهل زمانه
 يف ناحيـة الـشام ، 124مات ليلـة الثالثـاء لـسبع عـشرة خلـت مـن شـهر رمـضان سـنة 

  .)2(» وقربه ببيداء شعب ، مشهور يزار 
يثـه عـن أيب هريـرة يف  عن أبن عمر وأنـس وسـهل ، وحد.أحد األعالم « : ـ الذهبي 3
  . وعن رافع بن خديج يف النسائي.الرتمذي

  . ..يونس ومعمر ومالك: وعنه 
  .أسند أكثر من ألف:  وقال أبو داود .له حنو ألفي حديث: قال ابن املديين 

  .)3( » 124 مات يف رمضان سنة .وحديثه ألفان ومائة حديث نصفها مسنده
د بــن مـسلم بــن عبيـداهللا بـن عبــداهللا ابـن شــهاب ّاإلمـام أبــو بكـر حممـ « : ـ اليــافعي 4

ّالزهـــري ، أحـــد الفقهـــاء واحملـــدثني ، واألعـــالم التـــابعني ، حفـــظ علـــم الفقهـــاء الـــسبعة ، ورأى 
  .عشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم ، ومسع من سهل ابن سعد ، وأنس بن مالك ، وخالئق

وســفيان بــن   الثــوري ،ّوروى عنــه مجاعــة مــن األئمــة ، مــنهم مالــك بــن أنــس ، وســفيان
  .عيينة

 وقــال .لــه حنــو ألفــي حــديث ، وكــان قــد حفــظ علــم الفقهــاء الــسبعة: قــال ابــن املــديين 
  ٍمل يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري ، وكذا: عمر بن عبدالعزيز 

__________________  
  .349 / 5كتاب الثقات ) 1(
  .الزهري ـ األنساب للسمعاين) 2(
  .96/  3الكاشف للذهيب ) 3(
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 وقـال غـريه .ًمـا اسـتودعت قلـيب علمـا فنـسيته: قـال ابـن شـهاب :  وقال الليـث .قال مكحول
ّكـان معظمـا وافـر احلرمـة عنـد هـشام بـن عبـدامللك ، أعطـاه مـرة سـبعة آالف : من أهل العلم  ً ّ

ٍمـا رأيـت الـدينار والـدرهم عنـد أحـد أهـون منـه عنـد الزهـري ، : دينار ، وقال عمـرو بـن دينـار 

1(» ا عنده مبنزلة البعر ّكأ(.  
ّالزهـــري ، منـــسوب إىل زهـــرة بـــن كـــالب ، ممـــن اشـــتهر  « : ـ الخطيـــب التبريـــزي 5

ّأبـــو بكـــر حممـــد بـــن عبـــداهللا بـــن شـــهاب ، أحـــد الفقهـــاء واحملـــدثني ، :  هـــو .بالنـــسب إلـــيهم
ًفـــرا مـــن والعلمـــاء األعـــالم مـــن التـــابعني باملدينـــة ، املـــشار إليـــه يف فنـــون علـــوم الـــشريعة ، مســـع ن

ال :  قـال عمـر بـن عبـدالعزيز .الصحابة ، روى عنـه خلـق كثـري ، مـنهم قتـادة ومالـك بـن أنـس
ٍّأعلم أحدا أعلـم بـسنة ماضـية منـه  .ابـن شـهاب:  قـال ؟مـن أعلـم مـن رأيـت:  قيـل ملكحـول .ً

  :قيل له 
  .)2( » . ..ابن شهاب:  قال ؟ّمث من:  قيل له .ابن شهاب:  قال ؟ّمث من

 الفقيـه احلـافظ ، متفـق علـى جاللتـه وإتقانـه ، . ..ّـحممد بـن مـسلم « : ـ ابـن حجـر 6
  .)3( » . ..ّوهو من رؤوس الطبقة الرابعة

مــن ابــن  ًمــا رأيــت عاملــا قــط أمجــع:  قــال الليــث  ..أحــد األعــالم « :ّ ـ الــسيوطي 7
  .)4(» ًشهاب وال أكثر علما منه 

  ّترجمة سعيد بن المسيب 
الـــذي روى عنـــه الزهـــري احلـــديث الـــشريف ، فهـــو فقيـــه » ســـعيد بـــن املـــسيب « ّوأمـــا 

ّاملدينة املنورة ، وإمام أهل السنة ، ومن كبار التابعني ، وإليك بعض ّ  
__________________  

  .124مرآة اجلنان حوادث سنة ) 1(
  .653 / 3 . مطبوع معها.اإلكمال يف أمساء رجال املشكاة) 2(
  .207 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .، طبع مع تنوير احلوالك 7: املبطأ برجال املوطأ إسعاف ) 4(
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  :الكلمات يف مناقبه ومآثره اليت يذكروا له 
ســعيد بــن املــسيب بــن حــزن بــن أيب وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن  « : ـ ابــن حبــان 1

  .ّعبداهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة املخزومي القرشي ، كنيته أبو حممد
  . .. وأم سعيد بن املسيب بنت عثمان بن حكيم.رولد لسنتني مضتا من خالفة عم

ًوكان من سادات التابعني فقها ودينا وورعا وعلما وعبادة وفـضال ً ً ً ً ّوكـان أبـوه يتجـر يف  .ً
ّ وكــان ســعيد ســيد التــابعني وأفقــه أهــل احلجــاز وأعــرب النــاس للرؤيــا ، مــا نــودي للــصالة .الزيــت ّ

ّإنه ممــن أصــلح بــني عثمــان وعلــي: يقــال ّأربعـني ســنة إالوســعيد يف املــسجد ينتظرهــا ، و ّ فلمــا .ّــ
بويــع عبــدامللك وبــايع للوليــد وســليمان مــن بعــده ، وأخــذ البيعــة مــن النــاس ، أيب ســعيد ذلــك 

ّإنك تصلي حبيث يراك هشام بـن إمساعيـل ، فلـو :  فقال عبدالرمحن ابن عبدالقاري .فلم يبايع
ّغريت مقامك حـىت ال يـراك ّإين مل : فقـال سـعيد  ـ  املدينـة لعبـد امللـكًوكـان هـشام واليـا علـى ـ ّ

مل أكــن ألجهــد بــدين وأنفــق : ًفخــرج معتمــرا فقــال : قــال  .ًاغــري مقامــا قمتــه منــذ أربعــني ســنة
أرأيـــت إن كـــان اهللا أعمـــى قلبـــك كمـــا :  قـــال ً.فبـــايع إذا:  قـــال .مـــايل يف شـــيء لـــيس فيـــه نيـــة

اعيـــل إىل عبـــدامللك ، فكتـــب  فكتـــب هـــشام بـــن إمس. وأىب أن يبـــايع!ّأعمـــى بـــصرك فمـــا علـــي
 ما كان علينا منـه شـيء نكرهـه ، فأمـا إذا فعلـت فادعـه ، !!عبدامللك إليه ما دعاك إىل سعيد

لست أبـايع : ّفإن بايع وإال فاضربه ثالثني سوطا ، وأوقفه للناس ، فدعاه هشام فأىب ، وقال 
ًالثنـــني ، فـــضربه ثالثـــني ســـوطا ، مث ألبـــسه ثيابـــا مـــن شـــعر ، وأمـــر ّ بـــه فطيـــف بـــه حـــىت بلغـــوا ًّ

ّاخليــاطني ، مث رده وأمــر بــه إىل الــسجن ّ ّلــوال أين ظننــت أنــه القتــل مــا لبــسته ، :  فقــال ســعيد .ّ
  .أسرت عوريت عند املوت: قلت 
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  .)1(» ّمات سنة ثالث أو أربع وتسعني ، وقد قيل إنه مات سنة مخس ومائة 
ّم ، فقيـه املدينـة ، أبـو حممـد ،  اإلمـام شـيخ اإلسـال.سعيد بـن املـسيب « : ـ الذهبي 2

ًاملخزومــي ، أجــل التــابعني ، ولــد لــسنتني مــضتا مــن خالفــة عمــر ، ومســع مــن عمــر شــيئا وهــو  ّ
  .خيطب ، ومسع من عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأيب هريرة وخلق

ًوكان واسع العلم ، وافر احلرمة ، متني الديانة ، قواال باحلق ، فقيه النفس ّ.  
  .ّسعيد بن املسيب أحد املفتني: مة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال روى أسا

  .مرسالت سعيد صحاح: وقال أمحد بن حنبل وغريه 
ّما رأيت أحدا أعلم من سعيد بن املسيب: وقال قتادة  ً.  

  .وكذا قال الزهري ومكحول وغري واحد
د ، هــو عنــدي ًال أعلــم يف التــابعني أوســع علمــا مــن ســعي:  علــي بــن املــديين  قــالقــال

  .ّأجل التابعني
ّكــان ال يقبــل جــوائز الــسلطان ، ولــه أربعمائــة دينــار يتجــر ــا : وقــال العجلــي وغــريه 

  .بالزيت وغريه
ٍمـا أحـد أعلـم بقـضاء قـضاه : مسعت سعيد بـن املـسيب يقـول : وقال سعد بن إبراهيم 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وعمر مين ّ ّ.  
ّــوســئل عمن أخــذ ســعيد بــن  ـ ّحــدثين هــشام بــن ســعد مسعــت الزهــري : قــال الواقــدي

عن زيد بـن ثابـت ، وسـعد بـن أيب وقـاص ، وابـن عبـاس ، وابـن عمـر ، : قال  ـ املسيب علمه
  .ّوقد مسع من عثمان وعلي وصهيب ، وجل روايته املسندة

__________________  
  .273 / 4كتاب الثقات ) 1(
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  .ليس أحد أعلم بقضاء عمر وعثمان منه:  إبنته ، وكان يقال عن أيب هريرة ، وكان زوج
  .كان سعيد أعلم الناس بقضاء عمر وعثمان: وروى معمر عن الزهري 

كـــان احلـــسن إذا أشـــكل عليـــه شـــيء كتـــب إىل ســـعيد بـــن املـــسيب : وعـــن قتـــادة قـــال 
  .يسأله

  .إن املسيب كان يسرد الصوم: محاد بن زيد عن يزيد بن حازم 
  .حججت أربعني حجة: ًمسعت سعيدا يقول : رمحن بن حرملة وقال عبدال

ًجالـــسا مـــع  كنـــت: يوســـف بـــن يعقـــوب املاجـــشون ، عـــن املطلـــب بـــن الـــسائب قـــال 
مــن رســل بــين مــروان : ّســعيد بــن املــسيب يف الــسوق ، فمــر بريــد لبــين مــروان ، فقــال لــه ســعيد 

تــركتهم جييعــون النــاس : قــال  .خبــري: قــال  ؟كيــف تركــت بــين مــروان:  قــال .نعــم:  قــال ؟أنــت
ـــه ، فلـــم أزل أرجيـــه حـــىت انطلـــق!ويـــشبعون الكـــالب ّ فاشـــرأب الرســـول ، فقمـــت إلي ّ  فقلـــت .ّ

أسـكت يـا أحيمـق ، فـواهللا ال يـسلمين اهللا مـا :  فقـال !يغفر اهللا لك ، تشيط بدمك: لسعيد 
  .أخذت حبقوقه

 قال ملا بلغه موت ابن املسيب عن مكحول من وجه ضعيف أنه
ّ

  .الناساستوى  :
ّبلغين أن سعيد بـن املـسيب قـال إين كنـت ألسـري األيـام والليـايل يف طلـب : قال مالك  ّ

  .احلديث الواحد
ّإن الـــذي شـــهد لـــسعيد ابـــن : ّقـــال مـــصعب عـــن عبـــداهللا حـــدثين مـــصعب بـــن عثمـــان 

ّاملــسيب حــني أراد مــسلم بــن عقبــة قتلــه عمــرو بــن عثمــان ومــروان احلكــم ، شــهدا أنــه جمنــون ، 
  .لهّفخلى سبي

  دخلت املسجد فإذا سعيد بن املسيب جالس: قال أبو يونس القوي 
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  . ..ى أن جيالسه أحد:  قالوا ؟ما شأنه:  قلت . وحده
  .)1(» قد أفردت سرية سعيد يف مؤلف : قلت 

ـــذهبي 3 د املخزومـــي ، أحـــد .ســـعيد بـــن املـــسيب بـــن حـــزن « : ـ ال ّـــ اإلمـــام أبـــو حمم
 .الزهــري وقتـادة وحيــىي بــن ســعيد : وعنــه .ر وعثمــان وسـعدعمــ:  عـن .ّاألعـالم وســيد التــابعني

  .)2( » 94ثقة ، حجة ، رفيع الذكر ، رأس يف العلم والعمل ، مات سنة 
ّكـــان ســـيد التـــابعني مـــن الطـــراز األول ، مجـــع بـــني الفقـــه  « : ـ الخطيـــب التبريـــزي 4

ان أعلـم النـاس حبـديث واحلديث والزهد والعبادة والورع ، وهو املشار إليه املنصوص عليه ، وكـ
  .أيب هريرة وبقضايا عمر

  .لقي مجاعة كثرية من الصحابة وروى عنهم
  .الزهري وكثري من التابعني وغريهم: وعنه 

  .ّطفت األرض كلها يف طلب العلم ، فما لقيت أعلم من ابن املسيب: قال مكحول 
  .حججت أربعني حجة: وقال ابن املسيب 

  .)3(»  تعاىل رمحه اهللامات سنة ثالث وتسعني 
وعــن ] املتقنــني [ هــو واهللا أحــد املفتــني : قــال نــافع عــن ابــن عمــر  « : ـ ابــن حجــر 5

املدينــة فــسألت عــن أعلــم ] قــدمت [ قــد جئــت : عمــرو بــن ميمــون بــن مهــران عــن أبيــه قــال 
قـال يل عبـداهللا بـن ثعلبـة بـن : وقال ابن شهاب  .ينة ، فدفعت إىل سعيد بن املسيبأهل املد

   ـيعين الفقه ـ إن كنت تريد هذا:  أيب صغري
__________________  

  .56 ـ 54 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .372 / 1الكاشف ) 2(
  .666 / 3اإلكمال يف أمساء رجال املشكاة ) 3(



 45 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ًمـــا رأيـــت أحـــدا قـــط أعلـــم بـــاحلالل :  وقـــال قتـــادة .ســـعيد بـــن املـــسيب: فعليـــك ـــذا الـــشيخ 
  .واحلرام منه

ّطفـت األرض كلهـا يف طلـب العلـم فمـا لقيـت : اق عن مكحـول ّوقال حممد بن إسح
  .أعلم منه

  .كان أفقه التابعني: وقال سليمان بن موسى 
قــال يل علــي عــن أيب داود عــن شــعبة عــن أيــاس بــن معاويــة قــال يل : وقــال البخــاري 

ألذكر يوم نعي عمـر بـن اخلطـاب  ّإين:  قال .من مزينة:  قلت ؟ّممن أنت: سعيد بن املسيب 
وقــال لنــا سـليمان بــن حــرب ثنــا سـالم بــن مــسكني عــن : النعمـان بــن مقــرن علــى املنـرب ، قــال 

  .أنا أصلحت بني علي وعثمان: عمران بن عبداهللا اخلزاعي عن ابن املسيب قال 
ه أصــلح بــني علــي وعثمــان ، وهــذا : وقــال الــدوري عــن ابــن معــني  ّــههنــا قــوم يقولــون إن

  .باطل
ولـــدت لـــسنتني مـــضتا مـــن :  قلـــت يقـــول ً.كنـــت صـــغرياقـــد رآين عمـــر و: ًوقـــال أيـــضا 

  !!ًابن مثان سنني حيفظ شيئا:  فقال حيىي .خالفة عمر
مرسالت ابن املسيب أحب إيل من مرسالت احلسن: ومسعته يقول : قال  ّ ّ.. .  

 ثقـة مـن !؟ومـن مثـل سـعيد:  فقـال .سـعيد بـن املـسيب: وقال أبو طالب قلت ألمحـد 
هو عندنا حجة قـد رأى عمـر ومسـع منـه :  قال ؟عيد عن عمر حجةس:  فقلت له .أهل اخلري

  ؟، وإذا مل يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل
  .مرسالت سعيد صحاح ، ال يرى أصح من مرسالته: وقال امليموين وأمحد بن حنبل 
  .أفضل التابعني سعيد بن املسيب: وقال عثمان احلارثي عن أمحد 
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ّتابعني أوسع علما من سعيد بـن املـسيب ، قـال ال أعلم يف ال: وقال ابن املديين  وإذا : ً
  .ّوهو عندي أجل التابعني:  قال .ّقال سعيد مضت السنة فحسبك
  .إرسال ابن املسيب عندنا حسن: وقال الربيع عن الشافعي 

ّكــان ابـن املــسيب يــسمى راويــة عمــر ، كــان أحفــظ : وقـال الليــث عــن حيــىي بــن ســعيد 
  .الناس ألحكامه وأقضيته

ٍقـــضاء قـــضاه  مـــا بقـــي أحــد أعلـــم بكــل: ال إبـــراهيم بــن ســـعد عـــن أبيــه عـــن ســعيد وقــ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكل قضاء قـضاه أبـو بكـر وكـل قـضاء قـضاه عمـر مـين ، قـال  ٍ ٍ
ّ ّ ّ

  .وعثمان: وأحسبه قال : إبراهيم عن أبيه 
ّبلغــين أن عبـداهللا بـن عمــر كـان يرســل إىل ابـن املـسيب يــسأ: وقـال مالـك  له عـن بعــض ّ

ّمل يــدرك عمـر ، ولكــن ملــا كـرب أكــب علــى املـسألة عــن شــأنه :  وقـال مالــك .شـأن عمــر وأمــره
 وقــال .ّكــان احلــسن إذا أشــكل عليــه شــيء كتــب إىل ســعيد بــن املــسيب:  وقــال قتــادة .وأمــره

ًكان رجال صاحلا فقيها: العجلي  ً ً.. .  
 لـيس يف التـابعني أنبـل منـه ، : وقال أبو حـامت .مدين قرشيء ثقة إمام: وقال أبو زرعة 

  .وهو أثبتهم يف أيب هريرة
 قـال أبـو . يف خالفة الوليد وهو ابـن مخـس وسـبعني سـنة94مات سنة : قال الواقدي 

  .93مات سنة : نعيم 
واإلسـناد  ـ علـى تقـدير مـا ذكـروا عنـه أن مولـده لـسنتني مـضتا مـن خالفـة عمـر: قلـت 
  .)1(» ّ إالسنة ، كما قال الواقدي يكون مبلغ عمره مثانني سنة ـ إليه صحيح

ّ أحد العلماء االثبات ، إتفقوا على أن . ..سعيد بن املسيب « : ـ ابن حجر 6 ّ  
__________________  

  .4 / 84ذيب التهذيب ) 1(
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 مـات بعـد .ًال أعلـم يف التـابعني أوسـع علمـا منـه: مرسالته أصـح املراسـيل ، وقـال ابـن املـديين 
  .)1(»  الثمانني التسعني وقد ناهز

ما رأيت أحدا قط أعلم باحلالل : قال قتادة  . ..سعيد بن املسيب « : ـ السيوطي 7
ّـإنه أفقـه النـاس : ما لقيت أعلم منه ، وقال سليمان بن موسى : واحلرام منه ، وقال مكحول 

  .)2( » . ..ّإنه أفضل التابعني: أمحد  ، وقال
ّسيب بــن حــزن القرشـــي اإلمــام أبــو حممـــد ســعيد بــن املـــ « : ـ عبــدالحق الـــدهلوي 8

ّأحــد األعــالم ، ســيد التــابعني ،  . ..املخزومــي املــدين ، مــن فقهــاء الــسبعة الــذين كــانوا باملدينــة
مجع بني الفقـه واحلـديث والزهـد والعبـادة والـورع ، ثقـة حجـة فقيـه رفيـع الـذكر ، رأس يف العلـم 

  .والعمل
ّـإنه : سعيد بن املسيب أعلم النـاس ، ويقـال : ّويروى عن اإلمام زين العابدين أنه قال 

  .)3( » . ..ًمل يكن يف التابعني أكثر منه علما

  ترجمة أبي هريرة
ّفهــو مــن الــصحابة الكبــار واألئمــة األعــالم عنــد أهــل الــسنة ، فــال » أبــو هريــرة « ّوأمــا  ّ

م يف القـــرآن ّحاجــة إىل تعديلــه وتوثيقـــه بعــد أن مــدح اهللا ســـبحانه تعــاىل الــصحابة وأثـــىن علــيه
ّ األحاديــث العامــة واخلاصــة يف فــضله 6الكــرمي كمــا يزعمــون ، وبعــد أن وردت عــن رســول اهللا 

  .ومقامه كما يروون
ّوال بأس بذكر مقتطفات من ترامجه يف معاجم الصحابة واحلفاظ  ّ ٍ:  

__________________  
  .305/  1يب التهذيب تقر) 1(
  .طبع مع تنوير احلوالك ، 17: ّإسعاف املبطأ برجال املوطأ ) 1(
  .رجال املشكاة للشيخ عبداحلق الدهلوي) 2(
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ّأبـو هريـرة الدوسـي صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : ـ ابن عبـدالبر 1 ّ.. . 
ّأســلم أبــو هريــرة عــام خيــرب ، وشــهدها مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث لزمــه وواظــب  ّ

ّلم ، ّه ، وكانـت يـده مـع يـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـعليه رغبة يف العلم راضيا بشبع بطن
ّوكــان مــن أحفــظ أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ،  وكــان يــدور معــه حيثمــا دار ، ّ

وكــان حيــضر مــا ال حيــضره ســائر املهــاجرين واألنــصار ، الشــتغال املهــاجرين بالتجــارة واألنــصار 
  .حبوائجهم

ّعليه وسلم بأنه حريص علـى العلـم واحلـديث ، وقـال ّوقد شهد له رسول اهللا صلى اهللا  ّ
ّيا رسول اهللا ، إين قد مسعت منك حديثا كثريا ، فإين أخشى أن أنـسى ، فقـال : له  ً أبـسط : ً

ًضمه ، فضممته ، فما نسيت شيئا بعده :ّفبسطته فغرف بيده مث قال : رداءك ، قال  ّ.  
ّــ وممن روى . بــني صــاحب وتــابعروى عنــه أكثــر مــن مثامنائــة رجــل مــن: وقــال البخــاري 

ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبداهللا وأنس وواثلة بن األسقع وعائـشة ، : ّعنه من الصحابة 
ّاســتعمله عمــر بــن اخلطــاب علــى البحــرين مث عزلــه ، مث أراده علــى العمــل فــأىب عليــه ، ومل يــزل  ّ

  .)1( » . ..يسكن املدينة ، وا كانت وفاته
ّ ب د ع أبــو هريــرة الدوســي صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  «: ـ ابــن األثيــر 2

ً وقد اختلف يف امسه اختالفـا كثـريا ، مل خيتلـف يف اسـم آخـر . ..ّوسلم ، وأكثرهم حديثا عنه ً
وإمنــا هــو مــشهور بكنيتــه ، وأســلم أبــو هريــرة عــام خيــرب ، وشــهدها مــع  . ..مثلــه وال مــا يقاربــه

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   :ّ مث لزمه وواظب عليه رغبة يف العلم ، فدعا له رسول اهللا ّ
أخربنــا إبــراهيم وغــريه عــن أيب عيــسى ، أخربنــا أبــو موســى ، أخربنــا عثمــان ابــن عمــر ، 

  :أيب هريرة ، قال قلت  أخربنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي ، عن
__________________  

  .1758 / 4االستيعاب يف معرفة األصحاب ) 1(
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ّأبـــسط رداءك ، فبـــسطته ، فحـــدث  : قـــال .يـــا رســـول اهللا ، أمســـع منـــك أشـــياء فـــال أحفظهـــا
ّحديثا كثريا ، فما نسيت شيئا حدثين به ً ًً.  

  .أنت كنت ألزمنا لرسول اهللا وأحفظنا حلديثه: ّ عن ابن عمر أنه قال أليب هريرة . ..

ّم تقولـون إن أبـا هريـرة ّإنكـ: مسعـت أبـا هريـرة قـال :  عن الزهـري عـن األعـرج قـال . ..
ً كنـــت رجـــال مـــسكينا أخـــذم رســـول اهللا !، واهللا املوعـــد) ص ( يكثـــر احلـــديث عـــن رســـول اهللا  ً

علـــى مـــلء بطـــين ، وكـــان املهـــاجرون يـــشغلهم الـــصفق باألســـواق ، وكانـــت األنـــصار يـــشغلهم 
ّمــن يــسبط ثوبــه فلــن ينــسى شــيئا مسعــه مــين ، ف:  وقــال رســول اهللا .القيــام علــى أمــواهلم بــسط ً

ًثويب حىت قضى حديثه مث ضممته إيل فما نسيت شيئا مسعته بعد  ّ ّ.  
  . ..روى عن أيب هريرة أكثر من مثامنائة رجل من صاحب وتابع:  قال البخاري . ..

 » . ..58تـويف سـنة :  وقـال اهليـثم بـن عـدي .57تـويف أبـو هريـرة سـنة : قال خليفـة 
)1(.  

ّاين ، احلافظ الفقيه ، صاحب رسـول اهللا صـلى أبو هريرة الدوسي اليم « : ـ الذهبي 3
ة الفتــــوى ، مــــع اجلاللــــة والعبــــادة . ..ّاهللا عليــــه وســــلم ّــــ كــــان مــــن أوعيــــة العلــــم ومــــن كبــــار أئم

  .والتواضع
  . ..روى عنه مثامنائة نفس أو أكثر: قال البخاري 

ّوكــان مــن أصــحاب الــصفة فقــريا ، ذاق جوعــا وفاقــة ، مث بعــد النــيب صــلح حالــه وك ّ ً ً ثــر ّ
ًمالـه ، وكــان كثــري التعبـد والــذكر ، ويل إمــرة املدينـة ، ونــاب أيــضا عـن مــروان يف إمرــا ، وكــان  ّ

  أوسعوا :ّ السوق حيمل احلزمة وهو يقول ّمير يف
__________________  

  .315 / 5أسد الغابة يف أمساء الصحابة ) 1(
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  . ..الطريق لألمري ، وكان فيه دعابة
ّيب كثري التميمي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صـلى اهللا روى أمحد يف مسنده عن أ

ّوأمـه إىل عبـادك املـؤمنني ، وحبـبهم  ـ يعـين أبـا هريـرة ـ ّاللهـم حبـب عبيـدك هـذا: ّعليـه وسـلم  ُّ
  . ..إليهما

د : ّقـــال األعمـــش عـــن أيب صـــاحل الـــسمان  ّـــكـــان أبـــو هريـــرة مـــن أحفـــظ أصـــحاب حمم
  .رسول اهللا

  .يرة أحفظ من روى احلديث يف دهرهأبو هر: وقال الشافعي 
ًال أعرف أحدا من أصـحاب : وروى كهمس عن عبداهللا بن شفيق قال قال أبو هريرة 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحفظ حلديثه مين ّ ّ.  
أبو داود الطيالسي ، نا عمران القطان ، عن بكر بن عبداهللا ، عن أيب رافـع ، عـن أيب 

ًهريرة إنه لقي كعبا ، ف ًمـا رأيـت أحـدا مل يقـرأ التـوراة أعلـم : ّجعل حيدثه ويسأله ، فقال كعـب ّ
  .مبا فيها من أيب هريرة

يـا أبـا : ّهشيم ، عن يعلى بن عطا ، عن الوليد بن عبدالرمحن ، عن ابن عمر إنه قال 
  .)1( » . ..هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول اهللا ، وأعلمنا حبديثه

  :أقول 
ّ املنـصف يف صـحة حـديث التـشبيه ، وإنـه لـيعلمّوبعـد هـذا كلـه ال يرتـاب  ـ بعـد هـذا ـ ّ

ًيف دعواه ، وأن غرضه سرت احلقيقة وكتمان الواقع ظلما وزورا) ّالدهلوي ( كذب  ً ّ.  
__________________  

  .32 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
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  ترجمة ياقوت الحموي 
ديث برتمجـــة الـــذي ذكـــر احلـــ) معجـــم األدبـــاء ( وبقـــي ترمجـــة يـــاقوت احلمـــوي صـــاحب 

ّ ويــاقوت مــن أعــاظم مــصنفي أهــل الــسنة ، ومــن مــشاهري أدبــائهم وحمققــيهم. ..ّــاملفجع ّ ّ.. . 
  .هذا من جهة

ّقد اشتهر ياقوت بتعـصبه علـى سـيدنا أمـري املـؤمنني : ٍومن جهة أخرى  ّ ، حـىت نـص 7ّ ّ
  . ..ّمرتمجوه على ذلك كابن خلكان

كـره واعتبـاره ، إذ ال يبقـى بعـد هـذا ٍوحينئذ ، ال يرتاب أحد يف صحة احلديث الـذي ذ
  . ..جمال إلنكاره أو القدح يف سنده

  :ّومن كلمات أهل السنة يف ترمجة ياقوت ما يلي 
أبــو الــدر يــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي التــاجر ، عتيــق عبــداهللا ابــن «  : ـ الــسمعاني 1

ّ مسع أبا حممد عبداهللا بن حممد بن هزار مرد الصريف. ..أمحد البخاري يين ، قـرأت عليـه ببغـداد ّ
ً وكـان شـيخا ملـيح الـشيبة لطيفـا .ّأمايل أيب طاهر املخلص بروايته عن ابن هزامـرد عنـه ً نظيفـا[ ً

  .)1(»  مبصر 543ظاهره اخلري والصالح ، وتويف سنة ] 
ًوكان متعصبا علـى علـي بـن أيب طالـب  « :ّ ـ ابن خلكان 2 ً ، وكـان قـد طـالع شـيئا 2ّ

ه إىل دمـــشق يف ســـنة ثـــالث مـــن كتـــب اخلـــوارج ، ف ّـــاشـــتبك يف ذهنـــه منـــه طـــرف قـــوي ، وتوج
 ، وجرى بينهمـا 2ّعشرة وستمائة ، وقعد يف بعض أسواقها ، وناظر بعض من يتعصب لعلي 

ًّكالم أدى إىل ذكره عليا   مبا ال يسوغ ، فثـار النـاس عليـه ثـورة كـادوا يقتلونـه ، فـسلم مـنهم 2ّ
  ت القضية إىل وايل البلد ، فطلبه ومل يقدر ً، وخرج من دمشق منهزما بعد أن بلغ

__________________  
  .ّاألنساب ـ الرومي) 1(
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ّعليه ، ووصل إىل حلب خائفا يرتقب ً.. .  
ّوكان قد تتبع التواريخ ، وصنف كتابا مساه إرشاد األلباء إىل معرفـة األدبـاء ، يـدخل يف  ً ّ ّ

  .)1( » . ..ّأربع جملدات
الـدين ، األديـب  ّرومـي احلمـوي مث البغـدادي التـاجر شـهابيـاقوت ال « : ـ الـذهبي 3

ة يف التــاريخ واألنــساب والبلـــدان وغــري ذلــك  تـــويف يف .ّـــاألخبــاري ، صــاحب التــصانيف األدبي
  .)2(» رمضان 

ّياقوت الرومي احلموي مث البغدادي التاجر ، شـهاب الـدين ، األديـب  « : ـ اليافعي 4
  .ة يف التاريخ واألنساب والبلدان وغري ذلكّاألخباري ، صاحب التصانيف األدبي

ً من بالده صـغريا ، فابتاعـه ببغـداد رجـل تـاجر ، وملا كـرب يـاقوت املـذكور قـرأ شـيئا ريسُأ ّـ ً
ّمــــن النحــــو واللغــــة ، وشــــغله مــــواله باألســــفار يف متــــاجره ، مث جــــرت بينــــه وبــــني مــــواله قــــضية  ّ

ً باملطالعـة فوائـد ، وصـنف كتابـا أوجبت عتقه ، فأبعـده عنـه ، فاشـتغل بالنـسخ ، وحـصلت لـه ّ
دات ، وكتابــا يف أخبــار الــشعراء املتــأخرين  ّمســاه إرشــاد األلبــاء إىل معرفــة األدبــاء ، يف أربــع جمل ً ّــ ّ ّ

  .)3(» ّوالقدماء ، وكتبا أخرى عديدة ، وكانت له مهة عالية يف حتصيل املعارف 
  .ياقوت الرومي الكاتب احلموي « : ـ ابن حجر 5

ًّكان ذكيا ، حسن الفهم ، ورحـل يف طلـب النـسب إىل بـالد الـشام : ّجار قال ابن الن
ّومـــصر والبحــــرين وخراســــان ، ومســـع احلــــديث ، وصــــنف معجـــم البلــــدان ، ومعجــــم األدبــــاء ، 

  .وأمساء اجلبال واألار واألماكن
__________________  

  .127 / 6وفيات األعيان ) 1(
  .456 / 2العرب ) 2(
  .543ادث سنة  حوجلنانمرآة ا) 3(



 53 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ّقـــال ابـــن النجـــار 
بكـــان غزيـــر : )*( األخـــالق  ّـــ الفـــضل ، وكـــان حـــسن الـــصحبة ، طي

  .)1( » . .. ومل يبلغ الستني626 ومات حبلب سنة .ًحريصا على الطلب

  اعتماد العلماء على ياقوت 
اظهم علـــى أقـــوال يـــاقوت وحتقيقاتـــه يف  ّـــوكثـــريا مـــا يعتمـــد كبـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة وحف ًّ

ّالعلمـــاء ، ونكتفــي هنـــا بــإيراد مـــوارد مــن اعتمـــاد احلــافظ جـــالل الــدين الـــسيوطي علـــى تــراجم 
  :ياقوت احلموي 

د بـــن حممـــد بـــن عمـــران البـــصري الرقـــام ، أبـــو احلـــسن ، قـــال « : قـــال الـــسيوطي  ّحمم ّ ّـــ
  .)2(» ّأحد أصحاب ابن دريد القيمني بالعلم والفهم : ياقوت 

 .بدالواحــد الــسعيدي النحــوي أبــو عبــداهللاّــحممد بــن بركــات بــن هــالل بــن ع« : وقــال 
ّعـايل احملـل يف النحـو واللغـة واألدب ، أحـد فـضالء املـصريني وأعيـام املـربزين ، : قال ياقوت  ّ

  .)3(» أخذ النحو واألدب عن ابن باشا 
__________________  

« : ت ، قال ابن شاكر الكتيب وال بأس بذكر ترمجة ابن النجار الذي نقل ابن حجر كالمه يف الثناء على ياقو) *(
صنف التاريخ الذي ذيل به علـى تـاريخ اخلطيـب ، اسـتدرك فيـه علـى اخلطيـب ، فجـاء يف ثالثـني جملـدا ، دل علـى  ً ّ ّ ّ

ً وكــان إمامــا ثقــة حجــة مقــرءا جمــودا حــسن احملاضــرة كيــسا متواضــعا ، اشــتملت .ّتبحــره يف هــذا الــشأن وســعة حفظــه ً ًً ً
القمـر املنـري يف املـسند الكبـري ، ذكـر :  ولـه كتـاب . ..ًيخ ، ورحل سبعا وعـشرين سـنةمشيخته على ثالثة آالف ش

ّكل صحايب وما له من احلديث ، وله كتاب كنز اإلمام يف معرفة السنن واألحكام ، واملختلف واملؤتلف ، ذيـل بـه 
ّاب عواليــه ، كتــاب معجمــه ، جنـــة ّعلــى ابــن مــاكوال ، واملتفــق واملفــرتق ، ونــسبة احملـــدثني إىل اآلبــاء والبلــدان ، كتــ

الناظرين يف معرفة التابعني ، الكمال يف معرفة الرجال ، القصر الفائق يف عيون أخبار الدنيا وحماسن تواريخ اخلالئق 
  . ]36 / 4فوات الوفيات  [ . ». ..ّ، الدرة الثمينة يف أخبار املدينة ، نزهة الورى يف أخبار أم القرى

  .239 / 6بن حجر العسقالين لسان امليزان ال) 1(
  .99: بغية الوعاة ) 2(
  .24: نفس املصدر ) 3(
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واســع العلــم ، راجــح :  قــال يــاقوت .ّــحممد بــن أمحــد أبــو النــدى الغنــدجاين« : وقــال 
  .)1( » . ..املعرفة باللغة وأخبار العرب وأشعارها

  : قال ياقوت . ..ّحممد بن أمحد أبو الرحيان اخلوارزمي« : وقال 
  .)2( » . ..ّا تصانيفه يف النجوم واهليئة واحلكمة فإا تفوت احلصرّوأم

)2 (  

   بن حنبل رواية أحمد
  :ورواه أمحد بن حنبل بطريق صحيح 

  :ّقال أبو جعفر حممد بن علي بن شهرآشوب السروي املازندراين رمحة اهللا عليه 
ّ املـسيب ، عـن أمحد بن حنبل ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن« 
  :  قال 6ّعن ابن عباس ، كالمها عن النيب ] بإسناده [ ّ وابن بطة يف اإلبانة .أيب هريرة

من أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه ، وإىل نوح يف فهمـه ، وإىل موسـى يف مناجاتـه ، « 
قـال  .قبـلّوإىل عيسى يف مسته ، وإىل حممد يف متامه وكماله ومجاله ، فلينظـر إىل هـذا الرجـل امل

  .فتطاول الناس أعناقهم فإذا هم بعلي ، كأمنا ينقلب يف صبب وينحل عن جبل: 
  ّوإىل إبراهيم يف خلته ، وإىل حيىي يف زهده ، : ّأنه قال  ّتابعهما أنس ، إال

__________________  
  .21: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ) 1(
  .20: نفس املصدر ) 2(
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  .)1(»  فلينظر إىل علي بن أيب طالب . بطشهوإىل موسى يف

  ترجمة ابن شهرآشوب 
ّوقــد ذكــر كبـــار علمــاء الـــسري والتــواريخ مـــن أهــل الـــسنة أبــا جعفـــر حممــد بـــن علــي بـــن  ّ

  :شهرآشوب السروي ، ووصفوه باألوصاف احلميدة ، وأثنوا عليه الثناء البالغ 
أبـو جعفـر  ـ ة سـني مهملـةالثانيـ ـ ّـحممد بـن علـي بـن شهرآشـوب « : ـ قال الصفدي 1

السروي املازندراين ، رشيد الدين الشيعي ، أحد شـيوخ الـشيعة ، حفـظ أكثـر القـرآن ولـه مثـان 
ّســنني ، وبلــغ النهايــة يف أصــول الــشيعة ، كــان يرحــل إليــه مــن الــبالد ، مث تقــدم يف علــم القــرآن  ّ

ّوأخلــع عليــه ، وكــان ــي والغريــب والنحــو ، ووعــظ علــى املنــرب أيــام املقتفــي ببغــداد ، فأعجبــه 
املنظر ، حسن الوجه والشيبة ، صـدوق اللهجـة ، ملـيح احملـاورة ، واسـع العلـم ، كثـري اخلـشوع 

ّوالعبادة والتهجد ، ال يكون إالعلى وضوء ّ.  
  .)2( » 588ًأثىن عليه ابن أيب طي يف تارخيه ثناء كثريا ، تويف سنة 

وب ، أبــو جعفــر املازنــدراين ، رشــيد ّــحممد بــن علــي بــن شهرآشــ « : ـ الفيروزآبــادي 2
ّالــدين الــشيعي ، بلــغ النهايــة يف أصــول الــشيعة ، تقــدم يف علــم القــرآن واللغــة والنحــو ، ووعــظ 

  .ّأيام املقتفي فأعجبه وخلع عليه ، وكان واسع العلم ، كثري العبادة ، دائم الوضوء
ـــه كتـــاب الفـــصول يف النحـــو ، وكتـــاب املكنـــون واملخـــزون يف عيـــون ال فنـــون ، وكتـــاب ل

  أسباب نزول القرآن ، وكتاب متشابه القرآن ، وكتاب األعالم
__________________  

  . ط ايران264 / 3مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ) 1(
  .164 / 4الوايف بالوفيات ) 2(
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 عــاش مائــة ســنة .ّــ مجــع فيــه فوائــد وفرائــد مجة.والطرائــق يف احلــدود واحلقــائق ، وكتــاب اجلديــدة
  .)1( » 588ّالعشرة أشهر ، مات سنة إ

ّــحممد بــن علــي بــن شهرآشــوب ، أبــو جعفــر الــسروي املازنــدراين ،  « : ـ الــسيوطي 3
ًكـان مقـدما يف علـم القـرآن والغريـب والنحـو ، واسـع : رشيد الـدين ، شـيعي ، قـال الـصفدي  ّ
ف  ـالعلــم ، كثــري العبــادة واخلــشوع ، أل قــرآن ، متــشابه الفــصول يف النحــو ، أســباب نــزول ال: ّـ

  .)2( » . ..القرآن ، مناقب علي بن أيب طالب ، املكنون ،
ــدين الــداودي 4 ّــحممد بــن علــي بــن شهرآشــوب بــن أيب نــصر ، أبــو  « : ـ شــمس ال

جعفر السروي املازندراين ، رشيد الدين ، أحد شيوخ الشيعة ، اشتغل باحلديث ولقـي الرجـال 
ّ، مث تفقــه وبلــغ النهايــة يف فقــه أهــل مذ ّهبــه ، ونبــغ يف األصــول حــىت صــار رحلــه ، مث تقــدم يف ّ ّ ّ

أحـــسن اجلمـــع [  كـــان إمـــام عـــصره وواحـــد دهـــره ، .علـــم القـــرآن والقـــراءات والتفـــسري والنحـــو
، والغالـــب عليـــه علـــم القـــرآن واحلـــديث ، وهـــو عنـــد الـــشيعة كاخلطيـــب البغـــدادي ] والتـــأليف 

ّمراسيله ومتفقه ومفرتقه ، إىل غـري ذلـك ّألهل السنة ، يف تصانيفه وتعليقات احلديث ورجاله و
   .من أنواعه ، واسع العلم ، كثري الفنون

  .588مات يف شعبان سنة 
ّما زال الناس حبلب ال يعرفون الفرق بني ابن بطة احلنبلي وابـن بطـة : قال ابن أيب طي 

ّالشيعي ، حىت قدم الرشيد فقال  ّ   .)3(» ّإن بطة احلنبلي بالفتح والشيعي بالضم : ّ
ّوإذا عرفت جاللة قدر ابن شهرآشوب السروي ، وعلو مقامه يف الفقه ّ  

__________________  
  .240: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ) 1(
  .77: بغية الوعاة ) 2(
  .199 / 2طبقات املفسرين ) 3(
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ل ، مل  مــع صــدق اللهجــة واألمانــة يف النقــ. ..واحلــديث والتفــسري والرجــال والقــراءات والنحــو
ّيبق عندك أي شك وريب يف رواية أمحد بن حنبل حلديث التشبيه بالـسند املتقـدم الـذي ذكـره 

  .ابن شهرآشوب

  رواية صاحب الصحائف حديث التشبيه عن أحمد
ّهــذا ، باإلضـــافة إىل أن روايـــة أمحـــد بـــن حنبـــل حلـــديث التـــشبيه مـــذكورة يف كتـــب أهـــل 

ًالـــسنة أيـــضا ، ففـــي كتـــاب  مللـــك العلمـــاء شـــهاب الـــدين الـــدولت آبـــادي ) هدايـــة الـــسعداء ( ّ
ّ، أنــه عـــزا روايــة احلــديث الــشريف إىل أمحــد والبيهقـــي ، ) ّالــصحائف ( اهلنــدي ، عــن كتــاب 

  :حيث قال 
ّروى أمحــد والبيهقــي يف فــضائل الــصحابة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال «  ّ ّ :

قــــواه ، وإىل إبــــراهيم يف حلمـــــه ، وإىل مــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه ، وإىل يوشـــــع يف ت
  .»موسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل وجه علي 

يف مقام اجلـواب عـن داللـة هـذا احلـديث علـى  ـ مل ينكر) الصحائف ( مث إن صاحب 
: روايـة أمحـد بـن حنبـل للحـديث ، بـل مل يـشك يف صـحته ، بـل قـال  ـ 7إمامة أمـري املـؤمنني 

ٍأن كـــل واحـــد مـــن اخللفـــاء األربعـــة ، بـــل كـــل واحـــد مـــن الـــصحابة مكـــرم عنـــد اهللا ، واحلـــق «  ٍ ّ ّ
ٍموصــوف بالفــضائل احلميــدة ، وال جيـــوز الطعــن يف أحــد مـــنهم ، ألن الطعــن يف واحــد مـــنهم  ّ

  .)1(» يوجب الكفر 
ّهــــو الــــشيخ مشــــس الــــدين حممــــد بــــن أشــــرف احلــــسيين ) الــــصحائف ( ّومؤلــــف كتــــاب 

د بــــــن أشــــــرف احلــــــسيين « : يب الــــــسمرقندي ، قــــــال اجللــــــ ّــــــآداب الفاضــــــل مشــــــس الــــــدين حمم
  ّالسمرقندي ، احلكيم احملقق ، صاحب الصحائف

__________________  
  .خمطوط ـ اهلداية األوىل ، اجللوة السابعة ـ هداية السعداء) 1(
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  . .. ، وهي أشهر كتب الفن ،6والقسطاس ، املتوىف يف حدود سنة 
  .)1(» وعليها شروح 

 احلمــد هللا الــذي اســتحق .الــصحائف يف الكــالم أولــه« : بقولــه ) الــصحائف  ( وذكــر
  .)2(»  وهو على مقدمة وستة صحائف وخامتة .الوجود والوحدة اخل

ـــــزان أي املنطـــــق ، وهـــــو علـــــى مقدمـــــة « : بقولـــــه ) القـــــسطاس ( وذكـــــر  قـــــسطاس املي
ّلــدين حممــد الــسمرقندي ومقــالتني ، األوىل يف التــصورات ، والثانيــة يف التــصديقات ، لــشمس ا

  .)3(» ، وهو صاحب الصحائف 
فقـال ) املعـارف يف شـرح الـصحائف ( شارحه صاحب ) الصحائف ( ووصف كتاب 

ّـوكتـاب الـصحائف جـامع ملــا ثبـت بـاحلجج القطعيــة والـدالئل اليقينية ، علــى مـا شـهد بــه « :  ّ
ا تبتـين علـى أصـوهلم صريح العقل من حجـج املخـالفني علـى الفالسـفة وغـريهم ، واملطالـب إمنـ

ّوقواعـدهم ، ليلغــي حــسبان املـريبني ، ويقــوي إميــان املـصيبني ، إذ احلــق ال يتميــز وال يقــرب إال  ّ ّ
أن أكتــب لــه   فــالتمس مجاعــة مــن العلمــاء وطائفــة مــن الفــضالء.بإبانــة احلجــة وإزالــة الــشبهة

ًشــرحا وافيــا لبيانــه ، كافيــا لتبيانــه ، مــع زيــادة مــا يتوقــف عليــه االت ً قــان ، وإفــادة مــا يفتقــر إليــه ً
  .»اإليقان ، فالتزمته ومسيته كتاب املعارف يف شرح الصحائف 

ويظهــر مــن كالمــه ) كــشف الظنــون ( ًوقــد ذكــر الكاتــب اجللــيب هــذا الــشرح أيــضا يف 
 وكتـــاب الـــصحائف وشـــرحه املـــذكور يعـــدان مـــن الكتـــب الكالميـــة .وجـــود شـــروح عديـــدة لـــه

  .عداد املقاصد واملواقف والطوالع وشروحهاّاملعتمدة عند أهل السنة ، يف 
__________________  

  .39 / 1كشف الظنون ) 1(
  .1075 / 2كشف الظنون ) 2(
  .1326 / 2املصدر ) 3(
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هـــذا ) الـــصحائف ( ّهـــذا ، وألجـــل أن يطمـــئن القـــارئ مبـــا ذكرنـــاه مـــن روايـــة صـــاحب 
يف كتابــه ، ) لــسعداء هدايـة ا( احلـديث الــشريف عــن أمحـد بــن حنبــل ، ونقلـه صــاحب كتــاب 

  :فإنا ننقل عني ما جاء يف الكتابني 

  ّنص كالم صاحب الصحائف
، يف اهلدايــــة األوىل ، اجللـــوة الـــسابعة ، فيمــــا يـــصري بـــه الرجــــل ) هدايـــة الـــسعداء ( يف 

  .ًّرافضيا
ّمن قال إن عليـا كـان نبيـا أو أفـضل مـن النـيب وأعلـم منـه ، وأنكـر خالفـة : يف التمهيد  ّ ً ً ّّ ّ

ّني ، أو ســبهما ، أو لعنهمــا ، أو قــال إن أبــا بكــر لــيس مــن الــصحابة ، فهــو رافــضي الــشيخ ّ ّ
  .كافر

ِ إذ همــا فــي اْلغــار(ّويف تفــسري الطيــيب عنــد قولــه تعــاىل  ِ ُ ْ قــالوا مــن أنكــر صــحبة أيب  ) ِ
ّبكر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد كفر ّ ّ ّ.  

ّإن رسول اهللا صلى : 2ّعن الرتمذي ، عن ابن عمر  : ّ اهللا عليـه وسـلم قـال أليب بكـر ّ
  .أنت صاحيب يف الغار وصاحيب يف احلوض

ّمن قال حب علي كفر ورفـض فهـو خـارجي كـافر ألن اهللا أحبه وأحبـه : ويف التشريح  ّـ ّ ّ ّ
ّالنيب والصحابة واملؤمنون أمجعون ، فإنه يسب هؤالء ّ   .ّالكل ّ

ه كــان علــى الــضالل أو كــان ّــمــن قــال ألحــد مــن اخللفــاء األربعــة إن: ّيف كتــاب الــشفاء 
ًكــافرا يقتــل ، ألنــه كفــر ، وإن ســبهم بغــري هــذا مــن مــشامتة النــاس نكل نكــاال شــديدا ، ومــن  ّ ًَ ــ  ّ

ًقال لغريهم من الصحابة كان فالن من أهل الضاللة نكل نكاال شديدا  َ  ُ«.  
هنا ّويف الصحائف يف الفصل الثالث ، يف أفضل الناس بعد النيب ، املراد باألفضل ه« 

  .ًأن يكون أكثر ثوابا عند اهللا واختلفوا فيه
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ّفقال أهل السنة وقدماء املعتزلة إنه أبو بكر ، وقال الشيعة وأكثر املتـأخرين مـن املعتزلـة  ّ ّ
  .هو علي

ّإستدل أهل السنة بوجهني ، األول  َوسيجنبـها األ (قوله تعاىل : ّ ْ َ ُ ُ ََ ُتـقى الذي يـؤتي مالـهَ َ ِ ْ ُ ِ  َ ْ 
ّ عنــد أكثــر املفــسرين ، واألتقــى أكــرم عنــد اهللا تعــاىل لقولــه 2ملــراد هــو أبــو بكــر  الــسورة ، وا)

َ إن أكر(تعاىل  ْ َ  ْمكم عند اهللا أتقاكمِ ُْ َْ ِ َ ْ ِ ُ   . واألكرم عند اهللا أفضل) َ
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : الثــاين  واهللا مــا طلعــت مشــس وال غربــت علــى أحــد بعــد : ّ

  . بكرّالنبيني واملرسلني أفضل من أيب
ّبأن هذا ال يدل على أنه أفضل ، بل بأن غريه ليس أفضل منه: وأجاب الشيعة  ّ ّ.  

ّواحتجت الشيعة بـأن الفـضيلة إمـا عقليـة أو نقليـة ، والعقليـة إما بالنـسب أو باحلـسب  ّـ ّ ّ ّ ّّ
ّ، وكان علي أكمل الصحابة يف مجيع ذلك ، فهو أفضل ّ.  

ّأما بالنسب ، فألنه أقرب إىل رسول اهللا ، ّ ّ والعباس وإن كان عـم رسـولّ اهللا لكنـه كـان  ّ
ّأخا عبداهللا من األب وكان أبو طالب أخا منهما ، وكـان علـي هامشيـا مـن األب واألم ، ألنـه  َّ ً ًّ
ّعلـــي بـــن أيب طالـــب بـــن عبـــداملطلب بـــن هاشـــم ، وعلـــي بـــن فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم ،  ّّ

ّواهلــامشي أفــضل لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم اصــطفى مــن ولــ ًد إمساعيــل قريــشا واصــطفى مــن ّ
  ً.قريش هامشا

ّوأما احلسب ، فألن أشرف الـصفات احلميـدة الزهـد والعلـم والـشجاعة ، وهـو فيهـا أمت  ّ ّ ّ
  .ّوأكمل من الصحابة

ا العلـــم ، فألنــه ذكـــر يف خطبــه مـــن أســـرار التوحيــد والعـــدل والنبــوة والقـــضاء والقـــدر  ّأم ُ ّ ــ ّ
ٍحــد مــن الــصحابة ، ومجيــع الفــرق ينتهــي نــسبتهم يف وأحــوال املعــاد مــا مل يوجــد يف الكــالم أل

  ّعلم األصول إليه ، فإن املعتزلة ينسبون أنفسهم إليه ،



 61 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ّواألشعري أيضا منتـسب إليـه ألنه كـان تلميـذا للجبـائي املنتـسب إىل علـي ، وانتـساب الـشيعة  ً ّـ ً ّ
ّبني ، واخلوارج مع كوم أبعد الناس عنه أكابرهم تالمذتـه ، وابـن عبـاس  ّ ّرئـيس املفـسرين كـان ّ

ًتلميــذا لــه وعلــم منــه تفــسري كثــري مــن املواضــع الــيت تتعلــق بعلــوم دقيقــة مثــل احلكمــة واحلــساب 
ّوالشعر والنجوم والرمل وأسرار الغيب ، وكان يف علـم الفقـه والفـصاحة يف الدرجـة العليـا وعلـم  ّ

ك وتصفية البـاطن الـذي ال ًالنحو منه ، وأرشد أبا األسود الدئلي إليه ، وكان عاملا بعلم السلو
ّاألنبيـــاء واألوليـــاء حـــىت أخـــذه مجيـــع املـــشايخ منـــه أو مـــن أوالده أو مـــن تالمـــذم ،  ّيعرفـــه إال

ه قــال لــو كــسرت الوســادة مث جلــست عليهــا لقــضيت بــني أهــل التــوراة بتــورام وبــني  ّوروي أن ّــ
 بفرقـام ، واهللا مـا مـن آيـة ّأهل اإلجنيل بإجنيلهم ، وبني أهل الزبور بزبورهم وبـني أهـل الفرقـان

ّأنزلـــت يف بـــر أو حبـــر أو ســـهل أو جبـــل أو مســـاء أو أرض أو ليـــل أو ـــار إالوأنـــا أعلـــم فـــيمن  ّ
ّنزلت ويف أي شيء نزلت ، وروي أنه قال  ّلـو كـشف الغطـاء مـا ازددت يقينـا ، وقـال صـلى  :ّ ً

  .والقضاء حيتاج إىل مجيع العلوم ّاهللا عليه وسلم أقضاكم علي ،
ّـا الزهد ، فلمـا علـم منـه بـالتواتر مـن تـرك اللـذات الدنياوية واإلحـرتاز عـن احملظـورات ّوأم ّ

اد الــصحابة كــأيب ذر وســلمان الفارســي وأيب  ّمــن أول العمــر إىل آخــره مــع القــدرة ، وكــان زه ــ ّ ّ
  .الدرداء تالمذته

ة عـــن الـــشرح ، حـــىت قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّوأمـــا الـــشجاعة ، فغني ّ ّ ّ ّـــ  فـــىت ال: ّ
ّإالعلي ال سيف إالذو الفقار ، وقال صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب لضربة علي خري من  ّ ّ ّ ّ

  .عبادة الثقلني
ّوكــذا الــسخاوة ، فإنــه بلــغ فيهــا الدرجــة القــصوى حــىت أعطــى ثالثــة أقــراص مــا كــان لــه  ّ ّ

َ ويطعمـون الطعـام(وألوالده غريها عنـد اإلفطـار ، فـأنزل اهللا تعـاىل   َ ُ َِ ْ ِـ علـى حبـه مُ ِ  ُ ًسكينا ويتيمـا َ ًَِ َ ِْ

ًوأسيرا ِ ََ (.  
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ّوكــــان أوالده أفــــضل أوالد الــــصحابة كاحلــــسن واحلــــسني ، وقــــال النــــيب صــــلى اهللا عليــــه  ّ
ّـوسلم مها سيدا شباب أهل اجلنة ، مث أوالد احلسن مثل احلسن املثىن واحلـسن املثلث وعبـداهللا  ّّ ّ ّ ّ

  .ّني مثل األئمة املشهورة وهم اثنا عشرّبن املثىن والنفس الزكية ، وأوالد احلس
وكــان أبــو حنيفــة ومالــك رمحهمــا اهللا أخــذا الفقــه مــن جعفــر الــصادق والبــاقون منهمــا ، 
ّوكــــان أبــــو يزيــــد البــــسطامي مــــن مــــشايخ اإلســــالم ســــقاء يف دار جعفــــر الــــصادق ، واملعــــروف  ِ

ًالكرخـــي أســـلم علـــى يـــد علـــي الرضـــا وكـــان بـــواب داره ، وأيـــضا إجتمـــاع األ ّ ّكـــابر مـــن األمـــة ّ
ّوعلمائها على شيعيته دال على أنه أفضل وال عربة بقول العوام ّ.  

ّوأما الفضائل النقلية ، فما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ ّ.  
ّخرب الطري ، وهو قوله صـلى اهللا عليـه وسـلم اللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك : األوىل  ّ ّ

  .هيأكل معي هذا الطري ، فجاء علي وأكل مع
ّخـــرب املنزلـــة ، وهـــو قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : الثانيـــة  ّأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن : ّ

ه ال نــيب بعــدي ، وهــذا أقــوى مــن قولــه يف حــق أيب بكــر ّ موســى إال ّأن ّ واهللا مــا طلعــت مشــس : ّــ
ّوال غربت بعد النيب على أفضل من أيب بكر ، ألنه إمنـا يـدل علـى أن غـريه لـيس أفـضل منـه ،  ّ

  .ّى أنه أفضل من غريهال عل
ّيــدل علــى أن الغــري مــا كــان أفــضل منــه ال علــى أنــه مــا يكــون ، فجــاز أن ال : ًوأيــضا  ّ

  .يكون عند ورود هذا اخلرب ويكون بعده
ّخرب املنزلة يدل على أن له مرتبة األنبيـاء ، لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم إال: ًوأيضا  ّ ّ ّـأنه  ّ

ّــيــدل علــى أن غــريه ممن هــو أدىن مــن مراتــب األنبيــاء لــيس ّال نــيب بعــدي ، وخــرب أيب بكــر إمنــا  ّ ّ
ّأفضل منـه ، لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـد النبيني واملرسـلني ، فجـاز أن يكـون علـي أفـضل  ّـ ّ ّ

  .منه



 63 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ّخـــرب الرايـــة ، روي أنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث أبـــا بكـــر إىل خيـــرب فرجـــع : الثالثـــة  ّ ّ
ًمنهزمــا ، مث بعــث عمــر فرجــع منهزمــا ّ ، فبــات رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مغتمــا ، فلمــا ّ ًّ ّ ّ

ه اهللا : أصـــبح خـــرج إىل النـــاس ومعـــه الرايـــة وقـــال  ّـــالعطـــني الرايـــة رجـــال حيـــب اهللا ورســـوله وحيب ّ ً ّ ُ
ّورسوله كرارا غري فرار ، فتعرض له املهاجرون واألنصار فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ ًّ

ّإنه أرمد العينني ، فتفل يف عينيه مث دفع إليه الراية: فقيل  ؟ّأين علي:  ّ.  
ّكنـت جالـسة عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : خرب السيادة ، قالت عائـشة : الرابعة  ّ ّ

ّبأيب أنت وامي ألـست سـيد العـرب: هذا سيد العرب ، فقلت : إذ أقبل علي فقال  :  فقـال ؟ّ
ّأنا سيد العاملني وهو سيد العرب ّ.  

ّخرب املوىل ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  : اخلامسة ّ   .مواله فعلي مواله من كنت: ّ
ّوروى أمحد والبيهقـي يف فـضائل الـصحابة أنه قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّـ مـن أراد أن : ّ

ينظر إىل آدم يف علمـه ، وإىل يوشـع يف تقـواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف هيبتـه 
  .عبادته ، فلينظر إىل وجه علي، وإىل عيسى يف 
ّ ، قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2روي عـن أنـس بـن مالـك : السادسة  ّ :

  .إن أخي ووزيري وخري من أتركه بعدي يقضي ديين وينجز وعدي علي بن أيب طالب
ّروي عــن ابــن مــسعود أنـه قــال صــلى اهللا عليــه وسـلم : ّالـسابعة  ّ علــي خــري البــشر مــن : ّ

  .قد كفرأىب ف
ه قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم يف ذي الثديـة: الثامنـة  َروي أن ُ ّ ّ ًكـان رجـال منافقـا ـ ّـ يقتلـه  ـ ً

ّخــري اخللــق ، ويف روايــة خــري هــذه األمــة ، وكــان قاتلــه علــي بــن أيب طالــب ، وقــال صــلى اهللا  ّ
  ّإن اهللا تعاىل اطلع على أهل الدنيا: ّعليه وسلم لفاطمة 
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ًذه نبيا مث اطلع ثانيا فاختار منهم بعلكّواختار منهم أباك واخت ًّ ّ.  
ّهذا ما قالوا ، واحلق أن كل واحد من اخللفـاء األربعـة ، بـل مجيـع الـصحابة مكـرم عنـد  ّ

  .اهللا ، موصوف بالفضائل احلميدة ، وال جيوز الطعن فيهم ، إذ الطعن فيهم يوجب الكفر
ّوالصواب أن إمامة كل اخللفاء األربعة حق ّ.  

ّحديث علي أنت مين مبنزلة هارون من موسى متفق عليه : يف املشكاة ّ.  
 األتـقى ال(: ّيف الدرر  َ َْ َذي يـؤتي ماله يـتـزكىْ َ َُ َُ ِ ْ يف أيب :  ، وقيـل 2يف أيب بكـر :  قيل ) ِ

  .الدحداح
  .إذا تعارضا تساقطا: قالت الشيعة : يف دستور احلقائق 

ّعلـم ـذا احلــديث أن بعـد النـيب لـيس: فـإن قيـل  ّ  أحــد أفـضل مـن أيب بكـر ، وال نفهــم ّ
  .ّمن احلديث أنه أفضل من غريه

ّفهــم باللغــة أن غــريه لـــيس أفــضل منــه ، وعلــم بـــالعرف أن أبــا بكــر أفــضل بعـــد : قيــل 
ّالنبيني على كافة الناس ، وإذا عارض اللغة رجح العرف ّ.  

ه ّعلــــم باحلــــديث أن غــــريه لــــيس أفــــضل منــــه ، وال يفهــــم أن ال يكــــون غــــري: فــــإن قيــــل 
  .ًمستويا به

  .لفظ أفضل مينع املماثلة وفضل الغري: قلنا 
واألحـــسن أن يقـــال بعـــد : ّيف شـــرح عقائـــد النـــسفي عنـــد قولـــه أفـــضل البـــشر بعـــد نبينـــا 

ّاألنبيــاء ، لكنــه أراد البعديــة الزمانيــة ، ولــيس بعــد نبينــا نــيب ، ومــع ذلــك ال بــد مــن ختــصيص  ّ ّ ّ ّ ّ
ّ ، إذ لو أريد كل بـشر يوجـد بعـ7عيسى  ّ ، ولـو أريـد كـل بـشر يولـد 7ّد نبينـا انـتقض بعيـسى ُ ُ

ّبعد نبينا مل يفد التفضيل على الصحابة ، ولو أريد كل بـشر هـو موجـود علـى وجـه األرض مل  ُ ّ
  يفد التفضيل على



 65 ..............................................................................سند حديث التشبيه 

ّالتابعني ومن بعدهم ، ولو أريد كل بشر يوجد على األرض ينتقض بعيسى  ُ7.  
ّمتعارضــة ، ومل جنــد هــذه املــسألة مما يتعلــق بــه حنــن وجــدنا دالئــل اجلــانبني : ًوفيــه أيــضا  ّــ

  .»شيء من األعمال ، وال يكون التوقف فيه خمال بشيء من الواجبات 

  ترجمة أحمد بن حنبل 
علـى حفظـه وثقتـه  ّأحد أئمتهم األربعة املـشهورين ، وقـد أمجعـوا»  أمحد بن حنبل «و 

  :ه ّ ولننقل بعض كلمام يف حق. ..وورعه وجاللته وسيادته
أمحد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد بـن إدريـس بـن عبـداهللا  « : ـ ابن حبان 1

ابن حيان بن عبداهللا بن أنس بن عوف بن قاسط بـن مـازن بـن شـيبان بـن ذهـل بـن ثعلبـة بـن 
عكابــة بــن صــعب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن هنــب بــن أفــصى ابــن دعمــى بــن 

  .بن معد بن عدنانجديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
  .كنيته أبو عبداهللا ، أصله من مرو ، ومولده ببغداد

  .ابن عيينة ، وهشيم ، وإبراهيم بن سعد: يروي عن 
  .روى عنه أهل العراق والغرباء

  .241مات سنة 
ًوكـان حافظــا ، متقنـا ، فقيهــا ، الزمـا للــورع اخلفـي ، مواظبــا علـى العبــادة الدائمـة ، بــه  ً ً ً

ّأغاث اهللا عزوجل ّ أمـة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وذلـك أنـه ثبـت يف احملنـة وبـذل نفـسه هللا ّ ّ ّ ّ
ًعزوجـــل ، حـــىت ضـــرب بالـــسياط للقتـــل ، فعـــصمه اهللا عـــن الكفـــر ، وجعلـــه علمـــا يقتـــدى بـــه  ّ ّ ّ ّ

  .وملجأ يلتجأ إليه
  ّمسعت حممد بن نضر: ّمسعت أمحد بن حممد بن أمحد السندي يقول 
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طلبت احلديث سنة تسع وسبعني وكـان ابـن سـتة : ن حنبل يقول مسعت أمحد ب: ّالفراء يقول 
  .)1(» عشر سنة 
ّومنهم اإلمام املبجل ، واهلمام املفضل ، أبو عبداهللا أمحـد  « : ـ أبو نعيم اإلصبهاني 2 ّ
النقــاد ، امــتحن فكــان يف احملنــة   لــزم االقتــداء وظفــر باالهتــداء ، علــم الزهــاد وقلــم.بــن حنبــل

ًكان يف النعمة شكورا ، كان للعلم واحللم واعيا وللفهم والفكر راعيا ًصبورا ، واجتىب ف ً ً «)2(.  
إمام يف النقل ، وعلم يف الزهد والورع ، وكان أعلم النـاس مبـذاهب  « : ـ ابن ماكوال 3

  .الصحابة والتابعني ، أصله مروزي ، وقدمت به أمه بغداد وهو محل وولدته ا
ًم بـــن بـــشري ، وخلقـــا كثـــريا مـــن الكـــوفيني والبـــصريني مســـع ابـــن عيينـــة وابـــن عليـــة وهـــشي ً

  .»واحلرمني واليمن والشام واجلزيرة 
هــو اإلمــام البــارع امــع علـى إمامتــه وجاللتــه وورعــه وزهادتــه وحفظــه  « : ـ النــووي 4

  .ووفور علمه وسيادته
د أبـــا عبيـــ: ًرأيـــت ثالثـــة مل يـــر مـــثلهم أبـــدا : روينـــا مـــن طـــرق عـــن إبـــراهيم احلـــريب قـــال 

ّالقاسم ، ما مثلتـه إالجببـل نفـخ فيـه الـروح ّ وبـشر بـن احلـارث ، مـا شـبهته إالبرجـل عجـن مـن .ّ ّ
ّ وأمحد بن حنبل ، كأن اهللا عزوجل مجع له علم األولني من كل صنف.ًقرنه إىل قدمه عقال ّّ ّ .  

ًّمــا أعلــم أحــدا حيفــظ علــى هــذه األمة أمــر دينهــا إالشــابا: وروينــا عــن أيب مــسهر قــال  ّّــ ُ ً 
  . يعين أمحد بن حنبل.باملشرق

ّال حتـــدث إالمـــن  :ّقـــال قـــال يل ســـيدي أمحـــد بـــن حنبـــل وروينـــا عـــن علـــي بـــن املـــديين 
  .كتاب

__________________  
  .18 / 8كتاب الثقات ) 1(
  .161 / 9حلية األولياء ) 2(
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ّكنــا جنـالس أمحــد فيـذكر احلــديث وحنفظـه ونتقنــه ، : وروينـا عـن إبــراهيم بـن خالــد قـال 
   .الكتاب أحفظ ، فيثب وجيئ بالكتاب: إذا أردنا أن نكتبه قال ف

ّوددت أنــه نقــص مــن عمـري وزيــد يف عمــر أمحــد بــن : وروينـا عــن اهليــثم بــن مجيـل قــال 
  .حنبل

مـا رأيـت مـن املـشايخ أحفـظ مـن أمحـد بـن حنبـل ، حـزرت : وروينا عـن أيب زرعـة قـال 
ّكتبه اثين عشر محال وعدال ، كل ذلك كان حيفظ  ً   .عن ظهر قلبهً

 ، فيهــا مجــل ;ًوذكــر ابــن أيب حــامت يف كتابــه اجلــرح والتعــديل أبوابــا مــن مناقــب أمحــد 
أمحد أعلم الناس حبـديث سـفيان : عن عبدالرمحن بن مهدي قال : من نفائس أحواله ، منها 

أمحــد بــن حنبــل وهــو أفقههــم فيــه ، : انتهــى العلــم إىل أربعــة : الثــوري ، وعــن أيب عبيــد قــال 
 بن املديين وهـو أعلمهـم بـه ، وحيـىي بـن معـني وهـو أكتـبهم لـه ، وأبـو بكـر بـن أيب شـيبة وعلي

  .وهو أحفظهم له
كانا يف احلفظ متقاربني وكـان أمحـد : وسئل أبو حامت عن أمحد وعلي بن املديين فقال 

  .أفقه
ًما رأيت أحدا أمجع من أمحد بن حنبل ، وما رأيـت أحـدا أكمـل منـه : وقال أبو زرعة 

  .اجتمع فيه زهد وفقه وفضل وأشياء كثرية، 
  .أمحد إمام الدنيا: وقال قتيبة 

فـسيكون حجـة  ـ يعـين أمحـد بـن حنبـل ـ ْإن عاش هذا الفىت: وعن اهليثم بن مجيل قال 
  .على أهل زمانه

  .ليس يف أصحابنا أحفظ من أمحد بن حنبل: وقال ابن املديين 
  .د على حديث ال أبايل من خالفينإذا وافقين أمح: وقال عمرو بن أمحد الناقد 
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  .اهلامشي من أمحد بن حنبل وسليمان بن داودما رأيت أعقل : وقال الشافعي 
  .كان أمحد بن حنبل بارع الفهم مبعرفة صحيح احلديث وسقيمه: وقال أبو حامت 

ًحججـت مخـس حجـج ثـالث منهـا راجـال : قـال أيب : وقال صاحل بن أمحد بن حنبل 
ًاهن ثالثــني درمهــا، وأنفقــت يف إحــد ًومــا رأيــت أيب قــط اشــرتى رمانــا وال ســفرجال وال :  قــال .ّ ً

ّشيئا من الفاكهة إال ٍأن يشرتي بطيخة فيأكلها خببـز ، أو عنـب أو متـر ً ّ ّ ًوكثـريا مـا كـان :  قـال .ْ
وأمــسك أيب مكاتبــة إســحاق بــن راهويــه ملــا أدخــل كتابــه إىل عبــداهللا بــن  : وقــال .يأتــدم باخلــل
ورمبـــا اشـــرتينا الـــشيء :  قــال .إذا مل يكــن عنـــدي قطعـــة أفـــرخ: وقـــال أيب :  قـــال .طــاهر وقـــرأه

ّفنسره عنه لئال يوخبنا عليه ّ ّ.  
ًما رأيت مصليا قط أحسن صالة من أمحد بن حنبل وال اتباعا للـسنن : وقال امليموين  ًّ ّ

  .منه
بـن ّحـضرت مبـصر عنـد بقـال فـسألين عـن أمحـد : وعن احلـسني بـن احلـسن الـرازي قـال 

ّـال آخـذ مثنـا ممن يعـرف أمحـد : ّكتبت عنه ، فلم يأخـذ مثـن املتـاع مـين وقـال : حنبل ، فقلت  ً
  .بن حنبل

ّإذا رأيت الرجل حيب أمحد فاعلم أنه صاحب سنة: وقال قتيبة وأبو حامت  ّ.  
قيـل لبـشر احلـايف حـني ضـرب أمحـد : وقال إبراهيم بن احلارث ولد عبادة بـن الـصامت 

ّلو قمت وتكلمت كما تكلم: ة بن حنبل يف احملن ّال أقوى عليه ، إن أمحد قام مقام : فقال  .ّ
  .األنبياء

  ّبلغين أن املتوكل أمر أن : مسعت أبا زرعة يقول : وقال ابن أيب حامت 
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مقـامهم ألفـي ألـف   للـصالة علـى أمحـد بـن حنبـل ، فبلـغميسح املوضـع الـذي وقـف النـاس فيـه
  .ومخسمائة ألف

ًأسلم يوم وفاة أمحـد عـشرون ألفـا مـن اليهـود والنـصارى واـوس : اين وقال الورك: قال 
  .املسلمني واليهود والنصارى واوس: ، ووقع املأمت يف أربعة أصناف 

 .ّ وقـــد صـــنف فيهـــا مجاعـــة.ْ ومناقبـــه أكثـــر مـــن أن حتـــصر;وأحـــوال أمحـــد بـــن حنبـــل 
  .)1(» ومقصودي يف هذا الكتاب اإلشارات إىل أطراف املقاصد 

ّكـان إمـام احملـدثني ، صـنف كتـاب املـسند ومجـع فيـه مـن احلـديث  « :ّ ـ ابن خلكـان 5 ّ
ه كـــان حيفـــظ ألـــف ألـــف حـــديث ، وكـــان مـــن أصـــحاب اإلمـــام :  وقيـــل .ّمـــا مل يتفـــق لغـــريه ــإن ّـ

ّ وخواصــه ، ومل يــزل مــصاحبه إىل أن ارحتــل الــشافعي إىل مــصر ، وقــال يف حقــه 2الــشافعي  ّ :
  . ..ا أتقى وال أفقه من ابن حنبلّخرجت من بغداد وما خلفت 

ّحممد بـن إمساعيـل البخـاري ومـسلم بـن : أخذ عنه احلديث مجاعة من األماثل ، منهم 
  . ومل يكن يف آخر عصره مثله يف العلم والورع.احلجاج النيسابوري

 2ّوذكر أبو الفرج ابن اجلـوزي يف كتابـه الـذي صـنفه يف أخبـار بـشر بـن احلـارث احلـايف 
رأيـت بـشر بـن احلـارث : ّحـدث إبـراهيم احلـريب قـال  : الـسادس واألربعـني مـا صـورته يف الباب

ّاحلايف يف املنام ، كأنه خارج من باب مسجد الرصافة ، ويف كمه شـيء يتحـرك ، فقلـت  ّـ مـا : ّ
علينـا  قـدم:  قـال ؟ّمـا هـذا الـذي يف كمـك: غفـر يل وأكـرمين ، فقلـت :  فقـال ؟فعل اهللا بك
  البارحة روح

__________________  
  .1 / 110ذيب األمساء واللغات ) 1(
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فمــا فعــل حيــىي بــن :  قلــت .ّأمحــد ابــن حنبــل ، فنثــر عليــه الــدر واليــاقوت ، فهــذا ممــا التقطــت
:  قلـت .ّتركتهما وقد زارا رب العـاملني ، ووضـعت هلمـا املوائـد:  قال ؟معني ، وأمحد بن حنبل

ّان الطعــام علــي ، فأبــاحين النظــر إىل وجهــه قــد عــرف هــو:  قــال ؟فلــم مل تأكــل معهمــا أنــت
  .)1(» الكرمي 

ّأمحــد بــن حنبــل شــيخ اإلســالم وســيد املــسلمني يف عــصره ، احلــافظ  « : ـ الــذهبي 6
  . ..احلجة ، أبو عبداهللا

ّإن اهللا أيــد هــذا الــدين بــأيب بكــر الــصديق يــوم الــردة وبأمحــد بــن : قــال علــي بــن املــديين  ّ ّ ّ
  .حنبل يوم احملنة
  .إنتهى العلم إىل أربعة أفقههم أمحد: بو عبيد وقال أ

ْأرادوا أن أكـون مثـل أمحـد ، واهللا ال أكـون : وقال ابن معني مـن طريـق ابـن عيـاش عنـه 
  ً.مثله أبدا

  .ما رأى أمحد بن حنبل مثل نفسه: وقال مهام السكوين 
 ـ أفقـه: ل أو قـا ـ أمحد أعلـم: إين مسعت أبا ثور يقول : ّوقال حممد بن محاد الظهراين 

  .من الثوري
ّســرية أيب عبــداهللا قــد أفردهــا البيهقــي يف جملــد ، وأفردهــا ابــن اجلــوزي يف جملــد ، : قلــت  ّ

  .)2(» ّوأفردها شيخ اإلسالم األنصاري يف جملد لطيف 
ّشيخ األمة وعـامل أهـل العـصر ، أبـو عبـداهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل  « : ـ الذهبي 7 ّ

  . ..ي ، أحد األعالمالشيباين املروزي البغداد
ًوكان إماما يف احلديث وضروبه ، إماما يف الفقه ودقائقه ، إماما يف ً   ّالسنة ً

__________________  
  .17 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .17 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
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ًوطرائقها ، إماما يف الورع وغوامضه ، إماما يف الزهد وحقائقه  ً «)1(.  
ّم اجلليل أبو عبداهللا الشيباين املروزي مث البغدادي ، صـاحب هو اإلما « : ـ السبكي 8

  . ..ّاملذهب ، الصابر على احملنة ، الناصر للسنة ، شيخ العصابة ومقتدى الطائفة
أبو بكر يوم الردة ، وعمر يـوم الـسقيفة ، وعثمـان يـوم الـدار ، وعلـي يـوم : وقال املزين 

  . ..صفني ، وأمحد بن حنبل يوم احملنة
خـــذ أي كتـــاب شـــئت مـــن كتـــب وكيـــع ، فـــإن شـــئت أن : عبـــداهللا قـــال يل أيب وقـــال 

ّتسألين عن الكالم حىت اخربك باإلسناد ، وإن شئت باإلسناد حىت أخربك عن الكالم ّ.. .  
  .أمحد حجة اهللا بني خلقه: وعن إسحاق 
قـال أبـو عبـداهللا أمحـد بـن حنبـل شـيخنا وإمامنـا  ـ وقـد سـئل عـن مـسألة ـ وقـال أبـو ثـور

  .يها كذا وكذاف
  .)2(» ّفهذا يسري من ثناء األئمة عليه 

  . ..أمحد بن حنبل « : ـ ابن حجر العسقالني 9
  .ًما رأيت خريا من أمحد ، ما افتخر علينا بالعربية قط: قال ابن معني 
  .ّما قدم علي مثل أمحد: وقال القطان 
  .حرب من أحبار هذه االمة: ًوقال فيه مرة 

ًمــا رأيــت يزيــد بــن هــارون ألحــد أشــد تعظيمــا منــه ألمحــد بــن : وقــال أمحــد بــن ســنان  ّ ٍ

  .حنبل
  .ما رأيت أفقه منه وال أورع: وقال عبدالرزاق 

__________________  
  .241 حوادث العرب يف خرب من غرب) 1(
  .27 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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  .أمحد إمامنا: وقال حيىي بن آدم 
  .زمانهكان أفضل أهل : وقال عبداهللا احلزييب 
  .حجة: وقال العباس العنربي 
  .ًلو جلسنا جملسا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكاملها: وقال حيىي بن معني 

ثقـة ثبـت يف احلـديث ، نـزه الـنفس ، فقيـه يف احلـديث ، متبـع اآلثـار ، : وقال العجلـي 
  .ٍصاحب سنة وخري

  .أمحد شيخنا وإمامنا: وقال أبو ثور 
ٍما رأت عيناي روحا يف جسد أفضل من أمحد ابن حنبل: وقال حجاج بن الشاعر  ً.  

ّمن مسعتموه يذكر أمحد بسوء فاموه على اإلسالم: وقال أمحد الدورقي  ٍ.  
  .هو إمام وحجة: سئل أيب عنه فقال : قال ابن أيب حامت 

  .ّالثقة املأمون أحد األئمة: وقال النسائي 
  .لصحابة والتابعنيكان أعلم الناس مبذاهب ا: وقال ابن ماكوال 
ّكــــان أفقــــه أقرانــــه وأورعهــــم وأكفهــــم عــــن الكــــالم يف احملـــــدثني إاليف : وقــــال اخلليلــــي  ّ ّ

  .اضطرار
ًكان حافظا متقنا فقيها: وقال ابن حبان يف الثقات  ً ً.  

ٍوقال سليمان بن حرب لرجل سأله عن مسألة سل عنها أمحد    .ّفإنه إمام: ٍ
  .)1(» حلديث ثقة ثبت صدوق كثري ا: وقال ابن سعد 

__________________  
  .1 / 72ذيب التهذيب ) 1(
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والــورع والعبــادة ، ًكــان إمامــا يف الفقــه واحلــديث والزهــد  « : ـ الخطيــب التبريــزي 10
ّـوفـضائله كثـرية ، ومناقبـه مجة ، وآثـاره يف  . ..ّوبه عرف الصحيح والسقيم واروح من املعدل

ـــ دنيا مـــذكورة ، انتـــشر ذكـــره يف اآلفـــاق ، وســـرى محـــده يف اإلســـالم مـــشهورة ، ومقاماتـــه يف ال
  .البالد

  .وهو أحد اتهدين املعمول بقوله ورأيه ومذهبه يف كثري من البالد
كــان جمالــسة أمحــد بــن حنبــل جمالــسة اآلخــرة ، ال يــذكر : وقــال أبــو داود السجــستاين 

  .)1(» فيها شيء من أمر الدنيا ، وما رأيت ذكر الدنيا قط 
  .ّوأحد األئمة األربعة أمحد بن حنبل بن هالل أبو عبداهللا الشيباين « :الكفوي  ـ 11

قال املوىل الشهري بأيب أربعـة شـكريي يف مناقـب األخيـار ونـوادر األخبـار عـن أمحـد بـن 
ّولـدت سـنة أربعـني وسـتني ومائـة يف ربيـع األول ، وأول مسـاعي مـن هـشيم سـنة : ّحنبل أنه قا  ّ ّ

 وكان ابن املبارك قدم يف هذه السنة يعين بغداد ، وهي آخـر قدمـة قـدمها ّتسع وستني ومائة ،
 قـال ابنــه .، وذهبـت إىل جملـسه ، فقـالوا خـرج إىل طرطـوس ، فتــويف سـنة إحـدى ومثـانني ومائـة

ّ يوم اجلمعة ضـحوة ودفنـاه العـصر ، لثنـيت عـشرة ليلـة ;تويف أيب : عبداهللا بن أمحد بن حنبل 
ّ، سنة إحدى وأربعني ومائتني ، وسنه سبع وسبعون سنةخلت من شهر ربيع األول  ِ.  

لقيت مائتني من مشايخ العلم ، فما رأيت مثـل أمحـد بـن : وعن أيب داود السجستاين 
  .ّحنبل ، مل يكن خيوض يف شيء مما خيوف فيه الناس من أمر الدنيا ، فإذا ذكر العلم تكلم

  .؟فقلت له يف العلمما رأت عيين مثل أمحد بن حنبل ، : قال أبو زرعة 
__________________  

  .797 / 3 ـ املطبوع مع املشكاة ـ اإلكمال يف أمساء الرجال) 1(
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  .ّيف العلم والزهد والفقه واملعرفة: قال 
ّمجيع ما حدث به الشافعي يف كتابـه وقـال حـدثين الفقيـه الثقـة فهـو أيب : وقال عبداهللا 

;.  
ا الـــشاف: ومسعـــت أيب يقـــول  عي مـــا مل نـــستفد منـــه ، وكـــان أمحـــد أصـــغر منـــه ّـــاســـتفاد من

  .بأربع عشرة سنة
ًحــج أيب مخــس حجــج ، ثالثــا ماشــيا وثنتــني راكبــا ، وكــان ســرق ثيابــه فبقــي يف : قــال  ً ً ّ

ًبيته أيامـا ، فعـرض عليـه الـدنانري والثيـاب فـأىب أن يأخـذ ، فعـرض عليـه أن ينـسخ شـيئا فنـسخ  ً ّ
ّكتابا بدينار ، فاشرتى ثوبا فشقه نصف   .ني فاتزر بنصفه وارتدى بنصفهً

ثالثـة مـن العلمـاء مـن عجائـب الـدنيا ، : ّمسعـت الـشافعي يقـول : ّوعن املـزين أنـه قـال 
ّعــــريب ال يعــــرب كلمتــــه وهــــو أبــــو ثــــور ، وعجمــــي ال خيطــــأ يف كلمــــة وهــــو حــــسن ابــــن حممــــد  ّ

ّالزعفراين ، وصغري كلما قال شيئا صدقه الكبار وهو أمحد بن حنبل ً ّ ّ.  
ام املــأمون ، ومحــل النــاس علــى القــول خبلــق القــرآن وملــا ظهــ ـر القــول خبلــق القــرآن يف أي ّـ

ّمحل إىل املـــأمون مقيـــدا ، فمـــات املــأمون قبـــل وصـــوله ، وملـــا ويل اخلالفــة إبـــراهيم املعتـــصم بـــن  ّ ً ــ ُِ
ّهارون الرشيد طلبـه ، وكـان يف سـجن املـأمون ، وكـان املـأمون ملـا تـويف عهـد إىل أخيـه املعتـصم  ّ ّ

ًفة ، وأوصاه بأن حيمل الناس على القـول خبلـق القـرآن ، فاسـتمر اإلمـام حمبوسـا ، وروي باخلال ّ
ه مكــــث يف الــــسجن مثانيــــة وعــــشرين شــــهرا ، ومل يــــزل ذلــــك حيــــضر اجلماعــــات ، فأحــــضره  ًأن ّّــــ

عبدالرمحن بن إسحاق والقاضي أمحـد بـن أيب  ًاملعتصم وعقد له جملسا للمناظرة فيه إبراهيم بن
ّـ، فنـاظرهم ثالثــة أيام ، ومل يــزل معهـم يف جــدال إىل اليـوم الرابــع ، فـأمر بــضربه ، داود وغريمهـا 

  ّفضرب بالسياط ، ومل يزل على الصرب إىل
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ّأن أغمـــي عليـــه ، مث محـــل وصـــار إىل منزلـــه ، مث ويل اخلالفـــة الواثـــق فـــأظهر مـــا أظهـــره املـــأمون  ّ
 مات املعتصم ، ويف زمان الواثـق واملعتصم ، وكان أمحد بن حنبل حيضر اجلماعة ويفيت إىل أن

ّصار خمتفيا ال خيرج إىل الصالة وال إىل غريها وال يفيت ، ملا قال له الواثق ونبهه بأن ال جتمعن  ّ ً
ّإليك أحدا وال تسكن يف بلد أنا فيه ، فأقام خمتفيا إىل أن مـات الواثـق ، وويل اخلالفـة املتوكـل  ً ً

ًد بــن حنبـل فأكرمــه وأطلــق لــه مـاال كثــريا ، فلــم يقبلــه ، فرفـع احملنــة ، وأمــر بإحـضار اإلمــام أمحــ ً
ّوفرقـــه علـــى الفقـــراء واملـــساكني ، وأجـــرى املتوكـــل علـــى أهلـــه وولـــده يف كـــل شـــهر أربعـــة آالف  ّ

  .)1(» درهم ، فلم يرض اإلمام أمحد بذلك 
حم ، ألمحـد يف مـسنده بفـتح النـون ، يقـال أسـند الكتـاب مجـع فيـه « : املناوي  ـ 12
ــــشهاب ومــــسند الفــــردوس ، أي إســــناد مــــا أســــنده  الــــصحابة ، أي رووه باإلســــناد كمــــسند ال

ّحديثهما ، ومل يكتف يف الرمـز إليـه حبـرف واحـد كمـا فعـل يف أولئـك ، لـئال يتـصحف بعالمـة  ّ
ّالبخاري ، واإلمام أمحد هو ابن حممد بن حنبل ، الناصـر للـسنة ، الـصابر علـى احملنـة ، الـذي 

ّ وقال إمام احلرمني غسل وجه السنة من .قي ببغداد أفقه وال أزهد منهما ب: قال فيه الشافعي 
  .ّغبار البدعة ، وكشف الغمة عن عقيدة األمة

ولــد ببغــداد ســنة أربــع ومخــسني ومائــة ، وروى عــن الــشافعي وابــن مهــدي وخلــق وعنــه 
  .الشيخان وغريمها

  .)2(» ّومات سنة إحدى وأربعني ومائتني ، وارجتت الدنيا مبوته 
ّاإلمـام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل الـشيباين ، أبـو عبـداهللا ،  « : ـ الزرقـاني المـالكي 13

ّاملروزي مث البغدادي ، أحد الكبار األئمة احلفاظ الطوافني ، ّ ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 1(
  .25 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 2(
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ّ الذي من اهللا به على األمة ، ولواله لكفـر النـاس يف احملنـة ، ذو املناقـب ّالصابر على البلوى ، ّ  َ
ْالشهرية ، وحسبك قـول الـشافعي شـيخه  َ خرجـت مـن بغـداد فمـا خلفـت ـا أفقـه وال أزهـد : ّ

  .وال أورع وال أعلم منه
 ؟ومــا يــدريك :كــان أمحــد حيفــظ ألــف ألــف حــديث ، وقيــل : وقــال أبــو زرعــة الــرازي 

  .اكرتهذ: قال 
  .ّولد سنة أربع وستني ومائة ، ومات سنة إحدى وأربعني ومائتني

َوحرز مـــن حــضر جنازتــه مــن الرجـــال فكــانوا مثامنائــة ألــف ، ومـــن : ّقــال ابــن خلكــان  ُــ
ًالنساء ستون ألفا ، وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى واوس إنتهى ً ّ.  

ّيقـاس املوضـع الـذي وقـف للـصالة فيـه علـى أمحـد أمر املتوكـل أن : ويف ذيب النووي  ّ
، فبلـــغ مقـــام ألفـــي ألـــف ومخـــسمائة ، ووقـــع املـــأمت يف أربعـــة أصـــناف ، مـــن املـــسلمني واليهـــود 

  .)1(» ّوالنصارى واوس 
ًكــــان أعظمهــــم شــــأنا ، وأوســــعهم روايــــة ، وأعــــرفهم  « : ـ ولــــي اهللا الــــدهلوي 14

  .)2(» ّحنبل ، مث إسحاق بن راهويه أمحد بن : ًللحديث رتبة ، وأعمقهم فقها 
__________________  

  .31 / 1شرح املواهب اللدنية ) 1(
  .54: اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ) 2(
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 )3 (  

   حاتم الرازي رواية أبي
ّقال أبو حممد أمحـد بـن حممد العاصـمي  ّـ : ّأخربنـا احلـسني بـن حممـد البـسيت ، قـال « : ّ

ّحدثنا حممـد بـن بـشر ، قـال : نصور ، قال ّحدثنا عبداهللا بن أيب م ّحـدثنا حممـد بـن إدريـس : ّ ّ
ّحدثنا حممد بن عبداهللا بن املثـىن األنـصاري ، قـال : احلنظلي قال  ّحـدثين محيـد ، عـن أنـس : ّ

  :، قال 
ّكنـــا يف بعـــض حجـــرات مكـــة نتـــذاكر عليـــا ، فـــدخل علينـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  ّ

 مـن أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمـه ، وإىل أيهـا النـاس ،: ّوسـلم ، فقـال 
ّإبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف شـدته ، وإىل عيـسى يف زهادتـه ، وإىل حممـد وائـه ، وإىل 
ّجربئيــــل وأمانتــــه ، وإىل الكوكــــب الــــدري ، والــــشمس الــــضحى ، والقمــــر املــــضي ، فليتطــــاول 

  .)1(»  بن أيب طالب  وأشار إىل علي.ولينظر إىل هذا الرجل

  ترجمة أبي حاتم 
 .ّـ منهـا أبـو حـامت حممد بـن إدريـس بـن املنـذر احلنظلـي الـرازي.اجلزي « : ـ السمعاني 1

وكـان أهلهـا يقـدمون علينـا حيـاة أيب  : قـال .حنن من أهل إصبهان مـن قريـة جـز: وكان يقول 
ّ، مث انقطعوا عنا ّ.  

ًكــان إمامــا ، حافظــا فهمــا ، : وأبــو حــامت  ً مــن مــشاهري العلمــاء ، لــه رحلــة إىل الــشام ً
  .ومصر والعراق ، روى عنه أبو عمرو بن حكيم ، وعامل ال حيصون كثرة

__________________  
  . خمطوط ـزين الفىت بتفسري سورة هل أتى) 1(
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  .)1( » 277تويف سنة 
م درب حنظلـة ، منهـا أبـو حـامت إمـا: وبالري درب مشهور يقال له  « : ـ السمعاني 2

عـــصره واملرجــــوع إليــــه يف مــــشكالت احلـــديث ، وهــــو مــــن هــــذا الـــدرب ، وكــــان مــــن مــــشاهري 
 روى عنـه . ..العلماء ومن مذكوري العلماء املوصوفني بالفضل واحلفـظ والرحلـة ولقـي العلمـاء

ًّيونس بن عبداألعلى والربيع بـن سـليمان املـصريان ومهـا أكـرب منـه سـنا : ّاألعالم األئمة ، مثل  ّ
ّاعا ، وأبو زرعة الرازي ، والدمشقي ، وحممد بن عوف احلمصي ، وهـؤالء مـن أقرانـه وأقدم مس ً

  .، وعامل ال حيصون
أول سـنة خرجـت يف طلـب احلـديث أقمـت سـنني أحـصيت مـا : وذكر أبو حامت وقال 

مــشيت علــى قــدمي زيــادة علــى ألــف فرســخ ، مل أزل أحــصي حــىت ملــا زاد علــى ألــف فرســخ 
ّ ّ

  .تركته
ًمـن أغـرب علـي حـديثا غريبــا : قلـت علـى بـاب أيب الوليـد الطيالـسي  : وقـال أبـو حـامت ّ

ّمــسندا صــحيحا مل أمســع بــه ، فلــه علــي درهــم يتــصدق بــه ، وقــد حــضر علــى بــاب أيب الوليــد  ّ ً ً
وإمنا كـان مـرادي أن يلقـى علـي مـا مل أمسـع بـه ، ليقولـوا  ـ أبو زرعة فمن دونه ـ خلق من اخللق ّ

ّ فمـــا يـــأ .ْ ، وكـــان مـــرادي أن أســـتخرج مـــنهم مـــا لـــيس عنـــديهـــو عنـــد فـــالن فأذهـــب فـــأمسع
ًألحد منهم أن يغرب علي حديثا  ٍ.  

ّوحممـد بـن حيـىي ـ يعين ابـن راهويـه  ـ ما رأيت بعد إسحاق: وكان أمحد بن سلمة يقول 
  .ّأحفظ للحديث وال أعلم مبعانيه من أيب حامت حممد بن إدريس

 فقلـت لـه ؟أي شـيء حتفـظ مـن األذواء: ً يوما ّقال يل هشام بن عمار: قال أبو حامت 
 وعـددت لـه .ذو األصابع ، وذو اجلوشن ، وذو الزوائد ، وذو اليدين ، وذو اللحية الكـاليب: 

  .حفظنا حنن ثالثة وزدت أنت ثالثة: ّستة ، فضحك وقال 
__________________  

  .اجلزيـ  ساباألن) 1(
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  .)1(» عني ومائتني مات أبو حامت بالري يف شعبان سنة سبع وسب
ّـحممد بـن إدريـس بـن املنـذر ، : وفيها تويف أبو حامت الـرازي ، وامسـه  « : ـ ابن األثير 3

  .)2(» وهو من أقران البخاري ومسلم 
ّأبــو حــامت الــرازي وابنــه ، د س ت ، حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر بــن  « : ـ الــذهبي 4

  . ..دثني ، احلنظلي الغطفاين اإلمام احلافظ الناقد ، شيخ احمل.داود بن مهران
ّكــان مــن حبــور العلــم ، طــوف الــبالد ، وبــرع يف املــنت واإلســناد ، ومجــع وصــنف وجــرح  ّ

ّوعدل وصحح وعلل ّ   . .. مسع. .. وهو من نظراء البخاري. ..ّ
: قال يل أبـو حـامت اللبـان احلـافظ : ّويتعذر استقصاء سائر مشاخيه ، فقد قال اخلليلي 

  .ًه أبو حامت الرازي فبلغوا قريبا من ثالثة آالفقد مجعت من روى عن
ّحــــدث عنــــه ولــــده احلــــافظ اإلمــــام أبــــو حممــــد عبــــدالرمحن بــــن أيب حــــامت ، ويــــونس بــــن  ّ

  . وخلق كثري. ..عبداألعلى
  .ّكان أبو حامت أحد األئمة احلفاظ األثبات: قال اخلطيب 
بعني ومــن بعــدهم ، ًكــان أبــو حــامت عاملــا بــاختالف الــصحابة وفقــه التــا: قــال اخلليلــي 

مـا رأيـت أمجـع مـن أيب حـامت وال  :ّا علـي بـن إبـراهيم القطـان يقـول مسعت جدي ومجاعة مسعـو
  .أفضل منه

مسعـــت أبـــا :  مسعـــت احلـــسن بـــن احلـــسني الدارســـيتين قـــال . ..علـــي بـــن إبـــراهيم الـــرازي
ـــه : قـــال يل أبـــو زرعـــة : حـــامت يقـــول  ّإن : مـــا رأيـــت أحـــرص علـــى احلـــديث منـــك ، فقلـــت ل

  .فسألت:  قال الرقام .من أشبه أباه فما ظلم: بدالرمحن ابين حلريص ، فقال ع
__________________  

  .احلنظلي ـ األنساب) 1(
  .277 حوادث .الكامل يف التاريخ) 2(
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رمبــا كــان يأكــل وأقــرأ عليــه ، : عبــدالرمحن عــن اتفــاق كثــرة الــسماع لــه وســؤاالته ألبيــه ، فقــال 
  .ل اخلالء وأقرأ عليه ، ويدخل البيت يف طلب شيء وأقرأ عليهوميشي وأقرأ عليه ، ويدخ

ًأبــو زرعــة وأبــو حــامت إمامــا : مسعــت يــونس بــن عبــداألعلى يقــول : قــال ابــن أيب حــامت 
  .بقاؤمها صالح للمسلمني: خراسان ، ودعا هلما وقال 

وذكـر لـه أبـا زرعـة وابـن  ـ مسعت حجاج بـن الـشاعر: ّوقال حممد بن احلسني بن مكرم 
  .ما باملشرق أنبل من أيب حامت: فقال  ـ واره وأبا جعفر الدارمي

 وقـال هبـة .كان أبو حـامت مـن أهـل األمانـة واملعرفـة: قال احلافظ عبدالرمحن بن خراش 
ًكان أبو حامت إماما حافظا مثبتا: اهللا الاللكائي  ً ً.  

ل الـذهيب بعــد إىل أن قـا» ّــثقة : وقـال النـسائي : وذكـره الاللكـائي يف شـيوخ البخــاري 
ّإذا وثق أبو حامت رجال فتمـسك بقولـه ، فإنـه « : حكاية مجلة من قضايا أيب حامت يف أسفاره  ً ّ

ّال يوثق إالرجال صحيح احلديث ، وإذا لني رجال أو قال فيه ال حيتج به فتوقف حىت ترى مـا  ً ًّ ّ
ّقال غريه فيه ، فإن وثقه أحد فال تنب على جتـريح أيب حـامت فإنه متعنـ ّـ ّ ت يف الرجـال ، قـد قـال ْ

  . ..طائفة من رجال الصحاح ليس حبجة ، ليس بقوي ، أو حنو ذلك يف
  .)1( » . ..277مات احلافظ أبو حامت يف شعبان سنة 

ّـأبـو حـامت الـرازي ، اإلمـام احلـافظ الكبــري حممد بـن إدريـس ابـن املنــذر  « : ـ الــذهبي 5
  .)2( » . ..احلنظلي ، أحد األعالم

ّحــافظ املــشرق ، أبــو حــامت حممــد بــن إدريــس احلنظلــي ، يف شــعبان ، «  : ـ الــذهبي 6
  .وهو يف عشر التسعني ، وكان بارع احلفظ ، واسع الرحلة ، من أوعية العلم

__________________  
  .247 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .132 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
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ًوكـــان جاريـــا يف  .ًا ال حيـــصوني ، وأبـــا مـــسهر ، وخلقـــّمســـع حممـــد بـــن عبـــداهللا األنـــصار
  .)1(» مضمار البخاري وأيب زرعة الرازي 

  .)2( مبثل عبارة الذهيب  ـ اليافعي7
ّيف سـنة سـبع وسـبعني ومـائتني مـات حـافظ زمانـه أبـو حـامت حممـد بـن «  :  ـ الـذهبي8

ً وكـــان جاريـــا يف مـــضمار أيب .إدريـــس احلنظلـــي الـــرازي ، يف شـــعبان ، وهـــو يف عـــشر التـــسعني
  .)3(» عة والبخاري زر

أبـو حـامت الـرازي احلـافظ ، مسـع ] بـن املنـذر [ ّدس ، حممد بن إدريس «  :  ـ الذهبي9
وعنه دس وولده عبدالرمحن بـن أيب حـامت واحملـاملي ] وخالئق [ األنصاري وعبيداهللا بن موسى 

  .]وخلق [ 
  .ما رأيت أحفظ منه: قال موسى بن إسحاق األنصاري 

ما رأيت بعد ابـن راهويـه والـذهلي أحفـظ للحـديث وال أعلـم : ة وقال أمحد بن سلم [
  .)4( » 277 مات يف شعبان سنة .]مبعانيه من أيب حامت 

ــأبــو حــامت الــرازي ، أحــد األئمة األعــالم ، ولــد ســنة  « : ـ الــسبكي 10  ، مســع 195ّ
الـــــصفار ، ويـــــونس ابـــــن  :ّ حـــــدث عنـــــه مـــــن شـــــيوخه . ..ا نعـــــيم وعبيـــــداهللا بـــــن موســـــى وأبـــــ

أبـو زرعـة : األعلى ، وعبدة بن سليمان املروزي ، والربيع بن سليمان املرادي ، ومن أقرانـه عبد
ّإن البخـــاري وابـــن : الـــرازي والدمـــشقي ، ومـــن أصـــحاب الـــسنن أبـــو داود والنـــسائي ، وقيـــل 

  .)5( » . ..ماجة رويا عنه ومل يثبت ذلك
  نظلي ، أبوّحممد بن إدريس بن املنذر احل « : ـ ابن حجر العسقالني 11

__________________  
  .58 / 2 ـ 277 حوادث .العرب) 1(
  .277 حوادث .مرآة اجلنان) 2(
  .277 حوادث .دول اإلسالم) 3(
  .18 / 3 الکاشف عن أمساء رجال الكتب ستة) 4(
  .207/  2الشافعية طبقات ) 5(
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  .)1( » 277 مات سنة . حامت الرازي ، أحد احلفاظ ، من احلادية عشر
ّـكـان أحـد األئمـة احلفاظ :  قال اخلطيـب . ..ّأحد األئمة احلفاظ « : السيوطي  ـ12 ّ

ّاألثبات ، مشهورا بالعلم مذكورا بالفضل ، وثقه النسائي وغريه ً قدم مـصر :  وقال ابن يونس .ً
  .)2(»  مات بالري سنة مخس وقيل سبع وسبعني مائتني .ًقدميا وكتب ا وكتب عنه

)4 (  

  رواية ابن شاهين 
أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان املعــروف بــابن شــاهني : وروى حــديث التــشبيه 

  :ّحيث قال ما نصه 
ّثنــا حممــد بــن احلــسني بــن محيــد بــن الربيــع ، ثنــا حممــد بــن عمــران بــن«  حجــاج ، ثنــا  ّ

عــن أيب هــارون العبــدي عــن أيب ســعيد  ـ يعــين احلــرباين ـ عبيــداهللا بــن موســى ، عــن أيب راشــد
  :اخلدري قال 

ّنـــا حـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فأقبـــل علـــي بـــن أيب طالـــب ، فـــأدام رســـول اهللا ك ّ ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم النظـر إليـه ، مث قـال  ّ ْمـن أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف : ّ

  .)3(» حكمه ، وإىل إبراهيم يف حلمه ، فلينظر إىل هذا 

  ترجمة ابن شاهين 
   هذه السنة يف ذي احلجة ، تويف أبو حفص عمر بنيف « : ـ ابن األثير 1

__________________  
  .143/  2تقريب التهذيب ) 1(
  .255: طبقات احلفاظ ) 2(
  .خمطوط ـ ّكتاب السنة) 3(
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ّأمحــد بــن حممد بــن أيــوب املعــروف بــابن شــاهني الــواعظ ، مولــده يف صــفر ســنة   وكــان .297ّــ
  .)1(» ًمكثرا من احلديث ، ثقة 

احلــافظ املفــسر الــواعظ صــاحب التــصانيف أبــو : ّيف الــسنة املــذكورة  « :يــافعي  ـ ال2
قـال لنـا ابـن : حفص ابن شـاهني ، عمـر بـن أمحـد البغـدادي ، قـال احلـسني بـن املهتـدي بـاهللا 

ًصــنفت ثالمثائــة وثالثــني مــصنفا ، منهــا : شــاهني  ّ  واملــسند ألــف .التفــسري الكبــري ألــف جــزء :ّ
  .ًريخ مائة ومخسون جزءوثالمثائة جزء ، والتا

ّابــن شــاهني ثقــة مــأمون ، مجــع وصــنف مــا مل يــصنفه أحــد : وقــال ابــن أيب الفــوارس  ّ «
)2(.  

البغــدادي  عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان بــن شــاهني ، أبــو حفــص « : ـ ابــن الجــزري 3
  . .. ، روى احلروف عن277 ولد سنة .ّالواعظ احلافظ املفسر

ًكان إماما كبـريا ، ثقـة مـشهورا  ً تـويف اليـوم الثـاين  .ّتواليـف يف الـسنة وغريمهـا مفيـدة، لـه ً
  .)3( » 385من يوم النحر سنة 

 أبو حفـص الـواعظ املعـروف . ..عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد « : ـ الخوارزمي 4
ّمســع شــعيب بــن حممــد الــذارع ، وأبــا جنــدب التــزيل ، :  قــال اخلطيــب يف تارخيــه .بــابن شــاهني

ّوحممد بن حممد بن   . ..ّ املغلسّ
  .العتيقي ، والتنوخي ، واجلوهري ، وخلق كثري: روى عنه 

ًمسعـت مـن ابـن شـاهني شـيئا كثـريا ، وكـان : مسعت ابن الساجي القاضـي يقـول : قال  ً
  .حسبت ما اشرتيت به احلرب إىل هذا الوقت فكان سبعمائة درهم: ًيقول يوما 

__________________  
  .385دث سنة  حوا.الكامل البن األثري) 1(
  .385حوادث  .مرآة اجلنان) 2(
  .588 / 1طبقات القراء البن اجلزري ) 3(
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  .كنت أشرتي احلرب أربعة أرطال بدرهم: قال الدراوردي 
ّومكث ابن شاهني بعد ذلك يكتب زمانا ما حدثنا بشيء: قال  ً.  

  .)1( » 385تويف سنة 
ّذه االمـة احملمديـة ، علماؤهـا منتهـى األمـم هـ« ) : منتهـى العقـول (  يف  ـ الـسيوطي5

ّكأنبيــاء بــين إســرائيل ، وكفــى مــنهم اخللفــاء األربعــة ، واألئمــة األربعــة الــذين اخرتعــوا العلــوم ، 
كـــاخرتام علـــي علـــم النحـــو ، واخلليـــل العـــروض ، والـــشافعي اصـــول الفقـــه ، واجلرجـــاين املعـــاين 

  .والبيان
ًلتفــسري ، كــان حيفــظ كتابــا محــل منتهــى احلفــظ البــن جريــر الطــربي يف روايتــه يف علــم ا

كــراس ، وحفــظ ثالمثائــة ألــف بيــت مــن  ّ وحفــظ ابــن األنبــاري يف كــل مجعــة ألــفً.مثــانني بعــريا
 وابــن ســينا احلكــيم حفـــظ .ٍ وكــان الــشافعي حيفــظ مـــن مــرة أو نظــرة.ًالــشعر استــشهادا للنحــو

عــض حمفــوظ ّ والكــل مــن ب.القــرآن يف ليلــة واحــدة ، وأبــو زرعــة كــان حيفــظ ألــف ألــف حــديث
  . والبخاري حفظ عشرة ، أي مائة ألف حديث.أمحد بن حنبل

ًمنتهــى التـــصانيف يف الكثـــرة البــن شـــاهني ، صـــنف ثالمثائــة وثالثـــني مـــصنفا ، منهـــا  ّ ّ :
دا ًالتفـــسري ألـــف جـــزء ، واملـــسند ألـــف ومخـــسمائة جـــزء ، والتـــاريخ مائـــة ومخـــسون جمل  ومـــداد .ّـــ

ّوهـذا مـن كرامـة طـي الزمـان كاملكـان مـن وراثـة  .ًاألف قنطار وسبعة وعـشرون قنطـارالتصانيف 
  .»ليلة اإلسراء وليلة القدر 

احلـافظ أبـو حفـص عمـر بـن أمحـد بـن شـاهني البغـدادي احلـافظ  « : ـ الـديار بكـري 6
» التفــسري ألــف جــزء ، واملــسند ألــف وثالمثائــة جــزء : ّاملفــسر ، صــاحب التــآليف ، ومــن كتبــه 

)2(.  
__________________  

  .530 / 2رجال مسند أيب حنيفة ) 1(
  .385حوادث سنة ـ تاريخ اخلميس ) 2(
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ّإن آمنـة آمنـت بـه صـلى اهللا عليـه : وقـد روي « :  بشرح قول القـسطالين  ـ الزرقاني7 ّ
ّوســـلم بعــــد موــــا ، فــــروى الطـــربي بــــسنده عــــن عائــــشة أن النـــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم نــــزل  ّ ّّ ّ

ًاحلجـــون كئيبـــا حزينـــا ، فأقـــام بـــه مـــ ًا شـــاء اهللا عزوجـــل ، مث رجـــع مـــسرورا وقـــال ً ّ ّ ّســـألت ريب : ّ
ّفأحىي يل أمي فآمنت يب ، مث ردها ّ ورواه أبو حفص ابـن شـاهني يف كتـاب الناسـخ واملنـسوخ  .ّ

  :قال » له 
أبو حفـص ابـن شـاهني احلـافظ الكبـري اإلمـام  ـ أي حديث عائشة هذا بنحوه ـ ورواه« 

ًثالمثائــة وثالثــني مــصنفا ، منهــا  . ..دادي ، الثقــة املــأموناملفيــد عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان البغــ ّ
 385 مـات يف ذي احلجـة سـنة .جـزء وثالمثائـة جـزء التفسري الكبري ألف جزء ، واملسند ألف

 «)1(.  
مل خيــــتم «  : )ّالــــسنة ّاجلنــــة يف األســــوة احلــــسنة ب(  يف ّ ـ صــــديق حــــسن القنــــوجي8

ة األربعــــة  ـــاالجتهـــاد املطلـــق علـــى األئم ً بـــل وجـــد بعـــدهم أيــــضا مـــن بلـــغ رتبـــة االجتهــــاد  ،4ّ
بـــاإلطالق عنـــد الـــسيوطي ، والـــرازي ، واليـــافعي ، والـــذهيب ، والنـــسائي ، وابـــن حبـــان ، وابـــن 
ّمصعب ، وقتيبة بن سعيد ، وقتادة ، وابـن خلكـان ، وابـن طـرازي ، واخلطيـب ، وأيب زرعـة ، 

ـــــــسبكي ، والطـــــــربي ، وداود الظـــــــاهري ، وأيب  ثـــــــور ، واللقـــــــاين ، واملـــــــالكي ، والعراقـــــــي ، وال
والــشعراين ، وعلـــي اخلــواص ، والـــشيخ اجلــيالين ، وابـــن العــريب ، والفقيـــه ابــن زيـــاد الـــشافعي ، 

ّواإلمام حممد بن علي الشوكاين ، وغريهم من العلماء ، كما تدل عليه كتبهم ّ.  
الء العلماء ّإن هؤ : ختف يف اهللا لومة الئم ، لقلت ّوإنك لو جهرت مبا يف قلبك ، ومل

ّمـــن أتبـــاع األئمـــة الـــذين يثبتـــون مـــذاهبهم بـــأنواع مـــن األقيـــسة واإلجتهـــادات كلهـــم جمتهـــدون 
  .ّكاألئمة األربعة وأمثاهلم

ّويؤيد ذلك ما قال حممد بن مالك   ّإنه إذا كانت ـ فيما نقل عنه الشعراين ـ ّ
__________________  

  .166 / 1شرح املواهب اللدنية ) 1(
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ّا إهلية ، واختصاصات لدنية ، فال يدع أن يدخر اهللا لبعض املتأخرين مـا مل يطلـع  العلوم منح ّ ْ ّ ّ ً
  . إنتهى.عليه أحد من املتقدمني

ّوال شــك أن العلــوم والفنــون املتداولــة كانــت ناقــصة يف ذلــك الزمــان بالنــسبة إىل كماهلــا  ّ
دودة ، الــيت مل تكــن يف اليــوم ، الجتمــاع هــذه التأليفــات غــري احملــصورة ، والتحقيقــات غــري املعــ

ّعهــدهم ، فــال بــد أن يكــون علــم املتــأخر أوســع مــن علــم املتقــدم ، ويكــون االجتهــاد يف هــذا  ّ
ّيف ذلــك الزمــان ، كمــا صــرح بــه مجاعــة مــن أهــل العلــم ، حــىت ادعــى بعــض  الزمــان أيــسر منــه ّ ّ

ّاألكابر من احلنفية أن ثلث علمه مجيع علم الشافعي ّ.  
ــوإمن : ;قـال ابــن األمـري  ّا مل يـدعوا ذلــك ألن املطلـوب هــو اإلجتهـاد وقــد فعلــوه ، ال ّ ّ

ّدعواه بلسانه فال حاجة إليه ، مع أن يف ادعائه اليوم فسادا عظيما ، من حيث أن املتعـصبني  ّ ً ًّ ّ
ّال يذرونه ولو كان مأل قوته ، فلذلك تركه كثـري ممن بلـغ رتبـة االجتهـاد ومل يعـدوا أنفـسهم مـن  ّـ

ّسبوا إىل األئمــة ، وتزيــوا بــزي املقلــدين ، ولكــن مــن مل يرهــب مــن أن يلقــي اتهــدين ، بــل انتــ ّ ّ ّ
ّعليه الدهر دوائره أو جير عليه شراشره جهر به وادعاه  ّ:  

ً كان إماما جمتهدا مستقال.أبو ثور: فمنهم  ً ً.. .  
ً عده الرملي وغريه جمتهدا مستقال.ّحممد بن إمساعيل البخاري: ومنهم  ً ّ.. .  
  . ..ّ ذكره اللقاين يف شرح اجلوهرة من اتهدين املستقلني.ود الظاهريدا: ومنهم 
ً كان عالمة جمتهدا ال يقلد أحدا.ابن املنذر احلافظ النيسابوري: ومنهم  ًّ ّ..   
ً كان عالمة جمتهدا ال يقلد أحدا.احلسن بن سعد احلافظ الكبري: ومنهم  ًّ ّ.. .  
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ً حجة حافظ جمتهدا ال يقلد أحداً كان ثقة.عبداهللا بن وهب الفهري: ومنهم  ًّ.  
ً كان إماما علما قدوة جمتهدا.ّبقي بن خملد القرطيب صاحب التفسري: ومنهم  ً ً.. .  
ّقاسم بن حممد بن سيار ، مصنف كتاب اإليضاح يف الرد على املقلدين: ومنهم  ّ ّ ّ.. .  
لبغــدادي اإلمــام املفيــد الكبــري ، حمــدث العــراق ، أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد ا: ومــنهم 

ّثقة مـأمون ، صـنف ثالمثائـة مـصنف ، :  قال ابن ماكوال وغريه .الواعظ املعروف بابن شاهني ّ ٌ
 مـــات ســـنة .ّأنـــا حممـــدي املـــذهب: كـــان ال يعـــرف الفقـــه ، وكـــان إذا ذكـــر لـــه مـــذهب يقـــول 

385.  
ّكـــان مـــن األئمـــة : ّ قـــال ابـــن خلكـــان .ّأبـــو جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي: ومـــنهم 

  . ». ..اتهدين
ا نقلنــا هــذا الكــالم بطولــه ــوإمن  ـ مــع تلخــيص يف بعــض مواضــعه لعــدم احلاجــة إليهــا ـ ّ
ّمــن األئمــة  ـ كالبخــاري وأيب ثــور والطــربي وأمثــاهلم ـ ّليتــضح شــأن ابــن شــاهني ، وأنــه كــان

ّاتهدين الذين مل يقلدوا أحدا من أئمة املذاهب األربعة وغريهم ً .  
كان ثقة ،  . .. املعروف بابن شاهني. ..ر بن أمحدأبو حفص عم « : ـ السمعاني 9

ًصــدوقا ، مكثــرا مــن احلــديث ، لــه رحلــة إىل العــراقني ، واحلجــاز ، مســع أبــا القاســم البغــوي ،  ً
وأبـــا خبيـــب الـــربين ، وأبـــا بكـــر الباغنـــدي ، وأبـــا بكـــر بـــن أيب داود ، وأبـــا عبـــداهللا بـــن عفـــري ، 

  .وطبقتهم
ّل بــن حممــد احلفــار ، وأبــو بكــر الربقــاين ، وأبــا القاســم ابنــه عبيــداهللا ، وهــال: روى عنــه 

  ّاألزهري ، وأبو حممد اخلالل ، وعبد العزيز األزجي ، وأبو القاسم
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  . ..ّالتنوخي ، وأبو حممد اجلوهري
ًوصــنف ثالمثائــة مــصنف وثالثــني مــصنفا ّ ّ ً وكــان حلانــا ال يعــرف مــن الفقــه قلــيال وال . ..ّ ً ّ

  .)1( » 385 سنة ّ ومات يف ذي احلجةً.كثريا
ّ الــــواعظ املفــــسر احلــــافظ صــــاحب . ..أبــــو حفــــص ابــــن شــــاهني « : ـ الــــذهبي 10

التصانيف ، وأحد أوعية العلم ، تويف بعد الـدارقطين بـشهر ، وكـان أكـرب مـن الـدارقطين بتـسع 
 .ّابــن شـاهني ثقـة مـأمون ، مجــع وصـنف مـا مل يـصنفه أحــد:  قـال ابـن أيب الفـوارس . ..سـنني

  :بن عمر الدراوردي ّوقال حممد 
ًكان ثقة حلانا ، وكان ال يعرف الفقه ويقول  ّ   .)2(» ّأنا حممدي املذهب : ً

 قـال . ..ّابـن شـاهني ، احلـافظ اإلمـام املفيـد الكبـري حمـدث العـراق « : ـ الـسيوطي 11
ه كـــان حلانـــا وال يعـــرف : ابـــن مـــاكوال وغـــريه  ًثقـــة مـــأمون ، صـــنف مـــا مل يـــصنفه أحـــد ، إال أن ّ ّـــ ّ ّ ّ

  .)3( » 385 مات يف ذي احلجة سنة .فقهال
عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني ، اإلمام احلافظ املفيد الـواعظ  « : ـ الداودي 12

 قـــال ابـــن . ..ّ، حمـــدث العـــراق ، أبـــو حفـــص البغـــدادي ، صـــاحب الرتغيـــب والتفـــسري الكبـــري
  .)4( » . ..ثقة مأمون: ماكوال وغريه 

  تنبيه 
ّـ شاهني من عـدم معرفتـه للفقـه ، إمنا املـراد بـه عـدم معرفتـه بفقـه ّإن ما ذكروه برتمجة ابن

ّأيب حنيفة والشافعي وغريمها من أئمة املذاهب ، ال عـدم معرفتـه فقـه احلـديث ، فـال عائبـة فيـه 
  ّ، وكيف يتوهم عدم معرفته بفقه احلديث وهو

__________________  
  . الشاهيين.األنساب) 1(
  .385حوادث  .العرب يف خرب من غرب) 2(
  .392: طبقات احلفاظ ) 3(
  .2 / 2طبقات املفسرين ) 4(
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ّاحملدث الكبري ، واملصنف ما مل يـصنفه أحـد ، وهـو صـاحب املـسند يف ألـف وثالمثائـة جـزء ،  ّ
  .بل هو صاحب االجتهاد املطلق كما عرفت من كالم القنوجي

ًوأمـا كونـه حلانــا ، فلـيس ذلــك طعنـا يف وثوقـه واعتمــاده وعظمـ ً ّ ّة شــأنه ، فـإن اللحــن يف ّ
ّـاحملاورات كثري ، بل كثريا مـا يتعمده العلمـاء ، بـل رمبـا اسـتنكروا الـتكلم علـى طريقـة النحـو إذا  ً

  .ًكان خمالفا للشائع املتداول على لسان العامة
ّدخل الفراء على الرشيد فتكلم بكالم حلـن : قال قطرب « : قال اليافعي برتمجة الفراء 

ه قـــد حلـــن يـــا أمـــري املـــؤمنني: جعفـــر بـــن حيـــىي الربمكـــي  فقـــال .ّفيـــه مـــرات ــإن :  فقـــال الرشـــيد .ّـ
يـــا أمـــري املـــؤمنني إن طبـــاع أهـــل البـــدو اإلعـــراب ، وطبـــاع أهـــل احلـــضر :  فقـــال الفـــراء ؟أتلحـــن

  .ّاللحن ، فإذا حتفظت مل أحلن ، وإذا رجعت إىل الطبع حلنت ، فاستحسن الرشيد قوله
ّوأيـضا فــإن عـادة املنتهــ: قلـت  ٍني يف النحـو ال يتــشدقون باحملافظـة علــى إعـراب كــل كلمـة عنــد ً ّ ّ

ّـكل أحد ، بل قد يتكلمون بـالكالم امللحـون تعمـدا علـى جـاري عـادة النـاس ، وإمنا يبـالغ يف  ً ّ ّ ّ
ًالتحــرز والــتحفظ عــن اللحــن يف ســائر األحــوال املبتــدؤون ، إظهــارا ملعــرفتهم بــالنحو ، وكــذلك  ّ

ّهم مرتمسون به من بعض فنون العلـم ، ويـضرب هلـم يف ذلـك مثـل ّيكثرون البحث والتكلم مبا 
ًاإلنــاء إذا كــان مــآلن كــان عنــد محلــه ســاكنا ، وإذا كــان ناقــصا اضــطرب وختــضخض : فيقــال  ً
  .)1(» مبا فيه 

__________________  
  .207 حوادث سنة 38 / 2مرآة اجلنان ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 90

)5 (  

ّرواية ابن بطة    العكبري َ
ّالبــاب الثالــث والعــشرون يف تــشبيه النــيب صــلى اهللا « : الــشافعي قــال احلــافظ الكنجــي  ّ

ّوأنه مثله بنوح يف حكمتـه ، ومثلـه بـإبراهيم   يف علمه ،7ّعليه وسلم علي بن أيب طالب بادم  ّ ّ
  :خليل الرمحن يف حلمه 

ّأخربنا أبو احلسن بن املقري البغدادي بدمشق سـنة أربـع وثالثـني وسـتمائة ، عـن املبـارك 
سن الشهرزوري ، أخربنا أبو القاسم ابن البسري ، أخربنا أبو عبداهللا العكـربي ، أخربنـا بن احل

ّأبو ذر أمحد بـن الباغنـدي ، حـدثنا أيب ، عـن مـسعر بـن حيـىي النهـدي ، حـدثنا شـريك ، عـن  ّ
  :ابن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال 

ٍبينما رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم جـالس يف مجاعـة  ّ مـن أصـحابه ، إذ أقبـل علـي ، ّ
ّفلما بصر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  مـن أراد مـنكم أن ينظـر إىل آدم يف علمـه : ّ

  .)1(» ْ، وإىل نوح يف حكمته ، وإىل إبراهيم يف حلمه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  ترجمة ابن بطة
ّـ حممد بن محدان ابـن بطة العكـربي ّأبو عبداهللا عبيداهللا بن حممد بن « :ّ ـ السمعاني 1 ّ

ًالبطي ، من أهل عكربا ، كان إماما ، فاضـال ، عاملـا باحلـديث وفقهـه ، أكثـر مـن احلـديث ،  ًً ّ
ّومسع مجاعة من أهل العراق ، وكان من فقهاء احلنابلة ، صنف التصانيف احلسنة املفيدة ً.  

