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 مقدمة المجمع

 

زالت مقومات تتعرض األمة اإلسالمیة إلى مؤامرة وھجمة استكباریة واسعة ، إذ ال   
حضارتھا ھدفًا تأریخیًا ألعدائھا الذین لم یتركوا وسیلًة تحّط من شأن االمة وقیمتھا اال 

 .وتوّسلوا بھا ، سعیًا منھم إلى تركیعھا والقضاء علیھا 

ولقد سعى االستكبار بكل ما أوتي من قوة إلى تحریف وتخریب أھم حصونھا   
ا الروحي ، وإن كان أفلح یومًا في إبعاد بعض شرائح ، وھو بناؤھا العقائدي وكیانھ   المنیعة

األمة عن مسار حركتھا الرائدة إلى متاھات الضیاع والتیھ ، فإنھ سیفشل حتمًا في سعیھ ، 
وستنھار كل محاوالتھ الرامیھ إلى حرف االمة عن دربھا األصیل الذي ابتدأه رسولنا العظیم 

واهللا متم نوره  ( )علیھم السالم(ئمة الراشدون من أھل البیتوأكملھ األ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد
 . )ولو كره المشركون 

إن المحاوالت التأریخیة التي مارستھا الحكومات المنحرفة عن خط الرسالة السماویة   
إلطفاء معالم الوعي ومحطات التوھج الفكري في االّمة ، لم تفلح أبدًا في إیجاد ثغرة ضئیلة 

رغم ما مارستھ ھذه الحكومات من  )علیھم السالم(دتھا الحقیقیین من أھل البیتبین االمة وقا
إرھاب وصرامة ، ورغم ما بذلتھ من ثروة الستجداء بعض األفواه األجیرة واألقالم المنافقة 

فقد سعت السلطات األمویة والعباسیة بكل قّوتھا وجبروتھا إلى إخفاء معالم البیت النبوي . 
رجالھ األبرار قتًال وتشریدًا ، وراحت تشّوه الحقائق وتغّیر المعالم مستغّلًة الشریف ، وطالت 

 .وّضاع الحدیث ومبتدعي السنن ومحّرفي الكلم 

والعجیب أن تعود بعض األبواق المنحرفة والوجودات المشبوھة ، إلى لعب الدور   
تخّلف في وقت تطمح فیھ نفسھ ، فتثیر الفرقة في وقت تحتاج فیھ األمة إلى الوحدة ، وتنشر ال

 !األمة إلى النھوض والتقدم 

ان علماء األمة االسالمیة ومفكریھا وحملة الرسالة فیھا َلیقع على عاتقھم أمر التصدي   
 .لھذه المؤامرات والمكائد ، فھم أمل األجیال المتطّلعة والمقصد الواثق للخطى المتعّثرة 

وھو أحد منابع الضوء في مسیرة األمة  )معلیھم السال(والمجمع العالمي ألھل البیت  
اإلسالمیة المعاصرة ، یرى أن من مھماتِھ األساسیة التصّدي لألدوار المشبوھة والتخریب 
المتعّمد في البناء الفكري والعقائدي لألمة اإلسالمیة ، وھو إذ یقدم ھذا الكتاب القّیم لمؤّلفھ 

ھي أن علماء األّمة اُالمناء لم یفّرطوا بموقف ; ة العّالمة بدر الدین الحوثي ، یؤكد حقیقًة مھم
 .ولم یتخّلفوا عن مواجھة 



موضوعیة الحوار ، وواقعیة البراھین ، : إن ھذا الكتاب یمتاز بأمرین أساسیین ھما   
بعیدًا عن اسلوب التعّسف واالضطھاد في مواجھة الفكرة وبعیدًا عن التعصب المرفوض في 

 .مواجھات الفكریة المناظرات العقائدیة وال

قل  (.. إنھ كتاب یعتمد الحقیقة بكل أبعادھا ، لم یزلزلھا االنفعال ، ولم یطمسھا التحّیز   
 . )ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین 

 

 

 والحمد هللا رب العالمین

 

 

              المعاونیة الثقافیة
 »ع«للمجمع العالمي ألھل البیت 

 



 

 

 

 مقدمة المؤلف

 

إن في ذلك آلیات وإن كنا لمبتلین  [: الحمد هللا رب العالمین ، القائل في الكتاب المبین   
وأشھد أن ال إلھ إال اهللا ، سمیع الدعاء ، الذي یستحق العبادة ، ویضاعف الجزاء ،  )1(]

وسّلم علیھ وعلى آلھ ،  وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ ، الذي أرسلھ بالھدى ، اللھم صّل
 ...الذین ھم كسفینة نوح ، من ركب فیھا نجا 

 :أما بعد   

فقد تحركت الھمم ، واستیقظ النائمون ، لّما سمعت الفرقة الناجیة والعصابة الھادیة بما   
یحاك ضد الحق وأھلھ ، فقام العلماء لإلرشاد والتعلیم ، وجدَّ الطالب في التعلم وطلب 

ركة من الفریقین زائدة على العادة ، واھتمام لكشف كید األعداء ، وذلك لما التحقیق ، بح
انتشرت في البالد كتب المخربین ، وظھرت مكائد المفسدین ومن ذلك كتاب مقبل المشتمل 

صلى اهللا علیھ (الریاض والطلیعة ، والرسالة الداعیة إلى تخریب قبة رسول اهللا: على ثالثة كتب 

 .)وآلھ وسلم

في ) م  1981ھـ ، الموافق  1401( نسخة التي وصلتنا منھ ھي الطبعة األولى سنة وال  
مطبعة التقدم ، وكان بعض اإلخوان أیدھم اهللا قد أشار باإلعراض عنھ ألن في اإلعراض 

ألنھم یرون صنیع مقبل غرضھ فیھ التصنع لدى أسیاده ، . عنھ المعارضة لھ بنقیض قصده 
ویرون في اإلعراض عنھ إخماًال لما . لة ، وترتفع درجتھ عندھم لیبذلوا لھ األموال الجزی

أما قیام العلماء ضّده فھو تشھیر بھ وبما جاء بھ ، وذلك . جاء بھ ، وتفویتًا لذلك الغرض 
ولكني رأیت الدفع . غایة مرامھ منھم ، لتكون النتیجة ما ینال من المال والجاه عند أسیاده 

مذكورة ألن في كتابھ ما قد یغتر بھ بعض القاصرین ، فتكون عن الحق أھم من المعارضة ال
وجعلت أكثر . المفسدة في ذلك أعظم ، فشرعت في الجواب وباهللا التوفیق إلى الصواب 

الجواب المنقول من كتب أسالف مقبل الذین ینتمي إلیھم في مذاھبھ ، وذلك لیكون أبلغ في 
، وھذا ھو السبب في    ما یكون بمنزلة اإلقرار الحّجة علیھ ، ولكون ذلك من المخالفین كثیرًا

 .وكتابنا ھذا ینادي بذلك مرارًا . فإذا نقلنا من كتاب منھا فال یظن بنا أّنا نراه عمدة . ذلك 

. وأرجو ممن اطلع على أحد بحوثھ أن ال یعجل باالعتراض قبل النظر في بقیة الكتاب   
 .ھ توكلت وإلیھ أنیب وھذا أوان الشروع وما توفیقي إال باهللا علی
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، فھم ال    وأغلب ھؤالء المفتین أعرفھم لیسوا من أھل العلم) :  2ص (  قال مقبل  
 .یعرفون الصحیح من السنة من السقیم 

، وكان یصلي    أن أصل الفتوى وابتداءھا من السید علي بن ھادي الصیلمي :والجواب   
في بلده إمامًا ، فسألھ سائل في مسألة الضم والتأمین لتحریك الجدل في المسألتین ، فأجاب 
بمذھبھ ، واعترضھ مقبل وأكثر من تخطئتھ ، وأجاب السید علي بن ھادي ثانیًا عن مقبل 

جوابھ توقیعات من عالمة العصر ـ شیخ اإلسالم العابد الزاھد لدفع اعتراضھ ، وأضاف إلى 
ـ علي بن محمد العجري ، واألخ العالمة العابد عبد العظیم بن حسن الحوثي وغیرھما ، كما 
یأتي ذكره ، وقصد السید علي بن ھادي تقویة جوابھ ، وعند ذلك الحت الفرصة لمقبل لسب 

كتبھ الثالثة المذكورة مطبوعة مظنة االنتشار  علماء الزیدیة ومحاربة علومھم ، فجاءت
 .بسبب طبعھا ، مما حرك الھمة للجواب عنھ 

 

 بیان فساد تجھیل مقبل للعلماء

بناه على أصلھ الفاسد في دعوى أن العلم ھو تقلید » لیسوا من أھل العلم «  :فقولھ   
وأتباعھم ، فمن كان متبعًا أسالفھ الذین ھم ابن المبارك ، ویحیى بن سعید القطان ، وتالمیذه 

لھم في الجرح والتعدیل وتصحیح الحدیث وتضعیفھ فھو عند مقبل وأشباھھ عالم ، ومن لم 
یكن على طریقتھم فلیس بعالم ، وذلك العتقاد مقبل أنھ ال سبیل إلى معرفة السنة والتمییز 

بل وأصحابھ ، وھو بین الصحیح والسقیم إال تقلیدھم ، فمن قلدھم في ذلك فھو العالم عند مق
عندھم مجتھد غیر مقلد ، ومن لم یكن على طریقتھم فھو عند مقبل جاھل بالسنة ، ألنھ قد 

ونحن ال نوافقھ على ھذه الدعوى ، ألنھا أساس الباطل ، . عدل عنده عن طریق المعرفة 
وزمام الضالل ، ولیست طریق المعرفة بالحق ، بل ھي طریق التورط والعمى عن الھدى 

كالذي استھوتھ الشیاطین في األرض حیران لھ أصحاب یدعونھ إلى الھدى ائتنا قل إن     [
 . )2(]ھدى اهللا ھو الھدى وأمرنا لنسلم لرب العالمین 

 

 علماء السنة من ھم

 .   أنا قّلدت ابن المبارك وابن القطان وأتباعھ ألنھم علماء السنة: فإن قلت   
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التي جاء بھا ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن السنة المطلوبة حقًا ھي سّنة رسول اهللا :قلنا   
صلى اهللا علیھ وآلھ (فعلماء السنة الحقیقیون ھم أھل الحق في التمییز بین ما جاء بھ رسول اهللا

 .وما ھو مكذوب علیھ ، والتمییز بین من یستحق الجرح ومن یستحق التعدیل )وسلم

، ألنھم    جابر الجعفي ، ویزید بن أبي زیاد علماء السّنة: رى أنك ال تعتبر أمثال أال ت  
عندك مخالفون للحق ؟ وحدیثھم بعضھ عندك غیر صحیح فال یجوز عندك اتباعھم وإن كان 

وكذا عمرو بن عبید ، . عندھم حدیث كثیر جدًا فھو ال یفید أن یسموا عندك علماء السنة 
المدني وأشباھھم، فال یفید ما عندھم من الحدیث الكثیر، وإن ادعوا  وإبراھیم بن أبي یحیى

أنھ السنة، فال یجب عندك تصدیق دعواھم، وال یعتبرون علماء السنة عندك ، وھكذا علماء 
الحدیث من الشیعة والمعتزلة ، فھم ال یعتبرون عندك علماء السنة یجب اتباعھم ألجل ھذا 

،    ابن المبارك: أھل الحق ، وأنك جعلت علماء السنة ھم  فظھر أن أھل السنة ھم.    االسم
وابن القطان ، وأحمد ، ویحیى ، والبخاري ، ومسلم وأتباعھم ، لزعمك أنھم أھل الحق ، ال 

أال ترى أن الكالم على الرجال بغیر حق ال . لمجرد جمع الحدیث والكالم على الرجال 
 یصیر بھ الرجل من علماء السنة ؟

ك ترى أئمتك ھم أھل الحق ، وأنك جعلتھم علماء السنة دون غیرھم لھذا فتحصل أن  
 .المعنى 

ھذا الحدیث صحیح ، وھذا سقیم :    من أین علمت أنھم أھل الحق في قولھم :فنقول لك   
، وھذا معلول ، وھذا سلیم ، وھذا الراوي مبتدع ال یقبل حدیثھ ألنھ داعیة إلى بدعتھ وھذا 

ي روایتھ ، وھذا صاحب مناكیر متھم في حدیثھ ؟ مع أنھ یجوز علیھم صاحب سنة یوثق بھ ف
الخطأ في االعتقاد بأن یجعلوا صاحب الحق مبتدعًا ، وھو صاحب السنة المحكمة في الواقع 

صلى اهللا علیھ (أو الكتاب المحكم ، ویجعلوا المبتدع المتمسك باألحادیث المكذوبة على رسول اهللا

أو المتأولة لحجة على التأویل صحیحة یجعلوا المتمسك بھا بدون تأویل أو المنسوخة )وآلھ وسلم
صاحب سنة ، ویجعلوا الراوي لألحادیث الصحیحة صاحب مناكیر ، ألنھ یروي ما یخالف 

، فینكرون حدیثھ ویتھمونھ بالكذب ، ویجعلون من یروي األحادیث   مذھبھم واعتقادھم
التي ھي المناكیر في الحقیقة ، ولكنھا موافقة )آلھ وسلمصلى اهللا علیھ و(المكذوبة على رسول اهللا

العتقادھم ، فال ینكرونھا ، بل یجعلوا راویھا ثقة ، ألن أحادیثھ عندھم مستقیمة لیس فیھا ما 
ینكرون ، ألنھم ال ینكرون ما یوافق اعتقادھم ، وما نشأوا علیھ وتربوا على سماعھ فراویھ 

 .عندھم غیر مّتھم ، بل یوثقونھ 

ھذا ال یجوز على یحیى القطان وابن معین وأحمد والبخاري ومسلم  :فإن قال مقبل   
 .والنسائي والدارقطني وأتباعھم ، بل ھم أھل الحق 



صلى اهللا علیھ (من أین علمت أنھم أھل الحق ؟ أمن كتاب اهللا ؟ أم من سنة رسول اهللا :قلنا   

وإن . ات الحّجة من كتاب اهللا ، ولن تجدھا أبدًا ھ: من كتاب اهللا ، قلنا : ؟ فإن قال )وآلھ وسلم
لیس ذلك في حدیث متواتر معلوم ، أو : قلنا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من سنة رسول اهللا: قال 

مجمع علیھ ، أو في حدیث أھل البیت وشیعتھم ، أو في حدیث یثبت بحجة صحیحة بدون 
صول الحدیث وقواعد الجرح والتعدیل تقلید ألسالفك ، فمن أین یثبت أن الحق معھم في أ

 والتمییز بین الروایة المنكرة وغیرھا ؟ ومن أین یعلم أن كل واحد منھم على الحق في ذلك ؟

 .إن في السنة التي یرویھا البخاري ومسلم ما یدل على ذلك : فإن قلت   

كون قبولھ ھذا غیر صحیح ، ولو كان في حدیثھم ذلك لما قامت بھ حّجة ، ألنھ ی :قلنا   
مبنیًا على أنھم على الحق في تصحیح ما صححوه ، وجعلھم أھل الحق مبني على تصحیح 
ما رووه ، وذلك دور ال یصح ما یبنى علیھ ، ألن مرجوعھ إلى االستدالل على صحة 
الدعوى بالدعوى ، وذلك یدل على أن لیس عندك إال التقلید األعمى ، فكیف تنزل عن تقلید 

د الذھبي وابن الجوزي في قبول أقوالھم في الجرح والتعدیل ، وھما مبتدعان أولئك إلى تقلی
داعیان إلى بدعتھما ؟ وھب أنك ال تدري من ھو المبتدع ، ومن العامل بكتاب اهللا وما جاء 

أفال یكفیك تجویز الخطأ علیھما ، وتجویز أن یكونا مبتدعین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بھ رسول اهللا
 بدعتھما ؟ داعیین إلى

ھل دل على ذلك الكتاب : فقلنا . ال یجوز ذلك علیھما ، رجع السؤال األول : فإن قلت   
؟ أم أنت مقلد في    ؟ ھل دلت على ذلك السّنة المحكمة الثابتة بدون تقلید لھما وألسالفھما

في األصل والفرع ؟ ومع ذلك تعیب التقلید وتحتج إلبطالھ باآلیة القرآنیة ، وأنت مرتبك 
 .التقلید 

 ھال لنفسك كان ذا التعلیم*** یا أیھا الرجل المعلم غیره 

 فإذا انتھیت إذًا فأنت حكیم*** إبدأ بنفسك فانھھا عن غّیھا 

 عار علیك إذا فعلت عظیم*** ال تنَھ عن خلق وتأتي مثلھ 

 



 

 تعریضھ بالموقعین على فتوى الصیلمي

وأورد بحثًا في التحذیر من ذلك ، ثم جعل » خطر الفتوى بغیر علم «  :قال مقبل   
وقد یكون سبب الفتوى بغیر علم خشیة « : یعرض بالمفتین یزعم أنھم أفتوا بغیر علم ویقول 

 .» المزاحمة على الدنیا 

، ولیس   أنھم لو كانوا ممن یبیع الدین بالدنیا لعلموا من أین تؤكل الكتف :والجواب   
ھم وبین الدنیا إال أن یغیروا المذھب ، ویخدموا أغراض الملوك ، ویدعوا الناس إلى ما بین

یوافق أھواء الملوك ، ویفدوا إلیھم ، ویخالطوھم ویتقربوا إلیھم ، فتأتي األموال الكثیرة 
تلك الدار  [: ولكن حاشاھم أن یختاروا ذلك ، واهللا تعالى یقول . والمناصب الدولیة العالیة 

 . )3(]خرة نجعلھا للذین ال یریدون علّوًا في األرض وال فسادًا والعاقبة للمتقین اآل

، وبأنھم   ولقد أفرط مقبل في بحثھ ھذا ، حیث یعرض بالعلماء ویعرض برمیھم بالكبر  
ا یلفظ من قول إال م [: أشباه إبلیس ، وبالحسد ، وأنھم أشباه أھل الكتاب ، واهللا تعالى یقول 

 )5(]وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون     [: ویقول سبحانھ وتعالى  )4(]لدیھ رقیب عتید 
 .صدق اهللا العلّي العظیم 

والسّنة ، قال اهللا التحذیر من قبول الفتاوى الجائرة بدون دلیل من الكتاب  :قال مقبل   
یوم تقّلب وجوھھم في النار یقولون یا  [: سبحانھ حاكیًا عن بعض المقلدین على الضالل 

 )6(]وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضّلونا السبیال * لیتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال 
. 

أنت إذا تدّبرت ھذه اآلیات وجدت أن التقلید األعمى من و: ثم بعد ذكر آیات قال مقبل   
 .الشیطان لیصدالناس عن الكتاب والسّنة 

قد بّینا أنك مقلد تقلیدًا أعمى ، ألنك تقّلد ابن المبارك والبخاري ومسلمًا وابن  :أقول   
ھذا : ھذا الحدیث صحیح ، وھذا سقیم ، وقولھم : الجوزي والذھبي واضرابھم في قولھم 

لراوي مبتدع ، وھذا صاحب سّنة ، وھذا جّید الحدیث ، وھذا منكر الحدیث ، تقلیدًا أعمى ال ا
، فكیف تعترض على تقلید بتقلید وتدعي لنفسك أنك العالم    تعتمد فیھ على كتاب وال سّنة
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عن رسول  )7(كما في الحدیث »المتشبع بما لم یعط كالبس ثوبي زور « الوحید ؟ مع أن 
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 

 مقبل یعیب التقلید وھو مقلد

أم آتیناھم كتابًا من قبلھ فھم  [: سوء عاقبة التقلید األعمى ، قال اهللا تعالى  :قال مقبل   
 :اآلیات ، ثم أنشد  )8(]بھ مستمسكون 

 راض بقائده الجھول الحائر*** ق بین مقلد في دینھ ما الفر

 أعمى على عوج الطریق الجائر*** وبھیمة عمیاء قاد زمامھا 

قد بّینا أنك مقّلد تقلیدًا أعمى ، فانظر ما ھو الجواب ؟ واسأل نفسك أوًال ،  :والجواب   
لیم ، وأنت في ذلك ألن المھم في علم الحدیث ھو التمییز بین الصحیح والسقیم والمعلول والس

 .مقّلد لسادتك البخاري ومسلم والذھبي وأضرابھم ، وھكذا تعیب التقلید وأنت مرتبك فیھ 

 .؟    قال فالن بدون دلیل: ومن الذي یقبل من العلماء ) :  112ص ( في  قال مقبل  

ل ومث! أنھ من ھذا القبیل ، تعیب التقلید وأنت في وحل عمیق منھ یا مقبل  :والجواب   
 .ھذا إنكارك للمراسیل 

 

*   *   * 
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 فیما یعد قبولھ تقلیدًا وقبول المراسیل

 في الجرح والتعدیل
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من الكتب وھو ینقل لنا من الشفاء وغیره : وما بعدھا ما لفظھ )  111ص (  قال مقبل  
التي لیس لھا أسانید ، ألنھ ال یعلم أن أئمتنا أھل السّنة كعبد اهللا بن المبارك ، وشعبة بن 
الحجاج ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ال یقبلون الحدیث إال بإسناد ، ثم ینظرون في ذلك 

 ابن ؟ وھل ھو سالم من العلة والشذوذ ؟ ورحم اهللا   اإلسناد ، أرجالھ ثقات ؟ وھل ھو متصل
فھؤالء ھم . اإلسناد من الدین ، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء : المبارك إذ یقول 

 .، وھم قدوتنا ، وعلى حّبھم وسلوك طریقھم نحیا ونموت إن شاء اهللا    أئمتنا

إنك تقبل المراسیل في الجرح والتعدیل ، وعلیھما ینبني إسقاط الروایة  :والجواب   
ند للحدیث إذا لم یعرف رجالھ ال یكون حّجة ، وإذا كان ال یثبت إال وتصحیحھا ، ألن الس

فقد . بالسند ، فكذلك الجرح والتعدیل ال یثبتان إال بالسند ، ألنھ یحتمل أن یكون غیر صحیح 
« ) :  180ص ( مثال ذلك في . وقعت فیما تعیبھ من حیث التقلید ومن حیث قبول المرسل 

، حتى یظھر لك رمیھ للمحدثین بما لم یقولوا ،    ن في أبي خالدواآلن أذكر لك كالم المحدثی
وحتى یتضح لك أن العمل باألحادیث الموجودة في المجموع مشكل جدًا ، حتى یعلم من 

عمرو بن خالد القرشي : في میزان االعتدال  )رحمھ اهللا(خرجھ من علماء الحدیث ، قال الذھبي
كان في جوارنا یضع الحدیث ، فلما فطن : ل وكیع ، كوفي أبو خالد ، تحول إلى واسط ، قا

عن أبي عوانة ، كان عمرو بن خالد یشتري : وقال معلى بن منصور . لھ تحول إلى واسط 
 .» الصحف من الصیادلة ویحدث بھا 

أین إسناد ھذا الجرح وما صحتھ ؟ فقد جمعت بین التقلید تارة في موضع ، : فأخبرنا   
 .رى في موضع آخر ، وتارة تجمع بین األمرین في موضع واحد وقبول المراسیل تارة أخ

، أو في جرحھم في الراوي ألنھ ) منكر الحدیث : ( ومن التقلید اتباعھم في قولھم   
عندھم منكر الحدیث ، وأكثر جرحھم للشیعة من ھذا القبیل ، واتباعھم في ذلك تقلید ، ألن 

، ألنھم قد ) كذاب : ( وكذلك اتباعھم في قولھم . إنكارھم لھ مبني على مخالفتھ العتقادھم 
یریدون بالكذب روایات مخالفة العتقادھم یظنونھا كذبًا ، فتكذیبھ مبني على مذھبھم ، 
فتقلیدھم في التكذیب یستلزم التكذیب بال حجة ، وألنھم قد یكذبون من غضبوا علیھ ، وإن 

ذبھ أحدھم لغضبھ عند ذلك ، كما روي كان یحتمل أنھ أخطأ في روایة ولم یتعمد الكذب ، فیك
عن أحمد بن حنبل في تكذیب یحیى بن عبد الحمید الحماني كما یأتي إن شاء اهللا ، فتقلیدھم 

 .في ذلك خبط عشواء 



ومن لطیف ھذا الباب « ) :  77ص ( قال محمد بن إبراھیم الوزیر في الروض الباسم   
نتین في الجرح على من یھم ویخطئ في حدیثھ أن یعلم أن لفظ كذاب قد یطلقھ كثیر من المتع

ومن طالع . ، وإن لم یتبین أنھ تعّمد ذلك ، وال تبین أن خطأه أكثر من صوابھ ، وال مثلھ 
كتب الجرح والتعدیل عرف ما ذكرتھ ، وھذا یدل على أن ھذا اللفظ من جملة األلفاظ 

 .انتھى المراد » المطلقة التي لم یفسر سببھا 

، ویعرف أنھ    ح أو التكذیب تقلید ، إذا لم یعرف القابل لھ ما ھو السببفقبول الجر  
. یصح اعتباره سببًا للجرح أو التكذیب ، یعرف ذلك بحجة صحیحة غیر مبنیة على تقلید 

كثیر من ھذا الجرح ) الطلیعة في الرد على غالة الشیعة ( وفي كتاب مقبل الذي اسمھ 
» لیس بشيء « : ، فیقول الجارح    إسناده وبدون حّجةالمطلق المرسل ، قبلھ مقبل بدون 

دون أن یبین ھل یعني أنھ مجرب في كذب متعّمد ، أو یعني أن مذھبھ مخالف ، وأنھ في 
رأي الجارح مبتدع ال ینبغي أن یروى عنھ ؟ ودون أن یبین الحجة على دعواه أنھ لیس 

حجة ، تقلید أعمى ، فلماذا یكون بشيء ، فاتباعھ في ذلك من دون معرفة للسبب وال معرفة ب
أما إذا لم نسمھ تقلیدًا فلیس مذمومًا ، وإن كان اتباعًا لغیر ! التقلید مذمومًا إذا سّمیناه تقلیدًا ؟ 

، مع أن االتباع لمن یحتمل أنھ مبطل ھو مذموم ألجل اتباعھ بدون اعتماد على    حّجة
سم یخلص من الحكم للزم أن یكون لغیركم ، ال لمجرد اسم التقلید ، ولو كان تغییر اال  دلیل

ھذا لیس تقلیدًا ، ألن أسالفنا متمسكون بالكتاب والسنة ، ونحن : أن یتبعوا أسالفھم ویقولوا 
فإذا كنتم تنكرون ھذا ، فما لكم . في اتباعنا لھم إنما اّتبعنا الكتاب والسّنة ، ولیس ذلك بتقلید 

والتعدیل ؟ وھم بنوا ذلك على مذھبھم الذي لم یثبت ال تنكرون تقلیدكم ألسالفكم في الجرح 
 .بدلیل صحیح 

 

 جرح الراوي بسبب تشّیعھ

صلى اهللا (كنت مع النبي« : قولھم في مینا الذي روى عن ابن مسعود قال : من أمثلة ذلك   

نعیت : قال ما شأنك ؟ : فقلت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لیلة وفد الجن ، فتنفس رسول اهللا)علیھ وآلھ وسلم
: إلى قولھ ـ    أبو بكر ، فسكت ـ: من ؟ قلت : فاستخلف ، قال : إلي نفسي یابن مسعود ، قلت 

والذي نفسي بیده لئن أطاعوه لیدخلن الجنة أجمعین أكتعین : علي بن أبي طالب ، قال : قلت 
«)9( . 
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موضوع ، والحمل فیھ على مینا ، وھو مولى لعبد « :  )10(قال ابن الجوزي في كتابھ  
س بثقة ، ومن مینا لی: الرحمن بن عوف ، وكان یغلو في التشیع ، قال یحیى بن معین 

؟ وقال أبو حاتم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الماص بظر أمھ حتى یتكلم في أصحاب رسول اهللا
 .» ... الرازي كان یكذب 

فمینا عندھم كان یكذب لروایتھ ھذا الحدیث ، ولیس بثقة ألجل ذلك ، وھذا الحدیث   
وایات التي ینكرونھا ، وإذا كان وھكذا یجرحون الشیعة بالر. عندھم موضوع ألنھ رواه مینا 

ذلك لھم ألجل مذھبھم ، أفال یكون للشیعة أن یجرحوا في رواة فضائل أبي بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبیر ومعاویة بمجرد روایتھا ، ولو لم یكن سبب آخر ؟ فما لك یا مقبل 

، ولم تنقل )علیھ السالم(جمعت جملة مما تزعم أنھ موضوع أو ضعیف من أحادیث شیعة علي
 مثلھ من أحادیث شیعة عثمان في فضائل أئمتھم ؟

إن كنت ترید التحذیر من األحادیث الموضوعة والضعیفة وأنت تقول في   
صلى اهللا علیھ وآلھ (ولقد عظمت المصیبة ، واشتد خطر ما حذرنا رسول اهللا) :    144   ص   (

ة كثیر من الواعظین وغیرھم من الكذب علیھ ، حتى أصبحت األحادیث المكذوبة بضاع)وسلم
من المتمذھبین ، ال سیما في باب المناقب ، فقد توسع الناس في ذلك حتى أفضى إلى تضلیل 

 .كل طائفة األخرى 

فإذا كان سلفك قد ضللوا كثیرًا من الشیعة وكذبوھم وجعلوھم دجالین ألنھم  :فنقول لك   
ا ال ترد على ابن الجوزي وابن معین رووا ما یخالف عقیدة سلفكم في عثمان وغیره ، فلماذ

والذھبي ھذا الغلو ، وتحذرھم من عقائدھم المبنیة على روایات العثمانیة ، وتبین لھم كذب 
كثیر من العثمانیة في الروایات التي یروونھا لنصرة مذھبھم ، إن كنت ترید نصح األمة كلھا 

وكیف وقعت فیما عبتھ ،  وتردھا عن خطأھا في تضلیل كل طائفة األخرى من الطرفین ؟
حیث ضّللت الشیعة ، وقررت رد حدیثھم ، واجتھدت في جمع من طعن فیھ منھم ، ولم تفعل 

 ذلك بالعثمانیة ؟

 .إن العثمانیة أھل صدق ولیس لھم مثل رواة الشیعة : فإن قلت   

ال  ، فإن غیرك   ھذه دعوى یكذبھا البحث ، وإذا كان جھلك قد بلغ بك ھذا الحد :قلنا   
یجھل ، فقد جمع بعضھم في ھذا المعنى جمعًا كبیرًا ، وقد قال ابن حجر ولم ینصف في 

وأما الفضائل فال تحصى ، كم وضع الرافضة في فضل ) :  13ص  1ج ( لسان المیزان 
 .الخ ... أھل البیت وعارضھم جھلة أھل السنة بفضائل معاویة بدءًا وبفضائل الشیخین 
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لم ینصف ، ألنھ نسب الوضع إلى الروافض على مذھبھ عمومًا ، وإلى جھلة  :وقلت   
أھل السنة على مذھبھ خصوصًا ، وجعل ابتداء الوضع من الروافض ، ولسنا نقلد في ھذا ـ 
أي في الجرح بروایة ما یخالف المذھب ـ ولكن ینظر إلى وجھ وقعت علیھ الروایة یدل على 

لك ، ولكن أردنا أن ما صنعتھ العثمانیة بالشیعة ال تعجز تعمد الكذب أو یوجب التھمة بذ
ویترتب على ذلك تعدیل عدد ممن جرحتھم العثمانیة من . الشیعة أن تصنع مثلھ بالعثمانیة 

الشیعة ، وجرح عدد ممن وثقھم العثمانیة من رواتھم ، بروایتھم ما ھو عند الشیعة مناكیر ال 
ویترتب على ذلك سقوط روایات كثیرة وثبوت روایات یشھد لھا الكتاب وال سّنة معلومة ، 

 .كثیرة 

 

 الجرح والتعدیل وطریقھما

وبھذا یظھر لمن أنصف أن قبول الجرح المطلق ، والتوثیق بدون نظر في حجة ذلك   
تقلید ، وأنھ لیس من قبول الروایة التي ال تحتاج إلى المطالبة بحجة ، ألن أكثر التوثیق 

ظر في حدیثھم ، فإذا كان سلیمًا من المناكیر ، سلیمًا من التخلیط ، سلیمًا للرواة لیس إال بالن
من الكذب عندھم ، وثقوھم ، وإذا كان الراوي ینفرد بروایات عن المشاھیر ، أو یخالف 

ومن طالع كتاب ابن . حدیثھ حدیث الثقات ، أو یروي منكرًا عندھم ال یتابع علیھ ، جرحوه 
یزان ، وكتاب الجرح والتعدیل ـ البن أبي حاتم ـ عرف ھذا ، حبان في الضعفاء ، والم

وعرف أن الجرح بترك الصالة أو شرب الخمر أو نحو ذلك ـ مما ال تختلف فیھ المذاھب ـ 
نادر ، وأن التوثیق بما ھو مجمع علیھ بین األمة قلیل ، فأكثر الجرح والتعدیل بمنزلة فتوى 

قسم الروایة لما ال تختلف فیھ المذاھب ، وقبولھ  من الجارح والمعدل ، ومذھب لھ لیس من
بدون اعتماد حجة تقلید ال عمل بالروایة ، وكذلك تصحیح حدیث أو تضعیفھ كالفتوى ، ألنھ 