__________________  
  .121:  طالب كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب) 1(
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ّحـــــدث عـــــن أيب القاســـــم البغـــــوي ، وأيب حممـــــد بـــــن صـــــاعد ، وأيب بكـــــر عبـــــداهللا ابـــــن زيـــــاد  ّ
النيـسابوري ، وأيب طالــب أمحـد بــن نـصر احلــافظ ، وأيب ذر ابـن الباغنــدي ، ومجاعـة كثــرية مــن 

  .البصرة والشام وغريمها من البالد يني والغرباء ، وسافر الكثري إىلالعراق
ّــو الفــتح حممد بــن أيب الفــوارس احلــافظ ، وأبــو علــي احلــسن بــن شــهاب أبــ: روى عنــه 

العكــربي ، وعبــد العزيــز بــن علــي األزجــي ، وإبــراهيم بــن عمــر الربمكــي ، ومجاعــة ســواهم مــن 
  .أهل بلده والغرباء

ٍوحكي عنه أنه ملا رجع من الرحلة لزم بيته أربعـني سـنة ، فلـم يـر يومـا منهـا يف سـوق ،  ً ّ ّ
ً إاليف يـــوم األضــــحى والفطـــر ، وكــــان أمـــارا بــــاملعروف ، ومل يبلغـــه خــــرب منكــــر ًوال رئـــي مفطــــرا ّ ّ

  .ّإالغريه
ّوتكلم أبــو احلــسن الــدارقطين يف مساعــه كتــاب الــسنن لرجــاء بــن املرجــا ، فــإن ابــن بطــة  ّّــ
ّكان يرويهـا عـن حفـص بـن عمـر األردبيلـي ، وحكـى ابـن حفـص أن أبـاه مل يـسمع مـن رجـاء 

ًوتكلموا يف روايته عن أيب القاسم البغوي املعجم أيضا .ّ السماع عنهًشيئا ، وكان يصغر عن ّ.  
  . ودفن يوم عاشورا.387ّومات بعكربا يف احملرم سنة 

  .)1(» وزرت قربه بعكربا : قلت 
ّأبـو عبـداهللا عبيـداهللا بـن حممـد : واشتهر ذه النـسبة مجاعـة ، مـنهم  « : ـ السمعاني 2

ّكــربي احلنبلــي ، مــن أهــل عكــربا ، صــنف التــصانيف ، وكــان ّــبــن حممد بــن محــدان بــن بطــة الع
ًفاضال زاهدا ً.. . « )2(.  

ًكان إماما ، فاضال ، عاملا باحلديث وفقهه ، أكثر من  « : ـ البدخشاني 3 ًً  
__________________  

  .يّ البط.األنساب) 1(
  . احلنبلي.األنساب) 2(
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ّقهـاء احلنابلـة ، صـنف التـصانيف احلـسنة احلديث ، ومسع مجاعة من أهل العراق ، وكـان مـن ف
  . ..املفيدة

  .)1(» الذهيب ذكره ابن ناصر الدين يف طبقات احلفاظ ، ومل يذكره : قلت 

ّابن بطة من مشايخ شيوخ الدهلوي في اإلجازة ّ  
ّوذلك ألنـه مـن مـشايخ الـشيخ جـالل الـدين الـسيوطي ، فإنـه يقـول يف  زاد املـسري يف ( ّّ

ّأنبــأين بــه قاضــي احلنابلــة عزالــدين إبــراهيم بــن نــصر  ـ َ خمتــصر اخلرقــي«) الفهرســت الــصغري 
ّالكنـــاين ، وابـــن خالـــه الـــشهاب أمحـــد بـــن اجلمـــال عبـــداهللا احلنبلـــي ، والبـــدر حممـــد بـــن شـــيخ 
اإلســالم أيب الفــضل بــن حجــر ، وأبــو بكــر ابــن علــي ابــن موســى احلــارث املكــي ، والكمــال 

ّـعن أيب بكر بن احلسني املراغي ، عن أيب العبـاس احلجار ّ كلهم .ّحممد بن عبدالرمحن القليويب
ّ، عن أمحد بـن يعقـوب املارسـتاين ، عـن أيب املعـايل حممـد بـن النحـاس ، عـن أيب القاسـم علـي 
ّـبن أمحد البـسري ، عـن أيب عبـداهللا عبيـداهللا بـن حممـد بـن محـدان ابـن بطـة إجـازة ، أنـا املؤلف  ّ

  .»إليه إجازة ًمساعا تصانيف ابن بطة ذا السند 
ّ، فإنــه » ويل اهللا الــدهلوي « ّينتهــي ســند املــشايخ الــسبعة للــشيخ » ّالــسيوطي « وإىل 

ٍواحلمـد هللا بـسبعة  ـ ّقـد اتـصل سـندي: فـصل « ) : ّاإلرشـاد إىل مهمـات اإلسـناد ( يقـول يف 
ــمـن املــشايخ اجللــة الكــرام ، األئمة القــادة األعــالم ، مــن املــشهورين بــاحلرمني احملرت ّ مــني ، امــع ّ

د بـــن العـــالء البـــابلي ، والـــشيخ عيـــسى املغـــريب  :علـــى فـــضلهم مـــن بـــني اخلـــافقني  ّـــالـــشيخ حمم
ّاجلعفــري ، والــشيخ حممــد بــن حممــد بــن ســليمان الــرداين املغــريب ، والــشيخ إبــراهيم بــن حــسن  ّ ّ

  بن الكردي املدين ، والشيخ حسن بن علي العجيمي املكي ، والشيخ أمحد
__________________  

  . حرف العني.خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 1(
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ّحممد النخلي املكي ، والشيخ عبداهللا بن سامل البصري مث املكي ّّ ّ.. .  
ســند هــؤالء املــشايخ الــسبعة ينتهــي إىل اإلمــامني احلــافظني القــدوتني الــشهريين  ـ فــصل

  . ». ..زين الدين زكريا ، والشيخ جالل الدين السيوطي: بشيخ اإلسالم 
ّعلــى أنــه قــد أخــذ علــم احلــديث وســائر ) أصــول احلــديث ( ّيــنص يف ) الــدهلوي  (و 

ّ، وأنه قد قرأ ومسع عليه عدة من كتب احلـديث ، حـىت ) ويل اهللا الدهلوي ( العلوم عن والده  ً ّ
  . ..حصلت له امللكة املعتد ا يف فهم معاين احلديث ودرك حقائق األسانيد

)6 (  

   الحاكم النيسابوري رواية
: على ما ذكر املوفـق بـن أمحـد اخلـوارزمي املكـي حيـث قـال ) تاريخ نيسابور ( واه يف ر

] : ، قــال [ أخربنــا الــشيخ الزاهــد احلــافظ أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد العاصــمي اخلــوارزمي « 
  . ..أخربنا أمحد بن احلسني البيهقي] قال [ أخربنا شيخ القضاة إمساعيل بن أمحد الواعظ ، 

أخربنـــا أبـــو عبـــداهللا احلـــافظ يف التـــاريخ ،  عـــن أمحـــد بـــن احلـــسني هـــذا ، ذا االســـنادوـــ
د بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد ، حـــدثنا حممـــد بـــن مـــسلم بـــن وارة بـــن موســـى  ّحـــدثنا أبـــو جعفـــر حمم ّّـــ ّ

  :ّالعبسي ، حدثنا أبو عمر األزدي ، عن أيب راشد احلرباين ، عن أيب احلمراء قال 
ّقـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم  ن أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح مــ: ّ

  يف فهمه ، وإىل حيىي بن زكريا يف زهده ، وإىل موسى ابن عمران يف 
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ّمل أكتبــه إالـــذا : احلــسني البيهقــي   قــال أمحــد بـــن.ىل علــي بـــن أيب طالــببطــشه ، فلينظــر إ
  .)1(»  واهللا أعلم .اإلسناد

  ترجمة الحاكم 
ّهللا حممــد بــن عبــداهللا بــن حممــد بــن محدويــه بــن نعــيم بــن أبــو عبــدا « :ّ ـ ابــن خلكــان 1 ّ

ّاحلكم ، الضيب الطهماين ، املعروف باحلاكم النيـسابوري ، احلـافظ املعـروف بـابن البيـع ، إمـام  ّ
ً كـان عاملـا عارفـا واسـع .ّأهل احلديث يف عصره ، واملؤلف فيـه الكتـب الـيت مل يـسبق إىل مثلهـا ً

ه علـــى أيب ســـهل حمم ّـــالعلـــم ، تفق ـــ ّد بـــن ســـليمان الـــصعلوكي الفقيـــه الـــشافعي ، مث انتقـــل إىل ّ
ّالعــراق ، وقــرأ علــى أيب علــي بــن أيب هريــرة الفقيــه مث طلــب احلــديث وغلــب عليــه فاشــتهر بــه ، 
ّومسعــه مــن مجاعـــة ال حيــصون كثـــرة ، فــإن معجـــم شــيوخه يقـــرب مــن ألفـــي رجــل ، حـــىت روى  ّ ً ٍ

ًصنف يف علومه مـا يبلـغ ألفـا ومخـسمائة جـزءّعمن عاش بعده ، لسعة روايته وكثرة شيوخه ، و ّ 
ّ وأما ما تفرد بإخراجه فمعرفة علـوم احلـديث ، وتـاريخ علمـاء نيـسابور ، واملـدخل إىل علـم ... ّ

ٍالـــصحيح ، واملـــستدرك علـــى الـــصحيحني ، ومـــا تفـــرد بـــه كـــل واحـــد مـــن اإلمـــامني ، وفـــضائل  ّ ّ
 ، ونـاظر احلفـاظ 360حلـة الثانيـة سـنة اإلمام الـشافعي ، ولـه الرحلـة إىل رحلتـان ، وكانـت الر

ّ وتقلد القضاء بنيسابور يف سـنة .ًوذاكر الشيوخ وكتب عنهم أيضا ، وباحث الدارقطين فرضيه
395.. .  

 بنيـسابور ، وتـويف ـا يـوم الثالثـاء ثالـث 321وكانت والدته يف شهر ربيع األول سـنة 
  .رمحه اهللا تعاىل .403ة سن تويف:  وقال اخلليلي يف كتاب اإلرشاد .405صفر سنة 

__________________  
  .40: مناقب أمري املؤمنني للخوارزمي ) 1(
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  .)1( » . ..الزمه الدارقطين ، ومسع منه أبو بكر القفال الشاشي وأنظارمها
 إمـام أهـل احلـديث يف عـصره ، واملؤلـف فيـه . ..وفيها تـويف احلـافظ « : ـ أبو الفداء 2

مثلها ، سافر يف طلـب احلـديث ، وبلغـت عـدة شـيوخه حنـو ألفـني ، الكتب اليت مل يسبق إىل 
ّوصنف عدة مصنفات ّّ.. . « )2(.  

ّ إمام أهل احلديث يف عصره ، واملؤلـف فيـه . ..وفيها تويف احلافظ « : ـ ابن الوردي 3
  .)3( » . ..ما مل يسبق إليه ، سافر يف طلب احلديث وبلغت شيوخه ألفني

  .) «)4مل خيلف مثله  « : ـ عبدالغافر الفارسي 5
ّاإلمـام احلــافظ الكبـري حممــد بـن عبـداهللا الــضيب أبـو عبــداهللا  ـ احلـاكم « : ـ الزرقــاني 6 ّ

النيـــسابوري ، الثقـــة الثبـــت امـــع علـــى صـــدقه ومعرفتـــه باحلـــديث حـــق معرفتـــه ، أكثـــر الرحلـــة 
 .321نة ّوالـــسماع ، حـــىت مســـع بنيـــسابور مـــن حنـــو ألـــف شـــيخ ، ويف غريهـــا أكثـــر ، ولـــد ســـ

وتـصانيفه حنـو مخـسمائة ، قالـه الـذهيب ، أو ألـف قالـه عبـدالغافر  .405ومات بنيسابور سنة 
شـــربت مـــاء زمـــزم وســـألت اهللا أن يـــرزقين :  وعنـــه .ألـــف ومخـــسمائة: الفارســـي ، وقـــال غريمهـــا 

  .)5(» حسن التصنيف 
ّنوعـة ، كـان مـن أهـل الفـضل والعلـم واملعرفـة يف العلـوم املت « : ـ عبـدالحق الـدهلوي 7

ًفريد عصره ووحيد وقته ، خاصة يف علوم احلديث ،   وله فيها ّ
__________________  

  .280 / 4وفيات األعيان ) 1(
  .405 حوادث .املختصر يف أحوال البشر) 2(
  .405 حوادث تتمة املختصر يف أحوال البشر) 3(
  .6 ـ 5: السياق يف تاريخ نيسابور ) 4(
  .32 / 1 شرح املواهب اللدنية) 5(
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  .)1(» ّاملصنفات الكبرية والغريبة العجيبة 
ـــر 8 ـــن األثي ـــاه قـــد ذكـــره احلـــاكم أبـــو عبـــداهللا . .. «: ـ اب  وهـــذا الـــشرط الـــذي ذكرن

ّإن هذا الشرط غري مطرد يف كتـايب البخـاري ومـسلم ، فإمـا قـد :  وقد قال غريه .النيسابوري
  .أخرجا فيهما أحاديث على غري هذا الشرط

ًاحلاكم غري هذا ، فإنه كان عاملا ذا الفن ، خبريا بغوامضه ، عارفـا بأسـراره ، ّوالظن ب ًً ّ
ّومــا قــال هــذا القــول وحكــم علــى الكتــابني ــذا احلكــم إالبعــد التفتــيش واالختبــار والتــيقن ملــا  ّ

  .حكم به عليهما
ـــة مـــا يدعيـــه هـــذا القائـــل إنـــه تتبـــع األحاديـــث الـــيت يف الكتـــابني ، فوجـــد في ّمث غاي ّ همـــا ّ

ْأحاديث مل ترد على الشرط الذي ذكره احلاكم ، وهذا منتهى ما ميكنـه أن يـنقض بـه ، ولـيس 
ّذلــك ناقــضا ، وال يــصلح أن يكــون دافعــا لقــول احلــاكم ، فــإن احلــاكم مثبــت ، وهــذا نــاف ،  ً ً
ُواملثبــت يقــدم علــى النـــايف ، وكيــف جيــوز لـــه أن يقــضي بانتفــاء هـــذا احلكــم بكونــه مل جيـــده ،  ّ

ّغــريه قــد وجــده ، ومل يبلغــه وبلــغ ســواه ، وحــسن الظــن بالعلمــاء أحــسن ، والتوصــل يف ّولعــل 
  .)2(» تصديق أقواهلم أوىل 

ًّوأمــا املتــأخرون مــن احملــدثني ، فــأكثرهم علمــا ، وأقــواهم قــوة ،  « : ـ الفخــر الــرازي 9 ً ّ
ًوأشــدهم حتقيقــا يف علــم احلــديث هلــؤالء ، وهــم   أبــو عبــداهللا أبــو احلــسن الــدارقطين واحلــاكم: ّ

احلافظ ، والشيخ أبو نعيم اإلصـفهاين ، واحلـافظ أبـو بكـر البيهقـي ، واإلمـام أبـو بكـر عبـداهللا 
ّــبــن حممد بــن زكريــا اجلــوزقي صــاحب كتــاب املتفــق ، واإلمــام اخلطيــب صــاحب تــاريخ بغــداد ، 

جعـل  : يف وصـفه ًواإلمام أبو سليمان اخلطايب الذي كان حبـرا يف علـم احلـديث واللغـة ، وقيـل
  ّيعنون داود النيب ـ احلديث أليب سليمان كما جعل احلديد أليب سليمان

__________________  
  .رجال املشكاة للشيخ عبداحلق الدهلوي) 1(
  .92 / 1جامع األصول ) 2(
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ّصلى اهللا عليه وسلم ، حيث قال تعال فيه  َوألنا له اْلحديد (: ّ ِ َ ُ َ َََ (.  
ّلعلــم بعــد الــشيخني ، وهــم بأســرهم متفقــون علــى تعظــيم فهــؤالء العلمــاء صــدور هــذا ا

  .)1( » . ..الشافعي
ّوما كان من األمساء وبيان أحوال أصحاا ، نقلتـه مـن كتـب األئمـة  « : ـ النووي 10

احلـــــافظ األعـــــالم املـــــشهورين باإلمامـــــة يف ذلـــــك ، واملعتمـــــدين عنـــــد مجيـــــع العلمـــــاء ، كتـــــاريخ 
اط املعـــــروف بـــــشاب ، والطبقـــــات الكبـــــري ، البخـــــاري ، وابـــــن أيب خيثمـــــة ، وخلي ّـــــفـــــة بـــــن خي

 ـ ًوهـو ثقـة وإن كـان شـيخه الواقـدي ضـعيفا ـ ّوالطبقات الصغري حملمد بن سعد كاتب الواقـدي
ومــن اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت ، والثقــات أليب حــامت ابــن حبــان بكــسر احلــاء ، وتــاريخ 

يــــب ، وتــــاريخ مهــــدان ، وتــــاريخ دمــــشق نيــــسابور للحــــاكم أيب عبــــداهللا ، وتــــاريخ بغــــداد للخط
  .)2(» للحافظ أيب القاسم ابن عساكر ، وغريها من كتب التواريخ الكبار وغريها 

فهـذه أحـرف مـن «  : بعد نقل أقوال احلاكم ومجاعـة يف وصـف البخـاري ّ ـ النووي11
فـــات عيـــون مناقبـــه وصـــفاته ، ودرر مشائلـــه وحاالتـــه ، أشـــرت إليهـــا إشـــارات لكوـــا مـــن املعرو

الواضحات ، ومناقبـه ال تستقـصى خلروجهـا عـن أن حتـصى ، وهـي منقـسمة إىل حفـظ ودرايـة 
ــــة ونــــسك وإفــــادة ، وورع وزهــــادة ، وحتقيــــق وإتقــــان ، ومتكــــن  ّواجتهــــاد يف التحــــصيل ، ورواي ٍ

  .وعرفان ، وأحوال وكرامات وغريها من أنواع املكرمات
 ، واويل الفـضل والـورع والـدين ، ّويوضح ذلك ما أشرت إليه من أقوال أعالم املـسلمني
  ّواحلفاظ النقاد املتقنني ، الذين ال جيازفون يف العبارات ، بل

__________________  
  .الوجه الثالث من الباب الرابعـ مناقب الشافعي للرازي ) 1(
  .1 / 6ذيب األمساء واللغات ) 2(
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ّيتأملوا وحيرزوا وحيافظون على صيانتها أشد احملاف   .)1( » . ..ظاتّ
ه يقـــسم رمحـــه اهللا تعـــاىلذكـــر مـــسلم  « : ـ النـــووي 12 ّ يف أول مقدمـــة صـــحيحه أن ــ ّـ ّ

ـــــون: ّ األول .األحاديـــــث ثالثـــــة أقـــــسام مـــــا رواه املـــــستورون  : والثـــــاين .مـــــا رواه احلفـــــاظ املتقن
ه إذا فــــرغ مــــن:  والثالــــث .ّاملتوســــطون يف احلفــــظ واإلتقــــان  ّــــمــــا رواه الــــضعفاء واملرتوكــــون ، وأن

ّالقــــسم األول أتبعــــه الثــــاين ، وأمــــا الثالــــث فــــال يعــــرج عليــــه ّ  فــــاختلف العلمــــاء يف مــــراده ــــذا .ّ
التقسيم ، فقال اإلمامـان احلافظـان أبـو عبـداهللا احلـاكم وصـاحبه أبـو بكـر البيهقـي رمحهمـا اهللا 

ضــي قــال القا . قبــل افـراج القــسم الثــاين وإمنـا ذكــر القـسم األول;ًان املنيـة افرتمــت مـسلما : 
  .)2(» ّوهذا مما قبله الشيوخ والناس من احلاكم أيب عبداهللا وتابعوه عليه : عياض 

هو أبو بكر أمحد بن احلسن البيهقي كان أوحد  ـ البيهقي « : ـ الخطيب التبريزي 13
 قـالوا . وهـو مـن كبـار أصـحاب احلـاكم أيب عبـداهللا.دهره يف احلديث والتصانيف ومعرفـة الفقـه

 أبــو احلــسن علــي بــن عمــر .ظ أحــسنوا التــصنيف وعظــم االنتفــاع بتــصانيفهمســبعة مــن احلفــا: 
  .)3( » . ..ّالدارقطين مث احلاكم أبو عبداهللا النيسابوري

   :فأين أهل عصرنا من حفاظ هذه الشريعة  « : ـ السبكي 14
  . ..أيب بكر الصديق ، وعمر الفاروق ، وعثمان ذي النورين ، وعلي الرضا

أويس القرين ، وعلقمة بن قـيس ، واألسـود ابـن يزيـد ، : التابعني ومن طبقة أخرى من 
  . ..ومسروق بن األجدع ، وابن املسيب ، وأيب العالية

__________________  
  .76 / 1ترمجة البخاري  ـ ذيب األمساء واللغات) 1(
  .23 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 2(
  .806/  3اإلكمال يف أمساء الرجال ) 3(
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  . ..واألوزاعي ، والثوري ، ومعمر بن راشد ، وشعبة: طبقة أخرى 
  . ..والشافعي ، وعفان بن مسلم ، وآدم بن أيب أياس: اخرى 
  . ..ّوأمحد بن حممد بن حنبل ، وأمحد بن إبراهيم الدورقي: اخرى 
  . ..ّحممد بن حيىي الذهلي ، والبخاري ، وأيب حامت الرازي: اخرى 
  . .. داود السجستاين ، وصاحل جزرة ، والرتمذي ، وابن ماجةوأيب: اخرى 
  . ..وعبدان ، وعبداهللا بن أمحد األهوازي ، واحلسن بن سفيان: اخرى 
  . ..ّوأيب بكر بن زياد النيسابوري ، وأيب حامد أمحد بن حممد ابن الشرقي: اخرى 
  . .. علي ابن السكنّوأيب القاسم الطرباين ، وأيب حامت حممد بن حبان ، وأيب: اخرى 
وأيب عبداهللا بن منـدة ، وأيب عبـداهللا احلـسني بـن أمحـد بـن بكـري ، وأيب عبـداهللا : اخرى 

ّاحلــاكم ، وعبــد الغــين بــن ســعيد األزدي ، وأيب بكــر بــن مردويــه ، وأيب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد 
  .يم اإلصبهاينغنجار ، وأيب بكر الربقاين ، وأيب حامت العبدوي ، ومحزة السهمي ، وأيب نع

وأيب عبـــداهللا الـــصوري ، واخلطيـــب ، والبيهقـــي ، وابـــن حـــزم ، وابـــن عبـــدالرب ، : اخــرى 
  .وأيب الوليد الباجي ، وأيب صاحل املعزول

ّوأيب إســحاق احلبــال ، وأيب نــصر بــن مــاكوال ، وأيب عبــداهللا احلميــدي ، وأيب : اخــرى 
ّعلي الغساين ، وأيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي ،   . وأيب علي بن سكرةّ

ّوأيب عامر حممد بن سعدون العبدري ، وأيب القاسم التيمـي ، وأيب الفـضل بـن : اخرى  ّ
  ّناصر ، وأيب العالء اهلمداين ، وأيب طاهر السلفي ، وأيب القاسم
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  . .. ابن عساكر ، وأيب سعد السمعاين ، وأيب موسى املديين
  . ..ّوأيب عبداهللا حممد بن عبدالواحدوأيب بكر بن نقطة ، وابن الزيبين ، : اخرى 
  .عبدالعظيم املنذري ، ورشيد الدين العطار ، وابن مسدي: اخرى 
َْالنووي ، والدمياطي ، وابن الظاهري ، وعبيد اإلسعردي: اخرى  ْ.. .  
  . ..والقاضي سعد الدين احلارثي ، واحلافظ أيب احلجاج املزي: اخرى 
  .ظفر ، واحلافظ صالح الدين العالئيواحلافظ أيب العباس بن امل: اخرى 

ًفهؤالء مهرة هذا الفن ، وقد أغفلنا كثريا من األئمة ، وأمهلنا عددا صـاحلا مـن احملـدثني  ً ًّ
ّ، وإمنا ذكرنا من ذكرناه لننبه م على مـن عـداهم ، مث أفـضى األمـر إىل طـي بـساط األسـانيد  ّ ّ

ًرأسا ، وعد اإلكثار منها جهالة وسواسا  ًً ّ «)1(.  
ّـ وأرضـاه ونفعنـا بـه وبـسائر أئمة املـسلمني 2 ـ ّوبعد ، فإن الشافعي « : ـ األسنوي 15

  . ..ّأمور مل تتفق يف أصحاب غريه قد حصل له يف أصحابه من السعادة ـ أمجعني
ّإن كبــار أئمة احلــديث إمــا مــن مجلــة أصــحابه اآلخــذين عنــه أو عــن أتباعــه ، : ومنهــا  ّــ ّ

النـسائي ، وابـن ماجـة ، وابـن املنـذر ، وابـن حبـان ، وابـن خزميـة كاإلمام أمحد ، والرتمـذي ، و
  .)2(» ، والبيهقي ، واحلاكم ، واخلطايب ، واخلطيب ، وأيب نعيم 

ّلقب به مجاعة من أهل احلديث ، فمنهم مـن لقـب بـه  ـ احلاكم « : ـ البدخشاني 16
 ، ومها رجالن فاقا أهـل ّ ومنهم من لقب به ألجل الرياسة يف احلديث. ..ٍألجل رياسة دنيوية

  :عصرمها يف معرفة احلديث ، أحدمها 
__________________  

  .155 / 4طبقات الشافعية الكربى ) 1(
  .أول الكتاب ـ طبقات الشافعية) 2(
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ّاحلــاكم أبــو أمحــد حممد بــن حممــد بــن أمحــد بــن إســحاق النيــسابوري ، ولــيس لــه ذكــر يف هــذا  ّــ
ّاحلــاكم أبــو عبــداهللا حممد بــن عبــداهللا ابــن حممــد بــن محدويــه :  والثــاين .الكتــاب ، وهــو األكــرب ّــ

النيـــــسابوري ، صـــــاحب املـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحني ، وتـــــاريخ نيـــــسابور ، وغـــــري ذلـــــك مـــــن 
  .)1(» ّاملصنفات ، وهو األشهر 

  ووالده بروايات الحاكم ) ّالدهلوي ( ّتمسك 
ّمث إن ويل اهللا الدهلوي قد ذكر احلاكم النيسابوري يف عد ّ ّ ّاد اددين للدين احلنيـف يف ّ

ّ ونص يف مقدمة كتابه .املائة الرابعة ّأصـح التفاسـري « ّعلـى أن ) فتح الرمحن يف ترمجة القـرآن ( ّ ّ
 وناهيـك بـه» تفسري البخاري ، وتفسري مسلم ، وتفسري الرتمذي ، وتفسري احلـاكم : ، وهي 

ًجاللة ووثوقا ً.  
 روايات احلـاكم واسـتند إليهـا يف مقابلـة أهـل نفسه ، فقد اعتمد على) الدهلوي ( ّأما 

: ، كمـا ال خيفـى علـى مـن راجعـه ، ومـن ذلـك ) التحفـة ( احلق يف مواضـع عديـدة مـن كتابـه 
يف اجلواب عن املطعن اخلامس عشر من مطاعن أيب بكر ، ويف اجلواب عن املطعن الرابـع مـن 

 قــــال يف . ..يــــدة احلاديــــة والتــــسعنيمطـــاعن أيب بكــــر ، ويف املكيــــدة الثانيــــة بعــــد املائــــة ، واملك
ّوكيف يوايل أهل السنة أعـداء أهـل البيـت وهـم يـروون يف كتـبهم « : املكيدة احلادية والتسعني 
ّمن مات وهـو مـبغض الل حممد دخـل النـار وإن صـلى وصـام « : ّالروايات الصرحية يف أن  » ّـ
  .)2( » !!أخرجه الطرباين واحلاكم

ن يعتمد على رواياته ، ومـن احلـائزين لتلـك املقامـات الرفيعـة ّفإذا كان احلاكم مم: أقول 
  ّصحة أحاديث) الدهلوي ( والدرجات اجلليلة ، فكيف ينكر 

__________________  
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 1(
  .282: التحفة االثنا عشرية ) 2(
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  !!دينة العلميرويها احلاكم فيمن يرويها ، كحديث الوالية ، وحديث الطري ، وحديث أنا م

  اعتبار تاريخ الحاكم 
، كمــا عرفــت مــن ) تــاريخ نيــسابور ( ّقــد عرفــت أن احلــاكم يــروي حــديث التــشبيه يف 

ة قــد رزق احلــسن يف التــصنيف ، وأن تــصانيفه كلهــا مفيــدة  ّكلمــات القــوم يف ترمجــة احلــاكم أن ّ ّــ
  . ..معتربة مشهورة

نيـسابور مـن  قـد كانـت « :باخلـصوص ، قـال الـسبكي ) تاريخ نيـسابور ( ويف وصف 
أجـل الــبالد وأعظمهـا ، مل يكــن بعـد بغــداد مثلهـا ، وقــد عمـل هلــا احلـافظ أبــو عبـداهللا احلــاكم 
ًتارخيا خضع له جهابذة احلفاظ ، وهو عندي سيد التواريخ ، وتاريخ اخلطيـب وإن كـان أيـضا  ًّ

ّمـــن حماســــن الكتــــب اإلســــالمية ، إال ّن بغــــداد وإن أن صــــاحبه طـــال عليــــه األمــــر ، وذلــــك أل ّ
ّأن علماءهـا أقـدم ، ألـا كانـت دار وبيـت رياسـة ، قبـل ّ كانت يف الوجود بعد نيسابور ، إال ّ

ّأن ترتفـع أعـالم نيـسابور ، مث إن احلـاكم قبـل اخلطيـب بـدهر ، واخلطيـب جـاء بعـده فلـم يــأت  ّ
ًإالوقــد دخــل بغــداد مــن ال حيــصى عــددا فاحتــاج إىل نــوع مــن االختــصار يف تــرامجهم ، ّ وأمــا ّ

ّاحلــاكم فـــأكثر مـــن يــذكره مـــن شـــيوخه أو شــيوخ شـــيوخه ، أو ممـــن تقــارب مـــن دهـــره ، لتقـــدم 
احلــــاكم وتــــأخر علمـــــاء نيــــسابور ، فلمـــــا قــــل العــــدد عنـــــده كثــــر املقـــــال ، وأطــــال يف الـــــرتاجم 

  .)1(» واستوفاها ، واخلطيب واضح العذر الذي أبديناه 
ّـتاريخ اإلمام أيب عبداهللا حممد بـن : ا منه ـ تواريخ نيسابور« ) : كشف الظنون ( ويف 

  :ّ وهو كبري ، أوله .405عبداهللا احلاكم النيسابوري ، املتوىف سنة 
__________________  

  .324 / 1الشافعية الكربى ) 1(



 103 ............................................................................سند حديث التشبيه 

ًاحلمد هللا الذي اختار حممـدا اخل وهـو التـاريخ الـذي مل :  قـال ابـن الـسبكي يف طبقاتـه .ّ
ًتر عيين تارخيا أجل منه   .)1( » . ..ّ ، وهو عندي سيد الكتب املوضوعة للبالدً

)7 (  

   مردويه رواية ابن
 أخربنـــا أبـــو : قـــال أخـــربين شـــهردار هـــذا إجـــازة ،« : قـــال املوفـــق بـــن أمحـــد اخلـــوارزمي 

ًالفــتح عبــدوس بــن عبــداهللا بــن عبــدوس اهلمــداين إجــازة ، عــن الــشريف أيب طالــب املفــضل بــن 
 بن مردويـه بـن فـورك ن ، عن احلافظ أيب بكر أمحد بن موسىّحممد بن طاهر اجلعفري بإصبها

ّ حـــدثنا احلـــسني بـــن علـــي بـــن :ّثنا حممـــد بـــن أمحـــد ابـــن إبـــراهيم قـــال ّ حـــد:اإلصـــبهاين ، قـــال 
ّحدثين سويد بـن معـسر بـن حيـىي بـن حجـاج النهـدي ، حـدثنا أيب ، : احلسني السلويل ، قال  ّ

عـور صـاحب رايـة علـي بـن أيب طالـب قـال ّحدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن احلـارث األ
:  

ّبلغنا أن النيب صلى اهللا عليـه وسـل ّ ّ أريكـم آدم يف  :م كـان يف مجـع مـن أصـحابه ، فقـال ّ
 فقـال أبـو بكـر .ْ فلم يكن بأسرع من أن طلـع علـي.ًعلمه ونوحا يف فهمه وإبراهيم يف حكمته

ّيا رسول اهللا ، أقست رجال بثالثة من الرسل ، بخ بخ هل:  ٍ  ؟ذا الرجـل ، مـن هـو يـا رسـول اهللاً
ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ أبــو :  قــال .اهللا ورســوله أعلــم:  قــال ؟أال تعرفــه يــا أبــا بكــر: ّ

بــخ بــخ لــك يــا أبــا احلــسن ، وأيــن مثلــك يــا أبــا :  قــال أبــو بكــر .احلــسن علــي ابــن أيب طالــب
  .)2(» احلسن 

__________________  
  .308 / 1كشف الظنون ) 1(
  .45 ـ 44: مناقب أمري املؤمنني ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 104

  ترجمة ابن مردويه 
ّابن مردويه ، احلـافظ الثبـت ، العالمـة ، أبـو بكـر أمحـد بـن موسـى بـن  « : ـ الذهبي 1

أيب ســـهل بـــن زيـــاد : روى عـــن  .مردويـــه االصـــبهاين ، صـــاحب التفـــسري والتـــاريخ وغـــري ذلـــك
  . ..القطان ، وميمون بن إسحاق اخلراساين

ّأبــو القاســم عبــدالرمحن بــن منــدة ، وأخــوه عبــدالوهاب ، وأبــو اخلــري حممــد : وروى عنــه 
ّبن أمحد ، وأبو منصور حممد بن شكرويه ، وأبـو بكـر حممد بـن احلـسن بـن حممـد بـن سـليم ،  ّـ ّ

  .ّوأبو عبداهللا الثقفي الرئيس ، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد املصري ، وخلق كثري
ًاري ، وكــــان قيمــــا مبعرفــــة هــــذا الــــشأن ، بــــصريا وعمــــل املــــستخرج علــــى صــــحيح البخــــ ً ّ

ومــات لــست بقــني مــن رمــضان  .323 ولــد ســنة .ع ، ملــيح التــصانيفبالرجــال ، طويــل البــا
  .)1(»  يقع عواليه يف الثقفيات وغريها .410سنة 

هـــذا حـــديث كبـــري جليـــل ، تنـــادي جاللتـــه « :  بعـــد ذكـــر حـــديث :ّ ـ ابـــن القـــيم 2
ّقد خرج من مـشكاة النبـوة ، ال يعـرف إال مـن حـديث عبـد الـرمحن ّوفخامته وعظمته على أنه 

بــن املغــرية بـــن عبــدالرمحن املـــدين ، رواه عــن إبـــراهيم بــن محــزة الـــزبريي ، ومهــا مـــن كبــار علمـــاء 
د بــن إمساعيـــل  ــاملدينــة ، ثقتــان حمــتج مــا يف الــصحيح ، إحــتج مـــا إمــام أهــل احلــديث حمم ّ ّ

ة الـــسنة يف ّالبخـــاري ، ورواه أئم ـــاد ، ومل ّـــ وه بـــالقبول ، وقـــابلوه بالتـــسليم واإلنقي ّـــ كتـــبهم ، وتلق
  .ٍيطعن أحد منهم فيه وال يف أحد من رواته

ّفممن رواه اإلمام ابن اإلمام أبو عبدالرمحن عبداهللا بن أمحـد بـن حنبـل ، يف مـسند أبيـه 
  . ..ّ، ويف كتاب السنة

__________________  
  .238 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
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ّاحلافظ اجلليل أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل ، يف كتاب الـسنة : ومنهم 
  .، له

ّالعـسال ، يف كتـاب  ّاحلـافظ أبـو أمحـد حممـد بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن سـليمان: ومنهم 
  .املعرفة

ّحافظ زمانه وحمـدث أوانـه أبـو القاسـم سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين ، : ومنهم  ّ
  .بهيف كثري من كت
ان أبـــو الـــشيخ اإلصـــبهاين ، يف : ومـــنهم  د بـــن حي ّـــاحلـــافظ أبـــو حممـــد عبـــداهللا بـــن حمم ّـــ ّ

  .ّكتاب السنة
ّاحلافظ ابن احلافظ أبو عبداهللا حممد بـن إسـحاق بـن حممـد بـن حيـىي بـن منـدة : ومنهم  ّ
  .حافظ أصبهان
  .احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه: ومنهم 
  .م أمحد بن عبداهللا بن إسحاق األصبهاينحافظ عصره أبو نعي: ومنهم 

  .)1(» ّومجاعة من احلفاظ سواهم يطول ذكرهم 
ّكما تقدم يف عبارته املنقولـة » احلاكم « يف طبقة » ابن مردويه «  ذكر : ـ السبكي 3

  .برتمجة احلاكم
  .)2( . ..ّابن مردويه احلافظ الكبري العالمة « :ّ ـ السيوطي 4
بكـر احلــافظ ، أمحــد بــن موسـى بــن مردويــه اإلصــبهاين ، اللبيــب أبــو  « : ـ الزرقــاني 5

ّ ، وصـــنف التـــاريخ والتفـــسري واملـــسند واملـــستخرج علـــى البخـــاري ، 323ّالعالمـــة ، ولـــد ســـنة 
ًوكــان قيمــا ــذا الــشأن ، بــصريا بالرجــال ، طويــل البــاع ، ملــيح التــصنيف ، مــات لــست بقــني  ً ّ

   قال احلافظ ابن .410من رمضان سنة 
__________________  

  .56 / 3زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
  .412: طبقات احلفاظ ) 2(
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وحكــــى ابــــن نقطــــة كــــسرها عــــن بعــــض  .بفــــتح املــــيم) مردويــــه : ( النــــسبة ناصــــر يف مــــشتبه 
املهملــــة مــــضمومة ، والــــواو ســــاكنة ، واملثنــــاة مــــن حتــــت األصــــبهانيني ، والــــراء ســــاكنة والــــدال 

  .)1(» مفتوحة تليها هاء 

  في االصطالح » الحافظ « 
 )2(ًوجتـــد ذلـــك أيـــضا يف األنـــساب » احلـــافظ « لقـــد وصـــف القـــوم ابـــن مردويـــه بـــصفة 

 وغريها من الكتب ، وال خيفى على أهل العلم مـا هلـذا )4( وكشف الظنون )3(وتاريخ ابن كثري 
  :اللقب من قيمة يف اصطالحهم 

املــراد بــه  ـ احلــافظ« : لــشمائل يف شــرح ا ـ قــال نــور الــدين علــي بــن ســلطان القــاري
ّ وحيتمل أنه كان حافظا للكتاب والسنة.حافظ احلديث ال القرآن ، كذا ذكره مريك ً ّ.  

مــــن أحــــاط علمــــه مبائــــة ألــــف حــــديث متنــــا : ّيف اصــــطالح احملــــدثني » احلــــافظ « مث 
» ام  اإلمـ«و »  الـشيخ «و » ّواحملـدث  « .هو املبتدي الراغب فيه»  الطالب «و  ً.وإسنادا

ًمــن أحــاط علمــه بثالمثائــة ألــف حــديث متنــا وإســنادا ، »  احلجــة «و  .هــو األســتاذ الكامــل ً
ًوأحوال رواته جرحا وتعديال وتارخيا ،  هو الذي أحاط علمه جبميع األحاديـث »  احلاكم «و ًً

  .ّاملروية كذلك
مــل مــن حت» ّ احملــدث «و ناقــل احلــديث باإلســناد ، » الــراوي « : وقــال ابــن اجلــوزي 

  .»من روى ما وصل إليه ووعى ما حيتاج لديه »  احلافظ «و روايته واعتىن بدرايته ، 
__________________  

  .182 / 1شرح املواهب اللدنية ) 1(
  .183 / 1 ترمجة محزة بن احلسني املؤدب اإلصبهاين .األنساب) 2(
  .برتمجته يف ذكر حديث الطري ، من مناقب أمري املؤمنني .تاريخ ابن كثري) 3(
  .439 / 1كشف الظنون ) 4(
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الـــشروط الـــيت إذا اجتمعـــت يف : وكـــان احلـــافظ ابـــن حجـــر يقـــول « : وقـــال الـــشعراين 
ًاإلنسان مسي حافظا هي  الشهرة بالطلب واألخذ من أفـواه الرجـال واملعرفـة بـاجلرح والتعـديل : ّ

يستحــضره مــن ذلــك ّلطبقــات الــرواة ومــراتبهم ، ومتييــز الــصحيح مــن الــسقيم ، حــىت يكــون مــا 
ا ال يستحـــضره ، مـــع اســـتحفاظ الكثـــري مـــن املتـــون ــأكثـــر مم  فهـــذه الـــشروط مـــن مجعهـــا فهـــو .ّـ

  .)1(» حافظ 
يطلــق هــذا االســم علــى مــن مهــر يف فــن احلـــديث ،  ـ احلــافظ« : وقــال البدخــشاين 

  .)2(» خبالف احملدث 

  ّابن مردويه شيخ من انتهى إليه علو اإلسناد بإصبهان 
كـابن  ـ ّرواية مجاعة من األعالم ومشاهري األئمة) تذكرة احلفاظ ( بارة قد عرفت من ع

ّعــن ابــن مردويــه ، وقــد تقــرر لــدى أهــل الــسنة احملققــني أن روايــة العــدل الواحــد عــن  ـ منــدة ّ ّ
  .شخص كافية للداللة على وثاقة املروي عنه

انتهـى إليـه « هذا ، وابـن مردويـه األصـبهاين احلـافظ مـن شـيوخ أيب مطيـع املـديين الـذي 
ّـأبـو مطيـع حممد « : كمـا وصـفه احلـافظ الـذهيب حيـث ترمجـه بقولـه » ّعلو اإلسـناد بأصـبهان 

ًبن عبدالواحـد املـديين ، املـصري األصـل ، الـصحاف ، الناسـخ ، عـاش بـضعا وتـسعني سـنة ،  ّ
ــــن مردويــــه والنقــــاش وابــــن عقيــــل  ّإنتهــــى إليــــه علــــو اإلســــناد بأصــــبهان ، روى عــــن أيب بكــــر اب

  .)3(» وردي وطائفة البا
ًوناهيك ذا شأنا ومقاما ورفعة ً.  

__________________  
  .ترمجة السيوطي ـ لواقح األنوار يف طبقات األخيار) 1(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 2(
  .348 / 3العرب يف خرب من غرب ) 3(
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  اعتماد الحفاظ على كتبه 
ّومما يدل على عظمة ابن مردويه وجاللته ، اعتماد ك ّبار احلفاظ على رواياتـه ، وكتبـه ، ّ

  : قال ابن اجلزري . ..كاعتمادهم على الشيخني وأضراما
ّوقـــد رمـــزت الكتـــب الـــيت خرجـــت منهـــا هـــذه األحاديـــث حبـــروف تـــدل علـــى ذلـــك « 

» م « ومـــسلم » خ « ســـلكت فيهـــا أخـــصر املـــسالك ، فجعلـــت عالمـــة صـــحيح البخـــاري 
 .»ق « وابــــن ماجــــة القــــزويين » س « لنــــسائي وا» ت « والرتمــــذي » د « وســــنن أيب داود 
وصـــــحيح » حــــب «  وصـــــحيح ابــــن حبـــــان .»ع «  وهـــــذه الــــستة .»عــــة « وهــــذه األربعـــــة 

وسـنن الـدارقطين » طـا « واملوطـأ » مـه « وابن خزمية » عو « وأيب عوانة » مس « املستدرك 
وأيب  » ر« والبـــزار » آ « ومـــسند اإلمـــام أمحـــد » مـــص « ومـــصنف ابـــن أيب شـــيبة » قـــط « 

» طــــس « واألوســــط » ط « ومعجــــم الطــــرباين » مــــي « والــــدارمي » ص « يعلــــى املوصــــلي 
والــسنن » قــي « وللبيهقــي » مــر « والبــن مردويــه » طــب « والــدعاء لــه » صــط « والــصغري 
  . ..»ي « وعمل اليوم والليلة البن السين » سىن « الكبري له 

  .)1( » .. .فليعلم أين أرجو أن يكون مجيع ما فيه صحيحا
__________________  

  .خطبة الكتاب ـ احلصن احلصني) 1(
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)8 (  

   أبي نعيم رواية
د صـــدر العـــامل  ًأخـــرج أبـــو نعـــيم يف فـــضائل الـــصحابة مرفوعـــا « : ّـــقـــال حمم ّإن النـــيب  :ّ ّ

ّصــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال  ٍمــــن ســــره أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه وإىل نــــوح يف فهمــــه وإىل : ّ ّ
  .)1(» ته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب ّإبراهيم يف خل

  ترجمة أبي نعيم 
ًّوأمــا املتــأخرون مــن احملــدثني ، فــأكثرهم علمــا ، وأقــواهم قــوة ،  « : ـ الفخــر الــرازي 1 ً ّ

أبـو احلـسن الـدارقطين ، واحلـاكم أبـو عبـداهللا : ًوأشدهم حتقيقا يف علـم احلـديث هـؤالء ، وهـم 
فهـــؤالء صـــدور هـــذا العلـــم بعـــد الـــشيخني ، وهـــم  . ..يناحلـــافظ ، والـــشيخ أبـــو نعـــيم األصـــبها

  .)2(» ّبأسرهم متفقون على تعظيم الشافعي واملبالغة يف الثناء عليه 
احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبداهللا بن أمحد بن إسحاق ابن موسـى  « :ّ ـ ابن خلكان 2

 مـــن أعـــالم بـــن مهـــران األصـــبهاين ، احلـــافظ املـــشهور ، صـــاحب كتـــاب حليـــة األوليـــاء ، كـــان
 أخذ عن األفاضل ، وأخذوا عنـه وانتفعـوا بـه ، وكتابـه حلليـة .ّاحملدثني ، وأكابر احلفاظ الثقات

  . ..من أحسن الكتب
 بأصـبهان 430سـنة  ّوتويف يف صفر ، وقيـل يـوم االثنـني احلـادي والعـشرين مـن احملـرم ،

  .)3( » رمحه اهللا تعاىل، 
__________________  

  .خمطوط ـ  مناقب املرتضىمعارج العلى يف) 1(
  .ّ ، وقد تقدم نصهفضائل الشافعي) 2(
  .91 / 1وفيات األعيان ) 3(
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ًفلكل علم رجال يعرفـون بـه ، والعلمـاء باحلـديث أجـل هـؤالء قـدرا  « : ـ ابن تيمية 3  ّ ّ
ً، وأعظمهـــم صـــدقا ، وأعالهـــم منزلـــة ، وأكثـــرهم دينـــا ، وهـــم مـــن أعظـــم النـــاس صـــدقا ودينـــا  ً ً ً

  :ًعلما وخربة فيما يذكرونه من اجلرح والتعديل ، مثل ًوأمانة و
ّمالك ، وشعبة ، وسفيان ، وحيىي بن سعيد القطان ، وعبد الـرمحن ابـن مهـدي ، وابـن 
املبارك ، ووكيع ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق بن راهويه ، وأيب عبيد ، معني ، وابن املديين 

ة ، وأيب حــــامت ، والنــــسائي ، والعجلــــي ، وأيب ، والبخــــاري ، ومــــسلم ، وأيب داود ، وأيب زرعــــ
 أمحد ابن عدي ، وأيب حامت البسيت ، والدارقطين ، وأمثال هؤالء خلق كثري ال حيصى عـددهم

...  
ًوقد صنف الناس كتبا يف األخبار صغارا وكبارا ، مثل  ً ً ّ:  

  . ..الطبقات البن سعد
اب ، فمـــنهم مـــن قـــصد ًوصـــنفت كتـــب احلـــديث تـــارة علـــى املـــسانيد وتـــارة علـــى األبـــو

مقصد الصحيح ، كالبخاري ، ومـسلم ، وابـن خزميـة ، وأيب حـامت وغـريهم ، ومـنهم مـن خـرج 
علــى الــصحيحني ، كاإلمســاعيلي ، والربقــاين ، وأيب نعــيم وغــريهم ، ومــنهم مــن خــرج أحاديــث 

  .)1( » . ..السنن ، كأيب داود والنسائي وابن ماجة وغريهم
حـافظ عـصره أبـو  ومـنهم« : بارتـه املتقدمـة يف ترمجـة ابـن مردويـه يف ع ّ ـ ابـن القـيم ـ4

  .)2(» نعيم أمحد بن عبداهللا بن إسحاق األصبهاين 
  أمحد بن عبداهللا بن أمحد بن إسحاق بن « :ّ ـ أبو المؤيد الخوارزمي 5

__________________  
  .36 ـ 35 / 7منهاج السنة ) 1(
  .56 / 3زاد املعاد ) 2(
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ّن ، أبــو نعــيم احلــافظ ، صــاحب املــسند الرابــع ، اإلصــبهاين ، ســبط حممــد بــن موســى بــن مهــرا
  .يوسف الفريايب الزاهد

تــاج احملــدثني ، وأحــد األعــالم ، ومــن : قــال احلــافظ أبــو عبــداهللا النجــار يف تارخيــه هــو 
ه مجع له العلم يف الروايات واحلفظ والفهـم والدرايـة ، وكـان تـشد إليـه الرحـال ، وـاجر إىل بابـ

ًالرجال ، وكتـب يف احلـديث كتبـا سـارت يف الـبالد ، وانتفعـت ـا العبـاد ، وأسـعدت وامتـدت 
ّأيامه ، حىت أحلق األحفاد باألجداد   .)1( » . ..ّ وروى عنه األئمة األعالم. ..ّ

 وفيهــا تــويف أبـو نعــيم األصــبهاين ، أمحــد بـن عبــداهللا بــن أمحــد احلــافظ « : ـ الــذهبي 6
 وصــــنف . ..ّبعلــــو اإلســــناد ، مــــع احلفــــظ واالســــتبحار مــــن احلــــديث وفنونــــهّ تفـــرد بالــــدنيا ...

  .)2(» التصانيف الكبار املشهورة يف األقطار 
ّاحلــافظ أبــو نعــيم اإلصــبهاين الــصويف اجلــامع بــني الفقــه والتــصوف ،  « : ـ الــسبكي 7 ّ

هـو سـبط والنهاية يف احلفظ والضبط ، ولد يف رجب سنة ست وثالثني وثالمثائة بأصبهان ، و
ّالزاهد حممد بن يوسف البناء أحد مشايخ الصوفية ، وأحد أعالم الدين الـذين ، مجـع اهللا هلـم  ّ

ّبني العلو يف الرواية والنهاية يف الدراية ، رحل إليه احلفاظ من األقطار ّ ّ.  
ّولـــد يف رجـــب ســـنة ســـت وثالثـــني وثالمثائـــة بأصـــبهان ، وهـــو ســـبط الزاهـــد حممـــد بـــن 

ّشايخ الصوفية ، ّيوسف البناء أحد م ّاستجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر ، تفرد يف الـدنيا ّ
لــه مــن الــشام خيثمــة بــن ســليمان ، ومــن بغــداد جعفــر اخللــدي ، ومــن واســط  عــنهم ، أجــاز

  .ّعبداهللا بن عمر بن شوذب ، ومن نيسابور األصم
 ، والقاضـي ومسع سنة أربع وأربعـني وثالمثائـة مـن عبـداهللا بـن جعفـر بـن أمحـد بـن فـارس

ّأيب أمحــد حممــد بــن أمحــد العــسال ، وأمحــد بــن معبــد السمــسار ، وأمحــد بــن حممد القــصار ،  ّــ ّّ
  ّوأمحد بن بندار الشعار ، وعبداهللا بن احلسن بن

__________________  
  .391 / 2رجال جامع مسانيد أيب حنيفة ) 1(
  .170 / 3 ، 430 حوادث .العرب) 2(
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  .راين ، وأيب الشيخ ، واجلعايببندار ، والطرباين ، والظه
ورحــل ســنة ســت ومخــسني وثالمثائــة ، فــسمع ببغــداد أبــا علــي بــن الــصواف ، وأبــا بكــر 
ّبــن اهليــثم األنبــاري ، وأبــا حبــر الربــاري ، وعيــسى بــن حممــد الطومــاري ، وعبــد الــرمحن والــد 

أبـا بكــر االجــري ، ّاملخلـص ، وابــن خـالد النــصييب ، وحبيبـا القــزاز ، وطائفـة كثــرية ومسـع مبكــة 
ّ وبالبـــصرة فـــاروق بـــن عبـــدالكرمي اخلطـــايب ، وحممـــد بـــن علـــي ابـــن .وأمحـــد بـــن إبـــراهيم الكنـــدي

 وبنيـسابور أبـا . وبالكوفة أبا بكر عبداهللا بن حيىي الطلحي ، ومجاعـة.مسلم العامري ، ومجاعة
ْأمحد احلاكم ، وحسينك التميمي ، وأصحاب السراج فمن بعدهم َ.  

ّر بن ليالريوز اجليلي وتويف قبله ببضع وثالثني سنة ، وأبـو سـعد املـاليين روى عنه كوشيا ّ
علـــي الـــذكواين ، وتـــويف قبلـــه بإحـــدى ] أيب [ وتـــويف قبلـــه بثمـــاين عـــشرة ســـنة ، وأبـــو بكـــر بـــن 

ّعشرة سنة ، واحلافظ أبو بكر اخلطيب وهو من أخص تالمذته ، وقد رحل إليـه ، وأكثـر عنـه 
سيان طبيعـــة ، ومـــع ذلـــك مل يـــذكره يف تـــ ـــه أنـــه دخلهـــا ولكـــن الن ّـــاريخ بغـــداد ، وال خيفـــى علي ّ ّ

  .اإلنسان ، وكذلك أغفله احلافظ أبو سعد بن السمعاين ، فلم يذكره يف الذيل
ّوممن روى عن أيب نعيم أيضا احلافظ أبو صاحل املؤذن ، والقاضي أبـو علـي الوخـشي ،  ً ّ

مان ابــن إبــراهيم احلــافظ ، وهبــة اهللا بــن ّومــستمليه أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم العطــار ، وســلي
وأبــو علــي احلــسن ابنــا أمحــد احلــداد ، وخلــق كثــري آخــرهم  ّــحممد الــشريازي ، وأبــو الفــضل محــد

  .وفاة أبو طاهر عبدالواحد بن حممد الدشتج الذهيب
ّوقــد روى أبــو عبــدالرمحن الــسلمي مــع تقدمــه عــن واحــد عــن أيب نعــيم فقــال يف كتــاب 

ّثنا عبدالواحد بن أمحد اهلامشي ، ثنا أبو نعيم أمحد ابن عبـداهللا ، أنـا حممـد : ّطبقات الصوفية 
  بن علي بن حبيش املقري ببغداد ، أخربنا أمحد بن



 113 ............................................................................سند حديث التشبيه 

ًحممد بن سهل اآلدمي ، وذكر حديثا ّ.  
ًمل أر أحــدا أطلــق : مسعــت أبــا بكــر اخلطيــب يقــول : ّقــال أبــو حممــد بــن الــسمرقندي  َ

  . أبو نعيم األصبهاين وأبو حازم العبدوي األعرجعليه اسم احلفظ غري رجلني ،
كـان أبـو نعـيم يف وقتـه مرحـوال إليـه ومل يكـن يف أفـق : ّـوقال أمحد بـن حممد بـن مردويـه 

مــن االفــاق أســند وال أحفــظ منــه ، كــان حفــاظ الــدنيا قــد اجتمعــوا عنــده وكــان كــل يــوم نوبــة 
ّإىل داره رمبـا كـان يقـرأ عليـه يف الطريـق واحد منهم ، يقرأ ما يريده إىل قريـب الظهـر ، فـإذا قـام 

  .جزء ، وكان ال يضجر ، مل يكن له غذاء سوى التصنيف أو التسميع
بقــي أبــو نعــيم أربــع : كــان أصــحاب احلــديث يقولــون : ّوقــال محــزة بــن العبــاس العلــوي 

ًعشرة سنة بال نظري ، ال يوجد شرقا وال غربا أعلـى إسـنادا منـه وال أحفـظ ، وكـانوا يقولـ ً ون ملـا ً
  .ّصنف كتاب احللية محل إىل نيسابور حال حياته ، فاشرتوه بأربعمائة دينار

ّقد مجع شيخنا السلفي أخبار أيب نعيم ، وذكر من حـدث : وقال ابن املفضل احلافظ  ّ
  ّمل يصنف: ًعنه ، وهم حنو مثانني رجال وقال 

  . سوى فوت عنه يسريمثل كتابه حلية األولياء ، مسعناه على أيب املظفر القاساين عنه
ّهو تاج احملدثني وأحد أعالم الدين: ّوقال ابن النجار  ّ.  

ومن كراماته املذكورة أن السلطان حممـود سـبكتكني ملا اسـتوىل علـى إصـبهان ، : قلت 
ّـ ّ

ًوىل عليهـا واليـا مـن قبلـه ورحــل عنهـا فوثـب أهـل إصـبهان ، وقتلــوا الـوايل ، فرجـع حممـود إليهــا  ّ
ّوا ، مث قــصدهم يــوم اجلمعــة يف اجلــامع وقتــل مــنهم مقتلــة عظيمــة ، وكــانوا ّوآمــنهم حــىت اطمــأن

ّقبل ذلك قد منعوا أبا نعيم احلافظ من اجللوس يف اجلامع ، فحـصلت لـه كرامتـان الـسالمة ممـا 
  جرى عليهم ، إذ لو كان
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ًجالسا لقتل ، وانتقام اهللا تعاىل له منهم سريعا ً.  
 ; من أحسن الكتب ، كان الـشيخ اإلمـام الوالـد ّومن مصنفاته حلية األولياء ، وهي

ّكثري الثناء عليها وحيب تـسميعها ، ولـه أيـضا كتـاب معرفـة الـصحابة ، وكتـاب دالئـل النبـوة ،  ً
وكتــاب املــستخرج علــى البخــاري ، وكتــاب املــستخرج علــى مــسلم ، وكتــاب تــاريخ أصــبهان ، 

ّكثريا من املصنفات الصغارًوكتاب صفة اجلنة ، وكتاب فضائل الصحابة ، وصنف شيئا  ّ ً.  
  .ّتويف يف العشرين من احملرم سنة ثالثني وأربعمائة ، وله أربع وتسعون سنة

 ;ّـذكر البحث عن واقعـة جـزء حممد بـن عاصـم ، الـيت اختـذها مـن نـال مـن أيب نعـيم 
  .ذريعة إىل ذلك

 صـادق ، ّقد حـدث أبـو نعـيم ـذا اجلـزء ، ورواه عنـه األثبـات ، والرجـل ثقـة ثبـت إمـام
  .وإذا قال هذا مساعي جاز االعتماد عليه

ّإن الرجـل مل يوجـد لـه مسـاع ـذا : ّوطعن بعض اجلهـال الطـاعنني يف أئمـة الـدين فقـال 
ّ وهــذا الكــالم ســبة علــى قائلــه ، فــإن عــدم وجدانــه لــسماعه ال يوجــب عــدم وجــوده ، .اجلــزء ّ

ّو عبـــداهللا الـــذهيب أن شــــيخنا ّ مث ذكـــر شـــيخنا احلــــافظ أبـــ.ٍوإخبـــار الثقـــة بـــسماع نفــــسه كـــاف
ّاحلــافظ أبــا احلجــاج املــزي حدثــه ه وجــد خبــط  ّ ه رأى خبــط احلــافظ ضــياء الــدين املقدســي أن ـأن ّـ ـ ّّـ

ّاحلافظ أيب احلجاج يوسف ابن خليل أنه قال  ّرأيت أصل مساع احلـافظ أيب نعـيم جلـزء حممـد : ّ
  . فبطل ما اعتقدوه ريبة.بن عاصم

ًمث قــال الطــاعنون ثانيــا  ا اخلطيــب أبــو بكــر البغــدادي وهــو احلــرب الــذي خيــضع لــه وهــذ: ّ
ّاألثبات ، وله اخلصوصية الزائـدة بـصحبة أيب نعـيم قـال فيمـا كتـب إيل بـه أمحـد بـن أيب طالـب  ّ

  ّمن دمشق ، قال كتب إيل احلافظ أبو عبداهللا بن النجار من
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 بــن إمساعيــل الــصرييف بغــداد ، قــال أخــربين أبــو عبيــداهللا احلــافظ بأصــبهان ، أخربنــا أبــو القاســم
مسعـــــت : ّمسعـــــت أبـــــا الفـــــضل املقدســـــي يقـــــول : ّأنـــــا حيـــــىي بـــــن عبـــــدالوهاب بـــــن منـــــدة قـــــال 

ــــذكر أنــــه وجــــد خبــــط اخلطيــــب  ــــن إبــــراهيم العطــــار : ّعبــــدالوهاب األمنــــاطي ي ّســــألت حممــــد اب ّ
 ؟ وكيـف رأيـت مساعـه؟ّمستملي أيب نعيم عن جزء حممـد بـن عاصـم كيـف قرأتـه علـى أيب نعـيم

ً أخرج إيل كتابا وقال هو مسـاعي فقرأتـه عليـه:فقال  لـيس يف هـذه احلكايـة طعـن علـى :  قلنـا .ّ
ّأيب نعــــيم ، بــــل حاصــــلها أن اخلطيــــب مل جيــــد مساعــــه ــــذا اجلــــزء ، فــــأراد اســــتفادة ذلــــك مــــن 

  .ّمستمليه ، فأخربه بأنه اعتمد يف القرائة على إخبار الشيخ ، وذلك كاف
ًمث قال الطاعنون ثالثا  ًقال اخلطيب أيضا رأيت أليب نعيم أشياء يتـساهل فيهـا ، وقد : ّ

هـــذا مل يثبـــت عـــن اخلطيـــب ، :  قلـــت .ّمنهـــا أن يقـــول يف اإلجـــازة أخربنـــا مـــن غـــري أن يبـــني
ّوبتقـــدير ثبوتـــه فلـــيس بقـــدح ، مث إطـــالق أخربنـــا يف اإلجـــازة خمتلـــف فيـــه ، فـــإذا رآه هـــذا احلـــرب 

ّ ، وإن عــد فلـيس مــن التـساهل املــستقبح ، ولــو ًاجلليـل أعــين أبـا نعــيم فكيـف يعــد منــه تـساهال
ًحجرنـــا علـــى العلمـــاء أن ال يـــرووا إالبـــصيغة جممـــع عليهـــا لـــضيعنا كثـــريا مـــن الـــسنة ّ ّ  وقـــد دفـــع .ْ

ّاحلافظ أبو عبـداهللا بـن النجـار قـضية جـزء حممد بـن عاصـم بـأن احلفـاظ األثبـات رووه ّ عـن أيب  ّـ
حــت هــذه اخليــاالت ، وحنــن ال حنفــظ ّنعــيم ، وحكينــا لــك حنــن أن أصــل مساعــه وجــد ، فطا

ّأحــدا تكلــم يف أيب نعــيم بقــادح ، ومل يــذكر غــري هــذه اللفظــة الــيت عزيــت إىل اخلطيــب ، وقلنــا  ً
ه ال عـــربة ـــذيان املعـــادين وأكاذيـــب  ــإـــا مل تثبـــت عنـــه ، والعمـــل علـــى إمامتـــه وجاللتـــه ، وأن ّـ ّ

ا ال حنفـظ عـن أحـد فيــه كالمـا صـرحيا يف ًاملفـرتين ، علـى أن ً ّ جـرح وال حـط ، ولـو حفـظ لكــان ّـ
ّسبة على قائله ، وقد برء اهللا أبا نعيم من معرته ّ ّ.  

ّوقال احلافظ ابن النجار يف إسناد ما حكي عن اخلطيب غـري واحـد ممـن يتحامـل علـى  ٍ ّ
  .أيب نعيم ، ملخالفته ملذهبه وعقيدته فال يقبل
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ًعلــه يف اإلجــازة نــادرا ، ّوالتــساهل الــذي أشــري إليــه شــيء كــان يف: قــال شــيخنا الــذهيب 
ّفإنــه كثــريا مــا يقــول كتــب إيل جعفــر اخللــدي ، وكتــب إيل أبــو العبــاس األصــم ، أنــا أبــو : قــال  ّ ً ّ

ولكن رأيته يقول أخربنا عبداهللا بـن جعفـر فيمـا قـرئ عليـه ، :  قال .امليمون بن راشد يف كتابه
  .ّوالظاهر أن هذا إجازة: قال 

ّول ذلــك يف مكــان غلــب علــى ظنــه أن أبــا نعــيم مل ْإن كــان شــيخنا الــذهيب يقــ: قلــت  ّ
ّـيسمعه خبصوصه من عبداهللا بن جعفر ، فاألمر مسلم إليه ، فإنه أعـين شـيخنا احلـرب الـذي ال 
ّيلحق شأوه يف احلفظ ، وإال فأبو نعيم قد مسع من عبداهللا بن جعفر ، فمن أين لنا أنه يطلـق  ّ

ّ أطلـق ذاك فغايتـه تـدليس جـائز ، قـد اغتفـر أشـد هذه العبارة حيث ال يكون مساع ، مث ، وإن
  .منه ألعظم من أيب نعيم

ًمث قال الطاعنون رابعا  قال حيىي بن مندة احلافظ ، مسعـت أبـا احلـسني القاضـي يقـول : ّ
[ مل يسمع أبو نعيم مـسند احلـرث ابـن أيب أسـامة بتمامـه : مسعت عبدالعزيز النخشيب يقول : 

ّفحدث به كل] من ابن خالد  وهـم عبـدالعزيز يف هـذا ، فأنـا : ّـ قلنا قال احلـافظ ابـن النجار .هّ
ٌالكتــاب عتيقــة وعليهــا خــط أيب نعــيم يقــول مســع مــين فــالن إىل آخــر مســاعي  رأيــت نــسخة مــن ّ

ّمن هذا املسند من ابن خالد ، فلعله روى الباقي باإلجازة  ّ «)1(.  
كـان مـن أعـالم  . ..أبـو نعـيماحلـافظ الـشيخ العـارف فيها تويف اإلمام  « : ـ اليافعي 8

احملـــدثني ، وأكـــابر احلفـــاظ املفيـــدين ، أخـــذ عـــن األفاضـــل وأخـــذوا عنـــه وانتفعـــوا بـــه ، وكتـــاب 
  .احللية من أحسن الكتب

  :ّأما طعن ابن اجلوزي فيها وتنقيصه هلا فهو من باب قويل : قلت 
  لـــــــــــــــــــــــئن ذمهـــــــــــــــــــــــا جاراـــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــرائر

  
  ًوعــــــــــــاب مجــــــــــــاال يف حالهــــــــــــا ويف احللـــــــــــــي  

  

  ّ ســـــــــلمت حـــــــــسناء مـــــــــن ذم حاســـــــــدفمـــــــــا

  
  وصــــــــــــاحب حــــــــــــق مــــــــــــن عــــــــــــداوة مبطــــــــــــل  

  

__________________  
  .25 ـ 18 / 4طبقات الشافعية الكربى ) 1(
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  .مع أبيات أخرى يف مدح اإلمام أيب حامد الغزايل وتصانيفه وكالمه العايل
ّكتــــاب تــــاريخ أصــــبهان ، تفــــرد يف الــــدنيا بعلــــو اإلســــناد مــــع احلفــــظ: ولــــه  روى عــــن  .ّ

  .)1(» ّملشايخ بالعراق واحلجاز وخراسان ، وصنف التصانيف املشهورة يف األقطار ا
مل ألـق يف :  قال اخلطيب . اجلامع بني الفقه واحلديث والتصوف. .. «: ـ األسنوي 9

  .)2( » . ..شيوخي أحفظ منه ومن أيب حازم األعرج
حبـديثهم املرجـوع  هو من مشايخ احلديث الثقات املعمـول « : ـ الخطيب التبريزي 10

  .)3( » . ..إىل قوهلم
أجـاز لـه مـشايخ الـدنيا  . ..ّيم احلـافظ الكبـري حمـدث العـصرأبو نعـ « :ّ ـ السيوطي 11

ّوتفرد م ، ورحلت احلفاظ إىل بابه ، لعلمه وضبطه وعلو إسناده ّ.. . « )4(.  

  هو شيخ إمام الحرمين 
ّمث إن مــن فــضائل أيب نعــيم احلــافظ   املعــايل إمــام احلــرمني ، فقــد قــال كونــه شــيخ أيب: ّ
ْابــن خلكــان برتمجتــه بعــد أن وصــفه بقولــه  ّأعلــم املتــأخرين مــن أصــحاب اإلمــام الــشافعي « : ّ

ّعلــى اإلطــالق ، امــع علــى إمامتــه ، املتفــق علــى غــزارة مادتــه وتفننــه يف العلــوم مــن األصــول  ّ ّ
يــا « : قولــه إلمــام احلــرمني ونقــل عــن الــشيخ أيب إســحاق  » . ..والفــروع واألدب وغــري ذلــك

  مفيد أهل املشرق
__________________  
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  :قال » ّواملغرب ، أنت اليوم إمام األئمة 
ٍن مجاعــــة كثــــرية مــــن علمائــــه ، ولــــه إجــــازة مــــن احلــــافظ أيب نعــــيم ومســــع احلــــديث مــــ« 

  .)1( » . ..األصبهاين صاحب حلية األولياء

)9 (  

   البيهقي رواية
ذكـر روايتـه هلـذا  ومن رواة حديث التشبيه هو احلـافظ أمحـد بـن احلـسني البيهقـي ، وقـد

  :احلديث مجاعة من األعالم ، ومنهم 
، علــى مــا نقــل عنــه ملــك العلمـــاء ) حائف الــص( الــسمرقندي صــاحب كتـــاب  ـ 1

  .)هداية السعداء ( اهلندي يف كتابه 
  .عن البيهقي عن احلاكم) املناقب ( اخلوارزمي املكي ، يف كتابه  ـ 2
  .)مطالب السئول ( ابن طلحة الشافعي ، يف كتابه  ـ 3
  .)الفصول املهمة ( ابن الصباغ املالكي ، يف كتابه  ـ 4
  .)الفواتح بشرح ديوان أمري املؤمنني ( ي ، يف احلسني امليبد ـ 5
  .البدخشاين ـ 6
  .العجيلي الشافعي ـ 7

  رواية البيهقي دليل ثبوت الحديث 
ٍيف حـق مجاعـة ) املـشكاة ( ورواية البيهقي دليـل علـى ثبـوت احلـديث ، لقـول صـاحب  ّ

  ّإين إذا نسبت احلديث« : ومنهم البيهقي هذا  ـ ّمن أئمة احلديث
__________________  

  .167 / 3وفيات األعيان ) 1(
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ّإليهم كأين أسندت إىل النيب  ّ«.  
  :ّوهذا نص كالمه ) املرقاة ( وقد شرح علي بن سلطان القاري هذه العبارة يف 

ّإلـيهم ، أي إىل بعـض األئمـة املـذكورين ،  ـ ّأي كل حـديث ـ ّإين إذا نسبت احلديث« 
ّمــاء املــشهورين ، كــأين أســندت ، أي احلــديث برجالــه ، املعروفــة كتــبهم ، بأســانيدهم بــني العل

ًإىل النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، أي فيمــــا إذا كــــان احلــــديث مرفوعــــا وهــــو الغالــــب ، وإىل  ّ ّ ّ
ًالصحابة إذا كان موقوفا ، وهو املرفوع حكما  ً «)1(.  

ّوألن احلــافظ الــسيوطي عنــدما يتعقــب ابــن اجلــوزي يف حكمــه علــى بعــض األحاديــث  ّ
وضــع ، يــستند إىل روايــة البيهقــي ، إلخــراج ذلــك احلــديث عــن الوصــف الــذي وصــفه ابــن بال

  :اجلوزي به ، خذ لذلك مثاال احلديث التايل 
ّثنـا علـي بـن حممـد البـصري ، أنـا مالـك بـن حيـىي أبـو غـسان ، ثنـا علـي  ـ ابن شاهني« 

ر بـن عبـداهللا ّـبن عاصم ، عن الفـضل بـن عيـسى الرقاشـي ، عـن حممد بـن املنكـدر ، عـن جـاب
ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّملــا كلم اهللا موســى يــوم الطــور كلمــه بغــري الكــالم  :ّ ّــ ّ
يــا :  قــال ؟ّيــا رب هــذا كالمــك الــذي كلمتــين بــه: الــذي كلمــه يــوم نــاداه ، فقــال لــه موســى 

ّموسى أنا كلمتك بقوة عشرة آالف لسان ، ويل قوة األلسن كلهـا وأنـا أقـوى مـن ذ ّّ  فلمـا .لـكّ
ًسـبحان اهللا إذا  :يـا موسـى صـف لنـا كـالم الـرمحن ، قـال : رجع موسى إىل بين إسـرائيل قـالوا 

ّـأمل تروا إىل أصوات الـصواعق الـيت تقتـل ، فإنه قريـب منـه :  قال .ّفشبه لنا:  قالوا .ال أستطيع
«.  

  .» والفضل مرتوك .ليس بصحيح« : قال ابن اجلوزي 
  ّم بوضعه نظر ، فإن الفضل مل يتهم بالكذب ،يف احلك« : ّقال السيوطي 

__________________  
  .27 / 1املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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ّ وهـــذا احلـــديث أخرجـــه البـــزار يف . وأكثـــر مـــا عيـــب عليـــه القـــدر ، وهـــو مـــن رجـــال ابـــن ماجـــة
 وأخرجـه البيهقـي يف كتـاب األمسـاء .ثنا سليمان بن موسـى ، ثنـا علـي بـن عاصـم بـه: مسنده 

ّالصفات ، وهو قد التـزم أن ال خيـرج يف تـصانيفه حـديثا يعلـم أنـه موضـوع ، وأخرجـه ابـن أيب و ً
ًحامت يف تفسريه ، وقد التـزم أن خيـرج فيـه أصـح مـا ورد ، ومل خيـرج فيـه حـديثا موضـوعا ألبتـة  ً ّ «

)1(.  
 ـ حـديث رمـي بالوضـع يف) خمتـصر تنزيـه الـشريعة ( وقـال الـشيخ رمحـة اهللا الـسندي يف 

ّتعقـب بـأن البيهقـي أخرجـه يف « :  ـ و سـؤال عثمـان عـن معـىن مقاليـد الـسماوات واألرضوهـ ّ
ّاألمساء والصفات ، وقد التزم أن ال خيرج يف كتبه حديثا يعلم أنه موضوع  ً ْ«.  

  مصادر ترجمة البيهقي 
ًّومناقــب البيهقــي كثــرية جــدا ، وهــي مــذكورة يف كتــب الــرتاجم والتــواريخ برتمجتــه ، أنظــر 

  :ا منه
  .538 / 1معجم البلدان  ـ 1
  .381 / 1األنساب  ـ 2
  .52 / 10الكامل يف التاريخ  ـ 3
  .75 / 1وفيات األعيان  ـ 4
  .185 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 5
  .163 / 18سري أعالم النبالء  ـ 6
  .1132 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 7
  .242 / 3 العرب يف خرب من غرب ـ 8

__________________  
  . كتاب التوحيد12 / 1الاليل املصنوعة ) 1(
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  .269 / 1دول اإلسالم  ـ 9
  .559 / 1تتمة املختصر يف أخبار البشر  ـ 10
  .458حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان ـ 11
  .8 / 4طبقات الشافعية للسبكي  ـ 12
  .198 / 1طبقات الشافعية لألسنوي  ـ 13
  .433: طبقات احلفاظ  ـ 14
  .354 / 6ات الوايف بالوفي ـ 15
  .94 / 12البداية والنهاية  ـ 16
  .77 / 5النجوم الزاهرة  ـ 17
  .23 / 1املرقاة يف شرح املشكاة  ـ 18
  .304 / 3شذرات الذهب  ـ 19

  . ..وغريها
  .وسنرتجم له فيما بعد عن بعض هذه املصادر إن شاء اهللا تعاىل

)10(  

   المغازلي رواية ابن
ّغــازيل اجلــاليب حــديث التــشبيه بإســناده عــن أنــس بــن وروى احلــافظ أبــو احلــسن ابــن امل

  :مالك ، حيث قال 
  :ْمن أراد أن ينظر إىل علم آدم وفقه نوح ، فلينظر إىل علي  : 7قوله « 

ّأخربنا أمحد بن حممد بن عبدالوهاب ، حدثنا احلسني بن حممد بن  ّّ ّ  
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ّاحلسني العدل العلـوي الواسـطي ، حـدثنا حممـد بـن حممـود ، حـدثنا ّ إبـراهيم بـن مهـدي االبلـي ّّ
ّإبــراهيم بـن ســليمان بـن رشــيد ، حــدثنا زيـد بــن عطيـة ، حــدثنا [ ّحـدثنا  ، أبـان بــن فــريوز ، ] ّ

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن أنــس بــن مالــك قــال  مــن أراد أن ينظــر إىل علــم : ّ
  .)1(» آدم وفقه نوح ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  زلي ترجمة ابن المغا
بالــــصفات  أبــــا احلـــسن ابــــن املغــــازيل ، ووصــــفه) األنــــساب ( وقـــد مــــدح الــــسمعاين يف 

ّاجلميلة ، وصرح بأنه يروي عنه بواسـطة ابنـه أيب عبـداهللا حممـد بـن علـي اجلـاليب ، وإليـك نـص  ّ ّ ّ
  :عبارته 

ّاجلاليب ، بضم اجليم وتشديد الالم ، ويف آخرها الباء املنقوطة بواحـدة«   هـذه النـسبة .ّ
ّأبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن الطيـب اجلـاليب املعـروف : ّإىل اجلالب ، واملشهور ذه النـسبة 

ً كـان فاضــال عارفـا برجـاالت واســط وحـديثهم ، وكــان .بـابن املغـازيل ، مــن أهـل واسـط العــراق ً
ًحريـصا علــى مســاع احلــديث وطلبــه ، رأيــت لــه ذيــل التــاريخ بواســط ، وطالعتــه وانتخبــت منــه ، 

ّاحلسن علي بن عبدالصمد اهلامشي ، وأبا بكر أمحـد بـن حممـد اخلطيـب ، وأبـا احلـسن مسع أبا 
ّأمحد بن املظفر العطار ، وغريهم ّ.  

  .ّابنه بواسط ، وأبو القاسم علي بن طراد الوزير ببغداد: روى لنا عنه 
  .ً ومحل ميتا إىل واسط ، فدفن ا.483وغرق ببغداد يف الدجلة يف صفر سنة 

ّو عبـــداهللا حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد اجلـــاليب ، كـــان ويل القـــضاء واحلكومـــة أبـــ: وابنـــه  ّ
  ًبواسط ، نيابة عن أيب العباس أمحد بن خبتيار املنادائي ، وكان 

__________________  
  .212: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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د األزدي ،  د بـــن خمل ّـــشـــيخا عاملـــا فاضـــال ، مســـع أبـــاه وأبـــا احلـــسن حممـــد بـــن حمم ّـــ ّ ً ً ـــا علـــي ً وأب
ًمسعـت منـه الكثـري بواسـط يف النـوبتني مجيعـا  .إمساعيل بن أمحد بـن كمـاري القاضـي ، وغـريهم

ّـ، وكنت أالزمه مدة مقامي بواسط ، وقرأت عليه الكثري باإلجازة له عـن أيب غالـب حممد بـن  ّ ُ
  .)1(» أمحد بن بشران النحوي الواسطي 

ٍبواســـطة  عاين صـــاحب األنـــسابّشـــيخ مـــن مـــشايخ الـــسم» ابـــن املغـــازيل « فظهـــر أن 
  .وستأيت ترمجة السمعاين .ّ وأن ابنه شيخ السمعاين مباشرةواحدة ،

فــابن املغــازيل مــن مــشايخ احلــافظ مخــيس احلــوزي ، وقــد نقــل مخــيس عــن ابــن : ًوأيــضا 
ّاملغــازيل ثنائــه علــى ابــن الــسقا الواســطي وتعــصب أهــل الــسنة عليــه ، قــال احلــافظ الــذهيب  ّ : »

ّســألت مخيــسا احلــوزي عــن ابــن الــسقا فقــال : قــال الــسلفي  هــو مــن مزينــة مــضر ، ومل يكــن : ً
ّسقاء بل لقب له ، مـن وجـوه الواسـطيني وذوي الثـروة واحلفـظ ، رحـل بـه أبـوه فأمسعـه مـن أيب  ً ّ

  .خليفة وأيب يعلى وابن زيدان البجلي واملفضل بن اجلندي ، وبارك اهللا يف سنه وعلمه
ّواتفق أنه أملى حديث ال طري ، فلم حتمله نفوسهم ، فوثبوا به فأقـاموه وغـسلوا موضـعه ّ

ّ، فمضى ولزم بيته ، فكان ال حيدث أحـدا مـن الواسـطيني ، فلهـذا قـل حديثـه عنـدهم ً  وتـويف .ّ
  .)2(» ّ حدثين به شيخنا أبو احلسن املغازيل .371سنة 

  .فخميس احلوزي احلافظ من تالمذة ابن املغازيل ، وستأيت ترمجته
 ّرف من مناقب ابـن املغـازيل ، وآيـات علـو شـأنه وعظمـة مقامـه ، وجاللـة قـدرهفهذا ط

...  
ّومما يدل على جاللة ابن املغازيل    اعتماد كبار احلفاظ والعلماء: ّ

__________________  
  .ّ اجلاليب.األنساب) 1(
  .352 / 16تذكرة احلفاظ ) 2(
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ّقال علي بن حممد بن الطيـب « : يب قال الذه:  األعالم على روايات وأحاديثه ، ومن ذلك  ّ
ّابن السقا من أئمة الواسطيني واحلفاظ املتقنني : اجلاليب يف تارخيه  ّ «)1(.  

ّبعد أن ذكر اخلالف يف وجوب الصالة على آل ـ وقال السمهودي وقـد «  : 6ّـحممد  ْ
ن جعفـر بـن ّـأنه روى عـ: ّقـال احلـافظ أبـو عبـداهللا حممـد املـذكور يف كتابـه نظـم درر الـسمطني 

ّحممد عن أبيه عن جده عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال لعلـي بـن أيب طالـب  ّ ّ ّ إذا  : 2ّ
ّـاللهـم صـل علـى حممد وعلـى آل حممد ، اللهـم إين أسـألك حبـق حممد وآل : هالك أمر فقـل  ّـ ّّـ ّ ّ ّّ

د أن تكفيـــين مـــا أخـــاف وأحـــذر ، فإنـــك تكفـــى ذلـــك األمـــر ّحمم كور  ومل ينـــسبه احلـــافظ املـــذ.ّـــ
  .ملخرجه

ّــمــن صــلى علــى حممد : ً مرفوعــا 2وقــد روى يف مــسند الفــردوس بغــري إســناد عــن علــي  ّ
ّوعلى آل حممد مائة مرة ، قضى اهللا له مائة حاجة ّ.  

ّــوأخرجـه الفقيــه أبــو احلــسن ابـن املغــازيل يف املناقــب مــن طريـق علــي بــن يــونس العطار ، 
ّحدثين حممد بن علي الكندي ، حدثين حممد بن  ّّ ّمسلم ، حدثين جعفر بـن حممـد الـصادق ، ّ ّ

  .)2(»  رفعه 2ّعن أبيه ، عن جده علي بن احلسني عن أبيه ، عن علي بن أيب طالب 
أخرج أبو احلسن ابن املغازيل من طريق موسى بن القاسم عن علي بن جعفـر « : قال 

ٌ كمشكاة فيها مصباح(سألت أبا احلسن عن قول اهللا تعاىل :  ْ ِ ِ ٍ ْ ِ فاطمـة ، :  املـشكاة : قال ) َ
ة ال(إبــــراهيم ، : »  الــــشجرة املباركــــة «و  ٍ شــــرقية وال غربي ٍ ــــِ ِ ْ َ َْ  ( .ال يهوديــــة وال نــــصرانية : ) َ

ٌيكاد زيـتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور ٌ ْ ُ َُ ُ ُْ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ِ َْ ُ  
__________________  

  .352 / 16تذكرة احلفاظ ) 1(
  .65 / 2جواهر العقدين ) 2(
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ٍعلى نور ُ ِ يـهد(منها إمام بعده إمام ، :  قال .) َ ْ ُي اهللا لنوره من يـشاءَ َ ْ َـ ِ ِِ ُ يهـدي اهللا :  قـال .) ُ
ّـأئمة يقتـدى ـم يف الـدين ، ويتمـسك : يعـين  .منها إمام بعد إمـام:  وقوله .لواليتنا من يشاء

 املكـي ّوقد روى هذا اخلرب أمحد بن الفضل بن حممد بـن بـاكثري .) «)1م فيه ، ويرجع إليهم 
  .)2(الشافعي 

مـن طريــق عبــداهللا ابـن املثــىن ، عــن « وروى حممـود الــشيخاين القــادري عـن ابــن املغــازيل 
ّعمه مثامة بن عبداهللا بن أنس ، عن أبيه قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ إذا كـان : ّ

ّيوم القيامة ونصب الصراط على شـفري جهـنم ، مل جيـز عليـه إالمـن معـه كتـاب  ّ واليـة علـي بـن ّ
  .)3( » 2أيب طالب 
ومــن طريـق مسـاك بــن حـرب ، عـن حبــيش ، وأخرجـه أبــو « ) : جـواهر العقـدين ( ويف 

ّإن مثـــل أهـــل بيـــيت فـــيكم كمثـــل :  بلفـــظ 2ًيعلـــى أيـــضا مـــن حـــديث أيب الطفيـــل عـــن أيب ذر 
ف عنهــا غــرق ّ إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بـــاب .ّــســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختل

 وكــذا أخرجــه الفقيــه أبــو . وأخرجــه البــزار مــن طريــق ســعيد ابــن املـسيب عــن أيب ذر حنــوه.حطـة
  .)4(» ّومن قاتلنا آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال : احلسن ابن املغازيل وزاد 

ْ أم ( :قولـــه تعـــاىل  ـ اآليـــة الـــسادسة« ) : الـــصواعق ( وقـــال ابـــن حجـــر املكـــي يف  َ
َيحسدون الناس علـى  َ َ ُ ُ ْ ِمـا آتـاهم اهللا مـن فـضلهَ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ  2 أخـرج أبـو احلـسن ابـن املغـازيل عـن البـاقر ) ُ
  .)5(» حنن الناس واهللا : أنه قال يف هذه اآلية 

__________________  
  .94/  2جواهر العقدين ) 1(
  .خمطوط ـ وسيلة املال) 2(
  .خمطوط ـ ّالصراط السوي يف مناقب آل النيب) 3(
  .121 / 2جواهر العقدين ) 4(
  .91: الصواعق احملرقة ) 5(
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السالف الـذكر بعينـه  ّهذا ، وقد ذكر حممد بن معتمد خان البدخشاين كالم السمعاين

  .)األنساب ( الذي استخرجه من كتاب ) ّتراجم احلفاظ ( ، يف ترمجة ابن املغازيل يف كتاب 
: منهـا  ـ اسـطتـواريخ و« حيث جاء فيه ) كشف الظنون ( ّوأما تارخيه ، فقد ذكر يف 

 ، والـذيل عليـه البـن 637ّتاريخ أيب عبداهللا حممد بن سعيد بن الدبيثي الواسطي املتـوىف سـنة 
  .)1(» ّاجلاليب 

ّمث إن مما يؤكد وحيتم كون أيب احلسن ابن املغازيل من أعالم أهل الـسنة املتقنـني الثقـات  ّ ّ ّ ّ
 مجلـة علمـاء أهـل الـسنة املـؤلفني يف ّالـذي قـرر فيـه كـون ابـن املغـازيل مـن) ّالدهلوي ( كالم :  ّ

  :وهذا تعريب عبارته  . ..ّفضائل علي وأهل البيت الطاهرين
ـألف ابـن : ّيف الـصراط املـستقيم  ـ وهـو مـن كبـار جمتهـدي الـشيعة ـ قـال ابـن يـونس« 

جرير كتاب الغدير ، وابن شاهني كتاب املناقب ، وابـن أيب شـيبة كتـاب أخبـار وفـضائل علـي 
ّ نعــيم اإلصــفهاين كتــاب منقبــة املطهــرين ومــا أنــزل مــن القــرآن يف فــضل أمــري املــؤمنني ، ، وأبــو

وأبــو احملاســن الرويــاين الــشافعي كتــاب اجلعفريــات ، واملوفــق املكــي كتــاب األربعــني يف فــضائل 
ّأمـــري املـــؤمنني ، وابـــن مردويـــه كتـــاب رد الـــشمس يف فـــضل علـــي ، والـــشريازي نـــزول القـــرآن يف 

ؤمنني ، واإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل كتـــاب مناقـــب أهـــل البيـــت ، والنـــسائي كتـــاب شـــأن أمـــري املـــ
مناقـــب أمـــري املـــؤمنني ، والنظنـــزي كتـــاب اخلـــصائص العلويـــة ، وابـــن املغـــازيل الـــشافعي كتـــاب 
ًمناقب أمري املؤمنني ، ويسمى كتاب املراتـب أيـضا ، والبـصري كتـاب درجـات أمـري املـؤمنني ، 

  .واخلطيب كتاب احلدائق
  مجعت من فضائل: مسعت عمر بن شاهني يقول : ّل السيد املرتضى وقا

__________________  
  .309 / 1كشف الظنون ) 1(
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  .علي ألف جزء
ّإنتهى نقال عن ترمجته املسمى بأنوار العرفان للمعني القزويين االثىن عشري ً.  

 هــل للــشيعة مــصنف مثــل واحــد مــن هــذه التــصانيف يف فــضائل !!فلينــصف املنــصفون
  !؟أمري املؤمنني وأهل البيت

ّلقــد علــم املطلعــون علــى كتــب الــشيعة بــأن علمــائهم مجيعــا عيــال علــى أهــل الــسنة يف  ً ّ ّ
  .نقل فضائل أمري املؤمنني والزهراء واحلسنني

  .ّنعم قد يوجد هلم كتاب يف أحوال سائر األئمة
 كتب هذا ّوالشاهد على ما ذكرنا كتاب كشف الغمة ، والفصول املهمة ، وغريمها من

  .)1(» الباب 
يقــرر كــالم ابــن يــونس يف كــون ابــن املغــازيل مــن علمــاء أهــل ) الــدهلوي ( فأنــت تــرى 

مـــن كتـــب ) الفـــصول املهمـــة ( ّالـــسنة ، وهـــذا هـــو مـــا أردنـــا التأكيـــد عليـــه ، وأمـــا زعمـــه كـــون 
  .الشيعة ، فتوهم باطل ، بل هو لنور الدين ابن الصباغ املالكي ، كما سيظهر فيما بعد

ّعـــن أهـــل الـــسنة إمنـــا هـــو مـــن بـــاب اإللـــزام ) ّكـــشف الغمـــة يف أحـــوال األئمـــة ( نقـــل و
ّواإلفحـــام ، وإال فالكتـــب الـــيت ألفهـــا الـــشيعة اإلماميـــة يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني وأهـــل البيـــت 

ً ، واألحاديــث الــيت رووهــا بطــرقهم يف ذلــك ، ال حتــصى كثــرة ، كمــا ال خيفــى علــى مــن :
  . ..عذره جهله) الدهلوي ( وغريمها ، لكن )  حبار األنوار (و ) غاية املرام ( راجع 

وترمجــة مخــيس احلــوزي ، ) األنــساب ( ْبقــي أن نــذكر مــوجز ترمجــة الــسمعاين صــاحب 
  .اللذين يرويان عن ابن املغازيل
__________________  

  . يف حاشية التعصب الثالث عشر من الباب احلادي عشر.التحفة اإلثنا عشرية) 1(
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  ة السمعاني الراوي عن ابن المغازلي ترجم
  :ّأما السمعاين صاحب األنساب ، فهذه مجل من الثناء عليه 

 السمعاين املروزي الفقيه الشافعي احلافظ امللقب . ..تاج اإلسالم « :ّ ـ ابن خلكان 1
:  فقـال .ّ ذكره الشيخ عز الدين أبو احلسن علي بن األثري اجلزري يف أول خمتصره.بقوام الدين

كـان أبـو سـعد واســطة عقـد بيـت الــسمعاين ، وعيـنهم الباصـرة ويــدهم الناصـرة ، وإليـه انتهــت 
  .رياستهم وبه كملت سيادم

رحل يف طلب العلم واحلديث إىل شرق األرض وغرا ومشاهلا وجنوا ، وسـافر إىل مـا 
ّذكرهـا ، ويتعـذر وغريها من البالد اليت يطول  . ..ّوراء النهر وسائر بالد خراسان عدة دفعات

ــــة  حــــصرها ، ولقــــي العلمــــاء وأخــــذ عــــنهم وجالــــسهم ، وروى عــــنهم واقتــــدى بأفعــــاهلم اجلميل
  . ..ّوآثارهم احلميدة ، وكان عدة شيوخه تزيد على أربعة آالف شيخ

  . ..ّوصنف التصانيف احلسنة الغزيرة الفائدة
ًوكان أبوه حممد إماما فاضال مناظرا حمدثا فقيها شـافعيا ح ً ً ًً ً ًافظـا ، ولـه اإلمـالء الـذي مل ّ

ّيسبق إىل مثله ، تكلم على املتون واألسانيد وأبان مشكالا ، وله عدة تصانيف ّ.. .  
ّوكــان جــده املنــصور إمــام عــصره بــال مدافعــة ، أقــر لــه بــذلك املوافــق واملخــالف ، وكــان  ّ

ًحنفـــي املـــذهب ، متعينـــا عنـــد أئمـــتهم ، فحـــج يف ســـنة  اقتـــضى وظهـــر لـــه باحلجـــاز مـــا  462ّ
  .)1( » . ..انتقاله إىل مذهب اإلمام الشافعي

ّـففـي هـذه الـسنة تـويف عبـدالكرمي بـن حممد بـن منـصور ، أبـو سـعيد  « : ـ ابـن األثيـر 2 ّ
ًبن أيب املظفر السمعاين ، املروزي الفقيه الشافعي ، وكان مكثرا من ّ  

__________________  
  .209 / 3وفيات األعيان ) 1(
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ــــسمعه غــــريه ، ورحــــل إىل مــــا وراء النهــــر مســــاع احلــــديث ، ســــا فر يف طلبــــه ومســــع منــــه مــــا مل ي
وخراســان دفعــات ، ودخــل إىل بــالد اجلبــل واإلصــبهان والعــراق واملوصــل واجلزيــرة والــشام وغــري 

ذيــل تــاريخ بغــداد ، وتــاريخ مدينــة مــرو ، : ذلــك مــن الــبالد ، ولــه التــصانيف املــشهورة ، منهــا 
سن فيهـا مـا شـاء ، وقـد مجـع مـشيخته فـزادت عـدم علـى وكتاب النسب ، وغـري ذلـك ، أحـ

  . ..أربعة آالف شيخ
ّـإنه كـان يأخـذ الـشيخ : وقد ذكـره أبـو الفـرج ابـن اجلـوزي ففظعـه ، فمـن مجلـة قولـه فيـه 

 وهــذا بــارد جــدا ، .ّحــدثين فــالن مبــا وراء النهــر: ببغــداد ويعــرب بــه إىل فــوق ــر عيــسى فيقــول 
ٍء النهر حقا ، ومسع يف عامة بالده من عامة شيوخه ، فـأي حاجـة ّفإن الرجل سافر إىل ما ورا ّ ّ ّ ً ّ
ّ وإمنا ذنبه عند ابن اجلوزي أنه شـافعي ، ولـه أسـوة بغـريه ، فـإن ابـن .به إىل هذا التدليس البارد ّ ّ

ّاجلوزي مل يبق على أحد إالمكسري احلنابلة  ٍ «)1(.  
  .)2(» مام هو إمام ابن إمام ابن إمام أبو إ « : ـ ابن الوردي 3
 صـاحب التـصانيف . ..ّالسمعاين احلافظ البـارع العالمـة تـاج اإلسـالم « : ـ الذهبي 4

ّ كان ذكيا فهما سريع الكتابة مليحها ، درس وأفىت ووعـظ وأملـى وكتـب عمـن دب ودرج ... ّ ً ًّ
ّ، وكان ثقة حافظا حجة واسع الرحلة ، ّ ّعـدال دينـا مجيـل الـسرية حـسن الـصحبة كثـري احمل ً ّ ً ّ فـوظ ً

ومسعــت مــن يــذكر أن عــدد شــيوخه ســبعة آالف شــيخ ، وهــذا شــيء مل  :، قــال ابــن النجــار 
  .يبلغه أحد

ًوكــان ملـــيح التــصانيف ، كثـــري النــشوار واألناشـــيد ، لطيــف املـــزاح ، ظريفــا ، حافظـــا ،  ً
ّواسع الرحلة ، ثقة صدوقا دينا مسع منه مشاخيه وأقرانه ، وحدث عنه ً ً  

__________________  
  .563 حوادث 333 / 11الكامل يف التاريخ ) 1(
  .112 / 3تتمة املختصر يف أخبار البشر ) 2(
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  .)1( » . ..مجاعة
 كان . ..ّحمدث املشرق ، وصاحب التصانيف الكثرية ، والرحلة الواسعة « : ـ وقال 5

ًحافظــا ، ثقــة ، مكثــرا ، واســع العلــم ، كثــري التــصانيف ، ظريفــا لطيفــا ، مــبجال نظيفــا ً ً ًً ً ، نبــيال ً
  .)2( » . ..ًشريفا

مـــتجمال اإلمـــام تـــاج اإلســـالم أبـــو ســـعد عبـــدالكرمي « : ـ اليـــافعي 6 الـــسمعاين  . ..ُ
ً وكـان حافظـا ثقـة مكثـرا ، واسـع العلـم كثـري الفـضائل ظريفـا لطيفـا . ..املروزي الفقيه الـشافعي ً ًً

ًمبجال لطيفا نبيال شريفا ، وصنف التصانيف احلسنة الغزيرة الف ًً   .)3( » . ..ائدةً
ًكان إماما عاملا فقيها حمدثا أديبا مجيل السرية « : ـ األسنوي 7 ً ً ً ً.. . « )4(.  
ّحمـدث املـشرق صـاحب التـصانيف املفيـدة املمتعـة والرياسـة والـسؤدد  « : ـ الـسبكي 8 ّ
بيتـه أرفـع بيـت يف بــالد اإلسـالم وأعظمـه وأقدمـه يف العلــوم :  قـال حممـود اخلــوارزمي .واألصـالة

وأسالف هـذا البيـت وأخالفـه قـدوة العلمـاء وأسـوة الفـضالء ،  : قال .ّالشرعية واألمور الدينية
  . ..إليهم ، والرياسة موقوفة عليهم ، بالفضل والفقاهة ، ال بالذل والوقاحة اإلمامة مرفوعة

 وعــين باحلــديث والــسماع ، . .. مبــرو506ولــد يف احلــادي والعــشرين مــن شــعبان ســنة 
ّتـــه ، فعمـــت بـــالد خراســـان وأصـــبهان ومـــا وراء النهـــر والعـــراق واحلجـــاز والـــشام ّواتـــسعت رحل

ّ فتــزوج ، 538ّ وألــف معجــم البلــدان الــيت مســع ــا ، وعــاد إىل وطنــه مبــرو ســنة . ..وطربســتان
وولد له أبو املظفر عبـدالرحيم ، فرحـل بـه إىل نيـسابور ونواحيهـا وهـراة ونواحيهـا وبلـخ ومسرقنـد 

  ًه معجما ،ّوخبارى ، وخرج ل
__________________  

  .1316 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .178 / 4العرب ) 2(
  .371 / 3مرآة اجلنان ) 3(
  .55 / 2طبقات الشافعية ) 4(
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ًمث عــاد بــه إىل مــرو ، وألقــى عــصى الــسفر بعــد مــا شــق األرض شــقا ، وأقبــل علــى التــصنيف  ّ ّ ّ
ّن تــويف إمامــا مــن أئمــة املــسلمني يف كثــري ونــشر العلــم ، إىل أ . ..واإلمــالء والــوعظ والتــدريس ً ْ

  .)1( » 562سنة  . ..من العلوم
 احلــافظ الكبــري اإلمــام الــشهري ، . ..ّعبــد الكــرمي بــن حممــد « : ـ ابــن قاضــي شــهبة 9

  . ..أحد األعالم من الشافعية واحملدثني ، تاج اإلسالم
، وهـذا شـيء مل ّمسعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آالف شيخ : قال ابن النجار 

ًوكـــان ظريفـــا حافظـــا واســـع الرحلـــة ثقـــة صـــدوقا دينـــا مجيـــل الـــسرية ملـــيح :  قـــال .يبلغـــه أحـــد ً ً ً
  .)2( » . ..التصانيف ، وسرد ابن النجار تصانيفه وذكر أنه وجدها خبطه

ّأبو سعد السمعاين احلافظ البارع ، العالمـة ، تـاج اإلسـالم ، عبـد  « :ّ ـ السيوطي 10
د ابـــن العالمـــة اتهـــد أيب املظفـــر منـــصور ، الكـــرمي ، ابـــن ا ّحلـــافظ معـــني الـــدين أيب بكـــر حمم ّـــ

 يف شـعبان ، وعـين ـذا الـشأن ، ورحـل إىل األقـاليم ، ومسـع مـن أيب 506املروزي ، ولد سنة 
 . ..ّالــشحامي والطبقــة ، وبلغــت شــيوخه ســبعة آالف شــيخ ، وصــنف عبــداهللا الفــراوي وزاهــر

  .)3( » 562مات يف مجادى األوىل سنة 

  ترجمة خميس الراوي عن ابن المغازلي 
ّاحلــوزي احلــافظ اإلمــام حمــدث واســط أبــو الكــرم مخــيس بــن علــي بــن  « : ـ الــذهبي 1

  ًكان عاملا ثقة : وكان السلفي يثين عليه ويقول . ..أمحد الواسطي
__________________  

  .180 / 7طبقات الشافعية ) 1(
  .11 / 2طبقات الشافعية ) 2(
  .481: طبقات احلفاظ ) 3(
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ْميلي من حفظه على كل حال من سأله ٍ ّ.. . « )1(.  
ّوفيهـا تـويف أبـو الكـرم مخـيس بـن علـي الواسـطي احلـوزي احلـافظ ، رحـل « : ًأيـضا  ـ 2

ً وكان عاملا فاضال .ومسع ببغداد من أيب القاسم ابن البسرى وطبقته ً «)2(.  
 وكـان .س بـن علـي الواسـطي احلـوزي احلـافظّفيهـا تـويف أبـو الكـرم مخـي « : ـ اليـافعي 3

ًعاملا حافظا شاعرا  ً ً «)3(.  
ّمخيس بن علي بن أمحد الواسطي اجلعدي أبو الكرم احلـافظ حمـدث  « :ّ ـ السيوطي 4

ً وكــان عاملــا ثقــة .الــسلفي وخلــق: ومنــه  .واســط ، مســع ابــن البــسرى وأبــا نــصر الــزينيب والطبقــة
 . يف شـعبان442 ولـد سـنة .ّألدب ، مجـع وجـرح وعـدلًميلي مـن حفظـه ، عارفـا باحلـديث وا

  .)4( » 510ومات سنة 

)11 (  

   الديلمي رواية شيرويه
  :بقوله ) الفردوس ( وروى شريويه بن شهردار الديلمي هذا احلديث يف كتابه 

من أراد أن ينظـر إىل آدم يف وقـاره ، وإىل نـوح يف فهمـه ، وإىل موسـى : أبو احلمراء « 
  .)5(» ، وإىل عيسى يف زهده ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب ّيف شدة بطشه 

__________________  
  .1262 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .20 / 4 ـ 510 حوادث .العرب) 2(
  .510 حوادث .مرآة اجلنان) 3(
  .458: ّطبقات احلفاظ ) 4(
  .ٍ عن نسخة خمطوطة يف املكتبة الناصرية.فردوس األخبار) 5(
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   ترجمة الديلمي
شريويه بـن شـهردار بـن شـريويه بـن فناخـسرو الـديلمي ، أبـو شـجاع ،  « : ـ الرافعي 1

ًاهلمداين ، احلافظ ، مـن متـأخري أهـل احلـديث املـشهورين املوصـوفني بـاحلفظ ، كـان قانعـا مبـا  ّ
تعـب يف :  قال أبو سعد الـسمعاين .رزقه اهللا تعاىل من ريع أمالكه ، ومسع ومجع الكثري ورحل

  .)1( » . ..ّصنف كتاب الفردوساجلمع ، 
ّاحملدث ، احلافظ ، مفيد مهدان ، ومصنف تارخيهـا ، ومـصنف كتـاب  « : ـ الذهبي 2 ّ ّ
ّــابنــه شــهردار ، وحممــد بــن الفــضل اإلســفرائيين ، وحممد بــن القاســم :  روى عنــه . ..الفــردوس ّ

د ابـــن الفـــضل ، واحلـــافظ أبـــو ال الـــساري ، واحلـــافظ أبـــو العـــالء أمحـــد بـــن عـــالء أمحـــد بـــن ّـــحمم
 تــويف يف تاســع عــشر رجــب ســنة . ..ّاحلــسن العطــار ، واحلــافظ أبــو موســى املــديين ، وآخــرون

509 « )2(.  
شاب كيس حسن  : قال حيىي بن مندة . ..ّاحملدث العامل احلافظ املؤرخ« : ًأيضا  ـ 3

  .)3( » . ..ّذكي القلب صلب يف السنة قليل الكالم
  .)4(» ً وكان صلبا يف السنة . ..اب الفردوساحلافظ صاحب كت« : ًأيضا  ـ 4
ًكــان حمــدثا ، واســع الرحلــة ، : الــديلمي ذكــره ابــن الــصالح فقــال  « : ـ األســنوي 5

ّحــسن اخللــق واخللــق ، ذكيــا ، صــلبا يف الــسنة ، قليــل الكــالم ، صــنف التــصانيف ، انتــشرت  ّ ً ً
  445 ولد سنة .عنه ، منها كتاب الفردوس وتاريخ مهدان

__________________  
  .85 / 3التدوين يف ذكر علماء قزوين ) 1(
  .1259 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
  .294 / 19سري أعالم النبالء ) 3(
  .18 / 4 ـ 509 حوادث .العرب يف خرب من غرب) 4(
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  .)1( » 509وتويف يف رجب سنة 
ّاحلـافظ احملـدث ، مفيـد مهـدان ومـصنف تارخيهـا ، وكتـاب الفـرد« : ّالـسيوطي  ـ 6 وس ّ

» ّ، مســع عبــدالوهاب بــن منــده وابــن البــسري والطبقــة ، وهــو حــسن املعرفــة ، وغــريه أتقــن منــه 
)2(.  

  إعتبار كتاب الفردوس 
قــد وصــفه  ّمــن الكتــب النفيــسة املعتــربة لــدى أهــل الــسنة ،) فــردوس األخبــار ( وكتابــه 

  :ّعلماؤهم بأوصاف حسنة ، ونوهوا باعتباره وشهرته 
ملــا طالعـــت كتـــاب « ) : روضــة الفـــردوس (  اهلمـــداين يف قــال علـــي بــن شـــهاب الــدين

ّ
ّالفــردوس مــن مــصنفات الــشيخ اإلمــام العالمــة ، قــدوة احملققــني حجــة احملــدثني ، شــجاع امللــة  ّ ّ ّ ّ
ّوالــدين ، ناصــر الــسنة ، أيب احملامــد ، شــريويه بــن شــهردارالديلمي اهلمــداين ، أفــاض اهللا علــى 

ًمـن حبـور الفوائـد وكنـزا مـن كنـوز اللطـائف ، مـشحونا حبقـائق ًروحه الرمحة الرباين ، وجدته حبرا  ً
ّاأللفاظ النبوية ، خمزونا يف حدائق فصوله دقائق اآلثار املصطفوية ً.. . « )3(.  

ًأخـربين بـه قرائـة عليـه ،  ـ الفـردوس للـديلمي« ) : مقاليـد األسـانيد ( وقـال الثعـاليب يف 
د بـــن عبــ  . ..دالرمحن األجهـــوري ، يف حـــرف الـــالمّـــأي علــى الـــشيخ نـــور الـــدين علــي بـــن حمم

  .)4( » . ..وإجازة لسائره
وهـو كتـاب نفـيس « ) : مـسند الفـردوس ( وقال ولده شهردار بن شـريويه الـديلمي يف 

  .، عزيز الوجود ، مفتون به ، جامع للغرر والدرر النبوية والفوائد
__________________  

  .104 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .457: ّفاظ طبقات احل) 2(
  .خطبة الكتاب ـ روضة الفردوس) 3(
  .يف ذكر مسند الفردوس ـ مقاليد األسانيد) 4(
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ّ اجلمــة ، واحملاســن الكثــرية ، قــد طنــت بــه اآلفــاق وتنافــست يف حتفظــه الرفــاق ، مل يــصنف يف  ّّ ّ
ًاإلسالم مثله تفصيال وتبويبا ، ومل يسبقه إليه من سالفة األيام ترصيفا وترتيبا ً ًّ ً ... « )1(.  

فــــردوس األخبــــار مبــــأثور اخلطــــاب املخــــرج علــــى كتـــــاب « ) : كــــشف الظنــــون ( ويف 
الــشهاب ، يف احلــديث ، أليب شــجاع شــريويه بــن شــهردار بــن شــريويه بــن فناخــسرو اهلمــداين 

  .)2( » . .. واقتفى السيوطي أثره يف جامعه الصغري. ..الديلمي
ّ املـــسمى مبـــأثور اخلطـــاب املخـــرج علـــى مـــسند الفـــردوس« : وقـــال عبـــدالرؤوف املنـــاوي 

 والفـــــردوس لإلمـــــام عمـــــاد اإلســـــالم أيب شـــــجاع الـــــديلمي ، ألفـــــه حمـــــذوف .كتـــــاب الـــــشهاب
ّاألسانيد مرتبا على احلروف ، ليسهل حفظه ، وأعلم بأزائها باحلروف للمخرجني كما مر ً ّ.  
ّومـــسنده لولـــده احلـــافظ أيب منـــصور شـــهردار بـــن شـــريويه ، خـــرج مـــسند كـــل حـــد يث ، ّ

» إبانة الشبهة يف معرفة كيفية الوقوف على ما يف كتاب الفردوس من عالمة احلروف : ّومساه 
)3(.  

يف اإلستدالل على جواز الغنا وعـدم داللـة قولـه تعـاىل  ـ )اإلمتاع ( يف  ـ وقال األدفوي
ِواستـفزز من ا (:  َـ ْ ِ ْ َ ْ نـهم بـصوتكَ َسـتطعت م ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِـ َ ْ َ َ مـا رشـحوه بـه مـن أن و« :  علـى احلرمـة ، قـال ) ْ

ًإبليس أول من تغـىن لـو صـح مل يكـن فيـه حجـة ، فمـا كـل مـا فعلـه إبلـيس حرامـا ، فقـد روى  ّ ّ ّ
ّــاحلــافظ شــجاع الــدين شــريويه يف كتابــه املــسمى بــالفردوس مبــأثور اخلطــاب املرتب علــى كتــاب  ّ

ّإن إبليس أول من حـدا ، ولـيس احلـدا حرامـا إتفاقـا ، فـإن ا: الشهاب بسنده  ً ً ّّ ّدعـوا أن الـدليل ّ
  ّدل على

__________________  
  .خطبة الكتاب ـ مسند الفردوس) 1(
  .1254: كشف الظنون ) 2(
  .28 / 1فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 3(
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ّقد دل الدليل علـى إباحـة الغنـاء ، ومل يثبـت مـن طريـق املنـع :  قلنا .إباحة احلداء فخرج بدليل
  .»عنه 

كمـــال الـــدين أبـــو « : لـــذي تـــرجم لـــه األســـنوي الـــشافعي بقولـــه هـــذا كـــالم األدفـــوي ا
ً كــان فاضــال مــشاركا يف علــوم متعــددة ، أديبــا شــاعرا . ..الفــضل جعفــر بــن وعــد اهللا األدفــوي ً ً ً

ّذكيــا كرميــا ، طارحــا للتكلــف ، ذا مــروة كبــرية ، صــنف يف أحكــام الــسماع كتابــا نفيــسا مســاه  ً ً ً ً ًّ ّ ّ ّ
ال ـــه عـــن اط ــباإلمتـــاع ، أبـــان في ه كـــان مييـــل إىل ذلـــك مـــيال كبـــريا وحيـــضرهّـ ًع كبـــري ، فإن ــ  مســـع .ًّـ

ّوحدث ودرس ّ.. . « )1(.  
ّنفسه يتمسك بـبعض األخبـار املوضـوعة الـيت أوردهـا الـديلمي ) الدهلوي ( ّهذا ، وإن 

ًيف كتابــه ، واصــفا الــديلمي بأنــه مــن مــشاهري احملــدثني ، بــل يــدعي كونــه مقبــوال لــدى الــشيعة  ّ ّ ّ ً
وأخرجـه ـذا الـسياق أبـو شـجاع شـريويه «  : )ًرؤيـا ( ْبعد أن ذكر ) لدهلوي ا ( ًأيضا ، قال

عــن ابــن عبــاس ، وهــو مــن مــشاهري احملــدثني ، والــشيعة تثــق بــه ) املنتقــى ( الــديلمي يف كتــاب 
  ) :الدهلوي ( قال » ًأيضا 

( ًورؤيا اإلمـام احلـسن أيـضا مـشهورة ، وطريقهـا صـحيح ، أخـرج الـديلمي يف كتـاب « 
ُما كنت ألقاتل بعد رؤيا رأيتها ، رأيـت رسـول اهللا : عن احلسن بن علي ، قال « ) : املنتقى 

ًصلى اهللا عليه وسـلم واضـعا يـده علـى العـرش ورأيـت أبـا بكـر واضـعا يـده علـى منكـب رسـول  ً ّ ّ
ًاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، ورأيــت عمــر واضــعا يــده علــى منكــب أيب بكــر ، ورأيــت عثمــان  ّ ّ

دم عثمـــان :  فقـــالوا ؟مـــا هـــذا:  علـــى منكـــب عمـــر ، ورأيـــت دمـــا دونـــه ، فقلـــت واضـــعا يـــده
  .يطلب اهللا به

ًمسعـت عليـا يـوم اجلمـل يقـول : ّوروى ابن السمان عن قيس بن عبـاد قـال  ّاللهـم إين : ّ ّ
أبــرأ إليـــك مــن دم عثمـــان ، ولقــد طـــاش عقلــي يـــوم قتــل عثمـــان ، وأنكــرت نفـــسي ، وجـــاؤين 

  ً أبايع قوما قتلوا رجال قال له!يي من اهللاأال أستح: للبيعة فقلت 
__________________  

  .86 / 1طبقات الشافعية ) 1(
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ّرســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  ّ وإين !أال أســـــتحيي مـــــن رجـــــل تـــــستحيي منـــــه املالئكـــــة: ّ
ّألســـتحيي مـــن اهللا أن أبـــايع وعثمـــان قتيـــل علـــى األرض مل يـــدفن ، فانـــصرفوا فلمـــا دفـــن رجـــع 

ُاللهـم إين مـشفق ممـا أقـدم عليـه: لون البيعـة فقلـت الناس يـسأ ّ ّ  قـال .ّ مث جـاءت غزميـة فبايعـت.ّ
  .)1( » . ..ّ فكأمنا صدع قليب.يا أمري املؤمنني: فقالوا 

ًمعتمــدا عليــه ، إلثبـــات فــضيلة ومنقبـــة ) الـــديلمي ( عــن ) الــدهلوي ( فهــذا مــا ينقلـــه 
ّابـن الـسمان الـذي يـشاركه  ّقـل احلكايـة إالًلعثمان بـن عفـان ، ومل يـذكر للـديلمي مـشاركا يف ن

ّبل يدعي ثقة الـشيعة ) الدهلوي (  فالديلمي معتمد موثوق به لدى . ..ًيف الرؤيا األوىل أيضا
  ً.به أيضا

مــن أحاديــث ) التــشبيه ( كــون حــديث ) الــدهلوي ( وإذا كــان كــذلك ، فلمــاذا ينفــي 
ٍأهل الـسنة ، وينكـر وجـوده يف كتـاب مـن كتـبهم وال ب ( ٍطريـق ضـعيف ، مـع أنـه مـن أحاديـث ّ

ّوقـد وافقـه يف روايتـه مجـع كبـري مـن مـشاهري حفـاظ أهـل الـسنة وعلمــائهم ) الفـردوس للـديلمي 
  !؟األعالم

مــن ) الــديلمي ( ّ، مــع أن ) الواليــة ( عــن حــديث ) الــدهلوي ( ملــاذا أعــرض : ًوأيــضا 
( أصحاب الصحاح ، بـل قـد رواه رواته ، فقد رواه بطريقني ووافقه على روايته أئمة احلديث و

  !؟نفسه وأبوه ويل اهللا الدهلوي) الدهلوي 
ّقال عز وجل  ِ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إ(: ّ ْ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ ِْ ٍِ َال كانوا عنها معرضينَِْ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ( )2(.  
  :بطالن هذا احلديث من أصله ) الدهلوي ( ّبل لقد ادعى 

ِ وجادلوا باْلباط( ِ َُ ْل ليدَ ُِ حضوا به اْلحقِ َ ِِ ُ ِ ( )3(.  
__________________  

  .329: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(
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ْ ومن( َ ً أصدق من اهللا قيال َ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ِ وإن يـروا كل آية ال يـؤمنوا بها وإن يـروا سبيل الرشد ( )َ ٍْ  َ ِ َِ َ ُ َ َْ َْ َْ ِْ َِ َُ ِ ْ  ُ

ُال يـتخذوه ُ ِ َسبيال وإن يـروا سبيل َ ِ َِ َ َْ َ ْ َِ ً الغي يـتخذوه سبيالً ِ َ َُ ُ ِ   َ ( )1(.  
والناســج علــى منوالــه ، يــضطر ) الــدهلوي ( املــروج ألقــوال ) ســيف اهللا امللتــاين ( لكــن 

واإلنـصاف هـو « ) : الـديلمي ( إىل أن يقول يف اجلواب عن استدالل اإلمامية حبديث يرويـه 
ًغـــري معتـــربة لـــدى أهـــل الـــسنة فـــضال عـــن  الفـــردوس للـــديلميّاالعـــرتاف بـــأن أحاديـــث كتـــاب  ّ

  .»الشيعة 
  !!رمحك اهللا إىل هذا التناقض والتكاذب بني األصل والفرع والتابع واملتبوع ـ فانظر

يف شـأن عثمـان ، ) الـديلمي ( عـن ) الدهلوي ( ّوأما احلكايات السخيفة اليت يذكرها 
  .)طاعن تشييد امل( فبطالا ظاهر ملن راجع كتاب 

)12 (  

   العاصمي رواية
ّـأما « : يف خطبـة كتابـه ) زين الفـىت بتفـسري سـورة هـل أتـى ( وقال العاصمي صاحب 

ّبعـــد ، فقـــد ســـألين بعـــض مـــن أوجبـــت املـــودة يف اهللا ســـبحانه حقـــه وذمامـــه ، وألزمـــت نفـــسي 
اإلنــسان ، ًإحتافــه وإكرامــه ، ملــا اتفــق يف اإلخــتالف إلينــا أيامــه أن أذكــر نكتــا مــن شــرح ســورة 

ّوأجعل ذلك إليه من غرر الصنائع واإلحسان ، بعد ما رآين خلصت بعض فوائد سـورة الـرمحن 
  .ً، واستخرجت أصوال يف علوم القرآن

ًمث راجعـين مــرة بعـد أخــرى ، ليكـون ذلــك لـه عظــة وذكـرى ، فرأيــت االشـتغال بإســعافه  ّ ّ
  ًأوىل وأحرى ، مراعاة حلقوقه وحقوق أسالفه ، ومبادرة إىل

__________________  
  .146: سورة األعراف ) 1(
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  .إنعامه وإحتافه ، وحماماة على أوليائه وأخالفه
ًفابتدأت بعد اإلستخارة معتصما باهللا سـبحانه ، فإنـه نعـم املـوىل ونعـم النـصري ، وراغبـا  ًّ

  .ّإليه فيما وعد من األجر ، فإن ذلك عليه سهل يسري وعلى ما يشاء قدير
ّبعــد الــذي قــدمت ذكــره  ـ ّد مــا دعــاين إليــه ، وأشـد مــا حــداين عليــهولقـد كــان مــن أوكــ

ّظـن بعـض اجلهـالء األغتـام واملغفلـة الـذين هـم يف ـ ّوبينت أمـره بـالده األغنـام ، بنـا معاشـر آل  ّ
ا نــستجيز الوقيعــة يف املرتــضى رضــوان اهللا  ـ ّالكــرام ومجاعــة أهــل الــسنة واجلماعــة باألحكــام ـأن ّـ

ّيه ، ويف أوالده مث يف شعبه وأحفاده ، وكيـف نـستجيز ذلـك وهـو الـذي عليه وحباه خري ما لد
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه ] فيــه [ قــال  ّ وهــذا حــديث تلقتــه األئمــة .ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّ ّ

  .)1(» بالقبول ، وهو موافق لألصول 
ا وعــدنا أن نــذكر طرفــا مــن ذكــر مــشابه املرتــضى رضــوان اهللا عليــ« : قــال  ًوقــد كن ه ، ّــ

 ، إذ يف املرتــــضى 7ّوأشــــرنا إليــــه حيــــث ذكرنــــا افتتــــاح اهللا ســــبحانه هــــذه الــــسورة حبــــديث آدم 
  : بعده :ّ ، مث من بعض األنبياء 7رضوان اهللا عليه مشاة من أبينا آدم 

ّ ، مث يوسـف الـصديق 7ّ ، مث إبـراهيم اخلليـل 7ّ ، مث نـوح 7ّفـأوهلم آدم  ّ ، مث موســى 7ّ
ّ ، مث أيــوب الــصابر 7ّ ، مث ســليمان الــشاكر 7و األيــد ّ ، مث داود ذ7الكلــيم  ّ ، مث حيــىي بــن 7ّ

ّ ، مث حممد املصطفى 7ّ ، مث عيسى الروح 7ّزكريا  ّ7.  
ّوأنا أفرد لكل واحد منهم فصال مشتمال على ما فيه ، لينظر فيه العاقـل ، فيـستدل بـه  ً ً ٍ ّ

  .ّ واهللا املوفق للصواب.على ما وراءه
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  :نا إليه من ذكر املشابه حديث ّوالذي يؤيد ما ذهب
ّحـدثنا أبـو جعفـر الـرازي مـستملي أيب : قـال  ] ;[ ّأخربنيـه جـدي أمحـد بـن املهـاجر 

ّحـدثنا مـسلم ، عـن عبيـداهللا بـن موسـى العبـسي ، عـن أيب عمـر األزدي ، : حيىي البزاز ، قال 
  :عن أيب راشد احلرباين ، عن أيب احلمراء 

ّعــن النــيب صــلى اهللا عليــه أنــ ّ مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف : ه قــال ّ
  .إىل علي بن أيب طالب فهمه ، وإىل إبراهيم يف حلمه ، وإىل موسى يف بطشه ، فلينظر

ّأخربنــا أبــو احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر : ّــوأخربنــا حممد بــن أيب زكريــا الثقــة قــال 
ّحدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد : اجلوري ، قال  بن سعيد الـرازي ، وأخـربين شـيخي أمحـد بـن ّ

ّحدثنا أبو جعفـر الـرازي : أخربنا أبو أمحد إبراهيم بن علي اهلمداين قال : قال  ] ;[ ّحممد 
ّحـــدثنا أبـــو عبـــداهللا حممـــد بـــن مـــسلم قـــال : ، وســـياق احلـــديث أليب احلـــسني ، قـــال  ّحـــدثنا : ّ

ّي ، عــن أيب راشــد احلــرباين عــن النــيب ّحــدثنا أبــو عمــر األزد: عبيـداهللا بــن موســى العبــسي قــال 
  :ّصلى اهللا عليه قال 

مــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه ، وإىل نــــوح يف فهمــــه ، وإىل إبــــراهيم يف حلمــــه ، 
وإىل حيـــىي بـــن زكريـــا يف زهـــده ، وإىل موســـى بـــن عمـــران يف بطـــشه ، فلينظـــر إىل علـــي بـــن أيب 

  .طالب
: نا أبو سهل العاصـمي بـبلخ بقـراءيت عليـه قـال أخرب: ّوأخربنا حممد بن حيىي الثقة قال 

ب الكنــدي قــال : ّحــدثنا أبــو بكــر بــن طرخــان قــال  ّــحــدثنا حممــد بــن مالــك بــن هــاين املكت ّ ّ :
ّحدثنا عبيداهللا بن موسى ، عـن أيب عمـر األزدي ، عـن أيب راشـد : ّحدثنا أمحد بن أسد قال 

  :، عن أيب احلمراء قال 
ّكنا جلوسا مع النيب صلى  ّ ً   اهللا عليه ، فأقبل علي بن أيب طالب ، ّ
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ّفقال النيب صلى اهللا عليه  نوح يف فهمه ، و ] إىل [ ّمن سره أن ينظر إىل آدم يف علمه ، و : ّ
  .إبراهيم يف حلمه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب] إىل [ 

 أخربنا أبو علي اهلروي ، عن أيب عروة: قال  ] ;[ وأخربين جدي أمحد بن املهاجر 
ار ـ ّحــدثنا عمــر: ّحــدثنا احلــسن بــن عرفــة العبــدي ، قــال : قــال  ـيعــين أبــا حفــص األب عــن  ـ ّـ

حصرية عن أيب طادق عن أيب ربيعة بن ناجد عـن علـي  احلكم بن عبدامللك ، عن حارث بن
  :بن أيب طالب قال 

ّقــال يل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  يــا علــي فيــك مثــل عيــسى بــن مــرمي أبغــضته : ّ
ّ حــىت تــوا امــه ، وأحبتــه النــصارى حــىت أنزلــوه بــاملنزل الــذي لــيس بــه مث قــال علــي بــن أيب يهــود ّّ ّ

ْيهلك يف رجالن حمب مطر يعرفين مبا ليس يف ، ومبغض مفرت حيمله شنآين علـى أن : طالب  ّ ّّ
  .»يبهتين 

ّفدلت هذه األخبار على حسن مذهبنا يف ذكر املشابه ، وعلى أنا اقتدينا « : قال  َ يف
ً ، وكفانا ذلك شرفا وقدوة ، إذ جعله اهللا تعاىل للمـسلمني وزرا وأسـوة ، فـال 7ّذلك بالرسول  َ ً

ا ارتكبنــا مطايــا العــدوان ، واعتــدينا يف طريقنــا هــذا بعــد  ـيظــنن جاهــل غــيب أو ناصــب غــوي أن ّـ ّ ّ ّ
  .»عليه التكالن يف مصارع احلدثان ّهذا البيان ، واهللا املستعان من شر الزمان ، و

: ّحـدثنا عبـداهللا بـن أيب منـصور قـال : ّأخربنا احلـسني بـن حممـد البـسيت قـال « : قال و
ّحدثنا حممد بن بشر  ّحـدثنا حممـد بـن إدريـس احلنظلـي قـال : قـال ] الـزوزين [ ّ ّحـدثنا حممـد : ّ ّ

كنـا يف بعـض حجـرات : ّحـدثين محيـد ، عـن أنـس قـال : بن عبداهللا بن املثىن األنـصاري قـال 
  :ا عليا ، فدخل علينا رسول اهللا فقال مكة فتذاكرن

ْ مـن أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمـه ، وإىل إبـراهيم يف !ّأيها النـاس
د وائـــه ، وإىل جربئيـــل  ّـــحلمـــه ، وإىل موســـى يف شـــدته ، وإىل عيـــسى يف زهادتـــه ، وإىل حمم ّ

  ّوأمانته ، وإىل الكوكب الدري والشمس الضحي 
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  .»ضي ، فليتطاول ولينظر إىل هذا الرجل ، وأشار إىل علي ابن أيب طالب والقمر امل

)13 (  

   النطنزي رواية
ّعن أيب احلمراء موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال « : ورواه أبو الفتح النطنزي  ّ

ّكنــا حــول النــيب ، فطلــع علــي بــن أيب طالــب :  ّ ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2ّ ّ :
ّ سره أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمـه ، وإىل إبـراهيم يف خلتـه ، فلينظـر إىل من ّ

  .)1(» علي بن أيب طالب 

  ترجمة النطنزي 
ّأبو الفتح حممد بن علي بن إبـراهيم النطنـزي ، أفـضل مـن  ـ النطنزي « : ـ السمعاني 1

  .خبراسان والعراق يف اللغة واألدب ، والقيام بصنعة الشعر
ًقـــــدم علينـــــا مـــــرو ســـــنة إحـــــدى وعـــــشرين ، وقـــــرأت عليـــــه طرفـــــا صـــــاحلا مـــــن األدب ،  ً
ّواســتفدت منــه واغرتفــت مــن حبــره ، مث لقيتــه مــدان ، مث قــدم علينــا بغــداد غــري مــرة مــن مــدة  ّ

ّمسع بأصبهان أبا سعد املطرز ، وأبـا علـي  .ّمقامي ا ، وما لقيته إالوكتبت عنه واقتبست منه
بن أيب نصر الربجي ، وببغداد أبا القاسم بن بيان الـرزاز ، وأبـا علـي بـن نبهـان احلداد ، وغامن 

  .)2(» ً مسعت منه أخريا مبرو احلديث .وطبقتهم الكاتب ،
__________________  

  .ّاخلصائص العلوية ـ خمطوط) 1(
  .النطنزي ـ األنساب) 2(
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بالد ولقــي األكــابر ، كــان مــن بلغــاء أهــل الــنظم والنثــر ، ســافر الــ« : ّ ـ الــصفدي 2 
ّوكان كثري احملفوظ ، حمـب العلـم والـسنة ، ومكثـر الـصدقة والـصيام ، ونـادم امللـوك والـسالطني  ّ
ً، وكانــــت لــــه وجاهــــة عظيمــــة عنــــدهم ، وكــــان تياهــــا علــــيهم ، متواضــــعا ألهــــل العلــــم ، مســــع  ً ّ

  .)1(» ّاحلديث الكثري بأصبهان وخراسان وبغداد ، ومل يتمتع بالرواية 
ــن النجــار  ـ ا3 كــان نــادرة الفلــك ، ونابغــة الــدهر ، فــاق أهــل زمانــه يف بعــض  « :ب
  .)2(» فضائله 

)14 (  

   السنائي رواية
ّوقد نظم العارف الـشهري أبـو اـدود بـن آدم الغزنـوي ، امللقب بـاحلكيم الـسنائي يف  ( ّـ

ن الـشعر ، مضمون هذه املنقبة ، ومفـاد هـذا احلـديث الـشريف ، يف بيتـني مـ) حديقة احلقيقة 
  : فقال 7يف مدح موالنا أمري املؤمنني 

  عـــــــــــــاملى بـــــــــــــود مهچـــــــــــــو نـــــــــــــوح اســـــــــــــتاخ« 

  
  عـــــــــــــــــــــاملى بــــــــــــــــــــــود مهچـــــــــــــــــــــو روح فــــــــــــــــــــــراخ  

  

  دل أو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــامل معـــــــــــــــــــــــــــــــــــاين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  
  »لفـــــــــــــــــــــــــــظ أو آب زنـــــــــــــــــــــــــــدگاىن بـــــــــــــــــــــــــــود   

  

  ّالسنائي من أهل السنة) : الدهلوي ( قال 
ّمث إن  اره احلكمية من األشـعار من مشاهري الشعراء العرفاء ، وأشع) احلكيم السنائي ( ّ

  املتداولة احملفوظة لدى أهل األدب واملعرفة ، وقد ذكره 
__________________  

  .161 / 4الوايف بالوفيات ) 1(
ّ عن كتاب اليقني للسيد ابن طاوس احللي .ذيل تاريخ بغداد) 2( ّ :95.  
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ّعبـــدالرمحن اجلـــامي يف كتابـــه الـــذي ألفـــه يف تـــراجم مـــشاهري العرفـــاء ومســـ نفحـــات ( اه بكتـــاب ّ
  .)األنس يف حضرات القدس 

ّأن الــسنائي مــن كبــار شــعراء ) التحفــة ( يف كتابــه ) الــدهلوي ( ٌويفيــد كــالم ملخاطبنــا 
« : الـيت ينـسبها إىل الـشيعة ) املكائـد ( ّأهل السنة املقبولني عند علمائهم ، فقـال يف مبحـث 

ر أو البيتـني إىل شـعر أحـد كبـار شـعراء إضـافتهم البيـت مـن الـشع: املكيدة السادسة والثالثون 
ّأهـــل الـــسنة ، يكـــون صـــرحيا يف التـــشيع ، ويف خمالفـــة مـــذهب أهـــل الـــسنة ، مـــع رعايـــة الـــوزن  ّّ ً
ّوالقافيـــة ، مث يزعمـــون وجـــود مـــا أضـــافوه يف أصـــل الـــشعر ، وأن أهـــل الـــسنة قـــد أســـقطوه لـــئال  ّ ّ ّ

  .ّيتذرع به الشيعة
 أشعار الشعراء املقبولني املمدوحني عنـد أهـل ّوإن أكثر صنيعهم هذا يكون بالنسبة إىل

ّالــسنة ، كالــشيخ فريــد الــدين العطــار ، والــشيخ األوحــدي ، ومشــس الــدين التربيــزي ، واحلكــيم  ّ
  .السنائي ، وموالنا الرومي ، واحلافظ الشريازي ، واخلواجة قطب الدين الدهلوي ، وأمثاهلم

  :ي ثالثة أبيات ، فقد قال الشافعي ولقد أحلق قدماء الشيعة بأشعار اإلمام الشافع
ّيـــــــــــا راكبـــــــــــا قـــــــــــف باحملـــــــــــصب مـــــــــــن مـــــــــــىن ً  

  واهتــــــــــــــف بــــــــــــــساكن خيفهــــــــــــــا والنـــــــــــــــاهض     

   
  ًســـــــــــــــحرا إذا فـــــــــــــــاض احلجـــــــــــــــيج إىل مـــــــــــــــىن

  ًفيـــــــــــــــــضا كملـــــــــــــــــتطم الفـــــــــــــــــرات الفـــــــــــــــــائض     

   
د ّــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان رفــــــــــــــــــضا حــــــــــــــــــب آل حمم ً  

  فليـــــــــــــــــــــــــــشهد الـــــــــــــــــــــــــــثقالن أين رافـــــــــــــــــــــــــــضي     

   
ّين كــانوا ينــسبون كــل مــن أحــب آل ّوهــو يقــصد ــذه األبيــات الــرد علــى النواصــب الــذ ّ

  .ّحممد إىل الرفض
  :ّلكن أحلق ا يف بعض كتب الشيعة أبيات صرحية يف مذهب التشيع ، وهي 

ّقــــــــــــــــــــــــــف مث نــــــــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــــــــإنين حملمــــــــــــــــــــــــــد   

  
  ّووصــــــــــــــــــــيه وبنيــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــست ببـــــــــــــــــــــاغض  
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  ّأخـــــــــــــــــــــربهم أين مـــــــــــــــــــــن النفـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــذي

ــــــــــــــاقض      ــــــــــــــيس بن ــــــــــــت ل   بــــــــــــــوالء أهــــــــــــــل البيــ

   
  وقـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس بتقـــــــــــــــدمي الـــــــــــــــذي

  ّقـــــــــــــــدمتموه علـــــــــــــــى علــــــــــــــــي مـــــــــــــــا رضــــــــــــــــي     

   
ًّفهذه مكيدة من مكايدهم ، وهي باردة جدا ، فقـد كـان هـؤالء الـشعراء علـى مـذهب 
ّأهــل الــسنة ، ودعــوى كــوم مــن الــشيعة مــن جهــة نــسبة بيــت أو بيتــني مــن الــشعر إلــيهم ال 

  .)1(» تصدر من أدىن الطلبة 

)15 (  

   الديلمي رواية شهردار
ريويه الـــديلمي حـــديث التـــشبيه الـــذي رواه والـــده يف كتـــاب وقـــد أســـند شـــهردار بـــن شـــ

  : قال  .الفردوس
ّــأخربنــا أيب ، حــدثنا مكــي بــن دكــني القاضــي ، حــدثنا علــي بــن حممد بــن يوســف ، «  ّ ّ

ّحدثنا الفضل الكندي ، حدثنا عبداهللا بن حممد بن احلسن موىل بين هاشم بالكوفـة ، حـدثنا  ّ ّّ
ّأيب هاشـم النـوفلي ، حـدثنا عبـداهللا بـن عبيـداهللا بـن موسـى  ّعلي بن احلسني ، حدثنا أمحد بن

ّ، حــدثنا كامــل أبــو العــالء ، عــن أيب إســحاق الــسبيعي ، عــن أيب داود ، عــن نفيــع ، عــن أيب 
ّاحلمراء موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ ّ:  

ّقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  إىل ْمــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه ، و: ّ
  .)2(» فأقبل علي  . زهده ، فلينظر إىل هذا املقبلّموسى يف شدته ، وإىل عيسى يف

__________________  
  .45: التحفة االثنا عشرية ) 1(
  .خمطوط ـ مسند الفردوس) 2(
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  ً.وستعلم روايته من عبارة اخلوارزمي اآلتية أيضا

  ترجمة شهردار الديلمي 
ظ شــريويه بــن شــهردار الــديلمي ، احملــدث ، أبــو شــهردار ابــن احلــاف « : ـ الــذهبي 1

ًكـان حافظـا عارفـا باحلـديث فهمـا عارفـا بـاألدب ظريفـا:  قـال ابـن الـسمعاين .منصور ً ً ً ً.. . « 
)1(.  

ــسبكي 2 ًكــان حافظــا عارفــا باحلــديث فهمــا ، عارفــا : قــال ابــن الــسمعاين  « : ـ ال ً ً ً
ًبــاألدب ، ظريفــا خفيفــا ، الزمــا مــسجده ، متبعــا  ً ً  .أثــر والــده يف كتابــة احلــديث ومساعــه وطلبــهً

  .)2( » . ..ّرحل إىل أصبهان مع والده مث إىل بغداد
  .)3() ّطبقات الشافعية ( وذكره ابن قاضي شهبة واألسنوي يف  ـ 3
  .عبارة الذهيب السالفة الذكر) مقاليد األسانيد ( وأورد الثعايل يف  ـ 4
ًمنـتحال كلمـات الثعـاليب ، ) ّبـستان احملـدثني ( يف كتـاب ) الـدهلوي ( وأثـىن عليـه  ـ 5

  .كما هو دأبه وديدنه يف كتابه املذكور
__________________  

  .558 حوادث سنة .العرب يف خرب من غرب) 1(
  .110 / 7طبقات الشافعية الكربى ) 2(
  .21 / 2طبقات األسدي طبقات األسنوي ) 3(
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)16 (  

   الخوارزمي رواية
ًمحـــد املكـــي اخلـــوارزمي ، الـــشهري باخلطيـــب اخلـــوارزمي ، حـــديثا لقـــد روى املوفـــق بـــن أ

  :بالسند اآليت ، قال 
أخربنا الشيخ الزاهد احلـافظ أبـو احلـسني علـي بـن أمحـد العاصـمي اخلـوارزمي ، فقـال « 

أخربنـــا أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني  :أخربنـــا شـــيخ القـــضاة إمساعيـــل بـــن أمحـــد الـــواعظ قـــال : 
  :ّمث قال » البيهقي 

أخربنـــا أبـــو عبـــداهللا احلـــافظ يف : ـــذا اإلســـناد عـــن أمحـــد بـــن احلـــسني هـــذا ، قـــال و« 
ّحــدثنا أبــو جعفــر حممد بــن أمحــد بــن ســعيد حــدثين حممــد بــن مــسلم بــن وارة قــال : التــاريخ  ّّــ ّ :

ّحــدثنا أبــو عمــر األزدي ، عــن أيب راشــد احلــرباين ، عــن : ّحــدثين عبيــداهللا بــن موســى العبــسي 
  :أيب احلمراء قال 

ّقـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم  مــن أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح : ّ
ّيف فهمه ، وإىل حيىي بن زكريا يف زهـده ، وإىل موسـى بـن عمـران يف بطـشه ، فلينظـر إىل علـي 

  .بن أيب طالب
  .)1(» أعلم  ّمل أكتبه إالذا اإلسناد ، واهللا: قال أمحد بن احلسني البيهقي 

  ة الخوارزمى ترجم
ّخطيب خوارزم ، أبو املؤيد املوفق بن أمحد بن حممد املكي  « : ـ العماد اإلصفهاني 1

ًاخلوارزمي ، من األفاضل األكابر ، فقها وأدبا ، واألماثل األكارم ً  
__________________  

  .40: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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ًحسبا ونسبا  ً «)1(.  

  مصادر ترجمة العماد الكاتب 
  :وتوجد ترمجة العماد األصفهاين الكاتب يف 

  .233 / 4وفيات األعيان 
  .11 / 19معجم األدباء 

  .299 / 4والعرب يف خرب من غرب 
  .105 / 3واملختصر يف أخبار البشر 

  .492 / 3ومرآة اجلنان 
  .178 / 6وطبقات الشافعية الكربى 

  .وغريها من كتب التاريخ والرتاجم املعتربة
( عديـــدة مـــن كتـــاب  ّ فإنـــه وصـــف اخلـــوارزمي يف مواضـــع:تـــوح المطـــرزي  ـ أبـــو الف2

ٍبأوصــاف جليلــة لــدى النقــل عنــه ، مــع االعتمــاد عليــه ، وهــذه ) اإليــضاح يف شــرح املقامــات 

  :ٌنصوص من ذلك 
   :2قال يف الكالم على زهد أويس القرين 

ّفممــا يــدل علــى زهــده «  ّملؤيــد املوفــق بــن ّمــا أخــربين بــه اإلمــام األجــل العالمــة أبــو ا: ّ
ّأخربنـا الـشيخ أبـو الغنـائم حممد بـن علـي النرسـي املعـدل ، أنـا الـشريف أبـو : أمحد املكـي قـال  ّـ

ًعبداهللا حممد بن علي بن عبدالرمحن العلـوي احلـسيين ، أنـا أمحـد بـن علـي العطـار املقـرئ قـراءة  ّ ّ
ّـمد بـن علـي خلـف ، ثنـا ّ، ثنا علي بن أمحد بن عمرو ، ثنا حممد ابـن منـصور املقـرئ ، ثنـا حم

  :ّحسني األشقر ، ثنا خملد بن احلسني ، عن رجل ، عن أسيد بن عمرو قال 
__________________  

  .خمطوط ـ خريدة القصر وجريدة العصر) 1(
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ّكان أويس القرين إذا أمسى أخذ قطيفة فغطـى ـا رأسـه ورجليـه ، وتـصدق بفـضلها ،  ًّ
  :ه ، ويقول ّوينظر إىل قوته فيعزله ويتصدق بفضل

ًاللهم من كان أمسى عاريا أو جائعا ليس له عندي فضل  ً ّ«.  
ا يــدل علــى كثــرة عبادتــه مــا أخــربين بــه مــوالي أيــضا ــذا اإلســناد إىل حممــد بــن «  ّومم ً ّ ـ ّـ

منصور ، ثنا عبداهللا بن أيب زياد ، ثنا سيار ، ثنا جعفر بـن سـليمان ، عـن إبـراهيم بـن عيـسى 
  :ّالسكري قال 

ّألعبـدن اهللا يف األرض كمــا تعبـده املالئكـة يف الـسماء ، فكــان إذا : لقـرين قـال أويـس ا
ّيــا نفــس ، الليلــة القيــام ، فيــصف قدميــه حــىت يــصبح ، مث يــستقبل الليلــة : اســتقبل الليــل قــال  ّ ّ

ّيا نفس ، الليلة الركوع ، فال يزال راكعـا حـىت يـصبح ، مث يـستقبل الليلـة الثالثـة : الثانية فيقول  ّ ً
  .»ّيا نفس الليلة السجود ، فال يزال ساجدا حىت يصبح  : فيقول

وأحـــد جنــاحي الــدنيا ، فقـــد أخــربين مــوالي الـــصدر الــسعيد الـــشهيد ، : وأمــا قولــه « 
ّـأبو الغنـائم حممد بـن علـي  ّصدر الصدور أبو املؤيد ، موفق بن أمحد املكي إجازة ، أنا الشيخ

ّمد بن علي ابن عبداهللا العلوي احلـسيين ، أنـا علـي ّالنرسي املعدل ، أنا الشريف أبو عبداهللا حم
ّـقـال إبـراهيم بـن حممد الثقفـي ، ومسعنـا : ّبن الفضل الدهقان ، أنا حممد بن زيـد الرطـاب قـال 

ّأهـل البـصرة افتخـروا مبـا يــذكر عـن أيب هريـرة أن الـدنيا مثلـت علــى صـورة طـائر فالبـصرة ومــصر  ّ
  .»جناحان ، فإذا خربا وقع األمر اخل 

ّدثنا صدر األئمة أخطب خطباء خوارزم ، موفق بن أمحد املكي مث اخلوارزمي قـال ح ّ ّ :
ّأخربين السيد اإلمام املرتـضى أبـو الفـضل احلـسيين يف كتابـه أتـى مـن مدينـة الـري جـزاه اهللا عـين  ّ
ّخــريا أخربنــا الــسيد أبــو احلــسن علــي بــن أيب طالــب احلــسيين الــشيباين بقــراءيت عليــه ، أخــربين  ّ

  ّ العامل أبو النجم حممدالشيخ
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ــبـن عبــدالوهاب بـن عيــسى التمــار الـرازي ، أخربنــا الـشيخ العــامل أبــو سـعيد حممد بـن أمحــد بــن  ّ ّ
ّاحلــسني النيــسابوري ، أخربنــا حممد بــن علــي بــن جعفــر األديــب بقــراءيت عليــه ، حــدثين املعافــا  ّــ

ّبـن حممـد بـن ـرام ، عـن ّبن زكريا أبو الفرج ، عن حممـد بـن أمحـد بـن أيب الـثلج ، عـن احلـسن 
ّيوسف بن موسى القطان ، عن جرير ، عن ليث ، عن جماهد ، عن ابن عباس قال  ّ:  

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّلــو أن الريــاض أقــالم ، والبحــر مــداد ، واجلــن : ّ ّ
  .»ّحساب ، واإلنس كتاب ، ما أحصوا فضائل علي بن أيب طالب 

ًضـرب املـزامري مـثال حلـسن : ّالمـة ، قـال قـال فخـر خـوارزم ّأخربين موالي الـصدر الع« 
  .»صوت داود وحالوة نغمته اخل 

ملـا كـان ليلـة : مسعـت فخـر خـوارزم يقـول : ّمسعت موالي الصدر الكبري العالمـة يقـول 
ّ

أربع عشرة شرفة ، ومخدت نار فارس ،  ولد فيها رسول اهللا ارتج أيوان كسرى ، فسقطت منه
  . »وغاصت حبرية ساوة

  .وقوله أضاعوين وأي فىت أضاعوا« 
  .ليوم كريهة وسداد ثغر: ُتضمني ، وهو المية بن أيب الصلت ومتامه 

ّويـروى أنــه كـان أليب حنيفــة جـار فاســق يتغــىن كثـريا ــذا البيـت ، فــاتفق أن خــرج ذات  ً ّّ
ًليلة سكران ، فأخذه العسس وحبس ، فلما مسع ذلك أبـو حنيفـة ـض إليـه مـسرعا مـن  الغـد ّ

ا أدخلــه منزلــه قــال  ّــ، وتكلــم فيــه حــىت أطلــق مــن احلــبس ، فلم ّ  فأخــذه بيــده ؟هــل أضــعناك: ّ
  .وتاب بربكات سعيه

ّومسعــــت هــــذه احلكايــــة علــــى مــــوالي الــــصدر يف مناقــــب أيب حنيفــــة ، بإســــناده إىل أيب 
ّيوسف بلفظ قريب مما ذكرت  ٍ«.  

   خوارزم ، وكانخطيب ّاملوفق بن أمحد املكي ، كان « :ّ ـ ابن النجار 3
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ً فقيها فاضال أديبا شاعرا بليغا ، من تالمذة الزخمشري  ً ًً ً «)1(.  
ّ فإنه قد ذكر املوفق اخلـوارزمي يف مواضـع مـن كتابـه :ّ ـ محمد بن محمود الخوارزمي 4 ّ

ٍحمتجا بأقواله ، مع وصفه بأوصـاف جليلـة عاليـة ، وإليـك مـوارد ) جامع مسانيد أيب حنيفة (  ٍ ً ّ
  :من ذلك 

  :الناس عيال على أيب حنيفة : بعد ذكر القول املنسوب إىل الشافعي  ـ قال
ًوقد نظم هـذا املعـىن أخطـب اخلطبـاء شـرقا وغربـا أبـو املؤيـد املكـي اخلـوارزمي ، علـى «  ً

ّأنـشدين الـصدر : ما أنشدين الصدر الكبري شرف الدين أمحد بن موفـق املكـي اخلـوارزمي قـال 
ي ّالعالمـــة ، أخطـــب خطبـــاء الـــش ّـــرق والغـــرب ، صـــدر األئمـــة أبـــو املؤيـــد موفـــق بـــن أمحـــد املك ّ

  .2ّيف عدة أبيات له ميدح ا أبا حنيفة  اخلوارزمي لنفسه ،
ة هـــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــدنيا مجيعـــــــــــــــــــــــــــا ًأئم   ّـــــــــــــــــــــــــــ

  
  بـــــــــــــــــــــــال ريـــــــــــــــــــــــب عيـــــــــــــــــــــــال أيب حنيفـــــــــــــــــــــــة  

  

: ّأنشدين الصدر الكبري شرف الدين أمحد بن مؤيد بـن موفـق املكـي اخلـوارزمي قـال « 
ّبدر العالمة أخطب خطباء الشرق والغرب ، أبو املؤيد موفق بـن أمحـد املكـي ّأنشدين جدي ال ّ

  : لنفسه ;اخلوارزمي 
ّأيـــــــــــــــــا جبلـــــــــــــــــي نعمـــــــــــــــــان إن حـــــــــــــــــصاكما ََ  

  
  لتحــــــــــــصى وال حتــــــــــــصى فــــــــــــضائل نعمــــــــــــان  

  

  جالئــــــــــل كتــــــــــب الفقــــــــــه طــــــــــالع جتــــــــــد ــــــــــا

  
  »دقـــــــــــــــــائق نعمـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــقائق نعمـــــــــــــــــان   

  

ّملؤيـد املكـي اخلـوارزمي قـال وأنشدين الصدر الكبري شرف الدين أمحد بن ا«  أنـشدين : ّ
ّالصدر العالمة صدر األئمة أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي لنفسه  ّ ّ ّ:  

  رســــــــــــــــــــــول اهللا قــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــراج ديـــــــــــــــــــــــين

  
  وأمـــــــــــــــــــــــــــيت اهلـــــــــــــــــــــــــــداة أبـــــــــــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــــــــــة  

  

__________________  
  .166: ّذيل تاريخ بغداد ، عنه كتاب اليقني البن طاوس احللي ) 1(
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ّغــــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــص   حابة يف الفتــــــــــــــــــاويً

  ألمحــــــــــــــــــــــــــــــــد يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــريعته خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
ــــــــــــــــــــاه اجتهــــــــــــــــــــــاد   ســــــــــــــــــــــدى ديبــــــــــــــــــــــاج فتيــ

ـــــــــــــــــــــرمحن خيفـــــــــــــــــــــة         »وحلمتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن ال

   
ّأنــشدين الــصدر الكبــري شــرف الــدين أمحــد بــن مؤيــد قــال «  ّ ّأنــشدين الــصدر العالمــة : ّ

ّصدر األئمة أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي لنفسه  ّ ّ:  
   املــــــــــذاهبغــــــــــدا مــــــــــذهب النعمــــــــــان خــــــــــري

  
  ّكــــــــــذا القمــــــــــر الوضــــــــــاح خــــــــــري الكواكــــــــــب  

  

  تفقــــــــــــــه يف خــــــــــــــري القــــــــــــــرون مــــــــــــــع التقــــــــــــــى

  
  »فمذهبــــــــــــــه ال شــــــــــــــك خــــــــــــــري املــــــــــــــذاهب   

  

ّــوقــد ذكــر خطيــب خطبــاء خــوارزم صــدر األئمــة أبــو املؤيــد موفق بــن أمحــد املكــي يف «  ّ ّ
ار األرضـني ً سبعمائة وثالثني رجال مـن مـشايخ املـسلمني يف اآلفـاق وأقطـ2مناقب أيب حنيفة 
  . »2ّ، ممن رووا عنه ، 

ّوأما النوع السادس من مناقبه التلمـذ : ّوفـضائله الـيت تفـرد ـا  ـ أي مناقـب أيب حنيفـة ـ ّ
ّعنــد أربعــة آالف مــن شــيوخ أئمــة التــابعني دون مــن بعــده ، أي أيب حنيفــة ، فالــدليل عليــه مــا  ّ

ّ خطبـاء خـوارزم ، صـدر األئمـة ّأخربنا مجاعة من ثقات املشايخ ، عن الصدر العالمة أخطـب
أيب املؤيد ، موفق بن أمحد املكي ، عن أيب حفص عمر بن اإلمام أيب احلـسن علـي الزخمـشري 

  :ّ أنه قال ;، عن والده 
م  ـــــوقعــــت منازعــــة بــــني أصـــــحاب اإلمــــام األعظــــم أيب حنيفـــــة وأصــــحاب اإلمــــام املعظ َُ

  .»ّ ، ففضل كل طائفة صاحبها 2الشافعي 
ّالنــوع الــسا«  ّاليت تفــرد ــا ، إنــه تفــق لــه مــن  ـ أي مناقــب أيب حنيفــة ـ بع مــن مناقبــهّ ّــ

ما أخربين املـشايخ الثقـات عـن صـدر : ّاألصحاب ما مل يتفق ألحد من بعده ، فالدليل عليه 
ّاألئمة أيب املؤيد موفق بـن أمحـد املكـي ، قـال أخـربين اإلمـام العالمـة ركـن اإلسـالم أبـو الفـضل  ّ ّ

أنــا قاضــي القــضاة أبــو بكــر عتيــق بــن داود اليمــاين يف تــرجيح : ويــه ، قــال عبــدالرمحن بــن أمري
   على 2مذهب أيب حنيفة 
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  :ْسائر املذاهب ، يف كالم طويل فصيح بليغ إىل أن قال 
ّهــو إمــام األئمة ، ســراج األمــة ، ضــخم الدســيعة ، الــسابق إىل تــدوين علــم الــشريعة ،  ّــ

ّ، فجمع له من األصحاب واألئمة عصمة منـه تعـاىل هلـذه ّمث أيده اهللا تعاىل بالتوفيق والعصمة 
  .)1(» األمة ما مل جيتمع يف عصر من األعصار يف األطراف واألقطار 

ًالبـاب األول يف ذكـر شـيء مـن فـضائله الـيت تفـرد ـا إمجاعـا فنقـول«   ـ وبـاهللا التوفيـق ـ ّ
د وال حتـــصى ، وال ميكـــن أن تستقـــ ُمناقبـــه وفـــضائله كاحلـــصى ال تـع ّ َـــ صى ، لكـــن مـــن فـــضائله ُ

ًاخلاصــة الــيت تفــرد ــا ومل يــشاركه إمجاعــا مــن بعــده فيهــا ، ميكــن إحــصاؤها وضــبطها يف أنــواع 
ّاألول يف األخبار واآلثار املروية يف مدحه دون مـن بعـده ، الثـاين يف أنـه ولـد يف زمـان : عشرة  ّ

ّالــصحابة والقـــرن الـــذي شـــهد مــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســلم دون ّ ّ أمـــا  « .» مـــن بعـــده ّ
  . ..األول ، فقد أخربين الصدر الكبري شرف الدين أمحد بن مؤيد بن موفق بن أمحد املكي

وقـــد أنبــــأين الـــصدر الكبــــري شـــرف الــــدين أمحـــد بــــن مؤيـــد بــــن موفـــق بــــن أمحـــد املكــــي 
ّاخلوارزمي ، عن جده صدر األئمة أيب املؤيد املوفق بن أمحد املكي ، عن عبداحلميد بـن أمحـد 

ّرباتقيـين ، عـن اإلمـام حممـد بـن إسـحاق الــسراجي اخلـوارزمي ، عـن أيب جعفـر عمـر بـن أمحــد ال
ّالكرابيسي ، عن أيب الفتح حممد بن احلسن الناصحي ، عن الزاهد أيب حممد احلسن بـن علـي  ّ
ّبــن حممد ، عــن أيب ســهيل عبداحلميــد بــن حممــد الــصوايف ، عــن أبيــه ، عــن أيب القاســم يــونس  ّــ

ّبصري ، عن أيب النصر أمحد بن احلسني األديب ، عن أيب سعيد أمحد بـن حممـد بن الطاهر ال
ّبن بشر ، عن حممد بن يزيد ، عن سعيد بن بـشر ، عـن محـاد ، عـن رجـل ، عـن نـافع ، عـن 

  : تبارك وتعاىل وتقدس قال 2ابن عمر 
__________________  
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يظهـر مـن بعـدي رجـل يعـرف بـأيب حنيفـة حييـي : ّهللا عليـه وسـلم ّقال رسول اهللا صلى ا
  .)1(» ّاهللا سنيت على يديه 

  ترجمة الخوارزمي صاحب جامع المسانيد
ّمــن كبــار أئمــة ) جــامع مــسانيد أيب حنيفــة ( ّــوحممد بــن حممــود اخلــوارزمي ، صــاحب 

  :ّاحلنفية يف الفقه واحلديث ، وهذه مجلة من كلمام يف الثناء عليه 
د بـــن حممـــود بـــن حممـــد بـــن احلـــسن ، « : قـــال الكفـــوي  ّالـــشيخ اإلمـــام أبـــو املؤيـــد حمم ّـــ ّ

ّــ ، وتفقــه علــى منــشي النظــر األســتاذ جنــم امللة والــدين 603اخلــوارزمي ، اخلطيــب ، ولــد ســنة  ّ
ّطــاهر بــن حممــد احلفــصي ، مســع خبــوارزم وقــد قــدم بغــداد ومســع ــا ، وحــدث بدمــشق ، وويل  ّ

ّا بعــد أخــذ التتــار هلــا ، مث تركهــا وقــدم بغــداد حاجــا ، مث حــج وجــاور قــضاء خــوارزم وخطابتهــ ّ ًّ ّ
ّورجع على طريق ديار مصر ، وقدم دمشق مث عاد إىل بغداد ، ودرس ا ، إىل أن مـات سـنة 

  .)2(» مخس ومخسني وستمائة 
ّحممد بـن حممـود بـن حـسن اإلمـام أبـو املؤيـد اخلـوارزمي ، اخلطيـب ، « : وقال القرشي  ّ

د احلفـــصي ، مســـع مولـــد ـــه ســـنة ثـــالث وتـــسعني ومخـــسمائة ، تفقـــه علـــى اإلمـــام طـــاهر بـــن حمم ّ
ّخبــوارزم ، وقــدم بغــداد ومســع ــا ، وحــدث بدمــشق ، وويل قــضاء خــوارزم وخطابتهــا بعــد أخــذ 
ّالتاتـار هلــا ، مث تركهـا وقــدم بغـداد حاجــا ، مث حـج وجــاور ورجـع علــى طريـق ديــار مـصر وقــدم  ًّ ّ ّ

  .)3(» غداد ، ودرس ا ، ومات ا سنة مخس ومخسني وستمائة ّدمشق مث عاد إىل ب
__________________  

  .15 ـ 14 / 1جامع مسانيد أيب حنيفة ) 1(
  .خملوط ـ كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 2(
  .365 / 3اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 3(
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ظــم ، أيب حنيفــة نعمــان بــن ثابــت الكــويف ، املتــوىف مــسند اإلمــام األع« : وقــال اجللــيب 
ّســنة مخــسني ومائــة ، رواه حــسن بــن زيــاد اللؤلــؤي ، ورتــب املــسند املــذكور الــشيخ قاســم بــن 
ّقطلوبغــا احلنفــي ، بروايــة احلــارثي علــى أبــواب الفقــه ، ولــه عليــه األمــايل يف جملــدين ، وخمتــصر 

 بـــن أمحـــد القونـــوي الدمـــشقي ، املتـــوىف ســـنة ّاملـــسند املـــسمى باملعتمـــد ، جلمـــال الـــدين حممـــود
ّسبعني وسبعمائة ، مث شرحه ومسـاه املـستند ومجـع زوائـده أبـو املؤيـد حممـد بـن حممـود اخلـوارزمي  ّ ّ

ّاحلمـد هللا الـذي سـقانا بطولـه مـن أصـفى شـرائع  :ّ، املتوىف سـنة مخـس وسـتني وسـتمائة ، أولـه 
  .)1(» الشرايع 

 كتاب مجع املسانيد لإلمام األعظـم أيب حنيفـة« ) : لع كفاية املتط( ّوقال الدهان يف 
ّ تـــأليف العالمـــة قاضـــي القـــضاة أيب املؤيـــد ، حممـــد بـــن حممـــود بـــن حممـــد اخلـــوارزمي ... ّ ّ ّ; ، 

  . ». ..يرويه عن الفقهاء احلنفيني
ًكــان متمكنــا يف العربيــة ، غزيــر العلــم ، فقيهــا ، فاضــال ، أديبــا ،  « : ـ الــصفدي 5 ً ًً ّ
  .)2(»  قرأ على الزخمشري ، وله خطب وشعر ومناقب ًشاعرا ،

  من مصادر ترجمة الصفدي 
  :وقد ترمجوا للصفدي يف الكتب املعتربة ، وأثنوا عليه ، فانظر منها 

  .91: املعجم املختص للذهيب  ـ 1
  .87 / 2الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ـ 2
  .4 / 6 طبقات الشافعية البن قاضي شهبة األسدي ـ 3
  ّاملوفق بن أمحد بن حممد املكي ، خطيب « : ـ عبدالقادر القرشي 6

__________________  
  .1680: كشف الظنون ) 1(
  .للسيوطي ، وسيأيت) بغية الوعاة ( كذا يف ) 2(
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  .484خوارزم ، أستاذ ناصر بن عبداهللا صاحب املغرب ، أبو املؤيد ، مولده يف حدود سنة 
  .بار النحاةذكره القفطي يف أخ

  .أديب ، فاضل ، له معرفة يف الفقه واألدب
ّروى مصنفات حممد بن احلسن ، عن عمر بن حممد بن أمحد النسفي ّ ّ.  

  .568 سنة رمحه اهللا تعاىلومات 
  .)1(» وأخذ علم العربية عن الزخمشري 

  ترجمة عبدالقادر القرشي 
  :وعبد القادر القرشي من كبار علماء القوم 

املوىل الفاضل ، والنحرير الكامل ، عبـدالقادر بـن « :  سليمان الكفوي قال حممود بن
ـــه  د بـــن نـــصر اهللا بـــن ســـامل ، أيب الوفـــاء القرشـــي ، كـــان عاملـــا فاضـــال جامعـــا للعلـــوم ، ل ًحمم ًً ّـــ

  .جمموعات وتصانيف وتواريخ وحماضرات وتواليف
ّعـالء الـدين ولد سنة ست وسبعني وسبعمائة ، وأخـذ العلـوم عـن مجاعـة كثـرية ، مـنهم 

ّالرتكماين ووالده قاضي القضاة مشس الـدين وفخـر الـدين عثمـان املـارديين الرتكمـاين والـد عـالء  ّ
ّوغــري ذلــك ، ومســع وحــدث وأفــىت ودرس ، وصــنف كتــاب  ّالــدين الرتكمــاين وهبــة اهللا الرتكمــاين ّ

لـــدالئل ، العنايـــة يف حتريـــر أحاديـــث اهلدايـــة ، والطـــرق والوســـائل يف ختـــريج أحاديـــث خالصـــة ا
ًويسميه أيضا اموع ، وشرح معاين اآلثار للطحاوي ، وكتاب الـدرر املنيفـة يف الـرد علـى ابـن 
أيب شيبة عن اإلمام أيب حنيفة ، وكتاب ترتيـب ـذيب األمسـاء واللغـات ، وكتـاب البـستان يف 

  فضائل النعمان ، وكتاب اجلواهر املضية يف طبقات
__________________  

  .523 / 3 املضية يف طبقات احلنفية اجلواهر) 1(
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احلنفية ، وخمتصر يف علوم احلديث ، ومسائل جمموع يف الفقه ، وقطعة مـن شـرح اخلالصـة يف 
  .ّجملدين ، وتفسري آيات وفوائد

  .ومسع منه وأخذ املوىل الفاضل قاسم بن قطلوبغا صاحب تلخيص الرتاجم
  .)1(  »رمحه اهللا تعاىلمات سنة مخس وسبعني وسبعمائة 

ّعبد القادر بن حممد بـن حممـد بـن نـصر اهللا بـن سـالم حميـي الـدين « : وقال السيوطي  ّ
ّأبــو حممــد بــن أيب الوفــا القرشــي ، درس وأفــىت ، وصــنف شــرح معــاين اآلثــار وطبقــات احلنفيــة  ّ

  .وشرح اخلالصة وختريج أحاديث اهلداية ، وغري ذلك
ول سـنة مخـس وسـبعني وسـبعمائة ولد سنة ست وسبعني وستمائة ، ومـات يف ربيـع األ

 «)2(.  
  ) :ّاجلواهر املضية ( وقال اجلليب يف ذكر كتابه 

ّطبقــات احلنفيــة ، أول مــن صــنف فيــه الــشيخ عبــدالقادر بــن حممــد القرشــي ، املتــوىف «  ّّ
ًمل أر أحـدا : كمـا قـال يف خطبتـه  ّ ، صاحب اجلواهر املضية يف طبقـات احلنفيـة ،775سنة 

  . وهم أمم ال حيصونمجع طبقات أصحابنا
فجمعهــا بإمـــداد الـــشيخ قطـــب الــدين عبـــدالكرمي احللـــيب ، وأيب العـــالء البخـــاري ، وأيب 
ًاحلسن الـسبكي ، وأيب احلـسن علـي املـارديين ، فـصار شـيئا كثـريا مـن الـرتاجم والفوائـد الفقهيـة  ً

 «)3(.  
__________________  

  .خمطوط ـ ملختاركتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان ا) 1(
  .471 / 1حسن احملاضرة يف حماسن مصر والقاهرة ) 2(
  .616 / 1كشف الظنون ) 3(
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  ترجمة القفطي 
  :ّوالقفطي الذي ذكر اخلطيب اخلوارزمي يف طبقاته ، ترجم له السيوطي قائال 

ّالقفطــي الـــوزير مجـــال الـــدين علـــي بـــن يوســـف بـــن إبـــراهيم الـــشيباين ، وزيـــر حلـــب ، « 
خ النحاة وتاريخ الـيمن وتـاريخ مـصر وتـاريخ بـين بويـه وتـاريخ بـين سـلجوق ، ولـد صاحب تاري

  .)1(» بقفط سنة مثان وستني ومخسمائة ، ومات حبلب سنة ست وأربعني وستمائة 
علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد بـن موسـى بـن أمحـد بـن « : وقال السيوطي 

ّحممد بــن إســحاق بــن حممــد بــن ربيعــة بــن احلــار ث ، أبــو احلــسن القفطــي ، يعــرف بالقاضــي ّــ
ّولد يف ربيع سنة مثان وستني ومخسمائة بقفط ،  :األكرم صاحب تاريخ النحاة ، قال ياقوت 

ّوكان جم الفضل كثري النبل عظيم القدر ، إذا تكلم يف فن من الفنون كـالنحو واللغـة والقـراءة  ّ
 واهلندسـة والتـاريخ واجلـرح والتعـديل ، قـام ّوالفقه واحلديث واألصول واملنطق والرياضية والنجـوم

ّبه أحـسن قيـام ، كـان مسـح الكـف طلـق الوجـه ، صـنف اإلصـالح للخلـل الواقـع يف الـصحاح  ّ
ّللجوهري ، الضاد والظا ، تاريخ النحاة ، تاريخ مصر ، احمللى يف استيعاب وجوه كال  ّ «)2(.  

ّاملوفق بن أمحد بن حممد بن حممـ « : ـ التقي الفاسي 7 ّد املكـي ، أبـو املؤيـد ، العالمـة ّ
ّـخطيب خوارزم ، كان أديبا فصيحا مفوها ، خطب خبوارزم دهرا وأنشأ اخلطب وأقـرأ الناس ،  ً ً ً ًّ

ّوخترج به مجاعة ، وتويف خبوارزم يف صفر ّ  
__________________  

  .554 / 1حسن احملاضرة يف حماسن مصر والقاهرة ) 1(
  .358: ويني والنحاة بغية الوعاة يف طبقات اللغ) 2(
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ســـنة مثـــان وســـتني ومخـــسمائة ، ذكـــره هكـــذا الـــذهيب يف تـــاريخ اإلســـالم ، وذكـــره الـــشيخ حميـــي 
ذكــره القفطــي يف أخبــار النحــاة ، أديــب : ّالــدين عبــدالقادر احلنفــي يف طبقــات احلنفيــة وقــال 

ّ وروى مــصنفات حممــد بــن احلــسن عــن عمــر بــن حممــ.فاضــل ، لــه معرفــة بالفقــه واألدب ّ د بــن ّ
  .)1(» أمحد ، عن النسفي 

  ترجمة التقي الفاسي 
  :وقد ترجم احلافظ السخاوي للتقي الفاسي بقوله 

ّحممد بن أمحد بن علي بـن أيب عبـداهللا حممـد بـن حممـد بـن عبـدالرمحن ابـن حممـد بـن «  ّ ّ ّ
ّـأمحد بن علي بن عبدالرمحن بن سعيد بن عبدامللك ، التقـي ، أبـو عبـداهللا ، وأبـو الطيب و ـا ّ

ّاشــــتهر ، ابــــن الــــشهاب أيب العبــــاس بــــن أيب احلــــسن الفاســــي املكــــي املــــالكي ، شــــيخ احلــــرم ،  ّ ّ
  .واملاضي أبوه ، ويعرف بالتقي الفاسي

وباملدينـــة لتحولـــه  ولـــد يف ربيـــع األول ســـنة مخـــس وســـبعني وســـبعمائة مبكـــة ، ونـــشأ ـــا
ًإليها مع امه يف سنة ثالث ومثانني وقتا ّ.. .  

ّ أمت عنايــة ، وكتــب الكثــري وأفــاد وانتفــع النــاس بــه ، وأخــذوا عنــه ، وعــين بعلــم احلــديث
ّودرس وأفــىت ، وحــدث بــاحلرمني والقــاهرة ودمــشق وبــالد الــيمن جبملــة مــن مروياتــه ومؤلفاتــه ،  ّ

ّمسع منه األئمة ، ويف األحياء مبكة مجاعة ممن أخذ عنه ّ ّ.  
ف ّحــدثين مــن لفظــه بأحاديــث ، وأجــاز أل: قــال شــيخنا يف معجمــه  ّــوالدي ، ومل خيل

ّباحلجاز مثله ، وقرض له شيخنا غري ما تصنيف ، وكان هو يعرتف بالتلمذة لـشيخنا وتقدمـه 
ّعلى سائر اجلماعة ، حىت شيخهما العراقي كما ثبت ذلك يف اجلواهر ، وخرج لـه اجلمـال بـن  ّ

  .ًموسى معجما مات قبل إكماله
__________________  

  .310 / 7 البلد األمني العقد الثمني يف أخبار) 1(
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ّوكـان ذا يـد طــوىل يف احلـديث والتـاريخ والــسري ، واسـع احلفـظ ، واعتــىن بأخبـار بلــده ،  ٍ

ّفأحىي معاملها وأوضـح جماهلهـا وجـدد مـاثر هـا وتـرجم أعياـا ، فكتـب ـا تارخيـا حـافال مسـاه  ً ً ّ
ألزرقــي وزاد عليــه مــا جتــدد ّشــفاء الغــرام بأخبــار البلــد احلــرام ، يف جملــدين ، مجــع فيــه مــا ذكــره ا

  ً.بعده بل وما قبله ، واختصره مرارا
ّوعمـــل العقـــد الثمـــني يف تـــاريخ البلـــد األمـــني يف أربـــع جملـــدات ، تـــرجم فيـــه مجاعـــة مـــن 
ام مكـــة ووالـــا وقـــضاا وخطبائهـــا وأئمتهـــا ومؤذنيهـــا ، ومجاعـــة مـــن العلمـــاء والـــرواة مـــن  ّحك ّ ـــ ّ

ا ، ومجاعــة هلــم مــآثر فيهــا أو يف مــا أضــيف لــه ، أهلهــا ، وكــذا مــن ســكنها ســنني أو مــات ــ
ًرتبه على املعجم مث اختصره ، وكـذا ذيـل علـى سـري النـبالء وعلـى التقييـد البـن نقطـة وكتابـا يف  ّ ّ ّ
ّاآلخريات سود غالبه ، ويف األذكـار والـدعوات ، ويف املناسـك علـى مـذهب الـشافعي ومالـك 

ِكالمهـــا لنفـــسه ،  ربعـــني املتباينـــات والفهرســـتّ، واختـــصر حيـــاة احليـــوان للـــدمريي ، وخـــرج األ
  .)1(» ّوكذا خرج جلماعة من شيوخه 

ّالفاسي احلافظ تقي الدين حممد بن أمحد بن علي بن عبـد الـرمحن « : وقال السيوطي  ّ
ّالــشريف املكــي ، أبــو الطيــب ، ولــد ســنة مخــس وســبعني وســبعمائة ، وأجــاز لــه أبــو بكــر بــن  ّ

ّالــسالر ، رحــل وبــرع وخــرج ، وأذن لــه الــشيخ زيــن الــدين العراقــي أمحــد احملــب ، وإبــراهيم بــن  ّ ّ
ًبإقراء احلديث ، ودرس وأفىت ، وصنف كتبا منها تاريخ مكة ، وويل قـضاء املالكيـة ـا ّ  مـات .ّ

  .)2(» ومل خيلف يف احلجاز مثله :  قال ابن حجر .832يف شوال سنة 
  علم والعرفان الومل يزل أصحاب ال « :ّ ـ السيد شهاب الدين أحمد 8

__________________  
  .18 / 7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
  .549: طبقات احلفاظ ) 2(
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ّيربحون عن ظل مواالته يف القرون واألعصار ، وأرباب احلق واإليقان يبوحون بفضل مصافاته  ّ
ًيف البلدان واألمصار ، وجيهرون بتخصيصه باملدائح واملناقب نثـرا ونظمـا  ، ويـشريون إىل مـا لـه ً

ًمن املدائح واملراتب إرغاما لآلناف وهضما ، كاإلمام اهلمام والعـامل القمقـام ، واحلـرب الفاضـل  ً
ّـالزكي ، احلافظ اخلطيب والناقد النجيب ، ضياء الدين موفق بن أمحـد املكـي ، فإنه انـدرج يف  ّ

ــسلك مادحيــه بنظــام نظمــه ، وانــدمج يف فلــك ناصــحيه بعــصام عزمــه  حيــث قــال فيــه ، ونثــر ِ
  :الدرر من فيه 

  أســـــــــــــــــــــــــد اإللـــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــيفه وقناتـــــــــــــــــــــــــه

  
  كـــــــــــــــــــــالظفر يـــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــياله والنــــــــــــــــــــــاب  

  

ــــــــــــــسماء وســــــــــــــيفه   جــــــــــــــاء النــــــــــــــداء مــــــــــــــن ال

  
ح يف التـــــــــــــــــسكاب   بـــــــــــــــــدم الكمـــــــــــــــــاة يل ِـــــــــــــــــ ُ  

  

  ّال ســـــــــــــــــــــــيف إالذو الفقـــــــــــــــــــــــار وال فـــــــــــــــــــــــىت

  
ّإال علــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــازم األحــــــــــــــــــــــــزاب    ّ «)1(

  

  

ّ وبـارك وسـلم لعلـي رضـوان 9رسـول اهللا ذكـر :  قـال 2عـن أيب سـعيد « : ًوقال أيضا 
ّأسـألك حبـق قـرابيت وصـحبيت إالدعـوت اهللا : اهللا تعاىل عليـه مـا يلقـى مـن بعـده ، فبكـى وقـال 

 فقال يـا ؟ّيا علي تسألين أن أدعو اهللا ألجل موجل: ّ وبارك وسلم 6تعاىل أن يقبضين ، قال 
  .ّلى اإلحداث يف الدينع: ّ وبارك وسلم 6 قال ؟ُرسول اهللا على ما أقاتل القوم

ّوعــن أيب ســعيد رضــي اهللا تعــاىل عنــه ، عــن علــي كــرم اهللا تعــاىل وجهــه قــال  ّعهــد إيل : ّ
ّ وبارك وسلم أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملـارقني ، فقيـل لـه 6رسول اهللا  ُ يـا أمـري املـؤمنني : ّ

اســــطون أهــــل الــــشام النــــاكثون أهــــل اجلمــــل والق: ّ قــــال كــــرم اهللا تعــــاىل وجهــــه ؟مــــن النــــاكثون
  .واملارقون اخلوارج

ًروامها اإلمام املطلق رواية ودراية أبو بكر بن: روامها الصاحلاين وقال  ً  
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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 ّمردويـــه ، وخطيـــب خـــوارزم املوفـــق أبـــو املؤيـــد أدام اهللا مجـــال العلـــم مبـــأثور أســـانيدمها ومـــشهود
  .»مسانيدمها 
املوفـــق بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـعيد إســـحاق ، أبـــو املؤيـــد ، املعـــروف  « : ـ الـــسيوطي 9

  .بأخطب خوارزم
ًكــان متمكنـا يف العربيــة ، غزيــر العلــم ، فقيهـا فاضــال ، أديبــا شــاعرا ، : ّقـال الــصفدي  ً ً ًً ّ

  .قرأ على الزخمشري ، وله خطب وشعر
  .وقرأ عليه ناصر املطرزي: قال القفطي 

  .)1( » 568 ومات سنة .484لد يف حدود سنة و
ّاملوفق بـن أمحـد بـن حممد املكـي ، خطيـب « : ـ الكفـوي 10 ّـ خـوارزم ، أسـتاذ اإلمـام  ّـ

ً كـــان أديبـــا 484مولـــده يف حـــدود ســـنة  .ّلـــسيد صـــاحب املغـــرب ، أبـــو املؤيـــدناصـــر بـــن عبدا
ّفاضـــال ، لـــه معرفـــة تامـــة بالفقـــه واألدب ، أخـــذ عـــن جنـــم الـــدين عمـــر ا لنـــسفي ، عـــن صـــدر ً

اإلســالم أيب اليــسر البــزدوي ، عــن يوســف الــسياري ، عــن احلــاكم النوقــدي ، عــن أيب بـــصري 
اهلنــدواين ، عــن أيب بكــر األعمــش ، عــن أيب بكــر اإلســكاف ، عــن أيب ســليمان اجلوزجــاين ، 

  .ّعن حممد عن أيب حنيفة
  .وأخذ علم العربية عن الزخمشري

  . عبدالسيد صاحب املغربوأخذ عنه الفقه والعربية ناصر بن
  .)2( » 598مات سنة 

__________________  
  .308 / 2بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ) 1(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 2(
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  كتاب كتائب أعالم األخيار
  :ّوقد ذكر الكفوي يف خطبة كتابه ما نصه 

ّة اهللا اجلليلة اجلارية يف بريته ، ونعمته اللطيفة اجلارية علـى خليقتـه أن ّوبعد ، فإن سن« 
ّحيدث يف كل عصر مـن األعـصار طائفـة مـن العلمـاء يف املـدائن واألمـصار ، يتجـاولون جتـاول 
ّفرســان الطـــراد يف مـــضمار النظـــار ، ويتـــصاولون تــصاول آســـاد اجلـــالد يف معـــرتك التنظـــار ، هللا 

ّدرهم ، ال زال كرهم ّ وفرهم ، فجعل توفيقه رفيقهم وسهل إىل اقتبـاس العلـم طـريقهم ، حبيـث ّ َ ّ
ّجيمـــع يف كـــل مـــنهم العلـــم والعمـــل ، ويـــشاهد فـــيهم حـــالوة الفهـــم واألصـــل ، فيفـــوض إلـــيهم  
ّخدامة القضاء والفتوى ويفاض علـيهم نعمـة الـدنيا والعقـىب ، إذ يـتم حبكمهـم وعلمهـم حكـم  ُ

ّالدين ومهام األمة ، وينتظم ّمصلحة اخلاصة والعامة ، فإن هللا تعاىل يف قضائه   برأيهم وقلمهمّ ّ ّ
ّالــسابق وقــدره الالحــق ، وقــائع عجيبــة تــرد يف أوقاــا وقــضايا غريبــة جتــري إىل غاياــا ، ولــوال  ّ
ّوجود تلك الطائفة العلية املتحلية بالفضائل اجللية من يقوم بكـشف قنـاع هـذه الوقـائع ، ومـن  ّّ ّ

  .ّالت هذه البدائع ، وهذا هداية من اهللا تعاىل ، واحلمد هللا الذي هدانا هلذاّيلتزم حبل مشك
ّمث احلمــد هللا علــى مــا أســبغ مــن نعمائــه املتــوافرة وآالئــه املتكــاثرة علــى هــذا العبــد الــذليل 
الفقري إىل رمحة اهللا اجلليل القدير ، خـادم ديـوان الـشرع املـصطفوي حممـود بـن سـليمان الـشهري 

ًره اهللا بعيوب نفسه وختم له باخلري آخر نفسه ، وجعل يومه خـريا مـن أمـسه ، ّبالكفوي ، بص
ّحيـــث وفقـــه يف العقائـــد أحقهـــا وأتقنهـــا ، ويـــسره مـــن املـــذاهب أصـــوا وأوزـــا ، وأعطـــاه مـــن  ّ ّ
العلــوم أشــرفها ، وأواله مــن الفنــون ألطفهــا ، ومــن لطــائف تلــك الــنعم اجلليلــة وجالئــل هاتيــك 

ا ساقه إىل مجع أخبار فقهاء األعصار مـن ذي الفتيـا وقـضاة األمـصار ، مـن اآلالء اجلزيلة ، م
  لدن



  نفحات األزهار................................................................................ 164

ّنبينــا حممــد صــلى اهللا عليـــه وســلم إىل مــشاخينا يف تلــك األوان ، حـــسبما قــضوا وأفتــوا وأفـــادوا  ّ ّ ّ
  . ». ..واستفادوا ، يف دور من أدوار الزمان

اء مــذهب النعمــان كتائــب أعــالم األخيــار مــن فقهــ« : وذكــره كاشــف الظنــون بقولــه 
  .)1( » 990املختار ، للموىل حممود بن سليمان الكفوي املتوىف سنة 

، ) مقاليـد األسـانيد ( وقد أكثـر مـن النقـل عنـه أبـو مهـدي عيـسى الثعـاليب ، يف كتابـه 
ــــه واســــتند إىل كالمــــه برتمجــــة الــــزين العراقــــي ، وبرتمجــــة التفتــــازاين ، وبرتمجــــة  حيــــث اعتمــــد علي

  . ..الطحاوي ، وهكذا
  .)سبحة املرجان ( وكذا غالم علي آزاد يف كتابه 

  .)االنتباه يف سالسل أولياء اهللا ( يف ) الدهلوي ( وشاه ويل اهللا والد 
  .ّبرتمجة الطحاوي) بستان احملدثني ( نفسه يف كتابه )  الدهلوي (و 

  اعتبار كتاب المناقب للخوارزمي 
ي ، مــن الكتــب املعتــربة املنقــول عنهــا للخطيــب اخلــوارزم) مناقــب علــي ( ّمث إن كتــاب 

ًواملستند إليها ، يف خمتلف املسائل ، وإليك طرفا من املوارد اليت اعتمد كبار علماء القـوم فيهـا 
  .ّعليه ونقلوا عنه يف مؤلفام املشهورة

  :قال احلافظ الكنجي 
 أخــــربين املقــــرئ أبــــو إســــحاق بــــن بركــــة الكتــــيب ، يف مــــسجده مبدينــــة املوصــــل ، عــــن« 

احلــــافظ أيب العــــالء احلــــسن بــــن أمحــــد بــــن احلــــسن اهلمــــداين ، عــــن أيب الفــــتح عبــــدوس ، عــــن 
ّالشريف أيب طالب املفـضل بـن حممـد بـن طـاهر اجلعفـري ، يف داره بأصـبهان ، أخربنـا احلـافظ 
ّأبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن مردويــه بــن فــورك ، أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن الــسري ، حــدثنا  ّ ّ

  ّاملنذر بن حممد
__________________  

  .1472 / 2كشف الظنون ) 1(
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ّبن املنذر حدثين أيب ، حدثين عمي احلسني بن سعيد ، عن أبيـه عـن إمساعيـل ابـن زيـاد البـزاز  ّ ّ
ًّ قال مسعت عليا 7ّ، عن إبراهيم بن مهاجر ، حدثين يزيد بن شراحيل األنصاري كاتب علي 

  :يقول 
ّحدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل ّ أي علـي ، أمل  :م وأنـا مـسنده إىل صـدري فقـال ّ

ُ إن الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات أو(تــسمع قــول اهللا تعــاىل  ِ ِ  ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ   ةِ ِــِلئك هم خيـــر اْلبري َ ُ ْ َ َْ ُــ  أنــت ) ِــ
ّجاءت األمم للحساب تدعون غرا حمجلني وشيعتك ، وموعدي وموعدكم احلوض ، إذا ًّ.  

ملؤيــد موفــق بــن أمحــد بــن املكــي اخلــوارزمي يف مناقــب هكــذا ذكــره احلــافظ أبــو ا: قلــت 
  .)1(» ّعلي 

ّحدثين أبو حممد احلسن بن أمحـد املخلـدي مـن : وذا اإلسناد عن ابن شاذان قال «  ّ ّ
ّكتابــه ، عــن احلــسني بــن إســحاق ، عــن حممد بــن زكريــا ، عــن جعفــر ابــن حممــد ، عــن أبيــه ،  ّــ

  :قال ) ع (  علي بن أيب طالب عن علي بن احلسني عن أبيه عن أمري املؤمنني
ّقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّإن اهللا تعــــاىل جعــــل ألخــــي علــــي فــــضائل ال : ّ ّ

ّحتصى كثرة ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا ا غفر اهللا لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر ،  ّ ًّ
لكتابــة رســم ، ومــن ومــن كتــب فــضيلة مــن فــضائله مل تــزل املالئكــة تــستغفر لــه مــا بقــي لتلــك ا

استمع فضيلة من فضائله غفر اهللا له الذنوب اليت اكتسبها باالسـتماع ، ومـن نظـر إىل فـضيلة 
  .من فضائله غفر اهللا له الذنوب اليت اكتسبها بالنظر

ّالنظر إىل وجه علي عبادة ، وذكره عبادة ، وال يقبـل اهللا إميـان عبـد إالبواليتـه : ّمث قال 
  .والرباءة من أعدائه

   رواه احلافظ اهلمداين وتابعه.ّما كتبناه إالمن حديث ابن شاذان: قلت 
__________________  

  .246: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  .)1(»  اخلوارزمي 
ق بــن أمحــد : وقــال احلــافظ الزرنــدي  ّــأنــشد اخلطيــب ضــياء الــدين أخطــب خــوارزم املوف ّ

   :;ّاملكي 
  وقناتـــــــــــــــــــــــــهأســـــــــــــــــــــــــد اإللـــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــيفه 

  
اب     ّـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــالظفر يـــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــياله والن

  

ــــــــــــــسماء وســــــــــــــيفه   ّجــــــــــــــاء النــــــــــــــداء مــــــــــــــن ال

  
بـــــــــــــــــدم الكمـــــــــــــــــاة يلـــــــــــــــــح يف التـــــــــــــــــسكاب   ُ  

  

  ّال ســـــــــــــــــــــــيف إالذو الفقـــــــــــــــــــــــار وال فـــــــــــــــــــــــىت

  
)2(» ّإال علــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــازم األحــــــــــــــــــــــــزاب   

  

  

 7ّوتــوىل محــل الــرأس أي رأس احلــسني « ) : الــروض الباســم ( يف  ـ وقــال ابــن الــوزير
  :كندي ودخل به على ابن زياد وهو يقول بشر بن مالك ال

ــــــــــــــــــــــــــضة وذهبــــــــــــــــــــــــــا ًإمــــــــــــــــــــــــــأل ركــــــــــــــــــــــــــايب ف ّ  

  
ــــــــــــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــــــــــــت امللــــــــــــــــــــــــــك احملجبــــــــــــــــــــــــــا     ّأن

  

ُّقتلت خري الناس أما وأبا ّ  
ّولقـــد صـــدق هـــذا القائـــل الفاســـق يف احلـــديث وتقـــريظ هـــذا الـــسيد الـــذبيح ، ولقـــى اهللا 

صب يف الـرمح فتحامـاه ّ حـىت ينـ7بفعله القبيح ، وأمر عبيداهللا بـن زيـاد مـن فـور رأس احلـسني 
ّالناس ، فقام طارق بن املبارك فأجابه إىل ذلـك وفعلـه ، ونـادى يف النـاس ومجعهـم يف املـسجد 
ّاجلامع ، وصعد املنرب وخطب خطبة ال حيل ذكرها ، مث دعـا عبيـداهللا بـن زيـاد جريـر ابـن قـيس  ّ

ّاجلعفــــي فــــسلم إليــــه رأس احلــــسني ورؤوس أهلــــه وأصــــحابه ، فحملهــــا حــــىت قــــدمو ا دمــــشق ، ّ
ّوخطـــب جريـــر خطبـــة فيهـــا كـــذب وزور ، مث أحـــضر الـــرأس فوضـــعه بـــني يـــدي يزيـــد ، فـــتكلم  ّ
بكــالم قبــيح ، قــد ذكــره احلــاكم والبيهقــي وغــري واحــد مــن أشــياخ أهــل النقــل بطريــق ضــعيف 
ّوصحيح ، وقد ذكره أخطب اخلطباء ضياء الـدين أبـو املؤيد موفـق الـدين ابـن أمحـد اخلـوارزمي  ّـ

  .»ّ مقتل احلسني ، وهو عندي يف جملدين يف تأليفه يف
__________________  

  .252: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .121:  نظم درر السمطني )2(
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  ترجمة ابن الوزير
ّحممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن اهلادي بن حيىي بن احلسني بـن القاسـم بـن « 

يم بـــن احلـــسن بـــن احلـــسن بـــن علـــي بـــن أيب طالـــب ، العـــز أبـــو إبـــراهيم بـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراه
ّعبداهللا احلسين اليماين الصنعاين ، أخو اهلادي اآليت ، ولد تقريبا سنة مخس وسـتني وسـبعمائة  ً
ّ، وتعاطى النظم فربع فيه ، وصنف يف الرد على الزيدية العواصم والقواصم يف الذب عـن سـنة  ّّ ّ ّ

ّوض الباسـم عــن ســنة أيب القاسـم وغــريه ، وذكــره التقـي بــن فهــد ّأيب القاسـم ، واختــصره يف الــر
  .)1(» اهلامشي يف معجمه 

ومن كتاب اآلل البن خالويه ، ورواه أبو بكر اخلوارزمي « : وقال ابن الصباغ املالكي 
  :يف كتاب املناقب ، عن بالل بن محامة ، قال 

ّطلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم متبـس ّ ًما ضـاحكا ، ووجهـه مـشرق ّ ً
:  قـــال ؟يـــا رســـول اهللا مــا هـــذا النـــور: كــدائرة القمـــر ، فقـــام إليــه عبـــدالرمحن بـــن عـــوف فقــال 

ًبشارة أتتين من ريب يف أخي وابـن عمـي وابنـيت ، فـإن اهللا زوج عليـا مـن فاطمـة ، وأمـر رضـوان  ّّ
ّخــازن اجلنــان فهــز شــجرة طــوىب فحملــت رقاقــا يعــين صــكاكا بعــدد حمــيب ً ً  أهــل البيــت ، وأنــشأ ّ

ًحتتهـــا مالئكـــة مــــن نـــور ، ودفـــع إىل كــــل ملـــك صــــكا ، فـــإذا اســـتوت القيامــــة بأهلهـــا نــــادت  ّ ّ
ار ،  ّـاملالئكة يف اخلالئق ، فال يبقى حمب ألهل البيت إالدفعـت إليـه صـكا فيـه فكاكـه مـن الن ً ّ ّ 

  .)2(» ّفصار حب أخي وابن عمي وبنيت فكاك رقاب رجال ونساء 
ّمناقب ضياء الدين اخلوارزمي ، عن ابن عباس قال ومن « : وقال  ملا: ّ

ّ
  

__________________  
  .272 / 6الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
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ّآخى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـني أصـحابه مـن املهـاجرين واألنـصار ، وهـو أنه صـلى  ّ ّـّ
، وآخى بني عثمان وعبد الرمحن بن عـوف ) رض ( م آخى بني أيب بكر وعمر ّاهللا عليه وسل

، وآخى بني طلحـة والـزبري ، وآخـى بـني أيب ذر الغفـاري واملقـداد رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني ، 
ًومل يــؤاخ بــني علــي بــن أيب طالــب وبــني أحــد مــنهم ، خــرج علــي مغــضبا حــىت أتــى جــدوال مــن  ّ ً ّ ّ

ٍ

ّونــام فيــه ، تــسفي الــريح عليــه الــرتاب ، فطلبــه النــيب صــلى اهللا عليـــه ّاألرض ، وتوســده ذراعــه  ّ
ّوسلم ، فوجده على تلك الصفة ، فوكزه برجله وقال له  أبا  ّقم ، فما صلحت أن تكون إال: ّ

 أمــا ؟ٍتــراب ، أغــضبت حــني آخيــت بــني املهــاجرين واألنــصار ومل اواخ بينــك وبــني أحــد مــنهم
ّأنه ال نـيب بعـدي ، أال مـن أحبـك فقـد حـف ّ  من موسى إالترضى أن تكون مين مبنزلة هارون ّ ّ ّ

  .)1(» ّباألمن واإلميان ، ومن أبغضك أماته اهللا ميتة جاهلية 
  :ّومن كتاب املناقب أليب املؤيد ، عن أيب برزة قال « : قال 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن جلــوس ذات يــوم  ّوالــذي نفــسي بيــده ال : ّ
ّعن قدم يوم القيامة حىت يـسأل اهللا تبـارك وتعـاىل الرجـل عـن أربـع ، عـن عمـره فيمـا تزول قدم 

ّأفنـاه ، وعـن جـسده فيمـا أبـاله ، وعـن مالـه مـم كـسب وفـيم أنفقـه ، وعـن حبنـا أهـل البيـت ّ. 
آيـة : ّفوضع يـده علـى رأس علـي وهـو جـالس إىل جانبـه وقـال  ؟ّما آية حبكم: فقال له عمر 

ّحيب حب هذا من بع ّ   .)2(» دي ُ
  :من كنت مواله فعلي مواله : وقال احلافظ السمهودي بعد حديث 

ّهذه الوالية اليت أثبتها النيب صلى اهللا عليه: قال اإلمام الواحدي «  ّ   ّوسلم ّ
__________________  

  .38: ّالفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
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ِ وق(ا يــوم القيامــة ، وروي يف قولــه تعــاىل مــسئول عنهــ َفــوهم إنـهــم مــسؤلونَ ُُ ْ ْ َْ ُ ِ ُ  أي عــن واليــة ) ُ
ّـعلي وأهل البيت ، ألن اهللا أمر نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم أن يعـرف اخللـق أنه ال يـسأهلم عـن  ّ ّ ّ ّ

ّتبليـــغ الرســـالة أجـــرا إال ّاملـــودة يف القـــرىب ، واملعـــىن إـــم يـــسألون هـــل والـــوهم حـــق ا ّ ّ ملـــواالة كمـــا ّ
ّأوصاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أم أضاعوها وأمهلوها ، فيكون عليهم املطالبة والتبعة ّ ّ ّ.. .  

ّويـــشهد لـــذلك مـــا أخرجـــه أبـــو املؤيـــد يف كتـــاب املناقـــب فيمـــا نقلـــه أبـــو احلـــسن علـــي 
ّالسفاقسي مث املكي يف الفصول املهمة ، عن أيب برزة   عليـه ّ ، قال قال رسول اهللا صـلى اهللا2ّ

ّوالــذي نفــسي بيــده ال تــزول قــدم عــن قــدم يــوم القيامــة حــىت  :ّوســلم وحنــن جلــوس ذات يــوم  ّ
ّيسأل اهللا تعاىل الرجل عن أربع ، عن عمره فيما أفنـاه ، وعـن جـسده فيمـا أبـاله ، وعـن مالـه 

ّيا نـيب اهللا مـا آيـة حـب  :2 فقال له عمر .ّمما اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت  ؟كمّ
ّآيــة حــيب حــب هــذا مــن بعــدي : ّفوضـع يــده علــى رأس علــي وهــو جــالس إليــه جانبــه وقــال  ّ «

)1(.  
يف كتــاب اآلل البــن خالويــه ، ورواه أبــو بكــر اخلــوارزمي يف كتــاب املناقــب ، « : قــال 

ًطلـع علينـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم متبـسما :  ، قـال 2عن بالل بن محامة  ّ ّ ّ
يـا رسـول اهللا :  فقـال 2جهه مشرق كدائرة القمر ، فقام إليه عبدالرمحن بن عـوف ًضاحكا وو

ّصــلى اهللا عليــه وســلم مــا هــذا النــور ّ ّبــشارة أتتــين مــن ريب يف أخــي وابــن عمــي وابنــيت ، :  قــال ؟ّ ّ
ًبــأن اهللا تعــاىل زوج عليــا مــن فاطمــة وأمــر رضــوان خــازن ّاجلنــان ، فهــز شــجرة طــوىب فحملــت  ّّ

ّكاكا بعدد حميب أهل البيت ، وأنشأ حتتها مالئكة من نور ، ودفع إىل كـل ملـك ًرقاقا يعين ص ّ ً
ًصكا ، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت املالئكة يف اخلالئق ، فال َ  

__________________  
  .225 / 2جواهر العقدين ) 1(
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ًيبقـى حمـب ألهـل البيـت إال دفعــت إليـه صـكا فيـه فكاكـه مــن النـار ، فـصار أخـ ّ ّ ــي وابـن عمي ّ ّ
  .)1(» ّوابنيت فكاك رقاب رجال ونساء من اميت من النار 

ه صــلى اهللا عليــه )*(أخــرج أبــو بكــر اخلــوارزمي « : وقــال ابــن حجــر اهليتمــي املكــي  ّ أن ـ ّـ
: ّوســلم خــرج علــيهم ، ووجهــه مــشرق كــدائرة القمــر ، فــسأله عبــدالرمحن ابــن عــوف ، فقــال 

ًوابنـيت ، بـأن اهللا زوج عليـا مـن فاطمـة ، وأمـر رضـوان ّبشارة أتتين من ريب يف أخي وابـن عمـي  ّّ ّ
ّخازن اجلنان ، فهز شجرة طـوىب فحملـت رقاقـا يعـين صـكاكا بعـدد حمـيب أهـل البيـت ، وأنـشأ  ً ً ّ
ًحتتها مالئكة من نور ، دفع إىل كل ملك صكا ، فإذا اسـتوت القيامـة بأهلهـا نـادت املالئكـة  ّ ّ

ار ، فــصار ّيف اخلالئــق ، فــال يبقــى حمــب ألهــل ال ّــبيــت إالدفعــت إليــه صــكا فيــه فكاكــه مــن الن ً ّ ّ
ّأخي وابن عمي وابنيت فكاك رقاب رجال ونساء من أميت من النار  ّ «)2(.  

ّـ عـن أيب القاسـم بـن حممـد أنه قـال )**(روى أبـو بكـر اخلـوارزمي « : وقال ابن باكثري  ّ :
ّم اخلليـــل علـــى نبينـــا وعليـــه ّكنـــت باملـــسجد احلـــرام ، فرأيـــت النـــاس جمتمعـــني حـــول مقـــام إبـــراهي

ّأفــضل الــصلوة والــسالم ، فقلــت  ّــراهــب قــد أســلم وجــاء إىل مكة ، وهــو : فقــالوا  ؟مــا هــذا: ّ
ّفأشـــرفت عليـــه ، فـــإذا هـــو شـــيخ كبـــري عليـــه جبـــة صـــوف وقلنـــسوة  ّحيـــدث حبـــديث عجيـــب ،

ّصوف ، عظيم اجلثة ، وهو قاعد عند املقام حيدث الناس ، وهم يستمعون إليه ، قال ّ ّ:   
ـــام ، إذ أشـــرفت منهـــا إشـــرافة ، فـــإذا بطـــائر  ًبينمـــا أنـــا قاعـــد يف صـــومعيت يف بعـــض األي ّ
ّكالنسر كبري قد سقط على صخرة على شاطئ البحر فتقايا ، فرمى من فيـه بربـع إنـسان ، مث  ٍ َ ّ

ّطار وغاب يسريا مث عاد فتقايا ربعا آخر ، مث طار ، فدنت ًّ ً  
__________________  

  .241 / 2ين جواهر العقد) 1(
  .شخص آخر»  أبو بكر اخلوارزمي «و » أبو املؤيد « وكنية اخلوارزمي ) *(
  .103: الصواعق احملرقة ) 2(
  .شخص آخر»  أبو بكر اخلوارزمي «و » أبو املؤيد « وكنية اخلوارزمي ) **(
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ّـاألجزاء بعضها من بعض فالتأمت ، فقـام منهـا إنـسان كامـل ، وأنـا متعجب مما رأيـت ، فـ إذا ّـ
ًبالطائر قد انقض عليه ، فاختطف ربعه مث طار ، مث عاد فاختطف ربعا آخـر ، وهكـذا يفعـل  ّ ّ ّ ّ
ّإىل أن اختطفه مجيعه ، فبقيت أتفكر وأحتسر من عدم سؤايل لـه عـن قـصته ، فلمـا كـان اليـوم  ّ ّ ّ

ًصا ّالثاين فإذا أنا بالطائر قـد أقبـل وفعـل كفعلـه بـاألمس ، فلمـا التأمـت األجـزاء وصـارت شخـ
ًكــامال ، نزلــت مــن صــومعيت مبــادرا إليــه ، وســألته بــاهللا مــن أنــت يــا هــذا :  فــسكت ، فقلــت ؟ً

ّفما قصتك مـع هـذا : أنا ابن ملجم ، قلت : ّحبق من خلقك إالما أخربتين من أنت ، فقال 
 قال إين قتلت علي بن أيب طالب ، فوكل اهللا يب هذا الطائر يفعل يب ما ترى كل يـو؟ّالطائر ُ ّ ّ م ّ

ه ابــن عــم :  فقيــل يل ؟، فخرجــت مــن صــومعيت وســألت عــن علــي بــن أيب طالــب مــن هــو ّإن ـ ّـ
ًرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فأســـلمت وأتيـــت مأتـــاي هـــذا إىل بيـــت اهللا احلـــرام قاصـــدا  ّ ّ

ّللحج وزيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ ّ «)1(.  
ّلـه أبـو احلـسن علـي السفاقـسي مث ّأخرج أبـو املؤيـد يف كتـاب املناقـب فيمـا نق« : وقال 

ــاملكــي يف الفــصول املهمة ، عــن أيب بــرزة  ّ ّ قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن 2ّ ّ
ّوالــذي نفــسي بيــده ، ال تــزول قــدم عــن قــدم يــوم القيامــة حــىت يــسأل اهللا : جلــوس ذات يــوم  ّ

ّعن ماله مما اكتـسبه وفيمـا عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أباله ، و ّالرجل عن أربع ، عن
ّ فوضــع يــده علــى رأس علــي ؟ّمــا آيــة حــبكم : 2 فقــال عمــر .ّأنفقــه ، وعــن حبنــا أهــل البيــت

ّآية حيب حب هذا من بعدي : وهو جالس إىل جانبه وقال  ّ «)2(.  
ّاحلديث الرابـع والـستون مـن كتـاب اآلل البـن خالويـه ورواه أبـو بكـر « : وقال املطريي 

  2اب املناقب ، عن بالل بن محامة اخلوارزمي يف كت
__________________  

  .خمطوط ـ وسيلة املآل يف مناقب اآلل) 1(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل يف مناقب اآلل) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 172

ًطلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم متبسما ضاحكا ووجهه مـشرق :  ، قال  ً ّ ّ ّ
بـشارة :  قـال ؟ّـ فقـال يـا رسـول اهللا مـا هـذا النوركدائرة القمر ، فقام إليه عبدالرمحن بن عوف

ًأتتين من ريب يف أخي وابن عمي وابنيت ، فإن اهللا زوج عليا من فاطمة رضي اهللا عنهـا ، وأمـر  ّّ ّ ّ
ّرضـوان خــازن اجلنــان فهـز شــجرة طــوىب فحملــت رقاقـا يعــين صــكاكا بعـدد حمــيب أهــل البيــت ،  ً ً ّ

ًل ملـك صـكا ، فـإذا اسـتوت القيامـة بأهلهـا نـادت وأنشأ حتتها مالئكة من نور ، ودفـع إىل كـ ّ ّ
ًاملالئكة يف اخلالئق ، فال يبقى حمب ألهل البيت إال دفعت إليه صكا فيه فكاكه مـن النـار ،  ّ ّ ّ

ّفصار أخي وابن عمي وابنيت فكاك رقاب رجال ونساء من أميت من النار  ّ «)1(.  
ّي إنه صـلى اهللا عليـه وسـلم خــرج أخـرج أبـو بكـر اخلــوارزم« : ّوقـال ويل اهللا اللكهنـوي  ّ ّـ

ّبـشارة أتتـين مـن ريب : عليهم ووجهه مشرق كدائرة القمر ، فسأله عبـدالرمحن بـن عـوف فقـال 
ًيف أخــي وابــن عمــي وابنــيت ، بــأن اهللا زوج عليــا مــن فاطمــة ، وأمــر رضــوان خــازن اجلنــان فهــز  ّّ ّ ّ

ًشجرة طوىب فحملت رقابا يعين صكاكا بعدد حميب أهل البيت ،  وأنشأ حتتها مالئكة من نـور ً
ّ، ودفع إىل كل ملك صكا فيه فكاكه من النار ، فصار أخـي وابـن عمـي وابنـيت فكـاك ّ ً ّ ٍ رقـاب  ّ

ّرجال ونساء من النار ٍ.  
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّال حيبنــا أهــل البيــت إالمــؤمن تقــي وال يبغــضنا : ّ ّ ّ

  .)2(» ّإالمنافق شقي 
ٍمــع إبائــه عــن قبــول كثــري مــن احلقــائق املنقولــة مــن ) الــدهلوي  ( ّ أن. ..فــوق ذلــك كلــه

طــرق القــوم والــواردة يف كتــبهم ، يعتمــد علــى روايــة اخلطيــب اخلــوارزمي يف كتابــه ، ويــذكره يف 
ّعداد األئمة األعالم من أهل السنة ، من قبيل ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ الطاهرةّالرياض الزاهرة يف مناقب آل بيت النيب وعرتته ) 1(
  .خمطوط ـ ّمرآة املؤمنني يف مناقب آل بيت سيد املرسلني) 2(
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  .)1( 84ابن مندة وابن مردويه وأمثاهلما ، فراجع كتابه يف باب املكائد ، يف املكيدة رقم 
ّكما أنه يف موضـع آخـر يـذكر اخلـوارزمي ويستـشهد بكتابـه ، يف عـداد ابـن أيب شـيبة ، 

ّ ويـــدعي أن اإلماميـــة يف . ..سائي ، وأيب نعـــيم األصـــفهاين ، وأمثـــاهلموأمحـــد بـــن حنبـــل ، والنـــ
ّـإثبات فضائل أمري املؤمنني وأهل البيت عيال على أهل الـسنة ، ممن ذكـرهم وغـريهم ّ  وقـد . ..ٌ

  .تقدم كالمه

)17 (  

   الحاكمي القزويني رواية
 مناقــب  يف:ٍذكــر شـبهه خبمـسة مـن األنبيـاء « : ّقـال احلـافظ حمـب الـدين الطـربي 

  :هلم 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب احلمراء قال  مـن أراد أن ينظـر إىل آدم : ّ

يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمــه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل حيــىي ابـن زكريـا يف زهــده ، وإىل 
  .إىل علي بن أيب طالب موسى بن عمران يف بطشه ، فلينظر

  .)2(» ي أخرجه القزويين احلاكم
ّعن أيب احلمراء ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : وقال احلافظ الطربي  ّ :

مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف فهمــه ، وإىل إبــراهيم يف حلمــه ، وإىل حيــىي 
  بن زكريا يف زهده ، وإىل موسى يف بطشه ،

__________________  
  .70: ة التحفة اإلثنا عشري) 1(
  .196 ) : 4 ـ 3( الرياض النضرة يف مناقب العشرة املبشرة ) 2(
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  .فلينظر إىل علي بن أيب طالب
  .)1(» أخرجه أبو اخلري احلاكمي 

  ترجمة أبي الخير الحاكمي 
  :ّوأبو اخلري احلاكمي القزويين إمام كبري من أئمتهم 

ّباس ، أبـو اخلـري الطالقـاين ّـ أمحد بن إمساعيل بـن يوسـف بـن حممد بـن الع: ـ الرافعي 1 ّـ
القزويين ، إمام كثري اخلري والربكة ، نشأ يف طاعـة اهللا تعـاىل وحفـظ القـرآن وهـو ابـن سـبع علـى 
ًما بلغين ، وحصل بالطلب احلثيث العلوم الشرعية حىت بـرع فيهـا روايـة ودرايـة وتعليمـا وتـذكريا  ً ّ ّ

ًوتـصنيفا ، وعظمــت بركتـه وفائدتــه ، وكـان مــدميا للـذك ر وتــالوة القـرآن يف جميئــه وذهابـه وقيامــه ً
ّوقعـوده وعامـة أحوالــه ، ومسعـت غــري واحـد ممــن حـضر عنــده بعـد مــا قـضى حنبــه عنـد تعبيتــه  ـ ّ

ّأن شفتيه كانتا تتحركان كما كان حيركهمـا طـول عمـره بـذكر اهللا  ـ للمغتسل وقبل أن ينقل إليه ّ
ّرآن ويـصغي مـع ذلـك إىل القرائـة ، وقـد ينبـه ّتعاىل ، وكان يقرأ عليه العلم وهو يصلي ويقرأ القـ

  .ّزلته القارئ على
ًوصــنف الكثــري يف التفــسري واحلــديث والفقــه وغريمهــا ، مطــوال وخمتــصرا ، وانتفــع ً ّ  بعلمــه ّ

مســـــع الكثـــــري بقـــــزوين ونيـــــسابور وبغـــــداد وغريهـــــا ، وفهرســـــت ،  أهـــــل العلـــــم وعـــــوام املـــــسلمني
ّيف مساعـــه مـــن أيب عبـــداهللا حممـــد الفـــراوي بظـــن ّمـــسموعاته متـــداول ، وتكلـــم بعـــض اـــازفني 

ٍفاسد وقع هلم ، وقد شاهدت مساعاته منه لكتب ، فمنها الوجيز للواحدي ، مسعه منه بقرائة 

ّاحلافظ عبدالرزاق الطبسي يف ستة جمالس ، وقعت يف شعبان ورمضان سـنة ثالثـني ومخـسمائة  ّ
  ّوذكر أنه نقله، نقلت معناه من خط اإلمام أيب الربكات الفراوي ، 

__________________  
  .93: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 2(
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ّمــن خــط تــاج اإلســالم أيب ســعد الــسمعاين ، ومســع منــه الرتغيــب حلميــد بــن زجنويــه بقــراءة تــاج  ّ
ًاإلسـالم أيب ســعد يف ذي احلجــة ســنة تـسع وعــشرين ومخــسمائة ، ومســع مـن الفــراوي جــزء مــن  ّ

 بروايتـه عـن عبـد الغـافر الفارسـي ، عـن أيب سـهل بـن أمحـد اإلسـفرائين ، حديث حيىي بـن حيـىي
عن داود بن احلسني البيهقي ، عن حيىي بن حيىي ، بقراءة احلافظ أيب القاسم علـي بـن احلـسن 
ّبـــن هبـــة اهللا الدمـــشقي ســـنة تـــسع وعـــشرين ومخـــسمائة ، ومســـع منـــه األربعـــني ختـــريج حممـــد بـــن 

ّ بقراءة السيد أيب الفضل حممد بن علي بـن حممـد احلـسيين ، يف إيزديار الغزنوي من مسموعاته ّ ّّ
ّرجب سنة تسع وعشرين ، نقلـت الـسماعني مـن خـط مـذكور بـن حممـد الـشيباين البغـدادي ، ّ 

ّ مســع مــن الفــراوي دالئــل النبــوة وكتــاب ;ّرأيــت خبــط تــاج اإلســالم أيب ســعد الــسمعاين أنــه 
ّتـــاب االعتقـــاد ، كلهـــا مـــن تـــصانيف أيب بكـــر البعـــث والنـــشور وكتـــاب األمســـاء والـــصفات وك

  .ّاحلافظ البيهقي ، بروايته عن املصنف ، يف شهور سنة ثالثني ومخسمائة بقراءة تاج اإلسالم
ـــام عنـــد اخلـــواص والعـــوام ، وارتفـــع قـــدره  ّووجـــد مـــع علمـــه وعبادتـــه الـــوافرين القبـــول الت

ّوانتــشر صــيته يف أقطــار األرض ، وتــوىل تــدريس النظاميــة بب ًغــداد قريبــا مــن مخــسة عــشر ســنة ، ّ
ًمكرما يف حرم اخلالفة مرجوعا إليه فاضال مقبوال فتواه يف مواقع االختالف ً ً ً.  

ُّــ خــال والــديت وجــدي ألمي مــن الرضــاع ، ولبــست مــن يــده اخلرقــة بكــرة يــوم ;وهــو 
قـة اخلميس الثاين من شهر اهللا رجب سنة اثنتني ومثـانني ومخـسمائة مـدان ، وشـيخه يف الطري

اإلمــام أبــو األســعد هبــة الــرمحن بــن عبدالواحــد القــشريي لــيس اخلرقــة بيــده بنيــسابور ، يف ربــاط 
ّجده األستاذ أيب علي الدقاق مبشهد اإلمام حممد بن حيىي  ّ ّ4.  
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  .ومسعت منه احلديث الكثري ، وكان يعجبه قراءيت ، ويأمر احلاضرين باإلصغاء إليها
ّا ألسباب النزول وأقوال املفسرين ، كامـل النظـر يف ً ماهرا يف التفسري ، حافظ;وكان  ً

  .)1(» معاين القرآن ومعاين احلديث 
ّوفيهـــا تـــويف القـــزويين ، العالمـــة رضـــي الـــدين أبـــو اخلـــري ، أمحـــد بـــن  « : ـ الـــذهبي 2

إمساعيــل بــن يوســف الطالقــاين ، الفقيــه الــشافعي الــواعظ ، ولــد ســنة اثنــيت عــشرة ومخــسمائة ، 
ّقيــه ملكــداد العمركــي ، مث بنيــسابور علــى حممد بــن حيــىي ، حــىت فــاق األقــران ، ّوتفقــه علــى الف ّــ ّ

ّومسع من الفراوي وزاهر وخلق ، مث قدم بغداد قبل الستني ، ودرس ا ووعظ ، مث قدمها قبل  ّ
ّالسبعني ، ودرس ا ووعظ ، مث قدمها قبل التسعني ودرس بالنظامية ّّ.  

ًكتبـــا كبـــارا ،  واألصـــول والتفـــسري والـــوعظ ، وروىًوكـــان إمامـــا يف املـــذاهب واخلـــالف  ً
اس حلـــسن مستـــه وحـــالوة منطقـــه وكثـــرة حمفوظاتـــه ، وكـــان صـــاحب قـــدم  ّـــونفـــق كالمـــه علـــى الن

  .راسخ يف العبادة عدمي النظري كبري الشأن
  .)2( » ;ّرجع إىل قزوين سنة مثانني ولزم العبادة إىل أن مات يف احملرم 

ّيه العالمة الشافعي القزويين ، الـواعظ ، أبـو اخلـري ، أمحـد بـن تويف الفق « : ـ اليافعي 3
ًإمساعيـــــل الطالقـــــاين ، قـــــدم بغـــــداد ، ودرس بالنظاميـــــة ، وكـــــان إمامـــــا يف املـــــذهب واخلـــــالف  ّ
ًواألصول والوعظ ، وروى كتبا كبارا ، ونفق كالمه حلسن مسته وحالوة منطقـه وكثـرة حمفوظاتـه  ً

ة كبـري الـشأن عـدمي النظـري ، رجـع إىل قـزوين سـنة مثــانني ، وكـان صـاحب قـدم راسـخ يف العبـاد
  ولزم العبادة إىل

__________________  
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  .)1( » ;ّأن مات يف حمرم السنة املذكورة 
د بــن العبــاس ، أبــو اخلــري ّــأمحــد بــن إمساعيــل بــن يوســف بــن حمم « : ـ ابــن الجــزري 4

ّاحلاكمي الطالقاين ، القزويين ، مقـرء متـصدر صـاحل خـري ، لـه معرفـة بعلـوم كثـرية ، ولـه كتـاب 
ّالتبيــان يف مــسائل القــرآن ، ردا علــى احللوليــة واجلهميــة ، أقــرء الغايــة أليب مهــران عــن زاهــر بــن  ّ ًّ

لــك القــزويين صــاحب ابــن معــشر ، ّطــاهر الــشحامي ، وقــرأ بالروايــات علــى إبــراهيم بــن عبــد امل
ّقرأ عليه ابنه حممد وحممد ابن مـسعود ابـن أيب الفـوارس القـزويين وإليـاس بـن جـامع وعبـدان بـن  ّ

  .سعيد القصري
  .)2(» تويف يف احملرم سنة تسعني ومخسمائة عن حنو تسعني سنة 

قـاين ، القـزويين الطال الـشيخ أبـو اخلـري أمحـد بـن إمساعيـل بـن يوسـف « : ـ األسـنوي 5
ّكــان عاملــا بعلــوم متعــددة ، قــرأ علــى حممــد بــن حيــىي ، مث صــار معيــده علــى ملكــداد بــن علــي  ّ ّ ً
ّالقزويين الـسابق ذكـره يف األصـل ، ومسـع وحـدث ، ولـد بقـزوين سـنة ثنـيت عـشرة ومخـسمائة أو 

ّكــان إمامــا كثــري اخلــري وافــر احلــظ مــن علــوم : إحــدى عــشرة ، ذكــره الرافعــي يف األمــايل فقــال  ً
ًالشرع ، حفظا ومجعا ونشرا بالتعليم والتـذكري والتـصنيف ، وكـان لـسانه ال يـزال رطبـا مـن ذكـر  ً ًً
ّاهللا تعاىل ومن تالوة القرآن ، وكان يعقد جملس الوعظ للعامة يف ثالثـة أيـام مـن األسـبوع منهـا 

ًيـــوم اجلمعـــة ، فـــتكلم يومـــا فيهـــا علـــى عادتـــه وكـــان اليـــوم الثـــاين عـــشر مـــن احملـــرم ســـنة تـــ سعني ّ
ً واتـقــوا يـومــا(ومخــسمائة ، واســتطرد إىل قولــه تعــاىل  ْ َ ُ  ى اهللاَ ِ تـرجعون فيــه إل َِــ ِ ِ َ ُــ َ ْ ّ وذكــر أن رســول ) ُ

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عاش بعد نزول هذه اآلية إالسبعة أيـام ، فلما نـزل مـن املنـرب حم  ُـ ّـ ّ ّ ّ ّ
ّومل يعش بعدها إالسبعة أيام ، فإنه مات ّ ّ َ  

__________________  
  .590حوادث ـ مرآة اجلنان ) 1(
  .39 / 1ّطبقات القراء ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 178

ّيــوم اجلمعــة ودفــن يــوم الــسبت ، وذلــك مــن عجيــب اإلتفاقــات وكأنــه أعلــم باحلــال فإنــه حــان  ّ ّ
  .وقت االرحتال
ولقـــد خرجـــت مـــن الـــدار بكـــرة ذلـــك اليـــوم علـــى قـــصد التعزيـــة ، وأنـــا يف شـــأنه : قـــال 

ّمتفكر ومما أصابه منكسر ، إ ّذ وقع يف خاطري من غري نية وفكرورية بيت من شعر وهو ّ ّ:  
  بكــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــوم بويلهــــــــــــــــــــا وعويلهــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــاة أمحـــــــــــــــــــــدها ابـــــــــــــــــــــن امساعيلهـــــــــــــــــــــا     لوفــ

  

ّكأن قائال يكلمين بذلك ، مث أضفت إليه أبياتا بالروية ً ّّ ّ   .)1(»  انتهى كالم الرافعي .ً
ّالعبــاس رضــي  ّــأمحــد بــن إمساعيــل بــن يوســف بــن حممد بــن « : ـ ابــن قاضــي شــهبة 6

الدين ، أبـو اخلـري القـزويين الطالقـاين ، ولـد سـنة اثنـيت عـشرة أو إحـدى عـشرة ومخـسمائة ، قـرأ 
ّعلى حممد بن حيـىي ، وصـار معيـد درسـه علـى ملكـداد القـزويين ، وقـرأ بالروايـات علـى إبـراهيم  ُ ّ

ًّبــن عبــدامللك القــزويين ، وصــنف كتــاب البيــان يف مــسائل القــرآن ردا علــى احلل ّوليــة واجلهميــة ، ّ
ًوصار رئيس األصحاب ، وقدم بغداد فوعظ ا وحصل له قبول تام ، وكان يتكلم يوما وابن   ّ
ّاجلـوزي يومــا ، وحيــضر اخلليفـة وراء األســتار ، وحيــضر اخلالئـق واألمــم ، وويل تــدريس النظاميــة  ً

ّببغداد سنة تسع وستني إىل سنة مثانني ، مث عاد إىل بلده ّ.  
ّكان إماما كثري اخلري وافر احلظ من علوم الشرع : ّم الرافعي يف األمايل وقال ذكره اإلما ً

ً، حفظا ومجعا ونشرا بالتعليم والتذكري والتصنيف ً ً.  
ًوحكى عنـه غـري واحـد أنـه كـان لـسانه ال يـزال رطبـا : وقال احلافظ عبدالعظيم املنذري  ّ

  .من ذكر اهللا تعاىل ومن تالوة القرآن
__________________  
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ّتويف يف احملرم سنة تسعني ومخسمائة ، وقيل سنة تسع ومثـانني ، قـال الـسبكي يف شـرح  ّ
ًوذكر أبو اخلري يف كتابه حظائر القدس لرمضان أربعني وستني امسا : املنهاج  ّ «)1(.  

ّـأمحد بن إمساعيل بن يوسف بن حممد بـن العب« :  ـ السبكي 7 اس ، الـشيخ أبـو اخلـري ّ
ّ، القزويين الطالقاين ، الشيخ اإلمام الصويف الواعظ ، امللقب رضي الدين ، أحد األعالم ّ.  

ه علــى  ّــولــد يف ســنة اثنــيت عــشرة ومخــسمائة بقــزوين ، وقيــل ســنة إحــدى عــشرة ، وتفق
د بــــن حيــــىي ، ومســــع الكثــــري مــــن أبيــــه ، وأيب عبــــداهللا ــــحمم د بــــن الفــــضل الفــــراوي ، و ّ ــــحمم زاهــــر ّ

الشحامي ، وعبد املنعم بن القشريي ، وعبد الغافر الفارسـي ، وعبـد اجلبـار اخلـوارزمي ، وهبـة 
اهللا بــــن البــــسري ، ووجيــــه بــــن طــــاهر ، وأيب الفــــتح بــــن البطــــي ، وغــــريهم ، بنيــــسابور وبغــــداد 
د بــــــن علــــــي بـــــن أيب النهــــــد الواســــــطي ، واملوفــــــق  ــــــوغريمهـــــا ، روى عنــــــه ابــــــن القرشـــــي ، وحمم ّ

ّ بــن يوســف ، واإلمــام الرافعــي ، وغــريهم ، درس ببلــده مــدة مث ببغــداد مث عــاد إىل عبــداللطيف ّ ّ ّ
ّبلـده مث إىل بغـداد ودرس بالنظاميــة ، وحـدث بكبــار الكتـب كتــاريخ احلـاكم ، وســنن أيب داود  ّ ّ

  .ّ، وصحيح مسلم ، ومسند إسحاق ، وغريها ، وأملى عدة جمالس
ًعي ، وكــان إمامــا يف املــذهب واخلــالف كــان رئــيس أصــحاب الــشاف: ّقــال ابــن النجــار 

إمــام : واألصــول والتفــسري والــوعظ والزهــد ، وحــدث عنــه اإلمــام الرافعــي يف أماليــه ، وقــال فيــه 
ًكثري اخلري موفر احلظ من علوم الشرع حفظا ومجعا ونشرا بالتعليم والتذكري والتصنيف ، وكـان  ً ً

ّ ورمبا قـرئ عليـه احلـديث وهـو يـصلي ويـصغي ًلسانه ال يزال رطبا من ذكر اهللا وتـالوة القـرآن ، ّـ
ّإىل ما يقول القارئ وينبهه إذا زل ّ.  

__________________  
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وأطــال ابــن النجــار يف ترمجتــه والثنـاء علــى علمــه ودينــه ، وروى بإســناده حكايــة : قلـت 
ّمبسوطة ذكر أنه عرب ا من العجمي إىل الع   :ّربية حاصلها ّ

ّإن الطالقــاين حكــى عــن نفــسه أنه كــان بليــد الــذهن يف احلفــظ ، وأنــه كــان عنــد اإلمــام  ّّــ ّ
ّحممد بــن حيــىي يف املدرســة ، وكــان مــن عــادة ابـن حيــىي أن يــستعرض الفقهــاء كــل مجعــة ويأخــذ  ّـ
ًعليهم ما حفظوه ، فمن وجده مقـصرا أخرجـه ، فوجـد الطالقـاين مقـصرا فأخرجـه ، فخـرج يف ًّ ّ 

ون محــام ، فــرأى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ،  ّالليــل وهــو ال يــدري أيــن يــذهب ، فنــام يف أت ّ ّ ّ ّ ـ ّـ
ًفتفل يف فمه مرتني ، وأمره بالعود إىل املدرسة ، فعاد ووجد املاضـي حمفوظـا ًواحتـد ذهنـه جـدا  ّ ّ ْ

ّفلمــا كــان يــوم اجلمعــة ، وكــان مــن عــادة اإلمــام حممــد بــن حيــىي أن ميــضي إىل: ، قــال   صــالة ّ
فمـضيت : ّاجلمعة يف مجع من طلبته ، فيصلي عند الشيخ عبدالرمحن اإلسكاف الزهد ، قـال 

ّمعه ، فلما جلس مع الشيخ عبدالرمحن تكلم الشيخ عبدالرمحن يف شيء مـن مـسائل اخلـالف  ّ
ُ، واجلماعــة ســاكتون تأدبـــا معــه ، ولـــصغر ســين وحــدة ذهـــين جعلــت أعـــرتض عليــه وأنازعـــه ،  ّ ّ ً ّ

ّدعـوه فـإن هـذا : ّيشريون إيل باإلمساك وأنا ال ألتفت ، فقال هلـم الـشيخ عبـدالرمحن والفقهاء 
ّالذي يقوله لـيس هـو منـه إمنـا هـو مـن الـذي علمـه ، قـال  ّ ومل يعلـم اجلماعـة مـا أراد وفهمـت : ّّ

  .ّوعلمت أنه مكاشفة
ّوقيـل إنـه كـان مـع كثـرة اشـتغاله يـدوام الـصيام ، يفطـر كـل ل: ّقال ابـن النجـار  يلـة علـى ّ

  .ٍقرص واحد
ّوحكي أنه ملـا دعـي إىل تـدريس النظاميـة جـاء باحللقـة وحولـه الفقهـاء وهنـاك املدرسـون  ّ ّ
ّوالــــصدور واألعيــــان ، فلمــــا اســــتقر علــــى كرســــي التــــدريس ودعــــا دعــــاء اخلتمــــة ، التفــــت إىل  ّ ّ

ّمــن أي كتــب درس التفاســري حتبــون أن أذ :ّاجلماعــة قبــل الــشروع يف إلقــاء الــدرس وقــال   ؟كــرّ
ًفعينوا كتابا ، فقال    ّمن أي سورة: ّ
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ّ فعينوا ، وذكر هلـم مـا أرادوا ، وكـذلك فعـل يف الفقـه واخلـالف ، مل يـذكر إالمـا عـني ؟ تريدون ّ ّ
  .اجلماعة له ، فعجبوا لكثرة استحضاره

ّصـــلى شـــيخنا القـــزويين : ّحـــدثين شـــيخنا أبـــو القاســـم الـــصويف قـــال : ّقـــال ابـــن النجـــار 
ــح يف ليــايل شــهر رمــضان ، وكــان حيــضر عنـده خلــق كثــري ، فلما كــان ليلــة اخلــتم ّبالنـاس الــرتاوي ّ

ّدعــا وشــرع يف تفــسري القــرآن مــن أولــه ومل يــزل يفــسر ســورة حــىت طلــع الفجــر ، فــصلى بالنــاس  ّ ّ ّ
ّصــلوة الفجــر بوضــوء العــشاء ، وخــرج مــن الغــد إىل املدرســة النظاميــة ، وكــان نوبتــه يف اجللــوس  ّ

واألعيــان ،   املنــرب علــى عادتــه وكــان يف الــس األمــري قطــب الــدين قيمــازّــا ، فلمــا تكلــم يف
ّفــذكر هلــم أن الــشيخ ليلتئــذ فــسر القــرآن كلــه يف جملــس واحــد ، فقــال قطــب الــدين  ّ الغرامــة : ّ

ًإن األمـري أوجـب علينـا شـيئا ، فـإن كـان ال يـشق : على الشيخ واجبة ، فالتفت الـشيخ وقـال  ّ
ّال بـل نـؤثر ذلـك ، فـشرع وفـسر القـرآن مـن أول إىل آخـره مـن غـري : ا عليكم وفينـا بـه ، فقـالو ّ ُ

ّأن يعيد كلمة مما ذكر ليال ، فأبلس الناس من قوة حفظه وغزارة علمه ً ّ.  
ملــا أظهــر ابــن الــصاحب الــرفض ببغــداد ، جــاءين القــزويين : قــال أبــو أمحــد بــن ســكينة 

ّ
ه متوجــه إىل بــالده ، فقلــت  ّلــيال فــودعين وذكــر أن ـ ّـ ّ اس ، فقــال :ً ّــ إنك هاهنــا طيــب تنفــع الن ٌ ّ ـ : ّـ

ّمعاذ اهللا أن اقيم ببلدة جيهر فيهـا بـسب أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، مث خـرج  ّ ّ ّ
  .من بغداد إىل قزوين ، وكان آخر العهد به

ًأقام بقزوين معظما حمرتما إىل أن تويف ا: قلت  ً ّ.  
ّس للعامــة ثــالث مــرات يف األســبوع إحــدامها كــان يعقــد اـال: قـال الرافعــي يف األمــايل  ّ

ّصبيحة يوم اجلمعة ، فتكلم على عادته يوم اجلمعة ثاين عشر احملرم سنة تسعني ومخـسمائة يف  ّ
ِ فإن تـولوا فـقل حسب(قوله تعاىل  ْ َ ْْ ُ َ َ َ َ ْ َي اهللا ال إله إال هوِ ُ  ِ َِ ُ ّ وذكـر أـا مـن أواخـر مـا نـزل ، وعـد ) َ ّ

وم أكملـت لكم ديـنكم وأتممـت علـي( منهاًاآليات املنزلة آخرا ْ اْليـ َ َ ُ ُْ َ َ ْ ْ ََْ َُ ُـ َْ ِ َ ْ َ ْ ِكم نعمتـيَـ َِ ْْ  ومنهـا سـورة ) ُ
  النصر
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ً واتـقـــوا يـومـــا(:  وقولـــه تعـــاىل  ْ َ ُ  ى اهللاَ ون فيـــه إل ِ تـرجع َِـــ ِ ِ َ ُـــ َ ْ ّوذكـــر أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  ) ُ ّ
ّوســلم مــا عــاش بعـــد نــزول هــذه اآليــة إال ام ّ ـســـبعة أي ّوملـــا نــزل مــن املنــرب حـــم : ّرافعــي  قــال ال.ّـ ّ

ـــام ّفمـــات يف اجلمعـــة االخـــرى ، ومل يعـــش بعـــد ذلـــك إالســـبعة أي وذلـــك مـــن عجيـــب : قـــال  .ّ
ّوكأنه أعلم باحلال وأنه حان وقت اإلرحتال:  قال .ّاإلتفاقات ولقـد : ّ ودفن يوم الـسبت قـال .ّ

ّفكـر وممـا أصـابه منكـسر خرجت من الدار بكرة ذلك اليوم علـى قـصد التعزيـة وأنـا يف شـأنه مت ّ
  :ّ، إذ وقع يف خلدي من غري نية وفكرورية 

  بكــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــوم بويلهــــــــــــــــــــا وعويلهــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــاة أمحـــــــــــــــــــــدها ابـــــــــــــــــــــن امساعيلهـــــــــــــــــــــا     لوفــ

  

ّكـــأن أحـــدا يكلمـــين بـــذلك ، مث أضـــفت إليـــه أبياتـــا بالرويـــة ذهبـــت عـــين ، إنتهـــى واهللا  ّ ً ّ ّ ً
  .)1(» أعلم 

 أبـو اخلـري الطالقـاين القـزويين الـشافعي أمحد بن إمساعيل بن يوسف ،« : الداودي  ـ 8
  .، رضي الدين ، أحد األعالم

ًكــان رئــيس أصــحاب الــشافعي ، وكــان إمامــا يف املــذهب واخلــالف : ّقــال ابــن النجــار 
واألصــول والتفــسري والــوعظ كثــري احملفــوظ أملــى احلــديث ووعــظ ، ومســع الكثــري مــن أيب عبــداهللا 

ّـ الـسندي ، وأيب الفـتح بـن البطـي ، وتفقه علـى ملكـداد ّالفراوي ، وزاهر الشحامي ، وهبة اهللا ّ
ّـوحممد بـن مكـي ، ودرس ببلـده وببغـداد ، وحـدث بالكتـب الكبـار ، وويل تـدريس النظامية ،  ّ ّ ّ ّ ّ
ّوكــان كثــري العبــادة والــصلوة ، دائــم الــذكر ، دائــم الــصوم ، لــه يف كــل يــوم ختمــة ، وقــال ابــن  ّ ّ

ّر واطـالع علـى العلـوم ومعرفـة احلـديث ، وقـال املوفـق بـن كـان لـه يـد باسـطة يف النظـ: املديين 
  .ّكان يعمل يف اليوم والليل ما يعجز اتهد عن عمله يف شهر: عبداللطيف البغدادي 

__________________  
  .7 / 6طبقات الشافعية الكربى ) 1(
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  .)1(» ولد سنة اثنيت عشرة ومخسمائة ، ومات يف احملرم سنة تسعني 

)18 (  

  ّ المالء اإلربلي ةرواي
  :قال  ـ 2 ـ عن ابن عباس« رواه 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن أراد أن ينظــر إىل إبــراهيم يف حلمــه ، وإىل : ّ
  .)2(» ٍنوح يف فهمه ، وإىل يوسف يف مجاله ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  .ّال هذا احلديثّوسيأيت كالم احلافظ حمب الدين الطربي الدال على إخراج امل

  ّترجمة المالء
ّواشتهر عمر بن حممد املـالء بـني علمـاء أهـل الـسنة وحمـدثيهم بـالورع والـصالح ، حـىت  ّ ّ ّ ّـ

  :اقتدى به أكابرهم من السالطني والعلماء األعالم 
د بـــن يوســـف الـــشامي يف  ـــقـــال حمم البـــاب الثالـــث عـــشر ، يف « : ّمـــا نـــصه ) ســـريته ( ّ

  :ّلد الشريف واجتماع الناس له ، وما حيمد من ذلك وما يذم أقوال العلماء يف عمل املو
ينقـل عـن أحـد مـن  ّعمل املولد الـشريف مل: قال احلافظ أبو اخلري السخاوي يف فتاواه 

ّالسلف الصاحل يف القرون الثالثة الفاضلة ، وإمنا حدث بعدها ، مث ّ ّ ّ  
__________________  

  .31 / 1طبقات املفسرين ) 1(
  .168 / 5ّاملتعبدين يف سرية سيد املرسلني وسيلة ) 2(
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ّ ال زال أهل اإلسـالم يف سـائر األقطـار واملـدن الكبـار حيتفلـون يف شـهر مولـده صـلى اهللا عليـه 
ّوســـلم ، بعمـــل الـــوالئم البديعـــة املـــشتملة علـــى األمـــور البهيجـــة الرفيعـــة ، ويتـــصدقون يف لياليـــه  ّ

ـــأنواع الـــصدقات ، ويظهـــرون الـــسرور ويزيـــدون  ّيف املـــربات ، ويعتنـــون بقـــراءة مولـــده الكـــرمي ، ّب
  . ..ويظهر عليهم من بركاته فضل عظيم

ّوقــال اإلمــام احلــافظ أبــو حممــد عبــدالرمحن بــن إمساعيــل املعــروف بــأيب شــامة ، يف كتابــه  ّ
احملـدثات مـن  : رمحه اهللا تعـاىلّقال الربيع قال الشافعي : الباحث على إنكار البدع واحلوادث 

ًما أحـدث ممـا خيـالف كتابـا أو سـنة أو أثـرا وإمجاعـا ، فهـذه البدعـة : بان ، أحدمها األمور ضر ًً ً ّ ُ
ّهي الضاللة ، والثاين  ٍما أحدث من اخلري ال خالف فيـه ألحـد مـن هـذا ، فهـي حمدثـة غـري : ّ ُ
ّنعمت البدعة هذه ، يعين إـا حمدثـة مل تكـن ، وإذا :  يف قيام رمضان 2مذمومة ، قال عمر  ّ

ّفلـــيس فيهـــا رد ملـــا مـــضى ، فالبـــدع احلـــسنة متفـــق علـــى جـــواز فعلهـــا واالســـتحباب هلـــا كانـــت  ّ
ٍورجــاء الثــواب ملــن حــسنت نيتــه فيهــا ، وهــي كــل مبتــدع موافــق لقواعــد الــشرعية ، غــري خمــالف  ّ ّّ ّ
ّلـــشيء منهـــا ، وال يلـــزم مـــن فعلـــه حمـــذور شـــرعي ، وذلـــك حنـــو بنـــاء املنـــابر والـــربط واملــــدارس 

ّغــري ذلــك ، ومـن أنــواع الــرب الــيت مل تعهـد يف الــصدر األول ، فإنــه موافــق ملــا ّوخانـات الــسبيل و ّ ّ ّ ّ
ّجاءت به السنة من اصطناع املعروف واملعاونة على الرب والتقوى ّ.  