 .تابع للمذھب في الرواة ، فقبول التصحیح والتضعیف بدون اعتماد على حّجة تقلید 

، فكیف یكون    مناكیر أو نحو ھذایروي ال: إنھم یحتّجون للجرح بأن یقولوا : فإن قلت   
 قبول الجرح تقلیدًا ممن قد اطلع على ھذه الحّجة ؟

إن كون الحدیث منكرًا یحتاج إلى بّینة ، ألنھ قد یكون منكرًا عند الجارح ولیس  :قلنا   
، وقد    منكرًا في الواقع ، وقد یكون انفراده عن بعض المشاھیر لسبب واضح وعذر مقبول

لحدیث الثقات ألنھ ھو الثقة ، وإنما خالفوه تعصبًا لمذھبھم في مسألة قد اتضح تكون مخالفتھ 
أنھا من أسباب التعصب ، فلیسوا ثقاتًا في الواقع وإن كانوا ثقاتًا عند الجارح ، فقبول قول 

إنھ یروي المناكیر تقلید لھ في معنى المنكر ، وفي أن االنفراد بالروایة عن : الجارح 



طلقًا ، أو في أن ھذا الراوي یجرح بتفرده ، ألنھ لیس لھ عذر في ظن المشھور قادح م
 .الجارح ، أو ألنھ یبغضھ فال ینتبھ لعذره 

 ولكن عین السخط تبدي المساویا*** وعین الرضا عن كل عیب كلیلة 

لم یطلع تقلید ، ألنھ قد یكون لھ متابع ، لكنھ » ال یتابع علیھ « : وقبول قولھ إذا قال   
، ولیس ضعیفًا وال    على روایتھ المتابعة ، أو لم یعتبره شیئًا لفرط ضعفھ عنده ، أو لسقوطھ

ساقطًا في الواقع ، أو ظّنھ سرق الحدیث ولیس سارقًا ، وإنما ساء ظّنھ فیھ ألنھ شیعي روى 
یتابع علیھ  ال« : بعض الفضائل مثًال ، فلم یعتبر روایتھ متابعة للراوي اآلخر ، فقبول قولھ 

 .تقلید » 

 

 

 رجال الحدیث والجرح والتعدیل

فقد بان أن ھذه االحتجاجات الصوریة إنما ھي دعاوى ، وأن قبولھا تقلید إذا لم یكن   
وقد أشار الذھبي إلى أن ھذا نظري اجتھادي ، حیث قال في . عن دلیل یدل على صدقھا 

ما حكاه ابن حجر عن الذھبي في لسان ترجمة ـ أبان بن حاتم األملوكي ـ في المیزان ، فی
صدوق ، وثقة ، وصالح ، ولیِّن ، ونحو : كما إذا قلت « : ولفظھ )  9ص  1ج ( المیزان 

وكذلك . فصرح بأن ذلك اجتھاد . » ... ذلك ، ولم أضفھ إلى قائل فھو من قولي واجتھادي 
من كان : ل ابن حبان قا: فقال )  14ص  1ج ( أیضًا ) لسان المیزان ( أشار ابن حجر في 

،    منكر الحدیث على قّلتھ ال یجوز تعدیلھ إال بعد السبر ، ولو كان ممن یروي المناكیر
ووافق الثقات في األخبار لكان عدًال مقبول الروایة ، إذ الناس في أقوالھم على الصالح 

فأما المجاھیل ھذا حكم المشاھیر من الرواة ، . ، حتى یتبین منھم ما یوجب القدح    والعدالة
 .الذین لم یرو عنھم إال الضعفاء فھم متروكون على األحوال كلھا 

وھذا الذي ذھب إلیھ ابن حبان ـ من أن الرجل إذا انتفت عنھ جھالة « : قال ابن حجر   
عینھ كان على العدالة إلى أن یتبین جرحھ ـ مذھب عجیب ، والجمھور على خالفھ ، وھذا 

 .فسّمـاه مذھبًا ولم یجعلھ روایة . » ... الذي ألـّفھ ) تاب الثقات ك( ھو مساك بن حبان في 

في ترجمة إبراھیم ابن یزید )  100ص  1ج ( وقال ابن حبان ، في كتاب المجروحین   
روى عن عمرو بن دینار ، وأبي الزبیر ، ومحمد بن عباد بن جعفر مناكیر كثیرة : الخوزي 

سّیئ  )رحمھ اهللا(ب أنھ المتعمد لھا ، وكان أحمد بن حنبلوأوھامًا غلیظة ، حتى سبق إلى القل
 .فسماه رأیًا ال روایة . » ... الرأي فیھ 



كان یحیى بن معین ) : 128ص  1ج ( وكذا قال في إسماعیل بن محمد بن جحاده   
 .وكان یحیى بن معین حسن الرأي فیھ : وكذا قال في بقیة . سیئ الرأي فیھ 

ون رأیًا واجتھادًا عندھم ما تكرر من ابن حبان في جرح الرواة ، ومما یدل على أنھ یك  
فحش المناكیر في أخباره التي یرویھا عن الثقات ، حتى یسبق إلى القلب أنھ : من نحو قولھ 

 .فمعنى ھذا الترجیح واالجتھاد أنھ یتعمد الكذب . » ... كان المتعمد لھا 

، حیث قال   الف مذاھب ال خالف روایةوأشار الترمذي إلى أن الخالف في الرجال خ  
من تحفة )  514  ص   10   ج   ) (جامع الترمذي ( الملحق في آخر ) العلل ( في كتاب 

وقد اختلف األئمة في تضعیف الرجال كما « : ولفظھ . األحوذي بشرح جامع الترمذي 
 .» ... اختلفوا فیما سوى ذلك من العلم 

وھا ھنا مھمة :   ي شرح حدیث عفیف الكندي ما لفظھف) كرامة األولیاء ( وفي حاشیة   
، فبعضھم یوثق الرجل   اختلف أئمة النقل في األكثر: ذكرھا الزركشي حیث قال ما معناه 

اختلف األئمة في تضعیف الرجال : إلى الغایة ، وبعضھم یوھیھ إلى الغایة ، قال الترمذي 
یكون إمام منھم حجة على اآلخر في قبول  كما اختلفوا فیما سوى ذلك من العلم ، وحینئذ فال

روایة راو أو رده ، كما ال یكون قول البعض حّجة على بعض في االجتھادیات ، ألن في 
 .انتھى معنى كالم الزركشي : الجرح والتعدیل ضربًا من االجتھاد ـ إلى أن قال ـ 

حیث قال )    لباسمالروض ا( وأشار إلى ھذا المعنى محمد بن إبراھیم الوزیر في  :قلت   
ورد قول القائل أن التشبیھ مستفیض عن اإلمام أحمد بن حنبل : في الذب عن أحمد بن حنبل 

ومنھا أن العدد الكثیر قد یغلطون في روایة المذھب وإن لم یتعمدوا : ، فقال في الجواب عنھ 
وذلك ال یكون إال الكذب ، فال یحصل العلم بخبرھم ، ألن شرط التواتر الكثرة المفیدة للعلم ، 

إذا أخبروا عن علم ضروري دون ما أخبروا عن ظن أو استدالل ، ولكنھ یحتمل في 
المخبرین عن اإلمام أحمد أنھم ألزموه ذلك بطریق نظریة استداللیة ، فال یفید خبرھم التواتر 

.... 

یة یفید أن الجرح یكون رأیًا ومذھبًا ال روا» بطریق نظریة استداللیة « : فقولھ   
 .خالصة ، فاالتباع فیھ بدون حّجة ھو تقلید ال مجرد قبول روایة 

في سیاق ) الروض الباسم ( وأشار ابن الوزیر إلى ھذا المعنى أیضًا ، حیث قال في   
أنھ قد رمي بالقصور في علمي العربیة والحدیث « الذب عن أبي حنیفة ورّد قول المعترض 

ثم )  152و  151  ص   (جھول ، وبّین وجھ ذلك في أنھ یقبل الم: فأجاب في ذلك وذكر » 
أن یكون ضعف أولئك الرواة الذین روى عنھم مختلفًا فیھ ، ویكون : المحمل الثاني : قال 

مذھبھ وجوب قبول حدیثھم وعدم االعتداد بذلك التضعیف ، إما لكونھ غیر مفّسر لسبب أو 



لعلماء والحفاظ ، بل لم یسلم من وقد جرى ذلك لغیر واحد من ا. ألجل مذھب أو غیر ذلك 
 ....، كما قدمنا ذلك ، وكذلك أئمة ھذا العلم   ذلك صاحبا الصحیح

أنھ یكون الخالف فیما یعد سببًا للجرح ، » إما لكونھ غیر مفّسر لسبب « : فأشار بقولھ   
فیكون سببًا عند الجارح ، وھو غیر سبب عند غیره ، فال یقبل الجرح المطلق مع ھذا 

 .حتمال اال

وكذلك أشار إلى أنھ یكون التصحیح للروایة » أو ألجل مذھب « : وكذلك قولھ   
 154ص ( وإبطالھا عن اجتھاد ، حیث قال في الذب عن أبي حنیفة أیضًا في الروض الباسم 

أن تكون روایة اإلمام أبي حنیفة من قبیل تدوین ما بلغھ من الحدیث : المحمل الرابع ) : 
وغرضھم . ، كما ھو عادة كثیر من مصنفي الحفاظ أھل السنن والمسانید  صحیحھ وضعیفھ

بذلك حفظ الحدیث لألمة ، لینظر في توابعھ وشواھده ، فإن صح منھ شيء عمل بھ ، وإن 
بطل شيء حذر من العمل بھ ، وإن احتمل الخالف كان للناظر من العلماء أن یعمل فیھ 

 ....باجتھاده 

ب الحدیث ، وإن التزم مصنفوھا الصحة ، فللناظر من العلماء أن وكذلك أكثر كت :قلنا   
یعمل فیھا باجتھاده ، ألن أكثرھا أو الكثیر من حدیثھا محتمل الخالف بواسطة الخالف في 
رجال السند ، والخالف في وجوه الترجیح ، وإن كانت مما ادعي اإلجماع على صّحتھ ، 

، ألن مدعي اإلجماع لم یسمع    لمدعي بالضرورةفھذه الدعوى لیست مستندة إلى ما یعلمھ ا
وال یخفى ھذا على منصف ، بل ھذه الدعوى مبنیة على . كل واحد من األمة یصحح ذلك 

نظر واستدالل یمكن معارضتھ بنظر واستدالل ، فاالتباع في الدعوى ھذه تقلید ، ألنھا مبنیة 
كالم ابن الوزیر في الذب عن  وقد مّر. على اجتھاد ، ال مستندة إلى مشاھدة أمر محسوس 

فھو یصلح جوابًا » ... إن العدد الكثیر قد یغلطون « : أحمد بن حنبل ، حیث قال ابن الوزیر 
 .علیھ في دعواه االجماع على الصحیحین ، استنادًا إلى قول من یدعي اإلجماع 

یمكن  ، فالمدعون   أن دعوى اإلجماع لم تستند إلى مشاھدة أمر ضروري :فالجواب   
غلطھم باستنادھم إلى قرائن ظّنوا أنھا تدل على اإلجماع ، وھي في الواقع غیر صحیحة ، 
فال یلزم غیرھم قبول دعواھم ما لم یترجح عنده مثل ما ترجح عندھم ، ویؤدیھ اجتھاده إلى 

 .مثل ما أداھم إلیھ اجتھادھم 

قال محمد بن إبراھیم : ولنرجع إلى بیان أن قبول الراوي أو رّده اجتھادي ، فنقول   
قال الحافظ : في الكالم في أبي جعفر الرازي )  126ص ( الوزیر في الروض الباسم في 

: ، فقال المدیني مرة    قد اختلف قول ابن المدیني وابن معین وأحمد بن حنبل; عبد العظیم 
الحدیث ،  صالح: لیس بقوي ، وقال مرة : وقال أحمد مرة . كان مخلطًا : ثقة ، وقال مرة 



. یھم كثیرًا : قال أبو زرعة الرازي . ثقة یكتب حدیثھ إال أنھ یخطئ : وقال ابن معین مرة 
مجموع كالمھم یدل على أنھ صُدوق : قال محمد بن إبراھیم . سّیئ الحفظ : وقال الفالس 
فلھذا اضطربوا في توثیقھ ألن معرفة حد الوھم الذي یجب معھ ترك الصُدوق . یخطئ ویھم 

 ....قیقة اجتھادیة ، یكون فیھا للحافظ قوالن ، كما یكون للفقیھ قوالن في دقیق مسائل الفقھ د

 

 العلماء والجرح المطلق

والصحیح   «: في الجرح المطلق الذي لم یبین فیھ سبب الجرح )  87ص ( وقال في   
، وتفسیر    عند المحققین أنھ ال یجرح بھ ، الختالف الناس في األسباب التي یجرح بھا

 .» ...جماعة من الثقات ما أطلقوه من الجرح بأمور ال یوافقون على الجرح بھا 

فبّین أن ھذا یكون فیھ الخالف باختالف المذاھب ، فإن اتباع الجارح من دون مطالبتھ   
بحّجة تقلید ، وكذلك التعدیل ممن ال یعرف مذھبھ في العدالة ، ومن ھو مخالف فیما یعدل بھ 

ؤخذ في معنى العدالة السالمة مما یجرح بھ ، فإذا اختلف فیما یجرح بھ فقد اختلف ، ألنھ ی
 .في معنى السالمة مما یجرح بھ ، فیكون قد وقع الخالف في العدالة تبعًا للخالف في الجرح 

ومما یدل على صحة اختالف العلماء في الجرح والتعدیل ، تبعًا الختالفھم في الرأي ،   
 .با حاتم الرازي اختلفا في حدیث سدیر الصیرفي أن ابن حبان وأ

من :   سدیر بن حكیم الصیرفي) :  1ج ( فقال فیھ ابن حبان ، في كتاب المجروحین   
أھل الكوفة یروي عن محمد بن علي ، روى عنھ الثوري ، منكر الحدیث جـدًا على قّلـة 

 ....  رأیتـھ وكـان كذابًا: روایتـھ ، كـان ابـن عیینـة یقـول 

وقال فیھ أبو حاتم الرازي ، كما رواه ابنھ في كتاب الجرح والتعدیل   
 ....صالح الحدیث : قال فیھ ) :    323  ص   4   ج   (

فدل ذلك على . صالح : منكر جدًا ، وھذا یقول : ذاك یقول ! فانظر كم بین القولین   
 .اعتماد الرأي 

ونقل العماد بن كثیر أیضًا أن ) :  64ص ( وقال ابن األمیر في كتابھ توضیح األفكار   
، وأنظف إسنادًا    ابن حبان وابن خزیمة التزما الصحة وھما خیر من المستدرك بكثیر

وعلى كل حال فال بد للمتأھل من االجتھاد والنظر ، وال یقلد ھؤالء ومن نحا نحوھم . ومتونًا 
، بل فیما صححھ الترمذي من ، فكم حكم ابن خزیمة بالصحة لما ال یرتقي عن رتبة الحسن 

 ....ذلك جملة ، مع أنھ یفرق بین الحسن والصحیح 

( قال محمد بن إبراھیم في تنقیح األنظار الذي علیھ شرح ابن األمیر توضیح األفكار   
كأبي داود والنسائي ما نص على صحتھ إمام معتمد : قال زین الدین ما معناه ) :  62ص 



ص ( والدارقطني والخطابي والبیھقي في مصنفاتھم المعتمدة فھو صحیح ، إلى أن قال في 
إلى أن . وكذلك یؤخذ مما یوجد في المستخرجات على الصحیحین : قال زین الدین ) :  68

وھذا كلھ إنما اشترط في حق أھل القصور عن بحث األسانید : قلت : قال ابن الوزیر 
رفة الرجال والعلل عند من یشترط معرفتھا ، وأما من كان أھًال للبحث فلھ أن یصحح ومع

الحدیث متى وجد فیھ شرائط الصحة المذكورة في كتب األصول وعلوم الحدیث ، وال یجب 
أي على تصحیح األولین ـ إال على رأي ابن الصالح ، وھو مردود كما سیأتي ،    االقتصار ـ

 .تى قّلد على الصحیح ، كما سیأتي الكالم على المرسل بل ال یكون مجتھدًا م

وھذا یفید اإلقرار بأن مسألة التصحیح ونفي الصحة مسألة رأي واجتھاد في األصل ،   
 .وأن االتباع في ذلك بدون اعتماد على حّجة تقلید 

.  ولكن كالمھ السابق یفید اإلقرار بأنھ اجتھاد)  78ص (وقد خالف ھذا ابن الوزیر في   
 .فاعتماده بدون حجة تقلید 

واعلم أن الزیادات التي تقع في كتاب « : قال زین الدین ) :  86ص ( وقال في   
: وإنما قال زین الدین » الحمیدي لیس لھا حكم الصحیح خالف ما اقتضاه كالم ابن الصالح 

وال ذكر أنھ ألنھ ـ أي الحمیدي ـ  ما رواھا بسنده كالمستخرج ، » لیس لھا حكم الصحیح « 
: قال ابن الوزیر ) ، وھذا ھو الصواب    یزید ألفاظًا واشترط فیھا الصحة حتى یقّلد في ذلك

بل الصواب ما ذكره ابن الصالح ، فإن الحمیدي من أھل الدیانة واألمانة والمعرفة : قلت 
التامة ، وھو من أئمة ھذا الشأن بغیر منازعة ، وھو أعقل من أن یجمع بین أحادیث 

لصحیحین ثم یشوبھا بزیادات واھیة ، ولو فعل ذلك كان خیانة في الحدیث وجنایة على ا
 ....الصحیح 

حاكیًا عن ابن حجر ما لفظھ ـ وتبعھ في ذلك )  79ص ( وقال ابن األمیر في شرحھ   
ھذه الزیادات لیس لھا حكم « : الشیخ سراج الدین النحوي فالحق في كتابھ ما صورتھ ـ 

ما رواھا بسنده كالمستخرج وال ذكر أنھ یزید ألفاظًا وشرط فیھا الصحة حتى الصحیح ألنھ 
 ....یقلد في ذلك 

واعلم أنھ قد قال ابن الھمام في ) :  89ص ( وقال ابن األمیر في توضیح األفكار   
من قال اصح األحادیث ما في الصحیحین ثم ما اشتمل على شرط أحدھما « : شرح الھدایة 

لتقلید فیھ ، إذ األصحیة لیست إال الشتمال رواتھما على الشروط التي تحكم ال یجوز ا
 ....اعتبراھا 

 .فجعل ھذا رأیًا ال روایة ، وجعل اتباعھ بدون حّجة تقلیدًا   

 



 أقوال العلماء في الحدیث المرسل

)  304   ص   (في منع قبول المراسیل وذلك في » تنقیح األنظار « قال ابن الوزیر في   
یروي عن المجروح متقویًا بھ وھو معتمد في العمل على عموم أو قیاس أو على وقد : 

، أقصى ما في الباب أن    األصل ، ولو لم یكن معھ إال الحدیث الذي رواه لم یستجز العمل
تجویز ھذا ضعیف عند الناظر فیھ ، لكّنا قد رأینا العلماء والثقات یذھبون إلى مذاھب ضعیفة 

 ....علیھم امتنع جواز تقلید المجتھد لھم بعد اجتھاده ، وألجل تجویز ذلك 

واعترضھ . فسمى العمل بالمرسل ـ بفتح السین ـ تقلیدًا للمرسل ـ بكسر السین ـ   
 .بأنھ قد تقدم لھ أن قبول خبر الثقات لیس بتقلید )  305  ص   (الشارح ابن األمیر في 

دون اعتماد على حّجة ، فأما قبول أن حقیقة التقلید ھو اتباع الغیر من  :والجواب   
والفرق بینھما من جھة . الروایة فال یسمى اتباعًا لھ ، إنما یسمى قبوًال لخبره أو تصدیقًا 

، أو ترجیحھ ، أو    المعنى ، أن التقلید یكون اعتمادًا على دعوى المتبوع المبنیة على رأیھ
الصدق في األخبار والحفظ ، بل نظره ، ومثل ھذا ال یكفي فیھ أن یكون المتبوع من أھل 

 .یحتاج إلى ترجیح إصابتھ في رأیھ مع صدقھ في الروایة 

أما قبول الخبر ،فیكفي فیھ أن یكون الراوي من أھل الصدق والحفظ ، فحیث یقول   
إال بتصحیحھ لھ ، یكون ھذا حدیث صحیح مع ذكره للسند ، ونحن ال نعرف السند : الراوي 

وأخبرنا أنھ صح عنده سندًا ومتنًا ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: كمن حذف السند وقال 
فكیف یجب قبول األول دون الثاني ؟ وكیف ال یكون اتباعھ فیھما مع الجھالة بأصولھ في 

تختلف فیھا األنظار ، فإذا التصحیح والجرح والتعدیل تقلیدًا فیھما ؟ مع أن أكثرھا نظریات 
لم یجز قبول المرسل الحتمال أن المرسل وثق بمن ال یوثق بھ عندنا ، فكذلك تصحیح 

، وإنما نعتمد على قولھ إنھ صحیح ، ألن المعنى   المسند الذي ال نعرف صحة سنده نحن
 .واحد فیھما 

ھ توضیح من صفحات شرح)  307ص ( وقال محمد بن إبراھیم في تنقیح األنظار   
لكن ما المانع من أن نثق بمن ال نستجیز : األفكار ، في االحتجاج على منع قبول المرسل 

الروایة عنھ لو صرح بھ ، مثل تجویز أن یروي عن مجھول وحدیثھ عنده مقبول ، أو عن 
سّیئ الحفظ مختلف فیھ ، أو عن مجروح جھل ھو جرحھ ، وقد عرفنا نحن جرحھ ، أو عن 

حفظھ وسھوه ، ومذھبھ قبولھ مطلقًا ، أو قبولھ مع الترجیح ، أو نحو ذلك  مغفل قد استوى
مما أختلف فیھ ، فیؤدي ـ أي قبول مرسل الثقة المجزم بھ ـ إلى تقلید المجتھد القابل للمرسل 

 .لغیره ، وھو المرسل في مسائل االجتھاد وبنائھ أي المجتھد الجتھاده على تقلید المرسل 



قد تقدم للمصنف غیر مرة أن : فإن قلت ) :  308ص ( بعد ھذا في قال ابن األمیر   
ذلك فیما إذا أخبر العدل عن غیر إرسال ، إذ ھو الذي : قلت . قبول خبر العدل لیس تقلیدًا لھ 

 .قام الدلیل على قبول خبره كما عرفتھ 

ء فیما ھذا بعینھ یجري في القدح المطلق والتعدیل المطلق الختالف العلما: إن قلت   
یقدح بھ وفیما یشترط في العدالة ، فقابل القدح المطلق والتعدیل المطلق ینبغي أن یكون مقلدًا 

ال محیص عن ھذا : قلت . ال مجتھدًا ، ألنھ یبني اجتھاده على رأي غیره تجریحًا وتعدیًال 
 .انتھى كالم ابن األمیر في شرح تنقیح األنظار . ویأتي بسطھ في محلھ 

حمد بن إبراھیم في تنقیح األنظار في تحقیق كالمھ الماضي الذي ذكرناه آنفًا ثم قال م  
وتلخیصھ أن تصحیح الحدیث أمر ظّني نظري اجتھادي وال یجوز للمجتھد أن یقلد : ما لفظھ 

 ....غیره في نحو ذلك 

وھذا ھو ما نقولھ ، قد جاء بھ واضحًا وقصدنا االحتجاج على الخصم ، فأما نحن   
عندنا ھو فھمنا لمعنى التقلید ومعنى قبول الروایة ، والفرق بینھما في الحكم تبعًا  فالعمدة

 .ولیس العمدة عندنا قول ابن الوزیر وال ابن األمیر . الختالف المعنى كما قدمنا 

والصحیح أنھ ال یكون العالم مجتھدًا ) :  309ص ( وقال ابن الوزیر وابن األمیر في   
الحدیث لجواز أن من قلده في تصحیح الحدیث بني ذلك التصحیح على مع تقلیده في تصحیح 

 .وقولھما في ھذا الباب یتناقض .... قواعد یخالفھ فیھا فیكون قد بنى اجتھاده على تقلید غیره 

واعلم أنھم ھنا لم یستدلوا لما : من توضیح األفكار )  333ص ( وقال ابن األمیر في   
رطیة اللقاء ، وال لما ذھب إلیھ مسلم من عدمھ ، وما كان ذھب إلیھ البخاري وغیره من ش

 ....  یحسن إھمال الدلیل مع نقل األقاویل ، وإال كان تقلیدًا محضًا

فكذلك مذاھبھما فیما ھو البدعة ، وما ھو الحق ، وما ھو النكارة في الحدیث ،  :قلت   
ك ، ومعرفة الحق فیھ بالدلیل وما لیس نكارة ، ونحو ذلك ؟ فال بد من معرفة مذھبھما في ذل

ثم البناء على ما اقتضاه الدلیل ، وإالَّ كان تقلیدًا محضًا ، فإن قال مقبل مقلدًا البن األمیر ... 
إن البخاري ـ مثًال ـ لیس معھ ـ في كون ) :  311ص   (حیث قال في شرح تنقیح األنظار 

فقبولنا . بار العدول بأنھم ثقات حّفاظ الرواة الذین لم یلقھم وھم شیوخ شیوخھ عدوًال ـ إال أخ
لخبره بأن الحدیث قد عدلت نقلتھ كقبولھ ألخبار الثقات بأن الرواة الذین رووا عنھم حفاظ 
ثقات ، فكما أنھم ال یجعلون البخاري مقلدًا في التصحیح ـ مع أن عدالة من صحح أحادیثھم 

 .ره بعدالة رواة الحدیث الذي صححھ متلقاة عن أخبار من قبلھ ـ فكذلك نحن في قبولنا إلخبا

أن صدوره من ابن األمیر عجیب ، وسببھ : عن ابن األمیر ومن قلده في ھذا  :فالجواب   
التعصب للدعوة إلى اعتماد البخاري ، كیف یخفى على ابن األمیر أن البخاري من كبار 



لتعدیل من مشائخھ رجال الجرح والتعدیل ، حتى یزعم ابن األمیر أن البخاري إنما یأخذ ا
مسّلمًا من غیر بحث وال نظر ، بل على طریقة أھل التقلید ؟ ومن أین صح البن األمیر ھذا 

إن البخاري مثًال لیس معھ في عدالة الرواة الذین لم : الحصر والقصر الذي ادعاه في قولھ 
كن لھ غیر قول یلقھم إال أخبار العدول بأنھم ثقات حّفاظ ؟ متى انسدت علیھ الطریق حتى لم ی

فالن ثقة حافظ ؟ ألیس البخاري یعرف الرجل بحدیثھ وتاریخھ ؟ فلماذا صنف : شیخھ 
التاریخ الكبیر ؟ ومن أین جاء لھ ما في ذلك الكتاب الحافل بالرجال ، إذا كانت طریقھ 

فالن ثقة حافظ فیأخذه منھ مسلمًا بدون نظر وال ترجیح : مسدودة لیس عنده إال قول مشائخھ 
 على طریقة أھل التقلید ال غیر ؟ بل

إن ابن األمیر ال یخفى علیھ طریقة أولئك الرجال في النظر في تاریخ الرجال   
وعقائدھم ، وفي حدیثھم الذي یعتقدونھ سلیمًا من المناكیر ، سلیمًا من التخلیط أو بالعكس ، 

ضابط دون نظر وال  فالن ثقة: إذا لم یكن للبخاري إال قول مشائخھ : ونقول البن األمیر 
ترجیح اجتھادي ، فلماذا یختار قبول بعض من قد جرح أو ترك بعض من قد عّدل ؟ فإذا 
كان البخاري یعرف حدیث الرجال وینتقده ویبني على انتقاده معرفة الرواة كما یعرفھم 

ل بتاریخھم وعقائدھم ، فكیف یقاس علیھ من یقلده أو یقاس البخاري على من یقلده ؟ حتى یقو
فإذا كان : ابن األمیر بناء على الحصر والقصر الذي ادعاه وذكرناه ، یقول بناء على ذلك 

الواقع من مثل البخاري من تصحیحھ األحادیث تقلیدًا ألنھ بناه على أخبار غیره عن أحوال 
الرواة الذین صحح حدیثھم كان كل قابل لخبر من أخبار الثقات مقلدًا وإن كان الواقع من 

ح من البخاري مثًال اجتھادًا مع قبول ألخبار من قبلھ عن صفات الرواة ، فیكون التصحی
أیضًا قبولنا لخبر البخاري عن صحة الحدیث المتفرع عن أخبار الثقات اجتھادًا ، فإنھ ال 
فرق بین اإلخبار بأن ھؤالء الرواة ثقات حّفاظ وبین اإلخبار بأن الحدیث صحیح إال 

 ....باإلجمال والتفصیل 

، فنسلم أنھ   ان اإلخبار إذا اعُتمد بدون حّجة فاعتماده تقلید كما حققنا فیما مر :والجواب   
ال فرق في كون قُبول التوثیق وقبول التصحیح كالھما تقلید ، ألن التوثیق والتصحیح كالھما 

 .ینبني على نظر واجتھاد كما بّیناه ، فال فرق في أن اّتباعھما بدون حّجة تقلید 

والمقصود بیان الفرق من ھذا الوجھ بین البخاري ومسلم وأحمد وابن معین مثًال : ذا ھ  
وبھذه الجملة یظھر لمن أنصف أن من یعمل بتصحیح الحدیث أو تضعیفھ . وبین من قّلدھم 

بدون معرفة وجھ ذلك وصحة االعتماد على ذلك الوجھ یكون مقلدًا ، فتبین صحة قولي 
یعیب التقلید وھو مقلد في إثبات صّحة أحادیث البخاري ومسلم وفي  إنھ مقلد ، وإنھ: لمقبل 

 .توثیق الرواة وضعفھم 



 

 التحذیر من اتباع الھوى وعلى من ینطبق

ثم ذكر قصة . » تحذیر المستفتي من رد الحق إذا خالف ھواه « ) :  5ص (  قال مقبل  
یا أیھا الرسول ال یحزنك  [: أھل الكتاب ومخالفتھم لما في التوراة من حد الزنى ونزول 

یقولون إن أوتیتم ھذا فخذوه وإن لم  [: إلى قولھ تعالى  )11(]الذین یسارعون في الكفر 
فاألخذ « : یحكم بما أنزل اهللا ، ثم قال وذكر اآلیات الثالث في من لم  )12(]تؤتوه فاحذروا 

ویقولون آمنا  [: ثم ذكر اآلیات . » بما یوافق الھوى من الفتوى صفة من صفات المنافقین 
ثم ذكر قول اهللا . إلى آخر اآلیات الخمس  )13(]باهللا وبالرسول وأطعنا ثم یتولى فریق منھم 

 [: وقولھ تعالى . اآلیة  )14(]یؤمنون حتى یحّكموك فیما شجر بینھم  فال وربك ال [: تعالى 
 )15(]وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسولھ أمرًا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم 

مكان » ضالًال بعیدًا « : غلط في التالوة بحذف الواو من أولھا وقولھ في آخرھا وفیھا 
 . ]ضالًال مبینًا     [

ما أحسن إیراد ھذه اآلیات والحث على العمل بھا ، لو ال أنھ كلمة حق  :ونقول لمقبل   
و یراد بھا باطل ، وھو التعریض بأھل الحق ، لكن قد علم اهللا من ھو الذي یقبل الحق ول

خالف ھواه ، ومن الذي یخالف الحق إذا خالف ھواه ، فأنت تقبل شیئًا تدعي أنھ حق وھو 
عندنا باطل ، وترد شیئًا تدعي أنھ باطل وھو عندنا حق ، والدعاوي وحدھا ال تفید شیئًا ، 

 .فالحكم هللا العلي الكبیر 

صلى (سّنة رسول اهللا من أین یؤخذ الدین ؟ یؤخذ الدین من كتاب اهللا ، ومن«  :قال مقبل   

ومن جملة ما استدل بھ . ثم استدل على ذلك باآلیات الكریمة ، وھذا حق . » )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 . )16(]  فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى اهللا والرسول [: قول اهللا تعالى 

سلم ، واعتماد جرح الذھبي وابن قد تنازعنا في اعتماد تصحیح البخاري وم :فنقول   
الجوزي لمن جرحا من الرواة ، وقد قررنا فیما مضى أن اعتماد أقوالھم بدون حّجة تقلید لھم 

وأنت قد كنت سردت اآلیات القرآنیة في التحذیر من التقلید ، فما لك ال ترضى بالرد إلى . 
التصحیح والتضعیف والجرح اهللا في ھذه المسألة التي تنازعنا فیھا ؟ فتترك التقلید في 

اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وال تتبعوا من دونھ أولیاء  [: والتعدیل ، واهللا تعالى یقول 
                                                           

 . 176اآلیة : سورة آل عمران ) 11(
 . 41اآلیة : سورة المائدة ) 12(
 . 47اآلیة : سورة النور ) 13(
 . 65اآلیة : سورة النساء ) 14(
 . 36اآلیة : سورة األحزاب ) 15(
 . 59اآلیة : سورة النساء ) 16(



فأي عذر لك في رد أحادیث فضائل أھل البیت تقلیدًا البن الجوزي  )17(]قلیًال ما تذكرون 
وأي عذر لك في الحكم البن الجوزي وأضرابھ . لى وأضرابھ ؟ كما یأتي إن شاء اهللا تعا