ومن أحسن البـدع مـا ابتـدع يف زماننـا هـذا مـن هـذا القبيـل ، مـا كـان يفعـل مبدينـة إربـل 
ّكـــل عـــام ، يف اليـــوم املوافـــق ليـــوم مولـــد النـــ ّيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن الـــصدقات واملعـــروف ّ ّ ّ ّ

ّوإظهــار الزينـــة والـــسرور ، فـــإن ذلــك مـــع مـــا فيـــه مـــن ّ ّاإلحــسان إىل الفقـــراء يـــشعر مبحبـــة النـــيب  ّ ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه وإجالله يف قلب فاعله ، وشـكر اهللا تعـاىل علـى مـا مـن بـه مـن  ّ ّ

  ّإجياد رسوله الذي هو رمحة
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ّلى اهللا عليــه وســلم ، وكــان أول مــن فعــل ذلــك باملوصــل عمــر بــن حممــد املــال أحــد للعــاملني صــ ّ ّ ّ ّ
  .)1(»  تعاىل 4الصاحلني املشهورين ، وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل وغريه 

ّوهذه القضية بوحدها تكفي ملعرفة جاللة قدر هذا الرجل وعظم شأنه عند أهل الـسنة  ّ
ً، إذ كان عمله حجة عندهم ودليال عل ٍى جوازه بل علـى رجحانـه ، وذلـك بعـد مـضي قـرونً

 ـ ّ
ّ ومـا ذلــك إاللكثــرة اعتقـاد القــوم بــورع هــذا . ..مل يفعـل فيهــا ذلــك ـ فيهـا العلمــاء والــصاحلون

  .ّالرجل وشدة وثوقهم بديانته وصالحه

  ّاعتبار كتاب وسيلة المتعبدين 
ّيعــد عنـــدهم مـــن خـــرية الكتــب املؤلفـــ) وســـيلة املتعبـــدين ( وكتابــه   ، 6ّة يف ســـرية النـــيب ّ

ّيف كتب السري يف سياق سرية ابن هشام وسرية ابن ) أصول احلديث ( يف ) الدهلوي ( ذكره 
  . ..إسحاق

ّاحلطة يف ذكـر الـصحاح الـستة ( وقال الـصديق حـسن خـان القنـوجي يف كتـاب  « ) : ّـ
 واحليوانــاتّــقــسم يتعلق خبلــق الــسماء واألرض : ّوأمــا أحاديــث التــواريخ والــسري فهــي قــسمان 

...  
ّوقــسم يتعلق بوجــود النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وأصــحابه الكــرام وآلــه ّ العظــام مــن بــدء  ّّــ

ّ كــسرية ابــن إســحاق وســرية ابــن هــشام وســرية املــالء .»ســرية « ّالــوالدة إىل الوفــاة ، ويــسمى 
ًّ والكتب املصنفة يف هذا الباب أيضا كثرية جدا .عمر ً ّ«.  

  :واعتمد عليه سائر العلماء ولقد نقل عن هذا الكتاب 
  ّوألن نفي وجوب حمبة غري علي من« ) : الصواقع ( قال الكابلي يف 

__________________  
  .365 ـ 362 / 1سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) 1(
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ًالصحابة كذب مفرتى ، فقد روى احلـافظ أبـو طـاهر الـسلفي يف مـشيخته عـن أنـس قـال قـال 
  .ّحب أيب بكر وشكره واجب على أميت: ّ اهللا عليه وسلم ّرسول اهللا صلى

  .وأخرج ابن عساكر عنه حنوه ، ومن طريق آخر عن سعد بن سهل الساعدي
ّوأخرج احلافظ عمر بن حممد بن خضر املالء يف سريته عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ ّ

فـرض علـيكم الـصالة إن اهللا فرض عليكم حب أيب بكر وعمر وعثمان وعلـي كمـا : أنه قال 
  .»والزكاة والصوم واحلج 

  .فهذا نص كالم الكابلي
حيث قال هذا يف جواب االستدالل باية املودة ، فراجعـه ، ) التحفة ( وجتده بعينه يف 

  .)1(كالم الكابلي ، يف حبوث كتابه ) الدهلوي ( لرتى كيف ينتحل 
الريــــاض النــــضرة يف ( بــــه ّاحلــــافظ احملــــب الطــــربي ، يف كتا: وقــــد أكثــــر مــــن النقــــل عنــــه 

  .)مناقب العشرة املبشرة 
  :ّوكذلك السمهودي احلافظ ، فإنه قال 

ّســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال قــال ر ـ 2 ـ عــن جــابر«  ّال حيبنــا أهــل البيــت  :ّ
ّإالمؤمن تقي ، وال يبغضنا إالمنافق شقي ّ.  

  .)2(»  قاله احملب .ّأخرجه املالء
ًاستوصـوا بـأهلي خـريا  :ّأبـو سـعد واملـال يف سـريته حـديث أخـرج « : وقال السمهودي 

ً، فإين أخاصمكم عنهم غدا ، ومن أكن خصيمه أخصمه ، ومن ّ  
__________________  

  .205: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(
  .242 / 2جواهر العقدين ) 2(
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ًمــن حفظــين يف أهــل بيــيت فقــد اختــذ عنــد اهللا عهــدا:  وحــديث .أخــصمه دخــل النــار وأخــرج  .ّ
ّأنـا وأهـل بيـيت شـجرة يف اجلنـة وأغـصاا يف الـدنيا ، فمـن شـاء اختـذ إىل : ّاألول فقط حـديث  ّ

ًربــه ســبيال ّيف كــل خلــف مــن أمــيت عــدول مــن أهــل بيــيت ، ينفــون عــن : ّ وأخــرج املــال حــديث .ّ ّ
ّـهذا الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلـني وتأويـل اجلـاهلني ، أال وإن أئمتكم وفـدكم إ ىل اهللا ّ

ّعزوجل فانظروا من توفدون  ّ «)1(.  
ّوسـيلة املتعبـدين ، للـشيخ الـصاحل عمـر بـن حممـد ابـن خـضر « : وقال كاشف الظنـون  ّ

  .)2(» ّ وهو الذي كان يعتقده نور الدين الشهيد . ..اإلربلي ، املتوىف سنة

ّذكر الملك نور الدين الشهيد الذي اعتقد المالء ّ  
  :دهم بأحسن األوصاف وامللك املذكور موصوف عن

 تـويف نـور .يف هـذه الـسنة ـ ; ـ ذكـر وفـاة نـور الـدين حممـود زنكـي« : قال ابن األثري 
وديــار اجلزيــرة ومــصر ، يــوم األربعــاء ،  الــدين حممــود بــن زنكــي بــن آقــسنقر ، صــاحب الــشام

ّحادي عشر شوال ، بعلة اخلوانيق ، ودفن بقلعة دمشق ، ونقل منها إىل املدرسة الـيت  أنـشأها ّ
  .بدمشق عند سوق اخلواصني

ّومن عجيب االتفاق أنه ركب ثـاين شـوال ، وإىل جانبـه بعـض األمـراء األخيـار ، فقـال  ّ ّ
ال تقــل :  فقــال نــور الــدين ؟ُِْســبحان مــن يعلــم هــل جنتمــع هنــا يف العامــل املقبــل أم ال: األمــري 

 بعــد أحــد ;ين  فمــات نــور الــد؟هكــذا ، بــل ســبحان مــن يعلــم هــل جنتمــع بعــد شــهر أم ال
ّعشر يوما ، ومات األمري قبل احلول ، فأخذ كل منهما مبا قاله ً.. .  

__________________  
  .91 / 2جواهر العقدين ) 1(
  .2010 / 2كشف الظنون ) 2(
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وكان قد اتسع ملكه جدا ، وخطـب لـه بـاحلرمني الـشريفني ، وبـاليمن ملا دخلهـا مشـس 
ّـ ًّ ّ

ّالدولــة بــن أيــوب وملكهــا ، وكــان ّ مولــده ســنة إحــدى عــشرة ومخــسمائة ، وطبــق ذكــره األرض ّ
  .حبسن سريته وعدله

وقـــد طالعـــت ســـري امللـــوك املتقـــدمني ، فلـــم أر فيهـــا بعـــد اخللفـــاء الراشـــدين وعمـــر بـــن 
ًّعبدالعزيز ، أحسن من سريته ، وال أكثـر حتريـا منـه للعـدل ، وقـد أتينـا علـى كثـري مـن ذلـك يف 

ّ ولنـذكر هاهنـا نبـذة لعلـه يقـف عليهـا مـن لـه حكـم فيقتـدي كتاب الباهر من أخبار دولتهم ،
  .به

ّفمـــن ذلـــك زهـــده وعبادتـــه وعلمـــه ، فإنـــه كـــان ال يأكـــل وال يلـــبس وال يتـــصرف إاليف  ّ ّ
ّالــذي خيــصه مــن ملــك كــان لــه ، قــد اشــرتاه مــن ســهمه مــن الغنيمــة ، ومــن األمــوال املرصــدة  ّ

ِقة ، فأعطاهـا ثـالث دكـاكني يف محـص ّملصاحل املسلمني ، ولقد شـكت إليـه زوجتـه مـن الـضائ
ّكانت له ، حيصل له منها يف السنة حنو العـشرين دينـارا ، فلمـا اسـتقلتها قـال لـيس يل إالهـذا  ّ ً ّ

 .ّ، ومجيـع مـا بيـدي أنـا فيــه خـازن للمـسلمني ، ال أخـوم فيــه وال أخـوض نـار جهـنم ألجلــك
ّوكان يصلي كثريا بالليل ، وله فيه أوراد حسنة ، وكان    :كما قيل ًّ

ّمجـــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــشجاعة واخلـــــــــــــــــــشوع لربــــــــــــــــــــه ّ  

  
  مـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــسن احملـــــــــــــــــــراب يف احملـــــــــــــــــــراب  

  

ّوكــان عارفــا بالفقــه علــى مــذهب أيب حنيفــة ، لــيس عنــده فيــه تعــصب ، ومســع احلــديث  ً
  .وأمسعه طلبا لألجر

ًوأما عدلـه ، فإنـه مل يـرتك يف بـالده علـى سـعتها مكـسا وال عـشرا ، بـل أطلقهـا مجيعهـا  ًّ ّ
م الـــشريعة ويقـــف عنـــد أحكامهـــا ، وأحـــضره يف مـــصر والـــشا ّـــم واجلزيـــرة واملوصـــل ، وكـــان يعظ

إنــسان إىل جملــس احلكــم فمــضى معــه إليــه ، وأرســل إىل القاضــي كمــال الــدين بــن الــشهرزوري 
ّقـــد جئـــت حماكمـــا فاســـلك معـــي مـــا تـــسلك مـــع اخلـــصوم ، وظهـــر لـــه احلـــق ، فوهبـــه : فقـــال  ً

  : ّاخلصم الذي أحضره وقال 
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ّك له ما يدعيه ، إمنا خفت أن يكون الباعث يل علـى ذلـك الكـرب واألنفـة أردت أن أتر
ّمن احلضور إىل جملس الشريعة ، فحضرت مث وهبته ما يدعيه ّ.  

ّوبــىن دار العــدل يف بــالده ، وكــان جيلــس هــو والقاضــي فيهــا ينــصف املظلــوم ، ولــو أنــه 
  . ..ّيهودي من الظامل ، ولو أنه ولده أو أكرب أمري عنده

ّ يكــرم العلمــاء وأهــل الــدين ويعظمهــم ويقــوم إلــيهم وجيلــسهم معــه وينبــسط معهــم وكــان ّ
ًوال يرد هلم قوال ويكاتبهم خبط يده ، وكان وقورا مهيبا مع تواضعه ً ّ ً ّ.  

  .)1(» وباجلملة ، فحسناته كثرية ومناقبه غزيرة ال حيتملها هذا الكتاب 
أبو القاسم حممود بن أتابـك زنكـي ّالسلطان نور الدين امللك العادل « : وقال الذهيب 

ّبــن أقــسنقر ، متلك حلــب بعــد أبيــه ، مث أخــذ دمــشق فملكهــا عــشرين ســنة ، وكــان مولــده يف  ّــ
ّشـــوال ســـنة إحـــدى عـــشرة ومخـــسمائة ، وكـــان أجـــل ملـــوك زمانـــه وأعـــدهلم وأديـــنهم وأكثـــرهم  ّ

ّجهادا وأسعدهم يف دنياه وآخرته ، هزم الفرنج غري مرة وأخافهم وجرعهم ا ّ   .ِّملدً
ًويف اجلملة ، حماسنه أبني من الشمس وأحسن من القمـر ، وكـان أمسـر طـويال ، مليحـا  ً
ّتركـــي اللحيـــة ، نقـــي اخلـــد ، شـــديد املهابـــة ، حـــسن التواضـــع ، طـــاهر اللـــسان ، كامـــل العقـــل  ّ ّ ّ
ًوالرأي ، سليما من التكـرب ، خائفـا مـن اهللا ، قـل أن يوجـد يف الـصلحاء الكبـار مثلـه ، فـضال ّ ّ ً ًّ ّ ّ 

ّعـــن امللـــوك ، خـــتم اهللا لـــه بالـــشهادة ونولـــه احلـــسىن إن شـــاء اهللا وزيـــادة ، فمـــات بـــاخلوانيق يف 
  .)2(» ّحادي عشر شوال 

__________________  
  .569حوادث  ـ الكامل البن األثري) 1(
  .569حوادث ـ العرب يف خرب من غرب ) 2(
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)19 (  

   حامد الصالحاني رواية أبي
  ) :توضيح الدالئل (  الصاحلاين كما جاء يف ورواه أبو حامد حممود

ّبلغنــا أن النــيب :  قــال ّعــن احلــارث األعــور صــاحب رايــة أمــري املــؤمنني كــرم اهللا وجهــه«  ّ
ّصلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم كان يف مجع من الصحابة فقال  ّ:  

ًأريكـم آدم يف علمـه ، ونوحـا يف فهمــه ، وإبـراهيم يف حلمـه ، فلــم يكـن بأسـ ْرع مــن أن ُ
ًيــا رســول اهللا ، قــست رجــال بثالثــة مــن   :2ّطلـع علــي كــرم اهللا تعــاىل وجهــه ، فقــال أبــو بكــر 

يــا أبــا بكــر أال : ّ وبــارك وســلم 6ّ فقــال النــيب ؟الرســل ، بــخ بــخ هلــذا ، مــن هــو يــا رســول اهللا
ّاهللا تعـــاىل ورســـوله أعلـــم ، قـــال صـــلى اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه وبـــارك وســـلم  : قـــال ؟تعرفـــه  أبـــو :ّ

  .بخ بخ لك يا أبا احلسن : 2 قال أبو بكر .احلسن علي بن أيب طالب
  .)1(»  ويف إسناده أبو سليمان احلافظ .رواه الصاحلاين

  ذكر الصالحاني 
أبا حامد الصاحلاين ، وأفاد ) معركة االراء ( وقد ذكر شاه سالمة اهللا اهلندي يف كتابه 

ّبأنه من علماء أهل السنة ّ.  
ّيد شـــهاب الـــدين أمحـــد عـــن النقـــل عـــن الـــصاحلاين ، وذكـــر رواياتـــه مـــع وقـــد أكثـــر الـــس ّ

قــال اإلمـــام العـــامل األديـــب األريـــب بـــسجايا « : وصــفه بالـــصفات اجلليلـــة ، فمـــن ذلـــك قولـــه 
ّاملكارم ، امللقب بني األجلة األئمة األعالم مبحيي السنة  ّ ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
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ّوناصر احلديث وجمدد اإلسالم ، العـامل الربـاين والعـارف الـسبحاين ، سـعد الـدين أبـو حامـد ، 
 ّحممود بن حممد بـن حـسني بـن حيـىي الـصاحلاين ، يف عباراتـه الفائقـة وإشـاراته الرائقـة مـن كتابـه

...« .  
َ وكفــــى (: قولــــه تعــــاىل « : وقــــال  َاهللا اْلمــــؤمنين اْلقتــــالََ ِ َ ِ ِ ْ ُ إلســــناد املــــذكور ، عــــن  وبا) ُ

كـان ابـن مـسعود رضـي اهللا تعـاىل عنـه : قـال  ـ ًوكـان مرضـيا ـ سفيان الثوري ، عن زيد بـن مـرة
  .وكفى اهللا املؤمنني القتال بعلي بن أيب طالب: يقرأ هذا احلرف 

 يقـرأ هـذه اآليـة الـيت 2كان عبـداهللا بـن مـسعود : ويف رواية األعمش عن أيب وائل قال 
ًوكفى اهللا املؤمنني القتال بعلي بن أيب طالب وكان اهللا قويا عزيزا: يف األحزاب  ًّ.   

  .»ّروامها اإلمام الصاحلاين 
ّعن حممد بن علي بن احلسني عـن أبيـه عـن جـده قـال قـال رسـول اهللا صـلى « : وقال  ّ ّ

ًكنـت أنـا وعلـي نـورا بـني يـدي اهللا تعـاىل مـن قبـل أن خيلـ: ّاهللا عليه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم  ق ّ
ور يف صــلبه ، فلــم  ّــاهللا تعــاىل آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، فلمــا خلــق اهللا آدم ســلك ذلــك الن ّ
ّيزل اهللا تعاىل ينقله من صلب إىل صلب ، حىت أقـره يف صـلب عبـداملطلب ، فقـسمه قـسمني  ّ ّ ّ
ّ، قــسما يف صــلب عبــداهللا وقــسما يف صــلب أيب طالــب ، فعلــي مــين وأنــا منــه ، حلمــه حلمــي  ّ ً ً

ّ ، ومن أحبه فبحيب أحبه ، ومن أبغضه فببغضي أبغضهودمه دمي ّّ.  
ّوعــن جــابر رضــي اهللا تعــاىل عنــه إن النــيب صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم كــان  ّ ّ ّ

ّبعرفــات وعلــي كــرم اهللا وجهــه جتاهــه ، فقــال  ّيــا علــي ادن مــين ضــع مخــسك يف مخــسي ، يــا : ّ
ا ، واحلـسن واحلـسني أغـصاا ، مـن علي خلقـت أنـا وأنـت مـن شـجرة أنـا أصـلها وأنـت فرعهـ

ّتعلق ببعض منها أدخله اهللا اجلنة ّ.  
ّروى احلديث األول سعد الدين أبو حامد حممود بن حممد الذي سافر  ّ ّّ  
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ّورحـــل وأدرك املـــشايخ ومســـع وأمســـع وصـــنف يف كـــل فـــن ، وروى عنـــه خلـــق كثـــري ، وصـــحب  ّ ّ
ســـناده إىل اإلمـــام احلـــافظ أيب بكـــر بـــن بـــالعراق أبـــا موســـى املـــديين اإلمـــام ومـــن يف طبقتـــه ، بإ

ًمردويه ، بإسناده مسلسال مرفوعا ً.  
  .واحلديث الثاين إىل اإلمام احلافظ الورع أيب نعيم اإلصفهاين

ّوروى األول أيضا اإلمام مشـس الـدين حممد بـن احلـسن بـن يوسـف األنـصاري الزرنـدي  ّـ ّّ ً
ّاحملدث باحلرم الشريف النبوي احملمدي ، برواية ابن ّ    .»ىل عنهما ّ عباس رضي اهللا تعاّ

ّـومنهـا مقـيم احلجة ، عـن ابـن مـسعود رضـي اهللا تعـاىل « : وقال يف أمساء أمري املؤمنني 
ّعنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم ، إنـه ّ ّ ّ ملـا خلـق اهللا تعـاىل آدم ونفـخ فيـه  ّ

ّ
ّ ، فــأوحى اهللا تعــاىل إليــه وبــشره ّاحلمــد هللا رب العــاملني : 7 ، فقــال 7مــن روحــه عطــس آدم 

يـا آدم ، إرفـع رأسـك فـانظر ، فرفـع رأسـه ، : ّإن اهللا تعـاىل قـال : باملغفرة ، ويف هـذا احلـديث 
ّاهللا حممد نيب الرمحة ، علي مقيم احلجة ، ومـن عـرف حـق  ّفإذا مكتوب على العرش ال إله إال ّ ّ ّ ّ

ّعـزيت وجـاليل أن أدخـل اجلنـة مـن ّعلي زكا وطـاب ، ومـن أنكـر حقـه لعـن وخـاب ، أقـسمت ب ُ ّ
ْأحبه وإن عصاين ، وأقسمت بعزيت وجاليل أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعين ّ ُ.  

  . ». ..ّرواه حميي السنة الصاحلاين

)20 (  

   طلحة الشافعي رواية ابن
  :ّورواه كمال الدين أبو سامل حممد بن طلحة الشافعي حيث قال 

  بيهقي يف كتابه املصنف يف فضائل الصحابة ، ما رواه اإلمام ال: من ذلك « 
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ّيرفعه بسنده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ّ ّ:  
ْمن أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه ، وإىل نوح يف تقواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل 

  .موسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
ّأثبــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي فقــد  ّ ً ــذا احلــديث علمــا يــشبه علــم آدم ، 2ّ

ًوتقـــوى تـــشبه تقـــوى نـــوح ، وحلمـــا يـــشبه حلـــم إبـــراهيم ، وهيبـــة تـــشبه هيبـــة موســـى ، وعبـــادة  ً ً ً
  .تشبه عبادة عيسى

وعبادته ، وبعلو هـذه الـصفات إىل   بعلمه وتقواه وحلمه وهيبته2يف هذا تصريح لعلي 
ا ــــؤالء األنبيــــاء املرســــلني صــــلوات اهللا علــــيهم أمجعــــني ، مــــن الــــصفات املـــــذكورة أوج شــــبهه

  .)1(» واملناقب املعدودة 

  ترجمة ابن طلحة الشافعي 
  :وابن طلحة من كبار علماء القوم األعالم ، وهذه ترمجته 

ًالكمــال حممــد بــن طلحــة ، النــصييب ، املفــيت الــشافعي وكــان رئيــسا  « : ـ اليــافعي 1 ّ
ّا بارعــا يف الفقـه واخلــالف ، ويل الـوزارة مــرة مث زهــد ومجـع نفــسه ، تـويف حبلــب يف شــهر حمتـشم ّ ّ ّ ً ً

  .رجب وقد جاوز السبعني وله دائرة احلروف
ّوابـــن طلحـــة املـــذكور لعلـــه الـــذي روى الـــسيد اجلليـــل املقـــدار الـــشيخ املـــشكور : قلـــت  ّ ّ

ّعبـدالغفار صـاحب الروايـة يف مدينـة قـوص ، أخـربين الرضـي ابـن طلعـت جبــل :  األصـمع قـال ّ
  :ًرأيت البارحة يف املنام قائال يقول : ًلبنان ، فوجدت فقريا فقال يل 

ــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــن طلحــــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــد   ّهللا درك ي

  
  ًتــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــــوزارة عامــــــــــــــــــــــدا فتــــــــــــــــــــــسلطنا  

  

__________________  
  .61: مطالب السئول يف مناقب آل الرسول ) 1(
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ٍال تعجبــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن زاهــــــــــــــــــد يف زهــــــــــــــــــده
  

  
يف درهـــــــــــــــــــــم ملـــــــــــــــــــــا  

ّ
   أصـــــــــــــــــــــاب املعـــــــــــــــــــــدنا

  

ّفلما أصبحت ذهبت إىل الشيخ ابن طلحة ، فوجدت السلطان امللك األشـرف : قال 
ّعلــى بابــه وهــو يطلــب اإلذن عليــه ، فقعــدت حــىت خــرج الــسلطان ، فــدخلت عليــه فعرفتــه مبــا  ّ ّ

  .ًأموت إىل أحد عشرة يوما ، وكان كذلك ْإن صدقت رؤياه فأنا: قال الفقري ، فقال 
ّتعجــب مــن تعبــريه ذلــك مبوتــه وتأجيلــه باأليــام املــذكورة ، والظــاهروقــد ي: قلــت  ّ واهللا  ـ ّ

ّأنـه أخـذ ذلـك مـن حـروف بعـض كلمـات الـنظم املـذكور ، وأظنهـا ـ أعلـم ّ : قولـه  ـ واهللا أعلـم ـ ّ
ّأصـاب املعـدنا ، فإا أحـد عــشر حرفـا ، وذلـك مناسـب مـن جهــة املعـىن ، فـإن املعـدن الــذي  ّ ً ّـ

ّامللــك احملقــق مــا يلقونــه مــن الــسعادة الكــربى والنعمــة العظمــى بعــد املــوت هــو الغــىن املطلــق و ّ ّ «
)1(.  

  مصادر ترجمة اليافعي 
  : يف املصادر التالية 768وتوجد ترمجة اليافعي املتوىف سنة 

  247 / 2الدرر الكامنة  ـ 1
  103 / 6طبقات الشافعية الكربى  ـ 2
  93 / 11النجوم الزاهرة  ـ 3
  378 / 1ع البدر الطال ـ 4
ّأبو سامل حممد بن طلحة بن حممـد القرشـي النـصييب ، امللقـب كمـال  « : ـ األسنوي 2 ّ ّ ّ

ّالــدين ، كــان إمامــا بارعــا يف الفقــه واخلــالف ، عارفــا باألصــلني ، رئيــسا كبــريا معظمــا ، ترســل  ً ً ً ً ًً ّ
 لوزارتـه ، ّعن امللوك ، وأقام بدمشق باملدرسة األمينية ، وأجلسه امللك الناصر صاحب دمشق

  ّوكتب تقليده بذلك ، وتنصل 
__________________  

  .652حوادث ـ مرآة اجلنان ) 1(
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ّوموجــوده وغــري ملبوســه وذهــب فلــم  ّمنــه واعتــذر ومل يقبــل منــه ، فباشــرها يــومني مث تــرك أموالــه
  .يعرف موضعه

ّمســـع وحـــدث ، وتـــويف يف حلـــب يف الـــسابع والعـــشرين مـــن رجـــب ســـنة اثنتـــني وســـتني  ّ
  .)1(» سمائة ، وقد جاوز السبعني ، ذكره يف العرب ومخ

  ترجمة األسنوي 
عبـد الـرحيم بـن احلـسن بـن علـي ابـن عمـر « : وقال ابن قاضي شهبة برتمجة األسـنوي 

ّبن علي بن إبراهيم ، اإلمام العالمة ، منقح األلفاظ ، حمقق املعـاين ، ذو التـصانيف املـشهورة  ّ ّ ّ
ّحممد القرشي األسنوي األموي املصريّاملفيدة ، مجال الدين ، أبو  ّ ّ.  

ولـــــد بأســـــنا يف رجـــــب ســـــنة أربـــــع وســـــبعمائة ، وقـــــدم القـــــاهرة ســـــنة إحـــــدى وعـــــشرين 
ّوســبعمائة ، ومســع احلــديث واشــتغل يف أنــواع العلــوم ، وأخــذ الفقــه عــن الزنكلــوين والــسنباطي 

ّوالــسبكي وجــالل الــدين القــزويين والــوجيزي وغــريهم ، وأخــذ النحــو عــن أيب حيــ ّ ان وقــرأ عليــه ّ
ّوكنت أحبث على الشيخ فالن إىل آخر نـسبه ، مث قـال : التسهيل ، قال املذكور يف الطبقات  ّ

ّيل مل أشــيخ أحــدا يف ســنك وأخــذ العلــوم العقليــة عــن القونــوي والتــسرتي وغريمهــا ، وانتــصب  ّ ّ ً ُ
ّ والفاضـــلية ، ّلإلقــراء واإلفـــادة مـــن ســـنة ســـبع وعــشرين ، ودرس باألقبغاويـــة وامللكيـــة والفارســـية

ّودرس التفسري جبامع ابن طولون ، وويل وكالة بيت املـال مث احلـسبة مث تركهـا وعـزل مـن الوكالـة  ّ ّ
ــــصنيف ، وصــــار أحــــد مــــشايخ القــــاهرة املــــشار إلــــيهم ، وشــــرع يف  ّ، وتــــصدى لالشــــتغال والت

  .بعد الثالثني التصنيف
ّذكره تلميذه سراج الدين بن امللقن يف طبقات الفقهاء وقا   شيخ: ل ّ

__________________  
  .70 / 2طبقات الشافعية ) 1(
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ّ الشافعية ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم ، ذو الفنون    .ّاألصول والفقه والعربية وغري ذلك: ّ
ّوقال احلـافظ ويل الـدين أبـو زرعـة يف وفياتـه  ّاشـتغل يف العلـوم حـىت صـار أوحـد زمانـه : ّ

ّوشـــيخ الـــشافعية يف أوانـــه ، وصـــنف التـــص ات ، ويف ذلـــك يقـــول ّ ّـــانيف النافعـــة الـــسائرة كاملهم ّ
  :والدي من أبيات 

  ّأبــــــــــــــــــــــــــــدت مهماتــــــــــــــــــــــــــــه إذ ذاك رتبتــــــــــــــــــــــــــــه

  
ّإن املهمـــــــــــــــــات فيهـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــرف الرجـــــــــــــــــل   ُ ّ ّ  

  

ّوختـــرج بـــه خلـــق كثـــري ، وأكثـــر علمـــاء الـــديار املـــصرية طلبتـــه ، وكـــان حـــسن الـــشكل ،  ّ ّ ّ
ّحسن التصنيف ، لني اجلانب ، كثري اإلحسان للطلبة ، م ّالزما لإلفادة والتصنيف ، وأفـرد لـه ّ ً

ّالوالد ترمجة وحكى عنه فيها كشف ظاهر ، تويف فجأة يف مجادى اآلخرة سـنة اثنتـني وسـبعني 
ّوسبعمائة ، ودفن برتبته بقرب مقابر الصوفية ّ.  

جـواهر البحـرين يف تنـاقض اخلـربين ، فـرغ منـه يف سـنة مخـس وثالثـني ، : ومن تصانيفه 
صحيح فرغ منه يف سنة سبع وثالثني ، وشـرح املنهـاج للبيـضاوي وهـو أحـسن ّوالتنقيح على الت

شــروحه وأنفعهــا فــرغ منــه يف آخــر ســنة أربعــني ، واهلدايــة يف أوهــام الكفايــة فــرغ منــه ســنة ســت 
ات فــرغ منهــا ســنة ســتني ، والتمهيــد فــرغ منــه ســنة مثــان وســتني ، وطبقـــات  ّوأربعــني ، واملهم ّ ــ ّ

 .ّوسـتني ، وطــراز احملافـل يف ألغـاز املـسائل فـرغ منـه يف سـنة ســبعنيالفقهـاء فـرغ منـه سـنة تـسع 
ّكــايف احملتــاج يف شــرح منهــاج النــووي يف ثــالث جملــدات وصــل فيــه إىل : ًومــن تــصانيفه أيــضا 

ّاملنهـــاج ، والكوكـــب الـــدري يف ختـــريج  املـــساقاة ، وهـــو شـــرح حـــسن مفيـــد مـــنقح أنفـــع شـــروح
  . هذه تصانيفه املشهورة.ّبيه ، والفتاوي احلمويةّمسائل الفقه على النحو ، وتصحيح التن

ّوله اللوامع والبوارق واجلوامع والفوارق ، ومسودة يف األشباه والنظائر ، ّ  
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ّوشرح عروض ابن احلاجب ، وقطعة مـن خمتـصر الـشرح الـصغري ، قيـل إنـه وصـل فيـه إىل البيـع 
ًب منه جملدا ّ، وشرح التنبيه كتب منه حنو جملد ، وكتاب البحر احمليط كت ّ ُ «)1(.  

  :ّوتوجد ترمجة األسنوي يف مصادر مهمة 
   345 / 2كالدرر الكامنة للحافظ ابن حجر 
  242 / 1وحسن احملاضرة للحافظ السيوطي 

ّحممد بن طلحة بن حممد بن احلسن ، الشيخ كمال الـدين ،  « : ـ ابن قاضي شهبة 3 ّ
ّتـــاب العقـــد الفريـــد ، أحـــد الـــصدور ّأبـــو ســـامل الطوســـي القرشـــي العـــدوي النـــصييب ، صـــنف ك

ه وشـــارك يف العلـــوم ، وكـــان  ّـــوالرؤســـاء املعظمـــني ، ولـــد ســـنة اثنتـــني ومثـــانني ومخـــسمائة ، وتفق ّ
ّفقيهـــا بارعـــا عارفـــا باملـــذهب واألصـــول واخلـــالف ، ترســـل عـــن امللـــوك وســـاد وتقـــدم ، ومســـع  ً ً ً

ب له التقليد بـالوزارة فاعتـذر ّاحلديث ، وحدث ببالد كثرية يف سنة مثان وأربعني وستمائة ، كت
ًوتنــصل فلــم يقبــل منــه ، فتوالهــا يــومني مث انــسل خفيــة ، وتــرك األمــوال واملوجــود ، ولــبس ثوبــا  ّ ّ ّ ّ

  .ًقطنيا وذهب فلم يدر أين ذهب
ه يـستخرج مــن ذلـك أشــياء مــن  ّــوقـد نــسب إىل االشـتغال بعلــم احلـروف واألوفــاق ، وأن

ه رجـــع عنـــه ــاملغيبـــات ، وقيـــل إن ّـ ّلـــسيد عـــز الـــدين  قـــال ا.ّ ّوصـــنف وكـــان أحـــد العلمـــاء  أفـــىت: ّ
ّاملشهورين والرؤساء املذكورين ، وتقدم عند امللوك وترسل عنهم ، مث تزهد يف آخـر عمـره وتـرك  ّ ّ ّ

  .ّالتقدم يف الدنيا ، وأقبل على ما يعنيه ، ومضى على سداد وأمر مجيل
  .)2(»  ودفن باملقام 652ّتويف حبلب يف رجب سنة 

__________________  
  .132 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  .153 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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  مصادر ترجمة ابن قاضي شهبة
(  قاضـي القـضاة ، صـاحب 851وتوجد ترمجة ابن قاضي شهبة األسدي املتوىف سنة 

  :يف املصادر التالية ) طبقات الشافعية 
  21 / 11الضوء الالمع  ـ 1
   164 / 1البدر الطالع  ـ 2
  269 / 7شذرات الذهب   ـ3

  اعتبار كتاب مطالب السئول 
ّواعتمــدوا عليــه ، واصــفني مؤلفــه ابــن ) مطالــب الــسئول ( هــذا ، وقــد نقلــوا عــن كتــاب 

  :طلحة باألوصاف اجلليلة 
شـيخنا حجـة اإلسـالم ، شـافعي « : ًفقد نقل عنه احلافظ الكنجـي واصـفا ابـن طلحـة 

  .)1(» الزمان 
  .)2( » . ..الشافعي ّلشيخ العامل حممد بن طلحةقال ا« : وقال البدخشاين 

ّالــذي هــو مــن التفاســري املــشهورة املتداولــة بــني ) تفــسري شــاهي ( وقــد أكثــر صــاحب 
  .)مطالب السئول ( العلماء يف بالد اهلند ، من النقل عن 

__________________  
  .231: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .خمطوط ـ يف مناقب آل العبامفتاح النجا ) 2(
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)21 (  

  رواية الكنجي الشافعي 
كفايـــة الطالـــب يف مناقـــب علـــي ابـــن أيب ( ورواه احلـــافظ الكنجـــي الـــشافعي يف كتابـــه 

  :يف باب خاص به حيث قال ) طالب 
ّ علي بن أيب طالب بآدم يف علمـه ، وأنـه 6ّيف تشبيه النيب  ـ الباب الثالث والعشرون« 

  :ّ حكمته ، وشبهه بإبراهيم خليل الرمحن يف حلمه ٍشبهه بنوح يف
عـن املبـارك  ـ بدمشق سنة أربع وثالثـني وسـتمائة ـ ّأخربنا أبو احلسن بن املقري البغدادي

بن احلسن الشهرزوري ، أخربنا أبو القاسم بن البسري ، أخربنا أبـو عبـداهللا العكـربي ، أخربنـا 
ّأبو ذر أمحد بن حممد الباغندي ، حدثنا  ّأيب ، عن مسعر بن حيىي النهـدي ، حـدثنا شـريك ، ّ

ّبينمــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن أيب إســحاق ، عــن أبيــه ، عــن ابــن عبــاس قــال  ّ
ّجالس يف مجاعة من أصحابه ، إذ أقبل علي ، فلما بصر بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ٍ

  :قال 
إبــراهيم يف حلمــه ،  نــوح يف حكمتــه ، وإىلْمــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، وإىل 

  .فلينظر إىل علي بن أيب طالب
ّتــشبيهه لعلــي بــآدم يف علمــه ، ألن اهللا علــم آدم صــفة كــل شــيء ، وال حادثــة : قلــت  ّ

  .ّوال واقعة إالوعند علي فيها علم ، وله يف استنباط معناها فهم
ٍوشــبهه بنــوح يف حكمتــه ــ  ّحكمــه ، وكأنــه أصــح: ويف روايــة  ـ ّ ًألن عليــا كــان شــديدا ـ ً ّّ

ه أشـداء (: ًعلى الكافرين رؤوفا باملؤمنني ، كما وصفه اهللا تعـاىل يف القـرآن بقولـه  ُ والـذين مع  ِ َِ ُ َـ َ َ  َ
َعلــى ا ار رحمــاء بـيـــنـهمَ ْْلكف ُُ َ ْ َ َُ ِ ــ ّ وأخــرب اهللا عزوجــل عــن جــرأة نــوح علــى الكــافرين بقولــه ) ُ  ال (: ّ

ْتذر على األر َْ ْ َ َ َ َض من اْلكَ ِ ًافرين دياراِ  َ َ ِ   ّ وشبهه يف) ِ
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ّاحللم بإبراهيم خليل الرمحن ، كما وصفه اهللا عزوجل بقوله   إن (: ّ ٌإبراهيم ألواه حليمِ ِ َِ ٌ  ََ َ ِْ (.  
ًفكان متخلقا بأخالق األنبياء ، متصفا بصفات األصفياء  ًّ ّ «)1(.  

  الكنجي وكتابه 
، إمـــام حـــافظ كبـــري ، وكتابـــه ّأبـــو عبـــداهللا حممـــد بـــن يوســـف الـــشافعي » والكنجـــي « 

ّـالفـصول املهمـة يف معرفـة األئمة ( املذكور كتاب معتمد مشهور ، فقد جاء يف كتـاب  البـن ) ّ
ومن كتاب كفاية الطالب يف مناقب علي ابن أيب طالب ، تـأليف اإلمـام « : ّالصباغ املالكي 

ّاحلافظ أيب عبداهللا حممد بن يوسف الكنجي الشافعي ّ.. . « )2(.  
علـي بـن أيب  كفايـة الطالـب يف مناقـب« : ر الكاتب احلليب كتاب الكنجي بقوله وذك

ّطالب ، للشيخ احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي ، املتوىف سنة  ّ
658 « )3(.  

  .)الرياض الزاهرة ( ّوقد اعتمد على الكتاب املذكور عبداهللا بن حممد املطريي يف 
ّ الذي وصـف الكنجـي مبـا عرفـت ، مـن علمـاء أهـل الـسنة ، تـويف سـنة والكاتب اجلليب ّ

ّكالعالمة غالم علي ) كشف الظنون (  ، وقد اعتمد العلماء على ما ذكره يف كتابه 1067
منتهـى الكـالم ( ّوالعالمـة حيـدر علـي الفـيض آبـادي يف ) سبحة املرجـان ( آزاد البلجرامي يف 

  .وغريمها) 
__________________  

  .121: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .127: ّالفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 2(
  .1497 / 2كشف الظنون ) 3(
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مـن » الـشيخ « ووصـف » اإلمـام « ووصـف » احلافظ « وال خيفى عليك ما لوصف 
  . ..شأن وعظمة

)22(  

ََ الدين الطبري ّرواية محب ّ  
ذكــر « : د بــن عبــداهللا الطــربي ، شــيخ احلــرم حيــث قــال ّورواه احلــافظ حمــب الــدين أمحــ

  : يف مناقب هلم :ٍشبهه خبمسة من األنبياء 
ّعن أيب احلمراء ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مـن أراد أن ينظـر إىل آدم : ّ

ىل يف علمه ، وإىل نوح يف فهمـه ، وإىل إبـراهيم يف حكلـه ، وإىل حيـىي ابـن زكريـا يف زهـده ، وإ
  .موسى بن عمران يف بطشه ، فلينظر إىل علي ابن أيب طالب

  .أخرجه القزويين احلاكمي
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ّ مـن أراد : ّ

ـــه ، فلينظـــر إىل  أن ينظـــر إىل إبـــراهيم يف حلمـــه ، وإىل نـــوح يف حكمـــه ، وإىل يوســـف يف مجال
  .علي بن أيب طالب

  .)1(» ّأخرجه املال يف سريته 

  ذكر كتاب الرياض النضرة
« : فقــد ذكـره الكاتــب اجللــيب بقولــه ) الريــاض النـضرة يف مناقــب العــشرة ( ّوأمـا كتــاب 

  الرياض النضرة يف فضائل العشرة ، حملب الدين أمحد بن عبداهللا بن 
__________________  

  .196 :  )4 ـ 3( الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
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ّاحلمد هللا الذي خيـتص برمحتـه مـن  :ّ أوله .694ّحممد الطربي الشافعي ، املكي ، املتوىف سنة  ّ
ّ ذكــر أنــه مجــع مــا يــروى فــيهم يف جملــد حبــذف األســانيد مــن كتــب عديــدة ، وشــرح . ..يــشاء ّ

ّغريب احلديث يف خالله ، عازيا كل حديث إىل كتاب ، وقدم مقدمة يف أمساء وكىن ، وذكـر ً 
ٍأوال األحاديـــث اجلامعـــة مث مـــا اخـــتص باألربعـــة ، مث مســـاه كمـــا ورد ، وأورد فـــصل كـــل واحـــد  ّ ّ ّ ً ّ

  .يف مناقب اآلحاد ـ والثاين .يف مناقب األعداد ـ ّوأدرج مجلة ذلك يف قسمني ، األول
ّ ، كتابـه املـسمى 936ّومنه انتقى الشيخ زين الدين أمحد الشماع احلليب ، املتـوىف سـنة 

  .)1(» لتقط بالدر امل
  .)تاريخ اخلميس يف أحوال النفس والنفيس ( وهو من مصادر الديار بكري يف 

ّيف الكتب اليت ألفها أهل السنة يف باب املناقب والفضائل) الدهلوي ( ّوعده  ّ.  
ّالــذي رواه احملـب الطــربي يف كتابـه ) الـدهلوي ( ّوتـشبث  باحلــديث ) الريــاض النـضرة ( ّ

ً عــن أيب بكــر بــن أيب قحافــة ، خالفــا ملــا 3ّم مــن رضــا الــصديقة الزهــراء ، مــستدال بــه ملــا زعــ
  .ّاخرج يف الصحيح من أا ماتت وهي واجدة على أيب بكر ، كما يف البخاري وغريه

ــــة اخلفــــاء يف ســــرية اخللفــــاء ( ّومتــــسك والــــده يف كتــــاب  مبــــا رواه الطــــربي يف هــــذا ) إزال
  .الكتاب من أخبار مناقب الشيخني

  :ّافظ احملب الطربي يف ديباجة كتابه املذكور وقال احل
ّأما بعد ، فإن اهللا عزوجل قد اختار لرسوله صلى اهللا عليه وسلم«  ّ ّ ّ ّ ّ  

__________________  
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ًأصــحابا ، فجعلهــم خــري األنــام ، واصــطفى مــن أصــحابه رضــي اهللا تعــاىل عــنهم مجلــة العــشرة 
ّه ومواالتـــه وفـــضلهم باالنـــضمام إليـــه مـــدة حياتـــه ، وأنعـــم علـــيهم مبـــا الكـــرام ، فرضـــيهم لعـــشرت ّ

أوالهــم مــن أصــناف موجبــات كـــرمي كرمــه ، وأســعدهم مبــا ســـلف هلــم يف ســابق قــدمي قدمـــه ، 
ًوأشــقى قومــا بارتكــاز أهــويتهم يف اخلــوض يف أمــرهم ، فيمــا ال يعنــيهم واجــرتاهم علــى اإلقــدام 

  . ..همّعلى التنقص م ، وصفهم مبا ليس في
ّفما للجاهل الغيب وهلم ، وقـد أخـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه سـيغفر هلـم ،  ّ ّ ّ

ّومــا للمتعــامي وتأويــل مــا ورد يف شــأم وحتريفــه ، بعــد قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  لــو أنفــق : ّ
َأحدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ُ ّ ً.  

ّرطــــة العظيمــــة ، ووفقنــــا حبــــب مجلــــتهم إىل ســــلوك ْفاحلمــــد هللا أن عــــصمنا مــــن هــــذه الو
ـالطريقة املستقيمة ، مث احلمـد هللا أن أهلـم مجـع هـذا املؤلف يف منـاقبهم واإلعـالم مبـا وجـب مـن  ّ

ّالتعريــف بـــشرف قــدرهم وعلـــو مــراتبهم ، وتـــدوين بعـــض مــا روي مـــن عظــيم مـــآثرهم ، وإبـــراز 
علــى وجــه االختــصار وحــذف طــرف مــا ذكــر مــن عمــيم مــذاخرهم ، مــن كتــب ذوات عــدد ، 

ّالسند ، ليسهل على الناظر تناوله ويقرب على الطالب فيه ما حياوله ، عازيـا كـل حـديث إىل  ً
ًالكتاب املخرج منه ، منبها على مؤلفه ومن أخـذ عنـه ، تفـصيا عـن عهـدة االرتيـاب يف النقـل  ًّ ّ ّ 

ً، واعتمــادا علــى اوىل الــسابقة مــن أهــل العلــم والفــضل ، مبتــديا  ّ بــذكر مــا مشلهــم علــى طريقــة ً
ّالتـــضمن ، مث مبـــا اخـــتص ـــم علـــى وجـــه املطابقـــة والتعـــني ، مث مبـــا ورد فيمـــا دون العـــشرة وإن  ّّ
ّانــضم إلــيهم مــن لــيس مــنهم ، مث مــا اخــتص باألربعــة اخللفــاء ومل خيــرج عــنهم ، مث مبــا زاد علــى  ّ ّ

جـت مجلـة ذلـك يف قـسمني ّاألربعة على واحـد ، مث مبـا ورد يف فـضائل كـل واحـد واحـد ، وأدر
«.  

  :هذا ، وقد روى احلافظ احملب الطربي هذا احلديث يف كتابه اآلخر 
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  :ذكر شبه علي خبمسة من األنبياء « : حيث قال ) ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ( 
ّعن أيب احلمراء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ:  

، وإىل نــــوح يف فهمــــه ، وإىل إبــــراهيم يف حلمــــه ، مــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه 
  .وإىل حيىي بن زكريا يف زهده ، وإىل موسى يف بطشه ، فلينظر إىل علي ابن أيب طالب

  .أخرجه أبو اخلري احلاكمي
ّوعـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  مـــن أراد أن ينظـــر إىل : ّ

، وإىل يوســـف يف مجالـــه ، فلينظـــر إىل علـــي بـــن أيب إبـــراهيم يف حلمـــه ، وإىل نـــوح يف حكمـــه 
  .طالب

  .)1(» أخرجه املال يف سريته 

  ذكر كتاب ذخائر العقبى 
  :ّالذي قال يف خطبته ) ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ( ّوأما كتابه 

ّأما بعد ، فإن اهللا تعاىل قد اصطفى حممـدا علـى مجيـع مـن سـواه ، وخـصه مبـا أنعمـه «  ً ّ ّ
ًن فــضله البــاهر وحبــاه ، وأعلــى منزلــة مــن انتمــى إليــه ، ســببا أو نــسبة ، ورفــع مرتبــة مــن بــه مــ ً

ّـانطوى عليه نصرة وصحبة ، وألـزم مـودة قربـاه كافـة بريتـه ، وفـرض حمبة مجيـع أهـل بيتـه املعظـم  ّ ّ ّ ً ً
  .ّوذريته

ال جــرم ســنح باخلـــاطر تــدوين مـــا ورد يف منــاقبهم ، وتبيــني مـــا روي يف شــريف قـــدرهم 
ِلـــو مـــراتبهم ، وتتبـــع مـــا نقـــل يف عظـــيم فخـــرهم الفـــاخر ، ومجـــع مـــا ظفـــرت بـــه مـــن عمـــيم وع ّ ّ

  َِفضلهم الباهر ، ومل ال وهم هالة قمر الكون وطفاوة مشس 
__________________  

  .93: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(



 205 ............................................................................سند حديث التشبيه 

نـا مـن حلـوم سـنا بـركتهم ، ّالربية وأغصان دوحة الشرف وفروع أصل األنوار النبويـة ، أعـاد علي
ّكمــا أعاذنــا مــن جهــل علــو درجــتهم وغمــر يف غفرانــه ذنوبنــا حبــرمتهم ، كمــا غمــر بإحـــسانه  ُ
ّقلوبنا مبحبتهم ، وأحسن مآلنا جباههم عليه ، كما علـق أعمالنـا بالتوسـل إليـه ، ومسيتـه كتـاب  ّ

ٍذخـــائر العقـــىب يف مناقـــب ذوي القـــرىب ، نـــاقال مـــن كتـــب ذوات أعـــداد علـــى  وجـــه االختـــصار ً
ًوحــذف اإلســناد ، عازيــا كــل حــديث إىل كتابــه ، تفــصيا عــن عهــدة االرتيــاب وتــسهيال علــى  ً ًّ ّ
ّطالبــه ، فــاهللا أســأل أن جيعــل ذلــك وســيلة إىل جنــات النعــيم ، وذريعــة إىل درك الفــوز العظــيم  ً

  .ّوحتقيق األمل فيه لديه ، فإنه ويل ذلك والقادر عليه
من مــا جــاء فــيهم علــى وجــه العمــوم واإلمجــال ، وقــسم ّورتبتــه علــى قــسمني قــسم يتــض

  .»ّيتضمن ذلك على وجه التخصيص وتفصيل األحوال 
ّذخــائر العقــىب يف مناقــب ذوي القــرىب ، جملــد ، حملــب « : وذكــره الكاتــب اجللــيب بقولــه 

  .)1( » 694الدين أمحد بن عبداهللا الطربي ، املتوىف سنة 
ذخــائر العقــىب يف « : بقولــه  ـ )اف النــبالء إحتــ( يف  ـ وذكــره صــديق حــسن القنــوجي

د ، حملـــب الـــدين أمحـــد بـــن عبـــداهللا الطـــربي ، املتـــوىف ســـنة  ّمناقـــب ذوي القـــرىب ، جمل  ، 694ّـــ
  .»وموضوعه من امسه ظاهر 

والدياربكري يف مـصادر تارخيـه  .)إحتاف األكابر ( يف  ـ ّفقد ذكره الشوكاين يف مروياته
  .)نفيس اخلميس يف أحوال النفس وال( 

د األمــــري يف ذكــــر مآخــــذ كتابــــه  : ّوأجــــل معتمــــدي « ) : الروضــــة النديــــة ( ّــــوقــــال حمم
ّذخــائر العقــىب يف مناقــب ذوي القــرىب ، إلمــام الــسنة وحافظهــا حمــب الــدين أمحــد بــن عبــداهللا  ّ

  . ». ..;الطربي 
  ) :ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل ( ّوقال ابن باكثري املكي يف 

__________________  
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ّوقد أكثرت العلماء يف هذا الشأن ومجعت من جواهر منـاقبهم الـشريفة مـا حيمـل بـه « 
جيـــد الزمـــان ، ومـــن آخـــر مـــا مجعـــت يف ذلـــك التـــأليف ، وأنفـــع مـــا نقلـــت يف هـــذا التـــصنيف 

ّكتــاب جــواهر العقــدين يف فــضل الــشرفني لعالمــة احلــرمني الــسيد علــي الــسمهودي تغمــ ّّ ده اهللا ّ
ّبرمحتــه ، فمـــن ذخـــائر العقـــىب يف فــضل ذوي القـــرىب ، حيـــق لـــه أن يكتــب مبـــاء العـــني ، لعالمـــة  ّ
ّاحلجـــاز الـــشريف حمقـــق دهـــره وحـــافظ عـــصره احملـــب الطـــربي ، ال زال الثنـــاء عليـــه حييـــي ذكـــره  ّ ّ
ّوقــدس اهللا ســره ، وكتــاب اســتجالء ارتقــاء الغــرف حبــب أقربــاء الرســول ذوي الــشرف ، حلــافظ ّ ّّ ّ 

ّعــصره الــسخاوي نــور اهللا ضــرحيه ، وأحــل يف ّ غــرف اجلنــان روحــه ، وكتــاب حــسن الــسريرة يف  ّ
ّحـسن الــسرية ، لــصاحبنا وعمــدتنا ســيبويه زمانــه مفــرد وقتــه وأوانــه ، حمقــق العــصر نــادرة الــدهر  ّ
ّخالصة ذوي الفخر الغين عن اإلطناب بتعداد األلقاب والـصفات مبـا خـصه اهللا تعـاىل بـه مـن 

ّكمــال وجزيــل اهلبــات ، موالنــا اإلمــام العالمــة عبــدالقادر ابــن حممد الطــربي احلــسيين نعــوت ال ّــ ّ
اخلطيب اإلمـام باملـسجد احلـرام ، وال زالـت املـشكالت تنجلـي بوجـوده ، وال بـرح جيـد العلـوم 

  .»بتحلي جبواهر عقوده 
ّيف الكتب اليت ألفها أهل السنة يف فضائل ومناقب أهل ال) الدهلوي ( وذكره    .بيتّ

ّوحيــق لــه أن يكتــب مبــاء العــني لعالمــة « : ّكمــا تقــدم  ـ ّــوقــال أمحــد بــن بــاكثري املكي ْ ّ
ّاحلجـــاز الـــشريف حمقـــق دهـــره وحـــافظ عـــصره احملـــب الطـــربي ، ال زال الثنـــاء عليـــه حيـــىي ذكـــره  ّ ّ

ّوقدس اهللا سره ّ.. .« .  
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  ترجمة المحب الطبري 
ّتفقــه ودرس وأفــىت  . .. ، فقيــه احلــرماحملــدث ، املفــيتاحملــب اإلمــام ،  « : ـ الــذهبي 1

ّوصنف ، وكان شيخ الشافعية وحمـدث احلجـاز ّ ًوكـان إمامـا صـاحلا زاهـدا كبـري الـشأن . ..ّ ً.. . 
 «)1(.  

ً كان عاملا عـامال جليـل القـدر . ..اإلمام ، احلافظ ، املفيت ، شيخ احلرم« : ًأيضا  ـ 2 ً
ّ، عارفا باآلثار ، ومن نظر يف أحكامه عرف حمل   . ..ه من الفقه والعلمً

  .)2(»  وقيل بل يف مجادى األخرى منها 694تويف يف رمضان سنة 
ّواحملـب الطـربي ، شـيخ احلـرم ، أبـو العبـاس ، أمحـد ابـن عبـداهللا  « : ـ وقـال الـذهبي 3

ّبــن حممد بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن إبــراهيم املكــي الــشافعي ، احلــافظ ، ومســع مــن ابــن املقــري  ّ ّــ
ًف كتابا حافال يف األحكام يف عدة جملداتّومجاعة ، وصن ّ ّ ً   .)3(»  تويف يف ذي القعدة .ً

وشـيخ احلـرم ، احلـافظ الفقيـه ، حمـب الـدين أمحـد بـن عبـداهللا الطـربي ، « : ًأيـضا  ـ 4
  .)4(»  سنة 77ّمصنف األحكام ، عن 

  .)5( » . ..وشيخ احلرم احلافظ « : ـ ابن الوردي 5
ّ أبو العباس أمحد بن عبداهللا بن حممد الطربي ، مث املكي ّحمب الدين « : ـ األسنوي 6 ّ ّ

ً، شيخ احلجاز ، كان عاملا عامال جليل القدر ، عاملا باآلثار  ًً  
__________________  

  .1474 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .22: املعجم املختص ) 2(
  .382 / 5 ، 694حوادث  ـ العرب يف خرب من غرب) 3(
  .694ادث حو ـ دول اإلسالم) 4(
  .694سنة ـ تتمة املختصر يف أخبار البشر ) 5(
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ًوالفقـــه ، إشـــتغل بقـــوص علـــى الـــشيخ جمـــد الـــدين القـــشريي ، وشـــرح التنبيـــه ، وألـــف كتابـــا يف  ّ
ًاملناسك ، وكتابا يف األلغاز ، وكتابا نفيسا يف أحاديث األحكام ً.  

  .615 من مجادى االخرة سنة 17ولد يوم اخلميس 
  .)1(»  ، وقيل يف ذي القعدة ، وقيل غري ذلك 94وتويف يف سنة 

  .)2(» شيخ احلرم وحافظ احلجاز بال مدافعة  « : ـ السبكي 7
ّشـيخ احلـرم ، الفقيـه ، الزاهـد ، احملـدث ، درس وأفـىت ، وكـان شـيخ  « : ـ الـصفدي 8 ّ

  .)3( » . ..ّالشافعية وحمدث احلجاز
ّاحملـــب الطـــربي اإلمـــام احملـــدث ، « : ـ الـــسيوطي 9  فقيـــه احلـــرم ، وشـــيخ الـــشافعية ، ّ

ً كان إماما زاهدا صاحلا كبري الشأن .ّوحمدث احلجاز ًً «)4(.  

  ذكر من نقل عنه 
  :وقد أكثر العلماء من النقل لرواياته معتمدين عليها 

  :بعد رواية ) توضيح الدالئل ( قال السيد شهاب الدين أمحد ، صاحب كتاب 
ّم ، احلــافظ احملــدث املفــيت الفقيــه البــارع الــورع املــدرس رواه شــيخ احلــرم ، واإلمــام احملــرت« 

ّالنبيـــه ، مقــــدم الــــشافعية يف احلجــــاز ، وكــــان ذا جـــاه عظــــيم واعتــــزاز ، ذو التــــصانيف الكثــــرية  ّ
ّوالفـضائل الـشهرية ، حمــب الـدين أبـو العباس ، أمحـد بـن عبــداهللا بـن حممـد بــن أيب بكـر املكــي  ّــ ّ

  .» مناقب ذوي القرىب الطربي ، يف كتابه ذخائر العقىب يف
__________________  

  .179 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .18 / 8طبقات الشافعية ) 2(
  .135 / 7الوايف بالوفيات ) 3(
  .514: طبقات احلفاظ ) 4(
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ـــة الراكـــب ( ّوقـــال عبـــدالغفار بـــن إبـــراهيم العكـــي الـــشافعي يف  أمحـــد ابـــن «  : )عجال
ّ، الطــربي املكــي ، درس وأفــىت ، ومــن تــصانيف األحكــام ّعبــداهللا ، شــيخ احلــرم ، حمــب الــدين 

ًاملبــسوط ، ورتــب كتــاب جــامع األســانيد وشــرح التنبيــه ، وألــف كتابــا يف املناســك ، وكتابــا يف  ً ّ ّ
ّاأللفـاظ ، والريـاض النـضرة يف فـضائل العــشرة ، والـسمط الثمـني يف فـضائل أمهـات املــؤمنني ،  ّ ّ

  .»وذخائر العقىب يف فضائل ذوي القرىب 
قـد : يقـول قائـل  ّولعلـه« ) : ّالروضـة النديـة ( ّـوقـال حممد بـن إمساعيـل األمـري يف آخـر 

ّ ويشتاق إىل معرفـة شـيء مـن أوصـافه ليكـون أقـر ؟أكثرمت من النقل عن الطربي ، ومن الطربي
  .ُلعينه يف قبول ما أسند إليه

ّاحملـــب الطـــربي هـــو اإلمـــام احملـــدث الفقيـــه ، فقيـــه احلـــرم ،: فنقـــول   حمـــب الـــدين ، أبـــو ّ
ّالعباس أمحد بن عبداهللا بـن حممـد بـن أيب بكـر الطـربي مث املكـي الـشافعي ، مـصنف األحكـام  ّ ّ ّ ّ
الكـــربى ، ولـــد ســـنة مخـــس عـــشرة وســـتمائة ، ومســـع مـــن أيب احلـــسن بـــن املقـــري وابـــن احلمـــريي 

ه ودرس وأفـــىت وصـــنف ،  ّوشـــعيب الزعفـــراين وعبـــدالرمحن بـــن أيب حرمـــى ومجاعـــة ، وتفق ّ ّـــ وكـــان ّ
ّشيخ الـشافعية ، وحمـدث احلجـاز ، وروى عنـه الـدمياطي مـن نظمـه ، وأبـو احلـسن بـن العطـار  ّ

  .ّوأبو حممد الربزايل وآخرون
ّوكـان إمامــا صــاحلا زاهــدا كبــري الــشأن ، روى عنــه أيــضا ولــده قاضــي مكــة مجــال الــدين  ّ ً ً ًً

ّحممد ، وحفيده اإلمام جنم الدين قاضي مكة ، وكتب إيل مبرويات ّ ّ   .هّ
  .»تويف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وتسعني وستمائة 
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)23 (  

   علي الهمداني ّرواية السيد
ّورواه العارف الشهري احملدث الكبري السيد علي اهلمداين  ّ:  

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2عن جابر «  ّ:  
ــــه ، وإىل ميكائيــــل يف رتبتــــه ــــل يف ْمــــن أراد أن ينظــــر إىل إســــرافيل يف هيبت  ، وإىل جربائي

ّجاللتـه ، وإىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف خـشيته ، وإىل إبـراهيم يف خلتـه ، وإىل يعقــوب يف 
موسى يف مناجاته ، وإىل أيـوب يف صـربه ، وإىل حيـىي يف  حزنه ، وإىل يوسف يف مجاله ، وإىل

خلقــه ، فلينظــر ّزهــده ، وإىل عيــسى يف ســنته ، وإىل يــونس يف ورعــه ، وإىل حممــد يف جــسمه و
ّإىل علـــي ، فـــإن فيـــه تـــسعني خـــصلة مـــن خـــصال األنبيـــاء ، مجعهـــا اهللا فيـــه ومل جتمـــع يف أحـــد 

  .)1(» ّ وعد مجيع ذلك يف كتاب جواهر األخبار .غريه

  ترجمة الهمداني 
يف بيــان بعــض فــضائل العــروة الــوثقى ، حــضرة « : نــور الــدين جعفــر البدخــشاين  ـ 1

ّب الـديان ، قـرة عـني حممـد رسـول اهللا ، مثـرة فـؤاد املرتـضى والبتـول الرمحن الشكور الفخور جبنا ّ
ّ، املطلــع علـــى حقـــائق األحاديـــث والتفاســـري ، املمعــن يف الـــسرائر بالبـــصرية والتبـــصري ، املرشـــد 
ّللطــالبني يف الطريــق الــسبحاين ، املوصــل للمتــوجهني إىل اجلمــال الروحــاين ، العــارف املعــروف 

  ّ، خصه اهللا اللطيف باللطف الصمداين ، ورزقنا اإلستنارة الدائمة من ّبالسيد علي اهلمداين 
__________________  

  . الطبعة احلديثة306 / 2ّاملودة يف القرىب ، أنظر ينابيع املودة ) 1(
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  .)1( » . ..ّالنور احلقاين
ّاألمــري الـــسيد علــي بـــن شـــهاب الــدين بـــن حممــد اهلمـــداين « : اجلـــامي  ـ 2  كـــان .1ّ

ّ بني العلوم الظاهرية والعلـوم الباطنيـة ، ولـه يف العلـوم الباطنيـة مـصنفات مـشهورة ، منهـا ًجامعا
كتـــاب النقطـــة ، وشـــرح األمســـاء احلـــسىن ، وشـــرح فـــصوص احلكـــم ، وشـــرح القـــصيدة اهلمزيـــة 

  .الفارضية
ّكان مالزما للشيخ شرف الدين حممود بن عبـداهللا املزدقـاين ، إال ّـأنه أخـذ الطريقـة مـن  ً

ب الــسر بــني األقطــاب تقــي الــدين علــي دوســيت ، وملــاصــاح
ّ ّتــويف تقــي الــدين علــي عــاد إىل  ّ

ْالوظيفـة هـي أن : ًالشيخ شرف الدين حممود ، فسأله عن وظيفته ، فالتفـت إليـه الـشيخ قـائال 
ه ثــالث مــرات ، وفــاز بــصحبة أربعمائــة  ّتطــوف أقــصى بــالد العــامل ، فــسار يف بــالد العــامل كل ّــ

  .ّولياء ، حىت لقي أربعمائة رجل منهم يف جملس واحدوألف ويل من األ
  .)2( » . ..786ومات يف سادس ذي احلجة سنة 

ّلـــسان العـــصر ، ســـيد الوقـــت ، املنـــسلخ عـــن اهلياكـــل الناســـوتية ،  « : ـ الكفـــوي 3 ّ
ّواملتوسـل إىل الـسبحات الالهوتيـة ، الــشيخ العـارف الربـاين والعـامل الــصمداين ، مـري سـيد علــي  ّ ّ ّ

ًشـهاب الــدين بـن حممـد بــن حممـد اهلمـداين قــدس اهللا تعـاىل سـره ، كــان جامعـا بـني العلــوم بـن  ّ ّ ّ ّ
ّفنقـــل مـــصنفاته ، مث نقـــل كـــالم » ّالظـــاهرة والباطنـــة ، ولـــه مـــصنفات كثـــرية يف علـــم التـــصوف  ّ

  :ّاجلامي يف نفحاته ، مث قال 
ّـوكـان الــسيد علـي اهلمــداين مجــع األوراد واختارهـا مــن املــشايخ ال«  ذين كــانوا يف عــصره ّ

وتـــشرف بـــصحبتهم ، وبـــأس أيـــاديهم الـــشريفة واقتـــبس مـــن أنـــوارهم القدســـية ، وانتخبهـــا مـــن 
ّجوامع كلمام اإلنسية ومساها األوراد  ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ خالصة املناقب) 1(
  .447: نفحات األنس من حضرات القدس ) 2(
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ّكريويــــة ، والـــشيخ اجلليــــل الـــسيد علــــي اهلمـــداين أخــــذ الفتحيـــة ، وهـــي اليــــوم أوراد اإلخـــوان ال
ّالطريقة عن تقي الدين علي دوسيت والشيخ حممود املزدقـاين ، ومهـا عـن عـالء الدولـة الـسمناين  ّ ّ

ــــن يوســــف العــــركىت : ّمث قــــال  د ب ــــشيخ حمم ــــاين ال ّــــمسعــــت شــــيخنا وســــيدنا املــــوىل العــــارف الرب ّ ّ
يف اجلـامي ، عـن شـيخه املخـدوم األعظـم السمرقندي ، حيكي عن شيخه املخدومي عبداللط

ّـحممد امللقـب بالرشـيد ، عـن  ّحاجي حممد احلبوشاين ، عن شيخه شاه بيـدواري ، عـن شـيخه
شيخه السيد األمري عبـداهللا بردشـابادي ، عـن شـيخه املرشـد الكامـل والـشيخ املكمـل إسـحاق 

ّية معـدن اللطـائف الـسبحانية ّاخلتالين ، عن قدوة العـارفني دليـل الـسالكني منبـع املعـارف الربان ّّـ
  .السيد علي اهلمداين

ة ، وانتخبهـــا مـــن جوامـــع كلمـــام القدســـية علـــى حـــسب  ا مجـــع األوراد الفتحي ه مل ّإن ّـــ ــ ّـ ــ ّـ
ّملكــــام اإلنــــسية ، رأى يف منامــــه أن املالئكــــة يقرؤوــــا يف شــــعبة جاركــــاه ، ويطوفــــون حــــول  ّ

د ّالعـــرش ، ويف أيـــديهم طبـــق مـــن نـــور مملـــو مـــن الـــاليل وا ّـــجلـــواهر ينثـــرون ، مث قـــال الـــشيخ حمم ّ
  .وهلذا مشاخينا كانوا يقرؤون يف شعبة جاركاه: السمرقندي 

ذخــرية امللــوك وهــو كتــاب لطيــف وإنــشاء شــريف مــشتمل علــى لــوازم : ومــن تــصانيفه 
ّقواعد السلطنة الصوري واملعنوي ، ومبين على ذكر أحكام احلكومة والوالية وحتصيل الـسعادة  ّ

  .»ّألخروي ، على عشرة أبواب الدنيوي وا
ذكـر الفقيـه اهلمـداين علـي « ) : جـامع الـسالسل ( يف  ـ  ـ مجـد الـدين البدخـشاني4

ّالثــاين مــري ســيد علــي اهلمــداين قــدس اهللا ســره ، لقــب ّ وقــد وصــفه مــشايخ » علــي الثــاين «  بـــ ّ
 ، مـــستجمع ّســلطان األوليـــاء وبرهــان األصــفياء ، قـــدوة العــارفني ، زبـــدة احملققــني:  ـ عــصره

  األمساء والصفات ، اجلامع بني 
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ّاملتجليــــات ، حميــــي الـــــشريعة والطريقــــة واحلقيقـــــة ، خــــتم املتقـــــدمني ، زبــــدة املتـــــأخرين ، وارث  ّ ّ
األنبيــاء واملرســلني ، مرشــد األوليــاء إىل طريــق احلــق بــاليقني ، مركــز دائــرة الوجــود ، اهلــادي إىل 

ّالــــصمداين ، علــــي أمــــري كبــــري ، الــــسيد علــــي املقــــصود ، قطــــب األقطــــاب ، الكامــــل املكمــــل 
  . ». ..اهلمداين

 ـ الفـواتح( كامليبـدي يف  ّوقد وصفه غري من ذكر مبثل ما تقدم من األوصاف اجلليلة ،
وويل اهللا الـدهلوي يف ) السمط ايـد ( والشيخ أمحد القشاشي يف ) شرح ديوان أمري املؤمنني 

توضـــــيح الـــــدالئل يف ( ّلـــــسيد شـــــهاب الـــــدين أمحـــــد يف وا) االنتبـــــاه يف سالســـــل أوليـــــاء اهللا ( 
  .)تصحيح الفضائل 

)24 (  

   جعفررواية نور الدين
ّوهـــو نـــور الـــدين جعفـــر بـــن ســـاالر املعـــروف بـــأمري مـــال ، خليفـــة الـــسيد علـــي اهلمـــداين  ّ

 ، إذ أورد أشـعار الـشيخ  ـ)خالصـة املناقـب ( يف كتابـه  ـ  فقـد روى حـديث التـشبيه.املـذكور
ّ العطار النيـسابوري الــيت تــضمنت معـىن حــديث التــشبيه ، أوردهـا وهــو بــصدد نقــل فريـد الــدين ّــ

  .7بعض فضائل أمري املؤمنني 

  ّترجمة أمير مال
  :ّوجتد ترمجة نور الدين أمري مال هنا يف 

ّ الــذي كتبــه شــاه عبــدالرحيم الــدهلوي والــد .كتــاب االنتبــاه يف سالســل أوليــاء اهللا ـ 1
ّتـراجم أعـاظم علمـاء أهـل الـسنة مـن أهـل العرفـان والتـصوف ، وبيـان يف ) الدهلوي ( خماطبنا  ّ

  .طرقهم وسالسلهم
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ّ الذي ألفه جمد الدين البدخشاين يف نفس املوضوع.جامع السالسل ـ 2 ّ.  
ّويكفــي يف جاللـــة قــدره وعظمـــة شــأنه كونـــه خليفـــة الــسيد علـــي اهلمــداين الـــذي تقـــدم  ّ ّ

ّذكره ، فإن ذلك يكشف عن تفوقه على سائ   .ّوتربزه من بينهم ّر أصحاب السيدّ

)25 (  

   أحمدّرواية شهاب الدين
) توضـيح الـدالئل علـى تـصحيح الفــضائل ( ّورواه الـسيد شـهاب الـدين أمحـد يف كتابـه 

ًيف أنه حاز خصائص أعاظم األنبياء ، وفاز ثانيا خـصال  ـ الباب الثامن عشر« : حيث قال  ّ
  :كمال أكارم األصفياء 
ّقـال قــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وعلــى آلــه  ـ رضــي اهللا تعـاىل عنــهــ  عـن أيب احلمــراء

ٍمــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف علمــــه ، وإىل نــــوح يف فهمــــه ، وإىل إبــــراهيم يف : ّوبــــارك وســــلم  ْ
ــــن أيب  حلمــــه ، وإىل حيــــىي بــــن زكريــــا يف زهــــده ، وإىل موســــى يف بطــــشه ، فلينظــــر إىل علــــي ب

  .طالب
  .جه أبو اخلري احلاكميأخر: رواه الطربي وقال 

ّقـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه  ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ وعـن ابـن عبـاس
ّمن أراد أن ينظر إىل إبراهيم يف خلته ، وإىل نوح يف حكمته ، وإىل يوسـف يف : ّوبارك وسلم  ْ

  .مجاله ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
  .» سريته ّأخرجه املال يف: رواه الطربي وقال 
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  ترجمة السيد شهاب الدين أحمد
ّشهاب الـدين أمحـد بـن جـالل الـدين عبـداهللا بـن قطـب الـدين حممـد ابـن جـالل : وهو 

ّـالدين عبداهللا بن قطب الدين حممد بن معني الدين عبداهللا ابن هـادي ابـن حممد ، احلـسيين ،  ّ
  .التاسع جيي ، الشافعي ، من أعالم القرناإل

 ، 785ّ وجــده ســنة 840ّحــديث وتــصوف ، تــويف أبــوه يف ســنة هــو مــن أســرة فقــه و
ّ ، وجد جده سنة 763ّوأبو جده سنة  ّ714.  

  .)1(وقد ترجم له السخاوي 

  إعتبار أخبار هذا الكتاب 
ّوقد ذكر السيد شهاب الدين أمحد يف هذا الكتاب عبارات تفيد التزامـه بنقـل األخبـار 

ّمـــن كتـــب الـــسنة املـــصونة عـــن اهلـــرج ودواوينهـــا ، ّوخرجـــت « : املعتـــربة فيـــه ، مـــن ذلـــك قولـــه 
وانتهجـت فيــه مـنهج مــن مل ينـتهج العــوج عـن قوانينهــا ، أحاديـث حــدث حـديثها عــن حــدث 

  .»ّالصدق يف األخبار ، ومسانيد ما حدث وضع حديثها بغري احلق يف األخبار 
ّالرد ْوالغـــرض مـــن هـــذا البـــاب ومـــن متهيـــد هـــذه القواعـــد أن ال يقـــوم أحـــد بـــ« : وقولـــه 

ّألخبار هذا الكتاب ، فإن معظمهـا يف الـصحاح والـسنن ، ومروياـا مـا تـوارث أهـل الـصالح  ّ
  .»يف السنن 

ٍخـال عـن موضـوعات الفـريقني ،  ـ إن شـاء اهللا تعـاىل ـ ّواعلـم أن كتـايب هـذا« : وقولـه 
ّحال بتحري الصدق وتوخي احلق وتنحي مطبوعات الفريقني  ّ ّ ّ ٍ«.  

__________________  
  .367 / 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
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)26 (  

   العلماء الهندي رواية ملك
ّورواه شهاب الدين بن عمر الزاويل الدولت آبادي امللقب مبلك العلماء حيث قال  ّ:  

ّإعلـــم أن أحاديـــث مناقـــب علـــي كـــرم اهللا وجهـــه مـــن األحاديـــث الـــصحاح ، ولكـــن «  ّ ّ
 ومتــام اخلــرب ذكرنــاه يف اجللــوة احلاديــة .شيعة خبــرب الطــريّ إحتجــت الــ.احتجــاج الــشيعة ــا خطــأ
  .عشر من اهلداية التاسعة

ّواحتجت بقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّ   . ..ْمن أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه: ّ
  . ..ٍوبآيات

ًجعله اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليـه وسـلم مـساويا لألنبيـاء ، واألنبيـاء أفـضل : قالوا  ّ ّ
  .ًصحاب إمجاعا ، واملساوي لألفضل أفضلمن األ

ه تــشبيه حمــض ، وهــو إحلــاق الفــرع باألصــل ملــشاركته إيــاه يف : ّوأجــاب أهــل الــسنة  ّبأن ـ ّـ
  . ». ..ّشيء ، وال يدل التشبيه على املساواة

ّمث إنه ذكر احلديث الشريف ذا اللفظ  ّوقال صلى اهللا عليه وسلم « : ّ ّ:  
علمــه ، وإىل إبــراهيم يف حلمــه ، وإىل موســى يف هيبتــه ، ْمــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف 

  .وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي
ًّفشبه عليا باألنبياء  ّ «)1(.  

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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)27 (  

   ابن الصباغ المالكي رواية
ناقـــب اإلمـــام أمـــري ّورواه أبـــو احلـــسن علـــي ابـــن الـــصباغ املـــالكي حيـــث قـــال يف ذكـــر م

  . فمن ذلك.ّحماسنه اجلميلة واتصافه بكل فضيلة ـ اخلامسة عشر«  : 7املؤمنني 
ّصــنفه يف فــضائل الــصحابة ، يرفعــهّمــا رواه البيهقــي يف كتابــه الــذي  بــسنده إىل رســول  ّ
ه قـــال  ّـــاهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم ، أن ّ يف ْمــن أراد أن ينظـــر إىل نـــوح يف تقـــواه ، وإىل إبـــراهيم : ّ

» حلمـــه ، وإىل موســـى يف هيبتـــه ، وإىل عيـــسى يف عبادتـــه ، فلينظـــر إىل علـــي بـــن أيب طالـــب 
)1(.  

  ترجمة ابن الصباغ 
ّعلـي بـن حممـد بـن أمحـد ، نـور الـدين ، ابـن الـصباغ« ) : معجـم املـؤلفني ( وقال يف  ّ. 

ملعرفــة الفــصول املهمــة :  مــن تــصانيفه .فقيــه مــالكي ، أصــله مــن ســفاقس ، وولــد وتــويف مبكــة
  .)2(» ّاألئمة وفضلهم ومعرفة أوالدهم ونسلهم 

ّـابـن الـصباغ ، علـي بـن حممد بـن أمحـد ، نـور الـدين ، « ) : األعـالم ( وقـال صـاحب  ّ
ًابن الصباغ ، فقيه مالكي ، مـن أهـل مكـة مولفـا ووفـاة ً :  لـه كتـب منهـا . أصـله مـن سـفاقس.ّ

ّالفصول املهمة ملعرفة األئمة   .)3(» أجاز يل :  قال السخاوي .ه النظرّ والعرب فيمن شف. ط.ّ
__________________  

  .123: ّالفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
  .178 / 7معجم املؤلفني ) 2(
  .161 / 5األعالم ) 3(
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  ) ّالفصول المهمة ( اعتبار كتاب 
ة ( وكتابـــه  ّـــالفـــصول املهمـــة يف معرفـــة األئم  ابـــن قـــال: مـــن الكتـــب املعتـــربة املعتمـــدة ) ّ

ّوبعـــد ، فعـــن يل أن أذكـــر يف هـــذا الكتـــاب فـــصوال مهمـــة يف معرفـــة « : ّالـــصباغ يف ديباجتـــه  ً 
ّاألئمـــة ، أعـــين األئمـــة االثـــين عـــشر ، الـــذين ّ ّأوهلـــم علـــي املرتـــضى وآخـــرهم املهـــدي املنتظـــر ،  ّ

ًيتـــضمن شـــيئا مـــن ذكـــر منـــاقبهم الـــشريفة ومـــراتبهم العاليـــة املنيفـــة ، ومعرفـــة أمســـائهم وصـــفا م ّ
ًوآبـائهم وأمهـام ، ومواليـدهم ووفــام ، وذكـر مـدة أعمــارهم ، وحجـام وشـعرائهم ، خاليــا  ّ ّ ُ
ًعـــن اإلطنـــاب املمـــل والتقـــصري املخـــل ، آخـــذا عـــن اإلكثـــار املـــسئم إىل اإلجيـــاز املفهـــم ، ولـــن  ّ ّ
ّيعرف شرفه إالمن وقف عليه فعرفـه ، وعقـدت لكـل إمـام مـنهم فـصال يـشتمل كـل فـصل مـن  ًّ َ ّ

ّلثالثة الفصول األول منها على عدة فصولا ّ.. .  
ة يف معرفـــة األئمـــة ، أجبـــت يف ذلـــك ســـؤال بعـــض األعـــزة مـــن  ّومسيتـــه بالفـــصول املهم ّ ّـــ ّ
ًاألصـــحاب ، واخللـــص مـــن األحبـــاب ، بعـــد أن جعلـــت ذلـــك يل عنـــد اهللا ذخـــرية ورجـــاء يف  ّ

ذلــك ملــا اشــتمل عليــه هــذا التكفــري ملــا أســلفته مــن جريــرة ، أو اقرتفتــه مــن صــغرية أو كبــرية ، و
ّالكتــاب مـــن ذكــر مناقـــب أهــل البيـــت الــشهرية ، ومـــآثرهم األثــرية ، ولـــرب ذي بــصرية قاصـــرة 
ّوعني عن إدراك احلقائق حاسرة ، يتأمل ما ألفته ويستعرض ما مجعته وخلصته ، فيحمله طرفه  ّ

  . ». ..ّاملريض وقلبه املهيض على أن ينسبين يف ذلك إىل الرتفيض
يف مـــسألة ) ذخـــرية املـــآل ( د بـــن عبـــدالقادر العجيلـــي احلفظـــي الـــشافعي يف وقـــال أمحـــ

  :اخلنثى 
ّوهـذه املــسألة وقعـت يف زمننــا هـذا بــبالد احلـرية ، علــى مـا أخــربين بـه ســيدي : قلـت « 

ّالعالمة نور الدين خلف احلرييت ، وذكر يل أن اخلنثى املوصوفة  ّ  
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ّ وخلفــت تركــة كثــرية ، وأن علمــاء تلــك اجلهــة ّتوفيــت عــن والــدين ولــد لبطنهــا وولــد لظهرهــا ، ّ
ّحتــريوا يف املــرياث ، واختلــف أحكــامهم ، فمــنهم مــن قــال يــرث ولــد الظهــر دون ولــد الــبطن ، 
ومنهم من قال بعكس هذا ، ومنهم مـن قـال يقتـسمان الرتكـة ، ومـنهم مـن قـال توقـف الرتكـة 

 اخلـصام قـائم والرتكـة موقوفـة ، ّ وأخـربين أن.الولدان على تساو أو علـى مفاضـلة ّحىت يصطلح
ّوأنه خرج لسؤال علماء املغرب خصوصا علماء احلـرمني عـن ذلـك ، وبعـد اإلتفـاق بـه بـسنتني  ً ّ
ّوجـدت حكــم أمــري املــؤمنني يف كتــاب الفــصول املهمـة يف فــضل األئمــة تــصنيف الــشيخ اإلمــام  ّ

ّعلي بن حممد الشهري بابن الصباغ من علماء املالكية ّّ   .» إنتهى .ّ
الرياض الزاهرة يف فـضل ( وقال الشيخ عبداهللا املطريي املدين الشافعي يف ديباجة كتابه 

  :ّما نصه ) ّآل بيت النيب وعرتته الطاهرة 
ّاحلمد هللا رب العاملني والشكر للملهم باهلدى إىل صراط املتقني ، والـصالة والـسالم «  ّ ّ

ّعلى سيدنا ونبينا حممد عبده ورسوله ، الذي يصلي ّ ّ ّ ً على خلفه عجما وعربـا ، وأنـزل عليـه ّ ً) 
قل ال أسئـلكم عليه أجـرا إال ِ ً ْ ْـ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْ اْلمـودة فـي اْلقربـىُ َُ ِ َ   وعلـى آلـه وأصـحابه جنـوم االقتـداء وبـدور ) َ

ًاالهتداء ، صلوة وسالما يدومان بدوام املنزه وجوده عن االنتهاء واالبتداء ً.  
ا بعــد ، فيقــول العبــد الفقــري إىل ً اهللا تعــاىل عبــداهللا بــن حممــد املطــريي شــهرة ، املــدين ّــأم ّ

ّهذا كتاب مسيته بالرياض الزاهـرة يف فـضل آل بيـت النيب وعرتتـه الطـاهرة ، مجعـت فيـه : ًحاال  ّ ّـ ّ ّ ّ
ّـما اطلعـت عليـه مما ورد يف هـذا الـشأن ، واعتـىن بنقلـه العلمـاء العـاملون األعيـان ، وأكثـره مـن  ّ

ّالفصول املهمة البن الص ّباغ ، ومن اجلوهر الشفاف للخطيب ّ ّ«.  
  :وقال السمهودي 

ّوإين سائلكم غدا عنهم ، تقدم بشاهده يف الذكر الرابع ، وسبق : قوله «  ً ّ  
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ّيف رابع تنبيهاته قول احلافظ مجال الدين الزرندي عقب حديث من كنت مواله فعلي مـواله ،  ّ
ّيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــسئول عنهــا يــوم ّهــذه الواليــة الــيت أثبتهــا النــ: قــال اإلمــام الواحــدي  ّ ّ

  .القيامة
ِ وق(وروى يف قولــه تعــاىل  َفــوهم إنـهــم مــسؤلونَ ُُ ْ ْ َْ ُ ِ ُ  أي عــن واليــة علــي وأهــل البيــت ، ) ُ

ّألن اهللا أمــر نبيه صــلى اهللا عليــه وســلم أن يعــرف اخللــق أنــه ال يــسأهلم عــن تبليــغ الرســالة أجــرا  ّ ّ ّ ّــ ّ
  .املودة يف القرىبّ إال

ّعىن أم يسألون هل والوهم حق املواالة كما أوصاهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم أم وامل ّ ّ ّ ّ ّ
  .أضاعوها وأمهلوها فيكون عليهم املطالبة والتبعة إنتهى

ّويـــشهد لـــذلك مـــا أخرجـــه أبـــو املؤيـــد يف كتـــاب املناقـــب ، فيمـــا نقلـــه أبـــو احلـــسن علـــي 
ّالسفاقسي مث املكي يف الفصول املهمة ، عن أيب ّ ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 2 هريـرة ّ

ّوالــذي نفــسه بيــده ال يــزول قــدم عــن قــدم يــوم القيامــة حــىت  :ّوســلم وحنــن جلــوس ذات يــوم  ّ
يسأل اهللا تعاىل الرجل عن أربع ، عن عمره فيما أفنـاه ، وعـن جـسده فيمـا أبـاله ، وعـن مالـه 

ا اكتـــسبه وفيمـــا أنفقـــه ، وعـــن حبنـــا أهـــل البيـــت ّمم ّيـــا نـــيب اهللا ، مـــا آيـــة   :2 لـــه عمـــر  فقـــال.ّـــ
ّآيـة حبنـا حـب هـذا مـن : ّ فوضع يـده علـى رأس علـي وهـو جـالس إىل جانبـه ، فقـال ؟ّحبكم ّ
  . ». ..بعدي

ّإنه صــلى اهللا عليــه وســلم وصــى : ّيف الفــصول املهمــة « : وقــال احللــيب يف ذكــر اهلجــرة  ّ ّــ
ًعليــا رضــي اهللا تعــاىل عنــه حبفــظ ذمتــه وأداء أمانتــه ظــاه ًرا علــى أعــني النــاس ، وأمــره أن يبتــاع ّ

ّرواحل للفواطم ، فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفاطمة بنت الزبري بن عبـداملطلب  ّ ّ ّ ّ
ّ، وملــن هــاجر معــه مــن بــين هاشــم ، ومــن ضــعفاء املــؤمنني ، وشــراء علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــه 

ّالرواحل خمالف ملا يأيت يف األصل أنه صلى اهللا علي   وأرسل يقول ّه وسلم أرسل إىل علي حملةّ
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ّتشقها مخرا بـني الفـواطم وهـن  ّفاطمـة ابنـة محـزة وفاطمـة بنـت عتبـة وفاطمـة أم علـي وفاطمـة : ً ّ
ّبنته صلى اهللا عليه وسلم ، وإرساله لتلك احللة كان بعد وصوله إىل املدينة ، فليتأمل ّ ّ.  

أبرمت مـا أمرتـك بـه ، كـن علـى اهبـة إذا : ّوقال له أي لعلي : ّقال يف الفصول املهمة 
ّاهلجــرة إىل اهللا ورســوله ، ويقــدم كتــايب عليــك ، وإذا جــاء أبــو بكــر توجهــه خلفــي حنــو بئــر أم 
ْميمـــون ، وكـــان ذلـــك يف فحمـــة العـــشاء والرصـــد مـــن قـــريش قـــد أحـــاطوا بالـــدار ينتظـــرون أن  ّ

ّتنتــصف الليلــة وتنــام النــاس ، ودخــل أبــو بكــر علــى علــي وهــو يظنــه أي  ّ ًوأبــو بكــر يظــن عليــا ّ ّ ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــال لــه علــي  ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــرج : ّ ّ ّ

ّحنو بئر أم ميمون وهو يقول لك أدركين ، فلحقـه أبـو بكـر ، ومـضيا مجيعـا يتـسايران حـىت أتيـا  ً ُ
ّجبل ثور ، فدخال الغار ، فليتأمل اجلمع بينه وبني ما تقدم  ّ «)1(.  

ّملا اتصل خرب مسريه صلى اهللا عليـه وسـلم إىل املدينـة ، : ّويف الفصول املهمة « : قال  ّ ّ
ّوذلك يف اليوم الثاين من خروجه صلى اهللا عليه وسلم من الغار ، مجع الناس أبـو جهـل وقـال  ّ

دا قـــد مـــضى حنـــو يثـــرب علـــى طريـــق الـــساحل ومعـــه رجـــالن آخـــران ، فـــأيكم :  ًبلغـــين أن حمم ّـــ ّ
ّأنــا حملمــد يــا أبــا احلكــم ، مث إنــه ركــب راحلتــه واســتجنب : خبــربه ، فوثــب ســراقة فقــال يــأتيين  ّ ّ

ًفرسه ، وأخذ معه عبدا أسود ، وكان ذلك العبد من الـشجعان املـشهورين ، فـسارا أي يف أثـر 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم سريا عنيفا حىت حلقا به ً ً ّ ّ ّ.  

 هــذا ســراقة قــد أقبــل يف طلبنــا ومعــه غالمــه يــا رســول اهللا قــد دهينــا ،: فقــال أبــو بكــر 
  .األسود املشهور

__________________  
  .204 / 2انسان العيون يف سرية األمني املأمون ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 222

  .ّفلما أبصرهم سراقة نزل عن راحلته وركب فرسه وتناول رحمه وأقبل حنوهم
ّفلمــا قــرب مــنهم قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ ّ مــر ســراقة مبــا شــئت ّاللهــم اكفنــا أ: ّ

  .ّوكيف شئت وأىن شئت
ّفغابت قوائم فرسه يف األرض حىت مل يقدر الفرس أن يتحرك ْ ّ.  

ّفلما نظر سراقة إىل ذلك هاله ورمى نفسه عن الفرس إىل األرض ، ورمى رحمه ، وقال 
ّيـا حممـد أنــت أنـت وأصـحابك أي أنــت كمـا أنــت أي آمـن وأصـحابك ، فــادع ربـك يطلــق :  ّ

  .ولك عهد وميثاق أن أرجع عنكيل جوادي ، 
ّفرفــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يديــه إىل الــسماء وقــال  ّ ّ ّ ًاللهــم إن كــان صــادقا فيمــا : ّ ْ ّ

ًفأطلق اهللا تعـاىل لـه قـوائم فرسـه حـىت وثـب علـى األرض سـليما :  قال .يقول فأطلق له جواده ّ
ّ، أي ولعــــل هــــذا يف املــــرة الثانيــــة ، أو املــــرة األخــــرية مــــن الــــس ّ ّ ّبع علــــى مــــا تقــــدم ، وتقــــدم أن ّ ّ ّ

  .االقتصار على القوائم ال ينايف الزيادة عليها ، فال خيالف ما سبق يف هذه الرواية
ًورجع سراقة إىل مكة ، فاجتمع النـاس عليـه ، فـأنكر أنـه رآى حممدا ، فـال زال بـه أبـو  ّـّ ّ

ًجهل حىت اعرتف وأخربهم بالقصة ، ويف ذلك يقول سراقة خماطبا أليب  ّ   :جهل ّ
  ًأبـــــــــــــا حكــــــــــــــم واهللا لــــــــــــــو كنــــــــــــــت شــــــــــــــاهدا

  
  ألمــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــوادي إذ تــــــــــــــــــسوخ قوائمــــــــــــــــــه  

  

دا ًعلمـــــــــــــــــت ومل تـــــــــــــــــشكك بـــــــــــــــــأن حمم ـــــــــــــــــ ّ  

  
ــــــــــان فمــــــــــــن ذا يقاومــــــــــــه    )1(» رســــــــــــول بربهــ

  

  

ّرأيـت يف الفـصول املهمـة يف معرفـة األئمـة مبكـة املـشرفة شـرفها اهللا « : وقـال الـصفوري  ّ
ًتعاىل أليب احلسن املالكي ، أن عليا ولدته ّ أمه جبوف الكعبة شرفها اهللا تعاىلّّ ُّ.. .« .  

__________________  
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ســعادة ( يف مــصادر كتابــه ) ّالفــصول املهمــة ( وقــد ذكــر إكــرام الــدين الــدهلوي كتــاب 
ً، فــأكثر مــن النقــل عنــه جــدا ، واملولــوي إكــر) الكــونني يف فــضائل احلــسنني  ام الــدين الــدهلوي ّ

ّ، وهـــو معظـــم لـــدى ) الـــدهلوي ( ّمـــن كبـــار علمـــاء اهلنـــد ، ومـــن أجـــالء املعاصـــرين ملخاطبنـــا 
ّعلمــاء أهــل الــسنة ، إذ يذكرونــه بكــل تبجيــل واحــرتام ، حــىت أن املولــوي حيــدر علــي الفــيض  ّ ّ ّ

 الـدهلوي يـذكره مـن أقـران الـشيخ عبـداحلق الـدهلوي ، وشـاه ويل اهللا) إزالة الغني ( آبادي يف 
ّوأمثـــاهلم مـــن مـــشاهري أئمـــة أهـــل الـــسنة الـــذين يفتـــون جبـــواز لعـــن يزيـــد بـــن )  الـــدهلوي (و ،  ّ ّ

  .معاوية ، لعنة اهللا عليه وعلى أبيه
يـذكر كتـاب  ـ )الـدهلوي ( وهـو أفـضل تالمـذة  ـ ّكمـا أن رشـيد الـدين خـان الـدهلوي

ّالفصول املهمة يف معرفة األئمة يف مصنفات أهل السنة يف ّ ّ   . فضائل أهل البيتّ
مـشارق ( الشيخ حسن العدوي احلمـزاوي يف كتابـه : ّكما اعتمد على الفصول املهمة 

ّالذي نص على التزامه بنقل األحاديث الصحيحة فيه) األنوار  ّ.. .  

)28 (  

   الميبدي رواية
روى « : حيـث قـال  ـ )شـرح ديـوان علـي  ـ الفتواح( يف  ـ ورواه احلسني امليبدي اليزدي

ّلبيهقــي عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال ا ّ مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، : ّ
وإىل نوح يف تقواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف هيبتـه ، وإىل عيـسى يف عبادتـه ، 

  .»فلينظر إىل علي بن أيب طالب 
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  ترجمة الميبدي 
ّالـذي نـص الكاتـب ) حبيـب الـسري (  خبوانـد أمـري ، يف تارخيـه غياث الدين املدعو ـ 1 ّ

« :  قــال .)املــرافض ( وحــسام الــدين صــاحب ) الــدهلوي ( اجللــيب باعتبــاره ، واعتمــد عليــه 
 كان من أفاضل علماء العراق بـل مـن أعـاظم علمـاء .القاضي كمال الدين مري حسني اليزدي

 وهـــو .شـــرح ديــوان أمـــري املـــؤمنني: ّومـــن مـــصنفاته اآلفــاق ، ويل القـــضاء يف يـــزد مـــع األمانــة ، 
شــروح علــى الكافيــة واهلدايــة يف : ً ولــه أيــضا .ّكتــاب غــين بــالعلم ومرغــوب فيــه لــدى الفــضالء

  . ». ..ّاحلكمة ، وعلى الطوالع والشمسية ، وله تعليقات دقيقة
كتــاب أعــالم األخيـار يف طبقــات مــذهب ( وقــد اعتمــد عليـه الكفــوي يف طبقاتـه  ـ 2

  .)بستان احملدثني ( يف ) خماطبنا ( ّهذا الكتاب الذي استند إليه ) النعمان املختار 
ّوذكره الكاتب اجللـيب يف احلكمـاء اإلسـالميني عنـد كالمـه علـى احلكمـة واحلكمـاء  ـ 3

  .ّوما يتعلق بذلك
  .له) رسالة النوادر ( ًوأيضا نقل عنه ويل اهللا الدهلوي يف  ـ 4

)29 (  

   ّ الصفوريرواية
ّوقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه « : بقولـــه ) نزهـــة اـــالس ( ّورواه الـــصفوري الـــشافعي يف  ّ

ْمـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ، وإىل نـــوح يف مهتـــه ، وإىل إبـــراهيم يف حلمـــه ، : ّوســـلم 
  .2ّوإىل موسى يف زهده ، وإىل حممد يف ائه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  .»ذكره ابن اجلوزي 
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  ّكالم الصفوري في خطبة كتابه 
ّلقـول النـيب صـلى  ـ فأحببـت« ) : نزهـة اـالس ( ّوقد قـال الـصفوري يف مقدمـة كتابـه  ّ ّ

ّعنـد ذكـر الـصاحلني تتنـزل الرمحـة : 6اذكـروا الـصاحلني يبـارك علـيكم وقولـه : ّاهللا عليه وسلم   ـ ّ
أن أمجــع مــا تيــسر مــن أخبــارهم ومــا اشــتملوا عليــه مــن العبــ ّادة يف لــيلهم وــارهم ، وأن أطــرز ْ ْ

ة ، مــع مــا أذكــره  ّــذلــك باللطــائف والفوائــد الــسنية ، والزواجــر للنفــوس الغويــة مــن املــواعظ القوي ّ ّ
ًمن املسائل الفقهية واملنافع الطبية ، وقطرة مـن مناقـب خـري الربية ومـن هـو حـي يف قـربه حيـاة   ّـ ّ ّ

ة ، وذاتــه يف ضــرحيه املكــرم علــى الفــرش ة ، وأزواجــه وأصــحابه وأمتــه املرضــية ، وقــد ّــحقيقي ّ طري ّ ّــ
ّجعلتــه أبوابــا وفــصوال حــوت معــاين قويــة ، ومسيتــه نزهــة اــالس ومنتخــب النفــائس ، ّ ً وختمتــه  ً

  . ». ..ّبذكر اجلنة
ّوهلذا الكتاب تقريظ من العالمة حممد حسني اخلشاب ّ.  

)30 (  

   اليماني ّرواية الوصابي
أسـىن املطالـب يف مناقـب ( الوصايب اليماين الـشافعي يف كتابـه ورواه إبراهيم بن عبداهللا 

) االكتفـاء يف فـضل األربعـة اخللفـاء ( وهـو اسـم البـاب الرابـع مـن كتابـه ) علي بـن أيب طالـب 
ّولكل من األبواب األخرى اسم خيصه .. .  فرواه عن أنس حيث قال:  

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .عنه«  ْه أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ّمـن سـر: ّ
  .، وإىل نوح يف فهمه ، وإىل إبراهيم يف خلقه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
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  .)1(» ّأخرجه أبو نعيم يف فضائل الصحابة 

  ّكتاب الوصابي 
تفـسري شـاهي ( ّوقد اعتمد على كتاب الوصايب املـذكور حممـد حمبـوب عـامل يف تفـسريه 

، وبـــذلك يظهــــر كونـــه مــــن الكتــــب ) ذخـــرية املــــال (  كتابــــه ، وشـــهاب الــــدين العجيلـــي يف) 
  .ّاملعتمدة املفيدة لدى أهل السنة

)31 (  

   المحدث رواية الجمال
عــن أيب احلمــراء قــال « : ورواه مجــال الــدين عطــاء اهللا بــن فــضل اهللا املعــروف باحملــدث 

إىل : ويف روايـة  ـ يف فهمـهْمن أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه وإىل نوح  : 6قال يل رسول اهللا 
وإىل : ويف روايـة  ـ ّوإىل حيىي ابن زكريا يف زهده وإىل موسى بن عمران يف بطشه ـ نوح يف تقواه

  .)2(» وإىل عيسى يف عبادته فلينظر إىل علي بن أيب طالب  ـ موسى يف هيبته

  ّترجمة الجمال المحدث 
ّوالسيد مجال الدين احملدث الشريازي من مشايخ  ّ ّ يف اإلجـازة ، وقـد ذكـر ) ّ الـدهلوي (ّ

ه ينقـــل أحاديثـــه عـــن الكتـــب املعتـــربة ، ولـــه كتـــاب ) األربعـــني ( ّيف مقدمـــة كتابـــه  ــأن روضـــة ( ّـ
  .)ّاألحباب يف سرية النيب واآلل واألصحاب 

__________________  
  .خمطوط ـ أسىن املطالب للوصايب) 1(
  .األربعني يف مناقب أمري املؤمنني) 2(
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ّمــري مجــال الــدين بــن عطــاء اهللا ســلمه « : بقولــه ) ّحبيــب الــسري (  صــاحب وقــد ذكــره
ّكعمــه العظــيم مــري ســيد أصــيل الــدين ـ  صــار. ..اهللا وأبقــاه ًوحيــدا يف علــم احلــديث وســائر  ـ ّ

ّالعلوم الدينية والفنون اليقينية ، وحصل له التقدم علـى مجيـع احملـدثني مـن أهـل عـصره ، وكتابـه  ّ ّ ّ
ّالنيب واآلل واألصحاب مشهور يف األقطار ، وال يوجد له نظري ألبتـة  سريةروضة األحباب يف ّ 

...« .  
ّ مجعــت نــسخ املــصححة املقــروة املــسموعة املــصرحة . ..«: وقــال الــشيخ علــي القــاري  ّ

ّالـــيت تـــصلح لالعتمـــاد ، وتـــصح عنـــد االخـــتالف لإلســـتناد ، فمنهـــا نـــسخة هـــي أصـــل الـــسيد  ّ
ّ مث إين قــرأت . ..ين وجنلــه الــسعيد مريكــشاه احملــدثني املــشهورينّأصــيل الــدين والــسيد مجــال الــد ّ

ًأيــضا بعــض أحاديــث املــشكاة علــى منبــع حبــر العرفــان موالنــا عطــاء اهللا الــشريازي الــشهري مبــري 
ّكالن ، وهو قرأ على زبدة احملققني وعمدة املدققني مريكـشاه ، وهـو علـى والـده الـسيد الـسند  ّ ّ

ّث صــاحب روضــة األحبــاب ، وهــو عــن عمــه الــسيد أصــيل الــدين ، ّموالنــا مجــال الــدين احملــد ّ
  .)1(» وهذا اإلسناد ال يوجد أعلى منه لالعتماد 

ّال تـــدخلوا اجلنـــة حـــىت تؤمنـــوا وال تؤمنـــوا حـــىت « يف شـــرح حـــديث ) املرقـــاة ( وقـــال يف  ّ ّ
ا نـــسخ املـــشكاة املـــصححة املعتمـــدة املقـــروة علـــى املـــشايخ الكبـــار كـــ« : » حتـــابوا  ّأم ّ ـــ اجلزري ّ

ّوالــسيد أصــيل الــدين ومجــال الــدين احملــدث وغريهــا مــن النــسخ احلاضــرة ، فكلهــا حبــذف النــون  ّ ّ
«.  

ّوقد ذكر الشنواين السيد مجال الـدين يف طريـق سـند روايتـه لكتـاب املـشكاة ، يف كتابـه 
ّالدرر السنية يف األسانيد الشنوانية (  ّ(.  

مـشكاة املـصابيح [ « : حيـث قـال  ـ )اصول احلديث ( يف  ـ نفسه) الدهلوي ( وكذا 
  الشيخ أبو طاهر ، عن الشيخ إبراهيم الكردي ، عن الشيخ أمحد ] : 

__________________  
  .مقدمة الكتاب ـ املرقاة يف شرح املشكاة) 1(
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ّالقشاشي ، عن الشيخ أمحد بن عبدالقدوس الشناوي ، عن الـسيد غـضنفر ابـن الـسيد جعفـر  ّ
ّمد سعيد املعـروف مبـريكالن الـذيالنهرواين عن الشيخ حم كـان شـيخ مكـة يف وقتـه ، وهـو عـن  ّ

ّالسيد نسيم الدين مريكشاه ، عن والده العظيم السيد مجال الدين عطاء اهللا ّ.. .« .  
ّــكمـا وقــع إسـناد الــشيخ أيب علـي حممد ارتــضاء العمـري الــصفوي ، كمـا ال خيفــى علــى 

  .له) مدارج اإلسناد ( من راجع كتاب 
( ّمــد علــى الــسيد مجــال الــدين ونقــل عنــه الــشيخ عبــداحلق الــدهلوي يف كتابــه وقــد اعت

  .)أمساء رجال املشكاة 
ّوكتـاب روضـة األحبـاب للـسيد « ) : ّـاحلطة ( وقال الصديق حـسن خـان القنـوجي يف 

  .»ّمجال الدين احملدث أحسن السري 

)32 (  

   المكي رواية ابن باكثير
ّشافعي املكي عـن احلـاكمي واملـال يف سـريته ، وهـذا ورواه أمحد بن الفضل بن بـاكثري الـ ّـ

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 2عن أيب احلمراء « : لفظه  ْمـن أراد أن ينظـر إىل : ّ
ّآدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف فهمــه ، وإىل إبــراهيم يف حلمــه ، وإىل حيــىي بــن زكريــا يف زهــده ، 

  . بن أيب طالبوإىل موسى يف بطشه ، فلينظر إىل علي
  .أخرجه أبو اخلري احلاكمي

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  مـن أراد : ّ
  ْأن ينظر إىل إبراهيم يف حلمه ، وإىل نوح يف حكمه ، وإىل 
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   .ه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالبيوسف يف مجال
  .)1(» ّأخرجه املال يف سريته 

  بن باكثيرترجمة ا
ًوقــــد تــــرجم لــــه احملــــيب قــــائال  ي « : ّ د بــــاكثري ، املك ّــــالــــشيخ أمحــــد بــــن الفــــضل بــــن حمم ّــــ

ّ كـان فاضـال أديبـا ، لـه مقـدار علـي وفـضل .ّالشافعي ، من أدباء احلجاز وفـضالئها املتمكنـني ً ً
ي ، وكــان لــه يف العلــوم الفلكيــة وعلــم اآلفــاق والزايرجــا يــد عاليــة ، وكــان لــه عنــد أشــراف ّجل  ّــ

ّمكة منزلة وشهرة ، وكـان يف املوسـم جيلـس يف املكـان الذي يقـسم فيـه الـصر الـسلطاين بـاحلرم  ّ ّـ ّ
  .)2( » . ..حسن املآل يف مناقب اآلل:  ومن مؤلفاته .ًالشريف بدال عن شريف مكة

ْفرأيـت أن أمجـع يف تـأليفي هـذا مـن درر الفوائـد « : ّوقد ذكر يف مقدمـة كتابـه املـذكور 
ّــاألحاديــث الــصحيحة واحلــسنة ممــا هــو خمــتص بــالعرتة النبويــة والبــضعة الفاطمية ، املثمنــة وغــرر  ّ

ّوأذكــره بلفــظ اإلمجــال ، مث مــا ورد مــن مناقــب أهــل الكــساء األربعــة خنبــة اآلل ، وأصــرح فيــه  ّ
ٍبأمسائهم ، مث ما ورد لكل واحد منهم بصريح امسه الشريف ّ ّ.  
ّا صــححوه مــن ذلــك وأتقنــوه ، ومــا ّفجمعــت يف كتــايب هــذا زبــدة مــا دونــوه وعمــدة مــ

ًرقمــوه يف مؤلفــام وقنــوه فيــه ، مقتــصرا علــى مــا يــؤدي املطلــوب ، ويوصــل إليــه بأحــسن منــط  ّ
ًوأسلوب ، سالكا يف ذلـك طريـق الـسداد ، ومقتـصرا فيـه علـى مـا حيـصل املـراد  وتركـت مـا . ..ً

م ّاشـــتد ضـــعفه منهـــا ّـــومـــا مل جنـــد لـــه شـــاهدا يقويـــه ، وجانبـــت عمـــا تكل ّ ّ يف ســـنده وقـــد عـــده ً
  ّاحلفاظ من املوضوع الذي جيب
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ّتتبعت فيـه مـن األحاديـث مـا يـشرح صـدور  . ..ّأن نتقيه ، وأتيت باملشهور من كتب التواريخ
ّقر به عيون املتقني ، ويضيق بسببه ذرع املنافقني املؤمنني ، وت ّ«.  

)33 (  

   البدخشاني رواية
  :ّورواه املريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين عن البيهقي حيث قال 

ّأخـــرج البيهقـــي يف فـــضائل الـــصحابة عـــن أنـــس قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه « 
ىل نـــوح يف تقـــواه ، وإىل إبـــراهيم يف حلمـــه ، ْمـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ، وإ: ّوســـلم 

  .)1(» وإىل موسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  ترجمة البدخشاني 
ّوالبدخـــشاين مـــن علمـــاء أهـــل الـــسنة الـــذين يفتخـــر حممـــد رشـــيد تلميـــذ  ّ ) ّالـــدهلوي ( ّ

ة بفـــضائل أهـــل البيـــت ، ويقـــول بـــ ّـــبتـــأليفهم كتبـــا خاص ّأن علمـــاء أهـــل الـــسنة ال يبغـــضون وال ً ّ
  .يعادون أهل البيت

ّالـــسنة الـــذين  وذكـــره املولـــوي حيـــدر علـــي الفـــيض آبـــادي ، يف مجلـــة كبـــار علمـــاء أهـــل ّ
  .يفتون جبواز لعن يزيد بن معاوية

ٍنفسه اعتمد على البدخشاين يف جواب سـؤال ورد عليـه حـول الـسبب )  الدهلوي (و 
  ى ، وتلقيب باملصطف6ّيف تلقيب النيب 

__________________  
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ّواملـريزا حممـد بـن معتمـد خـان احلـارثي املـؤرخ الـشهري يف هـذه « : أمري املؤمنني باملرتضى فقـال  ّ
ًالــبالد أيــضا يلقب عليــا باملرتــضى ، يف رســالتيه يف فــضائل اخللفــا وفــضائل أهــل البيــت ، ومهــا  ًّ ّــ

  .»ّمدة مصنفاته من ع

)34 (  

  ّ محمد صدر العالم رواية
: ًأخرج أبو نعيم يف فضائل الصحابة مرفوعـا « : ّورواه الشيخ حممد صدر العامل بقوله 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  ّ ّ ٍمـن سـره أن ينظـر إىل آدم يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمـه : ّ ّ
  .)1(»  بن أيب طالب ّ، وإىل إبراهيم يف خلته ، فلينظر إىل علي

  ّشعر ولي اهللا الدهلوي بمدح محمد صدر العالم 
ّــالتفهيمــات اإلهلية ( وإمامــه ومقتـداه يف ) الــدهلوي ( قـال الــشيخ ويل اهللا والــد خماطبنـا 

: (  
ًإن حممــد صــدر العــامل ألــف كتابــا ّّ ًفــضل فيــه عليــا علــى اخللفــاء  ـ وهــو معــارج العلــى ـ ّ ّ ّ

ا ، وكــان مــن ًتفـضيال كلي ّــ ّ مجلــة مـا ذكــر فيــه قــصة شــق القمـر لــه كــرمً اهللا وجهــه ، مث أرســله إيل  ّ ّ
  :وطالعته ، ونظمت هذه األبيات 

  رعـــــــــــــــــــــــاك اهللا يـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــدر العـــــــــــــــــــــــوايل

  
  وطــــــــــــــــول الــــــــــــــــدهر كــــــــــــــــان لــــــــــــــــك البقــــــــــــــــاء  

  

  ًلقــــــــــــــــــــــد أوتيــــــــــــــــــــــت يف اآلبــــــــــــــــــــــاء فخــــــــــــــــــــــرا

  
  وباألبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يرتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء  

  

  ّوجـــــــــــــــــــــــــدك آيـــــــــــــــــــــــــة ال ريـــــــــــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــــــــــا

  
  ءّوحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال  
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  ًويف كــــــــــــــــــشف املعـــــــــــــــــــارف كـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــردا

  
  ومــــــــــــــــــا يف القــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــاء  

  

ا ًلقـــــــــــــد كوشـــــــــــــفت مـــــــــــــا كوشـــــــــــــفت حق   ّـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــه انتهـــــــــــــــــــــــاء     وفـــــــــــــــــــــــضل اهللا لـــــــــــــــــــــــيس ل

  

أتــــــــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــــــــثلج واإلتقــــــــــــــــــــــــــان ملــــــــــــــــــــــــــا
ّ

  

  
  رأيــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــشق وانكــــــــــــــــــــشف اللــــــــــــــــــــواء  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّوإذ أدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيدنا    عل

  
  بـــــــــــــــــــــــــــإكرام وعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــشاء  

  

  ًتؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يف مناقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
  وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اهللا يف ذاك اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء  

  

ــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــدح موالنــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــي   ومكث

  
  ّمقـــــــــــــــــــــــــــل ال يكـــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــاء  

  

  ّفمــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــشهد إالوفيــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــــــــــــر كبــــــــــــــــــــــــــــري وازدهــــــــــــــــــــــــــــاء     ل

  

  ّومــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن منهــــــــــــــــــــــــــــل إالوفيــــــــــــــــــــــــــــه

  
  لــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــرب عظــــــــــــــــــــــــــيم وارتــــــــــــــــــــــــــواء  

  

  وللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن تنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
  لهم عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  

  

  وللقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
  خياصـــــــــــــــــــــــــــــــمهم عليـــــــــــــــــــــــــــــــه األوصـــــــــــــــــــــــــــــــياء  

  

ــــــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــاس للتنزي   قبــــــــــــــــــــــــــول الن

  
  سياســـــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــاء  

  

  ّفمنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رد حتريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
  ألســـــــــــــــــــــــــباب لـــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــا انتـــــــــــــــــــــــــشاء  

  

  وصــــــــــــــــــــــــــــــلح واختــــــــــــــــــــــــــــــصام وائــــــــــــــــــــــــــــــتالف

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقوام قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  

  

  هلـــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــسم أســـــــــــــــــــــــــرار عظـــــــــــــــــــــــــام

  
  تالءوللــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيخني فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  ّويف علـــــــــــــــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  
ـــــــــــــــالك األمـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــا خفـــــــــــــــــاء     مــ

  

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــا زال الــــــــــــــــــــــــــــــــصحابة عارفيــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
  ًيقينــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا طلعــــــــــــــــــت ذكــــــــــــــــــاء  

  

  فأثبــــــــــــــــــــــــــت ذاك للــــــــــــــــــــــــــشيخني واخــــــــــــــــــــــــــرت

  
  .»مـــــــــــن األوصـــــــــــاف مـــــــــــدحا مـــــــــــا تـــــــــــشاء   
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)35 (  

  ّ اهللا الدهلوي ّرواية ولي
بعـد جوابـه علـى  ـ )قـرة العينـني ( يف   ـ)الـدهلوي ( ّقال ويل اهللا الدهلوي والـد خماطبنـا 

ّكالم احملقق نصري الدين الطوسي يف أفضلية أمري املؤمنني  ّ:  
ّوبعــد هــذا كلــه ، فــإن مجيــع مــا ذكــره املتــأخرون مــن املعتزلــة«  ّ كمــا ينقــل عــن اإلمــام  ـ ّ

ّحججنـا يف أفـضلية املرتـضى ممـ ـ الرازي يف كتـاب األربعـني ، واختـصره نـصري الـدين الطوسـي ن ّ
ّكان يف أيام خالفته ، ونعرتف بأصله ونتمسك بثبوته يف حمله ، ال بالنسبة إىل الشيخني  ّ ّ«.  

هـــذا كـــالم ويل اهللا الـــدهلوي ، ومـــن راجـــع األربعـــني للـــرازي وكـــالم النـــصري الطوســـي ، 
  : قال الرازي .وجد فيه حديث التشبيه

مــن أراد أن  :قــال روى أمحــد والبيهقــي يف فــضائل الــصحابة  ـ احلجــة التاســعة عــشر« 
ينظر إىل آدم يف علمه ، وإىل نوح يف تقـواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف هيبتـه ، 

  .وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
ًظــاهر احلــديث يــدل علــى أن عليــا كــان مــساويا هلــؤالء األنبيــاء يف هــذه الــصفات ، وال  ً ّ ّ

ّشـــــك أن هـــــؤالء األنبيـــــاء  يف هـــــذه الـــــصفات كـــــانوا أفـــــضل مـــــن أيب بكـــــر وســـــائر الـــــصحابة ، ّ
  .)1(» منهم  واملساوي لألفضل أفضل ، فيكون علي أفضل

__________________  
  .313: األربعني يف أصول الدين ) 1(
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)36 (  

   األميرّرواية محمد
ّوقال العالمة حممد األمري الصنعاين يف  ّما نصه ) ة شرح التحفة العلوي ـ ّالروضة الندية( ّ

ذكـر تـشبيه :  مـا لفظـه ;ّقد شبهه خبمسة من األنبيـاء كمـا قـال احملـب الطـربي : فائدة « : 
  :ٍ خبمسة من األنبياء 2علي 

ّعــن أيب احلمــراء قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ْمــن أراد أن ينظــر إىل آدم : ّ
ّـىل حيــىي ابـن زكريا يف زهــده ، وإىل يف علمـه ، وإىل نـوح يف فهمــه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإ

  .ّموسى يف بطشه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
  .أخرجه أبو اخلري احلاكمي

ّوعن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن أراد : ّ
 إىل أن ينظـــر إىل إبـــراهيم يف حلمـــه ، وإىل نـــوح يف حكمـــه ، وإىل يوســـف يف مجالـــه ، فلينظـــر

  .علي بن أيب طالب
  .ّأخرجه املال يف سريته

ّوقــد شــبهه صــلى اهللا عليــه وســلم ــؤالء اخلمــسة الرســل يف: قلــت  ّ اكتــسابه للخــصال  ّ
  .»الشريفة من خصاهلم 

  ترجمة األمير
وأوالد اإلمام املتوكل علماء جهابذة وأبرار ، أعظمهـم ولـده  « : ـ الحفظي الشافعي 1

د بـــاهللا  ًحممـــد بـــن إمساعيـــل ، قـــرأ كتـــب احلـــديث وبـــرع فيهـــا ، كـــان إمامـــا يف الزهـــد ّـــاإلمـــام املؤي ّ
  .ّوالورع ، يعتقده العامة واخلاصة
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ّـالسيد اتهد الشهري ، واحملدث الكبري ، الـسراج املنـري ، حممد : ومن أعيان آل اإلمام  ّ ّ
ـمائـة مؤلف ، ّبن إمساعيـل األمـري ، مـسند الـديار وجمـدد الـدين يف األقطـار ، صـنف أكثـر مـن 

  .)1(» وهو ال ينسب إىل مذهب ، بل مذهبه احلديث 
  . ..اإلمام الكبري ، اتهد املطلق ، صاحب التصانيف « : ـ الشوكاني 2

ّبرع يف مجيع العلوم ، وفاق األقران ، وتفرد برياسة العلم يف صنعاء ، وتظهر باالجتهـاد 
ّ، وعمل باألدلة ، ونفر عن التقليـد ، وزيـف مـا   وباجلملـة . ..ّـال دليـل عليـه مـن اآلراء الفقهيةّ

  .)2(» ّ، فهو من األئمة اددين ملعامل الدين 
ّوهـو اإلمـام الكبـري ، احملـدث األصـويل ، املـتكلم الـشهري ، قـرأ كتـب  « : ـ القنـوجي 3 ّ

 ًاحلــديث وبــرع فيهــا ، وكــان إمامــا يف الزهــد والــورع ، وكــان ذا علــم كــري ورياســة عاليــة ، ولــه يف
د أحــدا مــن أهــل املــذاهب ، وصــار  ًالــنظم اليــد الطــوىل ، بلــغ رتبــة االجتهــاد املطلــق ، ومل يقل ــ

ًإماما كامال مكمال بنفسه ً.. . « )3(.  

)37 (  

   الحفظي الشافعي رواية
ــــه  روى البيهقــــي يرفعــــه إىل « : ورواه شــــهاب الــــدين احلفظــــي العجيلــــي الــــشافعي بقول

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مـن أراد أن ينظـر إىل نـوح يف تقـواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه : ّ
  .)4(» ، وإىل موسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف زهادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املال) 1(
  .133 / 2البدر الطالع ) 2(
  .ّأجبد العلوم ، التاج املكلل) 3(
  .خمطوط ـ يف عد مناقب اآللذخرية املآل ) 4(
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  ترجمة العجيلي 
وله مناقب وفضائل شهرية ، وكان ال يسمع بذي « : وترجم الصديق حسن القنوجي 

ّفضيلة من جهة من اجلهات إالوتعرف به واستطلع حقيقة فضيلته ، ومكث علـى هـذه احلالـة  ّ ٍ
ْدهرا طويال ، مث آثر اخللوة والعزلة إىل أن انتقل إىل جوار ر ّ ً   .)1(» محة اهللا تعاىل ً

)38 (  

  ّ اهللا اللكهنوي ّرواية ولي
ّقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : ورواه املولـــوي ويل اهللا اللكهنـــوي بقولـــه  مـــن أراد أن  :ّ

ينظر إىل آدم يف علمه ، وإىل نوح يف تقـواه ، وإىل إبـراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف هيبتـه ، 
  .)2(» أيب طالب  لي بنوإىل عيسى يف زهادته ، فلينظر إىل ع

  :أقول 
ّقـد عرفــت مبـا تلونــاه عليـك ونقلنــاه لـك مــن كلمـات أســاطني أئمـة أهــل الـسنة ، وكبــار  ّ

مبختلــف ألفاظــه  ـ ّ أن حــديث التــشبيه. ..ّحفــاظهم ، ومــشاهري علمــائهم يف خمتلــف العلــوم
  . ..حديث صحيح ال مرية فيه وال شك يعرتيه ـ وأسانيده

__________________  
  .509: التاج املكلل ) 1(
  .خمطوط ـ ّمرآة املؤمنني يف مناقب أهل بيت سيد املرسلني) 2(
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ّإنه حديث رووه بأسانيدهم عـن عـدة مـن الـصحابة عـن النـيب األكـرم والرسـول األعظـم 
ٍ ّ ّ

6.  
  . ..رووه وأخرجوه يف كتبهم ، واستشهدوا به يف كلمام ، ونظموه يف أشعارهم

 ويــزعم عــدم !ّ وينكــر وجــوده يف كتــب أهــل الــسنة!ّحتهصــ) الــدهلوي ( فكيــف ينفــي 
  !؟ّقبوهلم إياه

  ً.فاهللا حسيبه على ما قال وكفى به حسيبا
ّلكـــن الـــذي نتوخـــاه ونرجـــوه أن ال يقـــدم أحـــد علـــى مـــا أقـــدم عليـــه ، وال يغـــرت مبـــا قالـــه  ْ ّ ّ

 كل (ّوتقوله ، فإن  ٌنـفس بما كسبت رهينةُ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ ٍ ْ ِِ اهللا من ورائه( ) َ َ ْ ِ ٌم محيطُ ِ ُ ْ (.  
  .ّهذا كله بالنسبة إىل سند هذا احلديث

  :ّوقس عليه يف البطالن كلماته يف الداللة ، كما سيتضح لك ، وعلى اهللا التكالن 
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  :قوله 
   ..ّوهو ما رواه اإلمامية: احلديث السادس 

  :أقول 
ّإن اإلماميـــة يـــروون حـــديث التـــش ٍبيه ، يف كتـــبهم يف األخبـــار واملناقـــب ، بطـــرق وألفـــاظ ّ ٍ

ًخمتلفة ، وهم غري حمتاجني إىل رواية غريهم ، غري أم يوردونه يف كتبهم عن أهل الـسنة أيـضا  ّ ّ
  :ّمن باب اإللزام ، كما هو املتبع يف قانون املناظرة 

  ّالحديث في كتب اإلمامية
ٌفـصل يف مناقبـه ، ومــا «  : ; اإلربلـي قـال الـوزير علـي بـن عيـسى بـن أيب الفـتح ـ 1

ّأعد اهللا تعاىل حملبيه ، وذكر غزارة علمه ، وكونه أقضى األصحاب  ّ:  
ّلــو أن  : 6 قــال قــال رســول اهللا 2عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس : مـن مناقــب اخلــوارزمي 

ّالرياض أقالم ، والبحر مداد ، واجلـن حـساب ، واإلنـس كتـاب ، مـا أحـصوا فـضائل علـي بـن  ّ ّ
  .»يب طالب أ

  :ـ ّمث قال بعد نقل أحاديث أخرى 
ْمــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ،   :6ومنـه عــن أيب احلمــراء قــال قـال رســول اهللا « 

  وإىل نوح يف فهمه ، وإىل حيىي بن زكريا يف 
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  .»زهده ، وإىل موسى بن عمران يف بطشه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 
  .ّمل أكتبه إالذا اإلسناد: ي قال أمحد بن احلسني البيهق

 6ّوقد روى البيهقي يف كتابه املصنف يف فضائل الصحابة يرفعه بـسنده إىل رسـول اهللا 
ه قــال  ٍمــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف تقــواه ، وإىل إبــراهيم يف حلمــه ، : ّــإن ْ

  . بن أيب طالبوإىل موسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي
ّ مــن هــذه الــصفات احملمــودة ، واجتمــع فيــه مــا : مــا ثبــت هلــم 7فقــد ثبــت لعلــي 

  .)1(» ّتفرد يف غريه 

  ترجمة اإلربلي 
  :بقوله ) فواته ( وقد ترجم ابن شاكر الكتيب علي بن عيسى اإلربلي يف 

، علـي بــن عيــسى بـن أيب الفــتح ، الــصاحب ، ـاء الــدين ، ابــن األمـري فخــر الــدين « 
ّ لـه شـعر وترسل ، وكـان رئيـسا ، كتـب ملتـويل أربـل مث خـدم .اإلربلي ، املنشيء الكاتـب البـارع ّ ً ّـ

ّببغداد يف ديوان اإلنشاء ، أيام عالء الدين صاحب الديوان ، مث إنه فرت سوقه يف دولـة اليهـود  ّ
ْ، مث تراجع بعدهم وسلم ومل ينكب ، إىل أن مات سنة  ّ ّ692.  

  .ّة ومكارم أخالق ، وفيه تشيعّوكان صاحب جتمل وحشم
  .ًوكان أبوه واليا بأربل

ّولبهـــاء الـــدين مـــصنفات أدبيـــة ، مثـــل املقامـــات األربـــع ، ورســـالة الطيـــف ، املـــشهورة ، 
 وخلف ملا مات تركة عظيمة ، حنو ألفي ألف درهم ، .وغري ذلك

ّ
  

__________________  
  .114 ـ 113 / 1ّكشف الغمة يف معرفة األئمة ) 1(
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ًتسلمها ابنه أبو الفتح ، وحمقها ، ومات صعلوكا  ََ ّ «)1(.  
ٍوالبـن شــاكر مقــام جليـل لــدى أهــل الـسنة ، وال خيفــى مــا لكتبـه مــن قيمــة   . ..واعتبــارّ

)2(.  
ّوروى زين الدين حممد بن علي بن شهرآشوب الـسروي املازنـدراين حـديث التـشبيه  ـ 2

  ً. كما عرفته سابقا.عن أمحد بن حنبل وابن بطة
 حـديث التـشبيه عـن أيب ; ـ وأورد أبو احلـسن حيـىي بـن احلـسن بـن البطريـق احللـي ـ 3

  :وباإلسناد قال « : احلسن ابن املغازيل حيث قال 
د بـــن عبـــدالوهاب قـــال  ّأخربنـــا أمحـــد بـــن حمم ّحـــدثنا احلـــسني بـــن حممـــد بـــن احلـــسني : ّـــ ّ

ّحدثنا حممد بن حممود قـال : العدل العلوي الواسطي قال  نا إبـراهيم بـن مهـدي االبلـي ّحـدث: ّ
ّحـدثنا زيـد بـن عطيـة قـال : ّحدثنا إبراهيم بن سليمان بن رشيد قـال : قال  ّحـدثنا أبـان بـن : ّ

مــن أراد أن ينظــر إىل علــم آدم ، وفقــه  : 6فــريوز ، عــن أنــس بــن مالــك قــال قــال رســول اهللا 
  .)3(» نوح ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

ّحممــد بــن علــي الــسهمي احللــيونقــل الــشيخ احلــسن بــن  ـ 4 حــديث  ـ طــاب ثــراه ـ ّ
ّلعمر بن حممد بن خضر املعروف باملال األردبيلي ) ّوسيلة املتعبدين ( التشبيه عن  ّ

)4(.  
ّوأورد العالمـة الـشيخ حممـد بـاقر بـن حممـد تقـي الـسي ـ 5 ّ حبــار ( يف  ـ طـاب ثـراه ـ ّ

  .ّ احلديث عن أمحد وابن بطةعبارة ابن شهرآشوب ، اليت روى فيها هذا) األنوار 
__________________  

  .66 / 2فوات الوفيات ) 1(
  .2019 ، 1292 ، 1185 ، 293:  ، كشف الظنون 451 / 3الدرر الكامنة : انظر ) 2(
  .369: عمدة عيون صحاح األخبار ) 3(
ّاألنوار البدرية يف دفع شبه النواصب والقدرية) 4(   .خمطوط ـ ّ
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من نفي  ـ ّذا الكالم حيث نسب رواية احلديث إىل اإلمامية) ي الدهلو( فما قصده 
اه ّــروايــة أهــل الــسنة إي ّواضــح الفــساد ، بــل إن اإلماميــة  ـ ّ يروونــه بطــرقهم ، وينقلونــه عــن أهــل ّ
ًالسنة أيضا إلفحامهم ّ.  

ْأن ينقـل مجيـع طـرق هـذا احلـديث أو أكثرهـا ، وال ) ّالـدهلوي (  بــ ّمث إنه كان األحـرى
ٍمن أن يصرح بكثرة طرقه ورواته ، ال أن يكتفي بطرق واحد منهاّأقل  ٍ ْ ْ.  

  :قوله 
ّوفساد مبادئ هذا االستدالل ومقدماته من الصدر إىل الذيل ظاهر على كل خبري ّ ّ.  

  :أقول 
ّزعم فساد هذا االسـتدالل إمنـا ينـشأ ممـن فـسدت مبـادئ عقلـه بالوسـاوس الـشيطانية ،  ّ ّ

( لفطـــــرة املـــــستقيمة والعقـــــل الـــــسليم ال يـــــصغي إىل تـــــشكيكات ّوإن العـــــامل اخلبـــــري صـــــاحب ا
ْ نسأل اهللا اهلداية إىل ـج الـسداد ، وهـو الـصائن مـن أن ميتلـئ . ..وخرافاته اهلزيلة) الدهلوي 

ّاإلنــسان مــن الـــرأس إىل القــدم باحلقـــد والعنــاد ، لفــضائل وصـــي شــفيع األمـــم ، ويتنكــب عـــن  ّ
  .ّالطريق األمم

  :قوله 
ًأوال    .ّ هذا احلديث ليس من أحاديث أهل السنةّإن: ّ
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  :أقول 
 ألــيس عبــدالرزاق الــصنعاين ، وأمحــد بــن حنبــل ، وأبــو حــامت !!العجــب مــن هــذا الرجــل

ّالرازي ، وابن شاهني ، وابن بطة ، واحلاكم النيسابوري ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقـي 
ّ والعطـار ، وشـهردار الـديلمي ، واخلـوارزمي ، ّوالـسنائي ، بن املغازيل ، وشريويه الـديلمي ،، وا

ّوأبو اخلري احلـاكمي ، والـصاحلاين ، وابـن طلحـة ، والكنجـي ، واحملـب الطـربي ، والـسيد علـي  ّ
ّاهلمــداين ، وأمــري مــال ، والــشهاب الــدولت آبــادي اهلنــدي ، وابــن الــصباغ ، وحــسني امليبــدي  ّ

ّايب ، ومجـــال الـــدين احملـــدث ، وأمحـــد ابـــن ّاليـــزدي ، وعبـــد الـــرمحن الـــصفوري ، وإبـــراهيم الوصـــ
ّباكثري املكي ، واملريزا حممد البدخشي ، وحممد صدر العامل ، وحممد بن إمساعيل األمري ّ ّ.. .  

ذين رووا حـــديث التـــشبيه ، مـــن أكـــابر أســـاطني أهـــل الـــسنة ،  ّألـــيس هـــؤالء وأمثـــاهلم ال ّـــ
  !؟ّومن مفاخرهم يف كل عصر وزمان
ّ زمرة أهل السنة ، وداخلني يف زمـرة أهـل الـضالل والبـدع ، إن كان هؤالء خارجني عن

ًآيــة مــن اآليــات ) الــدهلوي ( ّالــذي كــان باعتقــاد ابنــه ) ويل اهللا الــدهلوي ( فهــل يكــون أبــوه 
ّاإلهلية ومعجزة من املعجزات النبوية ، خارجا عن أهل السنة كذلك ً ّ   ؟ً

ّوإذا كان كل أولئك خارجني مـن أهـل الـسنة ، ومعـدودين  يف زمـرة املبتـدعني واهلـالكني ّ
أمحـد بـن عبـدالقادر : من أمثـال ) الدهلوي ( ْ، فال مانع من أن يقال ذلك يف حق معاصري 

  . ..العجيلي ، واملولوي ويل اهللا بن حبيب اهللا اللكهنوي
  ّوإذا كان كل هؤالء خارجني ، فال شك يف خروج من ميدحهم ويثين 
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ّعليهم ويوثقهم ، الشرتاك العلة   . ..ّ والسببّ
  .)ّالدهلوي ( ّفاحنصر التسنن يف شخص 

ّأيضا ممن ميدح ويثين على طائفة من األشخاص املـذكورين ، فيلـزم ) الدهلوي ( ّولكن  ً
ًأن خيرج هو من بني أهل السنة ، فلم يبق يف العامل سين أصال ّ َ ّ ْ.. .  

  .ّفبطل مذهب السنية ، وادم من الرأس إىل القدم
ُ وال يحيق( ِ َ ُ اْلمكرَ ْ ِ السيئ إال بأهلهَ ِ ْ َِ  ِ ُ  (.  

  إنكار رواية البيهقي والرد عليه 

  :قوله 
ًّوقــد أورده ابــن مطهر احللي يف كتبــه ، ونــسبه إىل البيهقــي مــرة ، وإىل البغــوي أخــرى ،  ّــ ّــ

  .وليس يف تصانيفهما أثر منه

  :أقول 
ي  ّـــرواه عـــن أهـــل الـــسنة مجاعـــة مـــن علمائنـــا قبـــل العالمـــة احلل ّ ( ، كـــاإلربلي صـــاحب ّ

وابـن البطريـق ) مناقـب آل أيب طالـب ( ، وابن شهرآشـوب الـسروي صـاحب ) كشف الغمة 
ّ كما دريت آنفـا ، فـال وجـه لتخـصيص إيـراد احلـديث بالعالمـة احللـي . ..)العمدة ( صاحب  ّ ً

  .ّإالتقليد الكابلي
ــــاب  ــــث قــــال يف كت ي عــــن البيهقــــي حي ّــــولقــــد أورده العالمــــة احلل لكرامــــة يف منهــــاج ا( ّ

عن البيهقي يف كتابه بإسناده عـن رسـول «  : 7يف ذكر أعلمية اإلمام أمري املؤمنني ) اإلمامة 
ّمــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف تقــواه ، وإىل إبــراهيم يف خلتــه :  قــال 6اهللا 

  ، وإىل 
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  .البموسى يف هيبته ، وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب ط
  .»ّفأثبت له ما تفرق فيهم 

  .كذلك) ج احلق ( ورواه عن البيهقي يف كتاب 
وهذا احلديث موجـود يف كتـاب البيهقـي بـالقطع واليقـني ، وقـد نـص علـى ذلـك مجاعـة 

  :ّمن أكابر أهل السنة ، أمثال 
  .ّاملوفق بن أمحد املكي أخطب خطباء خوارزم

ّوحممد بن طلحة النصييب الشافعي ّ.  
  .ّر الدين علي ابن الصباغ املالكيونو

  .واحلسني امليبدي اليزدي
  .ّواملريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين
  .وأمحد بن عبدالقادر العجيلي الشافعي
ّ، وقــد وصــفه تلميــذه حممــد رشــيد ) الــدهلوي ( ّواملــريزا حممــد البدخــشاين مقبــول لــدى 

ّخــان الــدهلوي بأنــه مــن عظمــاء علمــاء أهــل الــسنة ، فــإ وأتباعــه بنقــل ) الــدهلوي ( ْن مل يثــق ّ
  .اآلخرين عن البيهقي ، فال حميص عن قبول نقل مثل البدخشاين

فاحلمــد هللا علــى مــا أزاح الباطــل عــن نــصابه ، وأوضــح احلــق املــشرق ، ولزمــت احلجــة 
  .الكافية ، والبينة الشافية

  عدم إنكار ابن تيمية رواية البيهقي 
ّــعي طــول البـاع وســعة اإلطالع علـى كتــب الفــريقني ، ّيــد) الـدهلوي ( ّوبـالرغم مــن أن 

ٍفإنــه مل يــر الكتــب احلديثيــة ومل يعثــر عليهــا ، بــل قلــد الكــابلي يف نفــي وجــود أثــر مــن حــديث   ّ
  ًالتشبيه يف تصانيف البيهقي باليقني واجلزم رمجا 
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إين ملـا مل: ْمل أره يف تصانيفه البيهقي ، بـأن يقـصد : فليته قال  . ..بالغيب
ّ  أر كتـب البيهقـي ّ

ّـ، فـال جــرم مل أعثــر علــى هــذا احلــديث فيهــا ، وأما النفــي الــواقعي واإلخبــار احلقيقــي عــن عــدم 
ّوجوده يف تصانيف البيهقي ، فـذلك كـذب صـريح يـستبعد صـدوره بالنـسبة إىل األمـور الدينيـة 

  .ًمن أجهل الناس فضال عن األفاضل
ّاللهــــم إال ه نفــــى وجــــود أثــــر مــــن هــــذابأ) الــــدهلوي ( أن يعتــــذر أوليــــاء  ّ ـــن احلــــديث يف  ّـ

  !!ّمصنفات البيهقي ، ونفي وجود األثر ال ينايف وجود العني
ّإم جيـدون أن  . ..إىل هذا العذر الواهي) الدهلوي ( ّإنا ال نستبعد أن يلتجئ أولياء  ّ

ّـابـن تيميـة الذي هـو إمـامهم يف املكـابرة والعنـاد وإنكـار احلقـائق والفـضائل الثابتـة ال ينكــر  . ..ّ
ّوجــــود هــــذا احلــــديث يف مــــصنفات البيهقــــي ، ألنــــه يعلــــم بوجــــوده فيهــــا ، فيــــضطر إىل جــــرح  ّ

ّ إنه يقول يف جواب عبارة العالمة احللي املتقدمة . ..البيهقي نفسه والقدح فيه ، ّ:  
ًأوال : واجلـــواب أن يقـــال «   والبيهقـــي يـــروي يف الفـــضائل ؟أيـــن إســـناد هـــذا احلـــديث: ّ

: ً ويقــال ثانيــا .يفة بــل موضــوعة ، كمــا جــرت عــادة أمثالــه مــن أهــل العلــمأحاديــث كثــرية ضــع
ّهذا احلديث كذب موضوع على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، بـال ريـب عنـد أهـل العلـم  ّ
ًباحلديث ، وهلذا ال يذكره أهـل العلـم باحلـديث ، وإن كـانوا حراصـا علـى مجـع فـضائل علـي ، 

اه اخلـــصائص ، والرتمـــذي قـــد ذكـــر كالنـــسائي ، قـــصد أن جيمـــع فـــضائل  ــعلـــي يف كتـــاب مس ّـ ٍ
أحاديــث متعــددة يف فــضائله ، وفيهــا مــا هــو ضــعيف بــل موضــوع ، ومــع هــذا مل يــذكروا هــذا 

  .)1(» وحنوه 
فأنــت تــرى ابــن تيميــة يرمــي احلــديث بالــضعف بــل بالوضــع ، ويــصف البيهقــي وأمثالــه 

ً احللـي صـادقا يف عـزو احلـديث إىل ّبرواية أحاديث ضعيفة بـل موضـوعة ، فلـو مل يكـن العالمـة ّ
ّالبيهقي ، لكان الرد عليه من هذه الناحية أقوى وأشد ّ.. .  

__________________  
  .510 / 5ّمنهاج السنة ) 1(
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ّال ينكر وجود هذا احلـديث يف مـصنفات البيهقـي ،  ـ ّهذا املتعصب العنيد ـ ّفابن تيمية
ّكما أنه ال ينفي داللته علـى أفـضلية أمـري  ، وال جيعلـه مـن قبيـل تـشبيهات الـشعراء 7 املـؤمنني ّ

  . ..يف مدائحهم لألشخاص
ّينكــر وجــوده يف مـصنفات البيهقــي بــل ســائر كتـب أهــل الــسنة ولــو ) الــدهلوي ( لكـن  ّ

  . ..ٍبإسناد ضعيف ، وجيعله من قبيل إغراقات الشعراء وتشبيهام يف األشعار
ّصحة هذا احلـديث ، : ّه كل خبري هو ّوالواقع الذي يذعن به كل منصف ، ويعرتف ب

ّ ، ووجـوده يف كتـب أهـل الـسنة املعتـربة املـشهورة ، ويف كتـب 6وثبوت صدوره عـن رسـول اهللا 
ّالبيهقـــي ومـــصنفاته ، فـــدعوى ابـــن تيميـــة ضـــعف هـــذا احلـــديث أو وضـــعه دعـــوى بـــال دليـــل ،  ّ

ًوالبيهقـــي قـــد التـــزم بـــأن ال يـــروي حـــديثا يعلـــم بكونـــه موضـــوعا ، ومـــن ه ً نـــا مل يـــرم العلمـــاء مـــا ْ
  .أخرجه البيهقي بالوضع

  كلمات في وصف البيهقي وكتبه 
يستـــشم منـــه اإلزراء  » . ..وهلـــذا ال يـــذكره أهـــل العلـــم باحلـــديث« : ّوقـــول ابـــن تيميـــة 

ّالشديد حبق البيهقي ّ.. .  
ه مل يــصف أحــد البيهقــي مبــا وصــفه بــه ابــن تيميــة ، ومــا هــذا إاللغــرض رد أحاديــث  ّإن ّ ّ ٌ ـ ّـ

ً أهل البيت والطعن فيها ، ولنذكر شيئا من كلمات القوم يف وصف البيهقي فضائل ّ:  
ّقـد ذكرنـا سـابقا أن صـاحب  ـ 1 « : ٍيقـول يف حـق مجاعـة فـيهم البيهقـي ) املـشكاة ( ً

ّإين إذا أسندت احلديث إليهم كأين أسندت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ«.  
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الكورة من ال حيصى من الفضالء والعلماء وقد أخرجت هذه « : ياقوت احلموي  ـ 2
  .والفقهاء واألدباء ، ومع ذلك ، فالغالب على أهلها مذهب الرافضة الغالة

موســى البيهقــي ، ّومـن أشــهر أئمـتهم اإلمــام أبــو بكـر أمحــد بــن احلـسني بــن عبــداهللا بـن 
ويل ، مـن أهـل خـسروجرد ، صـاحب التـصانيف املـشهورة ، وهـو اإلمـام احلـافظ ، الفقيـه األصــ

ّالــدين الــورع ، أوحــد الــدهر يف احلفــظ واإلتقــان ، مــع الــدين املتــني ، مــن أجــل أصــحاب أيب 
ّعبداهللا احلاكم واملكثـرين عنـه ، مث فاقـه يف فنـون مـن العلـم تفـرد ـا ، رحـل إىل العـراق وطـوف   ّ

ّاآلفاق ، وألف من الكتب ما يبلغ قريبا من ألف جزء ، مما مل يسبق إىل مثله ً.. .«  )1(.  
ًكـان إمامـا فقيهـا حافظـا ، مجـع بـني معرفـة احلـديث والفقـه ، وكـان « : الـسمعاين  ـ 3 ً ً

ّتتبـــع نـــصوص الـــشافعي ، ومجـــع كتابـــا فيهـــا مســـاه كتـــاب املبـــسوط ، وكـــان اســـتاذه يف احلـــديث  ً ّ
ّاحلـاكم أبــو عبــداهللا حممد بـن عبــداهللا احلــافظ ، وتفقــه علــى أيب الفـتح ناصــر بــن حممــد العمــري  ــ ّّ

ّروزي ، ومســع احلــديث الكثــري ، وصــنف فيــه التــصانيف الــيت مل يــسبق إليهــا ، وهــي مــشهورة املــ
ّ وأدركت عشرة من أصحابه الذين حدثوين عنه. ..موجودة يف أيدي الناس ، مسعت منها ّ.  

  .)2( » 458 ووفاته يف سنة . يف شعبان384وكانت والدته يف سنة 
افظ الكبــري املــشهور ، واحــد زمانــه وفــرد الفقيــه الــشافعي ، احلــ« : ّابــن خلكــان  ـ 4

ّأقرانه يف الفنون ، من كبار أصحاب احلاكم أيب عبداهللا ابـن البيـع يف احلـديث ، مث الزائـد عليـه  ّ
ّ وهـو أول مـن مجـع نـصوص اإلمـام الـشافعي رضـي اهللا تعـاىل عنـه يف عـشر . ..يف أنواع العلـوم

  .ً وكان قانعا من الدنيا بالقليل. ..ّجملدات
__________________  
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ّما من شافعي املذهب إالوللـشافعي عليـه منـة ، إال: ّوقال إمام احلرمني يف حقه  ّّ أمحـد  ّ
  . ..ّالبيهقي فإن له على الشافعي منة

  .)1( » . ..ّوكان على سرية السلف ، وأخذ عنه احلديث مجاعة من األعيان
  . ..ّاحلافظ ، العالمة ، الثبت ، الفقيه ، شيخ اإلسالم: البيهقي هو « : الذهيب  ـ 5

كان البيهقي على سـرية العلمـاء ، قانعـا : قال احلافظ عبدالغافر بن إمساعيل يف تارخيه 
ًباليسري ، متجمال يف زهده وورعه ّ.  

ين والـورع ، واحـد زمانـه يف ّهو أبو بكر ، الفقيه احلافظ ، األصـويل ، الـد: ًوقال أيضا 
احلفظ وفرد أقرانه يف اإلتقان والضبط ، من كبار أصحاب احلاكم ، ويزيد على احلـاكم بـأنواع 
ّمن العلوم ، كتب احلديث وحفظه من صباه ، وتفقـه وبـرع ، وأخـذ فـن األصـول ، وارحتـل إىل 

ّـالعراق واجلبال واحلجاز ، مث صنف ، وتواليفه تقارب ألف جزء مما  ّ مل يـسبقه إليـه أحـد ، مجـع ّ
ّـبني علم احلديث والفقه وبيـان علـل احلـديث ووجـه اجلمـع بـني األحاديـث ، طلـب منـه األئمة 

 ، وعقـــدوا لـــه الـــس 441االنتقـــال مـــن بيهـــق إىل نيـــسابور لـــسماع الكتـــب ، فـــأتى يف ســـنة 
  .ّلسماع كتاب املعرفة ، وحضره األئمة

حــني ابتــدأت بتــصنيف : بيهقــي ، قــال أيب قــال شــيخ القــضاة أبــو علــي إمساعيــل ابــن ال
وفرغـت مـن ـذيب أجـزاء منـه ، مسعـت  ـ يعـين كتـاب املعرفـة مـن الـسنن واآلثـار ـ هذا الكتاب

: يقــول  ـ وهـو مـن صــاحلي أصـحايب وأكثـرهم تـالوة وأصــدقهم هلجـة ـ ّـالفقيـه حممد بـن أمحــد
 كتبـت اليـوم مـن كتــاب : يف النـوم ، وبيـده أجــزاء هـذا الكتـاب وهـو يقــول ;رأيـت الـشافعي 

ويف صـباح ذلـك اليـوم رأى فقيـه :  قـال .قرأا ، ورآه يعتـد بـذلك: الفقيه سبعة أجزاء أو قال 
  آخر من 

__________________  
  .75 / 1وفيات األعيان ) 1(
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ًإخواين الشافعي قاعدا يف اجلامع على سرير وهو يقول   : قـد اسـتفدت اليـوم مـن كتـاب الفقيـه
  .ذاحديث كذا وك

: ّمسعت الفقيه أبا حممـد احلـسن بـن أمحـد الـسمرقندي احلـافظ يقـول : وأخربنا أيب قال 
ًرأيــت يف املنــام كــأن تابوتــا عــال يف الــسماء : ّــمسعــت الفقيــه حممد بــن عبــدالعزيز املــروزي يقــول  

  .تصنيفات أمحد البيهقي:  فقال ؟ما هذا :يعلوه نور ، فقلت 
  .ايات الثالث من الثالثة املذكورينمسعت احلك: مث قال شيخ القضاة 

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 ْ ّ.  

بـة ، ومسعـوا منـه كتبـه ، ٍوقد قدم قبل موته بـسنة أو أكثـر إىل نيـسابور وتكـاثر عليـه الطل
وجلبت إىل العـراق والـشام والنـواحي ، واعتـىن ـا احلـافظ أبـو القاسـم الدمـشقي ، ومسعهـا مـن 

  .أصحاب البيهقي ، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن املرادي
ّمــا مــن فقيــه شــافعي إال وللــشافعي : وبلغنــا عــن إمــام احلــرمني أيب املعــايل اجلــويين قــال  ٍ

ّعليه منة إال ّأبا بكر البيهقي ، فإن املنة له على الشافعي ، لتصانيفه يف نصرة مذهبه ّ ّ.  
ًأصـــاب أبـــو املعـــايل هكـــذا ، ولـــو شـــاء البيهقـــي أن يعمـــل لنفـــسه مـــذهبا لكـــان : قلـــت 

ّقادرا علـى ذلـك ، لـسعة علومـه ومعرفتـه بـاإلختالف ، وهلـذا تـراه يلـوح بنـصر مـسائل ممـا صـح  ّ ً
  .)1( » . ..يف احلديث
   فذكر . ..ّالبيهقي اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان« : ًضا أي ـ 6

__________________  
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ّمشاخيه ومصنفاته ، وكلمات إمام احلرمني وعبـد الغـافر يف حقـه ومـا نقلـه ولـده مـن الرؤيـا ، مث  ّ ّ
  .)1(ذكر وفاته ، ومن روى عنه 

ٍ وبلغــت تــصانيفه ألــف جــزء ، ونفــع اهللا ــا . ..ام العــاملالبيهقــي اإلمــ« : ًأيــضا  ـ 7

ًاملسلمني شرقا وغربا ، ألمانة الرجل ودينه وفضله وإتقانه   .)2(» فاهللا يرمحه  .ً
اإلمام الكبري ، احلافظ النحرير ، أمحد بن احلـسني ، البيهقـي ، الفقيـه « : اليافعي  ـ 8

، من كباد أصحاب احلاكم أيب عبـداهللا ابـن البيـع الشافعي ، واحد زمانه وفرد أقرانه يف الفنون 
يف احلــديث ، الزائــد عليــه يف أنــواع العلــوم ، لــه مناقــب شــهرية ، وتــصانيف كثــرية بلغــت ألــف 

ّمث نقل ما قيل يف حقه من كلمات الثناء  » . ..جزء ّ)3(.  
عاة كان اإلمام البيهقـي أحـد أئمـة املـسلمني ، وهـداة املـؤمنني ، والـد« : السبكي  ـ 9

إىل حبل اهللا املتني ، فقيـه جليـل ، حـافظ كبـري ، اصـويل حنريـر ، زاهـد ورع ، قانـت هللا ، قـائم 
ًبنصرة املذهب اصوال وفروعا ، جبال من جبال العلم ً  صار واحد زمانه ، وفارس ميدانه ، . ..ً

ًوأحـــذق احملـــدثني ذهنـــا ، وأســـرعهم فهمـــا وأجـــودهم قرحيـــة ًّ مل وبلغـــت تـــصانيفه ألـــف جـــزء ، و .ً
ًيتهيأ ألحد مثلها ، أما السنن الكبري ، فما صنف يف علم احلـديث مثلـه ـذيبا وترتيبـا وجـودة  ً ً ّ ّ ٍ ّ

ّ وكلهـا مـصنفات لطـاف . ..ّ، وأما املعرفة معرفة السنن واآلثار ، فال يستغين عنه فقيه شـافعي ّ
ٍا مل يتهيأ ألحـد ّ، مليحة الرتتيب والتهذيب ، كثرية الفائدة ، يشهد من يراها من العارفني بأ ّـ

  .من السابقني
__________________  

  .1132 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .2421 / 3العرب يف خرب من غرب ) 2(
  .458: حوادث ـ مرآة اجلنان ) 3(
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ّويف كــالم شــيخنا الــذهيب أنــه أول مــن مجــع نــصوص الــشافعي  ولــيس ذلــك ، بــل هــو .ّ
ًب الـسابقني ، وال أعـرف أحـدا بعـده مجـع آخر من مجعهـا ، ولـذلك اسـتوعب أكثـر مـا يف كتـ

ّالنصوص ، ألنه سد الباب على من بعده ّ.  
  . ..ّوكانت إقامته ببيهق ، مث استدعاه وايل نيسابور ليقرأ عليه كتاب املعرفة

  . ..قال عبدالغافر
  . ..قال شيخنا الذهيب
  . ..وقال إمام احلرمني

  .)1( » . ..وقال شيخ القضاة أبو علي ولد البيهقي
  .)2( » . ..ًكان إماما يف احلديث والفقه« : ابن األثري  ـ 10
ًكــان إمامــا يف احلــديث والفقــه علــى مــذهب الــشافعي ، وكــان « : أبــو الفــداء  ـ 11

  .)3( » . .. أوحد زمانه. ..ًزاهدا
 رحـل يف طلـب احلـديث إىل العـراق . ..إمـام يف احلـديث والفقـه« : ابن الـوردي  ـ 12

 . ..ّـ، وهو أول من مجع نصوص الشافعي يف عـشر جملدات ، ومـن تـصانيفهواجلبال واحلجاز 
  .)4(»  وكان قانعا من الدنيا بالقليل . ..قال إمام احلرمني

 احلـافظ الفقيـه األصـويل ، الزاهـد الـورع ، القـائم يف نـصرة املـذهب« : األسـنوي  ـ 13
... « )5(.  

__________________  
  .8 / 4طبقات الشافعية ) 1(
  .52 / 10 ـ 458 حوادث سنة .377 / 8الكامل يف التواريخ ) 2(
  .158 / 2 ـ 458 حوادث سنة .املختصر يف أخبار البشر) 3(
  .559 / 1 ـ 458 حوادث سنة .تتمة املختصر يف أخبار البشر) 4(
  .198 / 1طبقات الشافعية ) 5(
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 اخلـسروجردي ، اإلمـام احلـافظ الكبـري أبـو بكـر البيهقـي ،« : ابـن قاضـي شـهبة  ـ 14
ّمســــع الكثــــري ورحـــــل ومجــــع وحــــصل وصـــــنف  وكــــان كثــــري التحقيـــــق واإلنــــصاف ، حـــــسن . ..ّ

  . ..التصنيف
  .)1( » . .. وقال إمام احلرمني. ..قال عبدالغافر

كــان أوحـد دهـره يف احلــديث والتـصانيف ومعرفـة الفقــه ، « : اخلطيـب التربيـزي  ـ 15
  .وهو من كبار أصحاب احلاكم أيب عبداهللا

أبـو احلـسن  :سبعة من احلفـاظ أحـسنوا التـصنيف ، وعظـم االنتفـاع بتـصانيفهم : الوا ق
ّعلي بن عمر الدارقطين ، مث احلـاكم أبـو عبـداهللا النيـسابوري ، مث أبـو حممـد عبـد الغـين األزدي  ّ ّ
ّحــافظ مــصر ، مث أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــداهللا اإلصــفهاين ، مث أبــو عمــرو ابــن عبــدالرب النمــري  ّ

ّل املغـــرب ، مث أبـــو بكــــر أمحـــد بـــن حـــسني البيهقــــي ، مث أبـــو بكـــر أمحـــد اخلطيــــب حـــافظ أهـــ ّ
  .)2( » . ..البغدادي

لــزم احلــاكم  . ..البيهقــي اإلمــام احلــافظ العالمــة ، شــيخ خراســان« : الــسيوطي  ـ 16
ٍوختـرج بـه ، وأكثـر منـه جـدا ، وهـو مـن كبـار أصـحابه ، بـل زاد عليـه بـأنواع مـن العلـوم ، كثــري  ًّ

 يث وحفظه مـن صـباه ، بـرع وأخـذ يف األصـول وانفـرد باإلتقـان والـضبط واحلفـظ ، ورحـلاحلد
ّ وبــورك لــه يف علمــه ، حلــسن قــصده وقــوة فهمــه وحفظــه ، . ..ً وعمــل كتبــا مل يــسبق إليهــا...

 بنيــسابور ، 455ًوكــان علــى ســرية العلمــاء ، قانعــا باليــسري ، مــات يف عاشــر مجــادى األوىل 
  .)3(» يهق مسرية يومني ونقل يف تابوت إىل ب

__________________  
  .226 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .ط مع املشكاة ـ اإلكمال يف أمساء الرجال) 2(
  .433: طبقات احلفاظ ) 3(
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  :أقول 
ًوهكــذا جتــد الثنــاء عليــه وعلــى مــصنفاته يف غــري هــذه الكتــب ، فراجــع مــثال  فــيض : ( ّ

) ّ التـاج املكلـل (و ) األسـانيد   مقاليـد(و ) ّاهـب اللدنيـة رح املو شـ(و )  املرقـاة (و ) القدير 
  .ّوغريها ، ولوال خوف اإلطالة ألوردنا كل ذلك ، ولكنا حاولنا اإلختصار بقدر اإلمكان

ٍوعلــى اجلملــة ، فإنــك إذا وضــعت يــدك علــى أي كتــاب تــرجم فيــه للبيهقــي ، فــال جتــد  ّ ّ
ّ فكلهــــم يــــصفونه بــــاحلفظ واإلتقــــان واإلمامــــة ّالثنــــاء عليــــه وعلــــى ســــائر آثــــاره ومــــصنفاته ،ّ إال

 ّوالديانــة والــورع وأمثــال ذلــك مــن األوصــاف احلميــدة ، ويــصفون مــصنفاته بــاجلودة والتهــذيب
ّ وقــد رأيــت كيــف أقبــل حفــاظ عــصره واملتــأخرون عنــه علــى مــصنفاته وتناقلوهــا . ..واالعتبــار ّ ّ
يت قـــال  وناهيـــك بالرؤيـــا الـــيت رآهـــا أحـــد معاصـــريه مـــن ا. ..ومسعوهـــا ّـــألعـــالم ، تلـــك الرؤيـــا ال

  . ..»هي حق « ّالذهيب وغريه 

  :أقول 
ّفثبت أن البيهقي ال يروي يف الفضائل األحاديث الضعيفة بل املوضـوعة كمـا زعـم ابـن 

ًتيمية ، ولكن احلقيقة هي أن من يروي شيئا من مناقب علي  ّ يتهم بـأنواع الـتهم وإن وافقـه 7ّ ّ
مـــع الكثـــري مـــن األعـــالم واملـــشاهري ، كمـــا هـــو الـــشأن يف حــــديث ّيف روايتـــه اجلـــم الغفـــري واجل

هـذا ، وال  .ّالتشبيه الذي رواه من أعالم القوم مـن عرفـت ، وأخرجـه عبـدالرزاق بـسند صـحيح
ه بعــد أن أخــرج البيهقــي مــن زمــرة أهــل العلــم  ّــخيفــى التنــاقض املوجــود يف كــالم ابــن تيميــة ، فإن

  بزعمه ، ذكر أن أهل العلم باحلديث ال باحلديث لروايته هذا احلديث املوضوع 
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ّيذكرونــــه لكونــــه موضــــوعا ، وصــــرح مــــنهم باســــم النــــسائي والرتمــــذي ، ومعــــىن كالمــــه هنــــا أن  ًّ
ّ لكنه يعلم بوجود بعض املناقب فيهمـا ، .ّكتابيهما جمردان عن األحاديث الضعيفة واملوضوعة

ّفحملــــه تعــــصبه علــــى أن ينــــاقض نفــــسه فيــــدعي وجــــود مــــا هــــو ضــــعيف ْ  بــــل هــــو موضــــوع يف ّ
  .ّ فالعياذ باهللا من التعصب والعنادً.كتابيهما أيضا

ّكمـــا ثبـــت أن حـــديث التـــشبيه مـــن األحاديـــث الـــيت أخرجهـــا البيهقـــي ، فـــال شـــك يف 
ّصحة نسبة العالمة احللي رواية احلديث إليه ّ.  

  .ًتبعا للكابلي) الدهلوي ( فظهر بطالن ما ذكره 
ًي أيـــضا الكـــابلي يف هـــذه الـــدعوى ، فـــأنكر وجـــود ولقـــد تبـــع القاضـــي ثنـــاء اهللا اهلنـــد

  ) :السيف املسلول ( احلديث يف كتب البيهقي ، حيث قال بعد أن ذكره يف 
ّإن هــذا احلــديث لــيس مــن أحاديــث أهــل الــسنة ، وقــد أورده ابــن املطهــر : واجلــواب «  ّ ّ

ًاحللي يف كتبه ، فعزاه تارة إىل البيهقي وأخرى إىل البغوي   .»ود يف كتبهما وهو غري موج .ّ
  . واحلمد هللا.وقد عرفت كذب هذه الدعوى

ّغلط القوم في فهم عبارة العالمة الحلي  ّ  
ّعـــزو العالمـــة احللـــي ) الـــدهلوي ( ّوأمـــا دعـــوى   حـــديث التـــشبيه إىل البغـــوي ، فهـــي 1ّ

ّ وإن أول من وقع يف هذا االشتباه والغلط هو . ..ناشئة من سوء الفهم الفـضل بـن روزـان ( ّ
ّللعالمـة احللـي ، مث تبعـه علـى ذلـك ) ـج احلـق ( ّاحب الـرد علـى صـ)  ّ صــاحب ) الكـابلي ( ّ

  .) القاضي ثناء اهللا اهلندي (و ) الدهلوي ( ّالصواقع ، مث 
ّولكــي تتضح حقيقــة األمــر ننقــل نــص عبــارة العالمــة احللــي طــاب ثــراه يف  ّ ّ ــج احلــق ( ّــ

   ـ ّ والناس كلهم.العلم: املطلب الثاين « : ّفإنه قال ) وكشف الصدق 
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ّ ، يف املعارف احلقيقية والعلـوم اليقينية واألحكـام الـشرعية والقـضايا 7عيال علي  ـ بال خالف ّـ ّـ
ه  ـالنقليــة ، ألن ّـ  ، وهــو 6ّ كــان يف غايــة الــذكاء واحلــرص علــى الــتعلم ، ومالزمتــه لرســول اهللا 7ّ

ً ليال وارا ، فيكون باّأشفق الناس عليه ، ال ينفك عنه   .أعلم من غريه لضرورةً
  .والقضاء يستلزم العلم والدين .أقضاكم علي: ّ يف حقه 6وقال رسول اهللا 

  .أنا مدينة العلم وعلي باا:  قال 6ّإن رسول اهللا : وروى الرتمذي يف صحيحه 
  .أنا دار احلكمة وعلي باا:  قال 6ّإن رسول اهللا : وذكر البغوي يف الصحاح 

ْمـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ،   :6قـــال قـــال رســـول اهللا وفيـــه عـــن أيب احلمـــراء 
وإىل نوح يف فهمه ، وإىل حيىي بن زكريا يف زهده ، وإىل موسـى بـن عمـران يف بطـشه ، فلينظـر 

  .إىل علي بن أيب طالب
مـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ، وإىل  : 6وروى البيهقـــي بإســـناده إىل رســـول اهللا 

ــــسى يف عبادتــــه ، نــــوح يف تقــــواه ، و إىل إبــــراهيم يف حلمــــه ، وإىل موســــى يف هيبتــــه ، وإىل عي
  .»فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

ّهـــذا نـــص عبـــارة العالمـــة ابـــن املطهـــر احللـــي ، ولـــيس فيهـــا تـــصريح وال تلـــويح بنـــسبته  ّ ّ ّ
( جـاعلني  » . ..وفيـه عـن أيب احلمـراء« احلديث إىل البغوي ، وهم قد تومهـوا ذلـك مـن قولـه 

ّ كما أنـه مرجـع . .. )7علي ( ّمرجع الضمري ، ومل يلتفتوا إىل أن مرجع الضمري هو ) لبغوي ا
  .»يف حقه « الضمري يف كلمة 

( ّوحــديث أيب احلمــراء هــذا هــو احلــديث الــذي رواه القــوم يف كتــبهم ، كــاخلوارزمي يف 
  .)كشف الغمة (  يف ;، ونقله عن اخلوارزمي الشيخ اإلربلي ) املناقب 
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ـــإيراد بعـــض كلمـــات القـــوم يف الثنـــاء علـــى هـــذ ّا كلـــه يف دفـــع هـــذا التـــوهم ، وال بـــأس ب ّ
ّالعالمة احللي ّ.  

ّترجمة العالمة ابن المطهر الحلي  ّ  
ّفــإن العالمــة احللــي ّ ّ موصــوف يف كلمــات بعــض رجــاالت العلــم مــن أهــل الــسنة ; ـ ّ

  :باألوصاف احلميدة واأللقاب الفائقة 
) : نقـود وردود ( ّمد بـن حممـود البـابريت احلنفـي يف كتـاب قال أكمل الدين حمـ  ] 1[ 

ا بعــد ، فلمــا كــان توقــف اســتنباط األحكــام الــشرعية مــن مــسالكها ، واســتخراج األوامــر «  ّأم ّــ
ّالــسمعية مــن مــداركها ، علــى معرفــة الــصانع والتــصديق بــصفاته ، والنظــر يف أمــر النبــوة وحتقيــق  ّ

ّفل ذا املرام ، ال جرم بعـد الفـراغ مـن كتـاب الكواشـف معجزاته ، وكان علم الكالم هو املتك
ة يف شـــرح املواقـــف الـــسلطانية اشـــتغلت بعلـــم أصـــول الفقهيـــات ومـــدارك الفرعيـــات ،  ّـــالربهاني
ــــسعادة العظمــــى للراغــــب املتمــــسك ، مــــا  ــــوثقى للطالــــب املستمــــسك وال ــــذي هــــو العــــروة ال ّال ّ

ّاستضاء بنوره ذو روية إال   .ّنار بضوءه ذو بصرية إالفاز وارتقىأصاب واهتدى ، وما است ّ
منتهـى الـسئول واألمـل ( ّوكان خري الكتب املؤلفـة فيـه عنـد أصـحاب هـذا العلـم وذويـه 

ّالــذي صــنفه اإلمــام العالمــة الــشيخ مجــال الـــدين أبــو عمــرو ابــن احلاجــب ، بلغــه اهللا أعلـــى )  ّ ّ
ألرض ومغارـا كالـشمس ًيف علم األصول واجلدل ، وهلـذا صـار مـشتهرا يف مـشارق ا ـ املراتب

ّيف وســـط النهــــار ، مـــستهرتا إليــــه أصـــحاب الفقهــــاء األربعـــة وأربــــاب مـــذاهبها ، اســــتهتارا أي 
  .استهتار

الـــشرح : ًوخـــري شـــروحها املـــشهورة شـــهرة املـــنت ، جامعـــا للـــضروريات وخلاصـــيات الفـــن 
ّالذي ألستاذي وأستاذ الكل يف الكل ، اإلمام ابن اإلمام ابن اإلمام ، أفـض ّ ل علمـاء اإلسـالم ّ

  الصديقي ، ّ، عضد امللة والدين ، عبدالرمحن



  نفحات األزهار................................................................................ 260

ّالذي أعلى اهللا بكلمتـه كلمـة الـدين ، وعـضد بـه اإلميـان واملـؤمنني ، جـزاه اهللا أفـضل جمازاتـه ، 
ًرافعــا يف أعلــى عليــني درجاتــه ، إذ هــو مــالزم لتفــسري نــصوصه ، حمققــا لدقائقــه ، مــداوم علــى  ًّ ّ

ًتقرير فصوصه ، مدققا  ًحلقائقه ، كاشف خمبيـات مـشكالته ، مـصححا ملقاصـده ، مـشريا إىل ّ ً ّ ّ
ّمكنيات مفصالته ، منقحا لفرائده ، حىت صار كتابه جمموعا مستحقا ألن يكون على الرأس  ً ً ًّ ّ ّ ّ

ًحمموال وعلى العني موضوعا  فياهلا من املناقب ، ما أحسن مناصبه بني املناصب ، ومـا يعرفـه .ً
ّإالمــن حقــق كــالم غــري ًه حتقيقــا ، وجــرى يف ميدانــه أشــواطا وعــرق فيــه تعريقــا ، وهــو ملــي كثــري ّ ً ً

  .ّإمنا يعرف ذا الفضل من الناس ذووه: البضاعة طويل الباع يف هذه الصناعة 
ْوقد وقع إيل من الـشروح عـشرة أخـرى ، حريـة بـأن تكتـب علـى األحـداق ، بـل أحـرى  ّ ّ

املــــوىل : ة إىل أكــــابر الفــــضالء باإلســــتحقاق ّ، أشــــهرها الــــسبعة الــــسيارة يف اآلفــــاق ، املنــــسوب
ّ واملــوىل الــسيد ركــن الــدين املوصــلي .ّاألعظــم شــيخ الــدنيا قطــب الــدين الــشريازي قــدس نفــسه

 واملــوىل القــدوة زيـن الــدين اخلنجــي .ّ واملــوىل الـشيخ مجــال الــدين احللـي طابــت تربتـه.روح رمـسه
واملـوىل األفـضل بـدر  .ّنـور اهللا مـضجعهّ واملـوىل العالمـة مشـس الـدين اإلصـفهاين .زيـدت درجتـه

 املـذكور أمسـاء .ّ واملـوىل األعلـم مشـس الـدين اخلطيـيب طيـب مريعـه.الدين التسرتي عطـر مهجعـه
ّهؤالء العلماء الكرام الربرة املعظمة على ترتيب وجود الشروح اليت كأا صحف مكرمة ّ .  

ًواتفق يل قراءته على مؤلفه مرة واإلستماع عنـه اخـرى  ّ ً، مقتبـسا مـن أشـعة أنـوار فوائـده ّ
ًمبقـدار مقـدريت القـصرى ، فرأيتـه وإن كـان شـرحا ًكتابـا مـستقال ، وإن جعـل فرعـا كـان أصـال  ـ ْ ًً ًْ

ّأصيال ، حيتاج ألفاظه يف جلها ال بل كلها إىل حلها ، مما يزيل مـن مـسالك شـعابه صـعاا ،  ًّ ّ ّ
  ويكشف عن وجوه فرائده 
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ّتوضـــيحه ، جـــاعال إيـــاه  ّدين تـــشرحيه ، ووجهـــت مطايـــا الفكـــر إىلّنقاـــا ، فتوجهـــت تلقـــاء مـــ ً
ًسدى األحباث ، ملحما له مبا يف السبعة بل ومبـا يف الـثالث ، فمـا وافـق االسـتاذ غـريه خلينـاه 

ّـوسبيله فمرحبا بالوفاق ، وما خالفه أشرنا إليه يف دقيقه وجليلـه ، إما بالكـساد أو النفـاق ً.. . 
ًراح السبعة مبـا اشـتهروا بـه ، اختـصارا ، ال حطا ملـراتبهم العليـة واحتقـارا واكتفيت يف أمساء الش ًّ ّـً

، ومن مل يعظم غريه ال يعظم .. .« .  
ّيثــين علــى العالمــة احللــي وكتابــه ، وإن كــان مــا ذكــر أقــل قليــل مــن » البــابريت « فــرتى  ّ ّ
ّققيهم األعالم ، وإليـك املذكور من مشاهري علماء القوم وحم»  البابريت «و  . ..مناقب جنابه

  :ًمجال من الثناء عليه 

  ّترجمة البابرتي مادح العالمة
ّأكمـل الـدين حممـد بـن حممـد بـن حممـود البـابريت ، عالمـة املتـأخرين « : ّالـسيوطي  ـ 1 ّ ّ ّ

ّوخامتـة احملققــني ، بــرع وسـاد ، ودرس وأفــاد ، وصــنف شــرح اهلدايـة ، وشــرح املــشارق ، وشــرح  ّ ّ
لبزدوي ، وشرح خمتـصر ابـن احلاجـب ، وشـرح تلخـيص املعـاين والبيـان ، وشـرح املنار ، وشرح ا

ّ وويل مـــشيخة الـــشيخونية أول مـــا .ألفيـــة ابـــن معطـــي ، وحاشـــية علـــى الكـــشاف ، وغـــري ذلـــك
  .فتحت ، وعرض عليه القضاء فأىب

  .)1( » 786مات يف رمضان سنة 
ًعالمة ، فاضال ، ذا فنـون ، وافـر ا: وكان « : ًأيضا  ـ 2 لعقـل ، قـوي الـنفس ، عظـيم ّ

  .)2(» ًاهليبة ، مهابا 
__________________  

  .471 / 1حسن احملاضرة ) 1(
  .239 / 1بغية الوعاة ) 2(
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أخذ عن أيب حيان واإلصـفهاين ، ومسـع احلـديث مـن الدالصـي وابـن « : الداودي  ـ 3
مـن بعـده ، حبيــث ًّجـدا وعنـد عبـداهلادي ، وقـرره شـيخون يف مـشيخة مدرسـته ، وعظــم عنـده 

ّكـــان الظـــاهر برقـــوق جيـــيء إىل شـــباك الـــشيخونية فيكلمـــه وهـــو راكـــب ، وينتظـــره حـــىت خيـــرج  ّ ّ
ًفريكب معه ، وكان عالمة فاضال ّ.. . « )1(.  

  .)ّاألمثار اجلنية يف طبقات احلنفية ( القاري ، ذكره يف  ـ 4
  .)طبقات احلنفية ( وكذا كمال باشا زاده يف  ـ 5
ي وقــال شــيخ  ] 2[  ّــاإلســالم احلــافظ ابــن حجــر برتمجــة العالمــة احلل ولــد يف «  : ;ّ

ّســنة بــضع وأربعــني وســتمائة ، والزم النــصري الطوســي مــدة ، واشــتغل يف العلــوم العقليــة فمهــر 
ّفيهـــا ، وصـــنف يف األصـــول واحلكمـــة ، وكـــان صـــاحب أمـــوال وغلمـــان وحفـــدة ، وكـــان رأس 

به مجاعة ، وشرحه علـى خمتـصر ابـن احلاجـب يف ّالشيعة يف احللة ، وشهرت تصانيفه ، وخترج 
ة ، وكــان قيمــا بــذلك  ًغايــة احلــسن ، يف حــل ألفاظــه وتقريــب معانيــه ، وصــنف يف فقــه اإلمامي ّ ّــ ّ
ّداعيــة إليــه ، ولــه كتــاب يف اإلمامــة رد عليــه ابــن تيميــة بالكتــاب املــشهور املــسمى بــالرد علــى  ّّ

ه حتامــل يف مواضــع عديــدة ، ورد  ّ، إالّالرافــضي ، وقــد أطنــب فيــه وأســهب وأجــاد يف الــرد  ّأن ـ ّـ
ّأحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأا خمتلقة ْ.. . « )2(.  

ّوابن روزان املتعصب العنيد ، يصف العالمة يف ديباجة كتابه يف الـرد عليـهـ  ] 3[   بــ ّ
  . ». ..املوىل الفاضل« 

__________________  
  .251 / 2طبقات املفسرين ) 1(
  .71 / 2رر الكامنة بأعالم املائة الثامنة الد) 2(
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  :قوله 
ّوال يتأتى إلزام أهل السنة باالفرتاء ّ.. .  

  :أقول 
ٍنعم ال جيـوز إلـزام أحـد بـشيء مفـرتى عليـه وإن مل يكـن متـشرعا بـشريعة مـن الـشرائع ،  ً ّ ْ ً ٍ

  . ..ًبل وإن كان ملحدا
لكــن ملــا كــان اإلفــرتاء والكــذب

ّ مــن فعــل اهللا عنــد أهــل  ـ كــسائر القبــائح والفــواحش ـ ْ
ًتعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا ـ ّالسنة ًّ ّفأي مانع من إلزام أهل السنة بفعل اهللا ـ ّ ٍ   ؟ّ

إلزام أهل احلق باملفرتيات واألكاذيب ، فيا ليتـه ) الدهلوي ( فما أكثر حماولة : ًوأيضا 
  . ..ما يقوله هنا يف تلك املواضع ، وارتدع عن ذلك

ّأن بعض الكرامية وبعض املتصوفة من أهـل الـسنة يبيحـون وضـع األحاديـث علـى على  ّ ّ ّ 
« :  ، لغــرض الرتهيــب والرتغيــب بــزعمهم ، قــال احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين 6ّلــسان النــيب 

ّواحلامل للواضع علـى الوضـع ، إمـا عـدم الـدين كالزنادقـة ، أو غلبـة اجلهـل كـبعض املتعبـدين ، 
دين ، أو اتبـــــاع هـــــوى بعـــــض الرؤســـــاء ، أو اإلغـــــراب لقـــــصد أو فـــــرط العـــــصبية كـــــبع ّض املقل ّـــــ

ّ وكـل ذلـك حـرام بإمجــاع مـن يعتـد بـه ، إال.االشـتهار ّ ّأن بعــض الكراميـة وبعـض املتـصوفة نقــل  ّ ّ
ّعـــنهم إباحـــة الوضـــع يف الرتغيـــب والرتهيـــب ، وهـــو خطـــأ مـــن قائلـــه ، نـــشأ عـــن جهـــل ، ألن 

ّرعية ، واتفقـــوا علـــى أن تعمـــد الكـــذب علـــى النـــيب الرتغيـــب والرتهيـــب مـــن مجلـــة األحكـــام الـــش ّ ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم من الكبائر  ّ «)1(.  

__________________  
  . بشرح القاري445: شرح خنبة الفكر  ـ نزهة النظر) 1(
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الوضـــــع ، والواضـــــعون أقـــــسام حبـــــسب األمـــــر احلامـــــل هلـــــم علـــــى « : ّوقـــــال الـــــسيوطي 
ًهــد ، وضــعوه حــسبة ، أي إحتــسابا لألجــر عنــد اهللا ، يف ًأعظمهــم ضــررا قــوم ينــسبون إىل الز ً

ّزعمهم الفاسد ، فقبلت موضوعام ثقة م وركونا إليهم ، ملا نسبوا إليه من الزهد والـصالح ً ً 
... « )1(.  

  ) ّالدهلوي ( نموذج من أكاذيب 
يـل ، ً، فذكر مجيعها أو أكثرها ولو إمجاال يفـضي إىل التطو) الدهلوي ( ّوأما أكاذيب 

ّويوجــب اخلــروج عــن البحــث ، وميكنــك الوقــوف علــى مجلــة منهــا يف غــضون جملــدات كتابنــا ، 
ّ، يـــشتمل علـــى عـــدة ) التحفـــة ( ونكتفـــي هنـــا بنقـــل كـــالم لـــه يف البـــاب احلـــادي عـــشر مـــن 

  ) :الدهلوي ( أكاذيب ، قال 
ّمث ملا تأملنا وجدنا أن رؤساء أهل السنة قد أخذوا علومهم«  ّ ّ ّ

ًوال وسـلوكا ، ًفقها واصـ ـ 
ًبــل وتفــسريا وحــديثا مــن أهــل البيــت ، واشــتهروا بتتلمــذهم علــيهم ، وقــد كــان أهــل البيــت  ـ ً

ّيالطفـــوم وينبـــسطون إلـــيهم دائمـــا ، بـــل لقـــد بـــشروهم ، وهـــذا املعـــىن كلـــه مـــذكور يف كتـــب  ّ ً
ّاإلمامية ، وقد اعرتف أكابر علمائهم ملا رأوا عدم إمكان إخفائه بثبوته وصحته ّّ

.  
ًعــرتف ابــن املطهــر احللــي يف ــج احلــق ومــنهج الكرامــة ، بــأن أبــا حنيفــة ومالكــا قــد وا ّ ّ ّ

ً وأيــضا ، . ..أخــذا مــن الــصادق ، والــشافعي تلميــذ مالــك ، وأمحــد بــن حنبــل تلميــذ الــشافعي
  .فقد تتلمذ أبو حنيفة على الباقر وزيد الشهيد

م ، فكيــف ال يكــون والــشيعة يعتقــدون يف عــصر غيبــة اإلمــام بوجــوب إطاعــة جمتهــديه
ّمذهب اتهد الذي حضر على األئمة وفاز بإجازة   .؟االجتهاد واإلفتاء منهم أوىل باإلتباع ّ

__________________  
  .238 / 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ) 1(
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ّـلقد أجاز البـاقر وزيـد الـشهيد والـصادق أبـا حنيفـة يف الفتـوى ، بـاعرتاف الـشيخ احللي 
امع لشرائط االجتهاد بنص من اإلمام ، فمن رد عليه فقـد رد علـى إمامـه املعـصوم ، ، فهو ج ّ ٍ

ًوهو كفر ، خصوصا يف زمـن الغيبـة ، فمـذهب هـذا اتهـد أوىل باألخـذ واالتبـاع مـن مـذهب 
  .ّابن بابويه وابن عقيل وابن املعلم

يص هلم عـن قبـول ّفإن مل تكن أخبار أهل السنة يف هذا الباب مقبولة عندهم ، فال حم
دخــل أبــو : روى أبــو احملاســن احلــسن بــن علــي ، بإســناده إىل أيب البخــرتي ، قــال : أخبــارهم 

ّكـأين أنظـر إليـك وأنـت حتيـي سـنة : ّ ، فلما نظـر إليـه الـصادق قـال 7حنيفة على أيب عبداهللا  ّ
ّجــدي بعــد مــا اندرســت ، وتكــون مفزعــا لكــل ملهــوف ، وغياثــا لكــل مهمــوم ، بــك يــسلك ًّ ً ّ 

ّاملتحــريون إذا وقفــوا ، وــديهم إىل واضــح الطريــق إذا حتــريوا ، ذلــك مــن اهللا العــون والتوفيــق ،  
ّحىت يسلك الربانيون بك الطريق ّ.  

ة بــأمجعهم أنــه ملــا دخــل أبــو حنيفــة علــى خليفــة وقتــه أيب جعفــر املنــصور  وروى اإلمامي
ّ ّ ّــ

 املــؤمنني هــذا عــامل الــدنيا يــا أمــري: العباســي ، وكــان عنــده عيــسى بــن موســى ، فقــال عيــسى 
عــن أصــحاب علــي عــن علــي ، :  قــال ؟ّــيــا نعمــان ممن أخــذت العلــوم: اليــوم ، فقــال املنــصور 

لقد استوثقت من نفسك يـا :  فقال املنصور .وعن أصحاب عبداهللا بن عباس عن ابن عباس
  .فىت

ًويف كتـب اإلماميـة أيـضا  وحولـه زحــام ًإن أبـا حنيفـة كــان جالـسا يف املـسجد احلـرام ، : ّ
ّكثري من كل اآلفاق ، قد اجتمعوا يسألونه من كل جانب فيجيبهم ، وكانت املسائل يف كمه  ّ

يــا :  مث قــال .فيخرجهــا فيناوهلــا ، فوقــف عليــه اإلمــام أبــو عبــداهللا ، ففطــن بــه أبــو حنيفــة فقــام
ًأوال ما وقفت ، ال أراين اهللا جالـسا وأنـت قـائم ابن رسول اهللا ، لو شعرت بك ً فقـال لـه أبـو  .ّ

  .إجلس أبا حنيفة وأجب الناس ، فعلى هذا أدركت آبائي: عبداهللا 
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ر احللــــي ، يف مــــسألة تفــــضيل  ّوهــــذان اخلــــربان موجــــودان يف شــــرح التجريــــد البــــن املطه ّــــ
  .حضرة األمري

ّإذا كان أبو حنيفة وأمثاله من جمتهـدي أهـل الـسنة : ْفإن وسوس شيطان الشيعة فقالوا 
ّإن جواب هـذا :  فأقول ؟ّمة ، فلماذا أفتوا على خالفهم يف مسائل كثريةتالمذة حضرات األئ

كـــان ابـــن عبـــاس تلميـــذ : ّمـــذكور يف جمـــالس املـــؤمنني للقاضـــي نـــور اهللا التـــسرتي ، فإنـــه قـــال 
حــضرة األمـــري ، وكـــان قــد بلـــغ مرتبـــة االجتهــاد ، وكـــان جيتهـــد يف حمــضر مـــن حـــضرة األمـــري ، 

  .»يعرتض عليه حضرة األمري يف ذلك وخيالفه يف بعض املسائل ، فال 

  :أقول 
ذي ذكـــــره  ّـــــإن هـــــذا الكـــــالم ال ًحـــــسبة ، يـــــشتمل علـــــى أكاذيـــــب غريبـــــة ) الـــــدهلوي ( ّ

  :وافرتاءات عجيبة 
ّــ مــا نــسبه إىل كتــب اإلماميــة مــن اعــرتاف أكــابرهم مبالطفــة أهــل البيــت ألئمة :ّفأولهــا  ّ

ّتفـسري واحلـديث ، ال سـيما دعـوى كـون ّأهل السنة ، يف الفقـه واألصـول والعقائـد والـسلوك وال
  .ّذلك على الدوام ، وثبوته عند اإلمامية بطرق صحيحة

ّ يف حق أئمة أهـل الـسنة :ّ ما نسبه إىل كتب اإلمامية من انبساط األئمة :والثاني  ّ
  .، ال سيما دعوى كونه على الدوام ، وثبوت ذلك عند أكابر اإلمامية وتصحيحهم له

ّىل كتــب اإلماميــة مــن أن األئمــة  مــا نــسبه إ:والثالــث  ّأئمة أهــل الــسنة ،  ّ بــشروا:ّ ّــ
ّوأن أكابر علماء اإلمامية يعرتفون بذلك وبصحته ّ ّ.  

ّوال ريب يف أن دعوى صحة وثبوت مالطفات األئمة  ّ ّ:،   
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ًوانبساطهم ألئمة أهل الـسنة ، وذلـك علـى الـدوام واالسـتمرار ، وأيـضا ، دعـوى بـشارم هلـم ّ ّ 
  .ّ كل ذلك كذب وافرتاء. ..ّاإلمامية يف كتب ...

ّــ مــا نــسبه إىل العالمــة احللي يف :والرابــع  مــن االعــرتاف بإجــازة اإلمــامني ) ــج احلــق ( ّ
ً والغريـب أنـه ينـسب هـذا إىل العالمـة كـذبا . وزيد الشهيد أبا حنيفة باإلفتاء8الباقر والصادق  ّ ّ

شبيه ، أعاذنــا اهللا مــن الوقاحــة ّ، ومــع ذلــك يقــصد إثبــات كــذب العالمــة يف نقــل حــديث التــ
  .والضاللة

 ّ دعوى أن ما حكاه أبو احملاسن حسن بـن علـي بإسـناده عـن أيب البحـرتي:والخامس 
ّواألصـل يف هـذه األكذوبـة هـو أبـو املؤيـد  . ..ّـ فإا كـذب حمـض. ..ّـ من روايات اإلمامية...

ب خــوارزم ، وقــد أخــذ ، رواهــا بطريــق أخطــ) جــامع مــسانيد أيب حنيفــة ( اخلـوارزمي صــاحب 
ـــة مـــن  ه حـــذف الـــسند حـــىت أيب احملاســـن ، وأســـقط ) جـــامع املـــسانيد ( الكـــابلي الرواي ّ، لكن ّـــ

جـامع مـسانيد أيب حنيفـة ( ّالسند مـن أيب احملاسـن إىل أيب البخـرتي ، وإليـك نـص مـا جـاء يف 
  : حيث قال ) 

ّوأخربين سيد الوعاظ إمساعيل بن حممد احلجـي خبـوارزم إجـازة قـ«  ّ ّأخـربين الـصدر : ال ّ
ّالعالمة صدر األئمة أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي قـال  أخـربين اإلمـام أبـو احملاسـن احلـسن : ّ

بن علي يف كتابه ، أنا أبو إسـحاق إبـراهيم بـن إمساعيـل الزاهـد الـصفار ، ثنـا أبـو علـي احلـسن 
ّحممد بـن عمـر ، أنـا األسـتاد ّبن علي الصفار ، أنا أبو نصر حممد ابن مسلم ، أنا أبو عبداهللا 

ّأبو حممد عبداهللا بن حممد ابن يعقوب احلارثي البخاري ، بإسناده إىل أيب البحرتي قال  ّ:  
ا نظـــر إليـــه2دخــل أبـــو حنيفـــة علــى جعفـــر الـــصادق  ّكـــأين أنظـــر : جعفــر قـــال  ّــ ، فلم

ًإليــك وأنــت حتيــي ســنة جــدي صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد مــا اندرســت ، وتكــون مفزعــا ّ ّ ّ ّ لكــل ّ
ّملهوف ، وغياثا لكل مهموم ، بك يـسلك املتحـريون إذا وقفـوا ، وـديهم إىل واضـح الطريـق  ً

  ّإذا حتريوا ، فلك من اهللا العون
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ّوالتوفيق ، حىت يسلك الربانيون بك الطريق  ّ «)1(.  
  ) :الصواقع ( وهذه عبارة الكابلي يف 

دخل أبـو حنيفـة  : البخرتي قال روى أبو احملاسن احلسن بن علي ، بإسناده إىل أيب« 
ّكـــأين أنظـــر إليـــك وأنـــت حتيـــي ســـنة جـــدي بعـــد مـــا : ّعلـــى جعفـــر بـــن حممـــد الـــصادق ، قـــال  ّ

ّاندرســـت ، وتكـــون مفزعـــا لكـــل ملهـــوف ، وغياثـــا لكـــل مهمـــوم ، بـــك يـــسلك املتحـــريون إذا  ّ ًّ ً
ّوقفــــوا وــــديهم إىل واضــــح الطريــــق إذا حتــــريوا ، فلــــك مــــن اهللا العــــون والتوفيــــق حــــىت  يــــسلك ّ

  .»الربانيون بك الطريق 
ّ نــسبة مــا حكــاه مــن مــدح عيــسى بــن موســى أليب حنيفــة ، والكــالم الــذي :والــسادس 

ــذيب (  وقــد ذكــر هــذه الروايــة النــووي يف . ..ّجــرى بينــه وبــني املنــصور ، إىل مجيــع اإلماميــة
  .ٍباختالف يسري) األمساء واللغات 

ًه ، وهـو كـون أيب حنيفـة مقبـوال لـدى أهـل البيـت ّعلى أنـه ال عالقـة هلـذه الروايـة مبطلوبـ
  .ٍعليهم الصالة والسالم ، إذ ال يثبت منها مدح من أحد منهم أليب حنيفة

ْ أبـا حنيفـة بـأن جيلـس وجييـب 7ّ نـسبة الروايـة املتـضمنة ألمـر اإلمـام الـصادق :ّوالسابع 
ّالناس ، إىل كتب اإلمامية ، فإا كذب حمض ، والكابلي ذكر هذه ا ورواية دخول أيب  ـ لروايةّ

  .ّفلم جيرأ على نسبتها إىل اإلمامية ـ حنيفة على املنصور املتقدمة
ّ نسبة كلتا الروايتني إىل شرح التجريد للعالمة احللي:والثامن  ّ.  
ّـمهــا مـذكوران يف شـرح التجريــد للعالمـة احللي يف مــسألة تفـضيل أمــري :  قولـه :والتاسـع  ّ

  .7املؤمنني 
ّيب األكاذيب ، كيف ينسب روايتني إىل كتاب ، ويعنيوهذا من أعاج ٍ  

__________________  
  .19 / 1جامع مسانيد أيب حنيفة ) 1(
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ّموضــعهما منــه ، وهــذه نــسخ كتــاب شــرح التجريــد للعالمــة منتــشرة يف كــل مكــان ، فلــيالحظ  ّ
ّمبحث التفضيل منه بكل إمعان وتدبر ٍ ّ.. .  

من اجتهاد ابن عباس يف حمـضر أمـري )  املؤمنني جمالس(  ما نسبه إىل كتاب :والعاشر 
ّاملؤمنني ، وإذن اإلمام له يف ذلك ، وأنه رمبا كان خيالف اإلمام   . .. كذب وافرتاء. ..ّ

  :أكاذيب ) التشبيه ( يف خصوص حديث ) الدهلوي ( وملخاطبنا 
  .مّزعم فساد مبادي اإلستدالل حبديث التشبيه ومقدماته ، من الرأس إىل القد ـ 1
  .ّنفي كون هذا احلديث من روايات أهل السنة ـ 2
  .ّإنه ال أثر هلذا احلديث يف كتب البيهقي ـ 3
ّإن القاعــدة املقــررة لـدى أهــل الــسنة هــي عـدم جــواز االحتجــاج حبــديث مل خيرجــه  ـ 4 ّ ّ

ّأحد من أئمـة احلـديث ، يف كتـاب التـزم فيـه بالـصحة ، كالبخـاري ومـسلم ، وسـائر أصـحاب  ّ
ّأو مل ينص خمرجه أو غريه من احملدثني الثقات على صحته باخلصوصالصحاح ،  ّ.  

ّإن الديلمي واخلطيب وابن عساكر مجعوا األحاديث بطريـق البيـاض ، لكـي ينظـروا  ـ 5
ّفيها ، لكنهم مل يوفقوا هلذا األمر املهم ، لقلة الفرص وقصر األعمار ّ ّ.  

بـالغرض املـذكور يف  ّصـرحوا ـ ثـاهلميعـين الـديلمي واخلطيـب وابـن عـساكر وأم ـ ّإـم ـ 6
  .ّمقدمات جوامعهم

ّإن هــذا احلــديث لــيس مــن األحاديــث املرويــة يف كتــاب مــن كتــب أهــل الــسنة ولــو  ـ 7 ٍ ّ
  .ٍبطريق ضعيف

  . ..ّإن هذا احلديث تشبيه حمض ـ 8
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ّإن استفادة التساوي بني املشبه واملشبه به ، من غاية السفاهة ـ 9 ّ.  
ّإن األفضلية  ـ 10   .ال تستلزم الزعامة الكربىّ
ّإنــه دون نفــي مــساواة اخللفــاء الثالثــة لألنبيــاء يف الــصفات املــذكورة أو مثلهــا ،  ـ 11
  .خرط القتاد
ّإنه لو تفحص يف كتب أهل السنة ، لعثر على أحاديث كثـرية دالـة علـى التـشبيه  ـ 12 ُ ّ ّ ّ

ٍباألنبياء يف حق الشيخني ، حبيث مل يثبت ذلك يف حق أحد من ّ   . معاصريهمّ
ًإن اإلمامة الباقية يف أوالد الوصي ، اليت كان كل منهم خلفا لآلخر فيهـا ، هـي  ـ 13 ّ ّ

  . ..القطبية واإلرشاد
ّإنه مل يرو عن األئمة األطهار إلزام كافة اخلالئق بأمر اإلمامة ـ 14 ّ ّ.  

 ، ّموجـود يف كتـب أهـل الـسنة) حـديث التـشبيه ( ّهذا ، وقـد عرفـت أن هـذا احلـديث 
ّويف كتــب البيهقــي ، وأن مجاعــة كبــرية مــن مــشاهري أئمــتهم رووه وأثبتــوه ، وأن ممــن اعــرتف بــه  ّ ّّ

  .)الدهلوي ( والد 
ٍيف كــــل مــــورد مــــن هــــذه املــــوارد ، بــــل ظهــــر جتاســــره علــــى ) الــــدهلوي ( فظهــــر كــــذب  ّ

  .تكذيب هذه الكثرة من علماء طائفته ، ال سيما والده

  :قوله 
ّمــع أن القاعــدة املقــرر ّأن كــل حــديث رواه بعــض: ّة عنــد أهــل الــسنة ّ ّــأئمة احلــديث يف  ّ
ّكتاب غري ملتزم فيه بالصحة ٍ.. .  

  :أقول 
ْ إنه بعد أن نفى كون احلديث من!!ّتنبه من نومته وغفلته) ّالدهلوي ( كأن  ّ  
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ّروايــات البيهقــي وغــريه مــن أهــل الــسنة ، عــاد فــذكر هــذه القاعــدة ، لــئال يفتــضح وينكــشف  ّ
ّ لكن ذكر هذه القاعدة املزعومة هنا ، يوجب الطعـن يف هـذا اجلـم الغفـري . ..جتاهلهجهله أو  ّ

ذين أخرجــــوا هــــذا احلــــديث يف كتــــبهم أو أثبتــــوه أو أرســــلوه إرســــال  ـــمــــن أعــــالم احملــــدثني ، ال ّـ
  . ..املسلمات

زاد يف طنبـور ) الـدهلوي ( ّواألصل يف دعوى وجود هذه القاعـدة هـو الكـابلي ، لكـن 
ّنغمـة ، فنـسب هـذه القاعـدة إىل أهـل الـسنة ، وجعلهـا قاعـدة مقـررة بيـنهمالكابلي  ً ّ  وهـذا . ..ً

  :نص عبارة الكابلي 
ّــمــا روي عـن النــيب صــلى اهللا عليــه وسـلم أنه قــال  ـ الـسادس«  ّ ّ مــن أراد أن ينظــر إىل : ّ

وإىل ّآدم يف علمـــــه ، وإىل نـــــوح يف تقـــــواه ، وإىل إبـــــراهيم يف خلتـــــه ، وإىل موســـــى يف هيبتـــــه ، 
  .عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب

ّفإنــه أوجــب مــساواته لألنبيــاء يف صــفام ، واألنبيــاء أفــضل مــن غــريهم ، فكــان علــي 
  .أفضل من غريهم

ّوهو باطل ، ألنه ليس من أحاديث أهل السنة ، وقـد أورده ابـن املطهـر احللـي يف كتبـه  ّ ّ ّ
ّـى إىل البغوي ، ومل يوجـد يف كتبهمـا ، واحللي ال يـصدق ، وعزى روايته تارة إىل البيهقي وأخر

ّ وألن اخلـرب الذي رواه بعـض أئمـة احلـديث يف كتـاب مل يلتـزم صـحة مجيـع مـا أورده فيـه ، .أثره ٍ ّ ّـ ّ
ّومل يصرح بصحته هو أو غريه من احملدثني ، ال حيتج به  ّ ّ«.  

الحديث الصحيح حجة وإن لم يخرج في صحيح  ّ  
  :هذا باطل بوجوه ) الدهلوي ( وكالم 
 ال ريــــب يف وجــــود األحاديــــث قبــــل البخــــاري ومــــسلم وســــائر أربــــاب الكتــــب :األول 

ًاملوسومة بالصحاح ، وقد كانت دائرة بني العلماء ، يستندون إليها ّ  
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ّوحيتجـــون ـــا ، ومل يكـــن االحتجـــاج ـــا موقوفـــا علـــى تنـــصيص أحـــد علـــى الـــصحة ، بـــل كـــل  ً ّ
ٍإن كـل خـرب مل يكـن يف كتـاب «  فـدعوى .جية ، فهو حجةٍحديث مجع شروط االعتبار واحل ٍ

ّالتزم فيه بالصحة أو مل يصرح بصحته ال حيتج به  ّ « ال وجه هلا من الصحة ، ويبطلها عمل ،ّ
  .العلماء السابقني من الفقهاء واحملدثني

 مقتــضى هــذه القاعــدة ســقوط كــل حــديث جــامع لــشرائط احلجيــة مل خيــرج يف :الثــاني  ّ ٍ ّ
ّب التــزم فيــه بالــصحة ، ومل يــنص علــى صــحته أحــد مــن احملــدثني ، عــن درجــة االعتبــار ، كتــا ّ ّ ٍ

ّ وهذا باطل ، ألن املالك صـحة احلـديث حبـسب القواعـد .وعدم صلوحه لالحتجاج واالستناد ّ
ّواملوازين املقررة ، فكـل حـديث وثـق رجالـه ومجـع شـرائط الـصحة جـاز االحتجـاج بـه ، وإن مل  ّ ّ ّ

ّن التزم بالصحة ، وإن مل يصرح بصحته أحد من احملدثنيّيروه أحد مم ّ ّّ.  
لالحتجــاج بــه ، وإن » احلــسن « ّ مقتــضى هــذا الكــالم عــدم قابليــة احلــديث :الثالــث 

ّصرح حبسنه أئمة احلديث . حيتج به» احلسن « ّ واحلال أن.  

  الحديث الحسن يحتج به 
ّبـــه ، وإن مل يـــصرح أحـــد مـــن ّحيـــتج » احلـــسن « ّ إن احلـــديث اجلـــامع لـــشروط :الرابـــع 

ّاحملققـني مـن أهـل الـسنة ، بـل عـن اخلطـايب  ّ وقد نص على هذا أكابر. ..ّأئمة احلديث حبسنه ّ
 (و فهــــذه القاعــــدة املزعومــــة مــــن الكــــابلي : ّأن مــــدار أكثــــر احلــــديث علــــى احلــــديث احلــــسن 

ًتوجب ضياع أكثر أحاديث أهل السنة ، فهما كمن بىن قصرا وهدم ) الدهلوي    ً.مصراّ
ّوإليك بعض الكلمات الصرحية يف حجية احلديث    :» احلسن « ّ

  :قال الزين العراقي 
  ًواحلـــــــــــــــــسن املعـــــــــــــــــروف خمرجـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــد« 

  
  اشـــــــــــــــــــــــتهرت رجالـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــذاك حـــــــــــــــــــــــد  

  

  



 273 ............................................................................سند حديث التشبيه 

  
  ٌمحــــــــــــــــد وقــــــــــــــــال الرتمــــــــــــــــذي مــــــــــــــــا ســــــــــــــــلم

  
ٍمــــــــــــــــن الــــــــــــــــشذوذ مــــــــــــــــع راو مــــــــــــــــا اــــــــــــــــم  

  

  

ًبكــــــــــــــــــــــــــــــذب ومل يكــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــردا ورد ٍ
  

  
  ّقلــــــــــت وقــــــــــد حــــــــــسن بعــــــــــض مــــــــــا انفــــــــــرد  

  

  وقيـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــعف قريـــــــــــــــب حمتمـــــــــــــــل

  
  ّفيــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا بكــــــــــــــــل ذا حــــــــــــــــد حــــــــــــــــصل  

  

ّإختلف أقوال أئمة احلديث يف حد احلديث احلسن ، فقال أبو سليمان اخلطـايب ّ وهـو  ـ ّ
ّاحلـسن مـا عـرف خمرجـه واشـتهر رجالـه ، وعليـه مـدار أكثـر  ـ ّمحد املـذكور يف أول البيـت الثـاين

  .»يستعمله عامة الفقهاء ّاحلديث ، وهو الذي يقبله أكثر العلماء و
  :قال 

ــــــــــــــــــــــــــــستعمله«    ّوالفقهــــــــــــــــــــــــــــاء كلهــــــــــــــــــــــــــــم ت

  
  ّوالعلمـــــــــــــــــــــــاء اجلـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــنهم تقبلـــــــــــــــــــــــه  

  

  وهـــــــــــــــــــو بأقـــــــــــــــــــسام الـــــــــــــــــــصحيح ملحـــــــــــــــــــق

  
ة وإن يكـــــــــــــــــــــــــــــن ال يلحـــــــــــــــــــــــــــــق   ًحجي   ّـــــــــــــــــــــــــــــ

  

ه قـــال  ّالبيـــت األول مـــأخوذ مـــن كـــالم اخلطـــايب ، وقـــد تقـــدم نقلـــه عنـــه ، إال عامـــة : ّـــأن
ة الـــشيء مطلقـــا بـــإزاء معظــ.الفقهــاء ً وعام والظـــاهر أن اخلطـــايب أراد  م الـــشيء وبـــإزاء مجيعـــه ،ّـــ

ّالكل ، ولو أراد األكثـر ملـا فـرق بـني العلمـاء والفقهـاء  نـصب علـى التمييـز ، .حجيـة:  وقولـه .ّ
  .)1(» أي احلسن ملحق بأقسام الصحيح يف االحتجاج به ، وإن كان دونه يف الرتبة 

ّ تـام الـضبط ، متـصل الـسند ، وخرب اآلحاد بنقل عدل« : وقال ابن حجر العسقالين  ّ
ّ وهـذا أول تقـسيم املقبـول إىل أربعـة أنـواع ، ألنه إمـا .ّغري معلل وال شاذ ، هو الـصحيح لذاتـه ّـ ّ

إن : الـــصحيح لذاتـــه ، والثـــاين : أن يـــشتمل مـــن صـــفات القبـــول علـــى أعالهـــا أو ال ، األول 
ْ لكـن ال لذاتـه ، وحيـث ً.وجد فيه ما جيرب ذلك القصور ، ككثرة الطرق ، فهو الصحيح أيضا

  ْال جرب ، فهو احلسن لذاته ، وإن قامت
__________________  

  .71 / 1: فتح املغيث يف شرح األلفية سخاوي : ًشرح ألفية احلديث للعراقي وراجع أيضا ) 1(
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ْقرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه ، فهو احلسن أيضا ، لكن ال لذاته  ً ّ «)1(.  
ْفــإن خــف الــضبط ، أي قــل ، « : ًضا بعــد شــرح تعريــف الــصحيح وقــال ابــن حجــر أيــ

ّيقـــال خـــف القـــوم خفوفـــا قلـــوا ، واملـــراد مـــع بقيـــة الـــشروط املتقدمـــة يف حـــد الـــصحيح ، فهـــو  ً ّ
احلـــسن لذاتـــه ، ال لـــشيء خـــارج ، وهـــو الـــذي يكـــون حـــسنه بـــسبب االعتـــضاد حنـــو احلـــديث 

 وهذا القسم مـن احلـسن .اف الضعيفّاملستور إذا تعددت طرقه ، وخرج باشرتاط باقي األوص
مــــشارك للــــصحيح يف االحتجــــاج بــــه ، وإن كــــان دونــــه ، ومــــشابه لــــه يف انقــــسامه إىل مراتــــب 

  .)2(» بعضها فوق بعض 
ّوقـال حممد بـن حممـد بـن علـي الفارسـي ّاحلـسن حجـة «  : ـ )جـواهر األصـول ( يف  ـ ّـ

  .» ومل يفرده ّكالصحيح وإن كان دونه ، وهلذا أدرجه بعض أهل احلديث فيه
قـال البـدر ابـن «  :ريفـه وقال جالل الـدين الـسيوطي بعـد أن ذكـر احلـديث احلـسن وتع

ّوأيــضا فيــه دور ، ألنــه عرفــه بــصالحيته للعمــل بــه ، وذلــك يتوقــف علــى معرفــة كونــه : مجاعــة  ًّ ّ
  ً.حسنا

 ّويعمل به مـن متـام احلـد ، بـل زائـد عليـه إلفـادة أن جيـب العمـل بـه: ليس قوله : قلت 
ّلك أنـه فـصله مـن احلـد حيـث قـال ّكالصحيح ، ويدل على ذ ومـا فيـه ضـعف قريـب حمتمـل  :ّ

  .)3(» فهو احلديث احلسن ، ويصلح البناء عليه والعمل به 
ْمث احلـــسن كالـــصحيح يف االحتجـــاج بـــه وإن كـــان دونـــه يف « : ًوقـــال الـــسيوطي أيـــضا  ّ

ابــن حبــان وابــن خزميــة ، مــع قــوهلم ّالقــوة ، وهلــذا أدرجــه طائفــة يف نــوع الــصحيح ، كاحلــاكم و
ًبأنه دون الصحيح املبني أوال ّ     وال بدع يف اإلحتجاج.ّ

__________________  
  . بشرح القاري243: شرح خنبة الفكر  ـ نزهة النظر) 1(
  .291: املصدر ) 2(
  .122 / 1شرح تقريب النواوي  ـ تدريب الراوي) 3(
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ّحبديث له طريقان لـو انفـرد كـل منهمـا  ٍمل يكـن حجـة ، كمـا يف املرسـل إذا ورد مـن وجـه آخـر ٍ ً
مـا قيـل :  قالـه ابـن الـصالح وقـال يف اإلقـرتاح .ًمسندا لوافقه مرسل آخر بـشرطه كمـا سـيجيء

ًمن أن احلسن حيـتج بـه ، فيـه إشـكال ، ألن مث أوصـافا جيـب معهـا قبـول الروايـة إذا وجـدت ،  ّ ّّ
ّفــإن كـــان هـــذا املـــسمى باحلـــسن ممـــا وجـــد فيـــه أ ّقـــل الـــدرجات الـــيت جيـــب معهـــا القبـــول ، فهـــو ّ

ّأللهــم إال ً.صــحيح ، وإن مل يوجــد مل جيــز االحتجــاج بــه وإن مســي حــسنا أن يــرد هــذا إىل أمــر  ّ
ّإن هـذه الـصفات هلـا مراتـب ودرجـات ، فأعالهـا وأوسـطها يـسمى : ْاصطالحي ، بـأن يقـال 

ًصحيحا ، وأدناها يسمى حسنا ، ّ إىل االصـطالح ويكـون الكـل ٍوحينئذ يرجع األمـر يف ذلـك ًّ
  .)1(» ًصحيحا يف احلقيقة 

ّفإن خف الضبط« : وقال السيوطي بعد ذكر احلديث الصحيح  مـع وجـود  ـ أي قـل ـ ْ
ّبقية الشروط ، فحسن ، وهو يشارك الصحيح يف االحتجـاج بـه ، وإن كـان دونـه وأمـا تفاوتـه 

ّعـن جـده ، وحممـد بـن إسـحاق ، فأعاله ما قيـل بـصحته ، كروايـة عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه 
  .)2( » . ..عن عاصم بن عمر عن جابر

  .ًويف هذه الكلمات غىن وكفاية
ّ إن احلــديث الــضعيف إذا تعــددت طرقــه ، ارتقــى إىل درجــة االحتجــاج بــه ، :الخــامس  ّ

د  ّــكمــا بينــاه يف جمل  فــال وجــه لنفــي جــواز االحتجــاج بــه يف هــذه . فراجــع.)حــديث الواليــة ( ّ
  .احلالة

قــد غفــال أو  ـ اللــذين اخرتعــا هــذه القاعــدة ـ ) الــدهلوي (و ّال خيفــى أن الكــابلي ّمث 
ّتغافال عن قاعدما هـذه يف مـوارد كثـرية ، فاحتجـا بأخبـار غـري مرويـة فيمـا التـزم فيـه بالـصحة  ّ

ّمن الكتب ، وبأخبار مل يصرح أحد من أئمة احلديث  ّ  
__________________  

  .128 / 1ريب النواوي شرح تق ـ تدريب الراوي) 1(
  . ط هامش مفتاح العلوم55: إمتام الدراية لقراء النقاية ) 2(
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ّبــصحتها ، فاحتجــا كــذا أخبــار تقررهــا لــدى ) الــدهلوي ( بــالرغم مــن القاعــدة الــيت زعــم  ـ ّ
  !!ّ وهل هذا إالتناقض وافت!!ّألجل مقابلة الشيعة اإلمامية ا ـ ّأهل السنة

ّتجاجهمــــا بأخبــــار نــــص أئمــــتهم يف احلــــديث والرجــــال علــــى اح: واألشــــنع مــــن ذلــــك  ّ
ا إذا كــان البحــث يف فـــضائل أمــري املــؤمنني . ..وضــعها واختالقهــا ــ أم  ، فــال يأخــذان ـــذه 7ّ

حــديث الواليــة ، وحــديث الطــري ،  ـ ًمــثال ـ ّفيكــذبان القاعــدة املرفوضــة الــيت ذكراهــا هنــا ،
ة احلـــــديث بـــــصحتها ، فجـــــاز ّهـــــذه األحاديـــــث الـــــيت صـــــر . ..وحـــــديث مدينـــــة العلـــــم ّح أئم ّـــــ

  . ـحبسب القاعدة املذكورة ـ االحتجاج ا ووجب قبوهلا
ًطـــردا )  الـــدهلوي (و فظهـــر بطـــالن هـــذه القاعـــدة املـــصنوعة ، مـــن كلمـــات الكـــابلي 

وعكسا ، وذلك من العجب العجاب احملري لأللباب ً.  

  ّرأي الدهلوي في كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر

  :قوله 
ــــأخرة ، كالــــديلمي  ّوذلــــك ألن مجاعــــة مــــن احملــــدثني مــــن أهــــل الــــسنة يف الطبقــــات املت ّ ّ ّ

واخلطيب وابن عساكر ، ملا رأوا
ّ

.. .  

  :أقول 
  :على الكابلي ، وهو مردود بوجوه ) الدهلوي ( هذا التعليل العليل من زيادات 

ّ إنه ال عالقة له بالدعوى أصال ، ألن الدعوى هي :ّاألول  ً ّ ٍ حـديث لـيس يف ّإن كـل: ّ
ّكتاب التزم فيه بالصحة ، ومل يصرح أحد من أئمة احلديث بصحته ، ال  ّّ ّ ٍ  
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ّ وأي مناسبة بـني هـذه الـدعوى وبـني مـا ذكـره مـن أن هـؤالء احملـدثني املتـأخرين مجعـوا .ّحيتج به ّ ّّ ّ
ّيف جماميعهم احلديثية األحاديث الضعيفة واملوضوعة واملقلوبة األسانيد واملتون   ؟. ..ّ

ْفـإن كـان مـا ذكـره  . ..فال يستلزم ثبوت الثاين ثبوت األول ، وال انتفاؤه يستلزم انتفائـه
ًبالنسبة إىل كتب هؤالء احملدثني حقا ، مل يستلزم ذلك حصر االحتجاج باألحاديـث املخرجـة  ّ

ّاألحاديـث املنــصوص علـى صـحتها باخلــصوص ، وإن مل  ّيف الكتـب امللتـزم فيهــا بالـصحة ، أو
ًذكره يف حقها حقا ، مل يلزم عدم احلصر املذكوريكن ما  ّ ًّ وهذا بني جدا. ..ّ ّ.  

ــــاني  ّ ظــــاهر هــــذا الــــدليل اعتبــــار كتــــب الطبقــــة املتقدمــــة علــــى مــــن ذكــــرهم ، وأن :الث
   وقد عرفت.أحاديثهم حيتج ا

  )211(رواية عبدالرزاق 
  )241(وأمحد بن حنبل 

  )277(وأيب حامت 
  )385(وابن شاهني 

  )387(وابن بطة 
  )405(واحلاكم 

  )410(وابن مردويه 
  )430(وأيب نعيم 
  )458(والبيهقي 

  .حلديث التشبيه
ّوهؤالء كلهم متقدمون على الديلمي واخلطيب وابن عساكر ، ألن تـاريخ وفـاة آخـرهم ّ ّ 

وابـــن عـــساكر ســـنة ) 509( وتـــاريخ وفـــاة الـــديلمي ســـنة .)458(ســـنة  ـ وهـــو البيهقـــيــــ 
)571(.  
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  .ً ذا البيان ، قابال لالحتجاج واالستداللفيكون حديث التشبيه
ـــديلمي واخلطيـــب وابـــن عـــساكر يف رأي  ، ) الـــدهلوي ( وإذا كـــان هـــذا حـــال كتـــب ال

عنــد اجلــواب علــى املطعــن  ـ بتقليــد مــن الكــابلي ـ فكيــف يــستند إىل بعــض أخبــار الــديلمي
ًالعاشر من مطاعن عثمان ، مما هو مكـذوب قطعـا يلمي يف  الـد ويـستند إىل بعـض خرافـات!؟ّ

  !ً؟تنصيص بعض أكابرهم على كونه موضوعا ّفضل عثمان ، ال سيما مع
ٍوإذا كـان مـا ذكــره هـو حــال كتـب ابـن عــساكر ، فلمـاذا يــستند إىل حـديث موضــوع ، 

ّحـب أيب « : ّ وحيـتج باحلـديث املوضـوع ؟ّيرويه ابن عـساكر يف وجـوب حـب أيب بكـر وشـكره
ْ قل ( ّ عـن ابـن عـساكر ، يف جـواب عـن آيـة املـودة»بكر وعمر من اإلميـان وبغـضهما نفـاق  ُـ

ال أسئـلكم عليه أجرا إال ِ ً ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ ْ اْلمودة في اْلقربىُ َُ ِ َ  َ (!!  
ّ ظــاهر هــذا الكــالم ، أن األحاديــث احلــسان صــاحلة لالحتجــاج كاألحاديــث :الثالــث 

ّالــــصحاح ، ولــــو مل تكــــن قابلــــة لــــذلك ، مل يكــــن وجــــه لعنايــــة املتقــــدمني بــــضب ً ط األحاديــــث ّ
ه أفــاد ســابقا بعــدم حجيــة األحاديــث احلــسان. ..ّاحلــسان ومجعهــا كالــصحاح ّ لكن ً  وهــذا . ..ّــ

  .افت صريح
ّأن أحاديـث املتـأخرين » ّمليزوا املوضـوعات مـن احلـسان لغريهـا « :  ظاهر قوله :ّالرابع  ّ

ّهــي بــني موضــوعات وبــني حــسان لغريهــا ، مــع العلــم بــأن األحاديــث الــضعيفة ٍ الــيت يــشتمل  ـ ٍ
ّأعم من احلسان لغريها والضعاف غري احلسان لغريها اليت مل تصل حد  ـ ّعليها كتب املتأخرين ّ

الوضــع ، فمــا وجــه تــرك القــسم الثالــث ، وهــو األحاديــث الــضعيفة غــري احلــسان لغريهــا وغــري 
  !؟املوضوعات

ــــديلمي ّ إن روايــــة األحاديــــث املوضــــوعة حــــرام باإلمجــــاع ، فإثبــــات روايــــة ا:الخــــامس  ل
  واخلطيب وابن عساكر وأمثاهلم للموضوعات مع علمهم بذلك ، 
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  .هو يف احلقيقة تفسيق هلؤالء األساطني
واخلطيب يف درجة القدماء مـن «  ) :ذيل تاريخ بغداد (  قال السمعاين يف :السادس 

ّاحلفاظ واألئمة الكبار كيحىي بن معني ، وعلي بن املديين ، وأمحد بـن أيب خيثمـة ، و طبقـتهم ّ
ً، وكان عالمة العصر ، اكتسى به هذا الشأن غضارة وجة ونضارة  ّ «)1(.  

ّمــن جعــل اخلطيــب مــن احملــدثني املتــأخرين ) الــدهلوي ( وهــذا الكــالم يبطــل مــا ذكــره  ّ
  .ّاملخلطني ، فال تغفل

  :قوله 
ّأنه لقلة الفرصة عندهم وقصر أعمارهم ، مل يتمكنوا من ذلك ّإال ّ ّ.. .  

  :أقول 
عمره الطويل يف طلب الشهرة وحتصيل اجلـاه ، وختـديع ) الدهلوي (  ، لقد صرف نعم

ْالعــوام ، فلــم تبــق لــه فرصــة ألن يلقــي نظــرة ثانيــة علــى كتابــه املنتحــل مــن خرافــات الكــابلي ، 
فيميــــز ــــا املوضــــوعات الــــصرحية واملكــــذوبات الفــــضيحة ، مــــن الكلمــــات املليحــــة واإلفــــادات 

  . ..الصحيحة
ّخــصوصا تلميــذه الرشــيد الــدهلوي ـ رين عنــهّلكــن املتــأخ ّحــاولوا االحــرتاز عــن اخلــط  ـ ً
ّ، كــيال يتورطــوا كمــا تــورط ، وال يقعــوا يف اهلــوة الــسحيقة الــيت ) الــدهلوي ( ّالــذي مــشى عليــه  ّ

ّأن لكل مـنهم تومهـات غريبـة وأكـذوبات ظـاهرة ، كمـا ال خيفـى علـى مـن نظـر  ّوقع فيها ، إال ّ ّ
  . املكتوبة على مؤلفاميف األجوبة والردود

__________________  
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عــساكر وكتــبهم  قــوم يف وصــف الــديلمي واخلطيــب وابــنّوبعــد ، فــإن كلمــات أعــالم ال
، مـــن ذلـــك قـــول احلـــافظ الـــذهيب يف ) الـــدهلوي ( احلديثيـــة ، لتكـــشف عـــن بطـــالن مـــا ذكـــره 

  :ترمجة اخلطيب 
ّس الرؤســاء تقــدم إىل اخلطبــاء والوعــاظ أن ال يــرووا حــديثا حــىت يعرضــوه قــد كــان رئــي«  ً ّ ّ

ّعليه ، فما صححه رووه وما رده مل يذكروه  ّ «)1(.  
بــستان احملــدثني ( ًأيــضا هــذا املطلــب برتمجــة اخلطيــب مــن كتابــه ) الــدهلوي ( وقــد أورد 

(.  
 عليــه اخلطبــاء ْفهــل يعقــل أن يكــون للخطيــب فرصــة النظــر يف األحاديــث الــيت يعرضــها

ّوالوعــاظ وغــريهم مــن علمــاء عــصره وحمــدثي وقتــه ، حــىت ال يــرووا للنــاس األحاديــث املوضــوعة  ّ ّ
ًواألشياء الباطلة ، مث يرتك مؤلفاتـه مـشتملة علـى املوضـوعات واملكـذوبات ، مـن غـري إفـراز هلـا  ّ ّ

ّعـن األحاديــث الـصحيحة واملعتــربة ، فيكـون مــصداقا لقولـه عزوجــل  ّ ْتـأَ أ(: ً ِمرون النــاس بــاْلبَ ِ َ َ ُ ر ُ
ْوتـنسون أنـفسكم َُ َ َُ ْ ََ ْ ْ َ كبـر مقتا عند اهللا أ( وقوله ) َ ِ َ ْ ِ ً ْ َ َُ َن تـقولوا ما ال تـفعلونَ ُ َ ْ َ َُ ُ   !؟) ْ

ّرأي الدهلوي في كتب ابن الجوزي والسخاوي والسيوطي  ّ  

  :قوله 
ّمث جـاء مــن بعــدهم ، فميــز املوضــوعات عــن غريهـا ، كمــا فعــل ابــن اجلــوزي يف ك ( تابــه ّ

وكـــذلك ) املقاصــد احلــسنة ( كتابــه  ّوالــسخاوي الــذي مجــع احلــسان لغريهــا يف) املوضــوعات 
  . ..السيوطي

__________________  
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  :أقول 
ّ، والقـــول بـــأن هـــؤالء ميـــ) ّالتمييـــز ( هـــو ) االمتيـــاز ( مـــن لفـــظ ) الـــدهلوي ( مـــراد  زوا ّ

ٍاألحاديث بعـضها عـن بعـض ، يـضره وال ينفعـه ، لوجـود األحاديـث الكثـرية الـيت نقلهـا هـؤالء 
  . ..تؤيد الشيعة وتثبت مطلوم ـ كاملتقدمني عليهم ـ املتأخرون

يف كتابـه ) أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ( ّأال ترى أن الـسخاوي احلـافظ ، أورد حـديث 
ّوذهـــــب إىل القـــــول بـــــصحته ، ) ث املـــــشتهرة علـــــى األلـــــسنة املقاصـــــد احلـــــسنة يف األحاديـــــ( 

وذهــب ) الــدهلوي ( ًواستــشهد بكــالم احلــافظ العالئــي يف تــصحيحه ، خالفــا ملــن اقتــدى بــه 
َفقد سقط وبطل  ـ كما يقول هنا ـ إىل بطالنه ، فإذا كان السخاوي قد ميز احلسان من غريها َ

  .ما ذكر هناك
ّقــــاد احلــــديث ، وأنــــه قــــد مجــــع يف ًوأيــــضا ، إذا كــــان الــــسيوطي مــــن ن ) ّالــــدر املنثــــور ( ّ

يـشتمل علـى ) الـدر املنثـور ( ّ، فـإن كتابـه  ـ كمـا تفيـد عبارتـه هـذه ـ األحاديث احلـسان لغريهـا
ة ، واملبطلــة ملــزاعم خمــالفيهم ، كمــا ال خيفــى علــى  ّــكثــري مــن األحاديــث املؤيــدة ملــذهب اإلمامي

وا الـذين (: يـة ًمن الحظ مثال مـا ذكـره الـسيوطي يف اآل يكم اهللا ورسـوله والذين آمن َ إنمـا ول َِ ِ ُــ َ َُ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِـ ِ
ُيقيمون الصالة ويـؤت ْ ُ َُ َُ  َ َون الزكاة وهـم راكعونِ ُـَ ِ ْ َُ َ  ( واآليـة  :) إنمـا أنت َ َْـ ِوم هـاد ٍمنـذر ولكل قـ ٍِ ْ ٌ َـُ  ُـ َِ ْ ( 

  . .. وغريها. ..ويف تفسري سورة الرباءة
ّلسبب يف جعله من نقاد احلديث واملميزينّوأما ابن اجلوزي ، فا  ـ ّحلقه من باطله ، هـو ّ

(  ، والــــيت أوردهـــــا هــــذا الرجـــــل يف 7ٍوالعيــــاذ بـــــاهللا إبطالــــه لكثـــــري مــــن مناقـــــب أمــــري املـــــؤمنني 
  . ..حديث الطري ، وحديث أنا مدينة العلم: مثل ) املوضوعات 
  يف مناقبّلن يتحقق غرضه من نقل آراء ابن اجلوزي ) الدهلوي ( لكن 
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ّاإلمــام مــع وصــفه مبــا وصــفه ، لثبــوت صــحة احلــديثني املــذكورين وغريمهــا ، بتــصريح كبــار أئمــة  ّ
ّأهل السنة على ذلك ، وألن كبار علمـاء القـوم يف علـم احلـديث ينـصون علـى اشـتمال كتـاب  ّ

علـــى الـــصحاح واحلـــسان مـــن األحاديـــث ، بـــل قيـــل باشـــتمال ) املوضـــوعات البـــن اجلـــوزي ( 
ملــــذكور علــــى ســــتمائة حــــديث غــــري موضــــوع ، ومنهــــا أحاديــــث أخرجهــــا الــــشيخان الكتــــاب ا

  . ..وغريمها من أرباب الصحاح واملسانيد والسنن
ّومن هنا ترى احملققني من أهل السنة ، ال يعتربون بكالم ابـن اجلـوزي وحبكمـه بالوضـع  ّ

ٍيف كثري على طائفة من األحاديث ٍ.. .  
ًطائفـة ) املوضـوعات (  فقـد أورد يف كتـاب . ..ديثّوإذا كان ابن اجلوزي من نقاد احلـ

ّكبــرية مــن مناقــب الــشيخني وغريمهــا ، وصــرح بأنــه قــد تــرك ذكــر أحاديــث كثــرية شــائعة علــى  ّ ّ
« : ّألسنة العوام وهي من املوضوعات ، وأن من األحاديث اليت أدرجها يف كتابه املـذكور هـو 

ّما صب اهللا يف صدري شيئا إالوصـببته يف صـدر  ً  ّإن النـيب صـلى اهللا « : وحـديث » أيب بكـر ّ ّ
عليــه وســلم ايت جبنــازة رجــل ، فلــم يــصل عليــه ، فقيــل لــه  ٍ يــا رســول اهللا ، مــا رأينــاك تركــت : ّ

ّالــصالة علـــى أحـــد إالهـــذا ٍ ه كــان يـــبغض عثمـــان:  قـــال !ّ ّالـــذي » املنـــام « وحـــديث   ». ..ّـــإن
ّوضعوه على ابن عباس ، الذي جاء فيه عـن النـيب  ً إن عثمـان بـن عفـان أصـبح عروسـا يف « :ّ ّ

  . ..»ّاجلنة وقد دعيت إىل عرسه 
األحاديـث ،  هـذه ـ هنـا) الـدهلوي ( كما ذكر  ـ لقد أدرج ابن اجلوزي الناقد للحديث

ّمتسك ذه األباطيل واملوضـوعات يف كتابـه ) الدهلوي ( ّ، لكن ) املوضوعات ( يف كتابه يف 
  . ..!!يف مقابلة الشيعة) التحفة ( 

ّقد أخـذ كـل مـا ذكـره حـول الـديلمي واخلطيـب ) الدهلوي ( ّهذا ، واجلدير بالذكر أن 
   أخذ. ..ّ وحول السخاوي وابن اجلوزي والسيوطي. ..وابن عساكر
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( ّ، مـــع تـــصرفات لـــه فيهـــا ، كإســـقاطه اســـم ) ّقـــرة العينـــني ( ّكـــل ذلـــك مـــن عبـــارة والـــده يف 
  . ..مذيمن طبقة البخاري ومسلم والرت) احلاكم 

ّولعل السبب يف هـذا اإلسـقاط هـو تـصحيح احلـاكم جلملـة مـن األحاديـث ، كحـديث 
ّفلهذا حذف امسه ، ألن االعرتاف بكونـه  . ..الوالية ، وحديث الطري ، وحديث مدينة العلم

ّينايف السعي يف إبطال هذه األحاديث وردها ـ كالبخاري ومسلم ـ من نقدة احلديث ّ!!  

  :قوله 
  . ..لئك اجلامعون لتلك األحاديثوقد نص أو

  :أقول 
ه قــد صــرح أولئــك اجلــامعون لألحاديــث ، يف مقــدمات جــوامعهم ، بــأم قــد : يعــين  ّإن ّ  ّــ

ّمجعوا تلك األحاديث يف كتبهم ، مع اشتماهلا على املوضوعات والضعاف أيضا ، حىت مييـزوا  ّ ً
  . ..ٍيف مرحلة أخرى بعضها عن بعض ، ويستخرجوا من بينها احلسان

ّودعــوى تــصريح القــوم بــذلك ، ال أســاس هلــا مــن الــصحة ، بــل مل جيــرأ عليهــا الكــابلي 
  .)الدهلوي ( ًأيضا ، فهي من خصائص 

ّفإنــه ) الفــردوس ( ويظهــر بطــالن هــذه الــدعوى ، مــن كــالم الــديلمي يف خطبــة كتــاب 
ّقد شنع الديلمي بشدة على رواة القصص واملكذوبات ّ.  

مــن احتجــاج الكــابلي مبــا أخرجــه الــديلمي وابــن عــساكر ، يف ًويظهــر بطالــا أيــضا ، 
  .)الصواقع ( املواضع املختلفة ، من كتابه 

ّنفسه ، حيتج بأحاديث هؤالء العلماء واحلفاظ ، إال) الدهلوي ( بل    ّأنه ّ
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ّيعمــد إىل تــوهني كتــبهم وإســقاط أخبــارهم عــن اإلعتبــار ، ألجــل الــرد علــى الــشيعة ، ولغــرض 
  . ..م يف البحثّالتفوق عليه

ًحول هؤالء صحيحا ، وما قاله عن كتبهم حقا ، وقع ) الدهلوي ( ْفإن كان ما ذكره  ًّ
  .ّالتكاذب والتناقض بينه وبني تلك املدائح اجلليلة من كبار العلماء يف حقهم

ًوقد تقدم سابقا ذكر بعض ما قيل يف كتاب الفردوس ّ.  

  ّالثناء على مصنفات الخطيب 
  :أعالم القوم يف مدح تصانيف اخلطيب البغدادي وهذه كلمات من 

ّقـد صـنف النـاس يف ذلـك ، « : يف كـالم لـه حـول علـم احلـديث  ـ قـال ابـن جزلـة ـ 1
ّومعرفة الرجال ، وأكثروا وعنـوا وبـالغوا ، وميـزوا الثقـة مـن املـتهم ، والـضعيف مـن القـوي ، ومـا  ّ

لزنادقـة مـن األحاديـث املوضـوعة البـشعة أعظم فائدته وأمحـد موقعـه ، لكثـرة مـا دس امللحـدة وا
ّـاملنفرة ، اليت فسد بسماعها خلق من الناس ، واعتقد الغر عند مساعها أا مـن قـول صـاحب  ّ

  .ّالشرع ، فهلك وتسرع إىل الكذب ، ومال إىل اخلالعة ، نعوذ باهللا من الشقاء والبالء
ّوهذا الكتاب الذي صنفه الشيخ أبو بكـر أمحـد بـن علـي بـن ثا بـت اخلطيـب ، احلـافظ ّ

، كتاب جليل يف هذا العلم ، نفيس ، قد تعب فيـه ، ) تاريخ بغداد ( ّ ، ومساه ;البغدادي 
ّأنه طويل ، ولإلطالة آفات ، أقرـا  ّوسهر ، وأطال الزمان ، واهللا تعاىل يثيبه وحيسن إليه ، إال

  .)1( » . ..امللل ، وامللل داعية الرتك ، وقد استخرت اهللا تعاىل واختصرته ،
ًصنف قريبا من مائة مصنف ، صارت« : برتمجة اخلطيب : السمعاين  ـ 2 ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ خمتار تاريخ بغداد البن جزلة البغدادي) 1(
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  .)1(» ًعمدة ألصحاب احلديث ، منها التاريخ الكبري ملدينة السالم بغداد 
 بـن أمحـد بـن حيـىي بـن مهـدي ابـن ثابـت أمحد بـن علـي بـن ثابـت« : ّابن خلكان  ـ 3

 كـان مـن .ّالبغدادي ، املعروف باخلطيـب ، صـاحب تـاريخ بغـداد وغـريه مـن املـصنفات املفيـدة
ّاحلفاظ املتقنني والعلماء املتبحرين ّ.  