بأنھم أھل الحق ، فما صححوه فھو صحیح ، وما ضعفوه فھو ضعیف ، ومن وّثقوه فھو ثقة 
صلى اهللا علیھ وآلھ (، ومن جرحوه فھو مجروح ، حكمًا بغیر دلیل من كتاب اهللا وال سّنة رسولھ

 .)وسلم

 .لزم ترك السّنة إنھ ال بد من تقلیدھم وإّال : فإن قلت   

ال بد من مخالفة كتاب اهللا ، وقد قرأت اآلیات في التحذیر من : فھل أنت تقول  :قلنا   
صلى اهللا علیھ (التقلید ؟ ثم إذا لم یكن بد من التقلید ، فلماذا تعیب على من قلد علماء آل رسول اهللا

وھم أعالم الھدى والصواب ؟ )وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ(المتمسكین بكتاب اهللا وسّنة رسولھ)وآلھ وسلم
كتاب اهللا : إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لقول رسول اهللا

فلماذا تذم من . اللتھ الحدیث ، ویأتي إن شاء اهللا تخریجھ وذكر وجوه د )18(»... وعترتي 
قلدھم وتجعلھ مخالفًا لكتاب اهللا ؟ ثم تقلد ابن الجوزي والذھبي وابن حبان واضرابھم ، 
وترخص لنفسك فیما تھواه وأنت تنكر على غیرك خیرًا منھ وأقرب للھدى ، وتبالغ في 

تعدیل ، ألن مع أّنا ال نسلم أنھ ال بد من التقلید في التصحیح والتضعیف والجرح وال. النكیر 
 :للجرح والتعدیل طرقًا تفید الباحث الجاد 

، فھي تعین    النظر في كتب المقاالت التي تتبین منھا مذاھب العلماء وعقائدھم :فمنھا   
وقد جمع اإلمام المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة جملة . على معرفة أھل الحق وأھل الباطل 

 .   »الشافي « وافرة في ذلك في الجزء األول من كتابھ 

النظر لمعرفة أھل الحق من الرواة ، ومن ھم أحق بالتعدیل أو الجرح على  :ومنھا   
لإلمام القاسم بن محمد ، بدالئل » االعتصام « طریق اإلجمال ، وذلك محقق في أوائل كتاب 

 .واضحة مفیدة لطالب الحق 

وغیرھم ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النظر في تاریخ األمة وما جرى بین آل الرسول :ومنھا   
 .وغیرھا » مقاتل الطالبیین « جملة مفیدة ، وكذلك في » الشافي « وفي الجزء األول من 

تتبع حدیث الرجل وعرضھ على ما قد ثبت من األدلة ، حتى یعرف ، من تتبع  :ومنھا   
ثھ مستقیم أو أنھ أحادیث الرجل وعرضھا على الكتاب والسّنة المعلومة المحكمة ، أن حدی

وھذه الطریقة یحتاج صاحبھا إلى مطالعة كتب الحدیث المسندة ، ویحتاج إلى . منكر الحدیث 
التأني والتثبت لیعرف ما ھو من حدیث الرجل وما ھو مكذوب علیھ ، ویعین على ذلك 
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الخوض في كتب الجرح والتعدیل بدون تقلید ، بل بحیث یتخذ الجرح في بعض الحاالت 
 .للتعدیل والتعدیل قرینة للجرح قرینة 

وھناك طریقة لمعرفة الحدیث ، وھي تعدد الطرق ، وكثرة األسانید ، مع عدم مخالفة   
أقوى منھ ، وبشرط أن ال یكون مما تكثره سیاسة دولیة أو تعصب مذھبي ، فإنھ قد یطمئن 

ئنان القلب إلى ، واطم   القلب إلى صحة الحدیث لتعدد طرقھ ، فیقوم ذلك مقام شھرة الرجل
. ، وطریق توثیقھم أو بعضھم الشھرة   أنھ ثقة في الحدیث الثابت بسند رجاُلھ ثقاٌت

والمقصود األصلي ھو معرفة السّنة بأي وسیلة حصلت ، فظھر بھذا أن طریق السّنة لم تنسد 
ین ، أحمد وابن مع: ، وأنھ ال ضرورة لتقلید القطانیة یحیى بن سعید القطان وتالمیذه ، مثل 

البخاري ومسلم وأبي داود وتالمیذھم السالكین طریقتھم : وعمرو بن علي وتالمیذھم ، مثل 
فكیف یقلدھم مقبل ، ویدعو إلى تقلیدھم ، ویدعي أن ذلك ھو العلم وأن . ومن تبعھم في ذلك 

 اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وال [: تركھ جھل ؟ وھو یتلو اآلیة الكریمة قول اهللا تعالى 
فیرد األحادیث المشھورة والقویة عن رسول  )19(]تتبعوا من دونھ أولیاء قلیًال ما تذكرون 

أنا مدینة العلم « ، ومثل   مثل بعض حدیث الثقلین كما یأتي.. تقلیدًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
، ویتبع أسالفھ في تأویل القرآن ألجل حدیث  )21(ومثل حدیث السفینة )20(»وعلي بابھا 

أن « : ون القرآن ویعتمدون الحدیث بناء على أصلھم الفاسد یعتقدون أنھ صحیح ، فیتأول
فھم قد عدلوا عن العمل بالقرآن من حیث ال یعلمون ، ومقبل . » السّنة حاكمة على القرآن 

یتخذھم أولیاء فیعمل بنفس الطریقة تقلیدًا لھم ، فیترك العمل بالقرآن في ھذه الصورة ، ألنھ 
 .ینھ وبین العمل بالقرآن بأصولھم الفاسدة اتخذھم أولیاء من دونھ یحولون ب

والغرض ھنا التذكیر . وھذا االحتجاج یستدعي بسطًا وتحقیقًا ، یأتي إن شاء اهللا تعالى   
بأنھ یرمي غیره بدائھ ویقول ما ال یفعل ، كما أنھ یعرض بخصومھ أنھم مثل الیھود 

ى ما وافق ھواھم ومنافقون حیث یرمیھم ، أو یعرض بأن خصومھ یقبلون من الفتو
من الناس من یستفتي أھل العلم ، فإن كانت « ) :  5ص ( ویعرضون عما خالفھ ، فیقول في 

( ویقول في . » الفتوى توافق ھواه قبلھا ، وإال أعرض عنھا ، وھذه صفة من صفات الیھود 
 ومقبل مع ذلك. » فاألخذ بما یوافق الھوى من الفتوى من صفات المنافقین « ) :  6ص 
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وتفصیل ذلك یتبین فیما . یعمل بما وافق ھواه من فتاوى أئمتھ ، ویعرض عما یعارض ھواه 
 .یأتي إن شاء اهللا تعالى 
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 [:    قال اهللا سبحانھ. وقد جاء الكتاب والسنة ببیان الفرقة الناجیة ) :  9ص (  قال مقبل  
وأتم اآلیات إلى  ]قد أفلح المؤمنون  [: وقال تعالى . وأتم السورة  ]إن اإلنسان * والعصر 

البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة وروى : ثم قال .  )22(]ھم فیھا خالدون  [: قولھ تعالى 
ومن یأبى یا : كل أمتي یدخلون الجنة إال من أبى قیل « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي

ت فیھ ھذه فمن توفر )23(»من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى : رسول اهللا ؟ قال 
الصفات في سورة العصر والمؤمنون والحدیث فھو من الفرقة الناجیة ، سواء كان حجازیًا 

 .أم یمانیًا ، أم شامیًا أم من أي بلدة كان 

أنھ إن أراد تعیین الفرقة الناجیة في الواقع فال إشكال إن من كان من المتقین  :والجواب   
تحتم على المسلم أن    «:   )9 ص(فید للعمل بقولھ في فھو من الفرقة الناجیة ، ولكن ھذا ال ی

، إن أراد بھذا القول » یبحث عن ھذه الفرقة الناجیة ، حتى ینتظم في سلكھا ویأخذ دینھ عنھا 
أنھ یجب على المسلم أن یعرف الفرقة الناجیة من فرق األمة الثالث والسبعین ، باعتبارھا 

لفرق ، حتى ینتظم في سلكھا في عقائدھا ومذاھبھا فرقة ذات نحلة وطریقة تخالف بھا سائر ا
أما إذا لم یقصد ھذا ، فال یحتاج إلى الكالم في افتراق األمة إلى ثالث وسبعین . وأعمالھا 

كلھا ھالكة إال فرقة ، وإلى االحتجاج لذلك بالروایة عن معاویة ، وتجشم الكالم في حدیث 
من دون نظر إلى تعدد الفرق ، وھي إن من فالقضیة واضحة . أبي ھریرة بالتصحیح لغیره 

اتقى اهللا وآمن بھ فھو من الناجین ، ومن عصاه وتعّدى حدوده وتمّرد ولم یتب فھو من 
. ودالئل ھذا من الكتاب والسنة كثیرة جدًا ، ویكفي في ذلك سورة العصر . الھالكین 

معروف ، وال یحتاج ، ومذھب الزیدیة في ھذا    والقضیة في ھذا قضیة مسلمة مفروغ منھا
فیھ إّال إلى معرفة اإلیمان والتقوى ، دون معرفة افتراق األمة إلى ثالث وسبعین فرقة كلھا 

أعني ال عالقة لھ بتعدد الفرق ، ألن محصولھ أن من كان مؤمنًا متقیًا فھو . ھالكة إال فرقة 
م كثرت بالنظر إلى ھذا من الناجین ، ومن كان عدو اهللا فھو من الھالكین ، سواء قّلت الفرق أ

لمن قد عرف » ... تحتم على المسلم أن یبحث عن ھذه الفرقة « : المعنى ، فالخطاب بقولھ 
أنھ ال نجاة إال باإلیمان والتقوى ، فإلزامھ بالبحث والنظر في تعیین الفرقة الناجیة أمر لھ 

سواء كان حجازیًا  «: بتحصیل الحاصل على تفسیره المذكور للفرقة الناجیة ، وكذلك قولھ 
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إذا أراد بھ أن البلدان ال تختلف بالنسبة لإلیمان والتقوى ، ألن الجزاء » ... أم یمنیًا أم شامیًا 
ال یختلف باختالف البلدان ، فھذا فضول من القول ، ألنھ أمر مفروغ منھ واضح ال إشكال 

أراد بھ سواء كان ، وال نزاع ، فما معنى تصدیره في بحث الفرقة الناجیة ؟ وإن    فیھ
حجازیًا أم یمنیًا أم شامیًا ، أي على المذھب السائد في الحجاز والمذھب السائد في الیمن 
والمذھب السائد في الشام ، في زمان من األزمنة التي اختلفت فیھا المذاھب في ھذه البلدان ، 

أم عدلیًا أم شیعیًا فعبارتھ قاصرة عن إفھام مقصوده ، وحینئذ یكون المعنى سواء كان جبریًا 
 ...أم ناصبیًا أم قرمطیًا وھذا یصّیر كالمھ متناقضًا 

 

 )علیھم السالم(بیان أھل الحدیث وأنھم أھل البیت

 .» وأقرب الناس ممن تنطبق علیھ ھذه الصفات ھم أھل الحدیث «  :ثم قال مقبل   

علماء الزیدیة من أھل الحدیث مختلفون في العقائد والمذاھب واألعمال ، و :والجواب   
، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أھل الحدیث ، ألنھم یحتجون بالسّنة ، ویعتقدون وجوب اتباع رسول اهللا

أئمتھ الذین عددھم ، أي ابن » أھل الحدیث « : وفي كتبھم الكثیر الطیب ، فإن أراد بقولھ 
التي ذكرھا اهللا تعالى المبارك والبخاري ومسلم ، فھي دعوى تحتاج إلى بّینة ، ألن الصفات 

، واضحة جلیة في كل من وضح منھ    في سورة العصر ، وأول سورة المؤمنین ، والحدیث
صلى (وذلك واضح في علماء آل رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العمل بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا

ومن بعدھم من ذریتھم )علیھما السالم(نوالحسنی)علیھا السالم(وفاطمة)علیھ السالم(من علي)اهللا علیھ وآلھ وسلم
، الذین توارثوا العلم والدین من ذلك الزمان ، ولم یقلدوا في الدین من خالف آباءھم 
الطاھرین ، بل أعظم ھّمھم أخذ العلم عن أسالفھم ، وعرض ما ورد علیھم على الكتاب 

بحدیث الثقلین ونحوه  والسّنة المعلومة بالیقین ، والمجمع علیھا بین المختلفین ، وعملوا
ا مخالطة الظلمة ـ وتجّنبو )24(»ال یحبك إال مؤمن وال یبغضك إال منافق « : وحدیث 

والركون إلیھم ، وجاھدوا في اهللا حق جھاده ، وامروا بالمعروف ونھوا عن المنكر ، فكانوا 
أحق باسم اإلیمان ھم ومن سلك طریقھم ، وأحق أن یكونوا ھم الفرقة الناجیة ، لقول اهللا 

عض المنافقون والمنافقات بعضھم من ب [: تعالى في الفرق بین المنافقین والمؤمنین 
والمؤمنون  [: إلى قولھ تعالى  ]یأمرون بالمنكر وینھون عن المعروف ویقبضون أیدیھم 

والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصالة 
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وقولھ  )25(]ویؤتون الزكاة ویطیعون اهللا ورسولھ أولئك سیرحمھم اهللا إن اهللا عزیز حكیم 
قالت األعراب آّمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل اإلیمان في قلوبكم  [: تعالى 

إنما المؤمنون الذین آمنوا باهللا ورسولھ ثم لم یرتابوا وجاھدوا  [: إلى قولھ تعالى  ]
ولتكن منكم أمة  [: وقولھ تعالى  )26(]بأموالھم وأنفسھم في سبیل اهللا أولئك ھم الصادقون 

 )27(]یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون 
 . )28(]والذین جاھدوا فینا لنھدیّنھم سبلنا وإن اهللا لمع المحسنین  [: وقولھ تعالى 

وقد احتّج مقبل ببعض كالم السید محمد بن إبراھیم الوزیر ، فلنورد ھنا شاھدًا من   
 :ما لفظھ » العواصم « قال في . كالم السید محمد بن إبراھیم الوزیر 

اختصوا من ھذه الفضائل بأشرف  )علیھم السالم(إن أھل البیت: الخصیصة األولى «   
وأطول أعالمھا ، وذلك أنھم كانوا على ما كان علیھ السلف الصالح من الصحابة  أقسامھا ،

والتابعین ، واالشتغال بجھاد أعداء اهللا ، وبذل النفوس في مرضاة اهللا ، مع اإلعراض عن 
وال یبعد أن قد » ... وبذل النصیحة للناس وتعلیمھم معالم الھدى : زھرة الدنیا ـ إلى قولھ ـ 

وقد روى المحدثون الكثیر الطیب في ) :  130ص( بھذا من مقبل في قولھ في لزم اإلقرار 
وكتب السّنة مملوءة بفضائل أھل    «:    )131ص(   فضل أھل البیت ـ إلى أن قال في

، ألنھ ال یكون الفضل لھم بحیث تمأل   ففي ھذا أنھم من الفرقة الناجیة» ...  )علیھم السالم(البیت
 وھم على ھدى وطریق نجاة من الھلكة ، فدل ذلك على أنھم ومن فضائلھم كتب السّنة إّال

 .معھم ومن ھو على طریقتھم ھم الفرقة الناجیة 

ألنھم ال یتعصبون ألي مذھب وإنما یتعصبون « ) :  9ص ( في أھل الحدیث  قال مقبل  
 .» للحق 

بون لھ ؟ إن عنى أئمتھ من أھل الحدیث ، فھل یعني لیس لھم مذھب یتعص :والجواب   
فھذا خالف الواقع ، ألن لھم مذاھب معروفة یتعصبون لھا ، منھا تقدیم أبي بكر وعمر 

، وتعصبھم لھذا ظاھر ، حتى أن  )علیھ السالم(وعثمان ، وتفضیل الشیخین أو الثالثة على علي
، وأقل أحوالھ أن یعتبر    من خالفھم فیھ یرمونھ بالغلو في التشیع ، وربما رموه بالرفض

تدعًا ضعیفًا في الحدیث في الغالب ، إذا أحّب علیًا وقدمھ ولم یسب ، وكذلك یعتبرون من مب
تكلم في أحد الثالثة أو طلحة أو الزبیر أو عائشة دجاًال كذابًا ، أو رافضیًا خبیثًا ، ال یكتب 
حدیثھ ، ویرمونھ بسب الصحابة جملة في التعبیر ، ومن روى فضیلة تستلزم في ظنھم نقص 
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فكیف لو روى . المذكورین وسبھم بزعم القوم جرحوه ، ألنھ عندھم یروي المثالب  أحد
إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه « : مثلبة حقیقیة ؟ بل جرحوا من روى في معاویة 

 .   )30(»   اللھم اركسھما في الفتنة« : وجّرحوا من روى فیھ وفي عمرو  )29(»

، فتعصبھم لھ    وإن أراد مقبل أن ألھل الحدیث مذھبًا یتعصبون لھ لكنھ عنده ھو الحق  
 .   تعصب للحق ، بخالف غیرھم من أھل المذاھب فھم یتعصبون للباطل

ھم ھذه دعوى ، وكل أھل المذاھب یدعون أنھم أھل الحق ، وأن تعصب :فالجواب   
لمذھبھم صالبة في الدین ، فالتعلیل الذي ذكره مقبل ـ یرید أنھم الطائفة التي ال تزال على 

ال یزالون على أمر اهللا ألنھم أھل : أمر اهللا فیما روى ـ تعلیل بمجرد الدعوى ، فكأنھ یقول 
األمة أمر اهللا ، وال یزالون على الحق ألنھم أھل الحق ، ألن أمر اهللا ھو الحق ، والحق في 

 .ھو أمر اهللا 

لیس لھم مذھب « : ھذا ، وإن أراد بأھل الحدیث علماء السنة كلھم ، فیشكل علیھ قولھ   
فخرج من كان زیدیًا أو إمامیًا أو شیعیًا مطلقًا أو ناصبیًا أو خارجیًا أو » یتعصبون لھ 

مالكي والحنفي عثمانیًا أو وّھابیًا أو شبھ ذلك من أھل أسماء المذاھب المشھورة ، حتى ال
 ؟   والشافعي والحنبلي ، فمن ھم أھل الحدیث یا مقبل

المراد أھل الحدیث من أي فرقة كانوا ، ألنھم في تعصبھم لمذاھبھم ال  :فإن قال   
 ..یریدون التعصب إال للحق ال لكونھ مذھبًا لھم 

مذاھبھم ؟ ولم لم من أین علمت إرادتھم وما في ضمائرھم على كثرتھم واختالف  :قلنا   
 تقل في علماء تفسیر القرآن ھكذا إنھم الفرقة الناجیة ؟

فالرجل الصالح المتبع للحق من الفرقة الناجیة وإن لم یكن ) :  9ص ( في  ثم قال مقبل  
 .انتھى . محّدثًا ، إال أن أھل الحدیث یدخلون دخوًال أولیًا 

ید مقبل حتى یعرف الراجح من األمة وھو إقرار لغیرھم ودعوى لھم ، ولیس المیزان ب  
 .من المرجوح 

 

 افتراء مقبل على أھل صعدة

وقد ظن بعض أھل صعدة أنھم ومن اتبعھم ھم الفرقة الناجیة « ) :  10ص ( في  ثم قال  
 .» ، وھؤالء قد تحجروا واسعًا 
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معروف ، وھو ألن مذھبھم . إن ھذه دعوى غیر صحیحة بل كذبة صریحة  :والجواب   
: ومن معھم في دینھم ، فكیف یقولون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن الفرقة الناجیة ھم آل رسول اهللا

إن الفرقة الناجیة أھل صعدة ومن تبعھم ، ومثل ھذه الكذبة كذبة أخرى أشنع منھا ، كذبتھا یا 
، وأنت تعرف  رمیًا لھم بالشرك» وأھل صعدة ینادون الھادي « : مقبل علیھم حیث قلت 

؟ ومن سمعت منھم إن لم تكن سمعتھم كلھم ؟ ـ    فمتى سمعتھم ینادون الھادي. أھل صعدة 
لقد دخلنا صعدة مرارًا وزرنا الھادي مرارًا ، ولم نسمع أحدًا ینادیھ ال في قّبتھ وال في سائر 

وھذا جواب موّجھ إلى . صعدة ، ولو كانت ھذه عادتھم لظھرت لكل من دخل صعدة 
، فأما أنت فإنك كما كذبت الكذبة األولى والثانیة على أھل صعدة ، ال تعجز أن تزید  ركغی

 .   )31(]  قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر [كذبة وكذبات 

ون بعلماء ال یثق) أي أھل صعدة ( وإنما قلت ھذا ألنھم « ) :  10ص ( في  ثم قال مقبل  
 .» صنعاء وعلماء الحجاز وال الھند وباكستان 

ھذا تدلیس إن أراد أنھم ال یثقون بالكل ، ألنھ یوھم أنھم ال یثقون بأحد من أھل  :الجواب   
، وإن أراد أنھم ال یثقون بأحد من أھل صنعاء وال من علماء الحجاز فھذا كذب .... صنعاء 

تعمد الكذب علیھم لما تجاسرنا على رمیھ بالكذب من الكذب األول ، ولوال علمنا أنھ 
 .تصریحًا ، ألّنا ال نحب التكذیب لمن أخطأ ولم یتعمد الكذب 

 

 )السید ( االصطالح في معنى 

أما قولھ السید ، فإن السید في اللغة من ساد قومھ ، ولیس « ) :  10ص ( في قال مقبل   
 .»  سیادة على قومھ) أي ابن ھادي الصیلمي ( لعلي 

إن الرجل تكلم بلغتھ العرفیة وال حجر في اللغة ، وكالمھ محمول على لغتھ  :والجواب   
ُحمل كالمھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فإذا كان السید في عرفھ اسمًا لمن كان من ذریة رسول اهللا. 

د أو یا یا سی: على ھذا المعنى ال على المعنى اللغوي ، وال إشكال أنھ عرف بلده إذا قالوا 
أنت سید أو فقیھ ؟ فالسید عندھم من ذكرنا ، والفقیھ : سیدي ُفھم منھ ھذا ، وھم یقولون سؤاًال 

فقیھ ، : ، فیقولون لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من كان من بیت علم ولیس من ذریة رسول اهللا
وھذا المعنى  سیدنا ـ بتخفیف الیاء ـ والمقصود أنھ فقیھ ـ أي من بیت علم ـ: ویقولون لھ 

قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي  [معروف عندھم وعند مقبل ، لكن في نفسھ شيء 
 . )32(]صدورھم أكبر 
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، بل قرأت   یا سیدي أو یا سید: ولم یرد دلیل یحتم علینا أن نقول للفاطمي : قال مقبل   
یا سیدي : لم یقل لھ ) كذا ( فكیف بمن غضب إذ » اهللا : سید ال« :  )رحمھ اهللا(في سیرة الھادي

 ولیست لھ من السیادة شيء ؟

أما الدلیل ، فإن اسم السید في عرف ھذه األقطار قد صار لقبًا لمن كان من  :والجواب   
 یا سیدي أو یا سید إقرار: عبارة عن ذلك ، فقول القائل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذریة رسول اهللا

وھذا من األدب . یا شریف : بھذا وتشریف لھ بالنسبة ، فھو كما یقال في غیر ھذه البالد 
فھو عدل  )33(]إن اهللا یأمر بالعدل واإلحسان  [: وحسن الحوار واإلحسان واهللا تعالى یقول 

صلى اهللا علیھ وآلھ (التشریف بالنسبة إلى رسول اهللامن حیث اإلقرار بالحق ، وإحسان من حیث 

وألجل ھذا العرف في البلد قد صار تركھ سببًا التھام من ترك ھذا االسم بأن في نفسھ . )وسلم
وأما كالم الھادي فھو في السید . شیئًا للسید ، فأما من جادل عن ذلك وغالط فالتھمة أعظم 

وسیدًا  [: ف ، ولھذا لما أجابھ القائل لھ ألیس اهللا یقول بالمعنى األصلي ، ألنھ متقدم قبل العر
 .نعم ، ولكني ال أحب أن یقال لي ھذا : ؟ قال  )34(]  وحصورًا

 

 رمي مقبل للشیعة باالبتداع والحقد

لى أن إن ھذه الفتوى لیست صادرة عن علماء ـ إ: تقدم أن قلنا « ) :  12( في  قال مقبل  
 .» وال سیما وھي صادرة من قوم حاقدین على أھل السنة وعلى كتب السنة : قال ـ 

 .ھذا كذب من مقبل على خصومھ ، فال یقبل  :والجواب   

 .والصراع قدیم بین أھل السنة والشیعة المبتدعة  :ثم قال   

السنة وكتب  ھذا تعریض بأن أھل الفتوى ـ الذین رماھم بالجھل والحقد على :والجواب   
السنة ـ مبتدعة ، وھي دعوى علیھم بل كذبة متعمدة ، ألنھ یعلم أن لھم حججًا من الكتاب 
والسّنة یعتمدونھا ویعتقدون صّحة االحتجاج بھا ، ومن كان كذلك ال یسمى في العرف 

ولیس علیكم  [: ، ألن اهللا تعالى یقول  مبتدعًا ، سواء كان مصیبًا في نظر غیره أم مخطئًا
فھو على فرض أنھ أخطأ في اجتھاده ال یستحق الذم والتھمة .  )35(]جناح فیما أخطأتم بھ 

إنھ مبتدع ، ألنھ عنده مخالف للسنة ، وھذا :   بالبدعة ، وإال كان لھ أن یقول في خصمھ
وى وعصبیة فقول مقبل في خصومھ ذلك القول انقیاد للھ.  واضح وعلیھ عمل العلماء

 .للمذھب ، وكذب واضح وخرق فاضح 
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 .الخ ... والصراع قدیم بین أھل السّنة والشیعة  :وقولھ   

ال إشكال أن الصراع قدیم بین أھل البیت والنواصب من بني أمیة ومن تبعھم ،   
، وأكثر الناس عبید  ولكثرتھم وكون الدنیا كانت مع بني أمیة. والخوارج ومن سلك طریقھم 

نیا وخدم السیاسة ، كان األكثر ضد أھل البیت وشیعتھم ، كما ال یخفى على من عرف الد
 :ولذلك قال بعض أھل البیت . التاریخ 

 كأن خروجنا من خلف ردم*** لقد مال األنام معًا علینا 

 .» وبحمد اهللا لم یزل الشیعة مقھورین «  :ثم قال مقبل   

إن ھذا رضي بما فعل الظالمون من بني أمیة وغیرھم ، فھو مشارك لھم في  :فالجواب   
 . )36(]وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون  [ظلم الشیعة 

: ألنھم ـ أي الشیعة ـ كما یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة « ) :  13   ص   (في ثم قال   
 .الخ » ... أجھل الناس 

إن ھذه دعوى منھ ومن إمامھ ابن تیمیة خصم الشیعة ، وال یقبل منھ ذم  :والجواب   
خصومھ ، مع أنھ قد مدح الزیدیة بالنسبة إلى بقیة الشیعة ، وھو خصم الجمیع حیث قال في 

وقد . » ... فالزیدیة خیر من الرافضة ، أعلم وأصدق وأشجع « ) :  67ص ( منھاجھ 
 .أحد األجوبة على الباز » اإلجادة « أول كتابي بسطت في ھذا البحث في 

وأقبض الفتوى بیدي ، فإن الشیعة تستعمل التقیة ، فبعد « ) :  13ص ( في  ثم قال مقبل  
، فقد   ، فإنھم یتلونون أیام إن شاء اهللا تقوى شوكة أھل السنة ، ویقول ھؤالء المفتون ما قلنا

) آمِّین : ( یؤّمن وخافوا على أنفسھم یقولون  قرأت في بعض كتبھم أنھم إذا صّلوا مع من
 .» بتشدید المیم 

إن ھذا الكالم یفھم منھ أنھا ستنقلب الحال في البالد ، حتى یخاف علماؤھا  :والجواب   
وھذا شبھ إقرار من مقبل بأنھ یؤمل في ثورة وّھابیة . ویضطرون إلى جحد تلك الفتوى 
، حتى ال یسمح ألھل بلد بحریة  مذھب الوّھابي على أصلھتجتاح الیمن أّوًال ، ویسود فیھا ال

 .المذھب 

وإنما یؤمل أن یكون ھذا إذا قامت ثورة على غرار ثورة الحرم ، تعیب على السعودیة   
بعض التساھل فضًال عن غیرھا ، وعند استحكام الثورة التي یحلم بھا مقبل ـ كما یشعر بھ 

 .إلیھ بزعمھ كالمھ ـ یتم مرامھ الذي أشار 

 

                                                           
 . 227اآلیة : سورة الشعراء ) 36(



 )التلون ( سلسلة الكذب على الزیدیة 

فھي كذبة علیھم كما سبق من كذباتھ بل ھم یثبتون على » فإنھم یتلونون «  :وأما قولھ   
دینھم ثبات جد وعقیدة ، ولیسوا من أھل التلّون مع األھواء واألغراض ، إنما ھذا شأن أھل 

 .  ن إلى أھلھاالسیاسة الدنیویة ، وعبید الدنیا المتقّربی

فقد قرأت في بعض كتبھم أنھم إذا « ) :  13ص ( محتّجًا لما سبق في  ثم قول مقبل  
 .»   ـ  آّمین ـ بتشدید المیم: صّلوا مع من یؤّمن وخافوا على أنفسھم یقولون 

ھذا القول من مقبل حّجة علیھ ، ألنھ دلیل على ثباتھم على مذھبھم حتى في حالة   
آّمین ـ : أال ترى أنھم إذا قالوا . یحاولون السالمة بدون عدول عن مذھبھم الخوف ، فإنھم 

بتشدید المیم ـ فقد قالوا كلمة من القرآن ال تفسد الصالة ألنھا من القرآن ؟ وإنما یرى من 
یرى فساد الصالة بالتأمین ألنھ لیس من القرآن ، وال من أذكار الصالة المشروعة فیھا ، فھو 

ع فیھا عندھم ، فھو منھي عنھ بدلیل األمر بالسكوت في الصالة ، والنھي كالم غیر مشرو
وھذا عام خّص منھ ما ثبت أنھ مشروع فیھا بعد النھي عن الكالم ، وبقي . عن الكالم فیھا 

 .سائر الكالم تحت النھي ، ومنھ التأمین عندھم 

بتشدید المیم ـ فھو    ّمین ـآ: نعم ، فإذا كان الزیدیة على ھذا الوجھ الذي ذكره من قولھم   
آمین ـ : دلیل على أنھم ال یتلّونون كما زعم ، ألنھم لو كانوا یتلّونون مع األغراض لقالوا 

بتخفیف المیم ـ إذا حضروا عند من یرى التأمین وأرادوا أن ال ینفر عنھم ، وإن لم یخافوا 
 .على أنفسھم 

لتقیة ، ولعلھ ال یخالف في ذلك ، ففي فأما مع الخوف على النفس فال إشكال في جواز ا  
كتاب اإلكراه : من أجزاء النسخة المجردة عن الشروح )  55ص  8ج ( صحیح البخاري 
إّال من أكره وقلبھ مطمئن باإلیمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعلیھم  [: وقول اهللا تعالى 

إن الذین توّفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم  [:    وقولھ)37)]غضب من اهللا ولھم عذاب عظیم 
واجعل لنا من لدنك ولّیا  [: إلى قولھ  ]قالوا فیم كنتم قالوا كّنا مستضعفین في األرض 

فعذر اهللا المستضعفین الذین ال یمتنعون من ترك ما أمر .  )38(]واجعل لنا من لدنك نصیرًا 
التقیة : وقال الحسن . والمكره ال یكون إال مستضعفًا غیر ممتنع من فعل ما أمر بھ  ، اهللا بھ

لیس بشيء ، وبھ قال ابن : إلى یوم القیامة ، وقال ابن عباس فیمن یكرھھ اللصوص فیطلق 
 .انتھى . عمر وابن الزبیر والشعبي والحسن 

 .إظھار الكفر في التقیة  وقد ابیح الكذب في) :  6ص  4ج ( وقال ابن حزم في الفصل   
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بعد ذكر حدیث من روایة یحیى بن أبي كثیر عن ھالل بن أبي میمونة ، عن  :قال مقبل   
الصالة ال یصلح فیھا شيء إن ھذه « : عطاء بن یسار ، عن معاویة بن الحكم السلمي ، وفیھ 

ھل : فلنسأل ھذا المفتي المتكلف   «أورده مقبل بصورة مطولة ، ثم قال » من كالم الناس 
؟ وإذا كان صحیحًا فھل تؤمن أن اهللا في   الحدیث صحیح أم ال ؟ ومن أین عرفت صّحتھ

تھ ، ویحیى السماء ؟ ـ إلى قولھ ـ أم تأخذ من الحدیث ما وافق ھواك ؟ أما نحن فنقول بصح
بن أبي كثیر وإن كان مدلسًا ولم یصرح بالتحدیث في روایة مسلم فقد صرح بالتحدیث في 