ّلكفاه ، فإنه يدل على اطالع عظيم ) التاريخ ( ولو مل يكن له سوى  ّ ّ «)2(.  
ّمسعـت احلــسني بــن حممــد حيكــي عــن ابــن : ساكر قــال احلــافظ ابــن عــ« : الــذهيب  ـ 4

ّإن اخلطيـب ذكـر أنـه ملـا حـج ، شـرب مـن مـاء زمـزم ثـالث شـربات ، وسـأل : خريون أو غريه  ّ ّ ّ
ْا ، وأن ميلي احلـديث جبـامع املنـصور ) تاريخ بغداد ( ّاهللا تعاىل ثالث حاجات ، أن حيدث 

  .)3(»  فقضيت له الثالث .، وأن يدفن عند بشر احلايف
ًكنـت نائمـا ببغـداد : ّقال غيث األرمنازي ، قال مكي الرميلي « : ًوقال الذهيب أيضا 

ّ، يف ربيع األول سنة ثالث وستني وأربعمائة ، فرأيت كأنـا اجتمعنـا عنـد أيب بكـر اخلطيـب يف  ّ
ّمنزلـــه ، لقـــراءة التـــأريخ علـــى العـــادة ، فكـــأن اخلطيـــب جـــالس ، والـــشيخ أبـــو الفـــتح نـــصر بـــن 

هـذا رسـول : قدسي عن ميينـه ، وعـن ميـني نـصر رجـل مل أعرفـه ، فـسألت عنـه فقيـل إبراهيم امل
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جاء يسمع التاريخ ، فقلت يف نفسي  هذه جاللـة أيب بكـر ، إذ : ّ

ّحيضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقلت  ّهذا رد لقول من يعيـب التـاريخ ، ويـذكر أن : ّ ّ
  .)4(» ى أقوام ًفيه حتامال عل

  قال أبو الفرج اإلسفرائين ، وأسنده عنه احلافظ ابن« : ّالسبكي  ـ 5
__________________  
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ًكنــت نائمــا يف منــزل : عــساكر يف التبيــني ، قــال أبــو القاســم مكــي بــن عبدالــسالم املقدســي 
ا اجتمعنــــا عنــــد  ـــالــــشيخ أيب احلــــسن الزعفــــراين ببغــــداد ، فرأيــــت يف املنــــام عنــــد الــــسحر ، كأن ّـ
ّاخلطيــب لقــراءة التــاريخ يف منزلــه علــى العــادة ، وكــأن اخلطيــب جــالس وعــن ميينــه الــشيخ نــصر 

ّمـــن هـــذا الـــذي مل جتـــر عادتـــه : دســـي ، وعـــن ميـــني الفقيـــه نـــصر رجـــل ال أعرفـــه ، فقلـــت املق
ّهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جـاء يـسمع التـاريخ ، فقلـت :  فقيل يل !باحلضور معنا ّ

ّهـــذه جاللـــة الـــشيخ أيب بكـــر ، إذ حـــضر النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم جملـــسه ، : يف نفـــسي  ّ ّ
ً أيــــضا رد ملــــن يعيــــب التــــاريخ ، ويــــذكر أن فيــــه حتــــامال علــــى أقــــوام ، هــــذا: وقلــــت يف نفــــسي  ً

ّوشــغلين التفكــر يف هــذا عــن النهــوض إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وســؤاله عــن أشــياء  ّ ّ
ّكنت قد قلت يف نفسي أسأله عنهـا ، فانتبهـت يف احلـال ومل أكلمـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ُ «

)1(.  
أبـــو احلـــسني احلـــافظ ، أنـــشدنا جعفـــر بـــن منـــري ، أنـــشدنا أنـــشدين « : الـــذهيب  ـ 6

  :السلفي لنفسه 
  تـــــــــــــــــــصانيف ابــــــــــــــــــــن ثابـــــــــــــــــــت اخلطيــــــــــــــــــــب

  
ـــــــــــــــب   ـــــــــــــــصبا الغـــــــــــــــض الرطي ـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن ال ّأل ّ  

  

  تراهـــــــــــــــــــــــا إذ رواهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن حواهــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــيقظ اللبيــــــــــــــــــــــب     ًرياضــــــــــــــــــــــا للفــــــــــــــــــــــىت ال

  

  ويأخـــــــــــذ حـــــــــــسن مـــــــــــا قـــــــــــد ضـــــــــــاع منهـــــــــــا

  
  بقلـــــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــــافظ الفطـــــــــــــــــــن األريـــــــــــــــــــب  

  

ة راحـــــــــــــــــــــــــــة ونعـــــــــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــــــــيش ـــــــــــــــــــــــــوأي   ّـ

  
ــــــــــــــــــــــل أي طيــــــــــــــــــــــب     ّيــــــــــــــــــــــوازي كتبهــــــــــــــــــــــا ب

  

ّرواها السمعاين يف تارخيه عن حيىي بن سعدون عن السلفي  ّ «)2(.  
ّوغـريه مـن مـصنفات ) تـاريخ بغـداد ( نفسه يكثر من الثناء على ) الدهلوي ( ّوالعجيب ، أن 

ّأن مصنفات اخلطيب« ) : بستان احملدثني ( اخلطيب ، فقد ذكر يف  ّ  
__________________  
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ًتزيد على ستني كتابا ، منها تـاريخ بغـداد والكفايـة وغـري ذلـك مـن التـصانيف املفيـدة الـيت  . ..ّ
ّمث أورد أشــعار احلــافظ أيب طــاهر الــسلفي املــذكورة ، » هــي بــضاعة احملــدثني وعــروم يف فــنهم  ّ

ّ اخلطيب من ماء زمزم ، واملنام الذي تقدم عن الذهيب وغريهوذكر شرب ّ.. .  

  ّالثناء على مصنفات ابن عساكر
  :ّوأما تصانيف احلافظ ابن عساكر 

ّوصــنف التــصانيف املفيــدة ، وخــرج التخــاريج ، وكــان « : ّفقــد قــال ابــن خلكــان  ـ 1 ّ
ّحــسن الكــالم علــى األحاديــث ، حمفوظــا يف اجلمــع والتــاليف ، صــنف  التــاريخ الكبــري لدمــشق ً
 قـــال شـــيخنا احلـــافظ .ّيف مثـــانني جملـــدة ، أتـــى فيـــه بالعجائـــب ، وهـــو علـــى نـــسق تـــاريخ بغـــداد

وقــد جــرى ذكــر هــذا  ـ ّــحممد عبــدالعظيم املنــذري حــافظ مــصر أدام اهللا بــه النفــع ّالعالمــة أبــو
ًالتــاريخ ، وأخــرج يل منــه جملــدا ، وطــال احلــديث يف أمــره واســتعظامه  هــذا الرجـــل ّمــا أظــن ـ ّ

ّإالعزم على وضع هذا التـاريخ مـن يـوم عقـل نفـسه ، وشـرع يف اجلمـع مـن ذلـك الوقـت ، وإال  ّ
ه  ولقــد قــال .ّــفــالعمر يقــصر عــن أن جيمــع اإلنــسان فيــه مثــل هــذا الكتــاب بعــد االشــتغال والتنب

ّاحلــق ، ومــن وقــف عليــه عــرف حقيقــة هــذا القــول ، ومــىت يتــسع لإلنــسان الوقــت حــىت يــضع 
  !مثله

ّهذا الذي ظهر له هو الـذي أختـاره ، ومـا صـح لـه إالبعـد مـسودات ال يكـاد ينـضبط و ّ ّ ّ ّ
  .)1(» حصرها ، وله غريه تواليف حسنة وأجزاء ممتعة 

سـاد أهـل زمانـه يف احلـديث : وقـال بعـض العلمـاء باحلـديث والتـاريخ « : اليـافعي  ـ 2
  علم منزلةّورجاله ، وبلغ فيه إىل الذروة العليا ، ومن تصفح تارخيه 

__________________  
  .309 / 3وفيات األعيان ) 1(
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ّبــل مــن تأمــل تــصانيفه ومــن حيــث اجلملــة ، علــم مكانــه يف احلفــظ :  قلــت .الرجــل يف احلفــظ
والضبط للعلم واالطالع وجودة الفهم والبالغة والتحقيق واالتساع يف العلوم ، وفضائل حتتهـا 

  .)1(» ّمن املنافع واحملاسن كل طائل 
ّله تاريخ الشام يف مثانني جملدة وأكثر ، أبان فيه عمـا مل يكتمـه غـريه « : السبكي  ـ 3 ّ

ا عجــز عنــه ، ومــن طــالع هــذا الكتــاب عــرف إىل أي مرتبــة وصــل هــذا اإلمــام ، واســتقل  ّوإمن ّ ــ ّ
األطراف ، وتبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمـام أبـو : الثريا وما رضي بدر التمام ، وله 

ّ األشـــعري ، وعـــدة تــصانيف وختـــاريج ، وفوائـــد مـــا احلفــاظ إليهـــا إالحمـــاويج ، وجمـــالس احلــسن ّ ّ
ّإليهــا هــزل  ّأمالهــا مــن صــدره خيــر هلــا البخــاري ويــسلم مبــسلم وال يرتــدا ، أو يعمــل يف الرحلــة

  .)2(» املهاري 

  :قوله 
ّفمــع العلــم بواقــع حــال تلــك الكتــب كمــا صــرح بــه أصــحاا ، كيــف جيــوز االحتجــاج 

  .تلك األحاديثب

  :أقول 
ٍمل نقف على كالم ألصحاب تلك الكتـب يفيـد مـا نـسب إليهـا ، وال علـى كـالم لغـري 

 ـ )ّالــدهلوي ( ّعلــى العكــس ممــا زعــم  ـ  بــل وجــدناهم. ..ّأصــحاا يتــضمن تلــك النــسبة
ّ، كمــــا وجــــدناهم يــــستدلون )  تــــاريخ دمــــشق (و )  تــــاريخ بغــــداد (و ) الفــــردوس ( ميــــدحون 

نفــــسه يثــــين علــــى كتــــب ) الــــدهلوي ( ه الكتــــب ويعتمــــدون عليهــــا ، بــــل وجــــدنا بأخبــــار هــــذ
  .)التحفة ( ويستدل بروايات الديلمي وابن عساكر يف كتابه ) بستان احملدثني ( اخلطيب يف 

__________________  
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  ؟ّديث هؤالء األعاظم ، من حفاظ أهل السنةفلماذا ال جيوز للشيعة االحتجاج بأحا

  :قوله 
ّوهلــذا ، فقــد نقــل صــاحب جــامع األصــول أن اخلطيــب قــد روى أحاديــث الــشيعة عــن 

  . ..الشريف املرتضى

  :أقول 
ًأما أوال  ّ ّفإنه مل يذكر املوضع الذي نقل عنه هذا الكالم لكي نراجعه: ّ ّ.  

ًوأمـــا ثانيـــا  ـــ: ّ ّشيعة عـــن الـــسيد املرتـــضى ، ال يوجـــب جمـــرد روايـــة اخلطيـــب ألحاديـــث ال
ّوغريه ، جلواز أنه قد كتب أحاديث الـشيعة يف بيـاض خيـصها ) تاريخ بغداد ( القدح يف كتابه  ّ

املقبــــول لــــدى أســــاطني العلمــــاء ، فــــال مــــانع مــــن ) تــــاريخ بغــــداد ( ، ومل يــــدرجها يف كتــــاب 
يف البـــاب ) للـــدهلوي  ( ّاالحتجـــاج بروايـــات التـــاريخ وحنـــوه مـــن الكتـــب الـــسائرة ، كمـــا اتفـــق

  .ًاحلادي عشر من كتابه ، تقليدا للكابلي
ًوأما ثالثا  ّإن ما ذكره يدل على جاللة قدر السيد املرتضى : ّ  ّ;.  

ّللـسيد املـذكور يف بـاب النبـوة مـن كتابـه ) الـدهلوي ( ًوبذلك أيضا يظهر ما يف جني  ّ
  .)التحفة ( 

  :قوله 
ّيس من تلك األحاديث أيضا ، فإنه ال وجود لـه يف ّوعلى اجلملة ، فإن هذا احلديث ل ً

ٍشيء من كتب أهل السنة ، ولو بطريق ضعيف ّ.  
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  :أقول 
  سبحانك هذا تـان عظـيم. ..ًهذه املزعمة املكذوبة مرة أخرى) الدهلوي ( لقد كرر 

  :ّ لكنك قد عرفت وجود هذا احلديث الشريف يف ...
  . البن شاهني البغدادي.ّكتاب السنة

  . للحاكم النيسابوري.ريخ نيسابوروتا
  . البن بطة العكربي.واإلبانة

  . أليب نعيم األصبهاين.وفضائل الصحابة
  . أليب بكر البيهقي.وفضائل الصحابة

  . البن املغازيل الواسطي.ومناقب علي بن أيب طالب
  . لشريويه بن شهردار الديلمي.وفردوس األخبار

  .عاصمي لل.وزين الفىت يف تفسري سورة هل أتى
  . أليب الفتح النطنزي.واخلصائص العلوية

  . لشهردار بن شريويه الديلمي.ومسند الفردوس
  . للخطيب اخلوارزمي.وكتاب مناقب علي بن أيب طالب

  . لياقوت احلموي.ومعجم األدباء
  . ملال عمر.ّووسيلة املتعبدين
  .ّ البن طلحة النصييب.ومطالب السئول

  . للكنجي.ن أيب طالبوكفاية الطالب يف مناقب علي ب
  . حملب الدين الطربي. وذخائر العقىب.والرياض النضرة
  .ّ للسيد علي اهلمداين.واملودة يف القرىب
  .ّ للسيد شهاب الدين أمحد.وتوضيح الدالئل
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  . لشهاب الدين اهلندي.وهداية السعداء
  .ّ البن الصباغ املالكي.والفصول املهمة

  . للحسني امليبدي.ننيشرح ديوان أمري املؤم ـ والفواتح
  . للصفوري.ونزهة االس

  . إلبراهيم الوصايب اليمين.واإلكتفاء
  .ّ جلمال الدين احملدث الشريازي.واألربعني

  . ألمحد بن الفضل املكي.ووسيلة املال
  . للشيخ اهللا ديا.وسري األقطاب
  .ّ ملريزا حممد البدخشاين.ومفتاح النجا
  .ّ حملمد صدر العامل.ومعارج العلى
  .ّ حملمد بن إمساعيل اليماين.ّوالروضة الندية

  .ّوغريها من كتب أهل السنة
  ؟فما هذا اجلحود واإلنكار

ّوملاذا ال حيتفل هذا الرجل مبؤاخذة املطلعني على كتب األخبار   ؟ّ
ّلقــد ظهــر وجــود هــذا احلــديث الــشريف يف كتــب أهــل الــسنة ظهــور الــشمس يف رابعــة  ّ

  .نكرين وجحد اجلاحدينالنهار ، فال أثر إلنكار امل
  .واحلمد هللا رب العاملني
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ّقد عرفت أن هذا احلديث من أخبار أهل السنة يف طائفة من مصادرهم املعتـربة ، وأن  ٍّ ّ
  . ..ّحول سنده والكتب اليت أخرجته ال أساس هلا من الصحة) ّالدهلوي ( مناقشات 

ّاحلديث ، وسيتضح للقارئ الكرمي سـقوط مجيـع مناقـشاته ّمث شرع يف املناقشة يف داللة 
  :يف هذه الناحية كذلك 

  :قوله 
  .ّإن ما ذكر حمض تشبيه لبعض صفات األمري ببعض صفات أولئك األنبياء: الثاين 

  من وجوه داللة الحديث على المساواة

  :أقول 
بيــــاء الكــــرام  لألن7ّإن نفـــي داللــــة هـــذا احلــــديث الـــشريف علــــى مـــساواة أمــــري املـــؤمنني 

 املــذكورين يف الــصفات املــذكورة يف احلــديث ، ومحــل احلــديث علــى جمــرد التــشبيه بــني الطــرفني
 وملزيــد البيــان والوضـــوح نــذكر الوجـــوه . ..ٍعــارف بأســاليب الكـــالم ّ مكــابرة واضــحة لكـــل...

  :االتية 

  ّإفادة هذا التركيب للعينية ـ 1
  ّ يفيد عينية ما يراد. ..ْن ينظرمن أراد أ: أعين  ـ إن أصل هذا الرتكيب
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ْمـن أراد أن ينظـر إىل أفـضل رجـل يف البلـد فلينظــر : النظـر إليـه ملـا أمـر بـالنظر إليـه ، فهـو مثـل 
ّإن مـن أمـر : ْإىل فالن ، وال ريب أنه ال مساغ للتشبيه يف مثل هذا الكالم ، بأن يكون املـراد 

  .األفضل حقيقةبالنظر إليه مشابه لألفضل من يف البلد ، وليس 
ّإنه ال مساغ ألن يراد ذلك ، أو يدعي كونه املراد ، يف مثل الكـالم املـذكور ، بـل املـراد  ْ ّ

  .ًكون هذا الشخص هو األفضل حقيقة
ّإال أنه ملا كانت العينية يف احلديث الشريف متعـذرة ، فـال منـاص مـن محلـه علـى أقـرب  ّ ّ ّ ّ

ة ، وهــو املــساواة ، فيكــون  ْمــن أراد أن ينظــر إىل آدم ويلحــظ علمــه : املعــىن ّــاالمــور أي العيني
ّفلينظــر إىل علــي بــن أيب طالــب ، فإنــه الــذي مياثلــه ويــساويه يف العلــم ، مبعــىن أن مجيــع العلــوم  ّ ّ

  .7 حاصلة لعلي 7احلاصلة آلدم 
  .وهكذا يف باقي الصفات املذكورة يف احلديث

ّفظهر ، أن املراد هو املساواة ، وإال لسقط الكالم ال   .نبوي عن البالغة الالئقة بهّ
ّمــا جــاء يف كــالم احملــيب برتمجــة عيــسى بــن حممــد املغــريب صــاحب : ويــشهد مبــا ذكرنــا  ّ )

ّوكـــان للنـــاس فيـــه اعتقـــاد عظـــيم ، حـــىت أن العـــارف بـــاهللا « : حيـــث قـــال ) مقاليـــد األســـانيد  ّ
د بـــن بــاعلوي كــان يقـــول يف شــأنه  ــالــسيد حمم ّ ه زروق زمانــه :ّ ّإن د عمــر بـــاعلوي ّ وكــان الـــسي.ّـــ

ً وكفـى بـذلك فخـرا لـه ، .شخص ال يـشك يف واليتـه فلينظـر إليـه من أراد أن ينظر إىل: يقول 
  .)1(» ومن يشهد له خزمية 

ّفـــإن ظـــاهر كـــالم بـــاعلوي يف حـــق عيـــسى املغـــريب هـــو مـــا ذكرنـــاه ، إذ لـــو كـــان مفـــاده  ّ
  ية الثابتةّملا دل على الوال ـ ًنظري تشبيه احلصى باللؤلؤ مثال ـ التشبيه فقط

__________________  
  .240 / 3خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(
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وجـه » ًوكفى بذلك فخرا لـه ومـن شـهد لـه خزميـة « : ّالقطعية للمغريب ، ومل يكن لقول احمليب 
  .ًأصال

  المتبادر من التشبيه هو المساواة ـ 2
 هـــو . .. العلـــم أو احلـــسن أو املـــالزيـــد كعمـــرو يف: ّإن املتبـــادر مـــن التـــشبيه يف قولـــك 

ــــــك إال ــــــشك يف ذل ــــــدافع  ّاملــــــساواة بينهمــــــا يف تلــــــك االمــــــور ، وال ي املنكــــــر للواضــــــحات ، ال
مـساو « دون لفـظ  ـ  فلو فرضنا تقدير حرف التشبيه يف هـذا احلـديث الـشريف. ..ّللبديهيات

  .نهألفاد املساواة كذلك ، حبكم التبادر املذكور ، بال صارف ومانع ع ـ »
ّصـحة سـلب التـشبيه يف صـورة عـدم املـساواة بـني الطـرفني ، فـإذا : ّويوضح هذا التبادر 

ّمل يكــن زيــد مــساويا لعمــرو يف احلــسن مــثال ، صــح أن يقــال  ً زيــد لــيس كعمــرو يف احلــسن ،  :ً
ّولو مل يكن التشبيه دليال على املساواة ، ملا صح سلب التشبيه يف حال عدم املساواة ً.  

 ى العلماء يقولون يف حبوثهم حول الصالة والصيام واحلج والزكاة وحنو ذلـكتر: ًوأيضا 
ٍ فـإن احتجـوا حبـديث مـن . ..كـذا يف اآليـة الكرميـة ، وكـذا يف احلـديث الـشريف:  يقولون ... ّ ْ

حــول بعــض  وإذا دار حبــثهم . ..وكــذا أخرجــه البخــاري كــذا ذكــره مــسلم ،: األحاديــث قــالوا 
ة قــالوا   وهكــذا مــا ال حيــصى . ..ّكــذا قــال الــشافعي ، أو كــذا قــال أبــو حنيفــة :ّــالفــروع الفقهي

  . ..ًكثرة
ّوال ريــب يف أــم يريــدون التــساوي واملــساواة ، وهــو املتبــادر منــه إىل ذهــن الــسامعني ، 

ّفلوال املطابقة التامة لعرض القائل نفسه للمؤاخذة واإلعرتاض الشديد ّ.  
  . ..يف أمثال هذه العباراتفظهر ضرورة محل التشبيه على املساواة 
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 . .. واألنبيـاء ، يف الـصفات املـذكورة يف احلـديث الـشريف7هكذا املشاة بني اإلمـام 
ّفإنه جيب محلها على املطابقـة التامة ، واملماثلـة الكاملـة ، واملـساواة الدقيقـة ّـ  وال جيـوز غـري . ..ّ

  ً.ذلك أبدا

  ّأفضلية نبينا من سائر األنبياء في القرآن 
 6ّ باإلقتـداء ـدى األنبيـاء ، علـى أنـه 6قد استدل كبـار العلمـاء باآليـة اآلمـرة للنـيب ول

ّ فكذلك هذا احلديث الدال على وجود صـفات األنبيـاء . ..أفضل من مجيع األنبياء واملرسلني
ّ ، فإنه يدل على أفضليته مـنهم ، وإذا ثبتـت أفـضليته 7 يف أمري املؤمنني : ّ ّ  مـن األنبيـاء 7ّ
ّم ، فما ظنك بثبوت أفضليته من الثالثة احلائزين لصفات تتحري فيها األفهامالكرا ّ ّ!!  

ّولنذكر أوال اآلية الكرمية ، مث نتبعها بكلمات بعـض املفـسرين يف بيـان وجـه اإلسـتدالل  ّ ً ّ
  :ا على ما أشرنا إليه ، فاالية هي 

وب كـــال هـــدينا ونو( ُ ووهبنـــا لـــه إســـحاق ويـعق َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ َ ُ َُـــ َ َ ِ ُ ل ومـــن ذريتـــه داود َ دينا مـــن قـب َحـــا ه ُ َِ ِ ُ ْ ِْ ُِ ْـــ َْ َ َـــ ً
ِوسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي ْ َ َ ِ ََ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َاْلمحسنين َْ ِ ِ ْ ِوزكريا ويحيى وعيـسى *  ُ َ َ َْ َ ِ ََ

َوإْلياس كل من الـصالحين َِ ِ  ِـ  ُ َ ونس ولوطـا وكـال*  َِ وإسـماعيل واْليسع وي َ ًَ ُ َ َ َ ََ ُ ُـ َ َـ َ ِ ْ َ فضلنا علـى اْلعـالمينِ ِ َ َ َ ْ    *َـ
ٍومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبـيناهم وهديناهم إلـى صـراط مـستقيم َِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ٍْ ِ ِ ُِ َـ ُْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ  ُ ِذلـك هـدى اهللا *  ِ َ ُ َ ِ

بط عــنـهم مــا كــانوا يـعملــو ن عبــاده ولــو أشــركوا لح ن يــشاء م ُيـهــدي بــه م ََ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ ــ َ َُ ُ ْ َ ِْ ــِ َ َ ََُ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ــ ِ ذين *  َنُ ك ال َأولئ ِ ــ َ ــ ِ ُ
َآتـيناهم اْلكتاب واْلحكم والنبـوة فإن يكفر بها هؤالء فـقد وكلنا بها قـوما ليـسوا بهـا بكـافرين ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ ُْ َْ ْ ًْ ْ َ َُ ْ  ْ َ ُ َ َِ ُ ْ َ َْ ِ َ ُ َ ُ َ 

ْ أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقـتده قل ال* ُ ْ َِ َِ ْ ُ ُ َُ َِ ُ َ  َ ِ ُ  
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ْأسئـلكم عليه أجرا إن ِ ً ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ َو إال ذكرى للعالمينُ هُ َِ َ ْ ِ ْ ِ  ِ ( )1(.  
ْ فبهداهم اقـتده( قال الرازي بتفسري ِ َ ْ ُ ُ ُ َِ (:   

ذين هـدى اهللا (ّال شبهة يف أن قوله  ـ املسألة األوىل: يف اآلية مسائل «  ُأولئك ال َ َ َ ِ ـ َ ِـ ُ ( 
ّهــم الــذين تقــدم ذكــرهم مــن األنبيــاء ، وال شــك يف أن قولــه  د(ّ ِ فبهــداهم اقـت َــ ْ ُ ُ ُ ّ أمــر حملمــد ) ْهَِ

ً وإمنا الكالم يف تعيني الشيء الذي أمر اهللا حممدا أن يقتدي فيه م.ّعليه الصالة والسالم ّ ّ ّ.  
ّاملــراد إنــه يقتــدي ــم يف األمــر الــذي أمجعــوا عليــه ، وهــو القــول : فمــن النــاس مــن قــال  ّ

ّبالتوحيد والتنزيه عن كل مـا ال يليـق بـه يف الـذات والـصفات واألفعـال وسـ  وقـال .ّائر العقليـاتّ
ّاملـــراد اإلقتـــداء ـــم يف شـــرائعهم ، إالمـــا خـــصه الـــدليل ، وـــذا التقـــدير كانـــت هـــذه : آخـــرون  ّ

ّاآليـة دلـيال علـى أن شـرع مـن قبلنـا يلزمنـا ّإنه تعـاىل إمنـا ذكـر األنبيـاء يف اآليــة :  وقـال آخـرون .ً ّـ
ّإبطاله ، بدليل أنـه خـتم اآليـة بقولـه ّاملتقدمة ، ليبني أم كانوا حمرتزين عن الشرك ، جماهدين ب

و أشــركوا لحــبط (:  َ ول ِ َ َ َُــ َ ْ َ ْ ونَ نـهم مــا كــانوا يـعمل َع ُــ َ ْْ َ ُ ُ ْ ّ مث أكــد) َــ إصــرارهم علــى التوحيــد وإنكــارهم  ّ
ْ فإن يكفر بهـا هـؤالء فـقـد وكلنـا بهـا قـو(: للشرك بقولـه  ََ ِ ِْ َ ْ َ َُ َِ ُ ْ ْ ْ َمـا ليـسوا بهـا بكـافرينِ ِ ِ ِ ِ ُ َْ ّ مث قـال يف ) ً

ذين هـــدى اهللا (: اآليـــة هــذه  ك ال ُأولئ َ َ َ ِ ـــ َ ِــ  أي هــداهم إىل إبطـــال الــشرك وإثبـــات التوحيـــد ، ) ُ
ل ســـفاهات اجلهـــال يف هـــذا البـــاب ـــوحتم اللفـــظ مطلـــق ، فهـــو حممـــول علـــى :  وقـــال آخـــرون .ّ

ّالكل إال ما خصه الدليل املنفصل ّ.  
املتقـــدمني يف  :يبعــد محـــل اآليــة علـــى أمــر الرســـول مبتابعــة األنبيـــاء : قــال القاضـــي 

  :شرائعهم لوجوه 
ًإن شـــرائعهم خمتلفـــة متناقـــضة ، فـــال يـــصح مـــع تناقـــضها أن يكـــون مـــأمورا  ـ أحـــدها ْ ّ

  .باالقتداء م يف تلك األحكام املتناقضة
__________________  
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:  ثبـــت هـــذا فنقـــول ّإن اهلـــدى عبـــارة عـــن الـــدليل ، دون نفـــس العمـــل ، وإذا: وثانيهـــا 

ًدليل إثبات شرعهم كان خمصوصا بتلك األوقات ، ال يف غري تلك األوقات ، فكـان االقتـداء 
ـــم يف ذلــــك اهلـــدى هــــو أن يعلـــم بوجــــوب تلـــك األفعــــال يف تلـــك األوقــــات فقـــط ، وكيــــف 

  ؟ّيستدل بذلك على اتباعهم يف شرائعهم يف كل األوقات
ْالم متبعـــا هلـــم يف شـــرائعهم ، يوجـــب أن يكـــون ّإن كونـــه عليـــه الـــصالة والـــس: وثالثهـــا  ً ّ

  .منصبه أقل من منصبهم ، وذلك باطل باالمجاع
  .ّفثبت ذه الوجوه أنه ال ميكن محل هذه اآلية على وجوب اإلقتداء م يف شرائعهم

ّإنه تعـاىل أمـر الرسـول باالقتـداء جبمـيعهم يف مجيـع الـصفات :  الثالث . ..واجلواب عن
ق الشريفة ، وذلـك ال يوجـب كونـه أقـل مرتبـة مـنهم ، بـل يوجـب كونـه أعلـى احلميدة واألخال

مرتبــة مــن الكــل ، علــى مــا ســيجئ تقريــره بعــد ذلــك إن شــاء اهللا تعــاىل  فثبــت مبــا ذكرنــا داللــة .ً
  .من قبلنا يلزمنا هذه اآلية على أن شرع

ّإحتج العلماء ذه اآلية على أن رسولنا صـلى ا ـ :املسألة الثانية  ّ ّهللا عليـه وسـلم أفـضل ّ
  : ، وتقريره هو :من مجيع األنبياء 

ّأنا بينا أن خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم بأمجعهم  ّ ّ:  
  .فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة

  .وأيوب كان من أصحاب الصرب على البالء
  .ًويوسف كان مستجمعا هلاتني احلالتني

  .الشريعة القوية القاهرة ، واملعجزات الظاهرة كان صاحب 7وموسى 
  .وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس ، كانوا أصحاب الزهد



 301 ............................................................................داللة حديث التشبيه 

  .وإمساعيل كان صاحب الصدق
  .ويونس كان صاحب التضرع

ّفثبت أنه تعاىل إمنا ذكـر كـل واحـد مـن هـؤالء األنبيـاء ، ألن الغالـب عليـه كـان خـصلة  ٍ ّ
  .ّمعينة من خصال املدح والشرف

ّمث إن ّه تعاىل ملا ذكر الكـل ، أمـر حممـدا عليـه الـصالة والـسالم بـأن يقتـدي ـم بأسـرهم ّ ً ّ ّ ّ
ة  ـ، فكــان التقــدير كأنــه تعــاىل أمــر حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم أن جيمــع مــن خــصال العبودي ّـ ْ ّ ّ ً ّ 

ّوالطاعة كل الصفات اليت كانت متفرقة فيهم بأمجعهم ّ ّ.  
ْوملا أمره اهللا تعاىل بذلك امتنع أن  ّ

ّيقال أنه قصر يف حتصيلها ، فثبت أنه حصلها ّّ ّ.  
ه اجتمــع فيــه مــن خــصال اخلــري مــا كــان ـومــىت كــان األمــر كــذلك ثبــت أن ًمتفرقــا فــيهم  ّـ ّ

  .بأسرهم
ه أفــضل مــنهم بكليــتهم: يقــال ومــىت كــان األمــر كــذلك ، وجــب أن  ّإن ـ » واهللا أعلــم  .ّـ

)1(.  

  :أقول 
 6ّحتجاج باآلية الكرمية على أفـضلية نبينـا ّوبنفس هذا التقرير الذي ذكره العلماء ، لإل

ّ حنتج حبديث التشبيه علـى أفـضلية سـيدنا أمـري املـؤمنني . ..من سائر األنبياء  مـن األنبيـاء ، 7ّ
ٍفال يبقى أي ريب يف داللة حديث التشبيه على مذهب الشيعة ّ.  

اء الـسابقني ّبل األمر هنا أوضـح مـن هنـاك ، ألنـه إذا كـان األمـر باإلقتـداء ـدى األنبيـ
ّ داال على أفضلية النيب : ّ 6فإن ، ّ  

__________________  
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ّاألمـر الـذي يـدل علـى احلـديث بـصراحة ـ 7إثبـات صـفات األنبيـاء الـسابقني ألمـري املـؤمنني   ـ ّ
  .ّ منهم ، باألولوية7ّيدل على أفضلية اإلمام 

ّان يتوقف علـى مقـدمات ، أحـدها ّعلى أن االحتجاج باآلية ، ك ّإن النـيب : ّ  ملـا امـر 6ّ
ّ

إن املـراد مـن هـدى األنبيـاء الـسابقني هـو : والثاين  .ّباالقتداء ، امتنع أن يقال إنه ترك االقتداء
  أفــضل مــن6إن االقتــداء ال مينــع كونــه : والثالــث  .مجيــع اخلــصال اخلاصــة بكــل واحــد مــنهم

  .األنبياء السابقني
ا يف حــدي ّ فــال حاجــة إىل شــيء مــن املقــدمات ، . ..مــن أراد أن ينظــر إىل آدم: ث ّــأم

ّبل إن احلديث يثبت صفات األنبياء السابقني لإلمـام بـال مقدمـة ، إذ لـيس فيـه أمـر باالقتـداء  ّ
ًحـىت حيتــاج إىل مقدمــة أنــه قــد أطــاع هــذا األمــر قطعــا ، وقــد ذكــر يف احلــديث صــفات األنبيــاء  ّ ّ ّ

ولـيس » العلم ، واحللـم ، والعبـادة ، والتقـوى ، والـبطش «  ـ  األلفاظيف بعض ـ ٍبصراحة وهي
ّحـىت حيتـاج إىل مقدمـة يـذكر فيهـا أن املـراد مـن اهلـدى هـو الـصفات» اهلـدى « فيه لفـظ  ّ ّ.. . 

ّكما أنه ال حاجة هنا إىل القول بأن االقتداء ال ينايف األفضلية ، إذ ال أمر باالقتداء هنا ّ.  
 لــــصفات األنبيـــــاء 7هــــذا احلـــــديث علــــى مــــساواة صـــــفات اإلمــــام ّفظهــــر ، أن داللــــة 

  . ، أوضح من داللة األمر باالقتداء على ذلك7السابقني 
ّوقد ذكر النيسابوري أيضا االحتجاج املذكور باآلية على أفضلية نبينا   ، فذكر أقوال 6ً

الــيت ذكرهــا ّمث كــالم القاضــي ومــا قيــل يف اجلــواب عــن الوجــوه » اهلــدى « العلمــاء يف تفــسري 
  :ّالقاضي ، فصرح 

ّبأنه يلزم أن يكون منصبه أجال من منصبهم ، ألنه أمر باسـتجماع خـصال الكمـال «  ّ
  وصفات الشرف اليت كانت متفرقة فيهم ، كالشكر يف داود 
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ّوســــليمان ، والــــصرب يف أيـــــوب ، والزهــــد يف زكريـــــا وحيــــىي وعيـــــسى ، والــــصدق يف إمساعيـــــل ، 
ًلو كان موسـى حيـا ملـا :  وهلذا قال .عجزات الباهرة يف موسى وهارونّوالتضرع يف يونس ، وامل ّ

  .)1(» ّاتباعي ّ وسعه إال
   :وقال اخلطيب الشربيين بعد ذكر االحتجاج * 
ـــاء ، ملـــا اجتمـــع فيـــه مـــن «  ه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أفـــضل األنبي ّفثبـــت ـــذا البيـــان أن ّ ــ ّـ

  .)2(» اخلصال اليت كانت متفرقة يف مجيعهم 

  اإلستدالل على ضوء كالم الفخر الرازي  ـ 3
ّوإذا كان األمر باالقتداء داال على وجود مجيع صفات األنبياء الـسابقني يف وجـود نبينـا  

ّ ، مث يكــون داال علــى أفــضليته مــنهم مــن جهــة كونــه جامعــا بوحــده لتلــك الــصفات املتفرقــة 6 ً ّ  ّ
 منهم ذا البيـان ، فيكـون 7ة اإلمام ّ فال أقل من داللة حديث التشبيه على أفضلي. ..بينهم

ّاحلديث داال على األفضلية بنفس املقدمات اليت ذكرت يف االحتجاج باآلية على األفـضلية ،  ّ 
ّبعد التنزل عما أثبتناه يف الوجه السابق من اإلستدالل بال توقف على املقدمات ٍ ّ ّ.  

ّفيكــــون احلاصــــل حينئــــذ داللــــة حــــديث التــــشبيه علــــى أفــــضلية اإل  مــــن األنبيــــاء 7مــــام ٍ
الــسابقني ، الســتجماعه مــا تفــرق فــيهم مــن اخلــصال ، وإذا كــان أفــضل مــن األنبيــاء اخلمــسة 

  .ّباإلمجاع املركب ـ 6سوى خامت النبيني  ـ املذكورين ، ثبت أفضليته من مجيع األنبياء
   بل لقد جاء يف بعض ألفاظ حديث التشبيه ثبوت صفات يعقوب و

__________________  
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ّ لـسيدنا . .. ، وهيبة إسـرافيل ، ورتبـة ميكائيـل ، وجاللـة جربائيـل:ّيوسف وأيوب ويونس 
  .7أمري املؤمنني 

  ِفي علي تسعون خصلة لم تجمع في غيره  ـ 4
ّيف كتابـه الذي عـده رشـيد  ـ )وي الدهل( من مشايخ والد  ـ ّوروى السيد علي اهلمداين ّـ

ّالدين الدهلوي يف كتب أهل السنة املؤلفة يف مناقب أهل البيت عليهم الصالة والسالم  ّ  ّ ّ:  
ّعن جابر قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  ْمـن أراد أن ينظـر إىل إسـرافيل : ّ

، وإىل آدم يف علمــه ، وإىل نــوح يف هيبتــه ، وإىل ميكائيــل يف رتبتــه ، وإىل جربئيــل يف جاللتــه 
ــــه ، وإىل يوســــف يف مجالــــه ، وإىل  ــــراهيم يف خلتــــه ، وإىل يعقــــوب يف حزن ّيف حــــسنه ، وإىل إب
ّموسى يف مناجاته ، وإىل أيـوب يف صـربه ، وإىل حيـىي يف زهـده ، وإىل عيـسى يف سـنته ، وإىل 

 فيـه تـسعني خـصلة مـن ّ فـإن.ّيونس يف ورعه ، وإىل حممد يف جسمه وخلقه ، فلينظر إىل علي
  .خصال األنبياء ، مجعها اهللا فيه ومل جتمع يف أحد غريه

  .) «)1وعدد مجيع ذلك يف جواهر األخبار 

  :أقول 
ولـــيس هـــذا احلـــديث جمـــرد تـــشبيه ، بـــل هـــو جـــار جمـــرى احلقيقـــة ، واســـتجماعه لتلـــك 

ّالصفات ، مع عدم اجتماعها يف أحد غريه ، نص يف األفضلية  ٍ.  
__________________  
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  داللة الحديث في كالم ابن روزبهان  ـ 5
ّوقد صرح املتعصب العنيد الفضل ابن روزان بداللة حـديث التـشبيه علـى األفـضلية ،  ّ ّ

ّفداللته على مذهب اإلمامية تامة عنده ، إال ّأنه يرده بالرمي بالوضع ّ   :ّ وهذا نص كالمه ّ
ّوأثـــر الوضـــع علـــى هـــذا احلـــديث ظـــاهر ، وال شـــك أنـــه منكـــر ، مـــع مـــا نـــسب إىل «  ّ

ّالبيهقــي ، ألــم يــوهم أن علــي بــن أيب طالــب أفــضل مــن هــؤالء األنبيــاء ، وهــذا باطــل ، فــإن  ّ ّ
ّغري النيب ال يكون أفضل من النيب ّ.  

ّــوأمـا أنه مــوهم هلــذا املعـىن ، ألنه مجــع فيــه مــن الفـ ّــ ّضائل مــا تفــرق يف األنبيــاء ، واجلــامع ّ
  .ّللفضائل أفضل ممن تفرق فيهم الفضائل

  .)1(» وأمثال هذا من موضوعات الغالة 

  :أقول 
ّانظر إىل تعصب هؤالء القوم ، فمنهم من يعرتف بداللة احلديث على مذهب الـشيعة 

 الـدهلوي (و الكـابلي ّ، فريده بالوضع والبطالن ، كابن روزان ، ومنهم من ينكـر داللتـه ، ك
ّأن غرضــهم إســقاط احلــديث عــن الــصالحية الحتجـــاج  ّ، فهــم يتكــاذبون فيمــا بيــنهم ، إال)  ّ

ْالشيعة به على مذهبهم احلق ، وإن لزم ما لزم ّ.. .  
ّوأما إبطال ابن روزان أفضلية اإلمام  ّمن جهة أنه لـيس بنـيب ،   من هؤالء األنبياء ،7ّ ّ

ّوغــري النــيب ال يكــون أفــ  فيبطلــه آيــة املباهلــة واألحاديــث الــواردة يف ذيلهــا ، . ..ّضل مــن النــيبّ
  ّوكذا غريها من األحاديث الصرحية يف

__________________  
  .518 / 2دالئل الصدق :  انظر .إبطال الباطل) 1(
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ًأن عليا نفس رسول اهللا   )2( وأن األنبياء بعثوا على واليته )1( به 7ّ ، وما ورد يف توسل آدم 6ّّ
ْخلقـــــت أنـــــا وعلـــــي مـــــن نـــــور واحـــــد قبـــــل أن خيلـــــق آدم« وحـــــديث   ، وغـــــري هـــــذه )3( » . ..ٍ
  .األحاديث

ّفظهر داللة هذا احلديث علـى األفـضلية ، فيـتم احتجـاج الـشيعة بـه ، ويـسقط مناقـشة  ّ
  .)الدهلوي ( 

  ّبيان محمد بن إسماعيل األمير لحديث التشبيه  ـ 6
ّوللعالمة النحرير حممد بن إمساع ٌيل األمري بيان لطيف ، وتقريـر متـني ، حلـديث التـشبيه ّ

، يتضح به طريق احتجاج الشيعة ، ويتأيد به أسلوب استدالهلم ، وهذا نص عبارته  ّ ّ:  
:  مــا لفظــه ; خبمــسة مــن األنبيــاء ، كمــا قــال احملــب الطــربي 7ّقــد شــبهه  ـ فائــدة« 

ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه عــن أيب احلمـراء: ٍ خبمـسة مـن األنبيـاء 2ذكـر تـشبيه علـي 
 مـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ، وإىل نـــوح يف فهمـــه ، وإىل إبـــراهيم يف حلمـــه ،: ّوســـلم 

 أخرجـه .وإىل حيىي بن زكريا يف زهده ، وإىل موسى يف بطشه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالـب
  .أبو اخلري احلاكمي

ْمـن أراد أن ينظـر إىل إبـراهيم  : 6رسول اهللا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال 
  يف حلمه ، وإىل نوح يف حكمه ، وإىل

__________________  
َفـتـلقى آدم من ربه كلمات (: انظر ما رووا بتفسري قوله تعاىل ) 1( َِ َ ِ ّْ ِ ُ َ َ   .6147 / 1ّ الدر املنثور ) ََ
َواســأل مـن أرســ (: انظـر مـا رووه بتفــسري قولـه تعـاىل ) 2( ْ ْ ََ ْ ِلنا مـن قبلك مـن رســلناَ ُِــ ْ ُْ ِ َِ َ  ترمجـة أمـري املــؤمنني مـن تــاريخ ) ْ

  . وسنفصل الكالم فيه يف اجلزء الالحق من كتابنا241 / 42دمشق 
  .انظر اجلزء اخلامس من كتابنا) 3(
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  . إنتهى.ّ أخرجه املال يف سريته.يوسف يف مجاله ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
ّفقد شبهه صلى اهللا: قلت  ّ عليـه وسـلم ـؤالء اخلمـسة الرسـل ، يف اكتـسابه للخـصال ّ

  .الشريفة من خصاهلم
ه علمـــه األمســـاء كلهـــا ، مث أبـــان  ّفمـــن آدم أيب البـــشر العلـــم ، فـــإن اهللا تعـــاىل خـــصه بأن ّ ّ ــ ّـ ّ ّ
ّفـضله بـذلك ونـوه بعلمـه ، حيــث عـرض علـى املالئكـة أمســاء املـسميات ، وطلـب مـنهم تعــاىل  ّ

 فهـــذه فـــضيلة مـــن . ـــا7 إنبـــائهم ، فأنبـــأهم 7ا ، وطلـــب مـــن آدم إنبـــاءهم بأمسائهـــا فعجـــزو
  . اليت شرف ا بني املأل األعلى7أشرف فضائل آدم 

ّ يف فهمــــه ، ألنــــه أمــــره اهللا تعــــاىل بــــصنعة الفلــــك ، وفيهــــا مــــن دقــــائق 7ّوشــــبهه بنــــوح 
ال اهتــدى اإلحكـام واإلتقـان مـا ال حتــصره األقـالم ، وال يدركـه األفهــام ، وكانـت مل تعـرف ، و

ّإليهــا فكــر قبــل ذلــك ، وكــان فيهــا مــا كــان مــن اإلتقــان ، واليــوت الــيت جوفهــا لــه وملــن معــه ، 
ّـواألنعام والوحوش والسباع ، واختالفهـا طـوال وعرضـا ، فإا كجؤجـؤ الطـائر ، وقـد جعـل اهللا  ً ً

ُ وآية لهم أنا حملنا ذريـتـه(: *احلمل فيها من آياته ، حيث قال  َُ ُ ْ َ ْ ََ ََ َ ِم في اْلفلـك اْلمشحونٌ ُ ْ َـ ِْ ْ ُ ِ ( 
ٍوعد االمتنان ـا يف الـذكر يف عـدة مـن اآليـات ، ّ ّوناهيـك أنـه قـرن إجـراءه تعـاىل هلـا مـع خلـق  ّ

الــسماوات واألرض ، واخــتالف الليــل والنهــار ، فــاملراد فهمــه مــا أهلمــه مــن صــنعتها ، ولــذلك 
ُِ بأعيننـا( جعل صنعتها مقيدة ْ ُِنع اْلفلـك بأعيننـاْاصـَ و(:  يف قولـه ) َِ ْ َِ َ ْ ُ ِ «  وقولـه يف احلـديث ) َ

ّأي يف حكمه الناشي عن حكمه وقوته وصحته ، وحيتمل أن يكـون املـراد فهمـه » يف حكمه 
  .ّالعام يف صنعة الفلك وغريه ، مما فهمه عن اهللا تعاىل وأمره

  مانعت :هو من أشرف الصفات ، ولذلك قيل ّوشبهه باخلليل يف حلمه ، و
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ّألنبيــاء بأقــل مــا نعــتهم بــاحللم ، وذلــك لعــزة وجــوده ، ولقــد نعــت اهللا بــه إبــراهيم اهللا ا  بقولــه 7ّ
َ إن إبراهيم أل(: تعاىل  َ َ ِ ِْ ٌِواه حليم ِ َ ٌ  ( )إن إبراه ِ ِْ ٌِيم لحليم أواه منيب ُِ ٌ َ ٌ ِ َ َ  ومن جمادلته عن لوط ) َ
ً إن فيها لوطا(: فقال  ُ ِ  ّ الذي ختف عنه رواسي اجلبـال 7ه  ومن حلم. يف عدة من اآليات) ِ ّ

 ، وإضــجاعه ، وكتفــه لــه ، وإمــرار املديــة علــى حلقــه ، 8امتثالــه ألمــر اهللا تعــاىل بــذبح ولــده : 
  .لوال منع اهللا هلا أن تقطع ، فلهذا وصفه اهللا ووصف ولده باحللم

ّوشـبهه صــلى اهللا عليــه وســلم بيحــىي بــن زكريــا  ّ ة  هــو علــم الزهــاد7 يف زهــده ، وحيــىي 8ّ
ّيف أبناء آدم ، من تأخر منهم ومن تقدم ، وقد ملئت الكتب باليسري من صفات زهده ّ.  

ّوشـــبهه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بكلـــيم اهللا يف بطـــشه ، وكـــان موســـى شـــديد ّ الـــبطش ،  ّ
ّوناهيــك أنــه ذكــر القبطــي فقــضى عليــه ، وأراد الــبطش بــاآلخر ، وهــو يف بلــد فرعــون ، وحتــت 

  . يد فرعون ، وكان القبط أهل الصولة والشوكة والدولةّيده بنو إسرائيل أرقاء يف
ــــدها  ّوشــــبهه يف احلــــديث اآلخــــر بيوســــف يف مجالــــه ، ويوســــف يف مجالــــه مشــــس ال يزي

ْالوصـف إالخفـاء ، فهـي أظهـر مـن أن تظهـر ّوإن عنقـه كأنــه :  وقــد سـبق صـفة أمـري املـؤمنني .ًّ ّ
  .سنةّإبريق فضة ، وإنه كان أغيد ، وغري ذلك من الصفات احل

احللــــم ، والعلــــم ، والفهــــم ، والزهــــادة ، : إذا عرفــــت هــــذا ، فهــــذه شــــرائف الــــصفات 
  .والبطش ، واحلسن

ّمث إنه حــاز أكمـل كــل واحـدة مهــا ، فـإن علــم الرسـل أكمــل العلـوم ، وحلمهــم أكمــل  ّ ّـ ّ
  .ّاحللم ، وفهمهم أمت فهم ، وزهادم أبلغ زهادة ، وبطشهم أقوى بطش

  ّ ذه الصفات ، وأخرب نبيه صلى اهللا عليهّفناهيك من رجل كمله اهللا
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ًوسلم أنه حازهـا ، وشـابه أكمـل مـن اتصف ـا ، وإن مـن أراد أن ينظـر مـن كـان متصفا ـا  ّـّ ّـ ّ ّ
ّمن أولئك الرسل األعلني ، ويشاهده كأنه حي ، نظر إىل هذا املتصف ا ، لذلك قيل  ّ ّ:  

ّيـــــــــــــــــدل ملعـــــــــــــــــىن واحـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل فــــــــــــــــــاخر ّ  

  
  يــــــــــــــــك املعاليــــــــــــــــاوقـــــــــــــــد مجــــــــــــــــع الــــــــــــــــرمحن ف  

  

ّولــو أردنــا ســرد مــا فــاض عــن الوصــي مــن مثــرات هــذه الــصفات ، ومــا انفجــر عنــه مــن 
حبــور هــذه الكلمــات ، خلرجنــا عــن قــصدنا مــن بيــان معــىن األبيــات ، واالختــصار لــه يف هــذه 
ّالكلمـات ، ويــأيت يف غــضون صــفاته مــا يــدل علــى كماالتــه ، وقــد شــبه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ  ّ

ٍلصحابة ببعض من الرسل يف بعـض الـصفات ، ومل جيمـع ألحـد مخـسة مـن األنبيـاء ًبعضا من ا ٍ
ٍوال جـــاء يف حـــق أحـــد ـــذه العبـــارة ، أعـــين  وال ثالثـــة ،  اخل ، الدالـــة . ..مـــن أراد أن ينظـــر: ّ

ّعلى كمال متكن تلك الصفة يف وصيه    .)1(انتهى » ّ

  :أقول 
ق الكبـــري يف معـــىن هـــذا احلـــدي ّث الـــشهري ، وقـــد أحـــسن يف البيـــان ّـــهـــذا كـــالم هـــذا احملق

ّوأمجل يف التقرير ، ومبا ذكره يتضح وجـه احتجـاج الـشيعة ، ويظهـر مـدى تعـصب  الـدهلوي ( ّـ
ّالذي زعم أن مفاد احلديث هو التشبيه احملض ، كتـشبيه الـرتاب واحلـصى بالـدر واليـاقوت ، )  ّ ّ

ّوأمثال ذلك من التشبيهات االدعائية ، والتمثيالت اإلغراقية ّ.  
هذا ، وال تغفل عن كلمات ابـن طلحـة ، والكنجـي ، وشـهاب الـدين أمحـد ، يف بيـان 
ة كعبــارة حممــد ابــن إمساعيــل املزبــورة ّمعــىن حــديث التــشبيه ، فإــا تفيــد مــا تــذهب إليــه اإلمامي ّــ ّ 

...  
__________________  

  .شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 1(
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  ديث إعتراف أبي بكر بداللة الح ـ 7
ًفإن مل يقبل اخلصم شيئا من الوجوه املذكورة ، فقد اشتمل بعض ألفـاظ احلـديث علـى 
اعــرتاف أيب بكــر بداللــة حــديث التــشبيه علــى مــساواة اإلمــام أمــري املــؤمنني مــع هــؤالء األنبيــاء 

  : ففي كتاب املناقب للخوارزمي . ..ّ يف الصفات ، وأفضليته منهم:
عبــداهللا ابــن  أخربنــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن: ] ل قــا[ أخــربين شــهردار هــذا إجــازة ، « 

د بــــن طــــاهر اجلعفــــري  ــــعبـــدوس اهلمــــداين إجــــازة ، عــــن الــــشريف أيب طالــــب املفـــضل بــــن حمم ّ
: ] قـال [ بإصبهان ، عن احلافظ أيب بكر أمحد بن موسى بـن مردويـه بـن فـورك اإلصـبهاين ، 

ّحدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم ،  [ سن بن علي بن احلـسني الـسلوي ، ّحدثنا احل: ] قال [ ّ
ّحدثين سويد بن مسعر بـن حيـىي بـن حجـاج النهـدي حـدثنا أيب ، حـدثنا شـريك عـن : ] قال  ّ ّ

  :أيب إسحاق عن احلارث األعور صاحب راية علي ، قال 
ّبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف مجع من أصحابه فقال  ّ ّ ّ:  

  .فهمه ، وإبراهيم يف حكمتهًاريكم آدم يف علمه ، ونوحا يف 
  .ْفلم يكن بأسرع من أن طلع علي

 بـخ بـخ هلـذا الرجـل ، !ًيـا رسـول اهللا ، أقـست رجـال بثالثـة مـن الرسـل: فقال أبو بكـر 
  ؟من هو يا رسول اهللا

ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ   !؟أال تعرفه يا أبا بكر: ّ
  .اهللا ورسوله أعلم: قال 
  . أيب طالبأبو احلسن علي بن: قال 

  .)1( » ! وأين مثلك يا أبا احلسن.بخ بخ لك يا أبا احلسن: قال أبو بكر 
__________________  

  .45 ـ 44: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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ّعــن احلــارث األعــور صــاحب رايــة أمــري املــؤمنني كــرم اهللا « ) : توضــيح الــدالئل ( ويف 
ّبلغنا أن النيب : وجهه قال    :ان يف مجع من الصحابة ، فقال ّ وبارك وسلم ك6ّ

  .ًأريكم آدم يف علمه ونوحا يف فهمه ، وإبراهيم يف حلمه
  .ّفلم يكن بأسرع من أن طلع علي كرم اهللا تعاىل وجهه

ٍقـست رجــال بثالثــة مـن الرســل ، بــخ بـخ هلــذا ، مــن : يــا رســول اهللا  : 2قـال أبــو بكـر  ً
  !؟هو يا رسول اهللا

ّقال النيب صلى اهللا عليه وعل   ؟يا أبا بكر ، أال تعرفه: ّى آله وبارك وسلم ّ
  .اهللا ورسوله أعلم: قال 

ّقال صلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم    .أبو احلسن علي بن أيب طالب: ّ
  .بخ بخ لك يا أبا احلسن : 2قال أبو بكر 

  .)1(» ورواه الصاحلاين ، ويف إسناده أبو سليمان احلافظ 
يح مــــن أيب بكــــر بــــأن حــــديث التــــشبيه يــــدل علــــى إعــــرتاف صــــر: ففــــي هــــذا احلــــديث  ّ

ّ ، وأن النيب : وهؤالء األنبياء 7املساواة بني اإلمام  ّ قد قرر مـا ذكـره أبـو بكـر ، وتقريـره 6ّ
  .ّحجة

ه قـال للنـيب  ّوإمنا قلنا بأن أبا بكـر فهـم املـساواة مـن احلـديث ، ألن ّـ ّ ًقـست رجـال «  : 6ّ
ٍألن قياس أحد بغـريه هـو مبعـىن » ساويت «  :أي : » قست « ومعىن » ٍبثالثة من الرسل  ّ :

  :التسوية بني الشخصني 
  :القياس يف اللغة عبارة عن التقدير ، يقال « : قال الشريف اجلرجاين 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
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ّقست النعل بالنعل ، إذا قدرته وسويته ، وهو عبارة عن رد ّ ّ   .)1(»  الشيء إىل نظريه ّ
ًوقياســا ، فانقــاس ، ً يء بغــريه وعلــى غــريه ، أقــيس قيــساقــست الــش« : وقـال اجلــوهري 
ـــه لغـــة اخـــرى .ّإذا قدرتـــه علـــى مثالـــه ًقـــسته أقوســـه قوســـا وقياســـا ، وال يقـــال :  وفي أقـــسته ، : ً

ًواملقــدار مقيــاس ، وقايــست بـــني األمــرين مقايــسة وقياســا ، ويقـــال أيــضا  ً ًت فالنـــا إذا قايــس: ً
ًيقيــسه بغــريه ، ويقتــاس بأبيــه اقتياســا ، : جاريتــه يف القيــاس ، وهــو كقيــاس الــشيء بغــريه ، أي 

  .)2(» يسلك سبيله ويقتدى به : أي 
  .)3(» ّقدرته على مثاله : قست الشيء بالشيء « : ًأيضا ) الصحاح ( ويف 
ّا واقتاســه ، قــدره علــى ًقاســه بغــريه وعليــه ، يقيــسه قيــسا وقياســ« ) : القــاموس ( ويف  ً

  .)4(» املقياس : مثاله ، فانقاس ، واملقدار 
خــري نــسائكم الــيت تــدخل قيــسا وختــرج : منــه حــديث أيب الــدرداء « : وقــال ابــن األثــري 

ّأا إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض ، فلم تفعل فعل اخلرقـاء ومل تبطـئ ، :  يريد ً.ميسا
ًولكنها متشي مشيا وسطا معتدال  ً ً   .)5(» ، فكان خطاها متساوية ّ

ّ وهـل هـذا إال رد علـى ؟كيـف حيمـل احلـديث علـى التـشبيه) الـدهلوي ( فالعجب مـن  ّ
ٍ بل لقد سفه بصراحة؟أيب بكر وتسفيه ّكل من فهم املساواة من هذا  ـ كما سيأيت من كالمه ـ ّ

  . فهذا تسفيه صريح أليب بكر. ..احلديث
ًكالمـــا مفـــاده ) التحفـــة ( دي عـــشر مـــن كتابـــه يف البـــاب احلـــا) للـــدهلوي ( ّكمـــا أن 

ّإخراج أيب بكر من الصبيان املميزين ، ودخلوه يف غري املميزين ّ ّ.. .  
__________________  

  .78: التعريفات ) 1(
  .قوس:  الصحاح) 2(
  .قيس:  الصحاح) 3(
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املميـزين  الـصبيان غـري« ومـن » ّل الـسفاهة اكمـ« ّوأنت تعلم عدم أهليـة مـن كـان يف 
 ، إذ ال خالف وال ريب بني املـسلمني يف اشـرتاط العقـل والبلـوغ 6للخالفة عن رسول اهللا » 

  . ..يف اخلليفة
ّوهذا إشكال قوي ال مفر    .وأنصاره منه) للدهلوي ( ّ

ّمث إن قول أيب بكر   املـساواة ّظـاهر يف أنـه قـد جعـل هـذه » !من مثلك يا أبا احلـسن« ّ
ٍيف احلــديث دلــيال علــى نفــي مماثلــة أحــد مــع اإلمــام   ، وهــذا دليــل آخــر علــى األفــضلية ، ال 7ً

ّسيما بالنظر إىل تقرير النيب  ً ، فتوهم عدم داللة املساواة على األفضلية باطل جدا6ّ ّ ّ.  

  ّاألشبه بالنبي أفضل وهو يخلفه : ّابن تيمية  ـ 8
ة  ّفــألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أفــضل اخللــق ، « : ّــقــال املتعــصب العنيــد ابــن تيمي ّ ّ ّ

ّوكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن مل يكن كذلك ، واخلالفـة كانـت خالفـة نبـوة ، مل يكـن  ّ
ّملكا ، فمن خلف النـيب وقـام مقـام النـيب كـان أشـبه بـه ، ومـن كـان أشـبه بـالنيب كـان أفـضل ،  ّ ّ ً

  .)1(» ّ به أفضل ، فالذي خيلفه أفضل فالذي خيلفه أشبه من عن غريه ، واألشبه
ّمن كان أشبه بالنيب كـان أفـضل « : ّإن قوله : فنقول  كـربى مقبولـة مـسلمة ، إذ ال » ّ

ّريـــب وال كــــالم ، يف أن النــــيب أفــــضل اخللــــق ، واألشـــبه باألفــــضل هــــو األفــــضل  وحــــديث . ..ّ
ّالتشبيه يعني املصداق احلقيقي لتلـك الواقعيـة املـسلمة ، فـأمري  ّ ّ  أشـبه اخللـق باألنبيـاء 7املـؤمنني ّ

ّالسابقني الذين ال ريب أيضا يف أفضليتهم من الثالثة ، وكل من كان أشبه ـم فهـو أفـضل ، ّ ً ّ 
  . أفضل من الثالثة وغريهم7فأمري املؤمنني 

__________________  
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ّابـــن تيميـــة يـــستدل خبالفـــة هـــو أن  » . ..ّفمـــن خلـــف النـــيب« : ظـــاهر قولـــه : ًوأيــضا  
ّ والقيام مقامه ، على أن من قام مقام النيب 6ّالنيب   كان أشبه به ، فهو األفضل من غـريه ، 6ّ

علـى األشـبهية أقــوى مـن داللــة جمـرد اخلالفــة  » . ..مـن أراد أن ينظــر« : لكـن داللـة حــديث  ّ
ًمبنية على الظن الذي ال يغين مـن احلـق شـيئا  ـ غري املنصوصة ّ  ، 7ّ، أمـا أشـبهية أمـري املـؤمنني ّ

ّ ، وأيـن الظـن غـري املعتـرب مـن الـنص الـصريح 6فهي ثابتة بالنص الصريح املعترب عن رسول اهللا 
  !؟املعترب

ا قلنــا  ــوإمن وغــريه يعرتفــون بعــدم ) الــدهلوي ( ّمــن جهــة أن » اخلالفــة غــري املنــصوصة « ّ
ّالـــنص علـــى خالفـــة الثالثـــة ، ولـــذا ال يرتتـــب علـــى إثبـــا ت أشـــبهية اخلالفـــة املنـــصوصة أي أثـــر ّ ّ

ّوفائدة هلم ، فال ريب يف أن ابن تيمية يريد غري املنصوصة ّ.  
ّلـو ثبـت أشـبهية مـن قـام مقـام النـيب : ّـومع غض النظـر عما ذكرنـا ، نقـول   بـنص أو 6ّ

ّدليل عقلي ، فإن غاية ذلك التساوي بني تلك األشبهية ، مع أشـبهية أمـري املـؤمنني  ّ ّ ثابتـة  ال7ٍ
ّباحلـــديث الـــشريف ، وهـــذه املـــساواة أيـــضا وافيـــة مبطلـــوب اإلماميـــة ، ألن كـــل وجـــه أفــــاد أن  ّ ًّ ّ

ّأشـــبهية اخلليفـــة بـــالنيب تـــستلزم أفـــضلية مـــن غـــريه ، فهـــو نفـــسه يفيـــد اســـتلزام أشـــبهية اإلمـــام  ّّ7 
ّأفضليته له من مجيع أفراد األمة بعد النيب ّ ّ.  

ّشـرطا للخالفـة عـن النــيب ّإذا كانـت أشـبهية اخلليفــة : ًوأيـضا  ْ ، لـزم أن يكـون اخلليفــة 6ً
ّمعصوما مثل النيب ، ومبا أن الثالثة فاقدون للعصمة ، فإن خالفتهم عن النيب تكون منتفية ّّ ّ ً.  
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ّ واألنبيــاء ، يــدل علــى العــصمة واألفــضلية ، وإال7ّإن حــديث التــشبيه بــني اإلمــام  ّ  ملــا ّ

ّ ومما يوضح هذا كالم السبكي برتمجة أيب داود ، حيث قال . .. ذلك6قال رسول اهللا  ّ:  
ًتفقــه أبــو داود بأمحــد بــن حنبــل ، والزمــه مــدة: قــال شــيخنا الــذهيب «  ُ وكــان : قــال  .ّ

يـــشبه بـــه ، كمـــا كـــان أمحـــد يـــشبه بـــشيخه وكيـــع ، وكـــان وكيـــع يـــشبه بـــشيخه ســـفيان ، وكـــان 
نــــصور ، وكـــان منــــصور يـــشبه بــــشيخه إبـــراهيم ، وكــــان إبـــراهيم يــــشبه ّســـفيان يــــشبه بـــشيخه م 

  .2بشيخه علقمة ، وكان علقمة يشبه بشيخه عبداهللا بن مسعود 
: وروى أبــو معاويــة ، عــن األعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن علقمــة : قــال شــيخنا الــذهيب 

ّإنه كان يشبه عبداهللا بن مسعود بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف  ّ ّ ّ   .ّهديه ودلهّ
ا أنــا فمــن ابــن مــسعود أســكت ، وال أســتطيع أن اشــبه أحــدا برســول اهللا يف : قلــت  ًأم ّ ْ ّــ

وكـان : ّشيء من األشياء ، وال أستحسنه ، وال أجوزه ، وغايـة مـا تـسمح نفـسي بـه أن أقـول 
ّعبـداهللا يقتـدي برسـول اهللا فيمــا ينتهـي إليـه قدرتــه وموهبتـه مـن اهللا عزجــل ، ال يف كـل مـا كــا ن ّ

ًرسول اهللا ، فـإن ذلـك لـيس البـن مـسعود ، وال للـصديق ، وال ملـن اختذه اهللا خلـيال ، حـشرنا  ّـ ّ ّ
  .)1(» اهللا يف زمرم 

ّفأنــت تــرى تــاج الــدين الــسبكي ال جيــوز تــشبيه ابــن مــسعود مــع مــا يــذكرون لــه مــن  ـ ّ
ّيب قحافـة ، بـالنيب وال أيب بكـر بـن أ ـ وغـريه) ّكنـز العمـال ( الفضائل واملناقب الكثرية كما يف 

  ّ فلو مل يكن سيدنا أمري. ..6
__________________  
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ـــسالم معـــصوما وأفـــضل اخللـــق بعـــد رســـول اهللا  يب 6ًاملـــؤمنني عليـــه الـــصالة وال ّ ، مل يـــشبهه الن ّـــ
ري ّ يف تلـــك الـــصفات اجلليلـــة ، ألنـــه مـــع عـــدم العـــصمة واألفـــضلية غـــ:باألنبيـــاء الـــسابقني 

  ً.جائز قطعا
  .ّ باألنبياء يف صفام على العصمة واألفضلية7فثبت داللة تشبيه اإلمام 

ّ علـى التـشبيهات الـشعرية : باألنبيـاء 7ّومن املعلوم أنه لو جاز محـل تـشبيه اإلمـام 
ة ، جلــــاز تــــشبيه ابــــن مــــسعود بــــل األول فكيــــف الثــــاين والثالــــث ّاازي  بــــال . ..6ّ بــــالنيب . ..ّــــ

  . ..ّ توقفمضائقة وال
ّوإذا كان السبكي يأىب عن تشبيه ابن مسعود بـل األول وغـريه بـالنيب  ّ  كيـف جيـرأ . ..6ّ

ّعلــــى أن ينــــسب التــــشبيه الفــــارغ اــــازي إىل نفــــس النــــيب ) ّالــــدهلوي (   يف كالمــــه الثابــــت 6ْ
  !؟صدوره منه

فات ، إذ يفيد كالم السبكي بطالن دعوى مساواة الثالثة مع األنبياء يف الـص: ًوأيضا 
ّلو كـان يـساووم أو يـشاوم يف تلـك الـصفات ، ملـا امتنـع الـسبكي مـن تـشبيه األول مـنهم 

  .6ّبالنيب األكرم 
ّ ، يوضـــــح بطـــــالن األحاديـــــث املزعومـــــة 6ّعـــــدم جـــــواز تـــــشبيه األول بـــــالنيب : ًوأيـــــضا 

  .واملوضوعة يف تشبيه الشيخني باألنبياء
  .:خني لكماالت األنبياء يظهر منه فساد دعوى محل الشي: ًوأيضا 
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ّتحريم القاضي وغيره تشبيه بعض أحوال غير النبي بالنبي  ـ 10 ّ  
ّوحرم القاضي عياض تشبيه غري النيب بـالنيب ، بـل تـشبيه بعـض أحـوال غـري النـيب بـالنيب  ّ ّ ّّ ّـ ّ
ـــام علـــى ذلـــك وجوهـــا عديـــدة ، واستـــشهد  ً، حترميـــا أكيـــدا ، يـــستوجب احلـــبس والتعزيـــر ، وأق ًً

ّ من التأريخ واألثر ، ومن أقـوال املتقـدمني وأفعـاهلم ، وإليـك الـنص الكامـل لكالمـه يف بشواهد ّ
ّ، يف البـــاب األول ، يف بيـــان مـــا هـــو يف حقـــه ســـب أو ) الـــشفا بتعريـــف حقـــوق املـــصطفى (  ّ

  :ّنقص من تعريض أو نص 
ًأن ال يقصد نقصا ، وال يذكر عيبا ، وال سبا ، ول ـ الوجه اخلامس: فصل «  ً ًّ ّكنه ينزع ْ

 اجلــائزة عليــه يف الــدنيا علــى طريــق ضــرب 6بــذكر بعــض أوصــافه ، ويستــشهد بــبعض أحوالــه 
املثل واحلجة لنفسه أو لغريه ، أو على التشبيه به ، أو عنـد هـضيمة نالتـه ، أو غـضاضة حلقتـه 
ّ، لـــيس علـــى طريـــق التأســـي وطريـــق التحقيـــق ، بـــل علـــى مقـــصد الرتفيـــع لنفـــسه أو لغـــريه ، أو 

إن : ، أو قـصد اهلـزل والتبـذير ، بقولـه كقـول القائـل ) ص ( ّـالتمثيل وعدم التـوقري لنبيه سبيل 
ّقيـــل يف الـــسوء فقـــد قيـــل يف النـــيب . ّإن كـــذبت فقـــد كـــذب األنبيـــاء:  أو إن أذنبـــت فقـــد :  أو .ّ

قـد صـربت كمـا :  أو .أنا أسلم من ألـسنة النـاس ومل تـسلم مـنهم أنبيـاء اهللا ورسـله:  أو .أذنبوا
وب ، أو قــد صــرب نــيب اهللا مــن عــداه ، وحلــم علــى صــ ّرب أولــوا العــزم مــن الرســل ، أو كــصرب أي ـ ّـ

ّأكثر مما صربت ، وكقول املتنيب  ّ:  
  ّأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف امــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــداركها اهللا

  
ــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحل يف مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــود     غريــــــــــــــــــ

  

  :ّوحنوه من أشعار املتعجرفني يف القول ، املتساهلني يف الكالم ، كقول املعري 
  بنــــــــــــت شـــــــــــــعيبكنــــــــــــت موســــــــــــى وافتــــــــــــه 

  
ـــــــــــــــيس فيكمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــري     ّغـــــــــــــــري أن ل

  

ّعلى أن آخر البيت شديد عند تدبره ، وداخل يف باب اإلزراء والتحقري  ّ  
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  : ، وتفضيل حال غريه عليه ، وكذلك قوله 7 ىمبوس
د   ّـــــــــــــــلـــــــــــــــوال انقطـــــــــــــــاع الـــــــــــــــوحي بعـــــــــــــــد حمم

  
  ّفلنـــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــديل  

  

ه ّهــــــــــــــــــــــو مثلــــــــــــــــــــــه يف الفــــــــــــــــــــــضل إال ـــــــــــــــــــــأن   ّـ

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة جربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمل يأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بر  

  

ّفصدر البيـت الثـاين مـن هـذا الفـضل شـديد ، لتـشبيهه غـري النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ
ّيف فـــضله بـــالنيب ، والعجـــز حمتمـــل لـــوجهني ، أحـــدمها  ّإن هـــذه الفـــضيلة نقـــصت املمـــدوح ، : ّ

  :واآلخر استغناؤه عنها ، وهذه أشد ، وحنو منه قول اآلخر 
  وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت راياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
  ت بــــــــــــــــــــني جنــــــــــــــــــــاحي جــــــــــــــــــــربينّصــــــــــــــــــــفق  

  

  :وقول اآلخر من أهل العصر 
ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن اخللــــــــــــــــــد واســــــــــــــــــتجار بنــــــــــــــــــا   ّف

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــصرب اهللا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  

  

ّوكقول حـسان املصيـصي ، مـن شـعراء األنـدلس ، يف حممـد بـن عبـاد املعـروف باملعتمـد  ّ ّ
  :ووزيره أيب بكر بن زيدون 

ـــــــــــــو بكـــــــــــــر الرضـــــــــــــا ـــــــــــــا بكـــــــــــــر أب   ّكـــــــــــــأن أب

  
ّوحــــــــــــــــــــسان حــــــــــــــــــــسان وأنــــــــــــــــــــت حممــــــــــــــــــــ   ّ   دّ

  

  .إىل أمثال هذا
ٍوإمنا أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها ، ولتساهل كثري من النـاس  ّ

علمهــم بعظــيم مــا فيــه  وقلــة ّيف ولــوج هــذا البــاب الــضنك ، واســتخفافهم فــادح هــذا العــبء ،
وتحسبونه هينــ (مــن الــوزر ، وكالمهــم منــه مبــا لــيس هلــم بــه علــم  َ ُ َ ُ َ ْــ َ َا وهــوَ ُ َ ٌ عنــد اهللا عظيمً ِــ َ ِ َ ْ  ال ) ِ

ًســيما الــشعراء ، وأشــدهم فيــه تــصرحيا ، وللــسانه تــسرحيا ابــن هــاين األندلــسي ، وابــن ســليمان  ً ّ ّ
ّاملعري ، بل قد خرج كثري من كالمهما عن هذا إىل حد اإلستخفاف والـنقص وصـريح الكفـر  ّ

  .، وقد اجتنبنا عنه
ّأمثلته ، فإن هذه كلها وإن ّوغرضنا اآلن الكالم يف هذا الفصل الذي سقنا  ّ  
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ّمل يتضمن شيئا ، وال أضافت إىل املالئكـة واألنبيـاء نقـصا ، ولـست أعـين عجـزي بيـيت املعـري  ً ً ّ
ّ، وال قصد قائلها إزراء وغضا ، فما وقر النبوة ، وال عظم الرسالة ، وال عزر حرمة اإلصطفاء  ّ ّ ّ ّ ً ّ

ّ، وال عزر حظوة الكرامة ، حـىت شـبه مـن شـبه يف ّ  كرامـة ناهلـا ، أو معـرة قـصد اإلنتفـاء منهـا ، َّ
ـأو ضــرب مثــل لتطييــب جملــسه ، أو إغــالء يف وصــفه لتحــسني كالمــه ، مبــن عظم اهللا خطــره  ّـ

ّوشرف قدره ، وألزم توقريه وبره ، وى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده ّ.  
ّاألدب والـسجن ، وقــوة تعزيــره حبـس ـ ْإن درأ عنــه القتـل ـ ّفحـق هــذا ب شــنعة مقالــه ، ّ

ومقتــضى قــبح مــا نطــق بــه ، ومــألوف عادتــه ملثلــه أو نــدوره أو قرينــة كالمــه أو ندمــه علــى مــا 
  .سبق منه

  :ّومل يزل املتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء ، وقد أنكر الرشيد على أيب نؤاس قوله 
  فــــــــــإن يــــــــــك يــــــــــأيت ســــــــــحر فرعــــــــــون فــــــــــيكم

  
ّفــــــــــإن عــــــــــصى موســــــــــى بكــــــــــف خــــــــــصيب   ّ  

  

أنت املستهزئ بعصى موسـى ، وأمـر بإخراجـه عـن عـسكره : ابن اللخناء يا : وقال له 
ّأن مما أخذ عليه أيضا وكفر فيـه أو قـارب ، قولـه يف حممـد األمـني ، :  وذكر اليقتييب .من ليلته ّ ً ّّ

ّوتشبيهه إياه بالنيب  ّ:  
  تنــــــــــــــــــازع األمحــــــــــــــــــدان الــــــــــــــــــشبه فاشــــــــــــــــــتبها

  
ّخلقــــــــــــــا وخلقــــــــــــــا كمــــــــــــــا قــــــــــــــد الــــــــــــــشراكان   ً ً  

  

  :ًيضا عليه قوله وقد أنكروا أ
  كيـــــــــــــــــــــــف ال يـــــــــــــــــــــــدنيك مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــل

  
  مــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــول اهللا مــــــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــره  

  

ْألن حــق الرســـول ، وموجــب تعظيمـــه وإنافــة منزلتـــه ، أن يــضاف إليـــه وال يــضاف هـــو  ّ
  .لغريه

  .فاحلكم يف أمثال هذا ما بسطناه يف طريق الفتيا
   ;وعلى هذا املنهج جاءت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس 
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ًي النـوادر مــن روايـة حيــىي بـن أيب مــرمي عنـه يف رجــل عـري رجــال بـالفقر ، فقــال وأصـحابه ، ففــ ّ ٍ :
ّتعريين بالفقر وقد رعى النيب صلى اهللا عليه وسـلم الغـنم ّ ّ ّقـد عـرض بـذكر النـيب :  فقـال مالـك ؟ّ ّ

ّيف غري موضعه ، أرى أن يؤدب ْ.  
  .ألنبياء قبلناقد أخطأت ا: وال ينبغي ألهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا : قال 

ًانظر لنا كاتبـا يكـون أبـوه عربيـا: وقال عمر بن عبدالعزيز لرجل  قـد :  فقـال كاتـب لـه .ًّ
ًكان أبو النيب كافرا   .ال تكتب يل أبدا:  فعزله فقال !!ًجعلت هذا مثال:  فقال .ّ

ّوقـــــد كــــــره ســـــحنون أن يــــــصلى علـــــى النــــــيب عنـــــد التعجــــــب ، إالعلـــــى طريــــــق الثــــــواب  ّْ ّ
ًقريا له وتعظيما ، كما أمرنا اهللاواإلحتساب ، تو ً.  

: ّكأنـه وجـه نكـري ، ولرجـل عبـوس : ٍوسئل القابسي عن رجـل قـال لرجـل قبـيح الوجـه 
ّ ونكري أحد فتـاين القـرب ، ومهـا ملكـان !؟ّأي شيء أراد ذا:  فقال .ّكأنه وجه ملك الغضبان

 ؟ظــر إليــه لدمامــة خلقــه أم عــاف الن؟ٌ أروع دخــل عليــه حــني رآه مــن وجهــه!؟ّ، فمــا الــذي أراد
ًفإن كان هذا فهو شديد ، ألنه جرى جمرى التحقـري والتهـوين ، فهـو أشـد عقوبـة ، ولـيس فيـه  ّ
ا الـــسب واقـــع علـــى املخاطـــب ، ويف األدب بالـــسوء والـــسجن ّتـــصريح بالـــسب للملـــك ، وإمن ـــّ ّ 

ذي ذكــره عنــدما أنكــر: قــال  .نكــال للــسفهاء ّــوأمــا ذكــر مالــك خــازن النــار فقــد جفــا ال  مــن ّ
ّأن يكـون املعـبس لـه يـد فريهـب بعبـسه ، فيـشبهه القائـل علـى طريـق الـذم  ّعبوس االوخـر ، إال ّ

ه يف فعلـــه ، فيقـــول  ّكأنـــه هللا : ّـــهلـــذا يف فعلـــه ، ولزومـــه يف صـــفته صـــفة مالـــك امللـــك املطيـــع لرب
 ومـا كـان ينبغـي لـه التعـرض ملثـل هـذا ، ولـو كـان أثـىن .يغضب غـضب مالـك ، فيكـون أخـف

ّبوس بعبـسه ، واحـتج بـصفة مالـك كـان أشـد ، ويعاقـب العقوبـة الـشديدة ، ولـيس يف على الع
  .هذا ذم للملك ، ولو قصد ذمه لقتل
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ًوقــال أبــو احلــسن أيــضا يف شــاب معــروف بــاخلري قــال لرجــل شــيئا ، فقــال لــه الرجــل  ً :
ّأسكت فإنك أمي ، فقال الشاب  ًّأليس كان النيب اميا: ّ ّفـره النـاس ، ّ فـشنع عليـه مقالتـه وك!؟ّ

ّأما إطالق الكفـر عليـه فخطـأ : فقال أبو احلسن  .ّوأشفق الشاب مما قال ، وأظهر الندم عليه
ا آيـة لـه ، وكـون هـذا أميـا نقيـصة فيـه  ً، لكنه خمطئ يف استشهاده بصفة النيب ، وكون النيب امي ً ّـ ّ ّ ّ

ّوجهالة ، ومن جهالته احتجاجه بصفة النيب ، لكنه إذا استغفر وتاب وا عـرتف وجلـأ إىل اهللا ، ّ
ّيرتك ، ألن قوله ال ينتهي إىل حد القتل ، وما طريقـة األدب فطـوع فاعلـه بالنـدم عليـه يوجـب  ّ

  .)1(» الكف عنه 
ّ معـصوما ، ومل يكـن أفـضل اخللــق بعـد النـيب 7فلـو مل يكـن أمـري املــؤمنني   ، بـل كــان 6ً

ملــا جــاز  ـ ذ اهللا مــن مجيــع ذلــكومعــا ـ ًمثــل ســائر الــصحابة ، ومتــأخرا عــن الثالثــة يف الرتبــة
 . ..ًتـــشبيهه بـــآدم وغـــريه مـــن األنبيـــاء ، بـــل كـــان ذلـــك منكـــرا ، والـــالزم باطـــل ، فـــامللزوم مثلـــه

فظهـــر مـــن كلمـــات القاضـــي عيـــاض وغـــريه مـــن األعـــالم الـــذين نقـــل هـــو كلمـــام داللـــة هـــذا 
  . وعصمته داللة صرحية واضحة7ّالتشبيه على أفضلية أمري املؤمنني 

ّالم القاضـــــي عيـــــاض هادمـــــا لبنيـــــان كـــــل شـــــبهة واعـــــرتاض ، واحلمـــــد هللا رب فكـــــان كـــــ ٍ ّ ً
  .العاملني

  ّالتشبيه يوجب العموم  ـ 11
ٍلقــد ذكــر علمــاء االصــول أن التــشبيه حممــول علــى العمــوم يف كــل حمــل حيتملــه ، ففــي  ّ ّ

  :للبزدوي ) اصول الفقه ( كتاب 
  ا ضرب قصور ، منّواألصل يف الكالم هو الصريح ، وأما الكناية ففيه« 

__________________  
  .529 ـ 521 / 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) 1(
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ّ حيــث أــا تقــصر عــن البيــان إالبالنيــة ، والبيــان بــالكالم هــو املــراد ، فظهــر هنــا التفــاوت فيمــا 
ّإن حــد القــذف ال : يــدرأ بالــشبهات ، وصــار جــنس الكنايــات مبنزلــة الــضرورات ، وهلــذا قلنــا  ّ

ًالبتــصريح الزنــا ، حــىت أن مــن قــذف رجــال بالزنــا ، فقــال لــه آخــر جيــب إ ّ ّ ّصــدقت ، مل حيــد : ّ
ّلــست بــزان ، يريــد التعــريض باملخاطــب ، مل حيــد ، وكــذلك يف  :املــصدق ، وكــذلك إذا قــال  ٍ

ًكل تعريض ، ملـا قلنـا ، خبـالف مـن قـذف رجـال بالزنـا ، فقـال اآلخـر  ّهـو كمـا قلـت ، حـد : ّ
  .)1(» مبنزلة الصريح ، ملا عرف يف كتاب احلدود هذا الرجل ، وكان 

  :فقال شارحه عبدالعزيز بن أمحد البخاري 
» هـو كمـا قلـت «  :ّ قال مشس األئمة يف قوله .وكان مبنزلة الصريح ملا عرف: قوله « 

ّإن كاف التـشبيه توجـب العمـوم عنـدنا يف احملـل الـذي حيتملـه ، وهلـذا قلنـا يف قـول علـي  ّ  ـ  :2ّ
ّإنه جمـري علـى  ـ ّأعطيناهم الذمة وبذلوا اجلزية ، ليكون أمواهلم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائناّإمنا  ّ

ًالعموم فيما يندرء بالشبهات كاحلدود ، ومـا ثبـت بالـشبهات كـاألموال ، فهـذه الكـاف أيـضا 
ًموجبــة العمــوم ، ألنــه حــصل يف حمــل حيتملــه ، فيكــون نــسبة لــه إىل الزنــا قطعــا ، مبنزلــة ا ً  لكــالم ّ

  .)2(» ّاألول على ما هو موجب العام عندنا 
ً ـؤالء األنبيـاء يف صـفام ، حممـوال علـى 7وعلى هذا األساس ، يكـون تـشبيه اإلمـام 

  .العموم ، وذلك يثبت املساواة بالضرورة

ترتب أحكام المنزل عليه على المنزل  ـ 12  ّ  
زل شـــيء منزلـــة شـــيء ترتبـــت أحكـــام املنـــزل  وإذا نـ  عليـــه علـــى املنـــزل ، ولزمـــت املـــساواة ُـــّ

ّبينهما ، وهلذا الذي ذكرنا موارد كثرية يف الكتب العلمية ، قال ّ  
__________________  

  .أصول الفقه) 1(
  .391 ـ 389 / 2كشف األسرار يف شرح أصول الفقه ) 2(
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  ) :ّإال ( الشيح مجال الدين ابن هشام يف بيان وجوه 
ــفة مبنزلــة غــري ، فيوصــف ــا وبتاليهــا مجــع منكر أو شــبهه ، ْأن تكــون صــ ـ :الثــاين «  ً

ِ لــو كــان فيهمــا آ( فمثــال اجلمــع املنكــر ِ َ ْ َلهة إال اهللا لفسدتاَ َ ََــ ُ  ِ ٌ َــ ّ فــال جيــوز يف إالهــذه أن تكــون ) ِ
لـو كـان فيهمـا آهلـة لـيس فيهمـا اهللا لفـسدتا ، : ٍلالستثناء من جهـة املعـىن ، إذ التقـدير حينئـذ 

ّإنه لو كـان فيهمـا آهلـة فـيهم اهللا مل تفـسدا ، ولـيس ذلـك املـراد ، وال :  مبفهومه وذلك يقتضي
من جهة اللفظ ، ألن آهلة مجع منكر يف اإلثبات ، فال عموم له ، فـال يـصح االسـتثناء منـه ،  ّ

ًقام رجال إالزيد ، مل يصح اتفاقا: ولو قلت  ّ ّ.  
ّإن إاليف هذه اآلية لالستثناء: وزعم املربد  ّحمتجـا بـأن لـو تـدل  ّ ، وإن ما بعـدها بـدل ،ّ ً ّ

ّعلـى اإلمتنــاع ، وامتنــاع الـشيء انتفــاؤه ، وزعــم أن التفريـغ مــا بعــدها جـائز ، وأن حنــو لــو كــان 
  .ّمعنا إالزيد ، أجود كالم

ٍلـو جـاءين مـن أحـد أكرمتـه ، : ّلو جـاءين ديـار أكرمتـه ، وال : ّإم ال يقولون : ّويرده 

ما فيهـا ديـار ومـا جـاءين مـن أحـد ، وملـا مل جيـز : نايف جلاز ذلك ، كما جيوز ولو كان مبنزلة ال
ّ

ّذلك دل على أن الصواب قول سيبويه    .)1(» ّإن إالوما بعدها صفة : ّ

  :أقول 
ّفظهـــر أن كـــون الـــشيء مبنزلـــة الـــشيء يـــستلزم املـــساواة بينهمـــا ، ومـــن املعلـــوم أن قـــول  ّ

ّب التشبيه ، كما صـرح بـه أئمـة أهـل الـسنة يف حـديث هو من با» هذا مبنزلة هذا « : القائل  ّ ّ ّ
  .نفسه معرتف بذلك)  الدهلوي (و ، » ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى « 

__________________  
  .70 / 1مغين اللبيب ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 324

ّفثبــت أن التـــشبيه يثبـــت املـــساواة ، وأنـــه ترتتـــب أحكـــام املـــشبه بـــه للمـــشبه بـــال كـــالم ،   ّ ّ
ّ يف العلم ، وترتب أحكام علم آدم لعلـم أمـري املـؤمنني ، 8مري املؤمنني مع آدم فثبت مساواة أ

  .ّوكذا يف باقي الصفات املذكورة يف احلديث الشريف ، وهذا هو املطلوب

  مجيء التشبيه للمساواة في القرآن  ـ 13
ُ فاصـبر كمـا صـبـر أ(: ويف القرآن الكرمي يف سورة األحقـاف  َ َ َ َ ِْ ْ ِْولـوا اْلعزمَ َـ ِ مـن الرسـلُ ُ  َ ِ ( 

)1(.  
ّومــن البــني أن املــراد مــن هــذا التــشبيه هــو املــساواة بــني صــرب نبينــا  ّ  ، وصــرب أويل العــزم 6ّ

ّمن الرسل ، ال أن يكون صربه أقل من صربهم ، والعياذ باهللا ّ.  
ة اعتقــاد  ّــفــالقول بــأن فهــم املــساواة مــن التــشبيه مــن غايــة الــسفاهة ، يكــشف عــن كيفي ّ ّ

  .ة إىل كالم اهللا ايدّقائله بالنسب
ّوإن دليـــل املفـــسرين يف فهـــم املـــساواة مـــن اآليـــة ، هـــو دليلنـــا علـــى إثبـــات املـــساواة مـــن  ّ

  . ..ّحديث التشبيه
ُ فاصبر كما صبـر أ(: ّقال أبو الـسعود  َ َ َ َ ِْ ْ ِولوا اْلعزم مـن الرسـلَ ُ  َ ِ ِْ َ  جـواب شـرط حمـذوف ) ُ

 علــى مــا يــصيبك مــن جهــتهم ، كمــا صــرب ، أي إذا كــان عاقبــة أمــر الكفــرة مــا ذكــر ، فاصــرب
ّاولوا الثبـات واحلـزم مـن الرسـل ، فإنك مـن مجلـتهم ، بـل مـن عليـتهم ، ومـن للتبيـني ، وقيـل  : ّـ

للتبعيض ، واملراد باويل العزم أصحاب الـشرائع الـذين اجتهـدوا يف تأسيـسها وتقريرهـا ، وصـربوا 
ّعلى حتمـل مـشاقهم ، ومعـاداة الطـاعنني فيهـا ، ومـشاه نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى : ريهم ّ

  عليهم الصالة 
__________________  

  .35سورة األحقاف ، اآلية ) 1(
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ة قومـــه ، كـــانوا :  وقيـــل .والـــسالم ــهـــم الـــصابرون علـــى بـــالد اهللا تعـــاىل ، كنـــوح صـــرب علـــى أذي ّـ
لـذبح ّيضربونه حىت يغشى عليه ، وإبراهيم صرب على النار ، وعلى ذبح ولده ، والـذبيح علـى ا

ّ، ويعقــوب علــى فقــد الولــد والبــصر ، ويوســف علــى اجلــب والــسجن ، وأيــوب علــى الــضر ،  ّ
َ إنــا لمــدركون(وموســى قــال لــه قومــه  َُ ْ ُ َ ِ ( قــال  :)كــال إن  ِ  ي ربــي ســيـهدينَ ِ مع ِ ْ َ َ ََ  وداود بكــى ) ِــ

مه علـيهم تعاىل وسـال ًيضع لبنة على لبنة ، صلوات اهللاعلى خطيئته أربعني سنة ، وعيسى مل 
  .)1(» أمجعني 

  في مواضع اخرى ) ّالدهلوي ( اإلحتجاج بكلمات 
ّإن يف الوجـــوه املـــذكورة الدالـــة علـــى داللـــة حـــديث التـــشبيه علـــى املطلـــوب كفايـــة لكـــل  ً ّ ّ ّ

ة النقلية والعقليـة ّـمنصف جرد نفسه للتحقيـق عـن احلـق ، والعثـور علـى مقتـضى األدل ّـ .. . ولـو 
َأن أوليـاء   ) ّوأتباعـه تعــصبوا لـه وأبــوا عـن قبــول احلـق والتــسليم لـه ، فإنــا حنـتج) ّالــدهلوي ّ ّ يف  ـ ّ

ّنفسه ، تنبيهـا للغـافلني ، وإمتامـا للحجـة علـى املعانـدين ) الدهلوي ( بكلمات  ـ الوجوه اآلتية ً ً
:  

« " : ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى« : يف جـواب حـديث ) الدهلوي ( قال  ـ 1
ّوأيضا ، فـإن تـشبيه ّوهـارون خليفـة موسـى يف غيبتـه يف زمـان حياتـه ، أمـا بعـد  ـ  األمـري ـارونً

يـستلزم أن يكـون األمـري كـذلك  ـ حياته فقد كان خليفة موسى يوشع بـن نـون كمـا هـو املعلـوم
ّخليفـــة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إذا غـــاب يف حياتـــه ال بعـــد وفاتـــه ، بـــل يكـــون اآلخـــرون  ّ ّ

  .»ومحل كالم الرسول على التشبيه الناقص خالف الديانة  .هخلفائه ، كي يتم التشبي
 بعـد 7لنفـي خالفـة أمـري املـؤمنني ) تفسري الـرازي ( من ) الدهلوي ( وهذا الوجه أخذ 

  وقد  بال فصل ،6ّوفاة النيب 
__________________  

  .90 / 8تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم ) 1(
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  . وهارون7 الكامل بني أمري املؤمنني جعل ما ذكره مصداق التشبيه
لنـــا أن حنمـــل حـــديث التـــشبيه علـــى التـــشبيه الكامـــل بـــني أمـــري : وعلـــى ضـــوء مـــا ذكـــره 

ّ واألنبيــاء ، ومــن املعلــوم أن التــشبيه الكامــل يفيــد املــساواة بــني املــشبه واملــشبه بــه يف 7املــؤمنني  ّ ّ
ٍ وهـو املطلـوب ، وحينئـذ نقـول .م يـساوي األنبيـاء املـذكورين يف صـفا7مجيع اجلهات ، فهـو 

ّوبعــض أســالفه حــديث التــشبيه علــى التــشبيه النــاقص خيــالف الديانــة ، ) الــدهلوي ( محــل  :
  !؟بالتشبيه الكامل هناك ، وينسى ذلك يف هذا املقام) الدهلوي ( وكيف يأمر 

ّإين تــارك فــيكم « : يف حاشــية مــا ذكــره يف جــواب حــديث ) الــدهلوي ( وقــال  ـ 2
ّإن يف تـشبيه النـيب  ـ ّوهـو مـن علمـاء أهـل الـسنة ـ ّقـال املـال يعقـوب امللتـاين« :  » . ..الثقلـني ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم أهل بيته بالسفينة ، وصحابته بالنجوم ، إشـارة إىل أن الـشريعة جيـب أن  ّ ّ
ّتؤخـذ مـن الـصحابة ، وأن الطريقـة جيـب أن تؤخـذ مـن أهـل البيـت ، ألن الوصـول إىل احلقيقـة  ّ
ّوحتصيل املعرفة يستحيل إالباتباع الطريقـة واحملافظـة علـى الـشريعة ، كمـا ال ميكـن قطـع البحـار 
ّإالبركــوب الـــسفينة مـــع االهتــداء بـــالنجوم ، ألن ركـــوب الـــسفينة وإن كــان ينجـــي مـــن الغـــرق ،  ّ
ٍلكنها ال تصل إىل املقصد إالباالهتداء بالنجوم ، كما أن مراعاة النجوم فقـط مـن غـري ركـوب  ّ

  .»ّ فليتأمل فيها . وهذه نكتة دقيقة.ال يفيد

  :أقول 
ّولو مل يكن التشبيه داال علـى املـساواة ، مـا كـان يف هـذه النكتـة شـيء مـن الدقـة ، بـل  

  .ًمل تكن شيئا يذكر
ّإال أن الـشيعة يفــسرون حــديث  ّ ّ » األصــحاب « ّبــأن املـراد مــن » أصـحايب كــالنجوم « ّ

  بصائر( لى من راجع كتاب كما ال خيفى ع» أهل البيت « هم 
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 هــذا . ..ً، فأهـل البيــت هـم املتبعـون يف الــشريعة قطعـا) معــاين األخبـار ( وكتـاب ) الـدرجات 
  .من جهة

حـديث باطـل موضـوع ، لـدى » أصحايب كـالنجوم « ّفإن حديث : ٍومن جهة أخرى 
ّمجاعــة كبــرية مــن أئمــة أهــل الــسنة وحمققــيهم ، كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع قــسم  ّ حــديث ( ٍ

  .من كتابنا) الثقلني 
: » حربــك حــريب  « 8ّيف حــديث قــول النــيب ألمــري املــؤمنني ) الــدهلوي ( وقــال  ـ 3

ّبأن من حـارب أمـري املـؤمنني عـن بغـض لـه وعـداء فهـو كـافر ، وأن هـذا احلـديث حممـول علـى  ّ
ّالنــيب ، حربــك كأنــه حــريب ، فهــو تــشبيه ، ويكــون حربــه مبنزلــة حــرب :  قــال 6ّاــاز ، فكأنــه 

 علــى املبالغــة واإلغــراق ، أو علــى التــشبيه احملــض مــن قبيــل 6وال جيــوز محــل التــشبيه يف كالمــه 
  .»تشبيه الرتاب واحلصى باملسك والياقوت 

ًوعلــى هــذا ، فــإن تــشبيه النــيب عليــا بــآدم  ّّ  يف العلــم ، معنــاه إحاطتــه جبميــع مــا كــان 8ّ
  .ّ ، وهذا يدل على األفضليةآلدم من علم ، وكذا يف باقي األنبياء والصفات

يــسعى ويبــالغ يف إنكــار داللــة هــذا احلــديث علــى ) الــدهلوي ( ّوبــالرغم مــن أن  ـ 4
ه حيمـــل مـــا رووه يف شـــبه أيب بكـــر وعمـــر بـــبعض األنبيـــاء يف بعـــض  ــاملـــساواة مـــع األنبيـــاء ، فإن ّـ

لفــاء الثالثــة ، ّإن تفــضيل األمــري علــى اخل: ًرابعــا «  :الــصفات علــى املــساواة ، إذ ســيأيت قولــه 
ّإمنا يثبت من هذا احلديث فيما إذا مل يكونوا مساوين لألنبيـاء املـذكورين يف تلـك الـصفات أو 

ّمياثلهــــا ، ودون هــــذا النفــــي خــــرط القتــــاد ، بــــل إذا فحــــصت كتــــب أهــــل الــــسنة لوجــــدت  مــــا
ـــــاء ، حبيـــــث مل تـــــرد يف حـــــق أحـــــد مـــــن  ـــــشيخني باألنبي ـــــدل علـــــى تـــــشبيه ال ٍأحاديـــــث كثـــــرية ت ّ ّ

  . ». ..يهمامعاصر
ّمث إنه قال بعد كالمه املذكور  ـ 5   وهلذا فقد قام الشيخان بوظائف« : ّ
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ّاألنبيـــاء ، مـــن اجلهـــاد مـــع الكفـــار ، وتـــرويج أحكـــام الـــشريعة ، وإصـــالح أمـــور الرعيـــة ، علـــى  ّ
  . ». ..أحسن حال

ّوهذا متفرع على كون الشيخني حاملني لكماالت األنبيـاء ، املتفـرع علـى كـون التـشب يه ّ
ًبينهما وبينهم تشبيها تاما ًّ.  

  .ّ م يدل على وجود صفام فيه بقدر ما فيهم7ّفتشبيه سيدنا أمري املؤمنني 

  :قوله 
والتــشبيه كمــا يكــون بأدواتــه املتعارفــة ، كالكــاف وكــأن ومثــل ، وحنوهــا ، كــذلك يكــون 

ّذا األسلوب كما تقرر يف علم البيان أن من أراد أن ينظـر إىل القمـر  ليلـة البـدر ، فلينظـر إىل ّ
  .ً فهذا القسم داخل أيضا يف التشبيه.وجه فالن

ّالحديث يحمل على المساواة لتعذر العينية ّ  

  :أقول 
ّ إنــا مل جنـد مــا يؤيـد هــذا الــدعوى ؟ّأيـن التــصريح بكـون هــذه اجلملـة وحنوهــا مــن التـشبيه ّ

  ، فهي دعـوى بـال دليـليف كتب علم البالغة ، كاملفتاح وشروحه ، وتلخيص املفتاح وشروحه
...  

ّبل لقد تقدم أن املتبادر من هذا الكالم وشبهه هو العينية ، غري أا ملـا كانـت متعـذرة  ّ ّ ّ ّ ّ
ّيف احلـــديث الـــشريف ، فـــال بـــد مـــن محـــل احلـــديث علـــى أقـــرب املعـــاين إليهـــا ، وهـــي املـــساواة 

ّواملماثلــة التامــة القريبــة مــن العينيــة ، فكأنــه  ْأن ينظــر إىل آدم يف علمــه ، مــن أراد « :  قــال 6ّ
ٍفلينظــر إىل علــي ، فإنــه مــساو لــه يف العلــم ، أو  «  : فمــع تقــدير كلمــة .ّفإنــه مثلــه يف العلــم: ّ

  وحنوها » مثل 
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ًيظهر املعىن الكامل للحديث ويتضح املراد منه جيدا ّ   :قال التفتازاين  . ..ّ
ّمل عنــد الظــن بثبــوت اخلــرب وقــد يــستع] ّالكــاف وكــأن [ ّــأي أداة التشبيه ] وأداتـه [ « 

ّـمن غري قصد إىل التشبيه ، سواء كـان اخلـرب جامـدا أو مـشتقا ، حنـو كـأن زيـدا أخـوك ، وكأنه  ً ًّ ً ٍ

ّمما يشتق من املماثلة واملشاة ، ومـا يـؤدي هـذا املعـىن ] ومثل وما يف معناه [ قدم  واألصـل [ ّ
شـــبه ، خبـــالف كـــأن ومياثـــل أي يف الكـــاف وحنوهـــا ، كلفظـــة حنـــو ومثـــل و] يف حنـــو الكـــاف 

ـــه املـــشبه بـــه [ ويـــشابه  أن يلي ـــه تعـــاىل : ًلفظـــا حنـــو ] ْ ْ أو (ًزيـــد كاألســـد ، أو تقـــديرا حنـــو قول َ
ِكــصيب مــن الــسماء  َ ِ ٍ َ [ أي حنــو الكــاف ] وقــد يليــه [ ّأو كمثــل ذوي صــيب :  علــى تقــدير ) َ

َ واضرب لهم مثل اْل( حنو[ ّأي غري املشبه به ] غريه  َ َ ْ َُ َْ ِ ِحياةْ ُ الدنيا كماء أنـزْلناهَ َ ْ َْ ٍ َ  ( [  اآليـة ، إذ
ّليس املراد تشبيه حال الدنيا باملاء ، وال مبفـرد آخـر يتمحـل تقـديره ، بـل املـراد تـشبيه حاهلـا يف  ٍ

ّجتهـــا ونـــضارا ، ومـــا يتعقبهـــا مـــن اهلـــالك والفنـــاء حبالـــة النبـــات احلاصـــل مـــن املـــاء ، يكـــون 
ّأخــضر ناضــرا ، مث ييــبس في ّطــريه الريــاح كــأن مل يكــن ، وال حاجــة إىل تقــدير كمثــل مــاء ، ألن ً

الكـاف ، واعتبارهـا مـستغن عـن  ّاملعترب هو الكيفيـة احلاصـلة مـن مـضمون الكـالم املـذكور بعـد
ًهذا التقدير ، ومن زعم أن التقدير كمثل ماء ، وأن هنا مما يلي الكـاف غـري املـشبه بـه ، بنـاء  ّ ّ ّ ٍّ

ً سها سهوا بينا ، ألن املشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا ، ّعلى أنه حمذوف ، فقد ّّ ّ ّ ً
ّوقد يكون حمذوفا على ما صرح به يف اإليضاح  أي عـن التـشبيه ] وقد يذكر فعل ينىبء عنه [ ً

ًكما علمت زيـدا أسـدا إن قـرب التـشبيه [  ّوادعـى كمـال املـشاة ، ملـا يف علمـت مـن معـىن ] ً
التشبيه بـأدىن تبعيـد ، ملـا يف احلـسبان مـن اإلشـعار ] أن بعد [ ً أسدا ًالتحقيق ، وحسبت زيدا

ًبعدم التحقق والتيقن ، ويف كون مثل هذه األفعال منبئا عن التـشبيه نـوع خفـاء ، واألظهـر أن  ّ ّ
  الفعل ينبئ عن 
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  .)1( »شبيه يف القرب والبعد حال الت
  :ًوقال التفتازاين أيضا 

ّي عــن التــشبيه ، كمــا يف علمــت زيــدا أســدا ، إن قــرب  أ.وقــد يــذكر فعــل ينبــئ عنــه«  ً ً
ّالتشبيه ، وأريد أنه مشابه األسـد مـشاة قويـة ، ملـا يف علمـت مـن الداللـة علـى حتقـق التـشبيه  ًّ ًّ
ّوتيقنه ، وكما يف حـسبت وخلـت زيـدا أسـدا إن بعـد التـشبيه أدىن تبعيـد ، ملـا يف احلـسبان مـن ً ً ّ 

ّــ، ففيــه إشــعار بــأن شــبهه باألســد لــيس حبيــث يتــيقن أنه هــو الداللــة علــى الظــن دون التحقيــق  ّ ّ
ل ّــهــو ، بــل يظــن ذلــك ويتخي . ويف كــون هــذا الفعــل منبئــا عــن التــشبيه نظــر ، للقطــع بأنــه ال ّ ً

ًداللــة للعلــم واحلــسبان علــى ذلــك ، وإمنــا يــدل عليــه علمنــا بــأن أســدا ال ميكــن محلــه علــى زيــد  ّ ّ ّ
ّحتقيقا ، وأنه إمنا يكون على ت ّ قدير أداة التشبيه ، سواء ذكر الفعل أو مل يذكر ، كما يف قولنـا ً

  .)2(» أصوب  ّإنه ينبئ عن حال التشبيه من القرب والبعد لكان: ولو قيل  .زيد أسد: 
فلـــيكن الداللـــة علـــى التـــشبيه أو املـــساواة يف احلـــديث الـــشريف باجلملـــة املقـــدرة : قلـــت 

  .كذلك
  :وقال التفتازاين 

أي الغــرض ]  وهــو .ّيف األغلـب يعــود إىل املــشبه[ أي مــن التــشبيه ] ه والغـرض منــ[ « 
ّيعـين بيـان أن املـشبه أمـر ممكـن الوجـود ، وذلـك يف كـل أمـر ] بيان إمكانـه [ ّالعائد إىل املشبه  ّ

  :ّأي قول أيب الطيب ] كما يف قوله [ ّغريب ميكن أن خيالف فيه ويدعى امتناعه 
  ّفـــــــــــــــإن تفـــــــــــــــق األنـــــــــــــــام وأنـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم[ 

  
  ]ّفـــــــــــــــــإن املـــــــــــــــــسك بعـــــــــــــــــض دم الغـــــــــــــــــزال   

  

__________________  
  .143: املختصر يف شرح تلخيص املفتاح ) 1(
  .330: املطول يف شرح تلخيص املفتاح ) 2(
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ّإن املمدوح قـد فـاق النـاس ، حبيـث مل يبـق بينـه وبيـنهم مـشاة ، : ّفإنه أراد أن يقول  
ًبل صار أصـال برأسـه وجنـسا بنفـسه ، وهـذا يف  ْالظـاهر كـاملمتنع ، السـتبعاد أن يتنـاهى بعـض ً

ّآحــاد النــوع يف الفــضائل اخلاصــة بــذلك النــوع ، إىل أن يــصري كأنــه لــيس منهــا ، فــاحتج هلــذه  ّ
ّالدعوى وبـني إمكاا ، بأن شبه حاله حبالة املسك الذي هـو مـن الـدماء ، مث إنـه ال يعـد مـن  ّ ّ ّ ْ ّ َ

  . اليوجد يف الدمالدماء ، ملا فيه من األوصاف الشريفة اليت
  ؟أين التشبيه يف هذا البيت: فإن قلت 

ّيدل البيت عليه ضمنا ، وإن مل يدل عليه صرحيا ، ألن املعىن : قلت  ً ًّ ّ:  
ّإن تفــق األنــام مــع أنـــك واحــد مــنهم ، فــال اســـتبعاد يف ذلــك ، ألن املــسك بعـــض دم  ّ

ّالغزال وقد فاقها حىت ال يعد منها ، فحالك شـبيهة حبـال املـسك  ً، ويـسمى مثـل هـذا تـشبيها ّ ّ
ًضمنيا ، أو تشبيها مكنيا عنه  ً ً «)1(.  

  :أقول 
ًفلــيكن التــشبيه يف احلــديث مقــدرا كــذلك ، فيكــون معــىن احلــديث   : ْمــن أراد أن ينظــر

ه مــساو الدم يف العلــم ، أو مثلــه يف العلــم ٍإىل آدم يف علمــه ، فلينظــر إىل علــي ، فإن  وهكــذا .ّــ
  .يف باقي الصفات

  :قوله 
  :ومن هنا ، أدخلوا يف التشبيه الشعر املشهور 

  ال تعجبـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــى غاللتـــــــــــــــــــــــه

  
  ّقـــــــــــــــــــــــــــــــــد زر أزراره علـــــــــــــــــــــــــــــــــى القمـــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

__________________  
  .331 ـ 330: املطول يف شرح التلخيص ) 1(
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  :ّوكذا البيتني من شعر املتنيب  
  نــــــــــــشرت ثــــــــــــالث ذوائــــــــــــب مــــــــــــن خلفهــــــــــــا

  
ٍيف ليلــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــأرت ليــــــــــــــــــــــــايل أربعــــــــــــــــــــــــا  

  

  

  ت قمـــــــــــــــر الـــــــــــــــسماء بوجههــــــــــــــــاواســـــــــــــــتقبل

  
ًفــــــــــــــــــــأرتين القمــــــــــــــــــــرين يف وقــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــا   ٍ

  

  

  :أقول 
ًأوال  ّإن أسلوب هذه األبيات خيتلف عن أسلوب احلديث ، كمـا هـو واضـح ، وحنـن : ّ

علـى » مـن أراد أن ينظـر إىل كـذا ، فلينظـر إىل فـالن « : ّنتكلم يف داللة هذا األسلوب أعين 
  .ت املذكورةالتشبيه ، فال وجه الستشهاده باألبيا

االصـــطالح ، ولـــيس   إســـتعارة حبـــسب. ..ال تعجبـــوا مـــن بلـــى غاللتـــه: قولـــه : ًوثانيـــا 
ًتــشبيها ، وإن كانــت االســتعارة مبنيــة علــى التــشبيه ، لكــن كــالم  ّ ّهنــا مبــين علــى ) الــدهلوي ( ً

ًوإن مل يكـــن تـــشبيها فاســـتعارة وأصـــلها : ّالفـــرق بينهمـــا كمـــا يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه فيمـــا بعـــد  ْ
  .تشبيهال

ّويــدل علــى أن الــشعر املــذكور مــن االســتعارة ال التــشبيه ، كــالم التفتــازاين ، وهــذا نــصه  ّ ّ
  :بطوله 

ّـاختلفوا يف أن االستعارة جمـاز لغـوي أو عقلـي ، فـاجلمهور علـى أنه جمـاز ّأم واعلم «  ّ
ــلغــوي ، مبعــىن أا لفــظ اســتعمل يف غــري مــا وضــع لــه ، لعالقــة املــشاة ،  أي ] ا ّودليــل أــ[ ّ

ّكوــا موضــوعة ال للمــشبه وال للمــشبه بــه وال لألعــم منهمــا : جمــاز لغــوي [ االســتعارة  أي ] ّ
ًرأيـت أســدا يرمـي ، موضـوع للـسبع املخــصوص ، ال  :مـن املـشبه واملـشبه بــه ، فأسـد يف قولنـا 

ًللرجـــل الـــشجاع ، وال ملعـــىن أعـــم مـــن الرجـــل والـــسبع كـــاحليوان اجلـــري مـــثال ، ليكـــون إطالقـــه 
ّعليهما حقيقة ، كإطالق احليوان على األسد والرجل الشجاع ، وهذا معلـوم بالنقـل عـن أئمـة 

  ًاللغة قطعا ، فإطالقه على الرجل الشجاع إطالق على غري ما وضع له ، مع قرينة 
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ّمانعة عن إرادة مـا وضـع لـه ، فيكـون جمـازا لغويـا ، ويف هـذا الكـالم داللـة علـى أن لفـظ العـام  ّ ًّ ً
ق علــى اخلـــاص ال باعتبــار خـــصوصه ، بــل باعتبــار عمومـــه ، فهــو لـــيس مــن اـــاز يف إذا أطلــ

ًلقيت رجال أو انسانا أو حيوانا ، بـل هـو حقيقـة ، إذ مل : ًشيء ، كما إذا لقيت زيدا فقلت  ً ً
  .ّيستعمل اللفظ إال يف املعىن املوضوع له

ّرف يف أمر عقلي ال لغوي ّجماز عقلي ، مبعىن أن التص[ أي االستعارة ] ّإا : وقيل [ 
ّ، ألا ملا مل تطلق على املشبه إالبعد ادعاء دخوله  ّ ّ ّيف جـنس املـشبه بـه [ ّأي دخـول املـشبه ] ّ

ًبأن جعل الرجل الشجاع فـردا مـن أفـراد األسـد ]  ّأي االسـتعارة يف املـشبه ] كـان اسـتعماهلا [ ْ
ا قلنـــا إـــا مل تطلـــق ] وضـــعت لـــه  فيمـــا[ ًاســتعماال  ّوإمن ـــ ّعلـــى املـــشبه إالبعـــد ادعـــاء دخولـــه يف ّ ّ

ّجنس املشبه به ، ألا لو مل تكن كذلك ملا كانت االسـتعارة أبلـغ مـن احلقيقـة ، إذ ال مبالغـة 
ْيف إطــالق االســم اــرد عاريــا عــن معنــاه ، وملــا صــح أن يقــال ملــن قــال   ً  : ًرأيــت أســدا ، وأراد

ّـزيدا أنه جعله أسدا ، كما ال يقال ملـن مس ً ّ ّى ولـده أسـدا أنـه جعلـه أسـدا ، ألن ً ً ّ إذا » جعـل « ً
ًكان متعديا إىل مفعولني ، كان مبعىن  : ّ، ويفيد إثبات صفة لشيء ، حىت ال يقـال » ّصري « ّ

ًجعله أمريا ، إال وقد أثبت فيـه صـفة اإلمـارة ، وإذا كـان نقـل اسـم املـشبه بـه تابعـا لنقـل معنـاه  ّ ّ ً
ّ األسد احلقيقي ادعاء ، مث أطلق عليه اسم األسـد ، كـان األسـد ّإليه ، مبعىن أنه أثبت له معىن ّ

ّمـــستعمال فيمـــا وضـــع لـــه ، فـــال يكـــون جمـــازا لغويـــا بـــل عقليـــا ، مبعـــىن أن العقـــل جعـــل الرجـــل  ً ً ً ً
ًالشجاع من جنس األسد ، وجعل ما ليس واقعا يف الواقع واقعا جماز عقلي ً.  

ّأي ، وألن إطــالق اســم املــشبه بــه ع] وهلــذا [  ّلــى املــشبه إمنا يكــون بعــد ادعــاء دخولــه ّ ــ ّ ّ
ــيف جـنس املــشبه صــح التعجب يف قولـه  ّ ّقامــت تظللــين أي توقـع الظــل علــي ) : شــعر ( ّّ ّ مــن [ ّ

الـشمس نفـس أعــز علـي مــن نفـسي  كالـشمس يف احلــسن  ـ أي غــالم ـ ْومـن عجــب مشـس] ّ
ّ فلوال أنه ادعى .ّوالبهاء تظللين من الشمس ّ  
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ًلشمس احلقيقي جعله مشسا على احلقيقـة ، ملـا كـان هلـذا التعجـب معـىن ، لذلك الغالم معىن ا ّ ً
  .]ًإذ ال تعجب يف أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر 

ّـأي ، وهلذا صـح النهـي عـن التعجب يف قولـه ] والنهي عنه [   ) ال تعجبـوا ) : [ شـعر
ًهي شعار تلبس حتت الثـوب وحتـت الـدرع أيـضا ] من بلى غاللته   قـد زر أزراره علـى القمـر [ّ

ه جعلــه قمــرا حقيقيــا : تقــول ]  ًزررت القمــيص عليــه أزرره ، إذا شــددت أزراره عليــه ، فلــوال أن ً ّــ
ًملا كان للنهي عـن التعجـب معـىن ، ّألن الكتـان إمنـا يـسرع إليـه البلـى بـسبب القمـر احلقيقـي ،  ّ ّ ّ
  .ال مبالبسة إنسان كالقمر يف احلسن

« لـــضمري يف ّلبيـــت لـــيس باســـتعارة ، ألن املـــشبه مـــذكور ، وهـــو االقمـــر يف ا: ال يقـــال 
   .» أزراره «و » غاللته 

ّال نسلم أن الذكر على هذا الوجه ينايف االستعارة ، كما يف قولنا : ّألنا نقول   : سيف
  .زيد يف يد أسد ، فإن تعريف االستعارة صادق على ذلك

ّبأن اإلدعاء [ هذا الدليل ] ُّورد [   [ ّأي ادعـاء دخـول املـشبه يف جـنس املـشبه بـه ّ ال [ ّ
ً، للعلــم الـضروري بــأن أســدا يف ] فيمـا وضــعت لـه [ ًأي االسـتعارة مــستعملة ] يقتـضي كوــا  ّ

  .ًرأيت أسدا يرمي ، مستعمل يف الرجل الشجاع ، واملوضوع له هو السبع املخصوص: قولنا 
ّأن ادعاء دخول املشبه يف جـنس املـ: وحتقيق ذلك  ّشبه بـه ، مبـين علـى أنـه جعـل أفـراد ّ ّ

ّاملتعــارف ، وهــو الــذي لــه غايــة اجلــرأة يف مثــل تلــك : األسـد بطريــق التأويــل قــسمني ، أحــدمها 
ّغري املتعارف ، وهو الذي له تلـك اجلـرأة ، : اجلثة املخصوصة ، واهليكل املخصوص ، والثاين 

ــــلكــــن ال يف تلــــك اجلثــــة واهليكــــل املخــــصوص ، ولفــــظ األســــد إمن ّ ا هــــو موضــــوع للمتعــــارف ، ْ
  فاستعماله يف غري املتعارف استعمال له يف غري ما وضع له ، والقرينة مانعة عن إرادة املعىن 
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ّإن اإلصــــرار علــــى دعــــوى : وــــذا ينــــدفع مــــا يقــــال  .املتعـــارف ، فيتعــــني املعــــىن غــــري املتعــــارف
  .السبع املخصوصّاألسدية للرجل الشجاع ، ينايف نصب القرينة املانعة عن إرادة 

ّوأمـــا التعجـــب والنهـــي عنـــه كمـــا يف البيتـــني املـــذكورين ، فللبنـــاء علـــى تناســـي التـــشبيه ، 
ّقضاء حلق املبالغة ، وداللـة علـى أن املـشبه ، حبيـث ال يتميـز عـن املـشبه أصـال ، حـىت أن كـل  ّ ّّ ً ّ ً ً

ب علــى املــشبة بــه ، مــن التعجــب ّمــا يرتت ّ ّوالنهــي عــن التعجــب ، يرتتــب علــى ا ّــ ًملــشبه أيــضا ، ّ
ٍينايف االسـتعارة اخل وإمنا يكـون منافيـا إذا كـان ذكـره علـى وجـه : ّويف احلاشية املنهية على قوله  ً ّـ

  .)1(» ينبئ عن التشبيه 
ا هــو علــى ســبيل »  اخل . ..ال تعجبــوا« : يف قولــه » القمــر « ّإن إطــالق : ًوثالثــا  ــإمن ّ

وجـــه « علـــى » القمـــر « واطـــالق » ائب الـــذو« علـــى » الليـــايل « االســـتعارة ، وكـــذا إطـــالق 
ّأن كـــون هـــذه اإلطالقـــات مـــن قبيـــل :  ومـــن املعلـــوم .يف البيتـــني ، اســـتعارة ال تـــشبيه» احملبوبــة 

) الــدهلوي ( االســتعارة ، وعــدم كوــا مــن قبيــل التــشبيه ، لــيس فيــه ضــرر بالنــسبة إىل غــرض 
إدخــال هــذه ) الــدهلوي ( وهــو كــون احلــديث الــشريف مــن قبيــل التــشبيه ، فــال وجــه لــدعوى 

ـــة التـــشبيه علـــى املـــساواة ،  ّاإلطالقـــات يف التـــشبيه ، إالختـــديع العـــوام كـــي يتومهـــوا ضـــعف دالل ّ
  .وتنظري احلديث بتلك األشعار الفارغة عن املعىن احلقيقي

  :قوله 
  .ًولو جتاوزنا عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه

__________________  
  .362 ـ 360: التلخيص املطول يف شرح ) 1(
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  إن كان الحديث من االستعارة فداللته أبلغ 

  :أقول 
ّوعلـــى فـــرض كـــون احلـــديث الـــشريف مـــن بـــاب االســـتعارة ، فـــإن داللتـــه علـــى املـــساواة 

  :تكون آكد وأبلغ ، قال التفتازاين 
ّأطبـــق البلغـــاء علـــى أن اـــاز والكنايـــة أبلـــغ مـــن احلقيقـــة والتـــصريح ، ألن  ـ فـــصل«  ّ

ّفإن وجود امللزوم يقتـضي ] من امللزوم إىل الالزم ، فهو كدعوى الشيء ببينة [ تقال فيهما االن
] ّأن االســتعارة [ ًأطبقــوا أيــضا علــى ] و [ وجــود الــالزم ، المتنــاع انفكــاك امللــزوم عــن الزمــه 

ة والتمثيليــة  ّالتحقيقي  أبلــغ مــن ّوقــد علــم أن اــاز] ّأبلــغ مــن التــشبيه ، ألــا نــوع مــن اــاز [ ّــ
ْاحلقيقة ، وليس معىن كون كل من ااز والكناية أبلـغ ، أن شـيئا منهمـا يوجـب أن حيـصل يف  ً ّ ٍ
ّـالواقع زيادة يف املعىن ال توجـد يف احلقيقـة والتـصريح ، بـل املـراد أنه يفيـد زيـادة تأكيـد لإلثبـات 

ّ، ويفهـــم مـــن االســـتعارة أن الوصـــف يف املـــشبه بـــالغ حـــد الكمـــال كمـــا يف املـــ ّ ّشبه بـــه ، ولـــيس ّ
ًبقاصر فيه كما يفهم من التشبيه ، واملعىن ال يتغري حاله يف نفسه ، بأن يعرب عنه بعبارة أبلغ ّ ّْ.  