 .» بل قد توبع علیھ كما في تحفة األشراف : قال ) :  148ص  5ج ( ، قلت    روایة أحمد

إن الحدیث رواه المؤید باهللا في شرح التجرید بإسناده ، ولكن آخر الحدیث  :والجواب   
، وعلى ھذا فال یرد علینا ما أورده » إنما الصالة التسبیح والتحمید وقراءة القرآن « : قولھ 
؟ ألن الذي وافق ھواه لیس عندنا ، وھو في » أم تأخذ من الحدیث ما وافق ھواك « : بقولھ 

: مسند أحمد مصرح بأن حدیث الصالة حدیث مستقل ، وحدیث الجاریة حدیث آخر ، ولفظھ 
صلى (ي میمونة أن عطاء بن یسار حدثھ بثالثة أحادیث حفظھا عن رسول اهللاعن ھالل بن أب

ج ( وأوردھا وجعل حدیث الصالة ھو اآلخر في الذكر ، انظره في مسند أحمد )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .وعلى ھذا فال معنى العتباره حدیثًا واحدًا كما صنع مقبل )  448ص  1

فیمكن إثبات صّحتھ لغیره ال اعتمادًا على السند ؟ » ھل الحدیث صحیح « : وأما قولھ   
 .   المذكور ، بل لتعاضد الروایات على منع الكالم في الصالة ، أي بغیر القرآن وأذكارھا

 .لیس ھناك روایات  :فإن قال   

ص  7ج ( بالصحیح كیف تنكر ذلك ؟ وقد روى البخاري في جامعھ المسّمى  :فالجواب   
كتاب « من النسخة المجردة من الشروح ، أي في أواخر الكتاب في كتاب سّمـاه )  207

إن اهللا یحدث من أمره    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقال ابن مسعود عن النبي: ولفظھ » التوحید 
 . »ما یشاء وإن مما أحدث أن ال تكلموا في الصالة 

من النسخة المجردة ، عن زید )  59ص  2ج ( في الصالة وأخرج في أبواب العمل   
یكلم أحدنا صاحبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن كنا لنتكلم في الصالة على عھد النبي« : بن أرقم 

 .» ...    اآلیة ، فأمرنا بالسكوت ]حافظوا على الصلوات  [: بحاجتھ حتى نزلت 

كالم الذي یخاطب بھ الناس وترك الكالم والسكوت ترك الكالم كلھ ، فھو عام لترك ال  
الذي لیس كذلك ، ولذلك ال یجوز أن تقرأ فیھا أشعار العرب ألجل حفظھا ال إلسماع الغیر ، 



وعلى ھذا العموم ال یجوز فیھا أن یقال فیھا غیر القرآن وأذكارھا المشروعة فیھا التي ھي 
ذي رواه البخاري في الباب المذكور منھا ، وذلك لیتفرغ المصلي للصالة ، كما في الحدیث ال

صلى اهللا علیھ (فلما رجعنا من عند النجاشي سّلمنا علیھ ـ أي على النبي: عن عبداهللا )  59ص ( 

، وروى البخاري حدیث زید بن أرقم  »إن في الصالة شغًال « : ـ فلم یرّد علینا وقال )وآلھ وسلم
(  )39(]  وقوموا هللا قانتین [یحھ في باب ـ وأمرنا بالسكوت ـ في كتاب تفسیر القرآن من صح

 ) . 162  ، ص 5ج 

إن    «بسنده عن عبداهللا حدیث )  26ص  5ج ( وفي جامع مسلم المسمى صحیح مسلم   
كنا نتكلم في الصالة یكلم الرجل : ، وھناك باإلسناد عن زید بن أرقم قال » في الصالة شغًال 

فأمرنا بالسكوت ونھینا  ]وقوموا هللا قانتین  [: ھو إلى جنبھ في الصالة حتى نزلت صاحبھ و
عن الكالم ، وھذا عام ال یخرج منھ كالم إال بدلیل وذلك ألن الكالم صوت مسموع ، قال اهللا 

وتھ وھذا معنى أي القرآن الذي یسمع عند تال )40(]فأجره حتى یسمع كالم اهللا  [: تعالى 
 .الكالم الظاھر المشھور المتبادر عند اإلطالق 

یعني المفید في تعبیر  )41(»القول أو ما كان مكتفیًا بنفسھ : الكالم « وفي القاموس   
 .النحاة 

اطب ولكننا نفھمھ كما فھمھ العلماء وكما دّل علیھ السیاق ، حیث إنھ خ«  :قال مقبل   
 .الخ » ... یرحمك اهللا : ذلك الرجل بقولھ 

، فتأولوا الكالم    أنھ ـ یعني بالعلماء ـ من وافقھ على تفسیر الحدیث بما یرید :والجواب   
، ولیس عندھم اسمًا    على أنھ مصدر في ھذا الموضع بمعنى التكلیم كالسالم بمعنى التسلیم

قد أجبنا عنھ بأن ھذا خالف الظاھر ، وال موجب و. للقول نفسھ بل لتوجیھ القول إلى  الناس 
 .للعدول عن الظاھر 

وأما السیاق فال یدل على ذلك ، ألن النھي عن الكالم یفید العموم لما وقع في السبب   
یحتج بالسیاق لو إنما . ولغیره ، فالسیاق لیس إال ذكرًا للسبب ، والعام ال یقصر على سببھ 

، بحیث یكون ذكر السیاق    فّسرنا الحدیث بما ال یدخل فیھ السبب المذكور في السیاق
فأما على تفسیر الكالم بمعناه العام فھو ال یعارض السیاق وال یعارضھ السیاق . معارضًا لھ 

ى الذي ذكر فیھ السبب ، ولذلك ترى العلماء یحتّجون بعمومات القرآن وال یقصرونھ عل
 .أسباب النزول 
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فال یجوز تكلیم الناس وھو في الصالة ، جمعًا بینھ وبین األدلة الواردة في «  :قال مقبل   
 .» األذكار في الصالة 

إن العام إذا عارضھ الخاص عمل بالخاص فیما تناولھ ، وبالعام فیما بقي من  :والجواب   
ألن وجود الخاص ال . األمر  دون تأویل آخر بجعل العام عبارة عن معنى خاص من أول

یوجب إال التخصیص لما تناولھ فقط ، وال داللة فیھ على تأویل العام بمعنى خاص ، فصرف 
العام عن ظاھره لمعنى خاص وإبطال عمومھ كلھ ، ما تناولھ الخاص وما لم یتناولھ ، ھو 

» وبین األدلة  جمعًا بینھ« : فقول مقبل . تأویل بغیر حّجة وعدول عن الظاھر بغیر دلیل 
إذا صحت األدلة وكانت متأخرة عن تحریم الكالم في الصالة فھي مخصصة : یقال فیھ 

، وال داللة فیھا على تأویلھ بما ذكره ، بل یعمل بالخاص فیما تناولھ   لعموم النھي عن الكالم
بدون  وھذا جمع ال إشكال فیھ ، بل إعمال للدلیلین كل واحد في محلھ.   وبالعام فیما بقي

 .تحّكم وال عدول عن الظاھر 

وما ینبغي التنبیھ علیھ أن الحدیث ـ یعني الذي ذكره ـ لیس فیھ دلیل على «  :قال مقبل   
 .» لم یأمر معاویة بن الحكم بإعادة صالتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ألن النبي» بطالن الصالة 

عادة صالتھ وإنما ھو ظن ، من حیث إن ھذا لیس في الروایة أنھ لم یأمره بإ :والجواب   
الظن أنھ لو أمره بإعادة صالتھ لذكر في الحدیث أو لنقل ، وھذا من مقبل دلیل على أنھ 

إن : یستجیز الروایة على الظن فال یوثق بھ فیما رواه ، وقد كانت طریقة العلم أن یقول 
ذلك عن دعوى أن  الحدیث ال یدل على وجوب اإلعادة ، وال على فساد الصالة ، ویغنیھ

 .لم یأمر معاویة بن الحكم بإعادة الصالة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وقوموا     [: حتى نزلت « : ھذا ، ویمكن االستدالل لفساد الصالة بروایة زید بن أرقم   
یدل على أن ترك الكالم من معنى فإنھ » فأمرنا بالسكوت ونھینا عن الكالم  )42(]هللا قانتین 

اآلیة ، فیكون الكالم مفسدًا من حیث أن المتكلم في الصالة لم یمتثل ھذا األمر ، فكانت 
فال تجزیھ وھو  ]وقوموا هللا قانتین    [: صالتھ غیر الصالة المأمور بھا في قولھ تعالى 

 .المراد بالفساد 

علي ، عن أبیھ ، عن جده ، عن  وعلى أصلنا ، یدل علیھ أیضًا ما رواه زید بن  
 .في الرجل یتكلم في الصالة ناسیًا أو متعمدًا أنھ تنقطع صالتھ )علیھ السالم(علي

لم یأمر معاویة بن الحكم بإعادة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأما ظن مقبل أن رسول اهللا  
لیس ذكرًا لعدم ، فیمكن إبطالھ بأن أصل الحدیث ال یدل علیھ ، وعدم ذكر األمر   الصالة
صلى اهللا علیھ وآلھ (ومن الجائز أن یكون معاویة ساق القصة لبیان رحمة رسول اهللا. األمر 
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ما سّبني وال « : فذكر القصة لیبني علیھا قولھ » ... ورفقھ في التعلیم وحسن خلقھ )وسلم
تكلم ، فال  وإذا لم یكن غرضھ مسألة النھي عن الكالم وما یلزم من. » ... كرھني ولكنھ قال 

، والسكوت ال یجب   یدل سكوتھ عن األمر باإلعادة على عدم األمر ، بل ذلك مسكوت عنھ
أن یكون سببھ عدم األمر ، الحتمال أنھ سكت عنھ لعدم الباعث على ذكره ، حیث لم یكن 

 .وكرم أخالقھ ، ال لغیر ذلك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ساق الكالم إال لذكر رفق رسول اهللا

ال دلیل على : ھذا ، والمسألة فرعیة ، ولكن یعرف بما ذكرناه أنھ ال ینبغي أن یقال   
منع الكالم في الصالة بغیر القرآن وأذكارھا ، ألن ھذا الكالم قد یوھم أنھ ال مستند لمن قال 
بھ ، وإنما ھو بدعة ، فالقائل بذلك في حالة یحصل فیھا اإلیھام المذكور یكون مدلسًا 

 .  ومغررًا

فھل تعني بالذین یروونھا ـ أي روایة التأمین ـ مالكًا « ) :  16ص ( في  قال مقبل  
: إن عبارة الصیلمي للمفرد حیث قال : والشافعي وأحمد والبخاري ومسلمًا ؟ فالجواب 

 .» والذي رواھا یروي عن الفّساق والظلمة ، ولعلھ یعني البخاري 

 

 محنة البخاري

اللھم إنھا قد ضاقت بي األرض بما رحبت : ( مت البخاري حتى قال ولم ی«  :قال مقبل   
 .» ... كل ھذا من أجل كلمة الحق ) فاقبضني إلیك 

أنھا وقعت لھ المحنة بإعراض الناس عنھ وكثرة القالة ، بسبب ما نسب إلیھ  :الجواب   
سابور كما في وكانت ھذه بنی. لفظھ بالقرآن مخلوق ، أو إلزامھ ھذا القول : من أنھ قال 

 .فرجع إلى بلده بخارى » فتح الباري    «مقدمة 

وقوع الوحشة بینھ وبین أمیر بلده ، بسبب امتناعھ من طاعتھ لما أمره : والمحنة الثانیة   
وفي روایة أمره أن یقرأ التاریخ والجامع . أن أحمل إلّي كتاب الجامع والتاریخ ألسمع منك 

،    فنفاه عن البلد. یسعني أن أخص بالسماع قومًا دون آخرین  ال: على أوالده فامتنع ، وقال 
ھكذا في ) اللھم قد ضاقت بي األرض بما رحبت فاقبضني إلیك : ( فدعا وھو في المنفى 

فالمحنة األولى وقعت لھ بینھ وبین الناس .    واهللا اعلم بالصواب. آخر مقدمة فتح الباري 
ة ، ولیست بسبب كلمة حق عند سلطان جائر ، وكأنھا بطریق المنافسة إن صّحت الروای

بسبب معصیة األمیر ، ولو أطاعھ لكان موافقًا إلمامھ الزھري إن صحت : والمحنة الثانیة 
في ترجمة الزھري » تھذیب التھذیب « فقد روى ابن حجر في . الروایة عنھ 

ولده ، فدعا  سأل ھشام بن عبد الملك ـ الزھري ـ أن یملي على بعض)    449  ص   9   ج   (
إن ذلك الكتاب قد ضاع ، فدعا : بكتاب فأملى علیھ أربعمائة حدیث ، ثم إن ھشامًا قال لھ 



، فإن كان الزھري قد أھان العلم ، فتلك مما یدل على میلھ إلى ... الكاتب فأمالھا علیھ 
ي في الملوك ، وأنھ یطیعھم في معصیة اهللا ، وإن لم تكن إھانة للعلم فما الرخصة للبخار

فاألمر . ، وسماعھما حق عنده    معصیة األمیر وقد أمره بأن یقرأ كتابیھ ؟ وكتاباه عنده حق
على ھذا لیس أمرًا بمعصیة حتى یحمد البخاري على مخالفتھ ، مع أن مذھبھ وجوب طاعة 

 .واهللا أعلم . أمیره في غیر معصیة اهللا وإن كان ظالمًا ، وھذا كلھ على فرض صحة الروایة 

ما من عبد یسترعیھ اهللا رعیة یموت « : فھل تعلم أن البخاري ومسلمًا رویا  :قال مقبل   
واألحادیث كثیرة في ذم الظلمة .  )43(»یوم یموت وھو غاش لرعیتھ إّال حّرم اهللا علیھ الجنة 

انتھى . إنھم یروون عن الظلمة والفسقة ، بضائرھم : ھا ، فلیس قولك في الصحیحین وغیر
 .باختصار 

إن ھذا عدول عن الجواب عن دعوى الصیلمي بأن الذي رواھا یروي عن  :والجواب   
 .، فھو مراوغة    الفساق والظلمة ، ولیس مفیدًا في تصدیق الدعوى وال في ردھا

 فقال خالي شعیب*** سألتھ عن أبیھ 

 

 دعوى اإلجماع على العمل بكتابي البخاري ومسلم

 .» فقد أجمع المسلمون على الرجوع إلى مؤلفاتھم « ) :  16ص (  قال مقبل  

إن المسلمین عندك ھم أھل مذھبك الذین یكفرون المسلمین ویرمونھم  :والجواب   
ین في فقولك ھذا ال ینفي خالف المسلم. بالشرك ، والرضا بالشرك والتسبیب للشرك 

وما   «) :  14ص    (التحقیق ، ثم إنك أنكرت أن ینعقد إجماع بعد الصحابة ، حیث قلت في 
من اّدعى اإلجماع بعد : أكثر دعاوى اإلجماع المزعومة ورحم اهللا اإلمام أحمد إذ یقول 

فقد كذبت نفسك ھناك في دعوى . انتھى »    الصحابة فقد كذب وما یدریھ لعلھم اختلفوا
 .نا اإلجماع ھ

بعد أن ذكر أقواًال للشیعة في مسألة اإلمامة )  94ص  5ج ( وفي الفصل البن حزم   
، )رضي اهللا عنھ(وأما القائلون بأن اإلمامة ال تكون إال في ولد علي« ) :  92ص ( من قولھ في 

: قال أبو محمد : ، ذكر فیھ خالفات للزیدیة واإلمامیة وغیرھم ، ثم قال » ... فإنھم انقسموا 
وعمدة ھذه الطوائف كلھا في االحتجاج أحادیث موضوعة مكذوبة ال یعجز عن تولید مثلھا 

ال معنى الحتجاجنا علیھم بروایاتنا فھم ال یصدقوننا : من ال دین لھ وال حیاء ، قال أبو محمد 
، وال معنى الحتجاجھم علینا بروایاتھم فنحن ال نصدقھم ، وإنما یجب أن یحتج الخصوم 

لى بعض بما یصدقھ الذي تقام علیھ الحّجة بھ ، سواء صّدقھ المحتج أو لم یصدقھ ، بعضھم ع
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ألن من صدق شیئًا لزمھ القول بھ ، أو بما یوجبھ العلم الضروي ، فیصیر الخصم یومئذ 
مكابرًا منقطعًا إن ثبت على ما كان علیھ ، إال أن بعض ما یشغبون بھ أحادیث صحاح 

 .نوافقھم على صحتھا 

أنت مّني بمنزلة ھارون « : )رضي اهللا عنھ(لعلي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قول رسول اهللا: ھا من  
 . )44(»... من موسى إال أنھ ال نبي بعدي 

فقد أفاد إجماع الزیدیة واإلمامیة وغیرھم على عدم قبول روایات أصحاب ابن حزم   
ھم ، وھذا واضح ، فإنھا لو كانت كتبھم عمدة عند الشیعة الذین ھم البخاري ومسلم ومن وافق

لكانت عندھم بمنزلة كتبھم كثیرة شھیرة متداولة بینھم ، كما ھي بین أصحاب البخاري 
فأما مجّرد البحث فیھا أو نقل األحادیث الموافقة منھا فال یدل على اعتمادھا على . ومسلم 

لك علیھ أن الباحث فیھا یرى أن فیھا أحادیث حد اعتماد القوم علیھا ، بل أكثر ما یدل ذ
صحیحة لموافقتھا ما عند الشیعة وإجماع الفریقین على روایتھا ، أو لموافقتھا ما قد صح من 
وجھ آخر ، أو لموافقتھا لدلیل من الكتاب أو نحو ذلك ، أو أن فیھا ما یحتج بھ على المعتمدین 

و أن فیھا ما یوافق روایات كثیرة في كتب علیھا ، فیحتج علیھم بما ھو عندھم صحیح ، أ
الحدیث ، بحیث یصیر مشھورًا بكثرة مصادره وطرقھ ، وال سبب لشھرتھ إال صحتھ في 

 .الواقع ، لعدم ما یسبب لكثرة طرقھ من سیاسة دولیة أو تعصبات مذھبیة 

ه في رجال ھذ: فإن قیل : في آخره » االعتصام « وقال اإلمام القاسم بن محمد في   
الحّجة عندنا روایة : فالجواب ، وباهللا التوفیق . األخبار من ال یرتضى وال یوثق بروایتھ 

ومن یوثق بروایتھ من غیرھم ، وإنما نورد في كتابنا مثل روایة من كان  )علیھم السالم(األئمة
ك من الفئة الباغیة الدعاة إلى النار ، ألجل أنھ حّجة على المخالف فیحتج بھ علیھم ، وذل

 .   واضح بحمد اهللا

واعلم أن الجرح بمجرد المذھب ال یخلو إما أن : ( فصل » االعتصام « وفي أوائل   
إما أن تقوم الداللة على بطالنھ أو ال ، فالذي ال : الثاني ) . تقوم الداللة على كونھ حقًا أو ال 

أما من قامت الداللة ، و   تقوم الداللة على بطالنھ وال على كونھ حقًا یجب النظر في الرجال
على بطالن مذھبھ فھو مجروح باتباعھ للباطل وتمادیھ علیھ ، ال سیما إذا أقام العلماء الحجج 

وكالقدریة .  )45(]  لیس كمثلھ شيء [: علیھ كالمشبھین هللا تعالى بخلقھ والرادین لقولھ تعالى 
ن ، وشھود الشیطان ، والمرخصین للمسلمین في مجوس ھذه األّمة ، خصماء الرحما
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. إن اإلیمان قول بال عمل ، أو االعتراف بال قول وال عمل : ارتكاب المعاصي ، القائلین 
إلى آخر الفصل ، راجعھ فإنھ مفید جدًا ومقدمة االعتصام ... وكالنواصب والغالة الروافض 

 .كلھا مفیدة ھامة جدًا 

 

 

 نبذة من مخالفات البخاري

فھل تقصد أن البخاري روى لمروان بن الحكم وعمران بن « ) :  17ص (  قال مقبل  
 ؟»    حطان

 ) .كذا ( إن البخاري لم یعتمد علیھما ،  :فالجواب   

 .» إال أن لما رویاه شواھد في كتب غیر كتاب البخاري «  :قال مقبل   

ما ، بل إیراده لھما في إن ھذا ال یدل على أن البخاري لم یعتمد علیھ :والجواب   
الصحیح وترك غیرھما یوجب التھمة بأن الروایة عنھما أحب إلیھ من روایة تلك األحادیث 

وعلى كال . عن غیرھما ، ألن روایتھما أوثق عنده ، أو ألن ذلك تقویة لجانب النواصب 
یة التقدیرین فھو متھم بالمیل إلى النواصب واعتقاد صدقھم ، وذلك خالف مذھب الزید

وإذا كان ذلك كذلك ، فال ینبغي للزیدیة .  )علیھم السالم(وغیرھم ممن ینتمي إلى أھل البیت
المخالفین لھ في أصول الجرح والتعدیل أن یعتمدوا روایتھ ، وقد رأوه یروي عن النواصب 

لمذھب ، والمخالف في ا)علیھ السالم(الذین ھم مظّنة النفاق ، أو یحكم علیھم بالنفاق لبغضھم علّیًا
. ال یقلَّد ، ألن تقلیده یؤدي إلى اتباعھ فیما ھو فیھ مخالف لمذھب المقلِّد الذي یعتقده باطًال 

وقد قررنا فیما مضى أّن االتباع في التصحیح بدون اعتماد من التابع على حجة أنھ تقلید ، 
 .وتقدم ذكر احتجاج مقبل على تحریم التقلید 

لى بعض من یخالط السلطان ، وذلك مخالف لحدیث ومن مخالفات البخاري اعتماده ع  
فقد اعتمد على عدد ممن نسب إلیھ ذلك ،  )46(»الفقھاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا في الدنیا   «

، وخالد بن مھران ، وعاصم  الحراني ، وحمید بن ھالل الزھري ، وأحمد بن واقد: منھم 
ولیس المراد االعتراض على البخاري ومن . بن سلیمان ، وأبو الزناد عبداهللا بن ذكوان 

رأى رأیھ في ذلك ، ولكن المراد أنھ ال یلزم من یخالفھ في أصول الجرح أن یقلده فیھا ، وال 
من أنصف ، ولیست مخالفة البخاري في وھذا واضح عند . في تصحیح الحدیث وتضعیفھ 

عمران بن حطان ومروان وحدھما ، فقد روى عن غیرھما ممن رمي بالنصب أو برأي 
بھز ابن أسد ، وثور بن زید الدیلي ، وثور بن یزید الحمصي ، وحصین : الخوارج ، مثل 
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بن بن نمیر الواسطي ، وداود بن الحصین المدني ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وفلیح 
 .سلیمان الخزاعي المدني ، وقیس بن أبي حازم البجلي ، والولید بن كثیر المخزومي 

علیھ (ومن مخالفات البخاري روایتھ عن عكرمة عن ابن عباس االعتراض على علي  

صلى اهللا (لو كنت أنا لم أحرقھم لنھي رسول اهللا: في تحریق الزنادقة ، وأن ابن عباس قال )السالم

وھو أقضى )علیھ السالم(وھذا فیھ تغلیط لعلي. الخ  )47(»... ال تعذبوا بعذاب اهللا « :)معلیھ وآلھ وسل
وتصغیر شأنھ )علیھ السالم(األمة وأعلمھا بأحكام اهللا ، وعكرمة متھم بقصد الحط من فضل علي

فالمخالفة من البخاري في قبول روایتھ فیما ینصر بدعتھ . ، لكون عكرمة من الخوارج 
 .مخالفة أخرى مع المخالفة في الروایة عنھ وھو خارجي 

ما أخرجھ عن قیس بن أبي حازم ، أن )  325ص  10ج ( ومن مخالفات البخاري   
إن آل    «: جھارًا غیر سر یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عمرو بن العاص قال 

بیاض ـ لیسوا بأولیائي ، إنما ولیي اهللا وصالح : ابي ـ قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر ـ 
 .» المؤمنین 

إن آل أبي ، فھنا ترك بیاض لم : أي في النسخة بیاض عقیب قولھ » بیاض « : قولھ   
 .ف یكتب فیھ المضاف إلیھ بل حذ

حذفت التسمیة لئال : قال ابن التین ) :  351ص  10ج ( قال ابن حجر في شرحھ   
ھذه الكنایة من بعض الرواة خشي أن : یتأذى المسلمون بذلك من أبنائھم ، وقال النووي 

فیترتب علیھ مفسدة إما في حق نفسھ وإما ) آل أبي طالب مثًال : أي لو قال ( یصرح باالسم 
 ....معًا  في حق غیره وإما

قال ابن العربي في سراج : وبعد ھذا نقل ابن حجر الخالف في المحذوف ، ثم قال   
كان في أصل حدیث عمرو بن العاص ـ إن آل أبي طالب ـ فغیر آل أبي فالن كذا : المریدین 
وكأن الحامل لمن أبھم ھذا الموضع ظنھم أن : ثم رجح ابن حجر ھذا القول وقال . جزم بھ 

ثم تكلم في . ، كما سأوضحھ    ي نقصًا في آل أبي طالب ، ولیس كما توھموهذلك یقتض
ولو تفطن من كنى عن أبي :   )   354  ص  (الموضوع بما ال یفید عند التحقیق ، ثم قال في 

 ....طالب ال ستغنى بذلك عما صنع 

 علیھ وآلھ صلى اهللا(قد حقق أصل الروایة ، فأما تأویلھا فھو فاسد ، ألن رسول اهللا :قلت   

،   أفصح العرب ، ال یأتي بالكالم ناقصًا عبارة عن معنى ال یفیده إال بزیادة في اللفظ)وسلم
،    ویترك الزیادة بحیث یوھم المعنى الفاسد ، ألن ھذه إنما تكون ممن ال یحسن التعبیر

یتھ والمخالفة من البخاري في روایة ھذا الحدیث من حیث روا. ولطول كالمھ تركت نقلھ 
 .من طریق قیس ابن أبي حازم ، عن عمرو بن العاص ، وھو فیما یقوي بدعة النواصب 
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ومن مخالفاتھ روایاتھ عن الزھري ، وھو من خلطاء بني أمیة التي بّینتھا في كتاب   
فالبخاري في ذلك غیر . الزھري ، وھي كثیرة یقضي بھا أغراض األمویة أو شیعتھم 

وھذا یقوي كالم ابن حزم الذي نقلناه سابقًا أن . یصلح منھم تقلیده موافق لمذھب الشیعة ، فال 
 .الشیعة ال یصدقونھم 

 



 

 ]... محّمد رسول اهللا والذین معھ  [معنى اآلیة  

أي »    الذین حصل منھم بعض الھنات. ولعلك تقصد بعض الصحابة «  :قال مقبل   
 .الذین قال فیھم الصیلمي یروي عن الظلمة والفسقة 

فالصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین قد أثنى اهللا علیھم في كتابھ الكریم فقال  :قال مقبل   
 )48(]  محمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعًا سجدًا [: 

 .اآلیة 

في الدین كلھ )لى اهللا علیھ وآلھ وسلمص(إن اآلیة الكریمة في الذین مع رسول اهللا :والجواب   
والنصرة ، المالزمین لھ على ذلك ، ولذلك وصفھم بالصفات المذكورة ، وھي تنافي صفات 
المنافقین ، والذین في قلوبھم مرض ، وقد كانوا في المدینة المنورة بصورة مسلمین ، قال 

م مرض والمرجفون في المدینة لئن لم ینتھ المنافقون والذین في قلوبھ [:   اهللا تعالى فیھم
 )49(]ملعونین أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیًال * لنغریّنك بھم ثم ال یجاورونك فیھا إّال قلیًال 

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق ال    [: وقال تعالى 
ال تعم من  ]محمد رسول اهللا والذین معھ  [: ، فقولھ تعالى  )50(]تعلمھم نحن نعلمھم 

، بل ھي خاصة بالخلص أھل الدین الكامل ، ممن أسلم قبل الفتح ، الذین    تسمونھم صحابة
وأین الرحمة .  ]رحماء بینھم  [: یؤكد ذلك أنھ قال . كانوا معھ عند نزول اآلیة الكریمة 

ممن قاتلھم ولعنھم ورماھم بالكذب ؟ فھل یعد فاعل ذلك ممن وصفوا بأنھم رحماء بینھم ؟ 
یا أھل الكتاب لم تلبسون  [أین الرحمة ممن یجھد في ھالكھم وإذاللھم ؟ ھل من إنصاف ؟ 

 . )51(]الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 

 

 ... )خیر القرون قرني : ( عنى الحدیث م

خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم « : وأما الحدیث الذي روي عن عمران بن حصین   
ع الصالح بین فمعناه شیو. ، فھو إن صح ، كالم على جملة القرن ال في كل فرد  )52(»... 

الثالثة القرون بالنسبة إلى غیرھا من القرون ، ولیس فیھ داللة على صالح كل فرد من أفراد 
إنما یفید أن الصالحین في الثالثة القرون أكثر من الصالحین في غیرھا ، . الثالثة القرون 

سائر  فكانت كثرة الصالحین فیھا فضیلة تنسب إلى جملة القرن عند المقارنة بینھ وبین
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مع أن الخیریة ال تتعین في الصالح والدین ، فقد یمكن أن یفضل القرن بمآثره التي . القرون 
تنسب إلیھ من المصالح الدینیة والدنیویة ، وإن كان الكثیر من أھل تلك المآثر غیر صالح في 

كما في  ، بحیث أنھ ال یعتبر عدًال ، وھو مع ذلك قد أید اهللا بھ الدین  دینھ صالحًا كامًال
أخرجھ البخاري ، فكانت القرون  )53(»إن اهللا لیؤّید ھذا الدین بالرجل الفاجر    «: الحدیث 

األولى على ھذا خیر القرون ، لتثبیتھا قواعد اإلسالم بالجھاد ال لصالح كل فرد في دینھ 
 .واهللا أعلم » خیر القرون « : الحدیث  وكمال عدالتھ ، وھذا على فرض صحة

 

 سلسلة االتھامات ـ قبول أو رّد روایة الصحابي بمجرد الھوى

، وأما إذا    على أنھم یقدحون في الصحابة إذا رووا ما یخالف أھواءھم«  :قال مقبل   
في  ، والدلیل على ھذا أن أول حدیث   كان موافقًا ألھوائھم فإنھم یأخذون بروایتھم وآرائھم

» من حدیث لمغیرة بن شعبة ، وھو عندھم مجروح العدالة )رضي اهللا عنھ(الشفاء لألمیر الحسین
. 

كالم باطل من جھة أن » یقدحون في الصحابة « أما أوًال ، فقول مقبل  :والجواب   
، لیوھم العموم    وتدلیس إن أراد الخصوص. ظاھره العموم ، وھو كذب إن أراد العموم 

 . )54(]أھل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون یا  [ویشنع 

إذا رووا ما یخالف أھواءھم ، وأما إذا كان موافقًا ألھوائھم « فقول مقبل : وأما ثانیًا   
 .» فإنھم یأخذون بروایتھم وآرائھم 

إن تعلیق الرد والقبول على مخالفة الھوى وموافقتھ ، إن أراد بھ الھوى في : فالجواب   
غیر الحق أو الھوى المطلق من غیر اعتقاد أنھ موافق للحق أو مخالف ، بل الھوى ھو القائد 
لھم دون اعتقاد الحق ، فھذه كذبة من كذبات مقبل ، وإن أراد بھ ھواھم فیما یعتقدونھ الحق 

 .ولبس وأوھم أنھم إنما یتبعون أھوائھم  والصواب ، فقد دلس

ولو . ومقبل في ھذا الكذب أو التدلیس متبع لھواه ، منقاد لدواعي البغض والعصبیة   
إنھم یقدحون في بعض من یسمیھم : أنصف بعض اإلنصاف لكان صواب عبارتھ أن یقول 

وھذه العبارة وإن . صحابة إذا روى مخالفًا لمذھبھم ، ویقبلونھ إذا روى موافقًا لمذھبھم 
كانت غیر كاملة في األدب ، إلیھامھا التعصب المذھبي ، إال أنھ مع الجدال یحتاج إلى إیراد 

ما بالھم ال یجرحون فیھ : المعنى ، ولكن الصواب إیراده حینئذ بصورة السؤال ، بأن یقول 
ھذا ھو ، الالئق  ، حتى إذا روى ما یخالفھم جرحوه ؟ فكان   إذا روى ما یوافقھم بل یقبلونھ
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باألدب مع علماء الدین أھل الفضل والزھد والورع والصبر والجھاد ، وخصوصًا ذریة 
الذي كان ینبغي لھ أن یرقب محمدًا فیھم ، ویذكر اهللا عمًال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

لھوى ، ویوھم أنھم ، دون أن یرمیھم بالباطل باتباع ا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بوصیة رسول اهللا
یرون سب الصحابة عمومًا بال ملجئ ، وھو یمكنھ الجدال بدون كذب وال عمل بسوء الظن 

وال تغریر  )55(]اجتنبوا كثیرًا من الظن إن بعض الظن إثم  [: الذي نھى اهللا عنھ في قولھ 
 .وتلبیس 

ھذا ، وأما عملھم بروایة الرجل إذا روى ما یوافق وترك ما خالف الحق من الروایات   
، فھو إنما یدل على أن الرجل غیر حّجة عندھم ، ولكنھم یعرضون حدیثھ على غیره 

وأما حدیث . ویتبّینون صدقھ أو كذبھ ، فال یجب أن یجعلوا روایاتھ كلھا كذبًا وال كلھا صدقًا 
أول الشفاء فھو في بعض آداب قضاء الحاجة ، ومعناه موافق ، ألنھ من المغیرة الذي في 

 .الحیاء والحیاء من اإلیمان 

 

 سلسلة االتھامات ـ ترك كتب السنة

 .» ... وھب أیھا الطاعن في كتب السنة أننا تركناھا لقولك «  :قال مقبل   

في تعمیم الصحابة في  ھذه العبارة في التعمیم لكتب السّنة كعبارتھ األولى :الجواب   
« : والجواب ھنا كالجواب ھناك ، ألن قول السید الصیلمي » یقدحون في الصحابة « : قولھ 

لیس قدحًا في الكتب ، وال أمرًا بترك » إن الذي روى التأمین یروي عن الفسقة والظلمة 
، وأن جمیع ما فیھا ، إنما ھو احتجاج لكون راوي حدیث التأمین ال یقّلد في تصحیحھ 

وذلك الكالم من السید علي بن ھادي . تصحیحھ لھ ال یدل على صحتھ على أصولنا 
وأین ترك كتب السنة من ترك تقلید . الصیلمي ال یدل على أنھ یدعوك إلى ترك كتب السنة 

البخاري في تصحیحھ لحدیث التأمین من حیث أنھ رواه في صحیحھ ؟ أال یمكن قراءة كتب 
لھا ، بمعنى أن یقلد كل واحد من أھل الكتب في تصحیح ما صحح ؟ أال السنة إال بتقلید أھ

یمكن البحث والنظر وتحریر الفكر من ربق التقلید والعمل بالصحیح وترك ما لم یثبت عند 
الباحث ، وإن ادعى غیره ثبوتھ ؟ أال یمكن معرفة الرجال بمعرفة أحادیثھم وعرضھا على 

لمعلوم من السّنة بالتواتر أو بالشھرة والقرائن التي تنضم الكتاب والسّنة المجمع علیھا ، وا
إلى الشھرة حتى یحصل العلم الیقین ؟ أال یمكن معرفة الرجال بمعرفة أحادیثھم وعرضھا 
على حدیث اآلخرین ، حتى تكثر الشواھد في غیر مسائل السیاسة ومسائل التعصب ، التي 

رت الشواھد واطمأن القلب إلى أن سبب كثرتھا السیاسة أو التعصب المذھبي ؟ فإذا كث
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كثرتھا لیس إال صحة الحدیث عمل بھ فیما ال یخالف المعلوم ، بعد البحث في النسخ إن كان 
 .نسخ ونحو ذلك 
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وھب أیھا الطاعن في كتب السّنة أننا تركناھا لقولك ، فأین یتاه بنا ؟ «  :قال مقبل   
أم ترید مّنا أن نرجع إلى كتب الرافضة ) :  20ص ( أنرجع إلى كتب أھل الكالم ؟ ثم قال 

التي ال أسانید لھا ؟ فھي كما یقول بعض العلماء تشبھ كتب الیھود والنصارى حیث أنھا ال 
 .» ... أسانید لھا 

تسمیتھم رافضة عمومًا ، ونفي األسانید عن : ھذا باطل من ثالث جھات  :الجواب   
 .كتبھم عمومًا ، وتصدیق عدوھم في ذلك 

أم ترید مّنا أن نرجع إلى كتب الزیدیة المقطعة األسانید ، ) :  20ص ( في قال مقبل   
 .وإن أسندوا فغالب أسانیدھم تدور على الضعفاء والكاذبین 

إن الكتب قد انتشرت ، فیمكن أھل العلم واإلنصاف االطالع على كثیر من  :الجواب   
وھؤالء الذین تسمیھم رافضة تقلیدًا لشیعة النواصب لھم كتب فیھا . كتب الفرق المختلفة 

وسائل « أسانید كثیرة ، وعندھم جرح وتعدیل ، وقد وصل بعض كتبھم الیمن ، من ذلك 
وكذلك كتب الزیدیة فیھا  )56(»أمالي الصدوق « ، وكتاب وذیلھ » الشیعة في علوم الشریعة 

كثیر من المسند في مجموع زید بن علي ، والصحیفة لإلمام علي بن موسى الرضا ، وأمالي 
وأمالي أبي طالب ، وأمالي المؤید باهللا ، وأمالي المرشد هللا ، وفي كتب  أحمد بن عیسى ،

الھادي أحادیث مسندة ، وفي البساط للناصر أحادیث مسندة ، ویمكن معرفة رجالھم بمعرفة 
أحادیثھم وعرضھا على المعلوم ، فإن وافقت عرف بذلك أنھم ثقات ، وإن خالفت كان 

 .   أو غیر ذلك ، كما ال یخفى على من أنصفللمخالفة حكمھا من جرح أو تضعیف 

أبي : ، مثل   وإن أسندوا فغالب أسانیدھم تدور على الضعفاء والكاذبین«  :قال مقبل   
خالد عمرو بن خالد الواسطي ، وجابر بن یزید الجعفي ، والحسین بن علوان ، وعمرو بن 

ي ابن مھدي القاضي ، الصلت الھروي ، وعل) كذا ( شمر ، وعبد السالم بن صالح أبو 
، وداود بن سلیمان القزویني ، والحارث بن عبداهللا ) كذا ( وعامر بن سلیمان الطائر 

الھمداني ، والحسین بن عبداهللا بن ضمیرة ، وإسحاق بن محمد األحمر ، الذي اّدعى ُالوھیة 
بن  وحسین بن عبداهللا. علي ، وأبي ھارون عمارة بن جوین العبدي ، وكادح ابن جعفر 

 .، وھو عثمان بن خطاب    عباس ، واألشج بن أبي الدنیا
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، وبعضھا من  ثمانیة) .  320ص  1ج ( كتبت ھذه األسماء أغلبھا من تنقیح األنظار   
 .» وبعضھا من ذاكرتي )علیھ السالم(ترجمة علي بن موسى الرضا

ا ما لم یكن راویًا ان الكتب ال تعاب بروایة واحد من رواتھ: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
للكتاب كلھ متفردًا بھ ، وفي الراوي سبب ضعف ، ولیس في كتب الزیدیة ما راویھ واحد إال 
مجموع زید بن علي وصحیفة علي بن موسى ویأتي الكالم فیھما ، فأما بقیة كتبھم فلیست 
 من طریق ھؤالء الذین عدھم وحدھم ، بل من غیرھا ـ وبعضھا یكون فیھ مما رواه بعض

ولكن لیس . ھؤالء ـ ومن غیره ، فال یصلح طرحھا على فرض صدق الجرح كلھا كما ترید 
صدقًا كلھ بل ، ال یبعد أنھ كذب كلھ من خصومھم ، وقبولھ من خصومھم تقلید وتصدیق 

 .للخصم في خصمھ بغیر حّجة صحیحة ، وذلك میل عن اإلنصاف 

 

 ف عرض رجال الشیعة على میزان الذھبي لیس من اإلنصا

ومن یرد معرفة رجال الشیعة فعلیھ أن یقرأ في كتبھم التي تذكر فیھا «  :قال مقبل   
فإنھ یرى العجب العجاب والكذب » میزان االعتدال « األسانید ، ثم یعرض أسانیدھا على 

 .» الصراح 

 إذا اطلع: أما قراءة كتبھم ، فھي تفید من لم یعمھ التعصب ، فإنھ كما قلنا  :والجواب   
فإن وجدھا . على أسانیدھم أمكنھ عرض حدیثھم على ما قد علمھ الحق من الكتاب والسّنة 

مخالفة تبین لھ حكم رجالھا بقدر المخالفة من جرح أو تضعیف أو غیره ، وإن وجدھا موافقة 
 .للمعلوم فما یضرھم ذم خصومھم 

ن اإلنصاف ، ألنھ ھو وأھل أما عرض رجال الشیعة على میزان الذھبي فلیس م  
وقد قال . ولیس من اإلنصاف أن ُیقبل من الخصم جرحھ في خصمھ . مذھبھ خصوم الشیعة 

ال یسمع قول : في ترجمة عبداهللا بن سلیمان بن األشعث » المیزان « الذھبي نفسھ في 
أقذع : وقال في ترجمة محمد بن إسحاق ابن یحیى ابن منده . األعداء بعضھم في بعض 

الحافظ أبو نعیم في جرحھ لما بینھما من الوحشة ، ثم حكى كالم أبي نعیم في آخر الترجمة ، 
 .البالء بینھما ھو االعتقاد ، یعني الخالف في العقائد : قلت : ثم قال 

أبي وكالم ابن منده في : وقال في ترجمة أحمد بن عبداهللا الحافظ أبي نعیم ما لفظھ   
كالم :    قلت: نعیم فظیع ال أحب حكایتھ ، وال أقبل قول كل منھما في اآلخر ـ ثم قال ـ 

األقران بعضھم في بعض ال یعبأ بھ ، ال سیما إذا الح لك أنھ لعداوة أو لمذھب أو لحسد ما 
ینجو منھ إال من عصم اهللا ، وما علمت أن عصرًا من األعصار سلم أھلھ من ذلك سوى 

 .انتھى المراد . الصدیقین ، ولو شئت لسردت من ذلك كراریس األنبیاء و



ھذا غیر خاص باألقران ، ألن عداوة المذھب تكون بین المتباعدین في الزمان ،  :قلت   
وإذا كانت العداوة تمنع قبول جرح العدو لعدوه من األقران ، فكذلك من غیر األقران ، ألن 

 .من الشیعة إال بحّجة بّینة صحیحة  العّلة العداوة ، فال یقبل جرحھم لرجل

مبنیًا على أقاویل أسالفھ الذین » المیزان « ھذا ، وقد جعل الذھبي معظم الجرح في   
ذكرھم في خطبة المیزان ، فجعل أولھم یحیى بن سعید القطان ، الذي تكلم في اإلمام 

یل ، وتكلم في إسرائیل وتكلم في عبداهللا بن محمد بن عق)علیھما السالم(الصادق جعفر بن محمد
بن یونس ، وجعفر بن سلیمان الضبعي ، وقیس بن الربیع ، ومجالد بن سعید ، وغیرھم من 

 .الشیعة 

یعني الجرح ( فأول من جمع كالمھ في ذلك : قال الذھبي في المیزان في خطبتھ   
سعید القطان  ما رأیت بعیني مثل یحیى بن« : اإلمام الذي قال فیھ أحمد بن حنبل ) والتعدیل 

یحیى بن معین ، وعلي بن المدیني ، وأحمد بن حنبل ، : وتكلم في ذاك بعده تالمذتھ » 
كأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، : وعمرو بن علي الفالس ، وأبو خیثمة وتالمذتھم 

النسائي ، وابن : ومسلم ، وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي ، وخلق ، ومن بعدھم مثل 
 .الخ ... والترمذي ، والدوالبي ، والعقیلي خزیمة ، 

یكون فیھ ذكر أحادیث یذكر أن المجروح رواھا أو » المیزان « وبعض الجرح في   
كلمات تنسب إلى المجروح ، فأما ما رواه من كالم أسالفھ فیحتاج إلى صّحة سببھ ، وصّحة 

تنسب إلى المجروح ،  وأما ما قالھ بسبب روایات أو كلمات. كونھ سببًا صحیحًا للجرح 
صحتھا عن المجروح ، ألن بعضھا قد یكون مكذوبًا على  )57()إثبات ( فتحتاج إلى 

، وبعد صحتھا عنھ ینظر في كونھا   المجروح افتراه بعض خصومھ بسبب عداوة المذھب
ند قوم وھو عند غیرھم غیر سببًا جارحًا ، ألن بعض الروایات والكلمات قد یكون جارحًا ع

. وعلى ھذه الطریقة ، ال بأس بالنظر فیھ وفي سائر كتب الجرح والتعدیل . جارح كما مر 
وھذا كلھ للتحرر من التقلید والتبعیة فیما ال یصح أصلھ عند الباحث لو عرف أصلھ ، 

ـ جرح في أال ترى أن بعضھم ـ كزائدة . والتبعیة في جرح لیس لھ أصل إال عداوة المذھب 
أي الخروج على السلطان الجائر ، وبعضھم جرحھ بترك . بعض الزیدیة بأنھ یرى السیف 

الجمعة ، وكانت الجمعة إنما یقیمھا الظلمة ، فیدعون للظالم في الخطبة ویمدحونھ بالكذب ، 
ویأتمون بالظالم فیرفعون بذلك شأنھ ، ویكون في حضور العلماء صورة التقریر على ذلك 

فیكون الحضور دعمًا للظالم عند العامة وتقویة لجانبھ ، وتغریرًا علیھم ، ومعاونة كلھ ، 
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم  [:   للظالم على ظلمة واهللا تعالى یقول
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معة ، فتراھم فحین یكون الحضور منكرًا یكون ذلك عذرًا في ترك الج )58(]والعدوان 
یجرحون بذلك عباد بن یعقوب الرواجني ، ویسكتون على ذلك الجرح لتقریر الجرح 

ویجیب بعضھم عن ذلك . لحرصھم علیھ ، ویجرحون بھ الحسن بن صالح فیغتفر لھ ذلك 
، مذھبھ لما حرصوا على سالمتھ من الجرح ، وكذا رأیھ في الخروج على الظلمة   بأنھ

 .  اغتفر

وھو مذھب للسلف قدیم ، لكن استقر األمر على ترك ذلك ، لما « : حجر وقال ابن   
. رأوه قد أفضى إلى أشد منھ ، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن األشعث وغیرھما عبرة لمن تدّبر 

 .   »  ...   وبمثل ھذا الرأي ال یقدح في رجل قد ثبتت عدالتھ

ما زال أئمة الزیدیة یدعون إلى غیر مسّلم ، ف» استقر األمر على ترك ذلك « : وقولھ   
 .الخیر ، ویأمرون بالمعروف ، وینھون عن المنكر ، ویجاھدون في سبیل اهللا 

ھاتان الوقعتان قبل زمان الحسن ابن » ففي وقعة الحرة وابن األشعث « : وقولھ   
 .صالح 

 .» وبمثل ھذا الرأي ال یقدح في رجل قد ثبتت عدالتھ وورعھ « وقولھ   

إذا لم تثبت العدالة والورع فیتوقف في الراوي لعدم ثبوت العدالة ، وإن : لیھ یقال ع  
فانظر كیف جعل ھذا الرأي صالحًا للجرح . ثبتت فال یجرح بھذا الرأي عدل دون عدل 

وغیر صالح ، باعتبار الفضل وعدمھ بزعمھ ، مع أن السبب یكون سببًا بالنسبة إلى الراوین 
 .ك على سواء أو غیر سبب كذل

والتحقیق أنھم لما احتاجوا إلى توثیق الحسن بن صالح قالوا فیھ ذلك ، ولما لم یحتاجوا   
أن یجعلوا عّبادًا حّجة ، وھو شیعي ، قالوا فیھ ما قالوا ، مع أنھ من أھل الفضل والصالح 

 .وإن لم یعرفوا لھ ذلك 

. ي على ھذا األساس فبان أنھم ال یقّلدون في جرح الشیعة ، وأن الجرح نظري اجتھاد  
 فكیف یصح االتباع فیھ من دون معرفة الحجھ فیھ ؟

ال یجب العمل بالجرح إذا لم یعرف : وأما مراوغة بعض القوم في ھذا ، حیث قال   
، فال تقبل   سببھ ، لكنھ یكون ریبة في المجروح ، فیجب الوقف فیھ من أجل ھذا الجرح

 .روایتھ إال بعد البحث والتثبت 

إن الجرح إذا كان من الخصم وكان الظاھر أنھ ألجل مخالفة المذھب  :واب فالج  
كجرحھم في أبي خالد ، فإن الجرح ال یكون ریبة ، ال سیما إذا كانوا قد صرحوا بأنھ شیعي 
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، فإن جرحھم لھ یقرب إلى معرفة عدالتھ عند من عرف تشددھم على أخیار الشیعة 
 .وفضالئھم 

ثم إنھ إن أراد البحث عن . م أن الجرح یكون ریبة على كل حال والحاصل ، أّنا ال نسل  
العدالة كما لو لم یكن جرح فال بأس ، لكن ھذا لیس بسبب الجرح ، بل لئال یعمل بروایة 
المجھول ، وإن أراد أن یجعل ھذا الجرح حجر عثرة في طریق معرفة العدالة ، فكلما 

، باعتباره مشككًا فیھا ، فھذا غیر صحیح ظھرت عالمات العدالة عارضھا بالجرح المبھم 
بل ینظر ، فإن كان بین الجارح والمجروح مخالفة في مذھب ، أو منافسة . على إطالقھ 

على منصب ، أو قد تكلم المجروح في الجارح ، أو نحو ذلك ، فال یلتفت إلى الجرح بعد 
ولى زیادة التثبت ، وباهللا ظھور عالمات العدالة ، وإن لم یظھر للجرح باعث مما ذكرناه فاأل

 .التوفیق 

 

 )59(الرد على كالمھ في عدد من رواة الزیدیة

 :   فنقول. ولنرجع إلى ذكر رواة الزیدیة الذین تكلم فیھم مقبل على التفصیل   

 

 :ـ أبو خالد الواسطي  1

وي عن زید عن آبائھ ، وقد بسط الكالم أما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، فھو یر  
ونقل ما حكاه فیھ صاحب . شرح مجموع زید بن علي » الروض النضیر « فیھ السیاغي في 

وقد . ، فالكتاب مطبوع موجود    من أقوالھم فیھ وأجاب عنھ ، فراجعھ فیھ» تھذیب الكمال « 
انة ، وظاھر جرح من ذكر ابن أبي حاتم ترجمتھ ولم یذكر فیھا عن وكیع وال عن أبي عو

جرحھ أنھ العتقادھم فیھ أنھ یضع الحدیث ویكذب ، ولكن ھذا اعتقادھم فیھ لما في حدیثھ من 
« وأكثر حدیثھ لھ شواھد مذكورة في شرح المجموع ، أعني .    الفضائل ، ولما تفّرد بھ

عانیھا غیر مع أن م. ولم یوجد لھ مما تفّرد بھ إال سّتة أحادیث أو نحوھا » الروض النضیر 
 .أعني ال تخالف المعلوم من الكتاب أو السّنة ـ    منكرة ـ

فظھر بھذا أن حدیثھ سلیم من أسباب الجرح ، مع أن من كان إمامًا في الحدیث إذا تفرد   
.    ببعض األحادیث ال یقدح فیھ التفرد ، بل یحمل على أن سببھ سعة علمھ وكثرة اطالعھ

أحادیث )علیھما السالم(ید بن علي ، والباقر أخیھ محمد بن عليولذلك فال یبعد أن یكون عند ز
غیر معروفة عند ھؤالء القوم ، بل تفردا بھا وورثاھا عن آبائھما ، فھم بحار العلم وأھل 
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، والحارث الھمداني من خلص أصحاب االمام )ما السالمعلیھ(كاالمامین الباقر والصادق) علیھم السالم(خلص أصحاب االئمة
 ).علیھما السالم(وھو قبل زید بن علي)علیھ السالم(علي بن أبي طالب



فإذا وقع عند أبي خالد . البیت الذي نزل فیھ الكتاب والسّنة ، وصاحب البیت أدرى بالذي فیھ 
لف المعلوم ـ وھو تلمیذھما ـ فھو غیر متھم فیھا ، ألنھ مظّنة ستة أحادیث انفرد بھا ولم تخا

 .لذلك لكونھ تلمیذھما وھما مظنة للمفردات 

 .وتتمتھ » الروض النضیر « وأما ما رواه من الفضائل فلھ شواھد مذكورة في   

 

 )علیھ السالم(خصوصیة فضائل اإلمام علي

، وھي   مع أن الفضائل خاصة لھا خصوصیة ینبغي للمنصف أن یتنبھ لھا ویراعیھا  
ـ كانوا یحتاجون في عھد الدولة األمویة وقّوه )علیھ السالم(أن رواة الفضائل ـ فضائل علي

سلطانھم إلى كتم الفضائل عن جمھور الناس وعامتھم خوفًا من بطش بني أمیة ، ألنھم كانوا 
، لذلك فال یروونھا إال سرًا إلى من یثقون بھ أنھ ال )علیھ السالم(علي یحاربون ذكر فضائل

 .یشیعھا عنھم في عھدھم لئال تبلغ الدولة 

،    كان یكتمھا أعداؤه وشیعة أعدائھ رغبة في كتمانھا)علیھ السالم(كما أن فضائل علي  
ثیر من أھل وبعد ذلك كان كثیر من الفضائل یستنكره ك. وكراھیة لذكرھا وكانت كثیرة 

فلذلك یحتاج . الحدیث ، ألنھ غیر مشھور عندھم ، كما أن كثیرًا منھم یتھمون الشیعة 
ولذلك فال یستبعد .    المشاھیر إلى إخفائھا ، لئال ینفر عنھم كثیر من عامة طالب الحدیث

. وجود المفردات من الفضائل ، وال یكون التفرد بالفضیلة نكارة فیھا ما لم تخالف المعلوم 
فلذلك ال یستبعد تفرد أبي خالد وغیره بفضائل لیست عند الجمھور ، وال یقدح فیھم بھا ، 

بل بالعكس ، إنھا مما شأنھ أن ال یشتھر ، وذلك » لو كان لظھر واشتھر « ألنھا لیست مما 
 ..  بسبب الخوف من الدولة

سألت : ال بسنده عن مالك بن دینار ق)  137ص  3ج ( أخرج الحاكم في المستدرك   
: ؟ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یا أبا عبداهللا ، من كان حامل رایة رسول اهللا: سعید بن جبیر فقلت 

أال : كأنك رخي البال ، فغضبت وشكوتھ إلى إخوانھ من القّراء ، فقلت : فنظر إليَّ وقال 
فنظر إليَّ )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(من كان حامل رایة رسول اهللا: تعجبون من سعید ـ إني سألتھ 

إنك سألتھ وھو خائف من الحجاج ، وقد الذ بالبیت فسلھ : إنك لرخي البال ، قالوا : وقال 
 .ھكذا سمعتھ من عبداهللا بن عباس . كان حاملھا علي بن أبي طالب : اآلن ، فسألتھ فقال 

 .ھذا حدیث صحیح اإلسناد : قال الحاكم   

عن حمزة بن عبداهللا بن عمر أنھ بینا )  463ص  2ج  (وأخرج الحاكم في المستدرك   
یا أبا عبد الرحمن ، إّني : ھو جالس مع عبداهللا بن عمر ، جاءه رجل من العراق فقال لھ 

أن اتسمَّت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس ، وأعتزل الشر ما ) كذا ( واهللا قد خرجت 



قد أخذت بقلبي ، فأخبرني عنھا ، أرأیت قول  استطعت ، وإّني أقرأ آیة من كتاب اهللا محكمة
وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على  [: اهللا عزَّوجلَّ 

األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بینھما بالعدل 
: ؟ أخبرني عن ھذه اآلیة ، فقال عبداهللا بن عمر  )60(]وأقسطوا إن اهللا یحب المقسطین 

: مالك ولذلك ؟ انصرف عني ، فانطلق حتى إذ توارینا سواده أقبل إلینا عبداهللا بن عمر فقال 
ما وجدت في نفسي في شيء من أمر ھذه اآلیة إال ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل ھذه الفئة 

 .جلَّ تعالى الباغیة كما أمرني اهللا عزَّو

 .ھذا حدیث صحیح وأقره الذھبي : قال الحاكم   

الخ ...    إني واهللا قد حرصت أن اتسمَّت بسمتك) :  115ص  3ج ( وأخرج الحاكم في   
 .، وصححھ على شرط الشیخین وأقّره الذھبي 

والتي بعدھا عن سعید ابن جبیر )  464ص  1ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك أیضًا   
: یا سعید ما لي ال أسمع الناس یلّبون ؟ فقلت : كنا مع ابن عباس بعرفة ، فقال لي  :قال 

لبیك اللھم لّبیك ، فإنھم قد : فخرج ابن عباس من فسطاطھ فقال : یخافون من معاویة ، قال 
 .)رضي اهللا عنھ(تركوا السّنة من بغض علي

 .لذھبي ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، واقره ا: قال الحاكم   

لما : عن شھر بن حوشب قال )  486ص  4ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك أیضًا   
لو خرجت إلى الشام فتنّحیت من شر ھذه البیعة ، فخرجت : جاءت بیعة یزید بن معاویة قلت 

حتى قدمت الشام فأخبرت بمقام یقومھ نوف فجئتھ ، فإذا رجل فاسد العینین علیھ خمیصة ، 
:  بن عمرو بن العاص ، فلما رآه نوف أمسك عن الحدیث ، فقال لھ عبداهللا وإذا ھو عبداهللا

حدث بما كنت تحدث : أنت أحق بالحدیث ، فقال لھ عبداهللا : حدث بما كنت تحدث بھ ، قال 
إن : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أنت أحق بالحدیث مّني ، أنت صاحب رسول اهللا: بھ ، قال 

أعزم علیك إال ما حّدثتنا حدیثًا سمعتھ من : یعني األمراء ـ قال   دیث ـھؤالء منعونا عن الح
إنھا ستكون ھجرة بعد ھجرة ، یجتاز « : سمعتھ یقول : ، قال   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

، ال یبقى في األرض إال شرارھا ، تلفظھم أرضھم ، وتقذرھم    الناس إلى مھاجر إبراھیم
یحشرھم إلى النار مع القردة والخنازیر ، تبیت معھم إذا باتوا وتقیل معھم إذا أنفسھم ، واهللا 

سیخرج أناس « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وسمعت رسول اهللا. » قالوا ، وتأكل من تخلف 
من أمتي من قبل المشرق یقرأون القرآن ال یجاوز تراقیھم ، كلما خرج منھم قرن قطع حتى 

 .» بقیتھم یخرج الدجال في 
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فقلت : حّدثنا جریر قال : حّدثنا ابن حمید قال )  211ص  3ج ( وفي تفسیر الطبري   
أي مع من خرج بھم    إن الناس یروون في حدیث أھل نجران أن علیًا كان معھم ـ: للمغیرة 

: بقولھ ، معطوف علیھ    للمباھلة ـ ألن ھذا عقیب حدیث المباھلة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
أما الشعبي فلم یذكره ، فال أدري لسوء رأي بني أمیة ، أو لم یكن في الحدیث : فقال ... فقلت 

. 

عن )  139ص  5ج ( ووفاتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وأخرج البخاري في باب مرض النبي  
لما ثقل : قالت )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(عبید اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي

واشتد بھ وجعھ استأذن أزواجھ أن یمرض في بیتي ، فخرج )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
. وھو بین الرجلین تخط رجاله في األرض ، بین عباس بن عبد المطلب وبین رجل آخر 

ل تدري من ھ: فقال لي عبداهللا بن عباس : فأخبرت عبداهللا بالذي قالت عائشة : قال عبید اهللا 
 .ھو علي بن أبي طالب : ال ، قال ابن عباس : قلت : الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قال 

في شرح )  241ص ( وقال ابن األمیر في الروضة الندیة في شرح التحفة العلویة   
 :قول والده 

 ما ھو الشمس فما یغنون شیئًا*** كتمت أعداؤه من فضلھ 

 و نور اهللا ما انفك مضیئًاوھ*** زعموا أن یطفئوا أنواره 

، وقد )علیھ السالم(ذكر بني أمیة ، وقصدھم ھدم مناقب أمیر المؤمنین: فقال ابن األمیر   
ولیت بنو أمیة اإلمارة المدة الطویلة وبالغت في ھدم شرفھ الرفیع ، ونھت عن التحدث 

، ویظھر في    بفضائلھ ، وأمروا بسبھ ، وطووا ذكر فضلھ ، وأبى اهللا إال أن یتم نوره
وقد أطال أھل التاریخ في ذلك بما ھو . الخافقین أعالم فضل علي برغم أنف كل معاند 

، كما حكي عن جد    معروف ، حتى بلغ من عداوتھم كراھة التسمي بھذا االسم الشریف
: بماذا ؟ قال : إن أھلي عّقوني ، قال : األصمعي ، أنھ شكى على الحجاج بن یوسف فقال 

. ًا ، فواله الحجاج بعض أعمالھ ، وغّیر اسمھ مكافأة لھ على ما تلّطف بھ إلیھ سّموني علّی
. البیت » زعموا أن یطفئوا أنواره « :    فھذا ما أشار إلیھ في قولھ: إلى أن قال ابن األمیر 

وصدق ، لقد مألت أنوار فضائلھ اآلفاق ، وبّیضت بسوادھا وجوه األوراق ، مع مبالغة العدا 
ھا حتى تحامى المحدثون نشر فضائلھ ، لكثرة القادحین بذلك وردھم لحدیث من في إطفائ

 .)علیھ السالم(شھر بحب الوصي

 إذًا لرأت تلك المساوي مناقبا*** ولو أنصفت في حكمھا أم مالك 

فناھیك أنھ ملك بنو أمیة األمر قریب المائة السنة یتقرب إلیھم المتقربون : إلى أن قال   
، فكیف تنشر لھ    ، صانھ اهللا تعالى ، وال یرون قدرًا لغیر من أتى بذلك بذمھ وانتقاصھ



ما ظھر منھا ما ظھر مع المبالغة في طیھ إال لما ضمنھ : فضیلة أو یرویھا أحد ؟ فبحق أقول 
، أنھ تعالى ضمن حفظ كتابھ الكریم ،   اهللا تعالى من حفظ السنة النبویة ، كما ذكره المحققون

یھ الصالة والسالم ، وفضائل الوصي من السنة ، ألنھا من األقوال النبویة ، إلى وسّنة نبّیھ عل
وددت : وروى عطا عن عبداهللا بن شداد بن الھاد قال : ـ    )242ص(أن قال ابن األمیر في 

یومًا إلى اللیل وأن عنقي ضربت )علیھ السالم(أن أترك وأحدث بفضائل علي بن أبي طالب
علیھ (وقد صح أن بني أمیة منعوا من إظھار فضائل علي: ر ، قال أبو جعف   بالسیف

 .الخ ... وعاقبوا على ذلك )السالم

: وروى الخطیب في تاریخھ في ترجمة نصر بن علي بإسناده ، عن نصر بن علي قال   
موسى بن جعفر ، أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسین بن علي ، حدَّثني أخي 

صلى اهللا (عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ علي بن حسین ، عن أبیھ ، عن جّده أن رسول اهللا

من أحّبني وأحّب ھذین وأباھما وأّمھما كان معي في : أخذ بید حسن وحسین فقال )علیھ وآلھ وسلم
بل ـ لما حّدث بھذا قال أبو عبد الرحمن عبداهللا ـ یعني ابن أحمد بن حن. درجتي یوم القیامة 

 ) .سوط ( الحدیث نصر بن علي ، أمر المتوكل بضربھ ألف صوت 

فحاصل الجواب عن جرح أبي خالد ، أن الذین جرحوه جّرحوه ألن في حدیثھ ما   
ینكرونھ ویرونھ جرحًا ، وأن ذلك الذي ینكرونھ لتفرده بھ ، أو لكونھ من الفضائل لیس عندنا 

، ونحن ال نقلدھم للخالف بیننا وبینھم في أصول الجرح والتعدیل منكرًا وال موجبًا للجرح 
 .وأسبابھما ، كما مّر مفصًال 

 

 :ـ جابر الجعفي  2

روى عنھ الثوري ، وشعبة ، : وأما جابر بن یزید الجعفي ، فقال فیھ ابن أبي حاتم   
ثنا أحمد بن ، حّد   وزھیر ، وإسرائیل ، وشریك ، سمعت أبي یقول ذلك ، حّدثنا عبد الرحمن

 .حّدثنا وأخبرنا فذاك :    إذا قال جابر: سمعت سفیان یقول : عثمان بن حكیم األودي قال 

: سمعت أبا داود قال : حّدثنا عبد الرحمن ، حّدثني أبي ، حّدثنا أبو غسان التستري قال   
كان جابر ورعًا في : سمعت سفیان الثوري یقول : سمعت عبد الرحمن بن مھدي یقول 

 .لحدیث ، ما رأیت أورع في الحدیث من جابر ا

سمعت إسماعیل بن : حّدثنا عبد الرحمن حّدثني أبي ، حّدثنا إبراھیم بن مھدي قال   
 .جابر الجعفي صُدوق في الحدیث : سمعت شعبة یقول : علیة قال 



كنا عند : قال حّدثنا عبد الرحمن ـ یعني ابن الحكم بن بشیر ـ حّدثنا یحیى بن أبي كثیر   
كان جابر إذا قال سمعت أو : زھیر ـ یعني ابن معاویة ـ فذكروا جابرًا الجعفي ، فقال زھیر 

 .سألت فھو من أصدق الناس 

سمعت أبا حفص ـ یعني عمرو بن : سمعت ابن الجنید یقول : حّدثنا عبد الرحمن قال   
كان عبد الرحمن یحدثنا عنھ كان یحیى وعبد الرحمن ال یحدثان عن جابر ، و: علي ـ یقول 

 .قبل ذلك ثم تركھ 

ترك عبد الرحمن بن مھدي حدیث : حّدثنا عبد الرحمن ، حّدثنا أحمد بن سنان قال   
 .جابر الجعفي 

: سألت أحمد بن حنبل عن جابر الجعفي فقال : حّدثنا عبد الرحمن ، حّدثني أبي قال   
: ، حّدثنا الطنافسي قال    سمعت أبي: ال تركھ عبد الرحمن ویحیى ، حّدثنا عبد الرحمن ق