ة قولنـــا : وهـــذا مـــراد عبـــدالقاهر بقولـــه  رأيـــت : ًرأيـــت أســـدا ، علـــى قولنـــا : ّـــليـــست مزي
ّأن األول أفاد زيادة يف مـساواته األ: ًرجال هو واألسد سواء يف الشجاعة  سـد يف الـشجاعة مل ّ

ًأن األول أفـــاد تأكيـــدا إلثبـــات تلـــك املـــساواة لـــه مل يفـــده : يفـــدها الثـــاين ، بـــل الفـــضيلة هـــي  ّ ّ
  .)1(»  واهللا أعلم .الثاين

ّكليهما يفيـدان املـساواة بـني املـشبه واملـشبه بـه »  االستعارة «و » التشبيه « ّفظهر أن  ّ
  ّثبات املساواة ، فلها مزية زيادة تأكيد إل» االستعارة « ّأن يف  ّ، إال

__________________  
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ًبنـاء علـى كونـه اسـتعارة ـ ً وعلـى هـذا األسـاس أيـضا يكـون احلـديث.»التـشبيه « علـى  داال  ـ ً
 ســواء يف 8آدم وعلــي « : ّعلــى املــساواة ، بــل هــو يف هــذه الــصورة أدل وأبلــغ مــن أن يقــال 

  .وهكذا يف باقي الصفات» علم ال
بـل تـسفيه  ـ االسـتعارة علـى تقـدير كونـه مـن بـاب ـ فنفـي داللـة احلـديث علـى املـساواة

ّــمــن فهــم املــساواة منــه ، هــو يف احلقيقــة تــسفيه للــشيخ عبــدالقاهر اجلرجــاين وســائر أئمة علــوم 
ّتــب علــى كلماتــه ، وإنــه ال يبــايل مبــا يرت) الــدهلوي ( ّوكــأن  . ..ّالبالغــة ومهــرة الفنــون األدبيــة ّ

ْحيــاول نقــض اســتدالالت اإلماميــة وإن لــزم منــه تــسفيه وتكــذيب كبــار األســاطني مــن علمــاء  ّ
مذهبه ، أو غري ذلك من اللوازم الفاسدة ، وليتـه قـد اسـتعار الفهـم والعقـل مـن بعـض العقـالء 

  !!فلم ينف داللة االستعارة على املساواة
د أمــر خيــتص باملــشبه بــه فيقــصد إثبــات ذلــك األمــر ًوأيــضا ، يــشرتط يف االســتعارة وجــو ٍ

إذا كــان احلــديث مــن قبيــل االســتعارة ، فقــد أثبــت فيــه : للمــشبه ، وعلــى هــذا األســاس نقــول 
ّ ألمري املؤمنني ، وهكذا سـائر الـصفات ، وإال مل يكـن اسـتعارة 7 العلم املختص بادم 6ّالنيب 

  .ديث من قبيل االستعارةاحل) الدهلوي ( ، لفقد الشرط ، فيبطل جعل 
ّأما اشرتاط الشرط املذكور ، فهو صريح أئمة فن البالغة ، قال التفتازاين  ّ:  

ّيف بيـان االسـتعارة بالكنايـة ، واالسـتعارة التخييلية ، ملـا كانـت عنـد املـصنف  ـ فـصل«  ّـ
ملعــاين ًأمــرين معنــويني غــري داخلــني يف تعريــف اــاز ، أورد هلمــا فــصال علــى حــده ، ليــستويف ا

أي يف نفـس معـىن ] قد يضمر التـشبيه يف الـنفس [  :اليت يطلق عليها لفظ االستعارة ، فقال 
ّفــال يــصرح بــشيء مــن أركانــه ســوى املــشبه [ ّاللفــظ ، أو نفــس املــتكلم  ّ وأمــا وجــوب ذكــر .]ّ

ّاملشبه به فإمنا هو يف التشبيه املصطلح ، وقد عرفت أنه غري االستعارة بالكناية ، ويـدل ّ ّ  ـ  عليـهّ
  أي على ذلك 



  نفحات األزهار................................................................................ 338

ّبأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملشبه به ، مـن غـري أن يكـون هنـاك  ـ التشبيه املضمر يف النفس ّ
ًأمـــر متحقـــق حـــسا أو عقـــال ، ً ّ ّيطلـــق عليـــه ذلـــك األمـــر ، فيـــسمى التـــشبيه املـــضمر يف الـــنفس  ّ

ّاســتعارة بالكنايــة ، أو مكنيــا عنهــا ، أمــا الكنايــة فألنــه مل يــصرح بــ ّ ّ ً ا دل عليــه بــذكر ّ ّه ، بــل إمن ــ ّ
ّخواصه ولوازمــه ، وأمــا االســتعارة فمجــرد تـــسمية خاليــة عــن املناســبة ، ويــسمى إثبــات ذلـــك  ّ ــ ّ
ّاألمــر املخــتص باملــشبه للمــشبه اســتعارة ختييليــة ، ألنــه قــد اســتعري للمــشبه ذلــك األمــر الــذي  ّ ّ

ّخيتص باملشبه به ، وبه يكون كمال املـشبه بـه أو قوامـه يف وجـه  ّ ّالـشبه ، ليخيل أن املـشبه مـن ّ ّّـ
  .)1(» ّجنس املشبه به 

  :قوله 
ّوفهم املساواة بني املشبه واملشبه به من كمال السفاهة ّ.  

  :أقول 
 فقد عرفت وجود اسـتعمال !!ّهذا الكالم يدل على اية متانة هذا الرجل وكثرة ديانته

ّاء ، فكــالم الرجـل رد يف احلقيقــة التـشبيه يف املـساواة ، يف القــرآن واحلـديث واســتعماالت العلمـ ّ
  . ..ّعلى الكتاب والسنة والعلماء ، وسائر أرباب الفهم وأصحاب البالغة

ّإن كل من يراجع الكتب العلمية ككتب الـصرف والنحـو ، واملعـاين والبيـان ، واحلكمـة  ّ ّ
ة بـــأدوات  ّـــواملنطـــق ، والفقـــه وأصـــوله ، جيـــدها مليئـــة بـــذكر التمثـــيالت للقواعـــد الكلي التـــشبيه ، ً

ّقــام زيــد ، وكـــل : ّكــل فاعــل مرفـــوع ، حنــو : ًمثــل الكــاف وحنــو ومثــل وحنوهـــا ، فيقــال مــثال 
  ّ وال شك يف أن املراد من . ..ًمفعول منصوب ، كأكرمت زيدا

__________________  
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  .ملثال والقاعدة الكليةواملطابقة التامة بني ا ذا التشبيه والتمثيل هو املساواةه
ّيكـــون مجيـــع أربـــاب العلـــوم ، واملـــصنفون يف الفنـــون ) الـــدهلوي ( ًفبنـــاء علـــى مـــا ذكـــره 

ّاملختلفة ، محقى سفهاء ، ألم يفهمون من التشبيه املساواة بني املشبه واملشبه به ّ ّ!!  
ّوأيضا ، ال ريب يف أن مجيع العقالء يفهمون من قول القائل   العلـم زيد كعمرو يف« : ً

  !!املساواة بينهما ، فعلى ما ذكره يكون مجيع العلماء سفهاء محقى» 

  إعتراف الكابلي بداللة التشبيه على المساواة
« بكـون  ـ ّعلـى مـا هـو عليـه مـن التعـصب والعنـاد ـ يعـرتف) الكـابلي ( ومـن هنـا تـرى 

التـشبيه « من » اواة املس« جيعل فهم ) الدهلوي ( ّ، لكن » التشبيه « من معاين » املساواة 
  :يف جواب حديث التشبيه ) الكابلي ( وهذا نص عبارة » كمال السفاهة « من » 

ًوألنـــه ورد علـــى ســـبيل التـــشبيه ، واملـــشبه ال يلـــزم أن يـــساوي املـــشبه بـــه ، وكثـــريا مـــا «  ّّ ّْ
تــرب كاملــسك ، وحــصى كاليــاقوت ، : يــشبه األضــعف بــاألقوى ، واألدىن بــاألعلى ، فيقــال 

مـــن أراد أن ينظـــر إىل القمـــر ليلـــة البـــدر فلينظـــر إىل وجـــه ســـعدى ، وال يلـــزم أن يكـــون لوجـــه و
  :قال الشاعر  .سعدى نور يساوي نور القمر

  ًأرى بارقـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاألبرق الفـــــــــــــــــرد يـــــــــــــــــومض

  
  ّويــــــــــــذهب جلبــــــــــــاب الــــــــــــدجى مث يغمــــــــــــض  

  

  ّكــــــــــــأن ســــــــــــليمى مــــــــــــن أعاليــــــــــــه أشــــــــــــرفت

  
ا خـــــــــــــــــضيبا وتقـــــــــــــــــبض   ًمتـــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــا كف ً ّـــــــــــــــــ ّ  

  

ّفإنــه شــبه مــن أراد : قيــل   فلــو؟ الكــف اخلــضيب لــسليمى بالبــارق ، وأيــن هــذا مــن ذاكّ
ّأن ينظر إىل البارق فلينظر إىل الكف اخلضيب لسليمى إذا مدته من أعـايل األكمـة وقبـضته ، 

ٍفإنه ال يدل على مساواة كف خضيب للبارق ، وهو من الظهور مبحل  ّ ّ.  
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 ومنــه .در كثغــر احلبيـب: ً كثــريا ، حنـو ّوقـد يـشبه األقــوى باألضـعف ، واألعلــى بـاألدىن
ْ مثـل نـوره كمشكاة فيهـا مـص(: قوله تعاىل  ِ ِ ٍ ِْ ِـ َ ِ ُ ُ َ ٍباح اْلمـصباح في زجاجةَ َـِـ ٌُ ُ ْ البـارق :  وكمـا يقـال ) ِ

ّككف خضيب عشيقة مدته من سطح قصرها وقبضته   . والشعر حيتمله.ٍ
، إذا كانــا متــساويني زيــد يف حــسنه كعمـرو : ّوقـد يــشبه أحـد املتــساويني بــاآلخر ، حنـو 

  .يف احلسن
  .)1(» فال يوجب اخلرب مساواته لألنبياء 

ْفإنــه ذكــر جمــيء التــشبيه داال علــى املــساواة ، واعــرتف بــذلك بــصراحة ، وإن كــان قــد  ٍ  ّ
ّوجعلـــه مـــذكورا يف ايـــة البحـــث وآخـــر أقـــسام التـــشبيه ، ممـــا » قـــد « ذكـــر هـــذا املعـــىن بعنـــوان  ً

ّيــوحي بتعــصبه ضــد احلــق ،  « معــىن حقيقــي » املــساواة « ّكمــا ال خيفــى ، ملــا عرفــت مــن أن ّ
ّللتبــادر ، وصــحة ســلب التــشبيه مــن غــري املــساوي ، وإنــه قــد ورد » للتــشبيه  «  لـــ »التــشبيه « ّ
  .ّيف الكتاب والسنة وغريمها» املساواة 

ّوعلــى كــل حــال ، فــإن  » التــشبيه « مبجــيء  ـ ولــو يف اجلملــة ـ يعــرتف) الكــابلي ( ّ
  .»املساواة « اللة على للد

ّفقـد أنكــر هـذا املعـىن ونفــاه ، بـالرغم مـن أخـذه كــل مـا ذكـره يف هــذا ) الـدهلوي ( ّـأما 
ّكــسائر املواضــع ، وكأنــه يعلــم أن هــذا) الكــابلي ( املوضــع مــن  املقــدار مــن االعــرتاف بــاحلق  ّ

ّأيضا ينفع اإلمامية يف استدالهلم باحلديث الشريف على ما ذهبوا إليه ، ف ال يكتفي بإنكاره ، ً
« مـــن » املـــساواة « ، ومـــن يفهـــم » املـــساواة «  لـــ »التـــشبيه « بــل ينـــسب مـــن يـــدعي إفـــادة 

  .»كمال السفاهة « إىل » التشبيه 
« ّويقـول بـأن » مجلـة األوهـام « مـن » التـشبيه « مـن » املـساواة « ّـبل إنه جيعـل فهـم 

  جاء ذلك» ّان املميزين ّالصغار ال من الصبي» ّهذا الوهم يكون من الصبيان 
__________________  

  .خمطوط ـ الصواقع املوبقة) 1(
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، فـانظر مبـاذا يـصف ) التحفـة ( يف النوع التاسع عشر ، من الباب احلادي عـشر ، مـن كتابـه 
  !!كبار العلماء ، ومهرة الفنون ، وأساطني العلوم

  نفسه ) الدهلوي ( التشبيه للمساواة في كالم 
مــــن » التــــشبيه « مــــن » املــــساواة « ره مــــن الطعــــن يف الــــذين يفهمــــون ّبــــل إن مــــا ذكــــ

ّالعلمـاء وغـريهم لينطبـق علـى نفـسه ، فقـد علمـت أن  املـساواة « نفـسه قـد فهـم ) الـدهلوي ( َ
ّيف مقامات عديـدة ، بـل يف نفـس هـذا الكـالم الـذي وصـف فيـه مـن فهـم » التشبيه « من » 

ً جعــل تــشبيه شــيء بــشيء موجبــا  ـ:ســع عــشر النــوع التا« ذلــك مبــا وصــف ، فقــد جــاء فيــه 
ّللمــساواة بــني املــشبه واملــشبه بــه ّ وهــذا مــن أوهــام الــصبيان الــصغار ال الــصبيان املميــزين ، وقــد .ّ ّ

ّوقع هذا الوهم من الشيعة بكثرة ، مثـل أـم يقولـون بـأن حـضرة األمـري قـد شـبه باألنبيـاء أويل  ّ ٍ
  . ». ..العزم يف الزهد والتقى واحللم

ه يف نفــس هــذا الكــالم يــأيت بتــشبيه ، ويريــد منــه فــرت ـى أن ًقطعــا ، حيــث » املــساواة « ّـ
موضـوعة للتـشبيه ، وهـو يـذكر ـذه » مثـل « ّ، فإن كلمـة  » . ..ّمثل أم يقولون« : يقول 

  .حبسب زعمه ًالكلمة موضعا من مواضع الوهم الواقعة من الشيعة
ه اســـتعمل  ــبـــل إن يف مواضـــع مــــن »  املطابقـــة «و » ساواة املـــ« وأراد بـــه » التـــشبيه « ّـ

يف اجلـواب عـن داللـة حـديث التـشبيه ، أال تـرى إىل كالمـه يف  ـ يف نفـس هـذا املقـام ـ كالمـه
الكــاف ، : والتــشبيه كمــا يكــون بــأدواة التــشبيه املتعارفــة ، مثــل « : الوجــه الرابــع حيــث يقــول 

مـن أراد أن :  يف علـم البيـان ، ّوكأن ومثل ، وحنـو ، كـذلك يكـون ـذا األسـلوب ، كمـا تقـرر
  .»ينظر إىل القمر ليلة البدر ، فلينظر إىل وجه فالن 

  :ففي هذه العبارة استعمل التشبيه وأراد منه املطابقة يف ثالثة مواضع 
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ّ فإن هذا من ألفاظ التشبيه ، وال ريب أنه يريد املطابقة . ..كما يكون: قوله : األول  ّ
  . ..، ال كتشبيه الرتب باملسك

  . ..مثل الكاف وكأن: قوله : والثاين 
  . ..ّكما تقرر يف علم البيان: قوله : والثالث 

  .ّوأنت إذا تأملت يف سائر كالمه وقفت على مواضع أخرى

  ّعدم جواز حمل ألفاظ النبي على الكالم الركيك 

  :قوله 
  . ..وقد راج واشتهر يف األشعار التشبيه

  :أقول 
ّإن هذا تعصب جـاء مـن وتقليـده علـى غـري بـصرية ، أفيقـاس ) الكـابلي ( ّ جـراء متابعـة ّ

  !؟ومتثيالم اخلرافية اجلزافية ّكالم أشرف اخلالئق من األولني واآلخرين بأشعار الشعراء
ّإن مفـــاد هـــذا الكـــالم هـــو أن ال يكـــون أي وجـــه للـــشبه بـــني أمـــري املـــؤمنني واألنبيـــاء يف  ْ ّ

  . ..اذ باهللاًصفام ، فضال عن املساواة ، والعي
ًولو جـاز مـا ذكـره هـذا الرجـل ، جلـاز أن يقـال يف حـق أحـد مـن النـاس ولـو كـان عاريـا  ٍ ّ

  . ..من أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه فلينظر إىل فالن: ّحىت عن اإلسالم 
ّلكن ال ريب يف أن قياس كالم أفـضل البـشر ، بتـشبيه الـرتب باملـسك واحلـصى بالـدرر 

ّضيح ، فلـــو مل يـــدل حـــديث التـــشبيه علـــى إثبـــات تلـــك الـــصفات ّ، تعـــصب قبـــيح أو جهـــل فـــ
   6ألمري املؤمنني ، للحق كالمه 
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  .بالكالم الركيك والفارغ ، وذلك غري جائز
محــل كـالم الـشارع علـى مـا يلحــق : قـال القاضـي  ـ مـسألة« : قـال أبـو حامـد الغـزايل 

ِرجلكـم إلـى اْلكعبــينََ وأ(  :بالكالم الرث حمال ، ومن هذا الفن قول أصحابنا يف قوله تعـاىل ْ َ ُْ َ َُِ ْ َ ْ 
الواجــب فيــه املــسح ، وهــو : ًّ مكــسورة الــالم ، لقــرب اجلــوار ، ردا علــى الــشيعة ، إذ قــالوا )

ٌ وحور عين(: كقوله  ِ ٌ ُ   :جحر ضب خرب ، وكقول الشاعر :  وكقول العرب ) َ
  ًكــــــــــــــــــــــــأن ثبــــــــــــــــــــــــريا يف عــــــــــــــــــــــــرانني وبلــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــري أنـــــــــــــــــــــــاس يف جبـــــــــــــــــــــــاد مزمـــــــــــــــــــــــل     كب

  

  .ّمزمل به ، ألنه من نعت الكبري ، وهو مرفوع ، لكن كسر لقرب اجلوار: معناه 
ـــيس األمـــر كمـــا ظنـــوه يف هـــذه املواضـــع ، بـــل ســـببه  ّإن الرفـــع أبـــني مـــن الكـــسر ، : ّول

ٍفاستثقلوا االنتقال من حركة خفيفة إىل ثقيلة ، فوالوا بني الكسرتني ٍ.  
ْ وأرجلكـم(: ّوأما النـصب يف قولـه  َُ َ ُ ْ املعـىن ، والنـصب أخـف احلركـات ،  فنـصب يف ) َ

بالنــسبة إىل النــصب ، فلــم يبــق لقــرب  واإلنتقــال إليــه أوىل مــن اجلمــع بــني الكــسرتني الثقيلتــني
ّاجلوار معىن ، إالمراعاة التسجيع والتقفية ، وذلك ال يليق بالقرآن ، نعـم حـسن الـنظم حمبـوب 

 واتبـاع التقفيـة ، فمـن ركيـك الكـالم ّ فأمـا اإلخـالل بـاملعىن.من الفصيح ، إذا مل خيل باملقصود
 «)1(.  

ّولو مل يـدل التـشبيه يف احلـديث علـى املـساواة ، وجـاز محـل تـشبيه النـيب   علـى تـشبيه 6ّ
ّالـــرتب باملـــسك وحنـــوه ، جـــاز أن يقـــال يف حـــق شـــيخ مـــن شـــيوخ  ٍأو تلميـــذ مـــن ) الـــدهلوي ( ْ

ه مثــل إبلــيس ، أو يقــال يف حــق : تالمذتــه  ّإن ـ ه مثــل أيب « :  أو والــده نفــسه) الــدهلوي ( ّـ ـإن ّـ
ّأو يقـال ذلـك يف حـق كبـار أهـل الـسنة ، أو يف حـق اخللفـاء الثالثـة » مثـل أيب جهـل « هلـب  ّّ

  . ..وأعوام
__________________  

  .203 ـ 201: املنخول يف علم األصول ) 1(
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ّالنقض بما وضعوه في حق الشيخين  ّ  
سك واحلــــصى بــــاللؤلؤ واليــــاقوت ، فقــــد  كتــــشبيه الــــرتاب باملــــ6ّوإذا كــــان تــــشبيه النــــيب 

ّالوضـاعني وجهـود مـشاخيه املفـرتين ، يف اخـرتاع فـضائل ) الـدهلوي ( بطلت مساعي أسالف 
ًفيهــا تــشبيه الــشيخني باألنبيــاء ، وذهبــت أدراج الريــاح ، وكانــت هبــاء منثــورا ، فالعجــب مــن  ً

ّهــذا الرجــل كيــف حيــت مبثـــل هــذه األحاديــث ويــدعي كثرـــا كمــا ســيأ إذ مــن اجلـــائز أن !؟يت ْ
مــن قبيــل تــشبيه الــرتاب باملــسك واحلــصى  ـ بعــد تــسليم أســانيدها ـ تكــون تلــك التــشبيهات

املسك والثرى ، وال مماثلة بني اللؤلؤ واحلصى ،  ًباللؤلؤ والياقوت ، فكما ال مناسبة أصال بني
ة والثنــا ، ّفكــذلك حــال الــشيخني بالنــسبة إىل األنبيــاء ، علــى نبينــا وآلــه وعلــيهم آال ّــف التحي

  !؟ّفأين الثريا من الثرى ، وأين الدر من احلصى

  :قوله 
  :قال الشاعر 

  ًأرى بارقـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاألبرق الفـــــــــــــــــرد يـــــــــــــــــومض

  
  ّفيكـــــــــــشف جلبـــــــــــاب الـــــــــــدجى مث يغمـــــــــــض  

  

  كــــــــــــأن ســــــــــــليمى مــــــــــــن أعاليــــــــــــه أشــــــــــــرفت

  
ا خـــــــــــــــــضيبا وتقـــــــــــــــــبض   ًمتـــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــا كف ً ّـــــــــــــــــ ّ  

  

  :أقول 
 املعـــصومني ، وأشـــعار الـــشعراء 6ّيب قـــد عرفـــت عـــدم جـــواز هـــذا القيـــاس بـــني كـــالم النـــ

  . ..ّويقلده على غري هدى وبصرية) الكابلي ( ّ لكنه ينسج على منوال . ..ّاملتشدقني
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  دحض المعارضة 

  بما وضعوه في تشبيه الشيخين باألنبياء
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  :قوله 
تــشبيه أيب بكــر بــإبراهيم وعيــسى ، : ّوقــد روي يف األحاديــث الــصحيحة ألهــل الــسنة 

  . .. بنوح ، وتشبيه أيب ذر بعيسىوتشبيه عمر

  :أقول 
ة ال  ّـــهـــذه املعارضـــة باطلـــة ، فـــإن االحتجـــاج بأحاديـــث أهـــل الـــسنة يف مقابلـــة اإلمامي ّ ّ
ّيــصغى إليــه ، ملخالفتــه لقــانون املنــاظرة ، أمــا اإلماميــة فــإم حيتجون بأحاديــث أهــل الــسنة يف  ّــ ّّ ّ

ًالرد عليهم ، من باب اإللزام ، طبقا لقانون املنا   .ظرةّ
ة ، يـــشبه اســـتدالل أهـــل الكتـــاب  ّـــواســـتدالل أهـــل الـــسنة بأحـــاديثهم يف مقابلـــة اإلمامي ّ
ّبكتـبهم املوضــوعة املكذوبــة أو احملرفــة ، يف الــدفاع عــن ديــنهم واجلــواب علــى مطــاعن املــسلمني 

  .وإشكاالم يف مذاهبهم وعقائدهم
ّولعــل مـــن هنــا مل حيـــتج   مقــام اجلـــواب علـــى بتلــك األحاديـــث املزعومـــة يف) الكـــابلي ( ّ

  . ..حديث التشبيه
، ) الكـابلي ( يف هـذا املقـام غـري مـأخوذ مـن كـالم ) الدهلوي ( فهذه الفقرة من كالم 

حيـث قـال يف اجلـواب ) العينني  قرة( بل أخذ ذلك من كالم والده ويل اهللا الدهلوي يف كتابه 
  ) :التجريد (  يف ;على استدالالت الشيح نصري الدين الطوسي 

ه . ومــــساواة األنبيــــاء« ـــ إعلــــم أن ّ قــــد شــــبه الــــصحابة يف أحاديــــث كثــــرية باألنبيــــاء ، 7ّـ
  والغرض من هذا التشبيه هو اإلشارة إىل وجود وصف من 
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أوصــاف املــشبه بــه يف املــشبه ، كتــشبيه أيب ذر بعيــسى يف الزهــد ، وتــشبيه الــصديق بعيــسى يف 
األمـــة ، وتـــشبيه أيب موســـى بـــداود يف الرفـــق باألمـــة ، وتـــشبيه الفـــاروق بنـــوح يف الـــشدة علـــى 

  .حسن الصوت
ّعن عبداهللا بن مسعود يف قصة استشارة النيب أبا بكر يف أسارى بدر ، قال رسـول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم   قـال .ّ إن هؤالء كمثـل إخـوة هلـم كـانوا مـن قـبلهم؟ما تقولون يف هؤالء: ّ
ْ رب ال تذر على األر(: نوح  َْ ْ َـ َ َ َ  َض مـن اَ ِ ًْلكـافرين ديـاراِ  َ َ ِ ا اطمس علـى (:  وقـال موسـى ) ِ َ ربـن ْ ِـ ْ ََـ

ِأمواله ِ ْ ْم واشدد علـى قـلوبهمَ َ ِِْ ُـ ُ َ ْ ُ َـ فمـن تبعنـي فإنـه مني ومـن عص(:  وقـال إبـراهيم . اآليـة) ْـ ْ َ َْ ـَ ِ ُ  َِ ََِ ِاني َِ

ٌفإنـك غفـور رحــيم ِ َ ٌ َُ َ  إنـهم عبــادك(:  وقـال عيـسى ) َِ ذبـهم ف َ إن تـع ُ ِ ْ ُْ ُ ِ َـِ ْ  َــ ُ َ وإن تـغفر لهم فإنـكْ  ِ َِ ْ ْ ُــَ َ ِـ ْ َ َ أنــت ْ َْ
ُاْلعزيز اْلحكيم ِ َ ُ ِ   . أخرجه احلاكم) َ

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : وعــن أيب موســى  ّ ّ يــا أبــا موســى ، لقــد أعطيــت : ّ
  . متفق عليه.ًمزمارا من مزامري آل داود

ّوعـن أيب ذر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّـخلـضراء وال أقلت ّمـا أظلـت ا: ّ
أخرجـه  ـ يعين يف الزهد ـ عيسى بن مرمي ٍالغرباء من ذي هلجة أصدق وال أوىف من أيب ذر شبيه

  .الرتمذي
ّروي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إنـه قـال : ويف االستيعاب  ّ ّ ّـأبـو ذر يف أميت شـبه : ّ
  .عيسى بن مرمي يف زهده

ْمن سره أن ينظر إىل تواضع عيـسى بـ: وروي   أخرجـه أبـو .ن مـرمي ، فلينظـر إىل أيب ذرّ
  .»عمر 

، وهــذه هــي األحاديــث ، وقــد أخــذ الولــد هــذا الكــالم ) الــدهلوي ( هــذا كــالم والــد 
ٍوتصرف فيه من جهات  ّ:  

  )  الدهلوي (و  .زعم الوالد تشبيه الصحابة يف أحاديث كثرية باألنبياء ـ 1
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  .زعم تشبيه الشيخني م يف أحاديث كثرية
ّادعـــى صـــحة )  الـــدهلوي (و  . يـــدع الوالـــد صـــحة هـــذه األحاديـــث بـــصراحةمل ـ 2 ّ

  .ّاألحاديث الكثرية اليت شبه فيها الشيخان باألنبياء
زعـم ذلـك ) الـدهلوي ( ّمل يدع الوالد تصحيح احلاكم حديث ابن مسعود ، لكن  ـ 3

  ً.أيضا
ا أخــــذ كــــالم والــــد) الــــدهلوي ( ّفهــــذه تــــصرفات  ــــيف كــــالم والــــده ، وإمن ( ّه هنــــا ، ألن ّ

( مل يتعــــرض هلــــذه األحاديــــث يف هــــذا املقــــام ، كمــــا أشــــرنا مــــن قبــــل ، فكلمــــات ) الكــــابلي 
ة ملفقــــة مــــن كلمــــات ) الــــدهلوي  ّومناقــــشاته مــــع اإلمامي ووالــــده شـــــاه ويل اهللا ) الكــــابلي ( ّــــ
  .الدهلوي

ّوليتــه مل يتعــرض هلــذه األحاديــث تبعــا للكــابلي ، لكنــه اجلهــل والتعــصب ، وذلــ ّ ً ه ّ ّــك ألن
ّقد أجاب عن حديث التشبيه بأنه تشبيه حمض ، كما يشبه الـرتاب باملـسك ، واحلـصى بالـدر  ّ

ًوالياقوت ، فلو سلمنا صحة هذه األحاديث سندا ، لكفى يف اجلواب عنها كالم  ّ الدهلوي ( ّ
ّإليها تبعا لوالده يف مقابلة الشيعة اإلمامية سفاهة منهما على حد ت نفسه ، فاستناده)  ( عبـري ً

  .نفسه وشيخه) الدهلوي 

  :قوله 
ّولكن ملا كان ألهل السنة حظ من العقل من اهللا مل حيملوا ذلك التشبيه علـى املـساواة  ْ

  . ..ًأصال

  :أقول 
ة عقــل ، : صــريح هــذا الكــالم  ّــأن دعــوى املــساواة بــني الــشيخني واألنبيــاء ســفاهة وقل ّ

   وافت يف ّ وهل هذا إالتناقض؟ّفكيف يدعي ذلك يف نفس الوقت
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ّإذ تـراه يطعـن يف شـيء ، مث يـستند إليـه وحيـتج ) الـدهلوي (  وهذا من خصائص ؟ٍكالم واحد
  . ..به ، وإن وجد هذا يف كالم غريه من علمائهم فقليل

ّأضف إىل ذلك ، أن تلك الفرقة لو رزقت شيئا من العقل ، ملا جوزت صـدور القبـائح  ً ّ
  .ًاًّمن اهللا ، تعاىل عن ذلك علوا كبري

ّولما نـفت احلسن والقبح العقليني ََ َ.  
  .َولما ذهبت إىل اجلرب

  .وملا أثبتت وقوع العبث من اهللا العزيز احلكيم
  .وملا قالت بصدور التكليف مبا ال يطاق من اهللا العظيم

ّولما اعتقدت الصوفية منهم اإلحتاد بني اهللا وخلقه َ.  
  .طلةإىل غري ذلك من آرائهم الفاسدة ، ومقاالم البا

  :قوله 
بل إن حمط إشارة التشبيه يف هذا القسم من الكلمات وجود وصف يف هـذا الـشخص 

  .ّمن األوصاف املختصة بذاك النيب ، وإن مل يكن مبرتبته

  :أقول 
ـــــشيخني لألنبيـــــاء يف الـــــصفات املـــــذكورة يف  ـــــسقوط دعـــــوى مـــــساواة ال هـــــذا إعـــــرتاف ب

  .األحاديث املزعومة

  :قوله 
  .ّ أخرجه احلاكم وصححه... عن عبداهللا بن مسعود
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  :أقول 
  :هنا وجوه من النظر 

 نقــل هــذا احلــديث عــن احلــاكم يــدل علــى االعتمــاد علــى روايتــه ، وإذا :ّالوجــه األول 
حــديث الطــري ، وحــديث الواليــة ، وحــديث مدينــة ) الــدهلوي ( ًكــان مقبــوال ، فلمــاذا يبطــل 

ْ إذ صــححه بعــد أن أخرجــهّالعلـم ، مــع إخــراج احلــاكم هلــا ، ال ســيما األخــري ،  فهــل خيــتص !؟ّ
توثيق احلاكم واالعتماد عليه بفضائل الشيخني ، وأمثاهلما ، ويـسقط عـن االعتبـار يف فـضائل 

  !؟أمري املؤمنني
يبـالغ ) ّ الـدهلوي (و ّ إن احلاكم من رواة حـديث التـشبيه كمـا عرفـت ، :الوجه الثاني 

ّيف إبطال هذا احلديث ، حىت أنه يلتجأ إىل    .معارضته بالروايات املوضوعةّ
ْأفيجــوز أن نعتمــد علــى احلــاكم يف بــاب فــضائل الــشيخني ، وال نعتمــد عليــه يف بــاب 

ّ ال سيما مع موافقـة عبـدالرزاق الـصنعاين ، وأمحـد ، وغريمهـا ؟ ملاذا هذا التفريق!؟فضائل األمري
  . ..ديث املزعوم، معه يف إخراج حديث التشبيه ، وعدم موافقتهما معه يف رواية هذا احل

ـــث  ـــده :الوجـــه الثال ّ مل يـــدع والـــد الـــدهلوي تـــصحيح احلـــاكم هلـــذا احلـــديث ، لكـــن ول
ًأضاف تصحيح احلاكم من غري دليل وال شاهد له علـى ذلـك ، ولـو كـان صـادقا لـذكر والـده  ٍ

  .ذلك
 بـل ال يــشتمل احلــديث ؟ أيـن تــشبيه الـشيخني باألنبيــاء يف هـذا احلــديث:الوجـه الرابــع 

  .ً هلما أصال ، كما ال خيفىعلى مدح
 إنه مل يشبه الشيخان يف هذا احلديث باألنبياء يف شـيء مـن صـفام :الوجه الخامس  ّ

   والدعاء على الكافرين أو . ..الكمالية ، كالعلم والفهم والتقوى
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ّاالســتغفار هلــم ، ال يقتــضي املــساواة بــني األنبيــاء وغــريهم ، فاحلــديث علــى فــرض صـــحته ال 
  ً.حديث التشبيه أبدايعارض 

ّمث إن بعــض الوضاعني أضــاف إىل احلــديث مجلــة تفيــد بعــض الــشبه ، إال أنــه ّ ّ ً ــ ّ ّ بعــد  ـ ّ
ه يفيــد الــشبه يف  ـ تــسليم ســنده ة علــى أن ـال يــصلح للمعارضــة كــذلك ، فقــد نــص ابــن تيمي ّـ ّــ ّ

ّالشدة يف اهللا واللني يف اهللا فقط ، وال يفيد املماثلة يف كل شيء ، وهذا نص عبار   :ته ّ
بالـــشيء ،  هـــذا مبنزلـــة هـــذا ، وهـــذا مثـــل هـــذا ، هـــو كتـــشبيه الـــشيء: وقـــول القائـــل « 

ّوتــشبيه الــشيء بالــشيء حبــسب مــا دل عليــه الــسياق ال يقتــضي املــساواة يف كــل شــيء ، أال  ّ
ترى إىل ما ثبت يف الصحيحني من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حـديث األسـارى ، ملـا 
ّ ّ ّ ّ

ســـاخربكم عـــن :  قـــال . ، فأشـــار بالفـــداء ، واستـــشار عمـــر فأشـــار بالقتـــلاستـــشار أبـــا بكـــر
ي ومــن ع(: صــاحبيكم ، مثلــك يــا أبــا بكــر مثــل إبــراهيم إذ قــال  َــ فمــن تبعنــي فإنــه من ْ َ َْ ــَ ِ ُ  َِ ََِ ِصاني َِ

ٌفإنك غفور رحيم ِ َ ٌ َُ َ  ْ إن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن (:  ومثل عيسى إذ قـال ) َِ ِْ ِ َِ ْ َْ ُ ِ ُ ُ َ ْ  َ َتـغفر لهم فإنـكُ  َِ ْ ُـْ َ ِ ْ َ 
يم ت اْلعزيــز اْلحك ُأن ــ ِ َ ُ ِ َ َ ْــ ى األر(:  ومثلــك يــا عمــر مثــل نــوح إذ قــال ) َ ْ رب ال تــذر عل َْ ْ ــ َ َ َ َ  َض مــن َ ِ ِ

ًاْلكافرين ديارا َ َ ِ َ ربـنا اطمس على أموالهم واشدد على قـلوبهم فال (:  ومثل موسى إذ قال ) ِ ْ َ ْ َِ ِِ ُ ُ َ َْ ُ ْ ِ َْ ْ ِ ْ َ
يـؤمنوا حت َ ُُ ِ َ يـروا اْلعذاب األليمىْ ََِ ْ َ َ ُ َ (.  

مثلـك مثـل إبـراهيم وعيـسى ، وهلـذا مثلـك مثـل نـوح وموسـى ، أعظـم مـن : فقوله هلـذا 
ًأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، فإن نوحا وإبراهيم وعيسى أعظم من هارون ، وقد : قوله  ّ ّ

 الـــسياق مـــن جعـــل هـــذين مـــثلهم ، ومل يـــرو أمـــا مـــثلهم يف كـــل شـــيء ، لكـــن فيمـــا دل عليـــه
  .)1(» الشدة يف اهللا واللني يف اهللا 

  ّأنت مين مبنزلة هارون من « : ّهذا كالم ابن تيمية يف جواب حديث 
__________________  

  .330 / 7منهاج السنة ) 1(
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  .للمعارضة ـ إن صح ـ حلديثريح فيما قلناه ، فال يليق هذا اوهو ص» موسى 
ّم علــى كذبــة ، وهــي أنــه نــسب هــذا احلــديث لكــن ال خيفــى عليــك اشــتمال هــذا الكــال ٍ

ّ وكأن الغرض مـن هـذه النـسبة املكذوبـة .ّأي الصحيحني ، واحلال أنه ال أثر له فيهما وال عني
ّ علـــى أنـــه لـــو . ..املنزلـــة املخـــرج يف الـــصحيحني جعـــل التـــساوي بـــني هـــذا احلـــديث ، وحـــديث

ّ ال يفيــد املماثلــة إاليف الــشدة ّســلم ، فقــد ثبــت عمــوم حــديث املنزلــة ، أمــا هــذا احلــديث فهــو ّ
فــال يــصلح هــذا احلــديث للمعارضــة مــع حــديث املنزلــة ، فــال  .واللــني كمــا اعــرتف هــو بــذلك

  .تغفل

  :قوله 
ًلقد أعطيت مزمارا من مزامري آل داود: وعن أيب موسى    . رواه البخاري ومسلم.ُ

  :أقول 
 ـ  مــسألة االســتيذانّإن عمــر بــن اخلطــاب مل يقبــل مــن أيب موســى األشــعري حديثــه يف

ّيتعلق بأمر مـن املنـدوبات الـشرعية ٍ  فكيـف تقبـل ) صـحيحه ( كمـا هـو صـريح البخـاري يف  ـ ،
  !؟اإلمامية حديثه يف فضل نفسه

ّعلــى أن كونــه واجــدا ملزمــار مــن مــزامري آل داود ال يعــارض حــديث التــشبيه ، وهــل أن  ٍّ ً
  !؟كمالية من الصفات ال. ..حسن الصوت كالعلم واحللم والتقى

  :قوله 
ْمـــن ســـره أن ينظـــر إىل تواضـــع عيـــسى بـــن مـــرمي ، فلينظـــر إىل أيب  : 6وقـــال رســـول اهللا  ّ

  . كذا يف اإلستيعاب.ذر
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ـمـا أظلـت اخلـضراء وال أقلت الغـرباء أصـدق هلجـة مـن : ٍورواه الرتمذي بلفظ آخر قـال  ّ
  .يف الزهد:  يعين .أيب ذر شبه عيسى بن مرمي

  :أقول 
ّ ثابت من طرق اإلمامية ، فال يصلح ألن يعارض بـه حـديث التـشبيه هذا احلديث غري

  .ً فهذا أوال.ّالذي رواه الفريقان
ٍإن صاحب االستيعاب يروي حـديث الواليـة بـسند صـحيح ، : ًوثانيا  )  الـدهلوي (و ّ

ّال يلتفـــت إىل روايتـــه ، ويـــدعي بطالنـــه ، تبعـــا لـــبعض املتعـــصبني ، فكيـــف يعتمـــد علـــى روايتـــه  ً ّ
  !؟هنا

 (و ، ) جــة اــالس ( روى صــاحب اإلســتيعاب حــديث الطــري ، يف كتابــه : ًوأيــضا 
  .مل يعبأ بروايته) الدهلوي 

ــــه : ًوثالثــــا  الرتمــــذي مــــن رواة حــــديث الواليــــة وحــــديث الطــــري ، فكيــــف ال يعبــــأ بروايت
  ؟للحديثني ، ويعتمد على روايته هلذا احلديث

مـع  ـ با ذر ، وأساء معاملتـه ، ونفـاه إىل الربـذةّال ريب يف أن عثمان قد ظلم أ: ًورابعا 
ّما وصف عثمان من قبل أهل السنة بـاللني والرأفـة ، ورقـة القلـب ، ورغـم مـا ورد يف مـدح أيب  ّ ّ

َ ومب ؟ّفمـــاذا يقولـــون يف حـــق عثمـــان ـ وغـــريه) كنـــز العمـــال ( ذر مـــن األحاديـــث ، كمـــا يف 
  ؟ّيصححون أفعاله تلك
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  :قوله 
ّإن املساواة باألفضل يف صفة ال تكـون موجبـة ألفـضلية املـساوي ، ألن ذلـك : الثالث  ّّ ً ٍ

  .األفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل

  :أقول 
م ،  لألنبيـــاء املـــذكورين يف احلـــديث ومـــساواته هلـــم يف صـــفا7ّإن مماثلـــة أمـــري املـــؤمنني 

ّتـــدل علـــى أنـــه  7 يـــساوي كـــل واحـــد مـــن األنبيـــاء يف صـــفته ، ويكـــون أفـــضل مـــنهم ، جلمعـــه ّ
ّللــصفات املتفرقــة فــيهم ، علــى غــرار مــا تقــدم مــن االحتجــاج باآليــة الكرميــة علــى أفــضلية نبينــا  ّ ّ ّ

  .من مجيع األنبياء عليه وآله وعليهم الصالة والسالم
ٍوملــا كــان كــل واحــد مــن هــؤالء األنبيــا ّ ّ

ّء أفــضل مــن الثالثــة ، باإلمجــاع احملقــق بــني مجيــع 
ّاملسلمني ، فإن املساوي لألفضل يكون أفضل بالضرورة  ـ  أفضل مـن الثالثـة7 فأمري املؤمنني .ّ

( ، وعليـــه ينـــدفع مجيـــع شـــبهات  ـ أفـــضل مـــن الثالثـــة مـــن املـــساحمة: وال خيفـــى مـــا يف قولنـــا 
هم ، وللزيــادة يف التوضــيح والبيــان ، نــذكر ّحــول داللــة احلــديث علــى أفــضليته مــن) ّالــدهلوي 

  :الوجوه االتية 

ّداللته على األفضلية على غرار داللة اآلية على أفضلية النبي  ـ 1 ّ ّ  
بعــد تــسليم املــساواة بــني اإلمــام واألنبيــاء يف صــفام  ـ ّإن منــع داللــة مــساواة األفــضل

   من الثالثة ، يف غاية 7ّعلى أفضلية اإلمام  ـ باحلديث
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  :ّالوهن والسقوط ، ملا تقدم عن الرازي من احتجاج العلماء بقوله تعاىل 
ذين هــــدى ا( ك ال َ أولئ َ َ ِ ــــ َ ــــ ِ ــــدهُ داهم اقـت ْهللا فبه ِ َ ْ ُ ُ ــــ ُ َِ ّ علــــى أفــــضلية النــــيب ) ُ  مــــن األنبيــــاء 6ّ

ّاملذكورين يف اآلية ، وملخص االحتجاج هو جامعية النـيب للـصفات املتفرقـة يف أولئـك األنبيـاء  ّ ّ ّ
ٍيــب يف أن اجلــامع هلــا أفــضل مــن مجــيعهم ، ألن كــل واحــد مــنهم حــصل علــى واحــدة ، وال ر ّ ّ ّ

  . بوحده حصل على مجيعها6ّمنها أو ثنتني ، وهذا النيب 
ًفإذا كان مجـع الـصفات املتفرقـة يف األنبيـاء دلـيال علـى األفـضلية مـنهم ، فقـد مجـع أمـري 

اء املـذكورين يف احلــديث كــذلك ، مجيـع صــفات األنبيــ ـ كمــا يف حـديث التــشبيه ـ 7املـؤمنني 
ّإالنبينا  ـ فيكون أفضل منهم بنفس الطريق يف االحتجاج  ـ  ، فهـو األفـضل بإمجـاع املـسلمني6ّ

  .وإذا كان أفضل من األنبياء فهو أفضل من الثالثة ، باألولوية القطعية

  اعتراف ابن روزبهان  ـ 2
الوضـوح حبيـث التجـأ الفـضل أصبحت مـن  ـ كما ذكرنا ـ وداللة احلديث على املطلوب

علــى مــا هــو مــن ) الــدهلوي ( بــه  ّبــن روزــان إىل االعــرتاف ــا ، ومل يتجاســر علــى مــا تفــوه
ـــاد للحـــق وأهلـــه وصـــل  ( ّالتعـــصب والعنـــاد ، ومـــن هنـــا تعـــرف إىل أي درجـــة مـــن احلقـــد والعن

  .)الدهلوي 

  ّالحديث نص في األعلمية ـ 3
ّمث إن حديث التشبيه نص يف أعلمي  ّ ّ من الثالثة وغريهم ، ألنه قد سـاوى آدم 7ة علي ّ

  ً. يف العلم ، واألعلم أفضل بالضرورة ، واملساوي لألفضل أفضل قطعا7
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ه قـــد ســـاوى نوحـــا يف تقـــواه ، ونـــوح أتقـــى مـــنهم : ًوأيـــضا  ًفإنـــه أتقـــى مـــن الثالثـــة ، ألن ّـــ ّ
َ إن أكـــر(: بالـــضرورة ، واألتقـــى أفـــضل لقولـــه تعـــاىل  ْ َ  دِ َمكم عن ْـــ ِ ْ ُ ْ اهللا أتقـــاكمَ ُ َْ  واملـــساوي )1( ) ِ

  .لألفضل أفضل
  .»ً أشد بطشا «و »  أحلم «و » أعبد « وكذا الكالم يف كونه 

  ّجامعية علي ألشرف الصفات  ـ 4
ّمث إن العلم واحللم والعبـادة والتقـوى والـشجاعة ، هـي أشـرف الـصفات احلـسنة ، وهـي  ّ

 جلميعهـا يف أعلـى مراتبهـا ، فهـو جـامع ً حائزا7جتمع مجيع اخلصال احلميدة ، وقد كان علي 
 ـ ّجلميع الصفات الشريفة يف أعلى مراتبها ، ومن كان كـذلك ، كـان أفـضل مـن مجيـع اخلالئـق

  .ًفضال عن الثالثة ـ ّعدا نبينا كما تقدم

  جمعه لتسعين خصلة من خصال األنبياء ـ 5
ّية السيد علي  ، كما يف روا: قد مجع تسعني خصلة من خصال األنبياء 7ّبل إنه 

ّاهلمداين املتقدمة يف الكتاب ، فأين من مل حيصل علـى خـصلة مـن خـصال األنبيـاء مـن الـذي 
ّ وأين الصفة اليت يدعيها !؟مجع تسعني  !؟يف الثالثة ليكونوا أفضل ا من اإلمام) الدهلوي ( ّ

  .ذلك ، ودونه خرط القتاد) الدهلوي ( فليثبت 

   الصفات ّإتصاف الثالثة بأضداد هذه ـ 6
ّــبــل إن الثالثــة كــانوا متصفني بأضــداد هــذه الــصفات اجلليلــة ، كمــا ال خيفــى علــى مــن  ّ

  .وغريه) تشييد املطاعن ( ّراجع الكتب املصنفة يف بيان هذا الشأن ، ككتاب 
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صف بأضـــدادها ،  ن ات ــأفـــال يكـــون املـــساوي لألنبيـــاء يف صـــفام اجلميلـــة ، أفـــضل مم ّـ ــ ّـ
  !؟اًفضال عن االتصاف بشيء منه

  :قوله 
  .ّليست األفضلية موجبة للزعامة الكربى: ًوأيضا 

  :أقول 
ّإن من األصول األخالقيـة املتبعـة ّ بتكـذيب الولـد   أن ال يكـذب اخللـف سـلفه ، فكيـفّ

  !لوالده
ذي وصــفه هــو بكونــه معجــزة  ًلقــد كــان األحــرى بالرجــل أن ال يكــذب أبــاه ، األب ال ـ ّـ ّ ْ ّ

  . ..6من معاجز الرسول 
( ّالــذي طاملــا اعتمــد عليــه  ـ )إزالــة اخلفــا ( شــاه ويل اهللا الــدهلوي يف كتابــه لقــد أثبــت 

ّأن األفــضلية تــستلزم الزعامــة الكــربى واخلالفــة العظمــى ، واســتدل لــذلك  ـ ًأيــضا) الــدهلوي  ّ
  .ّبالكتاب والسنة واآلثار عن الصحابة ، فراجع كالمه هناك

  :قوله 
  .ّكما مر غري مرة

  :أقول 
ّ استلزام األفضلية لإلمامة غري مرةّنعم مر إثبات ّ.  
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ّمث إن   علــى الثالثــة عــن طريــق املــساواة لألنبيــاء 7ّذكــر أن تفــضيل اإلمــام ) الــدهلوي ( ّ
ّيف صفام باحلديث الشريف ، يتوقـف علـى عـدم مـساواة الثالثـة هلـم كـذلك ، فاسـتنكر هـذا 

ّي ، وتــشبث بأشــياء واهيــة إلثبــات املــساواة ، حــىت ال تثبــت األفــضلية لإلمــام النفــ ّّ  ، وحنــن 7ٍ
  :ّنذكر كلماته ونفندها بالتفصيل 

  :قوله 
ـــة مـــن هـــذا احلـــديث يثبـــت إذا مل يكـــن : الرابـــع  ّإن تفـــضيل األمـــري علـــى اخللفـــاء الثالث

  .اأولئك اخللفاء مساوين لألنبياء يف الصفات املذكورة أو يف مثله

  :أقول 
 ، فـال حاجـة :ّلقد أثبتنـا داللـة احلـديث علـى أن اإلمـام أفـضل مـن األنبيـاء عليـه و

  .إىل إثبات داللته على أفضليته من الثالثة ، الذين ال سبيل إىل إثبات مساوام هلم
ّوقد مر عليك ، أن أبا بكر ملا مسع هذا الكالم من النيب  ّ ّ بـخ بـخ : ّ اسـتغرب مث قـال 6ّ

  ! احلسن ، وأين مثلك يا أبا احلسنلك يا أبا
   ..ّنفسه يعرتف بعدم اعتقاد أهل السنة ذلك يف حق الشيخني)  الدهلوي (و 

ّوإن شــئت الوقــوف علــى حلــم عمــر ، فراجــع حــديث قــصته مــع أزواج النــيب  (  ، يف 6ّ
  ْ وإن شئت الوقوف على .) املشكاة (و ) البخاري 
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، وإن شــــئت ) ّكنــــز العمــــال (  وغريهــــا يف شــــجاعة الــــشيخني فراجــــع أحاديــــث وقعــــة خيــــرب
  .)تشييد املطاعن ( الوقوف على علمهما وتقوامها ، فراجع كتاب 

  :قوله 
  .ودون هذا النفي خرط القتاد

  :أقول 
ّواحلمــد هللا أن هــذا النفــي صــحيح بــاعرتاف املخاطــب ، وأن زعــم مــساواة  ـ قــد ثبــت ّ

  .الشيخني لألنبياء دونه خرط القتاد

  :قوله 
ًتبعنا األحاديث الدالة على تشبيه الشيخني باألنبياء ، لبلغت مبلغـا مل يثبـت مثلـه ولو ت ّ ّ
  .ملعاصريهما

  خبر واحد موضوع 

  :أقول 
ّ ، مث إن علــــى 7يكــــذب هــــذا الــــزعم إعــــرتاف أيب بكــــر بعــــدم وجــــود مثيــــل لإلمــــام  ّ )

  ) :الدهلوي 
يــاء ، كمـــا ثبـــت ْأن يثبــت للـــشيخني أكثــر مـــن تـــسعني خــصلة مـــن خـــصال األنب: ًأوال 

  .لعلي باحلديث
ّأن يـذكر حــديثا واحـدا يعــارض بـه حــديث اعـرتاف أيب بكــر املـذكور ، وأىن لــه : ًوثانيـا  ً ً

  .بذلك
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ّأن يذكر وجه االحتجاج مبوضوعات طائفته يف مقابلة الشيعة اإلمامية: ًوثالثا  ْ.  
ه ) الـــدهلوي ( ّومـــن العجيـــب أن  ــيـــدعي وجـــود األحاديـــث الكثـــرية ، مـــع أن ّـ مل يـــذكر ّ

ًإالحـــديثا واحـــدا قـــد عرفـــت مـــدى داللتـــه ، وليتـــه ذكـــر حـــديثا واحـــدا اشـــتمل علـــى اخلـــصال  ًً ً ّ
  .اخلمس املذكورة للشيخني ، ولو من كتب قومه ، ليعارض به حديث التشبيه

  ) :ذيل املوضوعات ( نعم هناك حديث واحد اعرتفوا بوضعه ، قال السيوطي يف 
ّاألكفـاين ، حـدثنا عبـدالعزيز بـن أمحـد ، أنـا إسـحاق ّأخربنا أبو حممـد : ابن عساكر « 

ّبــن إبــراهيم بــن حممــد القــرميين ، حــدثنا عمــر بــن علــي بــن ســعيد ، حــدثنا يوســف بــن احلــسن  ّ ّ
ّالبغدادي ، ثنا حممد بن القاسم ، حدثنا أبو يعلى أمحد بن علي ابن املثىن ، حـدثنا حممـد بـ ّّ ن ّّ

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : بــن مالــك قــال عــن أنــس  ّبكــار ، حــدثنا أيب ، عــن ثابــت ،
ّمـــن أحـــب أن ينظـــر إىل إبـــراهيم يف خلتـــه ، فلينظـــر إىل أيب بكـــر يف مساحتـــه ، ومـــن : ّوســـلم  ّ

ّأحب أن ينظر إىل نوح يف شدته ، فلينظر إىل عمر بن اخلطاب يف شجاعته ، ومن أحـب أن  ّّ ّ
تــه ، ومــن أحــب أن ينظــر إىل حيــىي بــن ينظــر إىل إدريــس يف رفعتــه ، فلينظــر إىل عثمــان يف رمح

  .ّزكريا يف عبادته ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب يف طهارته
  .» ويف إسناده غري واحد جمهول .ّهذا حديث شاذ مبرة: قال ابن عساكر 
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  ّنسبة باطلة إلى الصوفية

  :قوله 
وة ، ّوهلــذا ذكــر احملققــون مــن أهــل التــصوف أن الــشيخني كانــا حــاملني لكمــاالت النبــ

  .وكان األمري حامال لكماالت الوالية

  :أقول 
 7ّهـو احلـط مـن قـدر اإلمـام ) للدهلوي ( ّأن الغرض املهم : ال خيفى على أهل العلم 
ّلـيس إاللتخـديع العـوام  ـ ًخالفا لوالـده ـ  بالكماالت الولوية7وشأنه ، وذكر اختصاص اإلمام 

  .وتغريرهم
ّإن أهـل الفـضل يعلمـون بـأن الـشيخ فريـ وهـو مـن مـشايخ  ـ ّـد الـدين العطار النيـسابوريّ

ّضمن معىن حـديث التـشبيه ، يف شـعر لـه ، وأن احلكـيم الـسنائي قـد شـبه اإلمـام  ـ الصوفية ّ ّ ٍ ّ7 
  .ٍبنوح ، يف شعر له كذلك

ّوأيضا ، فإن بعض أكابر الصوفية ّكالسيد علي اهلمداين ، وأمـري مـال ـ ً يـروون حـديث  ـ ّ
ًسيد علي اهلمداين حديثا فيـه التشبيه ، بل لقد روى ال  قـد مجـع تـسعني خـصلة 7ًإن اإلمـام : ّ

  .من خصال األنبياء مل جتمع يف غريه
ّوأيضا ، فإن أبا نعيم احلافظ اإلصفهاين ّوهـو مـن أئمـة الـصوفية كمـا هـو معلـوم ـ ً ّممـن  ـ ّ
  .أخرج بإسناده حديث التشبيه ، وكذا الطالقاين

ْالكــالم إىل احملققــني مــن الــصوفية ، مــن غــري أن هــذا ) الــدهلوي ( فمــن الغريــب نــسبة  ّ ّ
  .ّيذكر اسم لقائل ، وهؤالء مشايخ الصوفية وأئمتهم قد رووا حديث التشبيه وأثبتوه
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ّعدم حجية أقوال أهل السنة على اإلمامية ّّ  
ّــوملــا ثبــت وحتقق مجــع اإلمــام  ّ

ّ للكمــاالت النبويــة ، مــن العلــم ، واحللــم ، والتقــوى ، 7
ّلشجاعة ، وغريها ، برواية أكابر علماء أهـل الـسنة وأئمـة مـشايخ الـصوفية مـنهم ، والزهد ، وا ّ

  .ّمن عند نفسه ، مع عزوه إىل حمققي الصوفية) الدهلوي ( ّفإنا ال نصغي إىل ما قاله 
ة بــأقوال أحــد مــن أهــل الــسنة ، مفــسرا كــان أو حمــدثا ، أو  ه ال جيــوز إلــزام اإلمامي ًمث إن ّ ً ـ ّّـ ّــ ّ

ًمتكلما أو ف ًقيها ، صوفيا أو عارفا ، وذلك ّ ً ًّ:  
ًأوال  ّألنــه إذا كانــت أقــوال أهــل الــسنة حجــة علــى اإلماميــة ، فــال بــد مــن أن تكــون : ّ ّ ّ

  .ّأقوال الشيعة حجة على أهل السنة كذلك
بـشيء مـن أقاويـل أهـل طائفتـه ، خيـالف التزامـه يف ) الـدهلوي ( ّألن احتجاج : ًوثانيا 

  .إللزامهم ا نقل أقوال الشيعة وروايام ،من ) التحفة ( ّأول كتابه 
ّألنــه صـــرح يف ديباجــة كتابــه : ًوثالثــا  ْبــأن لكــل فرقـــة أن ال تثــق بأحاديـــث ) التحفـــة ( ّ ّ ّ

ّالفرقة األخرى ، فال بد من إلزام كل فرقة بأحاديث نفس تلك الفرقة املروية يف كتبها ، بـل يف  ّ
  .خصوص الكتب املعتربة عندهم منها

بعـــدم جـــواز إلـــزام الـــشيعة اإلماميــــة ) قـــرة العينــــني (  لتـــصريح والـــده يف كتـــاب :ًورابعـــا 
ّوالزيدية ، بأحاديث أهل السنة ، حىت أحاديث الصحيحني ّ.  

ّلتصريح تلميذه رشيد الدين الـدهلوي ، بـأن مـن حـق كـل فرقـة أن تقـدح يف : ًوخامسا  ّ ّ
  .ّأحاديث الفرقة اليت ينتمي إليها اخلصم ، وال تسلم ا

ّبنـــاء علـــى هـــذا كلـــه ، ال جيـــوز االحتجـــاج بأقاويـــل الـــصوفية مـــن أهـــل الـــسنة يف مقـــام ف ّ ّ ً
  .ّالبحث واملناظرة مع الشيعة اإلمامية

ّوعلــى هــذا األســاس أيــضا ، ال منــاص ألهــل الــسنة مــن قبــول األحاديــث الــيت يتمــسك  ّ ً
ّا اإلمامية إلثبات مطلوم ، حمتجني بإخراج علماء أهل السنة  ّ ّ  
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يف كتــــبهم املعتمــــدة ، كحــــديث الطــــري ، وحــــديث الواليــــة ، وحــــديث أنــــا مدينــــة العلــــم ، هلــــا 
ّ ومــن هنــا يظهــر أن مــن ال يقبــل هــذه األحاديــث ويردهــا ، . ..وحــديث التــشبيه ، وأمثاهلــا ّ )

ّوالكــابلي ، وابــن حجــر املكــي ، وابــن تيميــة ، وأمثــاهلم ، خيــالف القواعــد املقــررة ) كالــدهلوي  ّ
ّرة ، مــن غـــري جمــوز لــذلك ، فلــيس إالللبحــث واملنــاظ ّالتعـــصب الــشديد ، والتعنــت املقيـــت ،  ّ ّ
  .نعوذ باهللا منه

  دعوى صدور وظائف األنبياء من الشيخين وبطالنها

  :قوله 
 مــع الكفــار ومــن مثــة ، صــدر مــن الــشيخني األمــور الــيت تــصدر مــن األنبيــاء ، كاجلهــاد

...  

  :أقول 
ه مل يكــن منهمــا 6ّ يف زمــن النــيب إن أراد مــن جهــاد الــشيخني ، جهادمهــا ّــ ، فــالواقع أن

ّالفرار املخـزي ، كمـا ال خيفـى علـى املطلـع بأخبـار خيـرب ، وحنـني ، واحـد ، بـل ذلـك كلـه ّ إال ّ
  .مشهور وال حاجة إىل بيانه

ّفمــع غــض النظــر عــن وقــوع الفــتح يف زمــن  ـ وإن أراد مــا كــان مــن الفــتح يف زمامــا
ّيثبـت هلمـا مـا يـدعي ثبوتـه للـشيخني ، بـل ليزيـد بـن معاويـة ومــن الثالـث ، بـل زمـن معاويـة ، ف

ّبــأن الفــتح ال يــدل علــى غرضــه ، : نقــول  ـ ّبعــده مــن الــسالطني ، لوقــوع الفتــوح يف زمــام ّ
ّإن اهللا يؤيــد هــذا الــدين بالرجــل الفــاجر «  : 6ّوذلــك لقــول النــيب  ّإن اهللا يؤيــد « :  وقولــه .»ّ ّ

» إن اهللا ليؤيـد اإلسـالم برجـال مـا هـم مـن أهلـه « : وقولـه » م هذا الدين بأقوام ال خالق هلـ
  .أخرج ذلك البخاري ومسلم والرتمذي والطرباين وغريهم
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  ) :فيض القدير ( قال الشيخ عبدالرؤوف املناوي يف 
ّإن اهللا يؤيــد : ّ أي الــدين احملمــدي ، بــدليل قولــه يف اخلــرب اآليت .ّإن اهللا ليؤيــد الــدين«  ّ

  .ّالرجل الفاجر ، والالم للعهد ، واملعهود الرجل املذكور ، أو للجنسهذا الدين ب
ا ال نــستعني مبــشرك: وال يعارضــه خــرب مــسلم اآليت  ـإن  إذ هــو خــاص بــذلك الوقــت ، .ّـ

ًوحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مشركا ً ّ.  
ٍفـــال يتخيـــل يف إمـــام أو ســـلطان فـــاجر إذا محـــى بيـــضة اإلســـالم: قـــال ابـــن املنـــري  ّ أنـــه ّ

ّـاهللا تعـاىل قـد يؤيد دينـه وفجـوره  ّ فيجـوز اخلـروج عليـه وخلعـه ، ألنّمطروح يف الدين لفجـوره ،
ّــعلــى نفــسه ، فيجــب الــصرب عليــه وطاعتــه يف غــري إمث ، ومنــه جــوزوا الــدعاء للــسلطان بالنصر  ّ ّ ّ ّ

  .والتأييد مع جوره
ًقاله ملا رآى يف غـزوة خيـرب رجـال يـدعي اإلسـالم يقاتـل شـديدا ّ ً ّ

ّ ، هـذا مـن أهـل النـار ، 
  .ّفخرج وقتل نفسه من شدة وجعه ، فذكره

  .أو املراد الفاسق ااهد يف سبيل اهللا
ّطب عن عمر بن النعمان بن مقرن بضم امليم وفتح القاف وشدة الـواو بـالنون ، املـزين  ّّ ّ

ًله صحبة ، وأبوه مـن مجلـة الـصحابة ، قتـل النعمـان شـهيدا ب: ، قال ابن عبدالرب  ّ وقعـة اونـد ّ
، سنة إحدى وعشرين ، وملا جاء نعيه خرج عمر فنعاه على املنرب وبكى

ّ
.  

ّوظـــاهر صـــنيع املـــصنف أن هـــذا ال يوجـــد خمرجـــا يف الـــصحيحني ، وال أحـــدمها ، وهـــو  ً ّ ّ
ّإنه متفـق عليـه مـن حـديث أيب هريـرة : ذهول شنيع وسهو عجيب ، فقد قال احلافظ العراقي  ّـ

رواه البخـاري يف القـدر : ّ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وقـال املنـاوي ّإن اهللا تعاىل: ، بلفظ 
  :وغزوة خيرب ، ورواه مسلم من حديث أيب هريرة مطوال قال 

ّشهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي  ّ ً ّ ّ  
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ار ، فلمــا حــضر القتــال قاتـــل قتــاال شــديدا: اإلســالم  ًهــذا مــن أهــل الن ً ّ  ، فأصــابته جراحـــة ، ّـــ
ًيا رسول اهللا الرجل الذي قتل آنفا إنه من أهـل النـار ، قاتـل اليـوم قتـاال شـديدا ، وقـد : فقيل  ًّ ً ّ ّ

ّمــات فقــال النيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ ّيف النــار ، فكــاد بعــض املــسلمني أن يرتــاب ، فبينمــا  :ّــ
ّهـم كــذلك إذ قيــل إنه مل ميــت لكــن بــه جرحـا شــديدا ، فلمــا ً ّ كــان الليـل مل يــصرب علــى اجلــراح ًّـ

ّفقتل نفسه ، فاخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّ ّ ّاهللا أكرب ، أشهد أين عبداهللا ورسوله ، : ّ
ّمث أمــر بــالال فنــادى يف النــاس أنــه ال يــدخل اجلنــة إالنفــس مــسلمة ، ّ ّّ ً ّوإن اهللا يؤيــد هــذا الــدين  ّ ّ ّ

  .ّبالرجل الفاجر
ّوممن رواه الرتمذي يف ّـ العلل عن أنـس مرفوعـا ، مث ذكـر أنه سـئل عنـه البخـاري فقـال ّ ّ ً :

ّحديث حسن حدثناه حممد بن املثىن انتهى ّ ّ.  
ّفعزو املصنف احلديث للطرباين وحده ال يرتـضيه احملـدثون فـضال عمـن يـدعي اإلجتهـاد  ّّ ً ّ

 «)1(.  
د ، يقــوي وينــصر ، مــن األيــد وهـو القــوة ، كأنــه « : وقـال  ّإن اهللا ليؤي ّ ّــ يأخــذ معــه بيــده ّ

ّيف الــشيء الــذي يقــوى فيــه ، وذكــر اليــد مبالغــة يف حتقــق الوقــوع اإلســالم برجــال مــا هــم مــن  ّ ّ
ارا ، علــــى نظــــام دبــــره وقــــانون  ّأهلــــه ، أي مــــن أهــــل الــــدين لكــــوم كفــــارا أو منــــافقني أو فج ً ً ــــّ ّ ّ

ًأحكمـــه يف األزل ، يكـــون ســـببا لكـــف القـــوي عـــن الـــضعيف ، إبقـــاء هلـــذا الوجـــود علـــى ّ ّ  هـــذا ً
ّالنظام على احلد الذي حده ّ.  

ه أخــرب مبــا ســيكون ، فيكــون مــن  ـوهــذا حيتمــل أنــه أراد بــه رجــاال يف زمنــه ، وحيتمــل أن ّـ ًّ
  .ّمعجزاته ، فإنه إخبار عن غيب وقع

ّواألول هو املالئم للسبب اآليت ، وقد يقال األقرب الثاين ، ألن العربة بعموم اللفظ ّ ّ ّ ّ.  
  ّعبدالرمحان بن زياد بن : ل اهليثمي وفيه طب عن عمرو بن العاص ، قا

__________________  
  .259 / 2شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
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  .)1(» أنعم ، هو ضعيف بغري كذب فيه 
ًذكــر للنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن رجــال : ّــقــال حممد بــن عمــر « : وقــال الــصاحلي  ّ ّ ّ ّ

ّكــان حبنــني قاتــل قتــاال شــديدا حــىت اشــتد ّ ً ّإنه مــن أهــل النــار ، فارتــاب : ت بــه اجلــراح ، فقــال ً ّــ
ّتعــاىل بــه أعلــم ، فلمــا آذتــه جراحتــه أخــذ  ّبعــض النــاس مــن ذلــك ، ووقــع يف بعــضهم مــا اهللا

ًمشقــصا مــن كنانتــه فــانتحر بــه ، فــأمر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه بــالال نــادى  ّ أال ال يــدخل : ً
ّاجلنة إالمؤمن ، إن اهللا تعاىل يؤيد هذا ّ ّ الدين بالرجل الفاجر ّ ّ «)2(.  

ّوقــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إنــه ينــصر « ) : ّــاحمللى ( وقــال ابــن حــزم يف  ّ ّ
ّـهذا الدين بقوم ال خالق هلـم ، كمـا أنـا عبـداهللا بـن ربيـع ، نـا حممد بـن معاويـة ، نـا أمحـد بـن  ّ

عيب هو ابن أيب محزة ، عن شعيب ، أخربين عمران بن بكار بن راشد أبو اليمان ، أخربنا ش
ّالزهري ، أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ ّإن : ّ

ّاهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ّ ّ.  
ّونــا عبــداهللا بــن ربيــع ، نــا حممــد بــن معاويــة ، نــا أمحــد بــن شــعيب ، أخربنــا حممــد بــن  ّ

ّاق ، أخربنــا ربــاح بــن زيــد ، عــن معمــر بــن راشــد ، عــن أيــوب ّســهل بــن عــسكر ، نــا عبــدالرز
ّالسختياين ، عن أيب قالبة ، عن أنس بن مالك قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إن  ّ ّ ّ

ّاهللا ليؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم  ّ«.  
ّــيف الرخــصة يف املنــاظرة فائــدة ، وهــي ترغيــب الن: فــإن قلــت « : وقــال الغــزايل  اس يف ّ

ّطلــب العلــم ، إذ لــوال حــب الرياســة ال نــدرس العلــم ، فقــد صــدقت فيمــا ذكرتــه مــن وجــه ،  ّ
ّولكنــه غــري مفيــد ، إذ لــوال الوعــد بــالكرة والــصوجلان واللعــب بالعــصافري مــا رغــب الــصبيان يف  ّ ّ

  ّاملكتب ، وذلك ال يدل على أن الرغبة فيه 
__________________  

  .259 / 2مع الصغري شرح اجلا ـ فيض القدير) 1(
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ّحممــودة ، ولــوال حــب الرياســة ال نــدرس العلــم ال يــدل ذلــك علــى أن طالــب الرياســة نــاج مــن  ّ ّ ّ ُ
ّالفنت ، بل هو من الذين قال فيهم النيب ّ ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ ّإن اهللا تعاىل يؤيد هذا الـدين : ّ ّ ّ

ّال خـــالق هلـــم ، قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــأقوام  ّإن اهللا تعـــاىل يؤيـــد هـــذا الـــدين بالرجـــل : ّ ّ ّ ّ
  .الفاجر

ّفطالب الرياسة يف نفسه هالك ، وقد يصلح بـسببه غـريه إن كـان يـدعو إىل تـرك الـدنيا 
ّ، وذلــك فــيمن كــان حالــه يف ظــاهر األمــر حــال علمــاء الــسلف ، ولكنــه يــضمر قــصد اجلــاه ،  ّ

ّالشمع الذي حيرتق يف نفـسه ويستـضئ بـه غـريه ، فـصالح غـريه يف هالكـه ، وأمـا ومثاله مثال  ّ ّ
  .ّإذا كان يدعو إىل طلب الدنيا فمثاله مثال النار احملرقة تأكل نفسها وغريها

ّفالعلماء ثالثة ، إما مهلك نفسه وغريه ، وهم املصرحون بطلب الدنيا واملقبلـون عليهـا  ّ ّ
ًهم الداعون إىل اهللا عزوجل املعرضون عن الـدنيا ظـاهرا وباطنـا ، ّ، وإما مسعد نفسه وغريه ، و ً ّ ّ ّ 

ذي يــدعو إىل اآلخـــرة وقــد رفــض الــدنيا يف ظـــاهره  ّوإمــا مهلــك نفــسه ومــسعد غـــريه ، وهــو ال ـ ّـ ّ
  .)1(» وقصده يف البواطن إقبال اخللق وإقامة اجلاه اخل 

أن جمـرد وقـو) التحفة ( يف كتاب ) الدهلوي ( بل لقد زعم  ع الفـتح يف خيـرب علـى يـد ّ
  .)2(ً ، ال يوجب له فضيلة وعظمة 7علي 

ًفـــإذا كـــان فـــتح خيـــرب ال يوجـــب فـــضيلة لعلـــي ، فهـــل يكـــون يف فـــتح الـــشام يف عـــصر 
  ؟الشيخني فضيلة هلما
  :وقال الواقدي 

ّلقد بلغين أن أبا بكر الصديق «    ّ كان خيرج كل يوم إىل ظاهر 2ّ
__________________  

  .433 / 4علوم إحياء ال) 1(
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ّاملدينــة يتجــسس األخبــار ، فبينمــا هــو كــذلك إذ قــدم عليــه عبــدالرمحان بــن محيــد اجلمحــي ،  ّ
ّمـــن الـــشام ، فبـــشروا :  فقـــال ؟أيـــن مـــن: ّسابقت إليـــه الـــصحابة وقـــالوا ّفلمـــا أشـــرف علـــيهم تـــ ّ

ّالــصديق بــذلك ، وأن اهللا قــد نــصر املــسلمني ، فــسجد ّ هللا شــكرا ، فأقبــل عبــدالرمحان وقــال ّ ً :
ّالــسالم عليــك يــا خليفــة رســول اهللا ، إرفــع رأســك فقــد أقــر اهللا عينــك باملــسلمني ، فرفــع أبــو  ّ

ًّ ، فقــرأ أبــو بكــر الكتــاب ســرا ، 2ّ رأســه وســلم إليــه الكتــاب ، وكــان خبــط أيب عبيــدة 2بكــر 
اس جهــرا ، وتــزاحم النــ ّفلمــا فهــم مــا فيــه قــرأه علــى الن ًّــ فــأتى :  قــال .اس وشــاع اخلــرب يف املدينــةّ

  .ً ثالثة2ّالناس يهرعون إىل باب املسجد ، فقرأه أبو بكر 
ّوتسامع الناس مـن أهـل املدينـة مبـا فـتح اهللا علـى أيـدي املـسلمني ومـا ملكـوا مـن : قال 

  .ّاألموال ، فتبايعوا للخروج رغبة يف الثواب وسكىن الشام
ّأقبـــل املدينـــة مـــن أهـــل مكـــة عظمـــاؤهم وأكـــابرهم ّوبلغـــت األخبـــار إىل أهـــل مكـــة ، ف

ّباخليــل واحلديــد والبــأس الــشديد ، علــى أوائلهــم أبــو ســفيان صــخر بــن حــرب ، والعيــداق بــن 
ّـهاشم ، ونظراؤهم ، فأقبلوا يستأذنون أبـا بكـر يف اخلـروج إىل الـشام ، ذكره عمـر بـن اخلطـاب 

لنــا يف قلــوم طرائــد وحقائــد ، واحلمــد ّإن هــؤالء القــوم : ّخــروجهم إىل الــشام وقــال أليب بكــر 
ـــا وكلمـــتهم هـــي الـــسفلى ، وهـــم علـــى كفـــر ، وأرادوا أن  ذي كانـــت كلمـــة اهللا هـــي العلي ّهللا ال ــ ّـ

لــيس مــع اهللا آهلــة : ّأن يــتم نــوره ، وحنــن نقــول إذ ذاك  ّيطفئــوا نــور اهللا بــأفواههم ويــأىب اهللا إال
ّاخرى ، وهم يقولون إن معه آهلة اخـرى ، فلمـا أن  ًأعـز اهللا ديننـا ونـصر شـريعتنا أسـلموا خوفـا ّ ّ

ّللسيف ، وملا مسعوا أن جند اهللا قد نـصروا علـى الـروم أتونـا لنبعـث ـم إىل األعـداء ، ليقـامسوا  ّ ّ ّ
ّإين ال أخــالف  : 2 فقــال أبــو بكــر .ّالــسابقني املهــاجرين واألنــصار ، والــصواب أن ال ننفــذهم

ًلك قوال وال أعصي لك أمرا ً.  
ّغ أهل مكة ما تكلم به عمر ، فأقبلوا بأمجعهم إىل أيب بكروبل: قال  ّ  
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 إىل املسجد ، فوجـدوا حولـه مجاعـة مـن املـسلمني وهـم يتـذاكرون مـا فـتح اهللا علـى 2ّالصديق 
ّـ عـن ميينـه وعمـر بـن اخلطاب 2ّاملسلمني ، وما أظهرهم على املشركني ، وعلي بـن أيب طالـب 

ّ ، فــسلموا عليــه وجلــسوا 2ريش إىل أيب بكــر الــصديق ّعــن يــساره ، والنــاس حولــه ، فأقبلــت قــ
ًبني يديه ، وتقاولوا من يكون أوهلم كالما ّ.  

ّفكان أول من تكلم أبو سفيان صـخر بـن حـرب ، أقبـل علـى عمـر بـن اخلطـاب وقـال  ّ
ّيا عمر قد كنت لنا مبغضا يف اجلاهلية وقاليا وكنت حتد علينا وحند عليك ، فلما هدانا اهللا :  ّ ً ّ

ّاإلسالم هدم لـك مـا يف قلوبنـا ، ألن اإلميـان هـدم الـشرك والبغيـضة والكيـاد ، وأنـت تعلـم إىل 
ضنا ، ألـــسنا إخـــوانكم يف اإلســـالم وبـــين أبـــيكم يف النـــسب ّبعـــد اليـــوم تـــشنانا وتبغ  فمـــا هـــذه ؟ّـــ

اب قـــدميا وحـــديثا ّالعـــداوة منـــك إلينـــا يـــا بـــن اخلط ّ ــ ـــا مـــن احلقـــد ؟ّـ ّ إمـــا أن تغـــسل مـــا بقلبـــك لن
ّ ، وإنــا نعلــم أنك أفــضل منــا وأســبق يف اإلميــان واجلهــاد ، وحنــن بــذلك عــارفون ولــه والتبــاغض ـ ّـ ّ

  .غري منكرين
ّفسكت عمر بن اخلطاب واستحىي حىت كللـه العـرق مث قـال  ّ وأمي اهللا مـا أردت بقـويل : ّّ

ّانفــصال الــشر وحقــن الــدماء ، ألن محية اجلاهليــة يف رؤوســكم وأنــتم تطــاولون يف نــسبتكم ّ إال ّــ ّ ّ ّ
ّأنا اشهدكم واشـهد خليفـة رسـول اهللا صـلى :  فقال أبو سفيان .على من سبقكم يف اإلسالم

م ســادات مكــة ، فرضــي  ّاهللا عليــه وســلم أين قــد حبــست نفــسي يف ســبيل اهللا ، وكــذلك تكل ّــ ّّ
ّاللهـــم بلغهـــم أفـــضل مـــا يؤمنـــون ، وآجـــرهم :  ، وقـــال أبـــو بكـــر 2اإلمـــام عمـــر بـــن اخلطـــاب  ّ

ّارزقهم النصر على عدوهم وال متكنهم منبأحسن ما يعملون ، و ّ   .)1(» نواصيهم  ّ
  فإذا كان خروج الصحابة من مكة إىل املدينة لالستيذان وذهام إىل

__________________  
  . مع اختالف يف بعض األسامي واأللفاظ61 / 1فتوح الشام ) 1(
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ًم مقبــوال لــدى اجلهـاد ، غــري مقبـول لــدى عمـر بــن اخلطـاب ، فكيــف يكـون جهــودهم وفـتحه
  ؟اإلمامية

  .ّهذا كله بالنسبة إىل جهاد الشيخني
ّوأمــا دعــوى قيامهمــا بــرتويج أحكــام الــشرع ، وإصــالح أمــور األمة ، فــبغض النظــر عــن  ّ ّــ ّ

ّأن ال يتطــرق إىل مثــل هــذا ، ألن ) بالــدهلوي ( كــان األحــرى  ـ إخراجــه ثالثهمــا مــن البحــث ّ ْ
ّ وكـل ذلـك ينـايف الواقـع ويـصادم احلقيقـة ، فـإن  ،7الزم هذا الكالم سلب مـا ذكـر عـن علـي  ّ

ّ يف املعـضالت ، واملـسائل املـشكلة ، ممـا 7إىل علـي  ـ رجوع الشيخني وباألخص الثاين منهمـا
» لــوال علــي هللــك عمــر « : ًاشــتهر وأذعــن بــه املخــالفون ، فكثــريا مــا قــال عمــر بــن اخلطــاب 

ٍأعوذ باهللا من معضلة « : عنه وذاع قوله ولقد شاع » قضية وال أبا حسن هلا « : وطاملا قال 
  .»ليس هلا أبو احلسن 

ّ وهـــذا يقتـــضي أن كلمـــا قـــام بـــه .ّهـــذا ، علـــى أن الـــشيعة اإلماميـــة ال تعتقـــد خبالفتهمـــا ّ
ّالـشيخان مــن جهــاد وتــرويج وإصـالح ، كمــا يــدعي  ً، كـان تــصرفا غــري جــائز ال ) الــدهلوي ( ٍ ّ

ُيستحق املدح عليه  ُ.  

  :قوله 
  . ..ّاألمري ما يتعلق باألولياء ، من تعليم الطريقةوظهر من 

  :أقول 
ّهذا عـن بعـض الـصوفية ، إال) الدهلوي ( نقل  ّـأنه زعـم وجـوده يف الروايـات ، كـي ال  ّ

ّيرد عليه أنه خالف والده الذي فضل الـشيخني يف  ّ ّيف تعلـيم الطريقـة ، واحلـث ) ّقـرة العينـني ( ّ
ّهيب الناس عن الصفات الرديئة السيئةعلى املثل اخللقية الكرمية ، وتر ّ ّ.  
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  اإلستدالل على وجود الملكات باألفعال الصادرة عنها

  :قوله 
ّويف حكــم العقــل أنــه يــستدل علــى وجــود امللكــات النفــسانية بــصدور األفعــال املختــصة   ّ

  .بتلك امللكات

  :أقول 
إىل امللكــات هــذا صــحيح ، فلننظــر إىل األفعــال الــصادرة عــن الــشيخني ، لنهتــدي ــا 

ّالنفــــسانية املوجــــودة فيهمــــا ، فهــــل صــــدرت منهمــــا أفعــــال األنبيــــاء كــــي يــــستدل علــــى وجــــود  ّ
  .ّيدعي ذلك فعليه اإلثبات ، ودونه خرط القتاد) الدهلوي (  إن كان ؟امللكات النبوية فيهما

  :قوله 
ح يــستدل مــن ثبــات الــشخص يف خمتلــف املعــارك يف مقابلــة األقــران ووقــع الرمــا: ًفمــثال 

  .ّوالسيوف على شجاعته النفسانية

  :أقول 
يف املعـارك والغـزوات ، وقـد  ـ والثالث ـ ّنعم ، ولكن قد علم الكل عدم ثبات الشيخني

ًأصـبح فرارمهــا مــن القــضايا الــضرورية الــيت علــم ـا حــىت ربــات اخلــدور فــضال عــن الرجــال ، بــل  ّ ّّ ّ
  . ..جيالتضرب بفرارمها عن ميادين القتال األمثال على مدى األ
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  :قوله 
  . ..وكذلك احلال يف احلب والبغض واخلوف والرجاء وغريمها

  :أقول 
نعم ، لقد قاما بأعمال تكشف عن حقائق أحواهلما ، ودلت قضاياهم مع أهـل بيـت 

ّ على بغضهما له وهلم ، وحبهما للجاه والرئاسة الدنيوية6ّالرسول  ّ.. .  
ّإال أن مــا ذكــره  ّىف مــع قولــه يف بعــض املواضــع األخــرى بــأن العــزم هنــا يتنــا) الــدهلوي ( ّ

ّوالنية من األمور القلبية ، فال ميكن ألحد أن يطلع على ذلك سوى اهللا عزوجل ّ ّ ٍ ّ ّ.. .  
اب ــقـــال هـــذا يف اجلـــواب عـــن أحـــد مطـــاعن عمـــر بـــن اخلط  أال وهـــو جلبـــه للنـــار . ..ّـ

فعلـــة عمـــر هـــذه ) وي الـــدهل(  فحمـــل . ..إلحـــراق بـــاب دار فاطمـــة الزهـــراء ســـالم اهللا عليهـــا
ّعلى حمض التهديد ، وأنه مل يكن لينفذ ما قاله ّ ّ.. .  

ّلكن الصحيح ما ذكره هنا ، فـإن النـداء بالنـار ، ومجـع النـاس علـى بـاب ّالـدار ، وغـري  ّ
  . .. ينىبء عن عزمه الباطين وقصده الواقعي. ..ذلك من القرائن واآلثار

  :قوله 
ّكمــاالت الباطنيــة يف األشــخاص ليعــرف أــا مــن ًفمــن هــذا الطريــق أيــضا يتوصــل إىل ال

  .جنس كماالت األنبياء أو من جنس كماالت األولياء
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  :أقول 
ًهذا أيضا ينايف ما ذكره يف مواضع عديدة ، وهو الذي أشرنا إليه قريبا ًّ.  

  االستدالل بحديث صحيح مع حمله على معنى باطل 

  :قوله 
ّيعة يف كتــبهم ، وهــو قولــه صــلى اهللا عليــه وقــد دل علــى هــذه التفرقــة حــديث رواه الــش

  . ..ّوسلم

  :أقول 
دعوى داللة هذا احلديث الشريف علـى التفريـق بـني مـن محـل الـصفات النبويـة الباطنيـة 
ّ، ومن محل الصفات الولوية الباطنية ، يف غاية الوهن والسقوط ، لوضوح داللة احلديث علـى  ّ

ّو املساواة بني حرب النيب ّعكس هذه الدعوى ، فإن مفاد هذا احلديث ه وحـرب موالنـا   ،6ّ
ّ شبه حرب علي حربه ، وقد تقدم أن التشبيه يفيد املساواة6ّ ، فإنه 7علي  ّ ّ.  

ه كمــا أن حــرب رســول اهللا : فحاصــل معــىن احلــديث هــو  ّإن ـ  كفــر ، فكــذلك حــرب 6ّـ
ّعلي كفر ، وكما أن النيب قاتل إلعالء كلمة اهللا ، فعلي كذلك قاتل إلعالء  كلمـة اهللا ، فمـن ّ

ّحارب عليا فهو كافر كمن حارب النيب  ًّ6.  
ْ حـــائزا للكمـــاالت النبويـــة ، وأنـــه قـــام مبـــا قـــام بـــه النـــيب ، فناســـب أن 7فيكـــون اإلمـــام  ّ ّ ًّ

  .يكون زمن خالفته قطعة من زمن نبوة النيب
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 ّ ، إمنـا خـاض7ّبـأن أمـري املـؤمنني ) اإليـضاح ( ولقد اعـرتف رشـيد الـدين الـدهلوي يف 
  .ّاحلروب ، وقاتل أشد القتال ، إلعالء كلمة اهللا ودينه ، ويف سبيل اهللا سبحانه وتعاىل

  :قوله 
ّألن مقاتالت الشيخني كانت كلها على تنزيل القرآن ّ.. .  

  :أقول 
ّثبت العرش مث انقش ّ.. .  

ّفـإن كــون مقـاتالت الــشيخني علــى تنزيـل القــرآن فـرع لوقوعهــا منهمــا ، وقـد علــم الكــل  ّ
ّ خالف بأنه مل يكن منهما علـى عـصر النـيب إال اهلزميـة والفـرار ، وأمـا بعـده ، فلـم يـرو من غري ّ ّ ّ

ًحربـا مـن احلـروب ، وال شـهدا واقعـة مـن الوقـائع ، فـضال  ـ وكـذا ثالثهمـا ـ حـضور أحـد منهمـا ً ً
  .عن اجلهاد والقتال

ّوإذا كان جمرد اإلعداد ، وحث الناس علـى اجلهـاد ً جهـادا ومقاتلـة . ..ّ ونـصرة للـدين ، ً
ّ فقد مر أن النيب . ..ًوتروجيا لإلسالم ّ 6 ّإن اهللا لينصر هذا الدين ولو بالرجل الكافر:  يقول.  

ّولقـد بـني يف حملـه مـن هـذه املوسـوعة ، أن قتـال اخللفـاء ّ مل  ـ علـى فـرض ثبوتـه ووقوعـه ـ ُ
ئي واحلـاكم وغريمهـا  فيمـا أخرجـه النـسا6يكن ال على التنزيل وال على التأويـل ، وذلـك لقولـه 

:  
  .ّإن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله« 

  ؟هو أنا يا رسول اهللا: فقال أبو بكر 
ّقال صلى اهللا عليه وسلم    .ال: ّ
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  ؟هو أنا يا رسول اهللا: فقال عمر 
  .ال: فقال 

  .)1(» ْولكن خاصف النعل 
: زيل القرآن أو تأويله ، ملـا قـال يف جوامـا على تن ـ على فرض كونه ـ فلو كان قتاهلما

  .ال
ّـ ، الذي 7ّخمتـصة بـأمري املـؤمنني  ـ كمـا قاتـل هـو علـى التنزيـل ـ ّإن املقاتلـة علـى التأويـل

ّكان خيصف نعل النيب يف ذلك الوقت ، مع أنه    .ّ مل يسأل النيب كما سأاله7ّ

  :قوله 
ّفكأن عهدمها من بقية زمان النبوة ّ.  

  :أقول 
ّعما ادعاه من كون الشيخني حاملني لصفات النبوة ، وإن ) الدهلوي ( ّ تنزل من هذا ّ

، بــل أراد املــساواة ، فقــد ســبق منــه إنكــار فهــم  » . ..ّفكأمنــا« ّمل يــرد التنــزل عــن ذلــك بقولــه 
  .املساواة من التشبيه

ًأن يثبــت أوال ) بالــدهلوي ( ولقــد كــان األحــرى  ّ ى وقــوع مقــاتالت مــن الــشيخني علــ: ْ
ّتنزيل القرآن ، وبرضى من النيب    .ّإن زمان الشيخني امتداد لزمان النيب: ّ ، مث يقول 6ً

ّولــو كــان جمــرد وقــوع الفــتح يف عــصر أحــد دلــيال ألن يكــون زمانــه امتــدادا لزمــان النــيب  ً ّ ً ٍ ّ
  ّوعصر النبوة ، كان الالزم أن يكون زمن معاوية ويزيد ، ومن بعدمها

__________________  
  .صادر أخرى كثريةم ، 33 / 3 ، مسند أمحد 132 / 3 ، املستدرك 131: خلصائص ا) 1(
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ًمــن الــسالطني ، الــذين فتحــت الــبالد يف أيــامهم ، امتــدادا أليــام النبــوة ، والــالزم باطــل قطعــا  ّ ً ّ
  .وباإلمجاع ، فامللزوم مثله

  :قوله 
  .ًوزمن خالفة األمري كان مبدء لدورة الوالية

  :أقول 
ّ ، مث ختــــديع ّ7ــــذا الكــــالم نفــــي الكمــــاالت النبويــــة مــــن علــــي ) لــــدهلوي ا( قــــد أراد 

ّاإلمامية بأن زمان اإلمام عصره وأيامه هي أيام والية وإمامة ، لكن اإلماميـة ال تنخـدع بـذلك  ٍّ ّ ّ
  . ووجودها فيه7ّ، وترى ثبوت مجيع الكماالت النبوية لعلي 

  ّاإلستدالل بانتهاء سالسل الصوفية إلى اإلمام 

  :قوله 
  . ..وهلذا جعله شيوخ الطريقة وأرباب املعرفة واحلقيقة فاتح باب الوالية

  :أقول 
ّقــد عرفــت أن مجلــة مــن أكــابر أهــل الــسنة ، الــذين يعتقــدون بكــوم شــيوخ التــصوف  ّ

 واألنبيـاء الـسابقني ، مـن كمـاالت 6ّ مجيع ما ثبت لنبينـا 7والعرفان ، قد أثبتوا ألمري املؤمنني 
ّلوالية معا ، وال يتجاسر على نفي ذلك إالّالنبوة وا   .الناصيب املعاند البغيض ً

  :ّأضف إىل ذلك قول السيد علي اهلمداين بشرح شعر ابن الفارض 
ـــــــديرها«    هلـــــــا البـــــــدر كـــــــأس وهـــــــي مشـــــــس ي

  
  »هــــــــــالل وكــــــــــم يبــــــــــدو إذا مزجــــــــــت جنــــــــــم   
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 ، وهـــو ســـاقي علـــي:  ومـــن اهلـــالل . ..ّاملـــراد مـــن البـــدر هـــو الـــروح احملمديـــة« : قـــال 
ّكؤوس شراب حب اهللا ، وموصل عطاشى اآلمال إىل وصال اهللا ، فإنه الـذي ورد يف حقـه  ّّ ّ :

  .أنا مدينة العلم وعلي باا
ّومبا أن اهلالل ال خيتلف عن البدر ، بل هو جزء منه ، فقد كان لسيد األولياء ما كان  ّ

ّاحــد ، علـي مــين وأنـا منــه ، ومــن خلقــت أنـا وعلــي مـن نــور و: ّلـسيد األنبيــاء ، ففـي احلــديث 
ّامتــزاج أحكــام الــشرائع املــصطفوية ، وأعــالم احلقــائق املرتــضوية ، ظهــرت جنــوم مــشارب أذواق  ّ

ّسيد األنبياء حبق سيد األصفياء  أعيان األولياء ، وذاك قول ّأنا وأنت أبـوا هـذه األمـة ، فإنـه : ّّ ُّ
  .لتوحيد ، ومطلع أنوار معامل التحقيقّإشارة إىل هذا املعىن ، ألنه منبع أسرار معارف ا

ّوإن حصول كمال درجات األسرار جلميع أهل الكـشف والـشهود ، إمنـا كـان وال يـزال  ّ
  .أنا املنذر وبك يا علي يهتدي املهتدون: وسيكون من ينبوع هدايته ، إذ قال 

ّوإذا انكــشف لــك هــذا الــسر فــاعلم بــأن طوالــع أنــوار احلقــائق لكــل ويل مــن األوليــ ّ ّ اء ، ّ
ّإمنا هي مقتبسة من مشكاة والية علي ، وإنه مع وجود اإلمام اهلادي فال يتبع غريه إال ّ ّ أحول  ّ

  .»العينني 
  .)شرح گلشن راز ( ّوكذا قال الالهيجي النورخبشي يف 

  .واهلمداين والالهيجي من أعالم الصوفية كما هو معروف

  :قوله 
  . تنتهي إليهومن هنا ، فإن سالسل مجيع فرق أولياء اهللا
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  :أقول 
ٍ ، وجبانــب مــن كماالتــه 7بأحــد مقامـات أمــري املــؤمنني ) الــدهلوي ( هـذا إعــرتاف مــن 

  .:املختصة به ، وإن كان غرضه من هذا الكالم نفي وجود صفات األنبياء فيه ، عليه و
ّبـأن مقـام الواليـة واإلمامـة يف ) التحفة ( يف موضع من كتابه ) الدهلوي ( بل قد ذكر 

ّطريقـة أفــضل مــن كــل مقـام ، فقــد ذكــر يف البــاب الثـاين منــه ، يف املكيــدة اخلامــسة والثمــانني ال
ّإفــرتاؤهم علــى أهــل الــسنة واجلماعــة : املكيــدة اخلامــسة والثمــانون « : مـن املكائــد ، مــا تعريبــه 

حنيفـــة ، ومـــذهب الـــشافعي ، ومـــذهب مالـــك ، ومـــذهب أمحـــد  بـــأم خيتـــارون مـــذهب أيب
ّب األئمة ، على أن األئمة أحق وأوىل باالتباع لوجوه ويرتكون مذه ّ ّ ّّ:  

وا يف حجــره ، وتعلمــوا األحكــام الــشرعية : أحــدها  ّإن األئمة بــضعة الرســول ، وقــد ترب ّ ّــ ّــ ّ
  .أهل البيت أدرى مبا فيه: منذ الصغر ، وقد اشتهر املثل 

ّاألمــر باتبــاعهم يف احلــديث الــصحيح املعتــرب عنــد أهــل الــسن: والثــاين  ة كــذلك ، وهــو ّ
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّإين تــارك فــيكم الثقلــني مــا إن متــسكتم مــا لــن تــضلوا بعــدي : ّ ّ ّ :
  .كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت

ّوقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن : ّ
  .ّركبها جنى ومن ختلف عنهما غرق

ّبـني الـسنة والـشيعة علـى عظمـة أهـل البيـت وعلمهـم وتقـواهم ّوقوع اإلتفـاق : والثالث 
ّوزهــــدهم ، وأمــــا غــــريهم فقــــد وقــــع االخــــتالف فيــــه ، وال ريــــب يف أولويــــة مــــن اتفــــق عليــــه يف  ّ

ّالصفات املذكورة باإلتباع ممن اختلف فيه ّ.  
ّإن اإلمام نائب عن النيب ، والنائب عن : واجلواب على هذه املكيدة هو  ّ  
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ّصاحب مذهب ، بل هو صـاحب الـشريعة ، ألن املـذهب طريـق فهـم األحكـام ، ّالنيب ليس ب
ّحيــث يقــرر صــاحب املــذهب قواعــد عقليـــة يــستنبط منهــا املــسائل الــشرعية ، ولــذلك حيتمـــل  ّ

  .ّاخلطأ والصواب فيه
ّأما اإلمام فهو معصوم من اخلطأ ، وحكمه حكم النيب ، فال يـصح نـسبة مـذهب إليـه  ّ ّ

هب إىل غـري اهللا وجربيــل واملالئكـة واألنبيــاء ، بـل ال ينــسب إىل فقهــاء ، ومـن هنــا ينـسب املــذ
  . ..ّالصحابة وهم أفضل من أيب حنيفة والشافعي عند أهل السنة

ّإن احلكمة من نصب اإلمام هو إصالح األرض ، وإزالة الفساد عنهـا ، : ويف احلقيقة 
فيكمل اإلمام موارد الـنقص يف الفنـون ، ويـرتك مـا صـح منهـ ّعلـى صـحته ، لـئال يلـزم حتـصيل  اّ ّ

  .احلاصل ، وإمهال األمور الضرورية
ّفقام األئمة يف أيامهم بأهم االمور ، وهـو وضـع مقـدمات الـسلوك والطريقـة ، ووضـعوا  ّ ّ ّ
ّالقيام بـامور الـشريعة علـى عواتـق الـصحابة ، وتوجهـوا حنـو العبـادة والرياضـة ، وتزكيـة البـاطن ،  ّ

ّة والـــصلوات ، وـــذيب األخـــالق ، وتعلـــيم أســـرار الـــسلوك ، وإرشـــاد وقـــراءة األذكـــار واألدعيـــ
ّالناس إىل احلقائق ومعارف الكتاب والسنة ، وآثروا العزلة واخللوة ّ.. . « )1(.  

ّصــريح يف أن هدايــة النــاس إىل احلقــائق الباطنيــة ، وإرشــادهم إىل ) الــدهلوي ( فكــالم  ّ
ّم الشرعية ، وبيان الوظائف الظاهريةّاملعارف املعنوية ، أهم من استنباط األحكا ّ.. .  

ن ال يقــــدر علــــى ذلــــك األمــــر  ـــوال ريــــب يف أن مــــن يقــــوم بــــاألمر األفــــضل ، أفــــضل مم ّـ ّ
  . فهذه جهة. ..فيشتغل بغريه

ّبأن حكم أئمة أهل البيت حكم ) الدهلوي ( ّصرح : ٍومن جهة اخرى  ّ  
__________________  

  .72: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(
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ّ ، وأم معصومون كالنيبّالنيب ّ   .ّ وال ريب يف استلزام ذلك األفضلية من غري املعصوم. ..ّ
ّأن أئمـة أهـل البيـت سـاووا جـدهم ) تفـسريه ( يف ) الـدهلوي ( ذكر : ٍومن جهة ثالثة  ّ ّ

ّ يف العصمة واحلفظ والفتوة والـسماحة ، وبـأم املظـاهر الكاملـة لـصفات النـيب ، 6رسول اهللا  ّ ّ ّ ّ
  . ..ّهو السر يف انتهاء مجيع سالسل أولياء اهللا إليهموهذا 

ة( و: ذكــر هــذا الكــالم بتفــسري قولــه تعــاىل  ي اْلجاري ِ حملنــاكم ف َــِــ َِ ْ َُ  ّــ مــن ســورة احلاقة) ْ
...  

  دعوى والد الدهلوي انتهاء السالسل إلى الشيخين 
 هـــذه يف مـــوارد خمتلفـــة مـــن حبوثـــه ، ولكـــن هـــل تعلـــم بـــأن) ّالـــدهلوي ( فهـــذه كلمـــات 

  !؟ّالكلمات مبثابة الرد الصريح لكلمات والده
ُإن والــده زعــم أن الــشيخني مهــا املرجــع ألوليــاء اهللا ، وأمــا املؤســسان ألصــول الطريقــة  ّ ّ ّ ّ ّ

ّوالسلوك ، وأن أبا بكر هو أول صويف ، وهو حميي طريقـة الـصوفية ّ ّّ ّ إىل غـري ذلـك ممـا قـال . ..ّ
  .)ّقرة العينني ( يف كتابه 

يف االســـتدالل علـــى هـــذه املـــزاعم ، لكـــن عبـــارات ولـــده ) الـــدهلوي ( الغ والـــد لقـــد بـــ
  . ..ّجعلتها كهشيم تذروه الرياح

  ّإنكار ابن تيمية انتهاء السالسل إلى علي 
 علـم الطريقـة ، باإلضـافة إىل 7ّوليس ويل اهللا الدهلوي أول من نفى عن أمـري املـؤمنني 

ّ تيميــة يف هــذا املــضمار ، حيــث قــال يف جــواب قــول نفيـه عنــه علــم الــشريعة ، فلقــد ســبقه ابــن
ّالعالمة احللي    ّأما علم الطريقة «  : ;ّ
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ّفإليه منسوب ، فإن الصوفية كلهم يسندون اخلرقة إليه  ّ   :قال ابن تيمية » ّ
  واجلواب« 

ًأن يقال أوال  ّ ّأما أهل املعرفة وحقائق اإلميان ، املشهورون يف األمـة بلـسان الـصدق ، : ْ ّ ُّ
ّـكلهم متفقون على تقدمي أيب بكر ، وأنه أعظـم االمة يف احلقـائق اإلميانية واألحـوال العرفانيـة ف ّـ ّ ّ ّ

هـــي أفـــضل االمـــور عنـــدهم إىل مـــن ينـــسب إليـــه لبـــاس  ّ، وأيـــن مـــن يقدمونـــه يف احلقـــائق الـــيت
ّ فقـد ثبــت يف الـصحيحني عـن النــيب صـلى هللا عليـه وســلم أنـه قـال ؟اخلرقـة ّ ر ّإن اهللا ال ينظــ« : ّ

فــأين حقــائق القلــوب مــن لبــاس » ّإىل صــوركم وأمــوالكم ، وإمنــا ينظــر إىل قلــوبكم وأعمــالكم 
  ؟األبدان

اخلــرق متعــددة ، أشــهرها خرقتــان ، خرقــة إىل عمــر ، وخرقــة إىل علــي ، : ًويقــال ثانيــا 
ّ وأمــا اخلرقــة .فخرقــة عــم إســنادان ، إســناد إىل أويــس القــرين ، وإســناد إىل أيب مــسلم اخلــوالين

ّملنـــسوبة إىل علـــي ، فإســـنادها إىل احلـــسن البـــصري ، واملتـــأخرون يـــصلوا مبعـــروف الكرخـــي ، ا
ً، والسري صحب معروفا الكرخي بال ريب] السقطي [ صحب السري  ] 2[ ّفإن اجلنيد  ّ.  

ًإن معروفــا صـحب علـي بــن : ّوأمـا اإلسـناد مــن جهـة معـروف فمنقطــع ، فتـارة يقولـون  ّ
ّقطعـــا ، مل يـــذكره املـــصنفون ألخبـــار معـــروف ، باإلســـناد الثابـــت موســـى الرضـــا ، وهـــذا باطـــل  ً

صل ، كـــأيب نعـــيم ، وأيب الفـــرج ابـــن اجلـــوزي ، يف كتابـــه الـــذي صـــنفه يف فـــضائل معـــروف ّاملت ّ  .ّـــ
ّومعروف كـان منقطعـا يف الكـرخ ، وعلـي بـن موسـى كـان املـأمون قـد جعلـه ويل العهـد بعـده ،  ً

ّـن ذلك ، وأعاد شعار السواد ، ومعـروف مل يكـن ممن ّوجعل شعاره لباس اخلضرة ، مث رجع ع
ًجيتمع بعلي بن موسى ، وال نقل عنه ثقـة أنه اجتمـع بـه ، أو أخـذ عنـه شـيئا ، بـل وال يعـرف  ّـ

ّأنه رآه ، وال كان معروف بوابه ، وال أسلم على يديه ، فهذا كله كذب ّ ّ.  
ًإن معروفــــــا صـــــــحب داود الطـــــــائ: ّوأمــــــا اإلســـــــناد اآلخـــــــر فيقولـــــــون  ًي ، وهـــــــذا أيـــــــضا ّ
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ّأخــذه عــن داود الطــائي شــيئا ، وإمنــا [ ال أصــل لــه ، ولــيس يف أخبــاره املعروفــة مــا يــذكر فيهــا  ً
ّ، ويف إسـناد اخلرقـة أيـضا أن داود الطـائي ] نقل عنه األخذ عن بكر بن خنيس العابد الكويف  ً

ًيعــرف لـه حقيقــة ، وفيهــا أن حبيبـا ا ًوهـذا أيــضا ملًصـحب حبيبــا العجمــي ،  لعجمــي صــحب ّ
ّاحلــــسن البــــصري ، وهـــــذا صــــحيح ، فـــــإن احلــــسن كــــان لـــــه أصــــحاب كثـــــريون ، مثــــل أيـــــوب 
ّــالــسختياين ، ويــونس بــن عبيــد ، وعبــداهللا بــن عــون ، وحممد بــن واســع ، ومالــك بــن دينــار ، 

  .البصرة] أهل [ وحبيب العجمي ، وفرقد السنجي ، وغريهم من عباد 
ًيـاّإن احلسن البـصري صـحب عل : ة اخلرقويف ّ وهـذا باطـل باتفـاق أهـل املعرفـة ، فـإم .ّ ّ

ّـمتفقون على أن احلـسن مل جيتمـع بعلـي ، وإمنا أخـذ عـن أصـحاب علـي ، أخـذ عـن األحنـف  ّ ّ
  . .. وهكذا رواه أهل الصحيح.بن قيس ، وقيس بن عباد ، وغريمها ، عن علي

ّوقد كتبت أسانيد اخلرقة ، ألنه كان لنا فيها أسانيد ، فبينتها ليع   .رف احلق من الباطلّ
  ً.منقطع جدا] ًأيضا [ وهلم إسناد ثالث باخلرقة املنسوبة إىل جابر ، وهو 

ّإن الـصحابة مل يكونـوا يلبـسون مريـديهم خرقـة ، وال يقـصون : وقد علم بالنقل املتـواتر  ّ ّ
، ولكــــن هــــذا فعلــــه بعــــض مــــشايخ املــــشرق مــــن ] هلــــم بإحــــسان [ شــــعورهم ، وال التــــابعون 

  .. .ّاملتأخرين
وكــذا أصــحاب معــاذ بــن جبــل كــانوا يأخــذون عــن عبــداهللا بــن مــسعود وغــريه ، وكــذلك 
أصــحاب ابــن عبــاس يأخــذون عــن ابــن عمــر وأيب هريــرة وغريمهــا ، وكــذلك أصــحاب زيــد بــن 

  .وقد انتفع بكل منهم من نفعه اهللا به .ثابت ، يأخذون عن أيب هريرة وغريه
ٍوكلهم متفقون على دين واحد ، وطريقة  ّ   واحدة ، وسبيل واحد ، يعبدون ّ
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ًاهللا ، ويطيعون رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، ومن بلغهـم مـن الـصادقني عـن النـيب شـيئا  ّ ّ ّ ّ ً ّ
ّم من القرآن والسنة ما دل عليهّقبلوه ، ومن فهمه ّالقرآن والـسنة اسـتفادوه ، ومـن دعـاهم إىل  ّ

ّاخلري الذي حيبه اهللا والرسول أجابوه ّ ّ.  
ّن أحد منهم جيعل شيخه ربا ، يستغيث به كاإلله الذي يسأله ، ويرغـب إليـه ، ومل يك ًّ

ّويعبده ، ويتوكل عليه ، ويستغيث به حيا وميتا ، وال كالنيب الذي جتب طاعته يف كل مـا أمـر ّ ّ ً ًّ ّ 
...  

ّوأكثــر املـــسلمني باملـــشرق واملغـــرب ، مل يأخـــذوا عـــن علـــي شـــيئا ، فإنـــه  ً كـــان ســـاكنا 2ً
  .باملدينة

ّوأهــل املدينــة مل يكونــوا حيتــاجون إليــه ، إالكمــا حيتــاجون إىل نظــائره ، كعثمــان يف مثــل 
  .قصة شاورهم فيها عمر ، وحنو ذلك

ّوملا ذهب إىل الكوفة ، كان أهل الكوفة قبل أن يأتيهم قد أخذوا الـدين عـن سـعد بـن  ْ ّ
، ] بــن ياســـر [ ار ّ، وعمــ] بــن اليمـــان [ بــن مـــسعود ، وحذيفــة ] عبــداهللا [ ّأيب وقــاص ، و 

  .ّ، وغريهم ، ممن أرسله إىل الكوفة] األشعري [ وأيب موسى 
وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حصني ، وأيب بكر ، وعبد الرمحن بـن مسـرة ، 

  .، وغريهم من الصحابة] بن مالك [ وأنس 
داء ، ّوأهــل الــشام أخــذوا الــدين عــن معــاذ بــن جبــل ، وعبــادة بــن الــصامت ، وأيب الــدر

  .ّ، وغريهم من الصحابة] بن رباح [ وبالل 
ّوالعباد ، والزهاد ، من أهـل هـذه الـبالد ، أخـذوا الـدين عمـن شـاهدوه مـن الـصحابة ،  ّ ّ

صل بـــه دون غـــريه: فكيـــف جيـــوز أن يقـــال  ّـــإن طريـــق أهـــل الزهـــد والتـــصوف مت  وهـــذه كتـــب ؟ّ
] الزهــد [ بــن املبــارك ، و ] هللا عبــدا[  لـــ الزهــد ، مثــل الزهــد لإلمــام أمحــد بــن حنبــل ، والزهــد

ّهلناد بن السري ، ومثل كتب أخبار الزهاد ، كحلية األوليـاء ، ] الزهد [ لوكيع بن اجلراح ، و  ّ
  ذلك ، فيها من أخبار الصحابة والتابعني وصفوة الصفوة ، وغري
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ّ، امور كثرية ، وليس الذي فيها لعلي أكثـر ممـا فيهـا أليب بكـر ، وعمـر ، ومعـاذ  ]  بـن جبـل [ّ
ّ، وابن مسعود ، وايب بن كعب ، وأيب ذر ، وأيب الدرداء ، وأيب امامة ، وأمثاهلم من الصحابة 

 «)1(.  
ّيف كالمــه الــذي نــص فيــه علــى انتهــاء مجيــع ) ّالــدهلوي ( وإن أبطلهــا  ـ وهــذه العبــارة

رية ، بــل تــشتمل علــى هفــوات كثــ ـ ً ، وفيــه غــىن وكفايــة7الــسالسل والطــرق إىل أمــري املــؤمنني 
ّلقـد وصــف ابـن تيميــة مـن يقــدم اإلمـام  «  : علــى أيب بكـر يف علــم البـاطن باملالحــدة وقــال 7ّ

ْواملالحـدة املنتـسبون إىل التـصوف ، كـابن ســبعني ، وابـن عـريب ، والتلمـساين ، وأمثــاهلم ، وإن  ّ
ّكانوا يعظمون اخللفاء الثالثة ، فهم مييلون إىل التشيع ، وعامتهم يفضلون عل ّ ّ  ًّيا على أيب بكـر

ّ، إمــا مطلقــا ، وإمــا يف علــم البــاطن ، كمــا فعــل ذلــك أبــو احلــسن اجلــزيل وطائفــة مــن منطــه ،  ًّ
  .»ّفاشرتك جنس امللحدين يف التشيع 

الـذي نـص علـى انتهـاء الـسالسل إىل اإلمـام ) الـدهلوي ( ّن ابن تيمية ينسب افك  ـ 7ّ
ّيعا للعـوام ، إىل الـرفض واإلحلـادختـد ـ ّبعـد إنكـار الكلمـات النبويـة ونفيهـا عنـه  باإلضـافة إىل !!ً

  !!ّلوالده ، مع اعتقاده فيه أشد االعتقاد) الدهلوي ( ما تقدم من خمالفة 

ّرد المولوي حسن زمان على ابن تيمية ووالد الدهلوي  ّ  
ّولقــد أحــسن العالمــة املولــوي حــسن زمــان ، يف الــرد علــى كلمــات ابــن ّتيميــة وأجــاد ،  ّ

  :بطوله حيث قال  ـ )القول املستحسن يف فخر احلسن ( يف  ـ اسب نقل كالمهفمن املن
ّملا مت الكالم يف املرام ، من حتقيق اإلتصال باإلمكان ، الذي ـ وصل«  ّ ّ

  
__________________  

  .50 ـ 43 / 8منهاج السنة ) 1(
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ّ كاد أن يكون وجوبا ، واللقاء والسماع وذكر ما تيسر من عداد مـن أثبتـ ّ ّه مـن األئمة احلفـاظ ً ّـ
ْ، واحملــدثني األيقــاظ ، رضــي اهللا عــنهم ، فــأراد حممــد املــشتهر بفخــر الــدين أن يــشري إىل انــاس  ّ ّ

ّينكرونه ، فقد وجد بعد التفتيش والفحص شرذمة من املتقدمة ، وفرقة من املتأخرة ّ.  
  .مل يثبت مساعه منه ، أي عنده: من يقول : فمن االوىل 

احلفاظ خمتلفون يف مساع احلسن البـصري مـن علـي رضـي : د املسري قال السيوطي يف زا
  .اهللا تعاىل عنهما ، فمنهم من مل يثبته كالبخاري ، وحيىي ابن معني

مل : قــال حيــىي بــن معــني : ونقــل يف إحتــاف الفرقــة عــن ابــن حجــر يف ــذيب التهــذيب 
: يقولــون عنــه : مل يــسمع مــن عثمــان ، قــال : يــسمع احلــسن مــن علــي بــن أيب طالــب ، قيــل 

:  وسـئل أبـو زرعـة . انتهـى2مل يـسمع مـن علـي :  وقـال غـري واحـد ً.رأيت عثمان قـام خطيبـا
ًرآهــم رؤيـــة ، رأى عثمـــان وعليــا ، فقيـــل :  قـــال ؟ًهــل مســـع احلــسن أحـــدا مـــن البــدريني ّ مســـع : ً

سمع روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ومل يـ:  وقال البزار .ال:  قال ً؟منهما شيئا
  .ٍ ومل يثبت له مساع من أحد من أهل بدر.منه ، وبينهما قيس بن عباد وابن الكوا

ة الـــشأن ، بوجـــوه ثابتـــة ، مساعـــه مـــن عثمـــان زمــــان : قلـــت  ٍقـــد صـــح عنـــد ســـائر أئم ـــ ّ 
ٍاجتماعهمـــا مهـــا وعلـــي ، يف مكـــان ، وكـــذا اجتمـــع باملرتـــضى بعـــده إىل مـــدة ، فقـــد مســـع منـــه 

ة ال حمالـــة ، كمـــا ّـــعلومـــا مج علـــى ابـــن معـــني وموافقيـــه ، بروايـــة  ًّ مـــضى يف املقدمـــة ، وكفـــى رداً
صــاحبه أيب يعلــى الــصحيحة علــى شــرطه ، وتــشديد هــؤالء العلمــاء يف األســانيد ، واعتمــادهم 

  .على استقرائهم ، معلوم ال حيتاج إىل بيان
 عقب نقل كـالم ابـن معـني يف اإلمـام ـ قال الذهيب ، يف فصل ذكره بعد تصنيف امليزان

  فقد آذى ابن معني نفسه بذلك ، ومل يلتفت أحد إىل كالمه ـ الشافعي
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ّـوكـذا كـالم البخـاري يف األئمة ،  . إنتهـى.يف الشافعي ، وال إىل كالمـه يف مجاعـة مـن األثبـات
خيطــىء يف :  ـ قــال أبــو أمحــد احلــاكم ـ ّوالبــزار .كــشيخنا عبدالواحــد ، وفقيهنــا أيب حنيفــة

ًكـان ثقـة خيطـىء كثـريا :  وقـال محـزة الـسهمي عـن الـدارقطين .ّـلنسائياإلسناد واملنت ، جرحه ا
  .وغرائب حديثه وما ينفرد به كثري:  وقال أبو الشيخ عقب الثناء عليه .ّويتكل على حفظه

ّومع هذا كله فكيف يقبل نفيهم مطلقا ، سيما وقد عارضه أثبات األثبات ، بـاحلحج  ً ّ
  .ّالبينات

 .ّ وال نعلــــم مســــاع احلــــسن مــــن علــــي كــــرم اهللا وجهــــهال نعــــرف: مــــن يقــــول  ـ ومنهــــا
 فال يلزم من عـدم ثبوتـه عنـدهم ، أو عـدم معـرفتهم ، عدمـه يف الوجـود ، فهـم فيـه .كالرتمذي
  .معذورون

ّمن يسلك طريقة املتعصبة ، فيقول جمازفة من غـري اسـتقراء وتتبـع أقـوال : ومن االخرى  ً ّ
ّإن االجتمـاع والـسماع كليهمـا ب: األفاضل  اعجوبـة وقتـه ابـن :  مـنهم .اطـل ، باتفـاق األماثـلّ

  .)1(» القرة « ّتيمية احلنبلي ، غفر اهللا له ، وحنى حنوه صاحب 
الــدرر « وقــد قــال شــيخ اإلســالم اإلمــام احلــافظ أبــو الفــضل ابــن حجــر العــسقالين يف 

ّصـلى اهللا عليـه ّكـالقول حبرمـة زيـارة قـرب النـيب : بعـد ذكـر مناقبـه ومثالبـه  ـ يف ترمجتـه» الكامنـة 
ّال تـــشدوا : ّ ، فإنــه قــال يف حــديث )2(» احلجــة « ّوســلم ، وقــد حنــا حنــوه صــاحب القـــرة يف 

ّالرحـــال ، بعـــد ذكـــر احلكمـــة فيـــه مـــن ســـد الفـــساد ، والذريعـــة لعبـــادة غـــري اهللا تعـــاىل  واحلـــق : ّ
ّإن القــــرب ، وحمــــل عبــــادة ويل مــــن أوليــــاء اهللا تعــــاىل ، : عنــــدي  ّ ســــواء يف ّوالطــــور ، كــــل ذلــــك ّ

ّمث مل يذكر يف املناسك شيئا مما ثبت .النهي ً ّ  
__________________  

  .يعين قرة العينني لويل اهللا الدهلوي) 1(
  .يعين احلجة البالغة لويل اهللا الدهلوي) 2(
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ة ، علــى صــاحبها الــصالة والتحيــة ، مــع التزامــه هنالــك لــذكر حنــو  ّمــن أحاديــث الزيــارة النبوي ّ ـ ّـ
كـان : ّ تيمية بال ريبة ، والعجب أنه مع هذا قال يف حـديث زيـارة القبـور ذلك ، فهو مع ابن

ا اســـتقرت االصـــول اإلســـالمية ، واطمأنـــت  ّـــى عنهـــا ، ألـــا تفـــتح بـــاب العبـــادة هلـــا ، فلم ّ ّ ّـــ ّ
  . إنتهى.نفوسهم على حترمي العبادة لغري اهللا ، أذن فيها

ّوعدم صحة إسالم علي املرتضى ، كـرم اهللا وجهـه ، لكو ًّنـه صـبيا ، بـل التـدارك عليـه ، ّ
ّوعلى الذرية الطاهرة ، باعرتاضات سخيفة مردودة ، وقد حنى حنوه صاحب القـرة ، بتلوحيـات 
ّقريبة من التصرحيات ، وإشارات شبيهة بالعبارات ، بأدىن تغيري ممـا للنواصـب ، مـع ذكـر علـي 

املرتضى كرم اهللا وجهه ، يف كل موضع منها بلفظ    .»املرتضى « ّ
ّأشـياء تـسميه إزالـة اخلالفـة » إزالـة اخلفـاء عـن خالفـة اخللفـاء « : وكذا وضـع يف كتابـه 

  .واهلداية عن خامت اخلالفة وفاتح الوالية ، ال نستبيح ذكر شيء منها
بكلمـــات ولـــده  ًّوالكتابـــان بـــني ظهـــراين النـــاس اآلن ، وكفـــى ردا ملـــا فيهمـــا مـــن هـــذا ،

  .ريه ، نسأل اهللا السالمة والعصمةوغ» التحفة اإلثنا عشرية « صاحب 
ّمستنبط من كونـه أقـر علـى : ّوأما تصحيح إسالم املرتضى وهو صغري ، فقال اجلاحظ 

أوضـح مـن هـذا مـا :  قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي يف ختريج أحاديـث االختيـار .ذلك
ن بــن زيــد بــن أنــا إمساعيــل بــن أيب أويــس ، ثــين أيب ، عــن احلــس: روى ابــن ســعد يف الطبقــات 

ًإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا عليــا إىل اإلســالم : احلــسن بــن علــي بــن أيب طالــب  ّّ ّ ّ
فلـو مل : قـال  . إنتهـى.ًدون التـسع ، ومل يعبـد وثبـا قـط لـصغره: وهو ابن تسع سـنني ، ويقـال 

  . إنتهى.يكن اإلسالم مقبوال منه ملا دعاه إليه
 الـصحابة إىل اإلسـالم ، وقبلـه مـنهم ، كمـا يظهـر ًوكذا دعـا شـرذمة مـن أطفـال: قلت 

  من كتب األثر ، وقد بايع عبداهللا بن الزبري ، وجعفر بن الزبري ، وعبداهللا بن 
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ً وللطرباين بسند جيـد جـدا . رواه أبو نعيم وابن عساكر وغريمها.جعفر ، وهم أبناء سبع سنني ّ
ّإن النــيب : ّعــن اإلمــام حممــد البــاقر  ّ  واحلــسني وعبــداهللا بــن عبــاس وعبــداهللا بــن  بــايع احلــسن6ّ

ا ّـجعفر ، وهم صغار مل يعقلوا ، ومل يبلغوا ، ومل يبايع صـغريا إالمن ّوإمنا املـرد يف ذلـك  . إنتهـى.ّ ّـ
ً وأوضــح مــن ذلــك كلــه يف صــحة إســالم املرتــضى صــبيا مــا يف .ّكلــه يف علــم احلكــم إىل الفهــم ّ

ًأحاديث يف مقام تفضيله أنه أوهلم إسالما ّ ّ.  
ّونسبة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه إىل حب املال ّ.  