مھما شككتم في شيء فال تشكوا أن جابر بن یزید أبا محمد الجعفي ثقة : سمعت وكیعًا یقول 
ُقرئ على : ، حّدثنا عنھ مسعر وسفیان وشعبة وحسن بن صالح ، حّدثنا عبد الرحمن قال 

 .ضعیف ) ھو ( بر الجعفي جا: سمعت یحیى بن معین یقول : العباس بن محمد الدوري قال 

جابر الجعفي یكتب حدیثھ على االعتبار ، : سمعت أبي یقول : حّدثنا عبد الرحمن قال   
 .وال یحتج بھ 

انتھى من كتاب . جابر الجعفي لّین : سمعت أبا زرعة یقول : حّدثنا عبد الرحمن قال   
 .الجرح والتعدیل البن أبي حاتم الرازي 

فیھ ، والذین تركوه ھم یحیى بن سعید القطان ، الذي تكلم في جعفر وأنت تراه مختلفًا   
وغیره من ثقات الشیعة ، وھو متھم بالتحامل والتعصب لمذھبھ ، وبعض )علیھ السالم(الصادق

تالمیذه یتركون من یغیظھم بمذھب یعتقدونھ بدعة كمسألة اللفظ ، أو غیر ذلك مما ال یصح 
ب تركھ غضبھم علیھ ، ویتركون من یروي روایة ینكرونھا أنھ قادح في الحقیقة ، وإنما سب

فال یلتفت إلى ترك یحیى بن سعید وعبد الرحمن . لمعارضتھا لعقیدتھم ، على ما مر مفصًال 
لّین ، ألن ذلك كلھ : ال یحتج بھ ، وقول ابي زرعة : بن مھدي ، وال إلى قول أبي حاتم فیھ 

ر لسبب ظن غیر مصیب ، بل جّرت إلیھ عداوة مبھم ، وھم مظنة أن یقولوا ذلك على جاب
وأھل البیت ، ألن جابرًا من كبار الشیعة ، )علیھ السالم(المذھب والنفار من روایة فضائل علي

 .كما ال یخفى ، وذلك مظّنة أن یبعث على سوء الظن 

فقد جرح بذلك ) :  2ج ( وابن األمیر في شرحھ » تنقیح األنظار « قال ابن الوزیر في   
ـ أي بأمر العقائد ـ خلق كثیر ، بل أكثر ما تجد الجرح في كتب الرجال یكون بالرفض ، 

ووقع ( والنصب ، والغلو في التشیع ، والقول بخلق القرآن ، وكل ذلك من مسائل االعتقاد 



في الجرح بھ عصبیة في الجانبین ، ال سیما من كان داعیة إلى مذھبھ ، فإنھ یبغض ویحمل 
 ) .یھ على الوقیعة ف

 :اعلم أن في المقام بحثین   

ان أصل الكالم ھنا أنھ ال یقبل الجرح إال مبین السبب ، وھذا الذي ذكره  :األول   
المصنف ـ أي ابن الوزیر ـ من اختالف العقائد بحث آخر ، فانھ ال یقبل الجرح من 

ـ )    147  ص   (ًال وال مفسرًا لمانع العداوة ـ إلى أن قال ابن األمیر في مجم )61(المتعافین
إنھ تركھ أبو زرعة : ومن أمثلة القدح بالمخالفة في االعتقاد قول بعضھم في البخاري : قلت 

وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ ـ أي ما نسب إلیھ من أنھ یقول لفظھ بالقرآن مخلوق ـ انتھى 
 .المراد 

فإما أن : ( والتي قبلھا )  164ص (  في مسألة الترجیح بین الجرح والتعدیل في وقاال  
مبین السبب إن كان مطلقًا لم نحكم ( یكون ) أو ( عن بیان السبب ) یكون الجرح مطلقًا 

( بالبحث ) وبحثنا عن حال المجروحین فإن تبین ( وإن أورث ریبة وتوقفًا ) بصحتھ 
ألن الجارح ھنا ( البن الصالح ) بھ وإال وقفنا في حالھ كما تقدم وترجح أحد األمرین حكمنا 

من ) فلم ندر ما الذي ادعى ( فإنھ ال ینافي توقفنا ) أرجح ( وإن كان صدقھ أي الجارح 
 .ألنھ أتى بمجمل یحتمل توقفنا فیھ تصدیقًا وتكذیبًا انتھى ) حتى نعلم صدقھ فیھ ( جرحھ 

إذا كان الجرح سالمًا من العلة التي توجب رّده مطلقًا أم ھذا الكالم المراد بھ  :قلت   
 .مفسرًا كما أفاده كًال منھما الذي نقلتھ آنفًا ـ 

نظرنا    (الذي جرح بھ ) السبب ( الجارح ) وأما إن بّین    ) : ( 164ص ( ثم قاال في   
جائز وقوعھا األمور ال) في ذلك السبب وفي العدل الذي اّدعى علیھ ، ونظرنا أّي الجوائز 

لنحكم بھ ، فإن اقتضت القرائن واإلمارات والعادة والحالة من العداوة ) أقرب ( في حقھ 
في جرحھ ) أو كاذب ( بجعلھ ما لیس بجارح جرحًا ) أن الجارح واھم في جرحھ    (ونحوھا 

بفتح المھملة وسكون الواو ) رجح لھ الغضب عند سورتھ ( على من جرحھ ) أو غاضب    (
لعدم نھوض القادح على ) قرینة ضعیفة فقال بمقتضاھا ، ونحو ذلك قدمنا التعدیل ( ھ شدت. 

 .انتھى المراد . رفعھ 

: قال لي بیان ) :  210ص  2ج ( وفي تاریخ البخاري الكبیر في ترجمة جابر الجعفي   
الذھبي  قد أفاد: تركنا جابرًا قبل أن یقدم علینا الثوري ، قلت : سمعت یحیى بن سعید یقول 

 .في المیزان أن یحیى بن سعید متعّنت في الرجال 

                                                           
 ) .المحقق ( » المخالفین « ھكذا في األصل ولعلھا ) 61(



فال عبرة بتركھ لھ ، وھذا من الذھبي بمنزلة اإلقرار ألنھ من أئمتھ ، ذكر ھذا في  :قلت   
وحّدث یحیى القطان مع : من المیزان في ترجمة سیف بن سلیمان ـ فقال )  437ص  1ج ( 

 .تعّنتھ عن سیف ـ انتھى 

سمعت : وقال لي أبو سعید الحداد : في ترجمة جابر الجعفي في التاریخ وقال البخاري   
یا جابر ، ال تموت حتى تكذب : قال الشعبي : یحیى بن سعید عن أسماعیل بن أبي خالد قال 

. ما مضت األیام واللیالي حتى اّتھم بالكذب : قال إسماعیل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على رسول اهللا
 .انتھى 

الشعبي ال یعلم الغیب ، ولیس كاھنًا یخبر عن المستقبل على سبیل القطع بھ ،  :قلت   
وإنما یعني الظن ، ولعلھ نظر إلى مراسیل جابر الجعفي ، وظّنھ یتساھل في قبولھا ، فمن 

قال « : وذلك حیث یقول في اإلرسال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھنا ظّن أنھ سیكذب على رسول اهللا
فیكون قد كذب علیھ إذا أرسل معتمدًا على روایة غیر . » )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(رسول اهللا

صحیحة وھو یظّنھا صحیحة ، ولیس في كالم الشعبي ھذا أنھ یكذب متعمدًا ، وكذا قول 
لیس فیھ أنھ اّتھم بتعمده . ما مضت األیام واللیالي حتى اّتھم بالكذب : إسماعیل إن صح عنھ 

جھول ، وال یبعد أن یكون من خصومھ المبغضین لھ فال یضر اّتھامھ لھ ، ، مع أن المتِھم م
 .ألنھ قد یظن الصدق كذبًا ، وقد یظن الخطأ عمدًا ، فال نلتفت إلیھ لما قدمناه 

غیر ما قد ذكره ابن أبي حاتم » تھذیب التھذیب « ھذا ، وأما ما حكاه ابن حجر في   
ل ، فال یصح اعتمادھا ، مع أن في بعضھانظرًا وما حكیتھ عن تاریخ البخاري فھي مراسی

كان سفیان : وقال لي أبو عوانة : وقال معلى بن منصور : من جھة أخرى ، فمن ذلك قولھ 
من كان عندك ؟ فیقول : عن جابر الجعفي ، وكنت أدخل علیھ فأقول ) كذا ( وشعبة ینھیاني 

ان الذھبي وقد دافع عنھ بعضھم ، معلى بن منصور فیھ كالم في میز: قلت . شعبة وسفیان : 
 .انتھى المراد . ثقة صاحب سّنة : وذكر عن أحمد العجلي أنھ قال 

، ولذلك   ومعنى أنھ صاحب سّنة في اصطالحھم أنھ عثماني على ضد مذھب الشیعة  
 .فھو متھم فیھم 

ان جابر ، وك  عن ابن معین ، لم یدع جابرًا ممن رآه إال زائدة: وقال الدوري : ومنھا   
 .كذابًا 

من رآه أعرف بھ ، فإذا لم یتركوه فھو قرینة لصدقھ ، ألنھم ال یأخذون عّمن ھو  :قلت   
وأما زائدة فھو عثماني ضد .. )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عندھم كّذاب في روایتھ عن رسول اهللا

 .الشیعي ، فھو متھم بالعداوة المذھبیة 



ابن أبي لیلى ، : ثالثة لم ال تروي عنھم : قیل لزائدة : قال یحیى بن یعلى : ومنھا   
 .أما الجعفري فكان واهللا كذابًا یؤمن بالرجعة : وجابر الجعفي والكلبي ؟ قال 

یؤكد ذلك أنھ ذكر ابن . كثر عن زائدة الجرح في الشیعة ، فظھر تحاملھ علیھم  :قلت   
حّدثنا زائدة ابن قدامة وكان ال : داود الطیالسي وسفیان بن عیینة  قال أبو: حجر في ترجمتھ 

قدریًا ، یشعر بأنھ غیر مجبري ، ألنھم یسمون : فقولھ . یحدث قدریًا وال صاحب بدعة 
 .العدلیة قدریة 

كان ثقة : كان ثقة صاحب سّنة ـ إلى أن قال ـ وقال ـ أي ابن سعد : وقال أبو حاتم   
كان زائدة ال یكلم أحدًا حتى یمتحنھ ، فأتاه وكیع : وقال أبو نعیم : قال ـ  صاحب سّنة ـ إلى أن

فظھر أن زائدة عثماني كما ال یخفى على من . كان وكیع شیعیًا : قلت . انتھى ... فلم یحدثھ 
عرف اصطالحھم ، مع أن اعتقاده في جابر أنھ یؤمن بالرجعة لعلھ الباعث لھ على تكذیبھ ـ 

فھو دّجال ال یكتب عنھ ـ وقد : معین فیمن سب الذین سماھم من الصحابة  كما قال یحیى بن
 .فمعنى أنھ كّذاب أنھ یقول بالرجعة . مّر ذكره 

وعامة ما قذفوه : ویؤكد ھذا ما رواه ابن حجر في ترجمتھ عن ابن عدي من قولھ فیھ   
 .بھ أنھ كان یؤمن بالرجعة 

حّدثنا محمد بن یحیى بن مرداس ، حّدثنا أبو ) :  379ص  1ج ( وفي سنن الدارقطني   
 .انتھى ... لم یتكلم في جابر لحدیثھ إنما تكلم فیھ لرأیھ : داود ، سمعت أحمد بن حنبل یقول 

یرجع إلى الدنیا ، وھذا ال  )علیھ السالم(نعم ، أما القول بالرجعة فمعناه القول بأن علّیًا  
وإنما . وأما تفسیر القول بالرجعة بأكثر مما تحتملھ كلمة الرجعة فھو مردود . ب الجرح یوج

 .ھو تحامل من خصوم القائلین بالرجعة على خصومھم 

عندي : قال لي جابر الجعفي : وقال سالم بن أبي مطیع : ومن ذلك قول ابن حجر   
أما اآلن : فذكرت ھذا لھ فقال  خمسون ألف باب من العلم ما حّدثت بھ أحدًا ، فأتیت أیوب

 .فھو كذاب 

سالم بن أبي مطیع فیھ كالم ، من جملتھ أنھ بصري ، وأنھ صاحب سّنة ، قال  :قلت   
ھو القائل ألن ألقى اهللا بصحیفة الحّجاج أحب إلّي من أن ألقاه بصحیفة : وقال أبو داود : فیھ 

 .عمرو بن عبید 

ال یجوز : لغفلة وسوء الحفظ ، وقال ابن حبان منسوب إلى ا: وقال الحاكم : وفیھ   
 .انتھى ... االحتجاج بما انفرد بھ 

فقد ظھر من ھذا أنھ متشدد في السّنة بزعمھم في معنى السّنة ، شدید على المخالفین لھ   
. 



والصراع قدیم بین أھل السّنة والشیعة المبتدعة ) :  13ص ( في الریاض  وقد قال مقبل  
 .من الشیعة المبتدعة فھم خصومھ ، فال یقبل فیھ جرحھم لھ  ، وجابر عندھم

وقال جریر بن عبد الحمید عن : ومن ذلك قولھ ـ أي ابن حجر ـ في تھذیب التھذیب   
ال : قال جریر . ال تأتھ فإنھ كّذاب : أردت جابرًا الجعفي فقال لي لیث بن سلیم : ثعلبة 

 . )62(أستحل أن أروي عنھ ، كان یؤمن بالرجعة

قد ظھر من جریر التحامل علیھ فال یقبل فیھ جرحھ ، وثعلبة لیس من المشاھیر ،  :قلت   
ولو صح قول لیث فھو یحتمل أنھ كذبھ العتقاده القول بالرجعة وھو عنده كذب ، وھم 

سمعت : القول ، وقد بالغوا في تشنیع ھذا القول ، حتى زعموا أن الشافعي قال یغضبون لھذا 
سمعت من جابر الجعفي كالمًا فبادرت ـ خفت ـ أن یقع علینا السقف : سفیان بن عیینة یقول 

 .كان یؤمن بالرجعة : ، قال سفیان 

أن القول بمثل ھذا اإلرجاف یغتر المقلدون ، فأما من حرر فكره فإنھ یعرف  :قلت   
، فالقول بالرجعة    بالرجعة بناء على روایة یظن القائل بھا أنھا صحیحة واطمأنت بھا نفسھ
على منابر )علیھ السالم(على ھذا ال یوجب سقوط السقف ، وھل كانوا یفرون إذا سمعوا لعن علي

 األمویة خشیة أن یسقط السقف ؟

 .اب وقال إبراھیم الجوزجاني كّذ: ومن ذلك قول ابن حجر   

ھذا الناصبي ال یقبل منھ جرح في شیعي ، وقد قال ابن حجر نفسھ في مقدمة  :أقول   
الجوزجاني كان ناصبیًا منحرفًا عن علي ، فھو ضد ) :  388ص ( شرحھ على البخاري 

 .وال یسمع قول مبتدع في مبتدع : الشیعي المنحرف عن عثمان ـ إلى أن قال ـ 

ل مبتدع في مبتدع ، فباألولى أن ال یقبل قول مبتدع فیمن ھو وإذا كان ال یقبل قو :قلت   
وسواء كان جابر على الحق أم مبتدعًا . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على الحق الذي جاء بھ رسول اهللا

فأعجب البن حجر حیث أورد كالمھ في جابر ، وأعرف . فال یقبل فیھ قول الجوزجاني 
لم یكن صحیحًا ما كّثر بھ ، كما أن كالمھ یفید ما كررناه بذلك أنھ یرید تكثیر الجرح ، وإن 

 .من أنھ ال یقبل جرح العدو في عدّوه 

سمعت رجًال سأل جابرًا الجعفي عن : وقال الحمیدي عن سفیان ـ أي ابن عیینة ـ : قال   
: قال سفیان . تأویلھا بعد  لم یجئ: قال  )63(]فلن أبرح األرض حتى یأذن لي أبي  [: قولھ 

إن علّیًا في السماء ال یخرج من یخرج : الرافضة تقول : ما أراد بھذا ؟ قال : كذب ، قلت 
 .ھذا تأویل ھذا : یقول جابر . من ولده حتى ینادي من السماء اخرجوا مع فالن 

                                                           
 .دائرة المعارف النظامیة ـ الھند . ترجمة جابر الجعفي ط  51ـ  46:  2تھذیب التھذیب ) 62(
 . 80اآلیة : سورة یوسف ) 63(



ما نسب ھنا یحتمل أن ھذا التفسیر لكالمھ إنما ھو من سوء الظن ، وأنھ ال یقول ب :قلت   
وإنما جرى على طریقة النیسابوري ، المفسر المشھور الذي طبع تفسیره في . إلى الرافضة 

، ثم یقول التأویل ویذكر    ھامش تفسیر ابن جریر ، فإنھ یفّسر فیذكر المعنى ویسمیھ التنزیل
ا ، وقد قال معاني تتعلق بالمعنى الحقیقي للمشابھة والمناسبة ، كما یتعلق تأویل الرؤیا بالرؤی

ولم یقل ھنا  )64(]رّب قد آتیتني من الملك وعّلمتني من تأویل األحادیث  [: )علیھ السالم(یوسف
أما  [: وروي أن الرجلین الذین دخال معھ السجن واّدعیا الرؤیا فقال . من تأویل األحالم 

إنما اّدعیا الرؤیا .  )65(]خمرًا وأما اآلخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسھ أحدكما فیسقي رّبھ 
ومن ھذا الباب التفاؤل بالكلمة الطیبة . ـ دعوى غیر صادقة فعبر على الحدیث    ـ أو أحدھما

 .لرجاء حصول ما یناسبھا 

، ألنھ یحتمل   لھ بقول الرافضةوعلى ھذا فال وجھ لتكذیب جابر ، وال حاجة لتفسیر قو  
أنھ لم ینكر المعنى األصلي ، وإنما أراد أن المعنى المقیس على المعنى األصلي لم یأت بعد ، 

، مع أن ذلك مخالف لغرض أبیھ    وذلك أن ابن یعقوب في تلك الحالة قعد عن العودة إلى أبیھ
القعود صورة غیر مرضیة من حیث أنھ یحزنھ ألجل العاطفة األبویة ، فكانت صورة ذلك 

ولكن لھا مبرر في الواقع ، وھو أنھ یحزنھ إذا رجع ولیس أخوه معھ ، وقد عاھد أباه لیأتیّنھ 
بھ إال أن یحاط بھ ، فكان انتظاره لیعمل برأي أبیھ ، إما أن یرى أبوه لھ أن ینتظر خروج 

أنھ قد عجز عن أخیھ وإطالقھ من ید یوسف ، وإما أن یرى لھ أبوه أن یعود بناء على 
استخراجھ وآیس من ذلك وصدقھ أبوه فیھ ، أو بناء على وحي من اهللا ینزل على أبیھ أن 

فكذلك . الكبیر من بنیھ المنتظر معذور لم یقصر في حفظ أخیھ ، ولیس علیھ أن یبقى منتظرًا 
یكون ترك القیام لجھاد الظالمین في حال كثرة الجور ، وظھور الفساد ، وغلبة الظالمین ، 

صورتھ صورة منكرة ، ألن اهللا تعالى أمر باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد في 
صلى اهللا علیھ (، وھو أن علماء آل رسول اهللا   اهللا حق جھاده ، ولكنھ في تلك الحال للقعود مبرر

 قلیل مستضعفون في األرض ، وأعداؤھم األمویة في قوة سلطانھم ، وقد جاء في)وآلھ وسلم
الروایة أنھم یملكون ألف شھر ، فكان انتظار ھذا األجل لقیام الثورة في أوانھا أولى من 
تعرض أعالم العترة للھلكة ، بحیث یضیع علمھم الذي ورثوه عن آبائھم قبل أن یكثر حملتھ 

 .واهللا أعلم . من ذریاتھم ومن شیعتھم 

دخلت على أبي : ن جابر وقال شبابة عن ورقاء ع: ومن ذلك قولھ ـ أي ابن حجر ـ   
 .   حفظت بھ أربعین ألفًا) كذا ( جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي 
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وال وجھ للجرح بھذا القول ، ولكن شّدة حرص القوم جعلتھم یتصّیدون لھ أسباب  :قلت   
وھذا الكالم إن صح عن . الجرح ، ویفسرون كالمھ بالمعاني الفاسدة استمرارًا في الصراع 

مل أنھ أراد أن ذلك الحساء الذي شربھ كان سبب تعلمھ ، وكانت فیھ بركة بعثت فیھ جابر یحت
الرغبة للتعلم من الباقر والحّب لھ ، والرغبة في مالزمتھ ، حتى حفظ بھ أي بسبب ذلك 

 .أربعین ألف حدیث 

جابر الجعفي رافضي یشتم : سمعت زائدة یقول : وقال یحیى بن یعلى : ومن ذلك قولھ   
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ب النبيأصحا

اعتقاد القوم في جابر ھذا االعتقاد وشبھھ ھو الذي جعلھم یشنون علیھ الغارات  :قلت   
ویتعصبون علیھ ، وجعل الجرح فیھ یربو بطول المدة ، فقد كان قلیًال في ترجمتھ التي في 

تھذیب « ت زمان صاحب للبخاري ، فلم یأ» التاریخ الكبیر « كتاب ابن أبي حاتم وكتاب 
إال وقد كثر وتولدت أقاویل ھامة لو كانت صحیحة لكانت مظّنة أن تذكر في » الكمال 

للمزي ، ألن » تھذیب الكمال « الكتابین ، ولم یأت زمان ابن حجر إال وقد زاد على ما في 
 .   العداوة والبغضاء تبعث على التقّول

ذكره ، ومن التقّول أن یّدعوا أنھ یشتم  ولذلك تقّول مقبل على أھل صعدة بما مّر  
الصحابة بعبارة التعمیم ألجل روایة رواھا ، تستلزم ظّنھم شتم بعض ، كما سبق ذكره عن 

ـ حیث )  20ص   (ابن معین في مینا ـ وكما سبق لمقبل في ذم الزیدیة في كتابھ الریاض 
 .الخ ... على أنھم یقدحون في الصحابة : قال 

یحیى بن یعلى مرسلة ، وال یؤمن أنھا من طریق تلمیذه الجوزجاني  والروایة عن  
 .الناصبي المشھور ، وال شك أنھ مّتھم في الشیعة 

ومن ذلك أقاویل تشبھ ما مضى ، وقد تضمن الجواب الماضي ما یغني ، ومن ذلك   
 .كان سبئیًا من أصحاب عبداهللا بن سبأ : قول ابن حبان 

ھذا من تعصب ابن حبان ، ومن رأى إفراطھ في جرح أبي حنیفة عرف أنھ ال  :قلت   
یعتد بكالمھ ، وكلمتھ ھذه في جابر لم أجدھا ألحد سواه على كثرة أقاویلھم ، وابن حبان 
متأّخر ، ولو كان كالمھ صحیحًا الشتھر من قبلھ وخصوصًا في أھل نحلتھ الحراص على 

عبة بالمجانین فیما رواه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح جرح جابر وأضرابھ ، حتى شبھھم ش
حّدثنا محمد ابن یحیى ، حّدثنا محمود بن غیالن ، حّدثنا : فقال )  136ص  1ج ( والتعدیل 

 .ال تنظروا إلى ھؤالء المجانین الذین یقعون في جابر الجعفي : أبو داود عن شعبة قال 

عن ھذا المحدث العظیم ، الذي ھو جبل من ولنقتصر على ھذا القدر ففیھ كفایة للذب   
 .جبال العلم وركن من أركان الحدیث 



 

 :ـ الحسین بن علوان  3

وأما الحسین بن علوان ، فإن حدیثھ عن أبي خالد الواسطي من روایة اإلمام أحمد بن   
والقوم جّرحوه نظرًا إلى ما روي عنھ عن . عیسى بن زید حدیث طیب سلیم من المناكیر 

بن عروة واألعمش ، ولعل ذلك مكذوب علیھ ، توصًال إلى جرحھ ، ولیس عندنا من  ھشام
 .ذلك شيء 

روى عن ھشام بن عروة ، ولم )  61ص  3ج ( وأول ترجمتھ في كتاب ابن أبي حاتم   
 .یذكر غیره 

 .عن األعمش وھشام بن عروة » المیزان « وأول ترجمتھ في   

البن حبان حسین بن علوان من أھل الكوفة ، » ن المجروحی« وأول ترجمتھ في كتاب   
كان یضع الحدیث على ھشام وغیره من الثقات ، ثم ذكر أحادیث عن حسین بن علوان عن 
ھشام احتج بھا على أنھ یضع الحدیث ، وأكثرھا أرسلھا عن حسین بن علوان ، ولم یسند 

 .منھا إال حدیثین عن ھشام عن أبیھ عن عائشة 

وّقت للنفساء أربعین یومًا إّال أن ترى الطھر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سول اهللاأن ر :أحدھما   
 .قبل ذلك فتغتسل وتصلي وال یقربھا زوجھا في األربعین 

السخاء شجرة في الجنة أغصانھا في الدنیا فمن تعّلق بغصن منھا : والحدیث الثاني   
غصانھا في الدنیا ، فمن تعلق بغصن قاده ذلك الغصن إلى الجنة ، والبخل شجرة في النار أ

 . منھا قاده ذلك الغصن إلى النار

حّدثنا بھذین الحدیثین أحمد بن عیسى بن المنتصر بكفرسات البربد ، : قال ابن حبان   
 .أنبأنا إسماعیل بن عباد األرسوفي عن الحسین بن علوان في نسخة كتبناھا عنھ بھذا اإلسناد 

الشیعة أن لو كان عنده بھذا السند ما ینكره غیر ھذین مقتضى تحاملھ على  :قلت   
الحدیثین لجاء بھ في ترجمتھ ، ولما عدل عنھ إلى تلك المراسیل التي أوردھا بال سند منھ 

كما أن مقتضى تحاملھ على حسین بن علوان وأضرابھ أن یذكر . إلى حسین بن علوان 
یرًا في ھذا الكتاب من عنده إلى أسانید تلك المراسیل لو كانت صحیحة ، ألنھ یسند كث

 .المجروح ، فظھر أن تلك المراسیل ضعیفة ، وأنھ مّتھم في إیرادھا للتكثیر بما ال یصح 

وقد رواه السیوطي ) أربع ال یشبعن من أربع ( یؤكد ھذا أن من تلك المراسیل حدیث   
: أحدھما : ن من طریقین لیس فیھما حسین ابن علوا)  21ص  1ج ( في الآللئ المصنوعة 

عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة من طریق عبد السالم بن عبد القدوس عن ھشام ، ثم 



وأفاد أن لھ . ھذا الحدیث منكر عن ھشام ، لم یروه غیر عبد السالم : وقال ابن عدي : قال 
 .طریقین عن عبد السالم 

ص  5ج ( عبد القدوس  وكالم ابن عدي ھو في الكامل في ترجمة عبد السالم بن :قلت   
، فادعا أنھ رواه حسین بن علوان    ومن العجیب اعتراض ابن طاھر على ابن عدي)  1967

وأنھ عنھ أشھر ، ولو كان أشھر لكان مظّنة أن یطلع علیھ ابن عدي ، فلعل ابن طاھر اغتر 
 .بكالم ابن حبان 

وروى عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن : ثم ذكر ابن حبان حدیثًا واحدًا مسندًا فقال   
إذا دخل الخالء ثم خرج دخلت بعده فال أرى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: عائشة قالت 

یا عائشة ، أما علمت أّنا معشر « : شیئًا ، إال أني أجد ریح الطیب ، فذكرت ذلك لھ فقال 
 ]كذا ولعلھ من شيء   [یاء نبتت أجسادنا على أرواح أھل الجنة فما خرج مّنا شيء األنب

أنبأناه علي بن الحسین بن عبد الجبار بنصیبین ، حّدثنا : قال ابن حبان  »ابتلعتھ األرض 
، عن ھشام بن عروة ، ولیس لھذه    الحسن بن السكین البلدي ، حّدثنا الحسین بن علوان

 ....ل إال حدیث السخاء ، فإنھ یعرف من حدیث األعرج عن أبي ھریرة األحادیث كلھا أصو

وأما إسماعیل . أما السند األول ففیھ أحمد بن عیسى بن المنتصر لم أجد لھ ترجمة :قلت   
: وھو من زوائده فقال » لسان المیزان « بن عباد األرسوفي فترجم لھ ابن حجر في 

، عن مالك ، عن نافع ،    كریا بن نافع األرسوفيإسماعیل بن عباد األرسوفي ، روى عن ز
رواه عنھ أبو المؤمل . یتبعونھ حق اتباعھ : قال  )66(]یتلونھ حق تالوتھ  [عن ابن عمر 

باطل وإسماعیل ضعیف ، وُأخرج : قال الدارقطني في الغرائب . العباس بن الفضل الكتاني 
حدیث منكر أورده في : مالك بغیر واسطة قال )    كذا   (ث آخر من لھ من ھذا الوجھ حدی

ترجمة الزھري عن سالم ، ومن روایة أبي المؤمل العباس بن حمید بن سفیان الكتاني 
األرسوفي عنھ ، عن یحیى بن المبارك الصنعاني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر 

ال : وقال أي الدارقطني » مقعده من النار  شاھد الزور لن تزول قدماه حتى یتبّوأ« : رفعھ 
. الحدیث» إمام جائر أیسر من الھرج « یصح عن مالك ، وإسماعیل ویحیى ضعیفان ، وبھ 

 ....ھذا منكر وإسناده ضعیف : وقال 

فظھر أن سند الحدیثین عند ابن حبان غیر صحیح إلى حسین بن علوان ، فال یصح   
 .الحمل علیھ فیھما 
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ففیھ علي بن الحسین بن عبد الجبار لم أجد لھ ترجمة في المیزان ، : د الثاني وأما السن  
وال في لسان المیزان ، وال في تھذیب التھذیب ، وال في تاریخ الخطیب ، وال في تذكرة 

 .الذھبي ، وال في شيء مما عندي من كتب الجرح والتعدیل 

ولم یذكر لھ توثیقًا وال جرحًا ،  وأما الحسن بن السكین فترجم لھ الخطیب في تاریخھ ،  
فال یتعین الحمل على حسین ابن علوان ، على . ولم أجده في غیره ولیس من المشاھیر 

فرض أن الحدیث موضوع ، بل حدیث حسین الذي یرویھ عنھ اإلمام أحمد بن عیسى سلیم 
حسین بن  ، ألن سنده غیر صحیح عن   فالحمل على أحد رواة ابن حبان أولى. من المناكیر 

 ؟  فكیف نجرح حسین؟ بما لم یصح عنھ. علوان 
،   فذكر أنھ روى عن ھشام بن عروة)  62ص  8ج ( وترجم لھ الخطیب في تاریخھ   

ومحمد بن عجالن ، وسلیمان األعمش ، وعمرو بن خالد ، وأبي نعیم عمر ابن الصبح ، 
إبراھیم الترجماني ،  روى عنھ أبو. والمنكدر بن محمد بن المنكدر ، أحادیث منكرة 

وإسماعیل بن عیسى العطار ، وزید بن إسماعیل الصائغ ، وأحمد ابن عبید بن ناصح ، 
أخبرنا علي بن محمد بن عبداهللا المعدل ، أخبرنا إسماعیل بن : ثم قال الخطیب . وغیرھم 

ھشام بن محمد الصفار ، حّدثنا زید بن إسماعیل الصائغ ، حّدثنا الحسین بن علوان ، حّدثنا 
إذا دخل الغائط دخلت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي« : عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة قالت 

یا عائشة أما علمت أن أجسادنا نبتت على : على أثره فال أرى شیئًا ، فذكرت ذلك لھ فقال 
 ....»  أرواح أھل الجنة فما خرج مّنا من شيء ابتلعتھ األرض 

ابن حبان ، ولعل نكارتھ عندھم من حیث تفرده عن ھشام ، مع كون  فھذا مؤكد لروایة  
 .ھشام من كبار المحدثین ومشاھیرھم فمن شأنھ أن یشتھر عنھ 

 .أنھ یمكن أن حسین بن علوان سمعھ من ھشام في قدمتھ الثالثة إلى العراق  :والجواب   

مجمع :    ھشامفي ترجمة )  448ص ( قال ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري   
على تثبتھ ، إال أنھ في كبره تغیر حفظھ فتغیر حدیث من سمع منھ في قدمتھ إلى العراق ، 

ثبت ثقة لم ینكر علیھ شيء إال بعدما صار إلى العراق ، فإنھ انبسط : قال یعقوب بن شیبة 
 ....في الروایة عن أبیھ فأنكر ذلك علیھ أھل بلده 

عن ھشام ألجل ھذا االحتمال ، ویؤكده سالمة حدیث  فال یجرح حسین بما رواه :قلت   
حسین ، عن أبي خالد ، ولو كان یتعمد الكذب لظھر في حدیثھ ، ولعرفھ اإلمام أحمد بن 
عیسى بن زید بن علي الذي یروي عن حسین حدیثھ كلھ ال تجد لھ شیئًا عن غیر حسین ، 