ّورد األحاديث املوجودة يف السنن ، وإن كانت ضعيفة ، وتبعه صاحب القرة ، بل قـد  ْ ّ
  .واملوطأ ومسند أمحد ّترقى فرد الدواوين اإلسالمية ، غري الكتب اخلمسة

ّإنا ال نعتقـد يف حقـه عـصمة ، بـل :  ـ ّوذكـر إخـتالف العلمـاء الكـرام يف حقـه ، وقـال ّـ
ّإنا خنالفه يف مسائل أصلية وفرعية ّ ّ.  

ّوصــنف كتابــه يف فـــضائل : يف ترمجــة ابـــن املطهــر الرافــضي » لــسان امليــزان « وقــال يف 
ٍ ، فنقضه الـشيخ تقـي الـدين ابـن تيميـة يف كتـاب كبـري ، وقـد أشـار الـشيخ تقـي الـدين 2علي  ّ

ّوابن املطهر مل يظهر خالفـه والبـن تيميـة رد :  املشهورة حيث قال السبكي إىل ذلك يف أبياته ّ ّ
ّـ لكنه يـذكر بقيـة األبيـات ، فيمـا يعاتـب بـه ابـن تيمية مـن العقيـدة ، .)1(عليه واستيفاء أجوبـة  ّ ّـ

ّطالعــت الــرد املــذكور ، فوجدتــه كمــا قــال الــسبكي يف اإلســتيفاء ، لكــن وجدتــه كثــري التحامــل 
  حاديث اليت يوردها ابن املطهر ، وإن كان معظم ذلك من املوضوعات ّإىل الغاية يف رد األ

__________________  
  :أصل البيتني يف الدرر الكامنة ، املظهرين لألحقاد الكامنة هكذا  )1(

ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر خالئقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر مل تطهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــن املطهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وابـ

ـــــصبه      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال يف تعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرفض غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ّداع إىل الـــ

  

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة رد عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن تيميــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ّوالبـــ

  
ــ   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرد واســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاد يف الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــربهّأجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تيفاء أضــــ
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ًوالواهيــات ، لكنــه رد يف رده كثــريا مــن األحاديــث اجليــاد ، إىل قولــه  ّ ّ يهــم ويــصل مــن ممانعتــه : ّ
  .لتوهني كالم الرافضي أحيانا إىل تنقيص علي والرتمجة ال حتتمل إيضاح ذلك ، وإيراد أمثلته

مــع ذكــر » ن امليــزا« كالــذهيب يف » ّاللــسان « ومــع ذلــك ، كونــه مل يــذكره يف : قلــت 
  .ّاألجالء فيهما ، من عجائب الزمان

مع كونه من أتباعـه يف كثـري ، كمـا  ـ »تارخيه «  يف ;وقال اإلمام أبو عبداهللا الذهيب 
  .فهو بشر له ذنوب وخطايا:  ـ ال خيفى ، بعد ذكر حنوها

  .ّوكذا ذكر اإلمام اليافعي ، وغري واحد من األئمة
مــن ابــن : » اجلــوهر املــنظم يف زيــارة القــرب املكــرم  « ّوقــال العالمــة ابــن حجــر املكــي يف

تيمية حىت ينظر إليه أو يعول يف شـيء مـن أمـور الـدين عليـه كمـا قـال مجاعـة  ـ ّ وهـل هـو إال!؟ّ
ّمـن األئمـة الـذين تعقبـوا كلماتـه الفاسـدة ، وحججـه الكاسـدة ، حـىت أظهـروا عـوار ســقطاته ،  ّ ّ

ّعبـد أضـله اهللا وأغـواه ، وألبـسه رداء اخلـزي وأرداه  ـ ن مجاعـةّوقبائح أوهامه وغلطاته ، كالعز اب ٌ
ّ ولقــد تــصدى شــيخ .ّوبــواه ، مــن قــوة اإلفــرتاء والكــذب مــا أعقبــه اهلــوان ، وأوجــب لــه احلرمــان

اإلسـالم ، وعـامل األنــام ، امـع علــى جاللتـه واجتهــاده وصـالحه وإمامتــه ، التقـي الــسبكي ، 
ٍلـــرد عليـــه يف تـــصنيف مـــستقل ، أفـــاد فيـــه وأجـــاد ، وأصـــاب ّقـــدس اهللا روحـــه ونـــور ضـــرحيه ، ا ّ

  .ّوأوضح بباهر حجبه طريق الصواب ، فشكر اهللا مسعاه ، وأدام عليه شآبيب رمحته ورضاه
ومـــن عجائـــب الوجــــود مـــا جتاســـر عليــــه بعـــض الـــشرفاء مــــن احلنابلـــة ، فغـــرب يف وجــــوه 

ّخمدراته احلسان ، اليت مل يطمـثهن إنـس قبلـه وال جـان ، وأ تـى مـا دل علـى جهلـه ، وأظهـر بـه ّ
ّ وتدارك ابن تيميـة سـيما اخللفـاء الراشـدين ، باعرتاضـات سـخيفة . ..عوار غباوته وعدم فضله

  ّشهرية ، وأتى من حنو هذه اخلرافات مبا متجد 
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  .ّاألمساع ، وتنفر منه الطباع
ّوهكذا ذكر العالمة احملدث الربنـسي يف  نبيـاء واملالئكـة إحتـاف أهـل العرفـان برؤيـة األ« ّ

  .»واجلان 
ّوقال العالمة احلـافظ الـشامي صـاحب الـسيوطي ، يف سـريته املـسماة سـبل اهلـدى «  بــ ّ

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم » والرشـــاد يف ســـرية خـــري العبـــاد  ّمـــشروعية الـــسفر لزيـــارة قـــرب النـــيب : ّ ّ ّ6 
ابــن الزملكــاين ، ّقــد ألــف فيهــا الــشيخ تقــي الــدين الــسبكي ، والــشيخ كمــال الــدين : األجمــاد 

ّسليمان صاحب كتـاب االنتـصار ، وابـن مجلـة ، وغـريهم مـن األئمـة ، وردوا  والشيخ داود أبو ّ
ّعلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، فإنه أتى يف ذلك بشيء منكر ال يغسله البحار ّ.  

ّوممن رده عليه من أئمة عصره  ّ ّالعالمة حممـد بـن يوسـف الزرنـدي املـدين احملـدث ، يف: ّ ّ 
  .»بغية املرتاح إىل طلب األرباح « 

ّمث يف هذا كله رد جيد على مـا وقـع للقـاري  ّ  ، مـن اإلشـارة إىل تأويـل مذهبـه هـذا ، )1(ّ
ّومحله على حمامل بعيدة من مقصود ، على مراحل ، وزعمه أنه من أولياء اهللا ، فال حـول وال 

ّقوة إالباهللا ّ.  
هللا أمحـد الربنـسي املـالكي الـشاذيل املعـروف ّقـال الـشيخ العالمـة شـهاب الـدين أبـو عبـدا

ًّقد أنكر ابن تيمية هذه األحزاب ، وردهـا ردا : ْفإن قلت : » شرح حزب البحر « ّبرزوق يف  ّ ّ
ّابـن تيميـة رجـل مـسلم لـه بـاب احلفـظ واإلتقـان ، مطعـون عليـه يف :  قلنـا ؟ًشنيعا ، فما جوابه ّ

العرفــان ، وقــد ســئل عنــه الــشيخ اإلمــام تقــي ًعقائــد اإلميــان ، ملمــوز بــنقص العقــل فــضال عــن 
  .هو رجل علمه أكرب من عقله: الدين السبكي فقال 

  بل ينبغي أن : ّومقتضى ذلك أن يعترب بنقله ال بتصرفه يف العلم ، قلت : قلت 
__________________  

  .يعين الشيخ علي بن سلطان القاري )1(



  نفحات األزهار................................................................................ 396

ّال يعترب من نقله ، إالمبا ختلص فيه من ال ّتعصب والتعسف ، ال مطلقا ، يتضح لك ذلـك ممـا ّ ّ ً ّ ّ
  .نقله هنالك

ّوقد بالغ بعض علماء الظاهر ، فأطلق أن  ّمن مسى ابن تيمية بشيخ اإلسالم كـافر ، : ّ ّ
ّولكـين مل » الـرد الـوافر « : ّوال خيفى ما فيه ، ولذا ألف ابن ناصر الدين الشافعي عليـه كتابـه 

ٍ ، فالفقهاء والعرفاء ليسوا أشد تغليظا على أحـد مـن أهـل العلـم وباجلملة .أقف عليه إىل اآلن ً ّ
منهم عليه ، فثناء من أثىن عليه من العلماء فيما نقله ابن ناصـر الـدين يف التبيـان بعـضه يرجـع 

  .إىل علمه ، وبعضه وقع من عدم الوقوف على سقمه من فضائحه وقبائحه
ّقـال ابـن تيميـة يف منهـاج الـسنة  ّوأمـا علـم الطريقـة فإليـه منــسوب ، : فـضي قــال الرا: ( ّ

ّفـــإن الـــصوفية كلهـــم يـــسندون اخلرقـــة إليـــه ًأوال :  واجلـــواب .ّ ا أهـــل املعرفـــة وحقـــائق اإلميـــان : ّ ّـــأم
ّاملشهورون يف االمة بلسان الصدق ، فكلهـم متفقـون علـى تقـدمي أيب بكـر ، وأنـه أعظـم االمـة  ّّ ّ ّ ّ

ّيف احلقائق اإلميانية واألحوال العرفاني   .)ة ّ
ة اتفـاق أهـل املعرفــة علـى تقـدمي أيب بكـر علــى علـي رضـي اهللا عنهمــا  ّأما نقـل ابـن تيمي ّــ ّـ

صـاحبنا :  قـال اجلنيـد رضـي اهللا تعـاىل عنـه . ..ًيف الطريقة وعلم احلقيقـة ، فـال أصـل لـه أصـال
ّيف هـذا األمـر الـذي أشـار إىل مـا تـضمنته القلـوب ، وأومـئ إىل حقائقـه وأولـه ّ  ـ 6ّبعـد نبينـا  ـ ّ

ّ ذلـك امـرؤ اعطـي علمـا لـدنيا ، يعـين علـم التـصوف.2علي بن أيب طالـب  ً  : 2ً وقـال أيـضا .ًّ
 ـ  لـو تفـرغ إلينـا مـن احلـروب لنقـل إلينـا عنـه مـن هـذا العلـم2أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب 

  .ما ال تقوم له القلوب ـ ّيعين علم احلقائق والتصوف
  مي الصويف احلافظ شيخ احلاكم ّأوردمها اإلمام أبو عبدالرمحن السل
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ّ ونقلهمـــا عنـــه الـــشيخ حممـــد البخـــاري ، مث املـــدين املعـــروف خبواجـــه فارســـا .والبيهقـــي وأمثاهلمـــا ّ
  .»فصل اخلطاب « احلنفي ، يف 

ّوقـــال اإلمـــام علـــي بـــن عثمـــان بـــن علـــي اجلـــاليب الغزنـــوي ، احملـــدث ، الفقيـــه احلنفـــي ، 
شــيخنا يف االصـول والــبالء :  2  الطائفـة اجلنيـدّقـال ســيد» كـشف احملجــوب « الـصويف ، يف 
ّيعــين إن إمامنــا يف علــم الطريقــة ومعامالــا هــو علــي املرتــضى كــرم اهللا وجهــه ـ علــي املرتــضى ّ. 

ًفإن أهل الطريقة يسموا االصول ومعامالا كلها بالء ّ ّ   ً. إنتهى مرتمجا.ّ
ّوأما مقالة ابـن تيميـة  ق الـيت هـي أفـضل االمـور عنـدهم ّوأيـن مـن يقدمونـه يف احلقـائ: ( ّ

ّإىل من ينسب إليه لباس اخلرقة ، وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه  ّ ّ
ّإن اهللا ال ينظــر إىل صــوركم وأمــوالكم وإمنــا ينظــر إىل قلــوبكم وأعمــالكم ، فــأين حقــائق : قــال  ّ

  .)القلوب من لباس األبدان 
ّبـسة اخلرقـة الفخريـة هـذا الـذي يفهمـه ، بـل هـي كنايـة ّـفمردودة ، بأا ليـست حقيقـة ل

ة إذا يولـــون الـــوالة جيعلـــون علـــيهم مالبـــس  ّعـــن الواليـــة الباطنيـــة ، كمـــا أن الـــسالطني الظاهري ــ ّـ ّ
ّنفــائس ، إكرامــا هلــم وإعالمــا بتــوليتهم ، فــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا قــال  ّ ّ ّ ً مــن كنــت « : ً

ّ وسيأيت متام حتقيقه مين ، بالتعليم الفخري العلـوي اللـدين .عممه بعمامته» مواله فعلي مواله  ّ
  .، إن شاء اهللا العزيز القوي

ّاخلــرق متعــددة أشــهرها خرقتــان ، خرقــة إىل عمــر ، وخرقــة إىل علــي ، : ًويقــال ثانيــا ( 
  .) هلا إسنادان ، إسناد إىل أويس القرين وإسناد إىل أيب مسلم اخلوالين 2فخرقة عمر 
ّخلوالين كاخلرب الشاذ الـذي ال يعـرف ، ولـيس هلـا ذكـر عنـد مجـاهري أهـل خرقة ا: قلت 

ّهـــذه املعرفـــة واملعاملـــة الـــصوفية ، وإمنـــا رواهـــا اآلحـــاد ّ وال خيفـــى أن نـــسبة اخلرقـــة االويـــسية إىل .ّ ّ
ّاحلضرة العلوية ، أشهر عند أهلها ، وهم الصوفية ، من  ّ  
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ة ، وصـــحبته عليـــا  ًنـــسبتها إىل احلـــضرة العمري ّ ــ أكثـــر مـــن اجتماعـــه بعمـــر ، وروايتـــه عنـــه أعـــرف ّـ
  .وأظهر من روايته عنه

   .)ي ، فإسنادها إىل احلسن البصري ّوأما اخلرقة املنسوبة إىل عل( 
ّمــن املــشهور املــذكور ، املعلــوم للخــصوم ، إســناد اخلرقــة الكميليــة والــشرحيية كليهمــا إىل  ّ

صاهلا ، وفو ّقهـــا كلهـــا الطريقـــة احلـــسنية واحلـــسينية ، ّـــاحلـــضرة العلويـــة خاصـــة ، بـــال شـــبهة يف ات ّ ّ
ّاللتان يقال لكل منهما السلسلة الذهبية ، وهذه السالسل ينتظم فيها جم غفري من سالسـل  ّ ٍ
ّالــصوفية ، فــال أدري أن احلامــل البــن تيميــة علــى عــدم ذكرهــا ، كاالويــسية املرتــضوية ، اجلهــل  ّ ّّ

ّا ، أم حمضة عصبية ردية   .ّكما مضى ، فتنبه» ّقرة ال«  وقد تبعه صا ؟ّ
ّومن املقرر احملـرر عنـد أهـل الـسري والعلـم بـاخلرب  ّإن اخلـرق العلوية ، والطـرق املرتـضوية : ّ ّـ ّ

ً، قد استند إليها ، وخترج فيها ، عامل من أولياء اهللا ال حيـصون كثـرة ، بـل أوليـاء الـدنيا مطلقـا  ّ
 بــشعبها ، واهلرويــة بــشعبها ، واألمحديــة ّ، مــن الچــشتية بــشعبها ، واملكيــة بــشعبها ، والقــشريية

ّالغزالية بشعبها ، واحملمدية الغزالية بشعبها ، والشطارية بشعبها ، والرفاعية بشعبها ، والقادريـة 
بـــشعبها ، واملدنيـــة بـــشعبها ، والـــسهروردية بـــشعبها ، واليـــسوية بـــشعبها ، والكربويـــة بـــشعبها ، 

ّوالنقـــــــشبندية بـــــــشعبها يف الغالـــــــب ، والـــــــشرحيية واألكربيـــــــة بـــــــشعبها ، والـــــــشاذلية بـــــــشعبها ،  ّ
ّ وإمنا ينتـسب إىل غريهـا آحـاد ، كالبـاب الكبـار واخلوخـة .بسالسلها وشعبها ، وسالسل آخر

  .الصغرية للمدينة والدار ، فأنصف وال تعتسف
  .)واملتأخرون يصلوا مبعروف الكرخي ( 

البلخــي ، عـن اإلمـام الفــضيل ، مل يـذكر مـا يــصلها املتقـدمون بـه ، وهــو إمامنـا إبـراهيم 
ّ ، فــإن هــذه الطريقــة متــصلة بــال شــبهة 2عــن اإلمــام عبدالواحــد ، عــن اإلمــام احلــسن البــصري 

  .عنده ، وباهللا العصمة
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إذا اتـــضحت  :السلـــسلة املرتـــضوية وقـــال صـــاحب القـــرة بعـــد إيـــراد تلـــك الكلمـــات يف 
ّهـــذه املقـــدمات ، فلـــزم أن نقـــرر رفـــع سالســـل الـــصوفية مـــن ج ّ ًمـــثال : متعـــددة ، فنقـــول هـــات ّ

ّصحب إبراهيم والفضيل سفيان ، وحصال منه ذيب النفس ، وهو من األعمش ، وهـو مـن 
  .أصحاب ابن مسعود

ْيا سبحان اهللا ، هل يركب األسانيد من عنده ، من غـري أن يكـون لـذلك عنـد : قلت 
:  يتــذكر قولــه  ومل!؟ وهــل معــىن وضــع اإلســناد غــري هــذا!؟مــن يــستعمل هــذه الروايــات أصــل

  .ّينبغي أن يذكر يف املطالب النقلية الوقوع ال اإلمكان ، واهللا املستعان
ّإن الفــضيل أخـــذ هــذا الفـــن عــن عبـــد : وهــذه املقالـــة أصــدق وأحـــق مــن قـــوهلم : قــال 

ّ ، ألن انتساب الفضيل إىل 2الواحد بن زيد ، وهو عن احلسن ، وهو عن أمري املؤمنني علي 
  .ّ احلديث وطبقات الصوفية من انتسابه إىل عبدالواحدسفيان أظهر يف كتب

ّليــست كتــب احلــديث موضـع روايــة أخــذ الــصوفية علـم البــاطن عــن شــيوخهم ، : قلـت 
ّحــىت يــذكر ذلــك فيهــا ، وينكــر مــا ينافيهــا ، وكتــب طبقــات الــصوفية الــيت ألفهــا مــن ال يــسند  ّ

ريه ، كالقـــشريي واهلـــروي ، ًالطريقـــة إىل الفـــضيل ، فـــضال عـــن أن يكـــون أعلـــم بروايتـــه مـــن غـــ
ّليـــست حبجـــة ، مـــع كـــوم مل ينفـــوا ذلـــك ، علـــى أن املثبـــت مقـــدم علـــى النـــايف ، ومل يتعـــرض  ّ ّ
ّإلسـناد إبــراهيم عـن الفــضيل ، وال إلسـناد عبدالواحــد عــن احلـسن ، ألنــه مـستعمل عنــد الكــل  ّ

ّحلق مما يـستحق منـه ّ مث أطال املقال من هذا النمط ، يف غاية السقط والغلط ، نعوذ با.فتأمل
  .ّالسخط

ً صـــحب الـــسري ، والـــسري صـــحب معروفـــا الكرخـــي بـــال ريـــب2ّفـــإن اجلنيـــد (  ّ ّ وأمـــا .ّ
ًاإلســناد مــن جهــة معــروف فمنقطــع ، فتــارة يقولــون إن معروفــا صــحب علــي بــن موســى الرضــا  ّ

(.  
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وحنـوه ّـوإمنا هـو  اء األولياء إىل الكذب بالرتدد ،ال خيفى ما فيه من رائحة نسبة األصفي
ّيف الــــسند مــــن التعــــدد ، ولكــــن ال طــــب للتبلــــد مــــع التــــشدد يف التمــــرد والتعنــــد ، ونــــسأل اهللا  ّ ّ ّ

  .الصمد الود ألوليائه والتودد ، واملدد يف ذلك للتوكد
ّ مل يـــذكره املـــصنفون ألخبـــار معـــروف باإلســـناد الثابـــت املتـــصل ، ً.وهـــذا باطـــل قطعـــا( 

ّتابه الذي صنفه يف فضائل معروف كأيب نعيم وأيب الفرج ابن اجلوزي يف ك ّ(.  
ّإن مل يـــرووه مل ينفـــوه أيـــضا ، مـــع أن املثبـــت مقـــدم علـــى النـــايف ، ومـــن حفـــظ : قلـــت  ً

ّوذكـــر حجـــة علـــى مـــن مل حيفـــظ ومل يـــذكر ، علـــى أن هـــذا باطـــل قطعـــا ، وأىن أحـــاط علمـــه  ً ّ
ّوحفظه مجيع الكتب املفردة يف أخبار معروف املعروفة ، حىت يـدعي هـذه الـدع  !؟وى املـصروفةّ

ّهذا اإلمام احلـافظ الناقـد أبـو عبـدالرمحن الـسلمي النيـسابوري ، عـصري أيب نعـيم ، بـل األكـرب 
ّـمنه ، املتـوىف قبلـه بثمـان عـشرة سـنة ، وصـاحبهما اإلمـام احملـدث احملقق ، مـن شـيوخ اخلطيـب  ّ

ال معـروف ، مـن ًالبغدادي ، احلافظ أبو القاسم القـشريي ، األكثـر اعتنـاء ومعرفـة بـأحوال أمثـ
ّمثــل ابــن اجلــوزي ، قــد أورده بــسنده كــل منهمــا يف ترمجــة معــروف ، مــن كتامــا غــري املفــرد يف 

  .أخباره
هو مـن مـوايل علـي بـن موسـى الرضـا رضـي اهللا عنهمـا ، مسعـت : قال اإلمام القشريي 

ّمـد مسعت علـي بـن حم: ّمسعت حممد بن عبداهللا الرازي يقول :  ، يقول ;ّحممد بن احلصني 
رأيت معـروف الكرخـي يف : مسعت أيب يقول : ّمسعت حممد بن احلسني يقول : الدالل يقول 

 ؟بزهــدك وورعــك: غفــر يل ، فقلــت :  فقــال ؟مــا فعــل اهللا بــك: النــوم بعــد وفاتــه ، فقلــت لــه 
ّال بــــل بقبــــويل موعظــــة ابــــن الــــسماك ولزومــــي الفقــــر ، وحمبــــيت الفقــــراء: فقــــال  وموعظــــة ابــــن  .ّ

ٍكنت مارا بالكوفـة ، فوقفـت علـى رجـل: ال معروف ّالسماك ما ق ّابـن الـسماك ، : يقـال لـه  ًّ
  وهو يعظ
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ّمــن أعــرض عــن اهللا بكليتــه ، أعــرض اهللا عنــه مجلــة ، ومــن : النــاس ، فقــال يف خــالل كالمــه 
ًأقبل على اهللا بقلبه أقبل اهللا إليـه برمحتـه ، وأقبـل جبميـع وجـوه اخللـق إليـه ، ومـن كـان مـرة ومـرة  ً

ّ يرمحه وقتا مافاهللا  فوقع كالمه على قلـيب ، وأقبلـت علـى اهللا ، ومجيـع مـا كنـت عليـه تركـت ، .ً
يكفيــك ــذا :  وذكــرت هــذا الكــالم ملــوالي ، فقــال .ّإالخدمــة مــوالي علــي بــن موســى الرضــا

  .ّموعظة إن اتعظت به
مسعــت عبـــدالرحيم بــن علـــي احلـــافظ : ّأخــربين ـــذه احلكايــة حممـــد بــن احلـــسني ، قـــال 

: مسعــت علــي بـــن عيــسى يقـــول  :ّمسعـــت حممــد بــن عمـــر بــن الفــضل يقـــول : ببغــداد ، قــال 
  .ًمسعت معروفا يقول ذلك: مسعت سري السقطي يقول 

  .)ًومعروف كان منقطعا يف الكرخ ( 
وهــذا دعــوى بــال  .مــا كــان يــدخل علــى اخللــق ، وال كــان خيــرج مــن الكــرخ قــط: يعــين 

  ً.طل يف نفسه ، ملا مضى آنفاّدليل ، فهو غري مقبول ، مع أنه با
  .)وعلي بن موسى كان املأمون قد جعله ويل العهد بعده ( 

ًال تعلــق لــه باملقــصود ، فــإن اإلمـــام عليــا الرضــا كمــا ذكـــر أهــل الــسري والعلــم بـــاخلرب ،  ّّ ّ
ًجعل ويل العهد مبرو من بالد خراسان ، قبل شهادته حنو سنة ختمينا ، فال يصلح هـذا حجـة  ً

ا هــو صــحبة معــروف للرضــا قبــل لعــدم لقيــه  ذي عنــد الــصوفية إمن ــمعــروف مــدة عمــره ، وإن ال ّ ّــ ّ ّ
آخـــر عمــــره ، ومعــــروف قـــد تــــويف إىل رمحــــة اهللا تعـــاىل قبــــل قــــصة الواليـــة ، ســــنة مــــائتني علــــى 

  .إحدى ومائتني: الصحيح ، وقيل 
  .)السواد  ّوجعل شعاره لباس اخلضرة ، مث رجع عن ذلك ، وأعاد شعار( 

  .ّ ميس إليه املراد هنالكإيراد ذلك ال
  .)ّومعروف مل يكن ممن جيتمع بعلي بن موسى ( 

  .تكرار بال فائدة ، وإعادة بال عائدة
ّوال نقل عنه ثقة أنه اجتمع به ، أو أخذ شيئا عنه ، بل وال يعرف أنه رآه ، (  ًّ  
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  .)ّ فهذا كله كذب .ّوال كان معروف بوابه ، وال أسلم على يديه
  .يب بعضه ، ويأيت تكذيب بعضه ، إن شاء اهللا العلي القويقد مضى بعض تكذ

ًإن معروفـــا صـــحب داود الطـــائي ، وهـــذا أيـــضا ال : ّوأمـــا اإلســـناد اآلخـــر ، فيقولـــون (  ً ّ
  .)ًأصل له ، وليس يف أخباره املعروفة ما يذكر فيه أخذه عن داود الطائي شيئا 

ٍ، بـسند جيـد قـومي ، وقـد قـال هذا باطل مبا مـضى يف روايـة احلـديث املسلـسل بـالتلقيم  ٍّ
أخــذت : وكــان االســتاد أبــو علــي يقــول : يف بــاب الــصحبة » الرســالة « اإلمــام القــشريي يف 

هذا الطريـق عـن النـصرآبادي ، والنـصرآبادي عـن الـشبلي ، والـشبلي عـن اجلنيـد ، واجلنيـد عـن 
ّالسري ، والسري عن معروف الكرخي ، ومعروف عن داود الطائي ّ.  

ّظــاهر أن كـل واحــد مــنهم قـد تلقــى مــن صـاحبه أنــه تلقــاه مـن صــاحبه ، فــإن ال: قلـت  ّّ ّ ّ ّ
ّكــل واحــد قــد الزم صــاحبه دهــرا ، وكلهــم مــع كــوم أهــل الواليــة واهلدايــة ، هــم أهــل الروايــة  ً ّ
ّوالدرايـة احملققـني ، ال كاملتـصوفني الــضعفاء ، ولـذا اعتمـده صــاحب جممـع األحبـاب ، وشــرطه 

  .وكان معروف قد صحب داود الطائي: يخ اإلسالم واحلفاظ اهلروي معلوم ، ويف طبقات ش
األول ، سـنة ثـالث  قد ولد اإلمام الرضا إلحدى عشرة ليلة خلت من ربيع: فإن قيل 

ّ وقد قال حممد بن عبـداهللا .سنة ست : وقيل .يف شوال: ومخسني ومائة على األصح ، وقيل 
ّسـنة سـتني ورجحـه : ّ ورجحـه اهلـروي ، وقيـل ّمـات داود سـنة مخـس وسـتني ومائـة ،: بـن منـري  ّ

مـات : ّاثنتني وستني ، وقال أبـو داود الطيالـسي : ّإحدى وستني ، وقيل : ابن حجر ، وقيل 
مــات إســرائيل ســـنة  : وقــال أبــو نعـــيم وقعنــب بــن احملـــرر .ّإســرائيل وداود يف أيــام وأنــا بالكوفـــة

  ّستني ومائة ، وقال
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:  فعلــى هــذا .ّاثنتــني وســتني ، وهــو أكثــر مــا قيــل:  وقيــل ّســنة إحــدى وســتني: دبــيس وغــريه 
ّالـــراجح يف متـــوىف داود ســـنة ســـتني أو إحـــدى وســـتني أو اثنتـــني وســـتني ، فيكـــون ســـن اإلمـــام  ّ ّ
الرضا إذ ذاك مثان سنني أو تسعا أو عشرا ، فكيـف يتـصور أن يكـون معـروف قـد أسـلم علـى  ً ً

  .ّيديه ، مث أتى داود ، واستند إليه
ه كـــان  : فقـــد علـــم مـــن روايـــة ابـــن اجلـــوزي وغـــريه ؟ّ مـــاذا الـــذي فيـــه يـــستبعد:قلـــت  ــأن ّـ

ّمعــروف قــد نــاداه اهللا تعــاىل باالجتبــاء يف الــصباء ، حــىت كــان يــرد قــول املــؤدب لــه  أب وابــن : ّ
ّبـل هـو اهللا الواحـد القهـار أحـد أحـد ، حـىت هـرب إذ ضـرب املـؤدب ، : ثالث ثالثة ، فيقـول 

أن : يتــصور أن يكــون باجتبــاء اهللا إيــاه قــد علــم فراســة مــن نــور اهللا وغــاب ســنني ، فكيــف ال 
ّاإلمــــام الرضــــا قــــد آتــــاه اهللا تعــــاىل صــــبيا احلكمــــة واملعرفــــة ، فإنــــه شــــعبة مــــن شــــجرة االجتبــــاء  ًّ
ّواالصــطفاء واالرتــضاء ، وعلــم أنــه علــى يديــه يــستخرج ويــستكمل أمــره ، وأهلــم ذلــك مــن اهللا 

فـأتى اإلمـام الرضـا ، وأحكـم اإلسـالم علـى يديـه ، مث ملـا  . ذلـكتعاىل ، كما أهلم التوحيد قبل
ّ ّ

ّرجـــع لقـــى بالكوفـــة اإلمـــام داود ، واســـتفاد منـــه أشـــياء ، فلمـــا تـــويف اإلمـــام داود إىل رمحـــة اهللا  ّ
تعاىل ، ومعروف مل يكمل أمره ، ومسع نـصيحة بعـض أصـحاب داود ، وموعظـة ابـن الـسماك 

ْإىل أن فــاز بــاملراد واإلرشــاد والرشــاد  خدمتــه ، واســتفاد منــه ،، فعــاد إىل املــوىل الرضــا ، والزم 
  .من اهللا اهلاد

  .)ّوإمنا نقل عنه األخذ عن بكر بن خنيس العابد الكويف ( 
اك أن : قــال يل بعــض أصــحاب داود الطــائي : ويف القــشريية قــال معــروف الكرخــي  ـإي ّـ

  .روى عن داود مشافهةّ وال خيفى أنه ال يقتضي أن ال يكون معروف قد .ترتك العمل
ًويف إســناد اخلرقــة أيــضا أن داود الطــائي صــحب حبيبــا العجمــي ، وهــذا مل يعــرف لــه (  ّ ً

  .)حقيقة 
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ّجهل ابن تيميـة بـه لـيس حبجـة ، وسـتأيت يف حتقيـق اخلرقـة مـن مـسند الـدنيا احلـافظ أيب 
ّطـاهر الــسلفي ، واحملـدث أيب بكــر الـزراد ، وغريمهــا مـن احملققــني ، حقيقـة حقــ ّ ة هلـذا ، ولــسائر ّ

ّما قد مر ، ومن ذكر حجة على من مل يذكر ، سيما والذي مل يذكره مل يتعـرض لنفيـه ، وقـد  ّ ّ
ّصــــحح هــــذا كلــــه صــــاحب القــــرة يف االنتبــــاه ، ومل يــــتكلم فيهــــا يف القــــرة ، مــــن حيــــث اللقيــــة  ّ ّ

  .ّوالصحبة ، ولكن أحدث أمر آخر ، سنورده مع الرد مبدد اهللا الصمد
ّحبيبا العجمي صحب احلسن البصري ، وهـذا صـحيح ، فـإن احلـسن كـان ّوفيها أن (  ً

لــه أصــحاب كثــريون ، مثــل أيــوب الــسختياين ، ويــونس بــن عبيــد ، وعبــداهللا بــن عــون ، ومثــل 
ّــحممد بــن واســع ، ومالــك بــن دينــار ، وحبيــب العجمــي ، وفرقــد الــسنجي وغــريهم مــن عبــاد 

  .)أهل البصرة 
  .ال حاجة إىل هذه اإلطالة

ـــاو(  ًيف اخلرقـــة أن احلـــسن صـــحب علي ّ فـــإم . وهـــذا باطـــل باتفـــاق أهـــل هـــذه املعرفـــة.ّّ
ّمتفقون على أن احلـسن مل جيتمـع بعلـي ، وإمنـا أخـذ عـن أصـحاب علـي ، أخـذ عـن األحنـف  ّ ّ ّ
بـــن قـــيس ، وقـــيس بـــن عبـــاد ، وغريمهـــا ، عـــن علـــي ، وهكـــذا رواه أهـــل الـــصحيح ، واحلـــسن 

  .)فة عمر ، وقتل عثمان وهو باملدينة خال البصري ولد لسنتني بقيتا من
 وهــل رحــل هــو أو احلــسن مــدة خالفــة ؟فــأين كــان علــي املرتــضى إذن: يقــال لــه هنــا 

ّ باملدينـــة الطيبـــة ، وأمـــا مل يـــرحال مـــدة 2 فـــال بـــد لـــه مـــن القـــول بكونـــه ؟ إىل بلـــدة2عثمـــان  ّ
ْ أن ال منجـا لـه مـن  فـال جـرم؟ّفأي مانع كان هلمـا مـن اإلجتمـاع:  ، فيسأل 2خالفة عثمان 

ّال ريبة أما كانا جيتمعان يف املسجد كل يـوم مخـس مـرات ، إىل : ْأن يقول بعد كيت وذيت  ّ ّ
   2ّ ويا عجبا منه كيف مل يتعرض ههنا لتحقيق كون علي .آخر ما حتقق فيما سبق
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  .ّبأية بلدة ، وتفحص عنه فيما إذا رحل احلسن إىل البصرة
ًكانت أمه أمة أل: ( قال  ّم سلمة ، فلما قتل عثمان محل ّ ّ(.  

  .ّ فتأمل.التعبري باحلمل عجيب تزوير
  .) وكان علي بالكوفة .إىل البصرة( 

ّمر رده غري مرة ّ.  
  .)ّواحلسن يف زمنه صيب من الصبيان ، ال يعرف ، وال له ذكر ( 

ْيأيت رده إن شاء اهللا تعاىل ّ.  
ع التــابعني الــذين كــانوا باملدينــة ، وثقــات تبــ: وقــال صــاحب القــرة بعــد مقالتــه املــذكورة 

ٍداخلون يف هذه املرتبة ألبتة ، فعدم عد سالسلهم ، واإلكتفـاء بـسالسل مجـع مـن أهـل العـراق 
  .وخراسان ، نوع من اجلور

ًيــا ســبحان اهللا ، هــل اجلــور إثبــات مــا ثبــت عــن األثبــات متــواترا متظــافرا ، أو : قلــت  ً
  ؟ وكيف يضعون اإلسناد ملا مل يقع هلم إليه استناد؟ًاًنفي ذلك وإثبات ما مل يكن شيئا مذكور

ّوالـــذي يتبـــادر أن أصـــل هـــذا الغلـــط كـــان بعـــض تـــصرحيات: قـــال  أيب طالـــب املكـــي ،  ّ
ّوحيــث أن كتابــه أصــل التــصوف ، كــان هــذه املــسألة مــن مــشهورام الذائعــة ، وهــو وإن كــان 

ّ، وال يظهـر منـه اتـساع وتبحـر ًعمدة يف هـذه الطريقـة ، فلـه تـساهالت كثـرية يف علـم احلـديث  ّ
ّيف الرواية ، حىت يتكلم على حال مجيع السالسل ّ.  

ّقد تقدم رد التكلم يف املكي ، مع أن هذا ليس من علم احلديث وروايتـه ، بـل : قلت  ّ ّ ّ
هــو مــن علــم البــاطن ورواتــه ، وهــو مــن أهــل ذلــك الفــن ، وال يلــزم مــن عــدم التبحــر يف علــم 

ه قــد تــابع املكــي عليــه عــصريه اإلمــام أبــو بكــر بــن أيب إســحاق ٍعدمــه يف علــم آخــر ، علــى ّ أن ـ ّـ
  ، وقد » ّالتعرف « الكالباذي البخاري احملدث يف 
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  .ّلوال التعرف ما عرف التصوف ـ »فصل اخلطاب « كما يف  ـ قال فيه املشايخ
فممـــن نطـــق بعلـــومهم ، وعـــرب مـــن مواجيـــدهم ، ونـــشر : ّقـــال يف ذكـــر رجـــال الـــصوفية  ّ

ًالم ، ووصف أحواهلم ، قـوال وفعـال ، بعـد الـصحابة مقا علـي بـن احلـسني زيـن العابـدين ،  :ً
ّــوابنــه حممد بــن علــي البــاقر ، وابنــه جعفــر بــن حممد الــصادق ، بعــد علــي واحلــسن واحلــسني ،  ّــ

إىل أن  ـ وأويــس القــرين ، واحلــسن بــن أيب احلــسن البــصري:  مث قــال .رضــي اهللا عــنهم أمجعــني
  :ـ إىل أن قال  ـ أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي: هل خراسان واجلبل ومن أ ـ قال

ّوممـــن نـــشر علـــوم اإلشـــارة ، كتبـــا ورســـائل ، أبـــو القاســـم اجلنيـــد بـــن حممـــد بـــن اجلنيـــد  ً
ّأبـو حممـد : ّوممـن صـنف يف املعـامالت : ّ مث قـال .وأبـو بكـر الـشبلي ـ إىل أن قـال ـ البغـدادي

د األنطـــاكي  ، وأبــو عبـــداهللا أمحـــد بـــن عاصــم األنطـــاكي ، واحلـــارث بـــن أســـد ّـــعبــداهللا بـــن حمم
ّاحملاسيب ، وأبو عبداهللا حممد بن علي الرتمذي ، وأبو عبداهللا حممـد بـن الفـضل البلخـي ، وأبـو  ّ

 فهــؤالء هــم:  مث قــال .ّــعلــي اجلوزجــاين ، وأبــو القاســم إســحاق بــن حممد احلكــيم الــسمرقندي
«  إىل آخــر مــا قــال ، ذكــره صــاحب .شهود هلــم بالفــضلاألعــالم املــذكورون املــشهورون ، املــ

  .»فصل اخلطاب 
ّمث قال صاحب القرة  ّحيرر الفقـري مـا قـرر عنـده يف هـذا البـاب ، وإن كـان يـشق علـى : ّ ّ

ْبعض أهل العصر ، الذين يألفون مشهورات القوم ، فإن احلق أحق أن يتبع ّ.  
ّكأنه يريد اإلمام املصنف    . الفريد1ّ

ّـــذيب الــنفس يف أهـل املدينـة مرتقيـة إىل أئمة تبـع التـابعني ، وأعظمهــم سلـسلة : قـال 
اإلمام مالك ، وله شيوخ كثريون ، وأكثر انتفاعه بنافع عن ابن عمر ، وهو مع إدراكـه شـرف 

  ً. قد صحب والده أيضا6صحبته وتربيته 
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ّواهـــا لـــك ، مـــا ملالـــك واألعظميـــة باملدينـــة الطيبـــة يف ذلـــك ، مـــع وجـــو: قلـــت  ّ د إمـــام ً
ّــ وهــو إمــام األعــالم ، منبــع املعــارف واحلقــائق ، جعفــر بــن حممد الــصادق ، !؟املــسالك هنالــك

ّوهــل اإلمــام مالــك إالمــن خــادمي حــضرته العلية ، ومالزمــي عتبتــه الــسنية ، وسلــسلته سلــسلة  ّــ ّ
ًالذهب أبا عن جد ، إىل املرتضى ، وللصادق انتساب إىل أيب بكر الصديق أيضا ًّ ٌ ٍ.  

ّاحب القرة ليست له خربة حبال اإلمام عبيداهللا بـن عمـر العمـري ، وقـد فـضله ّوكأن ص ّ
ًحيىي بن سعيد ، واإلمام أمحد ، وعمرو بن علي الفـالس ، علـى مالـك يف نـافع ، ثبتـا وحفظـا  ً

ّ وكـذا قــد قدمـه وآثـره عليــه الزهـري ، إذ قــرأ .ًوإكثـارا لروايـة ، وأنكــروا علـى ابـن مهــدي العكـس
كان من سادات أهل املدينـة ، وأشـراف قـريش ، : وقال أبو بكر ابن منجويه الكتاب لديه ، 

ًفضال وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا ً ً ً ً.  
ّوقـــد فــــضله  وال حبـــال اإلمـــام عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز العمـــري احلـــافظ الفقيـــه الـــصويف ،

ى اإلمــــام الـــسفيانان وعبـــد الـــرزاق ، يف روايـــة صــــحيحة عـــنهم ، والطحـــاوي ، وآخـــرون ، علـــ
 وقـد كتـب اإلمـام مالـك .ضـرب أكبـاد اإلبـل] فاحلـديث [ مالك ، ورأوا احلمل عليه حـديث 

ّإليه ، إذ كتب هو إىل مالك حيضه على التفريد ، ما نصه  ّما أظن ما أنا فيه بـدون مـا أنـت : ّ
ّفيه ، ونرجو أن يكون كلنا على خري ، وجيب على كل واحد منا أن يرضى مبا قسمه اهللا  ّ ّ   .لهْ

ّمث اإلمام مالك وإن مال بعد إىل ذلك ، ولكن لـيس يكـون إمـامهم ، وهـؤالء األجـالء  ُ ْ ّ
  !ّفيهم ، ومل أعلم ممن استفاض العمريان

  .)وسلسلة أهل مكة مرتقية إىل أصحاب ابن عباس : ( قال 
ّمل يقل هنا أنه مع تشرفه بصحبته صلى اهللا تعاىل عليه وآلـه وسـلم قـد صـحب : قلت  ّ ّ ّ

ّضى أيضا ، وتأدب به ، وعليه خترج يف العلم الظاهر والباطن املرت ّ ً  



  نفحات األزهار................................................................................ 408

ًالباهر ، كما رواه األئمة ، كابرا عن كابر ، حبيث ال يسع إنكاره املكابر ّ.  
ّوسلـسلة أهـل الكوفـة كـداود الطـائي مرتقيـة إىل أئمـة تبـع التـابعني ، وأعظمهـم : ( قال 

  .) بن مسعود سفيان الثوري ، عن األعمش ، عن أصحاب عبداهللا
ّيــا ســبحان اهللا ، إمنــا داود مــن أقــران الثــوري ، وشــريكه يف شــيوخه ، وإمنــا جــل : قلــت  ّ ّ

الفقيـه ، الزاهـد : يف ترمجته » تذهيب التهذيب «  قال الذهيب يف .أخذه احلديث من التابعني
ة ، أحد األعـالم ، عـن عبـدامللك بـن عمـري ، وهـشام بـن عـروة ، وإمساعيـل بـن خالـد ، ومجاعـ

  . إنتهى.من طبقتهم
ٍوإمنا كـان بدايتــه يف الـرتك ، مــن كلمـة قاهلــا لـه اإلمـام أبــو حنيفـة مــن شـيوخه يف الفقــه  .ّـ

ا اســتفادته علــم البــاطن مــن اإلمــام احلبيــب الراعــي ،  ــولكــن لــيس يــذكره صــاحب القــرة ، وإمن ّ
ه صـاحب القـرة املعرفـة واملعاملـة ، واعـرتف بـ واإلمام احلبيب العجمي ، على ما رواه أهل هذه

ّإن عليا كرم اهللا وجهه سـكن الكوفـة مـدة ، حـىت قـضى : ّيف االنتباه ، وكأنه مل يقرع قط اذنه  ّ ً ّّ
حنبـه ، وقــد اسـتفاض ــا منـه مجاعــات مــن أربـاب الواليــات ، ككميـل ، وقــد بـآء بــه صــاحب 

  .ًالقرة يف االنتباه ، فيكون مرتقى سلسلة أهل الكوفة أيضا إىل املرتضى
  .) وسلسلة أهل البصرة مرتقية إىل احلسن وابن سريين : (قال 

ّمل يذكر أما عمن أخذا ، فلو مل يكن احلسن أخـذ عـن املرتـضى ، فـال شـبهة : قلت  ّ
  .عنده يف أخذه عن أصحابه ، ككميل بن زياد ، وقيس بن عباد ، وكذا ابن سريين

  .)وسلسلة أهل الشام مرتقية إىل أيب الدرداء : ( قال 
ّ يذكر من دونه من أهـل السلـسلة ، فـإن إجيـاده مـشكل جـدا ، وال خيفـى أن مل: قلت  ًّ ّ

  .ّسلسلة أهل الشام مرتقية إىل اإلمام إبراهيم بن أدهم ، مث إىل املرتضى
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  .)وسلسلة أهل اليمن مرتقية إىل طاوس عن ابن عباس : ( قال 
  . إنتهى.وهو إىل املرتضى: قلت 

ّ شقا آخر غري شقي ابن تيمية فقال هذا ، وقد أحدث ههنا صاحب القرة ّ ًّ:  
ّوبعد هذا كله ، ال شبهة أن ظاهره  ّ كـان أحكـام الـشريعة ، والطريقـة خفيـة ومـستورة 6ّ

ّجهـــــارا وتعليمـــــا وتروجيـــــا وترغيبـــــا وترهيبـــــا ، إمنـــــا كـــــان بأحكـــــام الـــــشريعة ،  ّ، واعتنـــــاؤه الكلـــــي ً ً ً ً ً
حاديـــث بطريـــق التـــصريح والتفـــصيل ، ّواإلشـــارات الـــضمنية إىل الطريقـــة ، وأكثـــر اآليـــات واأل

بــــاألظهر  ّيثبــــت الــــشريعة ، وبعــــضها بطريــــق اإلميــــاء واإلمجــــال يثبــــت الطريقــــة ، ففــــضل يتعلــــق
ًواألصـــرح ، ومبـــا كـــان بـــه االعتنـــاء الكلـــي يكـــون فـــضال كليـــا ، وغـــريه وإن كـــان أنفـــس وأعلـــى  ً ّ

  . إنتهى ترمجة لفظه.وأغلى ، فضل جزئي
ّذا االعتنـــاء بالـــشريعة ، لكوـــا ذريعـــة إىل الطريقـــة ، حـــىت ّســـبحان اهللا ، إمنـــا هـــ: قلـــت 

ّيــصل ــا مــن قــدر لــه إىل معرفــة احلقيقــة ، الــيت هــي العلة الغائيــة ، وإليهــا ايــة األمنيــة ، فلهــا  ّــ
ّالفـــضل الكلـــي دون الذريعـــة ، وإال فيلـــزم أن يكـــون املقـــصود احلقيقـــي الـــذي هـــو وجهـــه تعـــاىل  ّ

ًها ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياًمفضوال ، وأية كلمة أكرب من ًّ.  
ّمــع أن تفــضيلهما عليــه يف علــم الــشريعة حمــل املنازعــة كمــا ســرتى ، وهــو شــريكهما يف  ّ
ّتعليمهـــا ، والغــــزوات والبعـــوث كمــــا ختـــرب بــــه زبـــر األثــــر ، نعـــم هلمــــا ســـيما أيب بكــــر الــــصديق  ّ

ّ يف أول األمـــر ، كمـــا أن 7ّخـــصوصية يف إشـــاعة اإلســـالم ، ونـــصرته  ّللمرتـــضى خـــصوصية يف ّ
ّذلــك ، يف فــتح خيــرب ، إذ أشــكل علــى الكــل األمــر ، وكــذا يف فــتح مهــدان ، وإشــاعة أحكــام 

  .ٍاإلسالم يف غري واحد من البلدان ، باليمن والعراق واالفاق
   يف نوبة اخللفاء الثالثة 6ولقد كان بعد وفاته 
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ّشريكهم يف األمور اجلهادية ، والواقعيات القضائية ، ك ّاشف كل شـبهة ، وموضـح كـل حكـم ّ ّّ
ً، كما قال الفاروق ، ولذا قد أمسكه عنده يف نوبته ، ومل يوله شيئا من البعوث ّ.  

ً متـــصديا لنـــشر 6ّومل يـــزل بعـــد النـــيب : وقــال ابـــن حجـــر يف اإلصـــابة يف ترمجـــة املرتـــضى  ّ
ّالعلم ، فلما قتل عثمان بايعه الناس ، مث كان من وقعة اجلمل وصفني والن ّ هـروان ، والتحـريض ّ

ً إنتهى ملخصا.على قتال البغاة ما كان ّ.  
ّوقال تاج اإلسالم احملدث الفقيه حممد بن حممد بن طاهر بن ّ ّحممد بن احلـافظ إبـراهيم  ّ

: بــن محــزة اخلــدابادي البخــاري يف أربعينــه ، بعــد مــا أســند احلــديث الرابــع عــن املرتــضى رفعــه 
ّراويه صـاحب الـسوابق : ّما نصه  ـ  احلديث.الستهم زيادةاألنبياء قادة ، والفقهاء سادة ، وجم

ّالرضية ، الذي أفصح عن دقائق التفريد ، وأظهر حقائق التوحيد ّ.  
 ، مـع البغـاة واخلـوارج 2لوال وقائع علـي : ّوروي عن اإلمام األعظم أيب حنيفة أنه قال 

 وهــذا القــول . إنتهــى.ّوأقــضيته وأحكامــه معهــم ، مــا كنــا نعــرف أحكــام أهــل البغــي واخلــوارج
  .مستفيض مشهور ، ويف كتب كثرية مذكور

  .)ّفهذا كله كذب ( قوله 
مــن مــوايل : يف ترمجــة اإلمــام معــروف الكرخــي » مــرآة اجلنــان « قــال اإلمــام اليــافعي يف 

ّعلي بن موسى الرضا ، وكان أبواه نصرانيني ، فأسلماه إىل مؤدب وهو صـيب ، فكـان املـؤدب  ّّ ّ
ًبل هو اهللا الواحد القهار ، فـضربه املعلـم يومـا :  ثالث ثالثة ، فيقول معروف :يقول له ، قل  ّ ّ

ًعلى ذلك ضربا مربحا ، فهرب منه ، وكان أبـواه يقـوالن  ّليتـه يرجـع إلينـا علـى أي ديـن شـاء : ً
  .، فنوافقه عليه

ّمث إنه أسلم على يدي علي بن موسى الرضا ، ورجع إىل أبويه ، فدق  ّ ّ  
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على اإلسالم  : فقال ؟ّعلى أي دين:  فقيل .معروف:  فقال ؟من بالباب:  له الباب ، فقيل
  .، فأسلم أبواه

ًوهــذه القــصة قــد أوردهــا كــذلك اإلمــام القــشريي ، نقــال عــن شــيخه اإلمــام املــشتهر يف  ّ
  .اآلفاق ، القاري صحيح البخاري وغريه على النقدة ، أيب علي الدقاق

  .لشأنّوتبعه ابن خلكان وغريه من أهل ا
  .وهي تكملة ما يف امع عن الصفوة البن اجلوزي

  .كان معروف قد ناداه اهللا باالجتباء يف الصبا: قال عبداهللا بن صاحل 
ّكنــت أنــا وأخــي معــروف يف كتــاب النــصارى ، وكنــا : ّفــذكر أيب أن أخــاه عيــسى قــال  ّ

ّنصارى ، وكان املعلم يعلم الصبيان  أحـد أحـد ، : قـول أب وابن ، فيصيح أخي معروف وي: ّ
ُّـفضربه املعلم يوما على ذلك ضربا شديدا ، فهرب على وجهه ، فكانـت أمي تبكـي وتقـول  ً ً ً  :
ٍلئن رد اهللا تعاىل علي ابين ، ألتبعنه على أي دين كان ، فقـدم عليهـا بعـد سـنني ، فقـال لـه  ّ ّ  ّ :

اهللا ، ّ ال إلـــه إالأشـــهد أن :  فقالـــت .يف ديـــن اإلســـالم:  فقـــال ؟ّأي بـــين علـــى أي ديـــن أنـــت
ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله ّ   . إنتهى.ّفأسلمت وأسلمنا كلنا:  قال .ّ

ّوقــال العالمــة ابــن حجــر املكــي احملــدث يف  يف ترمجــة اإلمــام علــي » الــصواعق احملرقــة « ّ
ّومن مواليه معروف الكرخي ، استاد السري السقطي ، ألنه أسلم على يديه : 2الرضا  ّ.  

طبقاتــه «  شــيخ مــشاخينا يف احلــديث ، اإلمــام عبــدالوهاب الــشعراين يف :ّوقــال عــصريه 
 2 ، صـــحب داود الطـــائي 2وهـــو مـــن مـــوايل علـــي بـــن موســـى الرضـــا : يف ترمجـــة معـــروف » 

  .إنتهى
  .ّوهكذا ذكر احلرايل واملناوي أنه أخذ عن مواله اإلمام الرضا
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ا وجـــه ّوال خيفــى أن اليـــافعي واملكــي كليهمـــا مــن الطبقـــة املتـــأخرة  ـــعــن ابـــن تيميــة ، وإمن ّ ّ
ّإمــا ملــا جزمــا مبــا عنــد األئمــة  :اســتناد االســتاذ مــا مــع عــدم حــضور الكتــب للقــدماء لديــه  ّ

ّاملتقدمة ، دون ما ذكره ابن تيمية ، مع عثـورهم عليـه ، دل ذلـك علـى أن األول هـو املعـول ،  ّ ّ ّ ّ
ّوأن هنا مما ال يلتفت إليه ّ.  

اإلمام الرضـا  ّأن أبا معروف هو موىل: شيخ اإلسالم من » طبقات « ّوأما ما وقع يف 
ه أســلم علــى يديــه ، وأن اإلمــام اطلــع يومــا علــى النــاس ، فــازدمحوا ، فوقــع أبــو  ً، وبوابــه ، وأن ّّ ـ ّـ ّ

ً فغــري مــشهور عنــد اجلمهــور ، ولكنــه ال مــانع منــه أيــضا.معــروف حتــت أرجلهــم فهلــك  واهللا .ّ
  .أعلم

ّمث املعــين بــاملوىل هنــا ، لــي س مــوىل العتــق ، بــل مــوىل اإلســالم ، كمــا يفهــم مــن حــديث ّ
مـن أسـلم علـى يديـه رجـل : الطرباين وابن عدي والدارقطين والبيهقي وغـريهم ، عـن أيب امامـة 

هـو أوىل النـاس :  ويف رواية البخاري يف تارخيه وأيب داود والطحاوي عن متيم الداري .فله والء
مماتـه ، سـواء اريـد بـالوالء والء اإلرث أو والء املـواالة ، فـال حبياته و: ٍمبحياه ومماته ، ويف لفظ 

ّمنافاة ، وهو كقول ابن حبان يف كتاب الثقات يف الراهب النصراين الذي تـشرف بـإكرام رأس 
ًفأســلم النــصراين وصــار مــوىل للحــسني رضــي اهللا  :اإلمــام احلــسني الــشهيد ، فــرأى منــه كرامــة 

  .تعاىل عنه
ّاتفاق أهل هذه املعرفة ، فإم متفقون على أن احلـسن مل جيتمـع وهذا باطل ب: ( قوله  ّ ّ

  .)بعلي 
  .ًّويلوح رضا صاحب القرة ذا مرة دون مرة

ّســبحان اهللا ، هــذا تــان عظــيم ، فقــد تقــدم عــن إمــامي هــذه املعرفــة علــي بــن املــديين 
ّنـة الطيبـة ، مـع روايـة ّـإنه رآه باملدي: ّشيخ البخاري وأيب زرعـة الـرازي شـيخ مـسلم ، أمـا قـاال 

  البخاري القوية ، ورواية أيب يعلى املوصلي الصحيحة 



 413 ............................................................................داللة حديث التشبيه 

ّـ ، وروايـة احلـافظ أيب نعـيم الذي هـو مـستند ابـن تيمية ومعتمـده عـن 2الصرحية يف مساعـه منـه  ّـ
  .2احلسن ما هو صريح يف كثرة مساعه منه 

اعـه منـه ، وجتـريح يف تـرجيح إثبـات مس» املختـارة « وغري ذلـك كـالم اإلمـام الـضياء يف 
ســبل « احلـافظ الـشامي يف  نفيهـا ، وتـصحيح حديثـه عنــه لـذلك ، وإيـراده هنالـك ، وقــد قـال

ًيف الرد على ابـن تيميـة إنكـاره املؤاخـاة بـني املهـاجرين واألنـصار ، وخـصوصا » اهلدى والرشاد  ّ ّ
ّمؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي املرتضى ، وذكر روايـة الـضياء ذلـ ّ وابـن : ّك ، مـا نـصه ّ
ّتيمية يصرح بأن األحاديث املختارة أصح وأقوى من أحاديث املستدرك ّ ّ.  

ّولو حتلى ابن تيمية باإلنـصاف ، وختلـى مـن التعـصب واإلعتـساف ، لنقـل اتفـاق أئمـة  ّ ّّ
  .حفاظ اآلفاق ، على خالف ما جعل عليه الوفاق

ا قولـــه هـــذا كـــرده األحاديـــث املـــسندة ، املوجـــودة  ّوإمن ـــ يف الكتـــب املعتمـــدة املـــشهورة ، ّ
ّإن حــديث املــواالة قــد رواه : ًونــسبة الوضــع والكــذب إليهــا ، كمــا قــال يف هــذا الكتــاب أيــضا 

ّالرتمذي ، وأمحد يف مسنده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ّ مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ
ّن عاداه ، إىل آخره ، فال ريب أنـه ّاللهم وال من وااله وعاد م: ّ وأما الزيادة وهي قوله .مواله

ّإن العبــاس ســأله عــن حــسني األشــقر ، وأنــه : ونقــل األثــرم يف ســننه عــن اإلمــام أمحــد  .كــذب ّ
 فــأنكر .ّواآلخــر اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه: ّحــدث حبــديثني ، فــذكر أحــدمها قــال 

ّأبو عبداهللا جدا ومل يشك يف أن هذين احلديثني كذب ً   .إنتهى .ّ
قد رواه اإلمام أمحد يف مسنده ، مع شرطه فيه ، وهو عدم ذكـر املوضـوع ، واملنكـر ، و

 وقـد اعـرتف بـه .بل والشديد الضعف على رأيه ، وقد قدمنا حتقيقـه يف املقدمـة ، فتـذكر وتنبـه
وكـاد مـسند : ّيف الطبقـة الثانيـة مـن طبقـات كتـب الـسنة » احلجـة « صاحب القرة ، فقال يف 

  لة الطبقة ، أمحد يكون من مج
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ًفإن اإلمام أمحد جعله أصال ، يعرف به الصحيح والسقيم   .ما ليس فيه فال تقبلوه:  قال .ّ
  .األشقروابنه عبداهللا ، وغريمها ، بطرق اخر كثرية ، صحيحة ، ليس فيها 

:  وقــال أبــو زرعــة .عنــده منــاكري:  وقــال .ْوإن قــال البخــاري ، فيــه نظــر ـ هــو: قلــت 
:  وقال أبـو حـامت والنـسائي والـدارقطين .شيعي مرتوك احلديث: ال العقيلي  وق.منكر احلديث
ّمجاعـــة مـــن الـــضعفاء حييلـــون بالروايـــات عليـــه ، علـــى أن يف :  وقـــال ابـــن عـــدي .لـــيس بـــالقوي

والـبالء :  ـ »امليـزان « عـن » تنزيـه الـشريعة « على مـا يف  ـ ٍ وقال يف خرب.حديثه بعض ما فيه
  .عندي فيه من األشقر

ّأن ابن عـدي ذكـر يف ترمجتـه حـديثا عـن حممـد ابـن علـي بـن » لسان امليزان « كن يف ل ً ّ
 . إنتهـى.هو منكر احلديث ، والبالء فيه عنـدي منـه ال مـن احلـسني: ّخلف العطار عنه وقال 

مسعــت حيــىي : عــن إبــراهيم بــن عبــداهللا بــن اجلنيــد اخلتلــي قــال » الكفايــة « وروى اخلطيــب يف 
وكيـــف : كـــان مـــن الـــشيعة املغليـــة الكبـــار ، فقلـــت : ًا األشـــقر ، فقـــال بـــن معـــني ذكـــر حـــسين

نعـــم ، كتبـــت عنـــه ، عـــن أيب كدينـــة ، :  قـــال ؟صـــدوق:  قلـــت .ال بـــأس بـــه : قـــال ؟حديثـــه
ويعقوب العمي ، وقد احتج به النسائي ، ووثقه ابن حبان ، وصـحح لـه احلـاكم يف املـستدرك 

ّ وقــد صــرح ابــن تيميــة .ّمل يكــن يــروي إالعــن ثقــة، وروى عنــه اإلمــام أمحــد يف املــسند ، وهــو  ّ
ّبــذلك يف الكتــاب الذي صــنفه يف الــرد علــى البكــري ّ ّإن القــائلني بــاجلرح والتعــديل مــن :  قــال .ّــ

ّعلماء احلـديث نوعـان ، مـنهم مـن مل يـرو إالعـن ثقـة عنـده ، كمالـك وشـعبة وحيـىي بـن سـعيد 
 .ّبـــن تيميـــة ـــذا الكـــالم مؤنـــة إثباتـــه وقـــد كفانـــا ا.وعبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي وأمحـــد بـــن حنبـــل

ّ فما نقله األثرم هو القيل املقدم ، وقد ظهر للعبد بعـد تتبـع تـام .ٍوحينئذ ال يبقى له مطعن فيه
ّ ومما عليه يدل مـسنده الـذي هـو .ّأن معظم حكايات األثرم عن أمحد من هذا مرجوع عنها:  ّ ّ

  .أعلم  واهللا.ّمعتمده عند الكل
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ــــزمن ، وأمحــــد بــــن عبــــدة ، وكــــذا روى عــــن األشــــ ّقر ، الكــــدميي ، وحممــــد بــــن املثــــىن ال
ّوعبــدالرمحن بــن حممــد بــن منــصور احلــارثي ، وعــدة أئمــة ّ فكــالم األولــني واآلخــرين راجــع إىل .ّّ

ّشـيعيته ، ال روايتــه ، فقــد كــذب مــن كذبــه  .غــال مــن الــشامتني للخــرية: ّ وأمـا قــول اجلوزجــاين .ّ
ةّفظـــن غـــري مقبـــول ، خمـــالف لقـــول ا ّ وكـــذا جـــل جرحـــه ألهـــل الكوفـــة ، لـــشدة نـــصبه ، .ّـــألئم ّ

ّومبعناه اام أيب معمر اهلذيل إياه بالكذب  .واحنرافه ّ«.  

  :أقول 
ّفبطلـــت خرافـــات ابـــن تيميـــة ومـــن تبعـــه كـــصاحب قـــرة العينـــني ، وهـــو والـــد خماطبنـــا  ّ )

  .فر منها، من كالم ولده ، ومن كلمات املولوي حسن زمان ، املتقدم شطر وا) الدهلوي 

  : قوله 
  .ّوتتشعب منه كتشعب اجلداول من البحر العظيم

  :أقول 
 إىل الــشعب املختلفــة ، 7انــشعاب الــسالسل مــن أمــري املــؤمنني ) الــدهلوي ( ّقــد شــبه 

ّبانـــشعاب اجلــــداول مــــن البحـــر العظــــيم ، وأن هــــذا التـــشبيه يــــدل علــــى جاللـــة هــــذا الــــشأن ،  ّ
ّوعظمة هـذا املقـام ، الـذي خـصه بـه  ّون الـشيخني ، خالفـا لوالـده صـاحب قـرة العينـني ،  د7ّ ً

ّوغـريه مـن النواصـب ، وأن يف هـذه الفـضيلة كفايـة للـشيعة اإلماميـة ، يف إثبـات أفـضلية اإلمـام  ّ ّ
) الــــدهلوي ( أمــــري املــــؤمنني عليــــه الــــصالة ، ودفــــع وســــاوس املخــــالفني ، وســــائر تــــسويالت 

  .ّوأسالفه من املتعصبني
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  فقهاء إلى الشيخين دعوى انتهاء سالسل ال

  :قوله 
ّكمـــا تـــصل سالســـل الفقهـــاء واتهـــدين يف الـــشريعة بالـــشيخني ونوامـــا كعبـــداهللا بـــن 

  . ..مسعود

  :أقول 
ّدعوى إنتهاء سالسل الفقهاء إىل مـن ذكـر ، دون سـيدنا األمـري عليـه الـصالة والـسالم  ّ

  .ال شاهد عليها وال برهان
يـع الفقهـاء واتهـدين عـن أهـل بيـت الــوحي تقتـضي هـذه الـدعوى احنـراف مج: ًوأيـضا 

ّوالنبوة ، مع أن النيب  ّ « : ّ يقول يف احلديث الصحيح املتفق عليـه ، بـل املتـواتر بـني الفـريقني 6ّ
ّإين تـارك فــيكم الثقلــني ، مــا إن متـسكتم مــا لــن تــضلوا بعـدي ، أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ،  ْ ّ

  .)1(» كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت 
ّأمر األمــة بالتمــسك بالكتــاب والعــرتة ، ويرشــد إىل أن كــل مــا خالفهمــا مــن  يــ6فهــو  ّ ّ ّ

ّاألحكـــام واالمـــور ، بـــل كـــل مـــا مل يكـــن منهمـــا ومل يؤخـــذ عنهمـــا فهـــو باطـــل ، وأن تركهمـــا  ّ
  . ..واإلعراض عنهما ضالل وخسران

مواضـــع مـــن  حيـــث ذكـــره يف) الـــدهلوي ( ّهـــذا معـــىن حـــديث الثقلـــني ، وهكـــذا فـــسره 
ّ، ورمبا ادعى أن املتمسك بالكتاب والعرتة ، هم أهل السنة فحسب)  التحفة (كتابه  ّ ّ ّ ّ.. .  

ّلكن أهل السنة ، ومنهم    ّخيالفون هذا األمر النبوي ، ويناقضون) الدهلوي ( ّ
__________________  

  . من كتابنا3 ـ 1: راجع األجزاء ) 1(
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ّذا ذكــر مــا يــدل علــى أفــضلية اإلمــام أمــري ُأنفــسهم عنــدما يلزمــون مبــا يقولــون ويعرتفــون بــه ، فــإ
 ، املــستلزمة إلمامتــه بــال فـصل بعــد الرســول يلتجــأون إىل القـول بــأن الــشيوخ الثالثــة 7املـؤمنني 

ّأعلم من األئمـة املعـصومني ، وأن إلـيهم تنتهـي سالسـل الفقهـاء واتهـدين ، فيتمـسكون ـم 
ن ، وإذا ألزمـــوا بـــالرباهني القـــاهرة واحلجـــج ويرتكـــون العـــرتة الـــذين أمـــروا بالتمـــسك ـــا مـــع القـــرآ

حنــــن : الــــساطعة علــــى وجــــوب اتبــــاع العــــرتة ، واالستمــــساك بعــــروة أهــــل البيــــت الوثيقــــة قــــالوا 
ًاملتمــــسكون ــــم ، بــــل الــــشيوخ الثالثــــة أيــــضا مــــن املتمــــسكني ــــم ، وكــــأم ال يعلمــــون وال 

 مــن التــامر باالعتــداء ، والتقــدم أيــن التمــسك واالقتــداء ، وأيــن االتبــاع واالقتفــاء ،: يــشعرون 
  . واهللا املوفق إىل طريق السواء ، والعاصم من الزلل اهلراء ، وخطل املراء!!والتحكم واالعتالء

: وكــذلك حــديث « : جبــواب حــديث الثقلــني ) الــصواقع ( قــال نــصر اهللا الكــابلي يف 
ّال يـدل علـى » لـك ّـمثل أهل بييت مثل سفينة نوح ، مـن متـسك ـا جنـا ، ومـن ختلف عنهـا ه

ّهـذا املـدعى ، وال شــك أن الفـالح منـوط بــوالئهم وهـديهم ، واهلـالك بــالتخلف عـنهم ، ومــن  ّ ّ
ّ وذلــك ألن .مثـة كــان اخللفــاء والــصحابة يرجعــون إىل أفــضلهم فيمــا أشــكل علــيهم مــن املــسائل

ّوالئهم واجب ، وهداهم هدى النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ   . إنتهى.ّ
برجــوع اخللفــاء  ـ ٍدد اجلــواب عــن حــديث مــن فــضائل أهــل البيــتوهــو بــص ـ فــاعرتف

والــصحابة إىل أفــضلهم فيمــا أشــكل علــيهم مــن املــسائل ، وهــل جيتمــع هــذا مــع القــول بانتهــاء 
  !؟سالسل الفقهاء إىل اخللفاء

ّأال يدل هذا على أعلمية اإلمام    !؟ من أولئك7ّ
ّالـــوراث لكماالتـــه ، وحاالتـــه ، ًفهـــم إذا  » 6ّهـــداهم هـــدى النــيب « إذا كـــان : ًوأيــضا 

  املنكر) الدهلوي ( ًّوأوصافه ، فيكون هذا الكالم ردا على 



  نفحات األزهار................................................................................ 418

  .7ّلوجود كماالت النبوة يف علي 
  .)الكابلي ( من كالم سلفه ) الدهلوي ( فقد ثبت بطالن كالم 

ّدعوى أن اإلمامة الباقية في أوالد علي هي القطبية ّ  

  :قوله 
  . ..يت يف أوالد اإلماموكان معىن اإلمامة اليت بق

  :أقول 
الغرض من هذا نفـي اخلالفـة والوصـاية بـاملعىن املـصطلح بـني العلمـاء ، عـن أهـل البيـت 

ه حتريـــف للكلـــم عـــن مواضـــعه ، ومحـــل الكـــالم علـــى مـــا ال يرضـــى بـــه :الطـــاهرين  ّـــ ، لكن
ّصــاحبه ، فبــأي دليــل أو قرينــة يــدعي إنــصراف  ٍ  معــىن عــن معناهــا املــصطلح ، إىل» اإلمامــة « ّ

  !؟غري املبحوث عنها يف علم الكالم واإلمامة» ّالقطبية « 
ّوقــد ادعــى هــذا بعــض أهــل الــسنة بالنــسبة إىل حــديث الغــدير ، فــاعرتف بداللتــه علــى  ّ
ّاإلمامة ، لكنه محلهـا علـى اإلمامـة املـصطلحة عنـد أهـل التـصوف والعرفـان ، وقـد أبطلنـا هـذا  ّ

ٍاحململ هناك بوجوه عديدة ، فراجع ٍ.  
  :ما تعريبه ) التحفة ( يف الباب احلادي عشر من كتابه ) الدهلوي ( هذا ، وقد ذكر 

ّالتعصب الثالث عشر «  ّإن أهـل الـسنة يبـالغون يف بغـض علـي  ـ يعـين الـشيعة ـ قوهلم: ّ ّ
ّ ذكـره ابـن شهرآشـوب ، وهلـذا الـسبب يلقبـون أهـل الـسنة بالنواصـب ، مـع أن .وذريته الطـاهرة ّ ّ
ّـأنه  ـ ّوال سـيما البيهقـي وأيب الـشيخ والـديلمي ـ ّ يف كتـبهم عـن كتـب أهـل الـسنةّالشيعة ينقلـون

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ال « : ّ
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 وعــن ابــن .ّيــؤمن أحــد حــىت أكــون أحــب إليــه مــن نفــسه ويكــون عــرتيت أحــب إليــه مــن نفــسه
ّــ حلــب اهللا ، وأحبوا أهــل ّـأحبــوا اهللا ملــا يغـذوكم مــن نعمــه وأحبوين: عبـاس قــال قــال رسـول اهللا  ّ

  . .. إىل غري ذلك.ّبييت حليب
ّوقــد اشـــتهر عــن ســـعيد بـــن املــسيب أنـــه كــان عنـــده رجـــل مــن قـــريش ، فأتــاه علـــي بـــن  ّ

ّـهـذا الذي ال يــسع :  قـال ســعيد ؟يـا أبـا عبــداهللا مـن هـذا: احلـسني ، فقـال لـه الرجــل القرشـي 
ْمسلما أن جيهله ، هو علي بن احلسني بن علي بن أيب    .»طالب رضي اهللا عنهم أمجعني ً

) الـدهلوي ( كمـا زعـم » ّالقطبية «  مبعىن 7ّفلو كانت إمامة سيدنا علي بن احلسني 
ّتبعـا لـبعض املتعـسفني ّمل جتـب معرفتـه ، حـىت يقـول سـعيد بـن املـسيب فيمـا اشـتهر عنـه ،  ـ ً ّ »

ًهذا الذي ال يسع مسلما أن جيهله  ّ«.  
ّمما استـشهد بـه هـو ، وأودعـه كتابـه ) الدهلوي ( ى فاحلمد هللا على ظهور بطالن دعو

  .)التحفة ( 

  :قوله 
  .ّوهلذا مل يرو إلزام هذا األمر من األئمة األطهار على كافة اخلالئق

  :أقول 
 !!»عــنهم  مل يــرو« : ّكأنــه حيتــاط ، فــال ينفــي ذلــك علــى البــت والقطــع ، بــل يقــول 

ّفإن أراد من هذا النفي واإلنكـار إلـزام الـشيع ْة ، فبطالنـه يف غايـة الظهـور والوضـوح ، وإن أراد ْ ّ
ّأنه مل يــرو ذلــك يف كتــب أهــل الــسنة ، فمــن الواضــح أيــضا أن ال يــروي أهــل الــسنة مثــل هــذا  ًّ ّــ

ال ختلو كتبهم مـن بعـض الروايـات الدالـة علـى مطالبـة أهـل البيـت  ـ مع ذلك ـ  ولكن. ..اخلرب
  ّ حبقهم ، وإثبام وجوب :



  نفحات األزهار................................................................................ 420

  .عة على كافة اخلالئقاالتباع واإلطا
ا )1() فتــاواه ( نفــسه يف ) الــدهلوي ( ّويكفينــا يف هــذا الــصدد مــا رواه  ّــ ، إذ ســئل عم

يف مطالبـة اإلمـام موسـى بـن جعفـر ) الكـايف ( رواه الشيخ الكليين من علماء الشيعة يف كتابـه 
ّإن أصــل القــصة مــروي يف كتــب أهــل ا« : ً فــدكا مــن املهــدي العباســي ، فأجــاب 7 ّ ّلــسنة ، ّ

ًأنه قـال املهـدي العباسـي لإلمـام موسـى الكـاظم يومـا: وهو  ّإن كـل مـا :  ـ مـن بـاب املطايبـة ـ ّ ّ
ًتدعونه علينا هو فدك ، فهلموا أرد علـيكم فـدكا ّ ّ ّحـد األول مسرقنـد ، واحلـد الثـاين :  فقـال .ّ ّّ: 

ا نـــدعي  وكـــان غرضـــه .ّســـاحل حبـــر امللـــح مـــن عـــدن حـــىت أقـــصى الـــيمن: أفريقـــا ، والثالـــث  ّأن ــ ّـ
  .انتهى بقدر احلاجة» ًعليكم اخلالفة ، ال فدكا فقط 

  :قوله 
  . ..بل جعلوا بعض أصحام املمتازين

  :أقول 
ّحـق أهـل البيـت  ّأن حتريـف اإلمامـة عـن موضـعها ، وجعلهـا يف) الدهلوي ( قد عرف 

ٍمبعــىن القطبيــة ، ينــايف الواقــع واحلقيقــة ، ومــن جهــة اخــرى يــرى أمامــه األحاديــث  الكثــرية الــيت ّ
ّتــنص علــى وجــوب معرفــة األئمــة  ً ، فاســتدرك مــا تفــوه بــه ســابقا بقولــه :ّ ّــإن األئمة قــد : ّ ّ

قصروا إمامتهم على أصحام املختصني م ، املخلصني هلم ، ومل يدعوا إليهـا سـائر النـاس ، 
ّإال أن هذه الدعوى أيضا باطلة ، فمن تتبع الكتب واألسفار ، وتفحص إفادات  ّ ً ّ   ّاحملققنيّ

__________________  
أصـل الفتــوى موجــود لـدى املولــوي عبــداحلي خلــف املولـوي عبــداحلليم ســهايل اللكهنـوي ، ومنهــا نــسخة خبــط ) 1(

ّبعض الفضالء من أهل السنة يف مكتبة السيد صاحب العبقات ّ.  
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ة  ـــاألعـــالم ، علـــم أن األئم ّ ّ قـــد عرضـــوا إمـــامتهم ، وأعلنوهـــا لعامـــة النـــاس ، ودعـــ:ّ وا إليهـــا ّ
ٍ يف كـــل فرصـــة ســـاحنة أمنـــوا فيهـــا مـــن الفـــساد وإثـــارة الفتنـــة مـــن املخـــالفني . ..مجيـــع املـــسلمني ٍ ّ

  . ..واملعاندين
ّبـــذكر اآليــــات القرآنيـــة ، والنــــصوص النبويــــة ، الدالـــة علــــى إمـــامتهم احلقــــة ، وواليــــتهم  ّ ّ ّ

  . ..ّالعامة

  :قوله 
  . ..ّلها على الرئاسة العامةوهذه الفرقة السفيهة ، قد أنزلوا تلك اإلشارات ك

  :أقول 
ًنفــسه ووالــده ، فقــد عرفــت ســابقا داللــة كالمــه ) الــدهلوي ( هــذا الكــالم ينطبــق علــى 

ّعلــــى أن اإلمامــــة هــــي الرئاســــة العامــــة ، واســــتحقاق التــــصرف يف األمــــور ، ووجــــوب االتبــــاع  ّ
ة عــن رســول ا هللا عليــه وآلــه الــصالة ّــواالمتثــال يف مجيــع أحكــام احلــالل واحلــرام ، والنيابــة العام

ّوالسالم ، بل قد عرفت من كـالم الـسابق ، ومـا حققـه يف  وأفـاده والـده النحريـر ، ) تفـسريه ( ّ
ًأن نصوص اإلمامة مروية عـن األئمـة األطهـار ، وأن كـل واحـد مـنهم كـان جيعـل اآلخـر وصـيا  ّ ّّ ٍ ّ ّ ّ

  .له
ومـا يرادفـه ، » ة اإلمامـ« ولقد اشتملت تلك النصوص الصرحية يف اإلمامـة علـى لفـظ 

  .يف هذا املقام) الدهلوي ( حمضة كما زعم » إشارات « ومل تكن 
ّوعلــى اجلملــة ، فــإن إمامــة أمــري املــؤمنني وأوالده املعــصومني ثابتــة لــدى الــشيعة بــالطرق 
املتــواترة ، واألســانيد املتظــافرة ، مــن الثقــات واألثبــات يف مجيــع الطبقــات ، فهــم خلفــاء اهللا يف 

  .ّوحججه الباهرة يف العاملني ، وثبت عندهم كذلك بطالن إمامة من تقدم عليهماألرضني ، 
  ولقد ثبت ذلك عند الشيعة كالصبح إذا انفلق ، وظهر عندهم ظهور الشمس 
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َيف رابعة النهار ، وأيدت مطلوم ، وأثبتت معتقدهم ، الروايات الكثـرية ، واألحاديـث الـوفرية  ّ ّ
  . ..، من طرق املخالفني

ّ أصــبح هــذا االعتقــاد ، لــدى طائفــة الــشيعة ، مــن البــديهيات والــضروريات ، فـــال لقــد
( ّيتطـــرق إليـــه شـــبهة مـــن الـــشبهات ، وال يعرتضـــه تـــشكيك مـــن التـــشكيكات ، وكـــان كـــالم 

ّإن حممدا مل يدع النبوة ، بل ادعـى الرئاسـة الظاهريـة علـى اخلالئـق : كقول الكافر ) الدهلوي  ّ ّ ً ّ ّ
ّالــسالطني ، وأن املـسلمني العــارين عـن الفهــم محلـوا كلماتــه علـى النبــوة ، ، مثـل ســائر امللـوك و ّ

  . والعياذ باهللا. ..فوقعوا يف الضاللة

  :قوله 
ّيعتقد كل األمة األمري وذريته الطاهرة ، كالشيوخ واملرشدين: ومن أجل ما قلنا  ّ.. .  

  :أقول 
ّإن هذا االعتقاد يستلزم أفضلية أهل البيت    .لثالثة من الشيوخ ا:ّ

ّوبقطع النظر عن هذا ، قال ابن تيمية بأن االستغاثة بالـشيخ والرغبـة إليـه بالعبـادة كفـر 
ة : ّهــذا صــغرى ملــا قالــه ابــن تيميــة ، ونتيجــة القيــاس ) الــدهلوي ( ، فيكــون كــالم  ّــكفــر االم

  . ..بكالم شيخ اإلسالم يف مذهبه) الدهلوي (  وال أقل من كفر . ..بأمجعها

  :قوله 
  . ..ّمون هلم الصلوات والصدقاتّويقد
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  :أقول 
  .نعم يفعلون هذا ، وال يفعلونه لغريهم ، للبون الشاسع بني شأن هؤالء وشأن غريهم

  :قوله 
ٌوال ينوه أحد يف هذه األمور باسم الشيخني ّ.. .  

  :أقول 
 ّهذا إعرتاف حبرمان الـشيخني مـن فـضل تلـك الـشعائر اإلسـالمية ، بإمجـاع مجيـع األمـة

...  

  :وله ق
  . ..ْوإن كانوا يعتقدون بفضلهما وكماهلما

  :أقول 
ّكـــأن هـــذا الكـــالم إلرضـــاء أهـــل الـــسنة ، بعـــد أن نـــص علـــى اختـــصاص تلـــك االمـــور  ّ ّ
ه مـــا درى أن شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ، ووالـــده  ّالـــشريفة باألئمـــة األطهـــار ، باإلمجـــاع ، لكن ّ ّـــ ّ ّ

حـــد مـــن النـــاس بواحـــد مـــن األنبيـــاء باطـــل ّالنحريـــر ، ال يرتـــضيان هـــذا الكـــالم ، فـــإن تـــشبيه أ
  . ، واضح البطالن بال كالم8عندمها ، وتشبيه الشيخني مبوسى وعيسى 
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  :قوله 
وكماالت األولياء ناشئة من الوحـدة واجلمـع والعينيـة ، فاألوليـاء تـنعكس فـيهم األفعـال 

  . ..ّبل الصفات اإلهلية

  :أقول 
بـارك وتعـاىل واألوليـاء ، وهـي دعـوى باطلـة حاصل هذا الكالم دعوى االحتاد بني اهللا ت

ّبالضرورة على اإلطالق ، لكن اإلحتاد مقام عظيم لدى أهل السنة ، وال مـانع هلـم مـن القـول  ّ ّ
  .ّالشيخني من هذا املقام عجيب ، وهو يعرضه للطعن واملالم) الدهلوي ( به ، فإخراج 
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بسم اهللا الرحمن الر ِ ْ ِ ِ ْ ِحيمِ ِ  
ّاحلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى حممــد وآلــه الطــاهرين ، ولعنــة اهللا علــى 

  .أعدائهم أمجعني من األولني واالخرين
  :وبعد 

ٍفإن الوقت مل يتـسع ألن س أتتبع املـصادر للحـصول علـى روايـات اخـرى ورواة آخـرين  ّـ ّ
حلـــديث التـــشبيه ، ولكـــن ملـــا كـــان بعـــض األســـانيد املـــذكو

ّ ٍرة يف الكتـــاب موضـــع كـــالم لـــبعض ْ
ّاملتعصبني من علماء القوم ، رأيت من املناسب التحقيـق يف أحـوال تلـك األسـانيد ، والتعـرض 
ّلتكلم هؤالء يف رجاهلا ، ليتضح صحة تلك األحاديث وسقوط اعرتاضات من اعرتض عليها  ّ ّ

ّ، وبذلك يعرف حال املعرتضني أيضا ومدى تعصبهم ضد أهل بيت رسول  ً  فـأقول . ..6اهللا ُ
:  

ّلقد أخرج هذا احلديث الشريف عن عدة من أكابر الصحابة وغريهم  ّ:  
  .عبداهللا بن العباس ـ 1
  .أبو سعيد اخلدري ـ 2
  .أنس بن مالك ـ 3
  .6أبو احلمراء ، موىل رسول اهللا  ـ 4
  .أبو هريرة ـ 5
  .7احلارث األعور اهلمداين ، صاحب أمري املؤمنني  ـ 6
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  ابن عباس الحديث عن 
  :ّأما عن ابن عباس ، فرواه ابن بطة العكربي قال 

ّأخربنا أبو ذر أمحد بن حممد الباغندي ، حدثنا أيب ، عن مسعر بن حيىي النهـدي ، «  ّ
  :ّحدثنا شريك ، عن ابن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال 

ّقــــال النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّ مــــه وإىل نــــوح يف مــــن أراد أن ينظــــر إىل آدم يف عل: ّ
  .»حكمته ، وإىل إبراهيم يف حلمه ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

ّأخربنــا أبـــو احلــسن بــن املقـــري البغــدادي ، عـــن « : ورواه احلــافظ الكنجــي بـــسنده قــال 
املبارك بن احلسن الشهرزوري ، أخربنا أبو القاسم بن البسري ، أخربنا أبـو عبـداهللا العكـربي ، 

  . ». ..أخربنا أبو ذر

  الحديث عن أبي سعيد الخدري 
  :قال  )ّكتاب السنة ( ّوأما عن أيب سعيد اخلدري ، فرواه ابن شاهني يف 

ّـحدثنا حممد بن احلسني بن محيـد بـن ربيـع ، حـدثنا حممد بـن عمـران بـن حجـاج «  ّّ ّ)1( 
 سـعيد ّ، حدثنا عبيداهللا بن موسى ، عن أيب راشد احلرباين ، عن أيب هارون العبدي ، عن أيب

  :اخلدري ، قال 
ّكنــا حــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، فأقبــل علــي بــن أيب طالــب ، فــأدام رســول اهللا  ّ ّ ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم النظــر إليــه ، مث قــال  ّ مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه وإىل نــوح يف : ّ
  .»حكمه وإىل إبراهيم يف حلمه ، فلينظر إىل هذا 

__________________  
  . كذا)1(
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  الحديث عن أنس بن مالك 
  :ّوأما عن أنس بن مالك ، فرواه احلافظ الفقيه ابن املغازيل الواسطي قال 

ّأخربنــا أمحــد بــن حممد بــن عبــدالوهاب ، ثنــا احلــسني بــن حممــد بــن احلــسني العــدل «  ّّــ
وز ، ّالعلوي الواسطي ، ثنا حممد بـن حممـود ، ثنـا إبـراهيم بـن مهـدي االبلـي ، ثنـا أبـان بـن فـري

  :عن أنس بن مالك قال 
ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ْمـــن أراد أن ينظـــر إىل علـــم آدم وفقـــه نـــوح ، : ّ

  .»فلينظر إىل علي بن أيب طالب 
  ) :زين الفىت ( وقال العاصمي صاحب 

ّحـدثنا : ّحدثنا عبداهللا بـن أيب منـصور ، قـال : ّأخربنا احلسني بن حممد البسيت قال « 
ّحدثنا حممد بن إدريس احلنظلي: ن بشر قال ّحممد ب ّحدثنا حممد بن عبـداهللا بـن املثـىن : قال  ّ ّ ّ

  :ّحدثين محيد ، عن أنس ، قال : األنصاري قال 
ّكنــا يف بعــض حجــرات مكة ، نتــذاكر عليــا ، فــدخل علينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ً ّ ّــ ّ

 علمــه ، وإىل نـــوح يف فهمـــه ، وإىل أيهـــا النــاس ، مـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف: ّوســلم فقـــال 
ّـإبراهيم يف حلمـه ، وإىل موسـى يف شـدته ، وإىل عيـسى يف زهادتـه ، وإىل حممد وائـه ، وإىل  ّ
جربئيــل وأمانتــه ، وإىل الكوكــب الــدري والــشمس الــضحي والقمــر املــضي ، فليتطــاول ولينظــر 

  .»وأشار إىل علي بن أيب طالب  .إىل هذا الرجل
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  هريرةالحديث عن أبي 
  :ّوأما عن أيب هريرة ، فأخرجه 

  :عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة قال 
ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ْإن تنظـروا إىل آدم  ـ وهـو يف حمفـل مـن أصـحابه ـ ّ

ّ وحممـد يف هديـه ّيف علمه ونوح يف مهه وإبراهيم يف خلقـه وموسـى يف مناجـاة وعيـسى يف سـننه
  .»فتطاول الناس ، فإذا هو علي بن أيب طالب  .وحلمه ، فانظروا إىل هذا املقبل

وأخرجه أمحد ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابـن املـسيب ، عـن أيب 
  .هريرة ، به

  الحديث عن أبي الحمراء
  :قال ) تارخيه ( ّوأما عن أيب احلمراء ، فأخرجه احلاكم يف 

ّ حدثنا حممد بن أمحد بـن سـعيد الـرازي ، قـال « ّحـدثنا حممـد بـن مـسلمة ابـن وراة ، : ّ ّ
ّحدثنا أبو عمر األزدي ، عن أيب راشـد احلـرباين ، عـن : ّحدثنا عبيداهللا بن موسى قال : قال 

  :أيب احلمراء ، قال 
ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول  مـــه مـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف عل: ّ

ٍونوح يف فهمه وإبراهيم يف حكمه ، وحيىي بن زكريا يف زهده ، وموسى بن عمـران يف بطـشه ، 
  .»فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

  :ورواه احلافظ اخلطيب اخلوارزمي حيث قال 
  أخربنا الشيخ الزاهد احلافظ أبو احلسن علي بن أمحد العاصمي « 
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أخربنـــا أمحـــد بـــن  :اعيـــل بـــن أمحـــد الـــواعظ قـــال أخربنـــا شـــيخ القـــضاة إمس: اخلـــوارزمي ، قـــال 
  .»حسني البيهقي 

وــذا اإلســناد عــن أمحــد ابــن احلــسني « : ّمث قــال بعــد حــديث أخرجــه بالــسند املــذكور 
  . ». ..ّهذا أخربنا أبو عبداهللا احلافظ يف التاريخ ، حدثنا أبو جعفر

  :قال  حيث . ..ورواه العاصمي بسنده عن أيب جعفر الرازي شيخ احلاكم
ّأخربنا أبو احلسني حممد بـن أمحـد بـن جعفـر : ّأخربنا حممد بن أيب زكريا الثقة ، قال « 

ّحدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي: اجلوري ، قال  ّ.  
: أخربنا أبو أمحد إبـراهيم بـن علـي اهلمـداين قـال : ّوأخربين شيخي أمحد بن حممد قال 

  . ». ..ّحدثنا أبو جعفر الرازي
  :ورواه شهردار الديلمي بسنده ، قال 

ّبــن دكــني القاضــي ، حــدثنا علــي بــن حممــد بــن ] ّمكــي [ ّأخربنــا أيب ، حــدثنا علــي «  ّ
ّيوســـف ، حـــدثنا الفـــضل الكنـــدي ، حـــدثنا عبـــداهللا بـــن حممـــد بـــن ّ احلـــسن مـــوىل بـــين هاشـــم  ّ

ّبالكوفة ، حدثنا علي بـن احلـسني ، حـدثنا حممـد بـن أيب هاشـم النـوفلي ،  ّ ّحـدثنا عبيـداهللا بـن ّ
 . ..ّموسى ، حدثنا العالء ، عن أيب إسحاق السبيعي ، عن أيب داود نفيع ، عـن أيب احلمـراء

«.  

  الحديث عن األعور الهمداني 
ّوأما عن األعور اهلمداين ، فقد أخرجه ابن مردويه ، وعنـه اخلطيـب اخلـوارزمي ، حيـث 

  :قال 
 أبـو الفـتح عبـدوس بـن عبـداهللا بـن عبـدوس أخربنـا: ًأخربين شهردار هـذا إجـازة قـال « 

ّاهلمداين إجازة ، عن الشريف أيب طالب املفضل بن حممد بن طاهر اجلعفري باصـبهان ، عـن 
  احلافظ أيب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه بن فورك 
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ّحدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم قـال : اإلصبهاين قال  ّحـدثنا احلـسني بـن علـي بـن احلـسني : ّ
ّحــدثين ســويد بــن مــسعر بــن حيــىي بــن حجــاج النهــدي ، حــدثنا : قــال ] الــسلوي [ وين الــسك ّ

ّأيب ، حـــدثنا شـــريك ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن احلـــارث األعـــور ، صـــاحب رايـــة علـــي بـــن أيب 
  :طالب قال 

ّبلغنا أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم كـان يف مجـع مـن أصـحابه ، فقـال  ّ ّ أريكـم آدم يف  :ّ
 فقــال أبــو .همــه وإبــراهيم يف حكمتــه ، فلــم يكــن بأســرع مــن أن طلــع علــيًعلمــه ونوحــا يف ف

ًيا رسول اهللا ، أقست رجال بثالثة من الرسل ، بخ بخ هلذا الرجـل ، مـن هـو يـا رسـول : بكر 
أبو احلـسن علـي بـن أيب :  قال .اهللا ورسوله أعلم:  قال ؟أال تعرفه يا أبا بكر: ّ قال النيب ؟اهللا

  .»بخ بخ لك يا أبا احلسن ، وأين مثلك يا أبا احلسن :  فقال أبو بكر .طالب

  التحقيق في هذه األسانيد
 إرســـال 6ٍلقـــد أرســـل غـــري واحـــد مـــن األعـــالم هـــذا احلـــديث عـــن رســـول اهللا : فـــأقول 

  .ّاملسلم
ٍورواه مجاعــة باإلســناد ، فمــنهم مــن رواه بــسند واحــد لــه ، ومــنهم مــن رواه بــأكثر مــن 

  .سند
الرزاق وعنــــه أمحــــد ، بــــسنده عــــن أيب هريــــرة ، فقــــد عرفــــت يف ّفأمــــا مــــا أخرجــــه عبــــد* 

  .ّالكتاب رواته وصحة سنده ، وال كالم فيه
  :عن أيب احلمراء فهذه تراجم رجاله ) تاريخ نيسابور ( ّوأما ما أخرجه احلاكم يف * 

ا  د بــــن أمحــــد بــــن ســــعيد الــــرازي « ّــــأم شــــيخ احلــــاكم فهــــو أبــــو جعفــــر الــــرازي ، » ّــــحمم
  .صاحب ابن وارة
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  :ّحممد بن مسلم بن وارة ، فهو من رجال النسائي ، وقد ترجم له » ابن وارة « ّوأما 
  332 رقم 79 / 8ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 

  256 / 3اخلطيب يف تارخيه 
  55 / 5وابن اجلوزي يف املنتظم 

  575 / 2والذهيب يف تذكرة احلفاظ 
  451 / 9وابن حجر يف ذيب التهذيب 

  .مسعت منه وهو صدوق ثقة: أيب حامت قال ابن 
  .ثقة صاحب حديث: وقال النسائي 

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
ًكان متقنا عاملا حافظا فهما: وقال اخلطيب  ً ً ً.  

  .ثقة حافظ: وقال ابن حجر 
  :العبسي فهو » عبيداهللا بن موسى « وأما 

  .)1(ّمن رجال الصحاح 
  .الم فيهفسيأيت الك» أبو عمر األزدي « ّوأما 
  فهو» أبو راشد احلرباين « ّوأما 

ّمن رجال عدة من الصحاح  ٍ ّ)2(.  
  »أبو عمر األزدي « ّوأما 

  :ّالبن اجلوزي ما نصه ) املوضوعات ( فقد جاء يف كتاب 
  :يف تشبيهه باألنبياء  ـ احلديث العشرون« 

  بو عبداهللا أنبأنا أ: أنبأنا أبو بكر البيهقي ، قال : أنبأنا زاهر بن طاهر ، قال 
__________________  

  .539 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .421 / 2تقريب التهذيب ) 2(
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ّحــدثنا حممــد بــن أمحــد بــن ســعيد الــرازي ، قــال : احلــاكم ، قــال  ّحــدثنا حممــد بــن مــسلم بــن : ّ ّ
 ّحدثنا أبو عمر األزدي ، عن أيب راشـد احلـرباين ،: ّحدثنا عبيداهللا بن موسى قال : وارة قال 

  :عن أيب احلمراء قال 
ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول  مـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه : ّ

ونـوح يف فهمـه وإبــراهيم يف حكمـه وحيــىي بـن زكريـا يف زهــده ، وموسـى بــن عمـران يف بطــشه ، 
  .فلينظر إىل علي بن أيب طالب

  .)1(»  وأبو عمر مرتوك .هذا حديث موضوع

  :أقول 
ً حتكمـــات ابـــن اجلـــوزي ، ألن احلـــديث لـــو كـــان أحـــد رواتـــه مرتوكـــا ال يكـــون هـــذا مـــن ّ ّ

  ؟ًموضوعا ، فكيف والرجل ليس مبرتوك
« : فـــيمن روى عنـــه » أيب راشـــد احلـــرباين « برتمجـــة ) ـــذيب الكمـــال ( لقـــد جـــاء يف 

  .)2(» عبد الرمحن بن عائذ األزدي 
 وأيب . ..روى عــن« : شاخيه يف مــ» عبــدالرمحن بــن عائــذ األزدي « كمــا فيــه برتمجــة 

  .)3(» راشد احلرباين 
  .وكالمها شامي محصي

ّوهــذا األزدي مــن رجــال الــسنن األربعــة مــن الــصحاح الــستة ، وقــد وثقــوه ، بــل ذكــروا  ّ
ّقوال بكونه من الصحابة ً.  

  .؟ّفمن أين جاء القول بأنه مرتوك
__________________  

  .370 / 1املوضوعات البن اجلوزي ) 1(
  .33 / 217ذيب الكمال ) 2(
  .17 / 198ذيب الكمال ) 3(



 435 ...........................................................................ملحق حديث التشبيه 

  
» أبـو عمـر « نعم ميكن وقوع االشتباه فيه بسبب االختالف يف كنيته ، ففي احلديث 

ً كمـــا أن يف لقبـــه أيـــضا .)1(» أبـــو عبيـــداهللا « : ويقـــال » أبـــو عبـــداهللا « : ويف كتـــب الـــرتاجم  ّ
ــــد« : ًخالفــــا ، فقــــد عنونــــه املــــزي بقولــــه  ــــرمح عب : ن بــــن عائــــذ األزدي ، الثمــــايل ، ويقــــال ال

  .»اليحصيب : الكندي ، ويقال 
ّمث إن احلافظ السيوطي تعقب ابن اجلوزي بقوله بعد ما ذكر  ّ:  

ّأخربنا أيب ، حدثنا علـي بـن دكـني القاضـي ، :  قال الديلمي .له طريق آخر: قلت « 
ّحــدثنا علــي بــن حممــد بــن يوســف ، حــدثنا الفــضل الكنــدي ، حــدث ّ ّنا عبــداهللا ابــن حممــد بــن ّّ

ّاحلـــسن مـــوىل بـــين هاشـــم بالكوفـــة ، حـــدثنا علـــي بـــن احلـــسني ، حـــدثنا حممـــد بـــن أيب هاشـــم  ّ ّ
ّالنــوفلي ، حــدثنا عبيــداهللا بــن موســى ، حــدثنا العــالء ، عــن أيب إســحاق الــسبيعي ، عــن أيب  ّ

  .داود نفيع عن أيب احلمراء به
  .)2( » .. .ّ قال ابن شاهني يف السنة.وورد عن أيب سعيد

لكن ابن اجلوزي دأب على إيراد احلديث يف كتابه بأحد أسـانيده فقـط ، واحلكـم عليـه 
ٍبالوضع لعدم صحة السند الذي ذكره بزعمـه ، وهـذا مـن مجلـة مـا انتقـده عليـه غـري واحـد مـن  ّ ّ

  :ّاحلفاظ 
ًقــال ابــن الــصالح مــشريا إىل ابــن اجلــوزي وكتابــه يف املوضــوعات   ّولقــد أكثــر الــذي«  :ّ

ًمجع يف هذا العصر املوضوعات يف حنو جملدين ، فأودع فيها كثريا ّ  
__________________  

ّويؤكـــده أن العالمـــة احملمـــودي ذكـــر يف هـــامش ) 1( ّ عيـــون ( عـــن كتـــاب ) ّالعـــسل املـــصفى يف ـــذيب زيـــن الفـــىت ( ّ
ّللشريف أيب املعايل حممد بن علي بن احلسني البغدادي أنه قال ) األخبار  علـي ابـن شـاذان ، أنبأنـا أمحـد بـن أبو : ّ

ّإبــراهيم بــن جعفــر الزعفــراين ، حــدثنا إســحاق بــن حممــد بــن هــارون بــن عيــسى بــن بريــه اهلــامشي ، حــدثين جــدي ،  ّ ّّ
ّحدثنا عبيداهللا بن موسى ، حدثنا أبو عثمان األزدي ، عن أيب راشد ، عن أيب احلمراء قال  ّ:.. .  

  .356 ـ 355 / 1الاليل املصنوعة ) 2(
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  .)1(» ّمما ال دليل على وضعه 
ًوقـــــد صـــــنف الـــــشيخ أبـــــو الفـــــرج ابـــــن اجلـــــوزي كتابـــــا حـــــافال يف « : وقـــــال ابـــــن كثـــــري  ً ّ

  .)2( » . ..ّاملوضوعات ، غري أنه أدخل فيه ما ليس منه
وقــد أورد ابــن «  :ٍوقــال ابــن حجــر العــسقالين بعــد حــديث مــن مناقــب أمــري املــؤمنني 

حديث سعد بـن أيب وقـاص وزيـد بـن أرقـم   ، وأخرجه مناجلوزي هذا احلديث يف املوضوعات
ّوابـن عمــر ، مقتــصرا علـى بعــض طرقــه عـنهم ، وأعلــه بــبعض مـن تكلــم فيــه مـن رواتــه ، ولــيس  ّ ً

  .)3( » . ..بقادح ، وملا ذكرت من كثرة الطرق
ّواعلــم أنــه جــرت عــادة احلفــاظ« : وقــال الــسيوطي  كاحلــاكم وابــن حبــان والعقيلــي  ـ ّ

ٍم حيكمــون علــى حــديث بــالبطالن ، مــن حيثيــة ســند خمــصوصّأــ ـ وغــريهم ّ فيغــرت ابــن . ..ٍ
ًاجلوزي بـذلك وحيكـم علـى املـنت بالوضـع مطلقـا ، ويـورده يف كتـاب املوضـوعات ، ولـيس هـذا 

  . ». ..بالئق ، وقد عاب عليه الناس ذلك ، آخرهم احلافظ ابن حجر

  :أقول 
ــ سيوطي نفــسه ، بــذكر طــريقني آخــرين ّوهــذا املوضــع مــن ذلــك ، ولــذا تعقبــه احلــافظ ال

  :احلديث ، ومل يتكلم عليهما بشيء ، ومها 
  .ما أخرجه شهردار الديلمي ، بسنده عن أيب احلمراء* 
  .وما أخرجه ابن شاهني ، بسنده عن أيب سعيد اخلدري ، وسيأيت حتقيقه* 

__________________  
  .99: علوم احلديث ) 1(
  .75: لفية احلديث الباعث احلثيث يف شرح أ) 2(
  .19: القول املسدد يف الذب عن املسند ) 3(
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  :أقول 
م ابـــن كثـــري يف هـــذا احلـــديث ، فإنـــه قـــال يف عـــداد فـــضائل أمـــري  ّومبـــا ذكرنـــا يبطـــل تكل ّـــ

  :املؤمنني 
ثنـا أبـو عمـر  ّقال حممد بـن مـسلم بـن واره ، ثنـا عبيـداهللا بـن موسـى ، ـ حديث آخر« 

  . ..اين ، عن أيب احلمراء قال قال رسول اهللاألزدي ، عن أيب راشد احلرب
وهذا منكر جدا وال يصح إسناده  ًّ «)1(.  

ّوأما ما أخرجه ابن بطة العكربي ، ورواه عنه احلافظ الكنجـي بـسنده ، فهـذه تـراجم * 
  :الرجال فيه 
  :فقد ترجم له » ّأبو احلسن ابن املقري « ّأما 

 والعرب يف خرب 119 / 23 أعالم النبالء  وسري1432 / 4ّالذهيب يف تذكرة احلفاظ 
ً وغريها من كتبه ، وتوجد ترمجته يف كتب اخرى أيضا178 / 5من غرب  ٍ.  

ّابــن املقــري ، الــشيخ املــسند الــصاحل ، رحلــة الوقــت ، أبــو احلــسن علــي « : قــال الــذهيب 
  .ّبن أيب عبيداهللا األزجي ، املقرئ ، احلنبلي ، النجار

ّكـــان شـــيخا صــاحلا كثـــري التهجــد والعبـــادة والـــتالوة ، : بيــد قــال احلـــافظ تقــي الـــدين ع ً ً
  . ..ًصابرا على أهل احلديث

ًكـان مـن عبـاد اهللا الـصاحلني ، كثـري الـتالوة مـشتغال : وقال احلافظ عـز الـدين احلـسيين 
  .بنفسه

  . »643مات سنة 
__________________  

  .357 / 7البداية والنهاية ) 1(
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  :فقد ترجم له » سن الشهرزوري املبارك بن احل« ّوأما 
  164 / 10ابن اجلوزي يف املنتظم 

  الشهرزوريـ والسمعاين يف األنساب 
  52 / 17وياقوت يف معجم األدباء 
 / 20 وســري أعــالم النــبالء 141 / 4 والعــرب 1292 / 4والــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ 

289.  
ّشيخ صـاحل دين خـري ، قـيم بكتـاب اهللا ، عـ: قال السمعاين  ّ ارف بـاختالف الروايـات ّـ

  .ّ، والقراءات ، حسن السرية ، جيد األخذ على الطالب ، عايل الروايات
  .ّانتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات: وقال الذهيب 

  . »505تويف سنة 
  :فقد ترجم له » أبو القاسم بن البسري « ّوأما 

  335 / 11اخلطيب يف تارخيه 
  البسريـ والسمعاين يف األنساب 

  122 / 10ابن األثري يف الكامل و
  333 / 8وابن اجلوزي يف املنتظم 

 / 18 وســري أعــالم النــبالء 281 / 3 والعــرب 1183 / 3والــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ 
402.  

  ً.كتبت عنه وكان صدوقا: قال اخلطيب 
ًكان شيخا صاحلا عاملا ثقة: وقال السمعاين  ً ً.. .  

  . »474ّتويف سنة 
  املرتجم له يف الكتاب ، وهذه » ّابن بطة « : فهو »  العكربي أبو عبداهللا« ّوأما 
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  :مجلة من مصادر ترمجته 
  371 / 10تاريخ بغداد 

  114 / 2طبقات احلنابلة 
  321 / 11تاريخ ابن كثري 

  35 / 2العرب 
ابـن بطـة ، اإلمـام القـدوة العابـد الفقيـه «  بــ  وقد عنونه529 / 16سري أعالم النبالء 

ّتــويف ابــن بطــة وكــان مــستجاب : قــال العتيقــي « : وذكــر وفاتــه بقولــه »  العــراق ّاحملــدث شــيخ
  . »337الدعوة يف احملرم سنة 

  :فهو » أبو ذر الباغندي « ّوأما 
ّـاحلافظ ابن احلافظ ابن احلـافظ ، هـو املـتقن اإلمـام أبـو ذر أمحـد بـن أيب بكـر حممد بـن 

  .ّحممد بن سليمان بن الباغندي
  .268 / 15 يف سري أعالم النبالء كذا عنونه الذهيب
  :وتوجد ترمجته يف 

  86 / 5تاريخ بغداد 
  125 / 8والوايف بالوفيات 

  .وغريمها من املصادر
  . »326وتويف سنة 

  :املذكور ، فقد عنونه الذهيب بقوله » أبوه « ّوأما 
ّالباغندي ، حممد بن حممد بن سليمان بن احلارث ، اإلمام احلـافظ الكبـري ، حمـ«  ّدث ّ

ّالعـــراق ، أبــــو بكـــر ، ابــــن احملــــدث أيب بكـــر ، األزدي الواســــطي الباغنــــدي ، أحـــد أئمــــة هــــذا  ّ
ّ مجع وصنف وعمر وتفرد.الشأن ببغداد ّ ّ.  
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  .)1( » 312ّتويف سنة 
  .فسيأيت الكالم فيه» مسعر بن حيىي النهدي « ّوأما 
  .شريك بن عبداهللا النخعي الكويف: فهو » شريك « ّوأما 

  .)2(ّصحاح من رجال ال
  .أبو إسحاق السبيعي الكويف: فهو » أبو إسحاق « ّوأما 

  .»عمرو «  وامسه )3(ّمن رجال الصحاح كذلك 
: عبـداهللا بـن علـي ، وقيـل : واختلفوا يف أبيـه ، فقيـل » عبداهللا « فامسه » أبوه « ّوأما 

  .عبداهللا بن حيمد: عبداهللا بن عبيد ، وقيل 
  .، وال كالم فيهوكيف كان ، فهو من التابعني 
  .»مسعر بن حيىي النهدي « ّإمنا الكالم يف هذا السند على 

ّوهــذا الرجــل مل أجــد امســه فيمــا بيــدي مــن كتــب القــوم يف الــضعفاء ومــن تكلــم فــيهم ،  ُ 
  ً.ومل يزد عليه شيئا) لسانه ( وتبعه ابن حجر يف ) امليزان ( ّإاليف 

  :ٍ وأتى خبرب منكر .همسعر بن حيىي النهدي ال أعرف« : قال الذهيب 
ّحدثنا أبو ذر أمحـد بـن الباغنـدي ، أخربنـا أيب ، عـن مـسعر بـن حيـىي ، : قال ابن بطة 

  :ّحدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال 
ّقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ ٍمـــن أراد أن ينظـــر إىل آدم يف علمـــه ، وإىل نـــوح يف : ّ ْ

  .)4(» اهيم يف حلمه ، فلينظر إىل علي حكمته ، وإىل إبر
__________________  

  .383 / 14سري أعالم النبالء ) 1(
  .351 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .99 / 4ميزان االعتدال ) 3(
  .99 / 4ميزان االعتدال ) 4(
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  :أقول 
ّقد عرفت أن رجال هذا السند أئمة أعالم ، فابن املقري  ّ  » الـصاحلني من عبـاد اهللا« : ّ

ــــشهرزوري  ن خــــري ، عــــارف بــــاختالف الروايــــات والقــــراءات « : وال ّشــــيخ صــــاحل دي ـــ وابــــن » ّـ
وأبـو » إمـام قـدوة عابـد مـستجاب الـدعوة « : ّوابن بطة » شيخ صاحل عامل ثقة « : البسري 

ّأحـد أئمـة هـذا الـشأن « هذا احلديث » مسعر « وأبوه الراوي عن » إمام حافظ متقن « ذر 
«.  

ّذا احلـديث عـن هـذا الرجـل ، وال يـرون فيـه أي نكـارة ، والـذهيب الـذي فهؤالء يروون ه ّ ّ
  !!»أتى خبرب منكر « : ينص على عدم معرفته للرجل يقول 

ٌوعلى اجلملة ، فإن رواية هـؤالء األئمـة الـصاحلني عـن هـذا الرجـل توثيـق لـه ، واحلـديث  ّ ّ
  .7ّليس فيه أية نكارة غري كونه يف فضل أمري املؤمنني 

ّ ما رواه ابن بطة حكم ما رواه احلاكم ، وإنه لريد على الذهيب كـل مـا ورد علـى فحكم ّ
  .ابن اجلوزي ، فال جيوز االغرتار مبا ذكراه يف احلديثني

ّوأما ما أخرجه ابن شاهني ، فإنه وإن كان يكفـي سـكوت احلـافظ الـسيوطي عليـه ، *  ّ
ّلكن ال بد من توضيح احلال يف رجاله  ْ:  

  :ّأبو الطيب اللخمي الكويف : فهو » بن احلسني بن محيد بن الربيع ّحممد « ّفأما 
ًكــان ثقــة يفهــم ، وعــن : تــرجم لــه اخلطيــب يف تارخيــه ، وروى عــن أيب يعلــى الطوســي 

ٍكان ثقـة صـاحب مـذهب حـسن ومجاعـة وأمـر مبعـروف وـي عـن منكـر : ابن سفيان احلافظ  ٍ ً
ّطيـب بعـد أن حكـى عـن ابـن عقـدة أنـه قـد وقـال اخل .ّ، وكان ممن يطلب للشهادة فيأىب ذلـك

  .»وفيه نظر « : تكلم فيه 
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  .)1( 318 وتويف سنة 240ولد سنة 
ّوأما شيخه ، فالذي جاء يف الكتب عن  ّـحممد « : البن شاهني هو ) ّكتاب السنة ( ّ

ّوقد حتقق عندي بالقرائن أنه مصحف » ّبن عمران بن حجاج  ّ ّحممد بـن عمـر بـن هيـاج « ّ ّ «
 ، وهــو مــن رجــال الرتمــذي والنــسائي وابــن ماجــة ووثقــه أبــو جعفــر مطــني وابــن حبــان الكــويف ّ

  .)2(» صدوق «  :ّوالبزار ، وقال ابن حجر 
  .255تويف سنة 

  .فقد تقدم» عبيداهللا بن موسى « ّوأما 
  .»أبو راشد احلرباين « وكذا 
مــذي وابـــن فمــن رجــال الرت» عمــارة بــن جـــوين « وهــو » أبــو هــارون العبـــدي « ّوأمــا 

م فيـــه بعـــضهم للتـــشيع وروايتـــه مطـــاعن .ماجـــة وكتـــاب خلـــق أفعـــال العبـــاد للبخـــاري ّ وقـــد تكل ّـــ
ّأن عثمان ادخل حفرته وإنه لكافر باهللا: مناوئيه ، مثل ما روى عن أيب سعيد  ّ.  

  :قال امليالين 
قــد تبــني أن حلــديث التــشبيه طرقــا معتــربة ، وهــي تقــوي طرقــه االخــرى الــضعيفة ، ولــو ّ ً ّ 
كــان لنــا جمــال لتابعنــا املوضــوع بــأكثر مــن هــذا ، ولكــن مبــا ذكرنــاه كفايــة ، ملــن طلــب الرشــاد 

  .واهلداية ، واهللا سبحانه ويل التوفيق
ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا عليه حممد وآله الطيبني الطاهرين ّ.  

__________________  
  .236 / 2تاريخ بغداد ) 1(
  .194 / 2 ، تقريب التهذيب 178 / 26يب الكمال ذ) 2(
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