ھو یتعمد الكذب ؟ بل قد فكیف یختاره على غیره وھو كذاب ؟ وكیف یخفى علیھ كذبھ و
ظھر من اعتماده علیھ أنھ عنده ثقة ، وأنھ لیس في حدیثھ عن أبي خالد الواسطي ما یدل على 



كذبھ فضًال عن تعمده ، مع أن المحدثین قد یوثقون رجًال في روایتھ عن رجل مثًال 
من  ) 107ص  1ج ( وقد ذكر ھذا ابن الوزیر في تنقیح األنظار . ویضعفونھ في غیرھا 

 .فھذا كالم حسن وفائدة جلیلة : شرح ابن األمیر علیھ ، وقال ابن األمیر 

ھذا ولم یذكر الخطیب األحادیث التي أرسلھا ابن حبان عن حسین بن علوان ، فتقّوى   
ولكن الخطیب ذكر بإسناده إلى أحمد بن عبید بن ناصح . بذلك أن نسبتھا إلى حسین ضعیفة 

: ، عن أبیھ ، عن جابر بن عبداهللا قال    ، حّدثني المنكدر بن محمد ، حّدثنا الحسین بن علوان
 ....   »  كل معروف صدقة« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

عن محمد بن المنكدر عن جابر بن )  79ص 7ج( وھذا أخرجھ البخاري في صحیحھ   
 .عبداهللا رضي اهللا عنھما 

حّدثنا حسین بن : حّدثنا أبو إبراھیم الترجماني : وذكر الخطیب بإسناد قال في أثنائھ   
صلى اهللا (سبع لم یكن رسول اهللا« : علوان ، عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة قالت 

، والمكحالة ،    القارورة ، والمشط ، والمرآة: یتركھن في سفر وال حضر )علیھ وآلھ وسلم
حّدثني أبي : المدرى ما بالھ ؟ قال : قلت لھشام . » والمدرى ) كذا ( والمقصان  والسواك ،

كانت لھ وفرة إلى شحمة أذنھ فكان یحركھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن عائشة أن رسول اهللا
حّدثنا عبید بن الھیثم بن عبید اهللا األنماطي البغدادي : ثم ذكر بإسناد قال في أثنائھ . بالمدرى 

، حّدثنا الحسین بن علوان الكلبي ببغداد في سنة مائتین ، حّدثني  256ساكني حلب سنة  من
« : عمرو بن خالد الواسطي ، عن محمد وزید ابني علي ، عن أبیھما ، عن أبیھ الحسین قال 

، ثم ذكر  »یرفع یدیھ إذا ابتھل كما یستطعم المسكین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا
یب بسنده عن یحیى بن معین تكذیب الحسین بن علوان ، وكذا عن عدد من المحدثین ، الخط

سمعت أبا یحیى ـ یعني محمد بن : إال أنھ روى بإسناده عن محمد بن إسحاق السراج قال 
كان الحسین بن علوان یحدث عن ھشام بن عروة ، وعن ابن عجالن : عبد الرحیم ـ یقول 

إلى اإلنصاف حیث لم یكذبھ ، وال كذب ما یرویھ عن غیر  أحادیث موضوعة ، وھذا أقرب
 .ھشام وابن عجالن 

أما الحدیث الذي رواه الخطیب عن أحمد بن عبید بن ناصح ، عن حسین ابن علوان ،   
عن المنكدر ، فیمكن أن الحمل فیھ على أحمد بن عبید بن ناصح إن كان الحدیث منكرًا ، ألن 

لھ مناكیر ، : قال ابن عدي :    فقال فیھ» المیزان « ذھبي في أحمد بن عبید قد ترجم لھ ال
ال یتابع على جل حدیثھ ، أدرك یزید بن ھارون ، وقد روى عن : وقال أبو أحمد الحاكم 

ھو عندي من : وقال ابن عدي . محمد بن مصعب موعظة األوزاعي للمنصور وفیھا مناكیر 
 .نتھى ا... أھل الصدق ، مع ھذا كلھ ویحدث بمناكیر 



إذا كان یروي المناكیر فقد كفانا ھذا في دفع روایتھ عن حسین بن علوان ، وإن  :قلت   
كان من أھل الصدق فلیس معنى ذلك إال أنھ ال یتعمد الكذب ، وھذا تنزیھ لھ ـ أعني ألحمد 

 .بن عبید ـ ال لحدیثھ ، حیث قد ثبت فیھ مناكیر وأنھ ال یتابع على جّل حدیثھ 

وزید فھي غیر منكرة ال سندًا وال متنًا  )علیھ السالم(ة حسین بن علوان عن الباقروأما روای  
، أما السند فألن حدیثھما لم یدونھ المحدثون من تالمیذ یحیى بن سعید وأضرابھم ، فال یصح 
أن یستنكر تفرد أبي خالد وحسین بن علوان بھذا الحدیث عنھما ، كما ال ینكر تفرد الشیعة 

ة أھل البیت ، ألن المحدثین المخالفین أعرضوا عنھم وجرحوا في أكثر الرواة عن سائر أئم
أما الشیعة فأقبلوا إلیھم ورغبوا في علمھم ، فكان عندھم منھ ما . عنھم فقل حدیثھم عند القوم 

 .لیس عند غیرھم ، وھذا واضح عند اإلنصاف 

، فلیس في معنى الحدیث ما  وأما رفع الیدین عند االبتھال إلى اهللا ، فھو غیر مستنكر  
 .ینكر 

فالحاصل ، أن الذي أنكره القوم وكّذبوا حسین بن علوان بسببھ كلھ أو جلھ عنھ عن   
یمكن أنھ سمعھ منھ في قدمة ھشام الثالثة إلى العراق في حال كبره وتغیر : ھشام ، وقد قلنا 

خالد ، وحدیثھ عند  وھذا ال ینافي صحة حدیثھ عن أبي. حفظھ ، فحدیثھ عن ھشام ضعیف 
 .الزیدیة عن أبي خالد ، وقد ثبت عندنا أنھ ثقة والتفرد من الثقة غیر قادح 

 

 :ـ عمرو بن شمر  4

إنھ منكر : وأما عمرو بن شمر ، فذكره ابن أبي حاتم وافاد أن عمرو بن علي قال   
بھ تركوه ، وأنھ منكر الحدیث جدًا ضعیف الحدیث ال یشتغل : الحدیث ، وإنھ قال أبو حاتم 

 .ضعیف الحدیث : قال أبو زرعة 

فھؤالء نظروا إلى حدیثھ ، فلننظر في حدیثھ كما نظروا ، فإن كان منكرًا تركناه وإن   
 .كان صالحًا لم نقلدھم ، ألنھم مخالفون مّتھمون في الشیعة وحدیث الشیعة 

عت یحیى ابن معین سم: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : وقال ابن أبي حاتم   
 .انتھى ... عمرو بن شمر لیس بثقة : یقول 

إن صح ھذا عن ابن معین فھو نظر إلى حدیثھ وظن منھ واجتھاد ، ال یقلد فیھ  :قلت   
. ألنھم ینكرون من الحدیث ما لیس منكرًا عندنا كبعض الفضائل ، وكبعض أخبار التحكیم 

عمرو بن شمر في قضیة التحكیم كالم  من طریق)  229ص  2ج ( وفي شرح نھج البالغة 
في عمرو بن العاص لعلھم جّرحوه من أجلھ ، ھذا إن صّحت الروایة عن )علیھ السالم(عن علي

لكن في صحة ھذا عنھ نظر ، فھذه الطریقة قد تكررت في كتاب ابن أبي . یحیى بن معین 



السند الذي یقول  حاتم ، وظھر أن معظمھا في جرح الشیعة ، حتى جرحت عددًا منھم بھذا
ومثلھا . قرئ على العباس بن محمد الدوري ، ولذلك ظھر أنھا عملت لجرح الشیعة : فیھ 

 .كتاب منسوب إلى صالح بن أحمد بن حنبل یروي عن أبیھ أحمد بن حنبل یجرح فیھ الشیعة 

ویخشى أن عبد الرحمن بن أبي حاتم اغتّر ولم ینتبھ أنھا مكیدة مدّبرة للشیعة من   
 .دائھم لجرح الشیعة وتوثیق خصومھم ومن یتعصبون لھ أع

یروي عن جابر الجعفي عداده في أھل : ھذا ، وقال ابن حبان في عمرو بن شمر   
، وكان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الكوفة ، روى عنھ أھلھا ، كان رافضیًا یشتم أصحاب رسول اهللا

 .انتھى ... ت وغیرھا ممن یروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أھل البی

ولم یرو عنھ حدیثًا یستدل بھ على دعواه كما ھي عادتھ في روایة شيء من حدیث   
وكأنھ ھنا لم یجد شیئًا یثبت بھ صحة . المجروح أو المضعف احتجاجًا لجرحھ أو تضعیفھ 

 .دعواه ھذه على عمرو 

ًا ، وھو قلیل ولیس فیھ وحدیثھ عند الزیدیة یوجد في الكتب التي ال تلتزم راویًا واحد  
 .عندنا ما ینكر 

ھو ـ أي عمرو بن : عن الطبقات )  529ص  1ج ( قال السیاغي في الروض النضیر   
، وقد ذكر    شمر ـ ممن أخرج لھ محمد بن منصور في األمالي وكتاب الذكر وّثقھ المؤید باهللا

، فعرف أنھ من    ألئمةأنھ ال یروى إال عن ثقة سمعھ من فم الثقة ، وروى لھ غیره من ا
 ....خیار شیعة أئمتنا ، وإنما جّرح بسبب روایة الفضائل 

الروض    «ھو : والروض . من كتب الزیدیة في الجرح والتعدیل : الطبقات  :قلت   
ومؤلفھ القاضي العالمة حسین ابن أحمد )علیھ السالم(شرح مجموع زید بن علي» النضیر 

ر ، وأنا أرویھ عن سیدي العالمة مجد الدین بن محمد بن السیاغي ، وھو كتاب مطبوع منشو
رضي (وأما الروض النضیر فأرویھ بطرق أعالھا عن والدي: منصور المؤیدي ، قال أّیده اهللا 

، عن شیخھ العّالمة شیخ اإلسالم محمد بن عبداهللا الغالبي ، عن حفید المؤلف ابن بنتھ )اهللا عنھ
، عن السید العّالمة بدر )  1323( سیاغي المتوفى سنة العّالمة الحافظ أحمد بن محمد ال

، عن أبیھ رضي اهللا ) ھـ  1289( الدین محمد بن إسماعیل بن محمد الكبسي المتوفى سنة 
عنھم ، عن المؤلف القاضي العّالمة شرف الدین الحسین بن أحمد السیاغي الحیمي 

 ).ھـ 1221(الصنعاني ، المتوفى سنة 

 

 :صالح الھروي  ـ عبد السالم بن 5



وأما عبد السالم بن صالح أبو الصلت الھروي ، فقد تكلموا فیھ بسبب ما رواه من   
والصفحة بعدھا ما )  126ص  3ج ( قال الحاكم في المستدرك . الفضائل ألنھم ینكرونھا 

: وأبو الصلت ثقة مأمون ، فإني سمعت أبا العباس محمد بن یعقوب في التاریخ یقول : لفظھ 
سألت یحیى ابن معین عن أبي الصلت الھروي : ت أبا العباس بن محمد الدوري یقول سمع
أنا مدینة العلم وعلي بابھا « ألیس قد حدث عن أبي معاویة عن األعمش : ثقة ، فقلت : فقال 

قد حدث بھ محمد بن جعفر الفیدي وھو ثقة مأمون ، سمعت صالح بن محمد بن : ؟ قال  »
دخل یحیى بن معین ونحن معھ : سئل عن أبي الصلت الھروي فقال حبیب الحافظ یقول ، و

ما تقول رحمك اهللا في أبي الصلت ؟ : على أبي الصلت فسّلم علیھ ، فلّما خرج تبعتھ فقلت لھ 
إنھ یروي حدیث األعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس عن : ھو صُدوق ، فقلت لھ : فقال 
 »ا مدینة العلم وعلي بابھا فمن أراد العلم فلیأتھا من بابھا أن« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
قد روى ھذا ذاك الفیدي ، عن أبي معاویة ، عن األعمش ، كما رواه أبو الصلت ، :   فقال

 .انتھى المراد 

وفیھ داللة واضحة أنھم یجرحون بروایة الفضائل ، أال ترى إلى قول العباس بن محمد   
، وقول صالح بن محمد بن حبیب كذلك ؟ » ... عن أبي معاویة  ألیس قد حدث« : الدوري 

وذلك أنھم یرونھا مناكیر لیجرحون راویھا ألنھ عندھم یروي المناكیر ، فلھذا ال یوثق 
مع أن التشیع عندھم من أسباب الضعف ، أال ترى أن الذھبي قال في . بجرحھم للشیعة 

أبو الصلت الھروي الرجل ) ق ( صالح عبد السالم بن : ترجمة أبي الصلت في المیزان 
وقال عباس الدوري ، سمعت یحیى : ، ثم قال   ثم نقل جرحھم لھ. الصالح إال أنھ شیعي جلد 

 .لیس ممن یكذب ، انتھى المراد : یوثق أبا الصلت ، وقال ابن محرز عن یحیى 

قرأت على ) :  47ص  11ج ( وقال الخطیب في تاریخھ في ترجمة أبي الصلت   
سمعت أحمد بن : الحسن بن أبي القاسم ، عن أبي سعید أحمد بن محمد بن رمیح النسوي قال 

أبو الصلت عبد : سمعت أحمد بن سیار بن أیوب یقول : محمد بن عمر بن بسطام یقول 
السالم بن صالح الھروي ، ذكر لنا أنھ من موالي عبد الرحمن ابن سمرة ، وقد لقي وجالس 

، وھو من آحاد المعدودین في الزھد ،   دیث ، وكان صاحب قشافةالناس ، ورحل في الح
 .انتھى المراد 

أخبرني عبید اهللا بن عمر الواعظ ، حّدثنا ) :  48ص ( وقال الخطیب في ترجمتھ   
سألت یحیى بن معین عن أبي : سمعت أبي یقول : عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال 

( وقد زاد جملة من ھذا القبیل في . انتھى . أنھ یتشیع ثقة صدوق إال : الصلت الھروي فقال 
 .فلیراجعھ من أراد الزیادة )  50ص 



 

 :ـ علي بن مھدي القاضي  6

فذكره الذھبي في المیزان في ترجمة اإلمام علي ابن . وأما علي بن مھدي القاضي   
وال .  )لیھما السالمع(، وذكر أن لھ صحیفة عن اإلمام علي بن موسى )علیھما السالم(موسى الرضا

أعرف ھذه الصحیفة إن كانت غیر الصحیفة الموجودة عندنا التي یرویھا عبداهللا ابن أحمد 
وال أعرف لعلي بن .  )علیھما السالم(بن عامر الطائي ، عن أبیھ ، عن اإلمام علي بن موسى

 .مھدي حدیثًا عند أصحابنا 

 

 

 

 :ـ عامر الطائي  7

وراوي .    جد عبداهللا بن أحمد بن عامر الطائي) الطائي ( وأما عامر الطائر فالصواب   
 . )علیھما السالم(الصحیفة ھو عبداهللا بن أحمد عن أبیھ ، عن اإلمام علي بن موسى

في »   الجداول   «قال السید العالمة عبداهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي في   
، وعداده   ھ المنصور باهللا والقاسم بن محمد وصححا إسناد الصحیفةاحتج ب: أحمد بن عامر 

حاكیًا عن السیوطي سندًا آخر ، عن » كنز العمال « وقد ذكر صاحب . في ثقات الشیعة 
أنبأنا أبو طالب عبداهللا بن : أحمد بن عامر من غیر روایة ابنھ عبداهللا ، ولفظھ قال شاذان 

، أنبأنا أبو القاسم عبداهللا بن محمد بن غیاث الخراساني ، محمد بن عبداهللا الكاتب بعكبرى 
 .الخ ... حّدثنا أحمد بن عامر بن سلیم الطائي ، حّدثنا علي بن موسى الرضا 

الطبعة الثانیة طبعة حیدرآباد الدكن الھند سنة )  134ص  15ج ( قال في كنز العمال   
قال الشیخ جالل الدین )علیھ السالم(ليفي الفضائل في قسم األفعال في فضائل ع) ھـ  1388( 

وقال : ھكذا وقع لنا في ھذا اإلسناد أحمد بن عامر روایة غیر ابنھ عنھ قال : السیوطي 
أھل البیت ، لھ نسخة باطلة فما اتھم ) عن ( عبداهللا بن أحمد بن عامر عن أبیھ من : الذھبي 

غیر االبن واألب موثق فإما أن  وھذا الطریق من روایة: إال االبن دون األب قال السیوطي 
تكون ھذه متابعة لالبن فیخرج عن التھمة فإن ھذه النسخة وغیرھا من النسخ المحكوم 
ببطالنھا لیست كلھا باطلة بل غالبھا ، وفیھا أحادیث لھا أصل، وإما أن یكون ھذا التابع ممن 

أب سراق یسرق الحدیث فسرقھ من االبن وحدث بھ عن األب بغیر واسطة كما ھو د
 .األحادیث ولم أقف لھذا الرجل على ترجمة ، انتھى المراد 



ھذا والصحیفة لھا شواھد ، ولھا تخریج مطبوع معھا ، مع أن كالم الذھبي في عبداهللا   
 .بن أحمد غیر مقبول فالتھجین بھ مردود 

 

 :ـ داود بن سلیمان  8

ن الغازي ، وقد ذكره الذھبي وأما داود بن سلیمان القزویني فالمعروف داود بن سلیما  
، والقزویني علي بن محمد   القزویني: الجرجاني ولم یقل فیھ : ، وقال فیھ » المیزان « في 

. بن مھرویھ ، الراوي عن داود بن سلیمان الغازي ، وحدیثھ قلیل في أمالي أبي طالب 
تقلید الذھبي فالتھجین المبني على . وجرح الذھبي لھ مردود لتعصب الذھبي ضد الشیعة 

 .   وقبول قولھ في خصومھ ال یلیق بمنصف

 

 :ـ الحارث الھمداني  9

الحارث :   »   تھذیب التھذیب« وأما الحارث بن عبداهللا الھمداني ، فقال فیھ صاحب   
روى عن علي وابن :   ثم قال. بن عبداهللا األعور الھمداني الخارفي أبو زھیر الكوفي 

روى عنھ الشعبي ، وأبو إسحاق السبیعي ، وأبو . امرأة سلمان  مسعود وزید بن ثابت وبقیرة
 .البخترى الطائي ، وعطا بن أبي رباح ، وعبداهللا بن مرة وجماعة ، انتھى المراد 

ص  3   ج   (البن أبي حاتم وفیھ » الجرح والتعدیل « ونحو ھذا في ترجمتھ في كتاب   
ا أبو نعیم ، حّدثنا شریك عن جابر ، عن عامر حّدثنا عبد الرحمن ، حّدثنا أبي ، حّدثن) :  79
انتھى . لقد رأیت الحسن والحسین رحمھما اهللا یسأالن الحارث األعور عن حدیث علي : قال 

 .المراد 

وقال أشعث بن سوار ، عن ابن سیرین : » تھذیب التھذیب « وفي ترجمة الحارث في   
حّدثني بعبیدة ومن بدأ بعبیدة حّدثني  أدركت الكوفة وھم یقدمون خمسة ، من بدأ بالحارث: 

شھد عندي ثمانیة : وقال علي بن مجاھد ، عن أبي جناب الكلبي ، عن الشعبي . بالحارث 
من التابعین الخّیر فالخّیر ، منھم سوید بن غفلة ، والحارث الھمداني حتى عد ثمانیة أنھم 

 .سمعوا علّیًا یقول ، فذكر خبرًا 

كان الحارث أفقھ الناس ، وأحسب الناس ، وأفرض الناس ، تعلم : وقال ابن أبي داود   
عن وكیع ، عن أبیھ ، قال حبیب : وفي مسند أحمد : ثم قال ابن حجر . الفرائض من علي 

یا أبا إسحاق ، : بن أبي ثابت ألبي إسحاق حین حدث عن الحارث ، عن علي في الوتر 
یحتج : قیل لیحیى : قال ابن أبي خیثمة و: ثم قال . یساوي حدیثك ھذا مأل مسجدك ذھبًا 

ولم یبْن من : ثم قال عن ابن عبد البر . ما زال المحدثون یقبلون حدیثھ : بالحارث ؟ فقال 



وقال ابن شاھین في : الحارث كذبة ، وإنما نقم علیھ إفراطھ في حب علي ، ثم قال ابن حجر 
وما أحسن ما روى ! ة ما أحفظھ الحارث األعور ثق: قال أحمد بن صالح المصري : الثقات 

لم یكن في الحدیث إنما كان كذبھ في : كان یكذب ، قال : فقد قال الشعبي : عن علي ، قیل لھ 
 .رأیھ 

. ھذه الروایة عن الشعبي ضعیفة ، ألنھا من روایة عن المغیرة بن مقسم الضبي  :قلت   
د أنھ قال فیھ ـ أي في مغیرة وقال عن أحم)  135ص  1ج ( وذكر الذھبي في التذكرة 

 .ذكي حافظ صاحب سّنة : المغیرة ـ 

ولقد ُعقد في سنن أبي داود كتاب من . یسمون من كان على مذھبھم صاحب سّنة  :قلت   
ولذلك ال یطلقونھ . لمذھبھم كتبھا اسمھ كتاب السّنة ، وھو المشتمل على الروایات الموافقة 

: على الشیعي المخالف لما یتعصبون لھ وإن كان من كبراء علماء الحدیث ، ثم قال الذھبي 
 .وكان ـ أي مغیرة ـ عثمانیًا ، وكان یحمل على علي بعض الحمل ، انتھى المراد 

إنھ كان : عن العجلي أنھ قال في مغیرة » تھذیب التھذیب « وذكر ابن حجر في   
 .عثمانیًا 

ولذلك فھو مّتھم في الحارث ألنھ خصمھ ، وقد ظھر تحامل المغیرة على الشیعة  :قلت   
في الحدیث عنھ إال من )رضي اهللا عنھ(لم یكن یصدق على علي: ، مما روي عنھ أنھ قال 
مع أن في : قلت . جملة )علیھ السالم(فھذا تحامل على أصحاب علي. أصحاب عبداهللا بن مسعود 

وذكره ابن حبان في الثقات : أنھ كان مدلسًا فقال » تھذیب التھذیب « ترجمة مغیرة في آخر 
لیس بقوي فیمن لقي ، ألنھ یدلس فكیف إذا : كان مدلسًا ، وقال إسماعیل القاضي : وقال . 

 .أرسل ؟ انتھى 

اه فإذا لم یتجاسر على الكذب الصراح ، فال یبعد منھ التدلیس بأن یقول كما رو :قلت   
حّدثني : سمعت الشعبي یقول : ابن أبي حاتم في ترجمة الحارث بسنده عن المغیرة ، قال 

 .الحارث وأنا أشھد أنھ أحد الكّذابین 

... وأنا أشھد : وقولھ . والتدلیس في ھذا أن یجعل قول الشعبي ھو حّدثني الحارث فقط   
: فصار أصل المعنى . حّدثني الحارث : سمعت الشعبي یقول : عطف على قولھ . الخ 

سمعت الشعبي یروي عن الحارث وأنا أشھد أنھ أحد الكذابین ـ یعني المغیرة ـ أنھ ھو یشھد 
الخ ... وأنا أشھد : أن الحارث أحد الكذابین ، فیسمعھ أحد الرواة عن المغیرة فیتوھم أن قولھ 

: ّدثنا الحارث من كالم الشعبي فیرویھ على ما توھم ، فیقول عن مغیرة عن الشعبي ، ح
 .وكان كذابًا 



وكان كّذابًا ، من كالم المغیرة إال أنھ دلسھ ، یؤكد ھذا أن في مسند : والواقع أن قولھ   
ص  1ج   (أحمد بن حنبل ما یدل على أن الشعبي یقبل حدیث الحارث ، فإنھ أخرج في 

صلى اهللا علیھ (محّمدلعن : حّدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن الشعبي قال ) :  133

. الحارث األعور الھمداني : من حّدثك ؟ قال : فقلت : آكل الربا ومؤكلھ ، إلى قولھ )وآلھ وسلم
 .فدل على قبولھ لحدیثھ . انتھى 

زعم الحارث : وأما ما روي عن محمد بن شیبة الضبي ، عن أبي إسحاق أنھ قال   
محمد بن شیبة لم نجد أحدًا وثقھ إال ابن  فھذا ال یصح عن أبي إسحاق ، ألن. وكان كذوبًا 

بأن ابن حبان یوثق »    الریاض   «وقد اعترف مقبل في . حبان ، وابن حبان یوثق المجھول 
تھذیب « قال ابن حجر في ترجمة محّمد بن شیبة من ) .  102ص ( المجھول ، ذكر ھذا في 

 1ج ( لسان المیزان البن حجر  وفي. انتھى . ال یعرف حالھ : وقال ابن القطان : » التھذیب 
من كان منكر الحدیث على قّلتھ ال یجوز تعدیلھ إال بعد السبر ، : قال ابن حبان )  14ص 

ولو كان ممن یروي المناكیر ووافق الثقات في األخبار لكان عدًال مقبول الروایة ، إذ الناس 
ھذا حكم المشاھیر من .  في أقوالھم على الصالح والعدالة حتى یتبین منھم ما یوجب القدح

. الرواة ، فأما المجاھیل الذین لم یرو عنھم إال الضعفاء فھم متروكون على األحوال كلھا 
وھذا الذي ذھب إلیھ ابن حبان ـ من أن الرجل إذا انتفت جھالة عینھ كان : قال ابن حجر 

ھو مسلك ابن على العدالة إلى أن یتبین جرحھ ـ مذھب عجیب والجمھور على خالفھ ، وھذا 
حبان في كتاب الثقات الذي ألفھ ، فإنھ یذكر خلقًا ممن نص علیھم أبو حاتم وغیره أنھم 

العدل من لم یعرف فیھ : وقد أفصح ابن حبان بقاعدتھ فقال : ثم قال ابن حجر . مجھولون 
الجرح ، إذ التجریح ضد التعدیل ، فمن لم یجرح فھو عدل ، حتى یتبین جرحھ إذ لم یكلف 

 .ناس ما غاب عنھم ، انتھى المراد ال

 .فثبت أنھ ال عمل على روایة محمد بن شیبة التي ذكرناھا   

وأما ما روي من طریق زائدة عن إبراھیم أن الحارث اّتھم ، فقد مّر القول في زائدة   
ال یلزم منھ جرحھ ، » اتھم « مع أن قولھ . في ترجمة جابر ، وأن زائدة مّتھم في الشیعة 

یمكن أنھ یعني اّتھم بمذھب مخالف لمذھب إبراھیم ، أو أنھ اّتھمھ بعض خصوم الشیعة  ألنھ
 .الذین یتھمونھم بسبب روایة الفضائل بالكذب 

*   *   * 



 



 

 

 السنة المّتبعة في الجرح والتعدیل

وال عبرة بجرح الخصم لخصمھ ، ألن الغضب یدعو إلى الجرح ، اال ترى إلى ما   
: أبو حاتم قال : في ترجمة إبراھیم بن الحكم بن ظھیر » لسان المیزان « ذكره ابن حجر في 

« روى في مثالب معاویة فمزقنا ما كتبنا عنھ ؟ وھذا في . كذاب ـ أي في إبراھیم ـ انتھى 
 .» المیزان 

فإن    : (   ) 146ص  2ج ( البن الوزیر وشرحھ البن األمیر » تنقیح األنظار « وفي   
، كیف أمر    العداوة إذا وقعت بین مؤمنین متفقي العقیدة لم یقبل كالم أحدھما في اآلخر

؟ فإن التعادي علیھا عظیم بل سفكت بسببھا الدماء ، وھتكت المحارم ، وارتكبت  )1()العقائد 
: القبائح بسببھا والعظائم ، كما یعرف ذلك من لھ إلمام بكتب التاریخ والرجال ، إلى أن قاال 

بل أكثر ما تجد الجرح في كتب الرجال )   خلق كثیر  (أي بأمر العقائد ) جرح بذلك  فقد( 
یكون بالرفض والنصب والغلو في التشیع والقول بخلق القرآن ، وكل ذلك من مسائل 

ووقع في الجرح بھ عصبیة في الجانبین ، ال سیما من كان داعیة إلى مذھبھ فإنھ . ( االعتقاد 
 .انتھى المراد )    قیعة فیھیبغض ویحمل على الو

في ترجمة الحسن بن صالح » تھذیب التھذیب « وقال ابن حجر في   
كان حسن الفقھ من أسنان الثوري ثقة ، ثبتًا : وقال العجلي :    )   288  ص   2   ج   (

التشیع ، ) كذا ( ، وكان یتشیع ، وكان ابن المبارك یحمل علیھ بعض الحمل لمحال   متعبدًا
 .مراد انتھى ال

ومن منكراتھ : ، في آخر ترجمة مسلم المالئي » تھذیب التھذیب « وقال ابن حجر في   
انتھى . حدیثھ عن أنس في الطیر ، رواه عنھ ابن فضیل ، وابن فضیل ثقة ، والحدیث باطل 

 .   المراد

حدیث الطیر عن أنس من طرق عدیدة ، ولكن القوم ھكذا یتحاملون على الشیعة  :قلت   
. 

قال علي بن : أیضًا في ترجمة عمرو بن ثابت » تھذیب التھذیب « وقال ابن حجر في   
ال تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنھ كان یسب : سمعت ابن المبارك یقول : حسن بن شقیق 

                                                           
 ) .المحقق . ( » فكیف بأمر العقائد « ھكذا في األصل ولعل الصواب ) 1(



وقال عبداهللا بن أحمد ، عن أبیھ ، كان یشتم عثمان ، ترك ابن المبارك : ثم قال . السلف 
مذموم وكان ینال من عثمان ویقدم علّیًا على الشیخین ، وقال العجلي : وقال الساجي . حدیثھ 

 .انتھى المراد . شدید التشّیع غال فیھ واھي الحدیث : 

وذكره البرقي فیمن ضعف : وقال ابن حجر في ترجمة عمرو بن جابر الحضرمي   
 .انتھى المراد . بسبب التشیع وھو ثقة 

وكان یقدم علّیًا على : قال الساجي : رجمة فطیر في ت» تھذیب التھذیب « وقال في   
ما تركت الروایة عنھ إال لسوء مذھبھ ـ إلى : وقال أبو بكر بن عیاش : عثمان ـ إلى أن قال ـ 

تركت فطرًا ألنھ یروي : سمعت قطبة بن العالئي یقول : وقال ابن أبي خیثمة : أن قال ـ 
 .انتھى المراد . أحادیث فیھا أزرأ على عثمان 

وقال اآلجري ، : في ترجمة عمران بن داور )  131ص  8ج ( وفي تھذیب التھذیب   
: وقال مرة . ھو ـ أي عمران ـ من أصحاب الحسن ، وما سمعت إال خیرًا : عن أبي داود 

:    ثم قال. ضعیف ، أفتى في أیام إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن بفتوى شدیدة فیھا سفك الدماء 
أي عمران ـ حروریًا ، كان یرى السیف على    كان ـ: ال ، عن یزید بن زریع وقال أبو المنھ

نظر ، ولعلھ شّبھھ بھم ، وقد ذكر أبو »    حروریًا  «: في قولھ : قال ابن حجر . أھل القبلة 
كان : قال یزید : یعلى في مسنده القصة عن أبي المنھال في ترجمة قتادة عن أنس ، ولفظھ 

عبداهللا بن الحسن ـ لما خرج یطلب الخالفة استفتاه عن شيء فأفتاه بفتیا  إبراھیم ـ یعني ابن
 .انتھى المراد . قتل بھا رجال مع إبراھیم 

علیھم (وكان إبراھیم ـ أي ابن عبداهللا بن الحسن بن الحسن بن علي: وقال ابن حجر   

ر في طلب ـ ومحمد ـ أي ابن عبداهللا بن الحسن بن الحسن ـ خرجا على المنصو )السالم
الخالفة ، ألن المنصور كان في زمن بني أمیة بایع محمدًا بالخالفة ، فلما زالت دولة بني 
أمیة وولي المنصور تطلب محمدًا ففر ، فألّح في طلبھ ، فظھر بالمدینة وبایعھ قوم ، وأرسل 

ثیرة ، أخاه إبراھیم إلى البصرة فملكھا وبایعھ قوم ، فقدر أنھما قتال وقتل معھما جماعة ك
: وقال العقیلي من طریق ابن معین : ولیس ھؤالء من الحروریة في شيء ـ إلى أن قال ـ 

 .   انتھى المراد. كان یرى رأي الخوارج ولم یكن داعیة 

 .فانظروا كیف جعلوه خارجیًا لما خالف مذھبھم في منع الخروج على الظلمة   

، عن    في ترجمتھ عن شعبة وقد ذكر: وقال ابن حجر في ترجمة قیس بن الربیع   
وقال في . حصین أنھ أثنى على قیس ، وكذا عن سفیان وأنھ وثقھ ھو وشعبة وغیرھما 



أال ترى إلى یحیى بن سعید یقع في قیس بن الربیع ؟ ال واهللا ما : عن شعبة أنھ قال : ترجمتھ 
د ینقص قیسًا عند سمعت یحیى ابن سعی:    وقال عبید اهللا بن معاذ ، عن أبیھ.    إلى ذلك سبیل

ھل سمعت من سفیان یقول فیھ : وقلت لیحیى بن سعید : شعبة ، فزجره ونھاه ، وقال عفان 
فما : قال عفان . ال : أفتّتھمھ بكذب ؟ قال : ال ، قلت لیحیى : یغلطھ أو یتكلم فیھ بشيء ؟ قال 

ناس حدیثھ ؟ لم ترك ال: ـ وسئل أحمد )  394  ص  (جاء فیھ بحجة ـ إلى أن قال في آخر 
 .كان یتشّیع ویخطئ في الحدیث ، انتھى المراد : فقال 

 .فیھ خالف كبیر بینھم ، ومن طالع ترجمتھ عرف ھذا  :قلت   

إنما ذكروا » ولم یأتوا فیھ بحّجة « : یدفعھ كالم شعبة » یخطئ في الحدیث « : وقولھ   
وھذه « : م صاحب الرمان خطأه في حدیث عن أبي ھاشم إسماعیل بن كثیر ، فقال أبو ھاش

الغلطة إن صّحت ال توجب ترك حدیثھ ، ولكن التحامل علیھ صّیر الغلطة عادة لھ ، حتى 
صّیرتھ متروكًا بعد أن عّد ابن حجر من الرواة عنھ عشرین راویًا من كبار المحدثین منھم 

 .» شعبة وسفیان ووكیع 

روا لھ روایة الحدیث الذي حكموا وانظر لترجمة قتیبة بن سعید لّما مالوا إلیھ اغتف  
بوضعھ ، ورجح ابن حجر أنھا غلطة ، ولم یجعلھا قادحة ، وال رضي بأن تنسب إلیھ الغفلة 

 .من أجلھا 

وكذلك عنبسة بن سعید بن العاص ، اغتفروا لھ أنھ جلیس الحجاج سفاك الدماء ظلمًا   
ابن سعید ـ أي :  ]عنبسة   [:  ]خ م د  [قال في ترجمة عنبسة في تھذیب التھذیب . وعدوانًا 

قال ابن معین وأبو داود والنسائي والدارقطني : أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود ـ ثم قال 
: قال ابن حجر . كان جلیس الحجاج : وقال الدارقطني . ال بأس بھ : وقال أبو حاتم . ثقة : 

ان انقطاعھ إلى الحجاج ، وقال ك: قال الزبیر . وروى عنھ أیضًا محمد بن عمرو ابن علقمة 
: من كتاب الجرح والتعدیل )  468ص  8ج ( ابن أبي حاتم في ترجمة نصر بن مزاحم 

واھي الحدیث ، متروك الحدیث ، ال یكتب حدیثھ ، كان شبھ عریف ، : سألت أبي عنھ فقال 
د ابن أنھ وّاله محم)  254ص  1ج ( وفي اللسان وفي الشافي : قال صاحب الحاشیة علیھ 

 .على السوق أیام أبي السرایا ، انتھى المراد  )علیھ السالم(محمد  بن زید بن علي

فتحصل أنھ كان من أصحاب اإلمام محمد بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن   
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أو من أصحاب محمد بن محمد ابن زید بن 

ر معاونتھ عند ذا وذاك ، فصاحب إبراھیم بن عبداهللا ابن الحسن بن فال تغتف.   )علیھ السالم(علي



حروري وكان یرى رأي : الحسن بن علي بن أبي طالب ، الذي أفتا بالخروج معھ قالوا فیھ 
ألنھ مع حواري آل محمد ، أبي » شبھ عریف « : الخوارج ، وھذا یقول فیھ أبو حاتم 

نفسھ في نصرتھم على ضعفھم وقّوة أعدائھم ،  السرایا السري بن منصور الشیباني الباذل
أذّكركم اهللا في أھل بیتي ، أذّكركم اهللا في أھل بیتي ، أذّكركم اهللا « : العامل بوصیة جّدھم 

 :وهللا در قائلھم  )2(»   في أھل بیتي

 خروجنا من خلف ردمكأن *** لقد مال األنام معًا علینا 

في ترجمة سلیمان بن حیان أبي )  181ص  4ج ( وقال ابن حجر في تھذیب التھذیب   
حّدثنا أبو خالد األحمر الثقة : وقال أبو ھشام الرفاعي : خالد األحمر الكوفي ما لفظھ 

كان سفیان یعیب أبا خالد األحمر : وقال الخطیب . صُدوق : وقال أبو حاتم .    األمین
انتھى . وجھ مع إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن ، وأما أمر الحدیث فلم یكن یطعن علیھ بخر

 .المراد 

وھو تفسیر منھم مبني على )  22ص  9ج ( كالم الخطیب ھذا في تاریخھ  :قلت   
كان في حاجة مذھبھم ، والتحقیق أن سفیان لم یطعن في أبي خالد ، إنما أعرض عنھ ، وقد 

إلى اإلعراض للخوف من العباسیة ، ألنھ إن وّثقھ خاف منھم ، بسبب أنھ قد خرج علیھم مع 
إبراھیم ، ولو كان عنده مجروحًا لجرحھ ولم یبال ، فالذي رواه الخطیب عن سفیان إنما ھو 

نعم الرجل أبو : سمعت سفیان إذا سئل عن أبي خالد األحمر قال « : حفص بن غیاث قال 
فھذا لیس إال إعراضًا ، ولو كان تعریضًا لما كان یدل على . » شام عبداهللا بن نمیر ھ

ذكروا عند سفیان أبا : وروي عن أبي نعیم قال . ، بل أكثر ما فیھ أنھ دون ابن نمیر    طعن
 .ابن نمیر رجل صالح : خالد األحمر فقال 

 .فھذا إعراض واضح لعل سببھ الخوف من بني العباس ، فلیس یصح تفسیره بالعیب   

كان سفیان یعیب على أبي خالد خروجھ مع إبراھیم بن : قلت « : ثم قال الخطیب   
، فظھر من ترتیب الخطیب ھذا الكالم على إعراض سفیان أنھ دلیل » عبداهللا بن الحسن 

المذكور ، ولو كان سفیان صرح بذلك لذكره الخطیب على أنھ ال مستند لھ إال اإلعراض 
وأبو خالد األحمر خرج مع :    ثم روى الخطیب بإسناده عن أبي داود قال. ألنھ أحوج إلیھ 

 .إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن فلم یكلمھ سفیان حتى مات 
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لخوف ال دلیل على صحة ھذا النفي ، ولعلھ ال یكلم أبا خالد بمحضر الناس ، ل :قلت   
من بني العباس ، ألن سفیان قدوة وھو مظّنة أن تراقبھ الحكومة أشد من غیره ، فیحتاج إلى 
اإلعراض عنھ لئال یتھم بالمیل إلیھ ، وقد ترجم الخطیب ألبي خالد األحمر ترجمة فیھا 

 .توثیق أبي خالد ومدحھ 

ل البیت وأعداء ھذا وإنما أنكرت قول الخطیب ألن سفیان الثوري لم یكن من أعداء أھ  
، ومنصور بن المعتمر ،    شیعتھم ، وكذلك األعمش ، ووكیع ، وابن نمیر ، وسلمة بن كھیل

 .والحسن بن صالح ، ویحیى بن آدم ، وآخرون 

 

 

 متابعة للطریقة الخاطئة في الجرح والتعدیل

 :  )   32   ص   6   ج   (ولنرجع إلى ما كنا بصدده ، قال ابن حجر في لسان المیزان   
إال أني ال : وذكره ابن حبان في الثقات قال . مجھول انتھى: مسلم بن أبي كریمة ، عن علي 

رضي (مسلم مولى علي: ـ » لسان المیزان « أعتمد علیھ ـ یعني ألجل التشیع ـ ثم قال ـ أي في 

ال أعتمد علیھ ، وال یعجبني االحتجاج بخبره للمذھب : قال ابن حبان في الثقات . )اهللا عنھ
 .انتھى المراد . الرديء ، یعني التشّیع 

ضعیف مفرط في : قال الفالس : في ترجمة سالم بن أبي حفصة » المیزان « وفي   
عیب علیھ : وقال ابن عدي . لیس بثقة : ، وأما ابن معین فوثقھ ، وقال النسائي    التشیع
سالم ابن أبي حفصة رأیت : وقال محمد بن بشیر العدوي . ، وأرجو أنھ ال بأس بھ    الغلو

في )علیھ السالم(وددت أني كنت شریك علي: أحمق ذا لحیة طویلة یا لھا من لحیة ، وھو یقول 
 .كل ما كان فیھ 

رأیت سالم بن أبي حفصة وھو یطوف : الحمیدي ، حّدثنا جریر بن عبد الحمید قال   
« وفي . عن جریر  ، روى ھذا محمد بن حمید» لبیك مھلك بني أمیة « : بالبیت وھو یقول 

: أسد بن وادعة ، شامي من صغار التابعین ناصبي یسب ، قال ابن معین : أیضًا » المیزان 
 .ثقة : وقال النسائي . )رضي اهللا عنھ(كان ھو وأزھد الحراني وجماعة یسبون علّیًا

ن قال یحیى ب. لم یحتج بھ البخاري : )علیھ السالم(وفیھ في ترجمة اإلمام جعفر الصادق  
كان یحیى بن : وقال البخاري : وفیھ في ترجمة مجالد بن سعید . مجالد أحب إلّي منھ : سعید 



سمعت یحیى ابن سعید یقول : سعید یضعفھ ، وكان ابن مھدي ال یروي عنھ ، وقال الفالس 
 .لو شئت أن یجعلھا لي مجالد كلھا عن الشعبي عن مسروق عن عبداهللا لفعل : 

سوید ، حّدثنا مفضل عن أبي : ترجمة مفضل بن صالح ما لفظھ  في» المیزان « وفي   
أیھا الناس من عرفني : سمعت أبا ذر وھو آخذ بحلقة الباب وھو یقول : إسحاق عن حنش 

إنما « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقد عرفني ، ومن أنكرني فأنا أبو ذر ، سمعت رسول اهللا
: قال ابن عدي .   »   دخلھا نجا ومن تخّلف عنھا ھلكمثل أھل بیتي مثل سفینة نوح ، من 

: وسائره أرجو أن یكون مستقیمًا ، قال الذھبي  )3(أنكر ما رأیت لھ حدیث الحسن بن علي
 .انتھى المراد . وحدیث سفینة نوح أنكر وأنكر 

وّثقھ : لعزیز أبي نصر التمار في ترجمة عبد الملك بن عبد ا» المیزان « وقال في   
فقال سعید  )4(النسائي وأبو داود وغیرھما ، وكان ممن امتحن في خلق القرآن فأجاب وخاف

كان أحمد بن حنبل ال یرى الكتابة عن أبي نصر التمار : سمعت أبا زرعة یقول :    بن عمرو
ھذا تشدید ومبالغة ، والقوم : قال الذھبي . ممن امتحن فأجاب  وال یحیى بن معین ، وال أحد

 .الخ ... معذورون 

یعني أنھم أكرھوا على الجواب في مسألة خلق القرآن ، فھم معذورون باإلكراه ،  :قلت   
 .وإن كان األفضل عنده االمتناع وتحمل عقوبة الحكومة 

أبو الیقظان خرج في : مد بن حنبل وقال أح: وفي ترجمة عثمان بن عمیر أبي الیقظان   
 .انتھى المراد . الفتنة مع إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن 

« وفي . )5(]  فقاتلوا التي تبغي [: انظر كیف سّمـاھا فتنة ؟ وقد قال اهللا تعالى  :قلت   
سمعت أحمد بن : ن الشاعر محمد بن العالء أبي كریب ، قال حجاج ب: » تھذیب التھذیب 

. لو حدثت عن أحد ممن أجاب في المحنة لحدثت عن أبي معمر وأبي كریب : حنبل یقول 
 .انتھى المراد 

دّلت ھذه الجملة على أن القوم ال یقلدون في الجرح والتعدیل ، وأن أصولھم في ذلك   
الذین تروي عنھم تخالف أصول الشیعة ، فال التفات إلى كالم من تكلم في بعض الشیعة 

 .الزیدیة ، ال الحارث وال غیره ، لتعصب المتكلمین فیھم كما بّیناه 
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وھذا كاف في الجواب عن اعتراضھ ـ أي اعتراض مقبل ـ في بقیة من سّمـاھم ممن   
ولكّن في كالمھ نظرًا ، ألن الذین ذكرھم محمد . ھو من رجال الزیدیة الذین یروون عنھم 

أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، : ثمانیة ، وھم » تنقیح األنظار « ي بن إبراھیم الوزیر ف
والحسین بن علوان ، وداود بن سلیمان الغازي ، والحسین بن عبداهللا بن ضمیرة ، وأبو 
ھارون عمارة بن جوین العبدي ، وكادح بن جعفر ، وحسین بن عبداهللا بن عباس ، واألشج 

األشج بن أبي الدنیا ، وزاد مقبل من ترجمة علي بن :   »   تنقیح األنظار« ، وفي نسخة 
علي بن مھدي القاضي ، وعامر بن سلیمان الطائي ، وأبا :    »   میزان الذھبي« موسى في 

، وقد تقدم الجواب في الثالثة ھؤالء ، وذكرنا  )6(، وعبد السالم بن صالح  الصلت الھروي
أّنا ال نعرف في كتب الزیدیة علي بن مھدي القاضي ، وأن راوي الصحیفة أحمد بن عامر 

والذین قال .    ال أبوه ، كما ذلك في حاشیة كتاب مقبل مستدرك على األصل ، أو ھو تالفاه
 .جابر الجعفي ، والحارث الھمداني :  )7(من ذاكرتھ

 

 

 

 :ـ إسحاق بن محمد األحمر  10

وقد مّر الجواب في جابر الجعفي والحارث الھمداني ، وأما إسحاق بن محمد األحمر   
كتب الزیدیة ، وما أظنھ إال واھمًا في جعلھ ممن تروي عنھم الزیدیة  فال أعلمھ في شيء من

، » تنقیح األنظار « ، ولو كان منھم لكان مظّنة أن یذكره السید محمد بن إبراھیم الوزیر في 
 .ألنھ أحق بأن تعاب علیھم الروایة عنھ ممن ذكرھم إن كان كما زعموا 

 6ج ( حمر وبسط في ترجمتھ ، وذلك في ھذا وقد ترجم الخطیب إلسحاق بن محمد األ  
إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو یعقوب النخعي ، : من تاریخ بغداد فقال )  378ص 

حدث عن عبداهللا بن أبي بكر العتكي ، وعبید اهللا بن محمد ، وابن عائشة ، ومھدي بن 
د بن عبید اهللا العتبي ، ومحم  ، ومحمد بن سالم الجمحي ، وإبراھیم بن بشار الرمادي   سابق

والغالب على روایاتھ األخبار والحكایات ، روى عنھ محمد بن . ، وأبي عثمان المازني 
، ومحمد بن خلف المرزبان ، وحرمي بن أبي    خلف وكیع ، ومحمد بن داود بن الجراح
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ا العالء ، وعبداهللا بن محمد بن أبي سعید البزار ، وأبو سھل بن زیاد ، أنھ سمع منھ لم
 .انصرف من مجلس ابراھیم الحربي ، وروى بشر بن موسى مع سنھ وتقدمھ عن رجل عنھ 

، عن أمیر    ثم روى الخطیب بإسناده من طریق إسحاق حدیث كمیل بن زیاد النخعي  
 )8(»یا كمیل بن زیاد إن ھذه القلوب أوعیة وخیرھا أوعاھا « : الذي فیھ )علیھ السالم(المؤمنین

ثم . وھذا الحدیث لم یروه أبو طالب والمرشد باهللا من طریق إسحاق ، بل من طریق غیره 
روى الخطیب بإسناده قّصة في جود عبداهللا بن جعفر ، أن أعرابیًا أتى عبداهللا بن جعفر وھو 

 :، فأنشأ یقول  محموم

 للجود والمكرمات من قلقك*** كم لوعة للندى وكم قلق 

 في نومك المعتري وفي أرقك*** ألبسك اهللا منھ عافیة 

 أخرج ذم الفعال من عنقك*** أخرج من جسمك السقام كما 

 .فأمر لھ بألف دینار   

علیھ (في عليثم ذكر الخطیب الحكایات التي تنسبھ ـ أي إسحاق األحمر ـ إلى الغلو   

بدعوى أنھ اهللا جّل وعال ، وحكایة ذكر اإلسحاقیة ، ولكن لم یأت في ذلك بسند إنما ھي )السالم
والشھرستاني . »    لسان المیزان   «وكذا حكایة الذھبي في میزانھ وابن حجر في . مراسیل 

ابن  وذكر. كلھا مراسیل )  186  ص 4   ج   (وابن حزم في الفصل » الملل والنحل   «في 
وقد تضّمنت ترجمتھ وصفھ بالتشّیع الشدید ، وال . حجر أنھ مات سنة ست وثمانین ومائتین 

یبعد أنھا نشرت دعایات كثیرة ضد الشیعة وُنسبت إلیھم أقوال شنیعة تنفیرًا للناس عنھم ، بل 
عجائب تخیل الشیعة بصورة » الفصل « وفي كتاب »    الملل والنحل« وفي . ھو الواقع 

أكثرھم ال یعقلون ، تغلب علیھم الحماقة والجھل والمعقول والمسموع ، ولعلھ قد اغتر أناس 
ولكن من تیّقظ لما نّبھنا علیھ ـ أنھ ال . بتلك الدعایات كثیر ممن لم یخالطھم ـ أي الشیعة ـ 

یقبل قول الخصم في خصمھ بدون حّجة صحیحة ـ فإنھ یسلم من االغترار إن أنصف ولم 
 .یغلبھ التعصب 

 

 

 

 :ـ كادح بن جعفر  11
                                                           

 ) .بتحقیق الدكتور صبحي الصالح (  495، ص 147، الرقم )علیھ السالم(ِحَكم أمیر المؤمنین: نھج البالغة ) 8(



 7ج ( وأما كادح بن جعفر ، فھذه ترجمتھ في كتاب الجرح والتعدیل البن أبي حاتم   
، روى عنھ علي بن    كادح بن جعفر أبو عبداهللا ، روى عن عبداهللا بن لھیعة) :  176   ص

أحمد بن حّدثنا عبد الرحمن ، حّدثنا عبداهللا بن . جعفر األحمر ، وحسن بن حسین العرني 
لیس بھ بأس ، : سألت أبي عن كادح ابن جعفر فقال : محمد بن حنبل فیما كتب إلّي قال 

حّدثني أبي ، حّدثنا علي ابن جعفر األحمر ، حّدثنا كادح بن جعفر : حّدثنا عبد الرحمن قال 
 :سألت أبي عن كادح بن جعفر فقال : وكان ما علمتھ من المّتقین ، حّدثنا عبد الرحمن قال 

. كان من العباد ، وكان كوفیًا فوقع إلى مصر ، فسمع من ابن لھیعة وغیره وھو صُدوق 
 .انتھى المراد 

كادح بن جعفر ، عن عبداهللا بن لھیعة ، قال أبو : » میزان الذھبي « وترجمتھ في   
رجل صالح خّیر : وقال أحمد بن حنبل . ضعیف زائغ : وقال األزدي . صُدوق :   حاتم

 .نتھى المراد ا. فاضل 

) :  387   ص   (واألزدي فیھ كالم ، قال فیھ ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري   
 .واألزدي ال یعتمد إذا انفرد ، فكیف إذا خالف ؟ انتھى المراد 

وال :    )   391  ص  (وقال في . واألزدي ال یعرج على قولھ ) :  289ص ( وقال في   
 .یعتمد على األزدي 

 

 :ن بن عبداهللا بن ضمیرة ـ حسی 12

وأما حسین بن عبداهللا بن ضمیرة ، فالجواب فیھ كالجواب في أبي خالد الواسطي ، وقد   
 .مر 

 

 :ـ الحسین بن عبداهللا بن عباس  13

وأما الحسین بن عبداهللا بن عباس ، فإن صح أن الھادي روى عنھ في المنتخب فیحتمل   
ویحتمل أنھ روى الحدیث . لمخالفین في أسباب الجرح فال التفات إلى جرح ا. أنھ عنده ثقة 

إنھ قد یروي الحدیث بالسند : لموافقتھ ما قد صّح عنده بدلیل آخر ، كما یقولون في مسلم 
، فیختار العالي في كتابھ اعتمادًا على الصحیح    الذي لیس صحیحًا لعلوه ووجود سند آخر

رووا عنھ القتران روایتھ بشواھد كثیرة تقّویھا ، الذي لم یذكره ، ویحتمل أنھم ـ أي الزیدیة ـ 
 .  وھذا واضح في روایتھ في الجمع بین الصالتین أن لھا شواھد تجعلھا قویة جدًا



ھذا وقد أورد مقبل في كالمھ الذي یعیب فیھ كتب الزیدیة من ھو مختلف فیھ كما تبّین   
یث من كتب الزیدیة ، ومن كتب والرجال المختلف فیھم كثیر في كتب الحد. فیما أجبنا بھ 

. أئمة مقبل وسائر كتب الحدیث ، بل بعض الذین عابھم موجودون في بعض األّمھات الست 
، وھو من خاصة أصحاب أمیر المؤمنین   واعلم أن الحارث بن عبداهللا یمني ھمداني

شیعة ، فمنذ متى تدّنست فطر بعض الیمنیین الذین أصبحوا یجرحون ال   )علیھ السالم(علي
 !؟   أصحاب أمیر المؤمنین ویثنون على أعدائھ

 

 الكذب على ابن الوزیر في تحریم األخذ من كتب الزیدیة

 )رحمھ اهللا(على أنھ قد قال عالمة الیمن محمد بن إبراھیم الوزیر) :  21ص (  قال مقبل  
الزیدیة في علم إنھ ال یجوز الرجوع إلى شيء من كتب « : » الروض الباسم « في كتابھ 
وھو الخبیر »    ، ألنھم لیس لھم تألیف في العلل وال في الجرح والتعدیل   الحدیث
 .   الخ   ...  بكتبھم

إن حكایة مقبل ھذه غیر مقبولة ، وإنما تأّول كالم ابن الوزیر وجاء بھ على  :والجواب   
)  84و  83و  82   ص   (ومحل البحث في شأن كتب الزیدیة التي في الحدیث . غیر وجھھ 

من الروض الباسم ، فابحث أیھا الناظر لتجد أنھ لم ینطق بھذه العبارة التي جاء بھا مقبل ، 
منع االقتصار علیھا بدعوى أنھا غیر وافیة )  83و  82ص ( وإنما خالصة كالمھ في 

وخالصة كالمھ . بمقصود المجتھد الذي یشترط في االجتھاد معرفة العلل والجرح والتعدیل 
دعوى أن كتب الزیدیة الحدیثیة أضعف من كتب المحدثین )  84ص ( ـ أي ابن الوزیر ـ في 

، ألن كتب الزیدیة مراسیل ، وھم یقبلون أخبار المتأّولین أو أھل األھواء على اختالف 
، وقصده بھذا تضعیف كتبھم المرسلة ، كالشفاء بالنسبة إلى كتب المحدثین ، التي   العبارات

وعلى الجملة ، فالزیدیة ) :  85ص ( جدال عنھا ، وبالغ في ذلك حتى قال في ھو بصدد ال
إن لم یقبلوا كفار التأویل وفساقھ قبلوا مرسل من یقبلھم من أئمتھم ، وإن لم یقبلوا المجھول 
قبلوا مرسل من یقبلھ ، وال یعرف فیھم من یتحرز من ھذا البتة ، وھذا یدل على أن حدیثھم 

لھا إال من جمع بین قبول المراسیل ، بل المقاطیع ، وقبول المجاھیل وقبول في مرتبة ال یقب
إن الرجوع إلى حدیثھم أولى من : الكفار والفساق من أھل التأویل ، فكیف یقال مع ھذا 

 الخ ؟  ...   الرجوع إلى حدیث أئّمة األثر ونقاده



ذكرنا ؟ فاعرف أنھ ال  ال یجوز الرجوع إلیھا ؟ أم لیس یعني إال ما: فھل تراه یقول   
 .ینبغي االّتكال على روایة مقبل وأمثالھ من أھل التعصب 

 

 الرد على ابن الوزیر

أما محمد بن إبراھیم الوزیر فقد أجاب عنھ اإلمام المنصور باهللا محمد بن عبداهللا   
وغیره وھو الذي رد فیھ على المقبلي » فرائد الآللئ « الوزیر في مسائل كثیرة في كتابھ 

 .  مجلد ضخم

ورد على السید محمد بن إبراھیم السید العالمة أحمد ابن اإلمام الھادي الحسن بن   
 .» العلم الواصم في الرد على الروض الباسم « یحیى القاسمي بكتابھ الذي سّمـاه 

 ھذا ، وال نكتفي بالرد على مقبل ھنا برد نسبتھ لتحریم الرجوع إلى كتب الزیدیة إلى  
السید محمد بن إبراھیم الوزیر ، ألن بطالن النسبة ال یكفي ھنا إلبطال القول الذي نسبھ 

، وإن لم یصرح بالدعوى   مقبل معجبًا بھ مؤكدًا لھ بدعاویھ على الزیدیة ، فمقبل بذلك یدعي
 :عن نفسھ لكنھ في المعنى یدعي ، أنھ ال یجوز الرجوع إلى كتب الزیدیة ، ولذلك أّكده بقولھ 

 .الخ ... فإذا عرفت أن مؤلفیھم یعتمدون على الضعفاء والوّضاعین 

أوًال اعلم أن كتب الزیدیة الموجودة الیوم التي یذكر فیھا الحدیث منھا ما ھو  :فنقول   
مسند كمجموع زید بن علي ، وصحیفة علي بن موسى الرضا ، وأمالي أحمد بن عیسى ، 

لب ، وسلوة العارفین ، فیھا حدیث مسند ، وأمالي المرشد وأمالي المؤید باهللا ، وأمالي أبي طا
. باهللا الخمیسیة ، واالثنینیة ، ویلحق بھا شرح التجرید للمؤید باهللا ، فالغالب علیھ اإلسناد 

ومن المسند مناقب محمد بن سلیمان الكوفي ، وكتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي ، 
ومنھا ما ھو مرسل . إلبریز ، والبساط للناصر وكتاب النھي للمرتضى ، وكتاب سلسلة ا

ومنھا .    ، والشفاء ، ویلحق بھا الجامع الكافي ، فاإلسناد فیھ نادر   الحدیث كأصول األحكام
 .ما یشتمل على المسند والمرسل وذلك أحكام الھادي والمنتخب لھ أیضًا 

كتب الزیدیة في علم ال یجوز الرجوع إلى شيء من « : في حكایتھ السابقة  فقول مقبل  
ألنھم لیس لھم تألیف « :    قول مردود ، ألن حّجتھ غیر صحیحة ، فإن حّجتھ قولھ» الحدیث 

وھذا ال یدل على أنھ ال یجوز الرجوع إلى كتبھم في . » في العلل وال في الجرح والتعدیل 
لجرح والتعدیل الحدیث ، ألن الحدیث یقبل من الراوي الثقة وإن لم یكن لھ مؤلف في العلل وا



فلماذا یمتنع قبول حدیثھم لھذه الدعوى ؟ بل كیف یحرم الرجوع إلى كتبھم . وھذا واضح . 
 لھذه الدعوى ؟

 .» ...   فإذا عرفت أن مؤلفیھم یعتمدون على الضعفاء والوضاعین«  :وأما قولھ   

ف بأنھ من إنك في ھذا مقّلد كما قدمناه ، وقدمنا الرد على الجرح والتضعی :فالجواب   
مع أن في كتبھم ما ھو مختلف . خصومھم أو من روایة خصومھم الذین ال یصدقون فیھم 

فلو حرم الرجوع إلیھا لحرم الرجوع إلى سائر الكتب التي ھي . األسانید ، كاألمالیات 
مختلفة األسانید ، مع أن المطلع المحقق في علم الرجال ینتقد الحدیث ویمیز بین الروایات 

وإذا كانت ھذه . الجید ویترك الرديء ، وإن اختلفنا نحن وأنت في الجید والرديء ویأخذ 
الكتب التي اعتمدھا المفتي ـ السید علي بن ھادي ـ صحیحة على مذھبھ ، فمالك واالعتراض 

 علیھ بمذھبك ؟

 :فالجواب في شأنھا من جھتین . وأما الكتب المرسلة   

في الجرح والتعدیل لزمكم قبول المرسل في الحدیث إذا قبلتم المرسل  :الجھة األولى   
وھو مراسیل ؟ »    میزان الذھبي« ، فلماذا یحرم الرجوع إلیھا وأنت ال تحرم الرجوع إلى 

 .بل دللت علیھ الباحثین لمعرفة رجال حدیث الزیدیة بزعمك 

 أضّر بھ إقراره وجحوده*** ومن یكن القاضي لھ من خصومھ 

لشیعة من ھو معدود من النواصب ؟ حتى قرر ذلك المقبلي وھو كیف یحكم في رجال ا  
« : غیر متھم فیھ ، واحتج بما یدل على ذلك ، وقال فیھ في قصیدة لھ ـ أي المقبلي ـ 

 .» والناصبین كأھل الشام كالذھبي 

 :وقال بعض علماء الزیدیة   

 عن مثل ما في سورة الرحمن*** في كفة المیزان میل واضح 

 للحق واكسر شوكة المیزان*** ض النصب وارفع رایة فاجزم بخف

أنھ إذا لزم ما ذكره من ترك المراسیل لئال یعتمد على تصحیح من ال  :الجھة الثانیة   
یؤمن أن یصحح غیر الصحیح ، لزم كذلك ترك اعتماد الكتب المسندة لمن ال یعرف 

لرجال وال بالعلل ، وقد مّر وإنما یطالع فیھا األسانید قراءة دون معرفة با.    األسانید
 .االحتجاج لھذا بما فیھ كفایة ، حیث حققنا أن ذلك تقلید 

فقد قّدمنا أن العمدة في ھذا ھو » لیس لھم مؤلفات في الجرح والتعدیل « : وأیضًا قولھ   
وھذا ال یتوقف على . معرفة أحادیث الرجل المحدث ، فإنھا تكشف عن حالھ كما قدمنا 



« وفي . مع أنھ یمكن معرفة بعض ذلك من التاریخ . ي الجرح والتعدیل وجود مؤلفات ف
لإلمام المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة جملة وافرة في التاریخ وفي تعداد العلماء » الشافي 

 .ومذاھبھم في العقائد ، وھي مفیدة جدًا في الجرح والتعدیل 

زیز بن إسحاق ، ولآلخرین من أما األوائل من الزیدیة فقد كان لھم كتاب عبد الع  
تألیف إبراھیم بن القاسم ابن المؤید باهللا محمد ابن اإلمام القاسم » طبقات الزیدیة « الزیدیة 

الصحیح « للسید عبداهللا ابن اإلمام الھادي القاسمي ، وكتاب » الجداول « بن محمد ، و 
االستعانة بكتب سائر األمة والعالم المحقق یمكنھ . للسید محمد بن حسن العجري » المختار 

 .، فإنھ مع البحث یمكن أن تحصل لھ فوائد كثیرة بدون تقلید 

فال معنى إلیھام قصور علماء الزیدیة وإیھام عدم معرفتھم بالجرح والتعدیل ، وال   
یذكر في خطبتھ أنھ قد صّحت لھ أحادیثھ أسانیدھا » الشفاء « سیما واألمیر الحسین مؤلف 

فكیف یقال إنھ ال یعرف الجرح والتعدیل ، . تت عنده عدالة رواتھا وضبطھم ومتونھا ، وثب
وھو من أكابر العلماء وأھل الفضل والصدق واألمانة والذكاء والفطنة كما ذلك معروف في 
مؤلفاتھ ؟ فكیف یجوز تكذیبھ في خبره عن نفسھ ، والتشكیك في صدقھ بمجرد االستبعاد ؟ ما 

ولیس مرادي . رض إلجاء من جادلھ إلى كتب المخالفین للزیدیة ھذا من فاعلھ إال جدل لغ
بھذا أنھ یجب تقلیده ـ أي األمیر الحسین ـ في التصحیح ، وإنما المقصود أن كالمھ یدل على 

وذلك یبطل .    أن لھ معرفة بالجرح والتعدیل ، وھو خبره عن نفسھ ، وخبر الثقة مقبول
أما ھل یقلد الجارح والمعدل والمصحح والمضعف ؟ التشكیك في علمھم بالجرح والتعدیل ، 

 .فھي مسألة ثانیة 

وأما العلل فالواضحة منھا القادحة تمكن معرفتھا بدون نظر في المؤلفات الخاصة   
 .بالعلل ، بل بقراءة الحدیث والممارسة في األسانید ومعرفة الرواة 

وقد قال محمد بن إبراھیم  وأما الغامضة فمؤداھا ظنون یمكن النزاع في اشتراطھا ،  
فإّن كثیرًا من العلل التي یعلل بھا المحدثون ال ) :  13ص  1ج ( الوزیر في تنقیح األنظار 

انتھى المراد . فلیست عندھم شرطًا : قال ابن األمیر في شرحھ . تجري على أصول الفقھاء 
مع أن كالم محمد . علل وعلى ھذا فال یحتاج علماء الزیدیة إلى أن یكون لھم مؤلفات في ال. 

بن إبراھیم إنما ھو في الرد على من یمنع من النظر في كتب المخالفین وغرضھ بیان 
وھذا االعتراض إنما یتم على فرض أنھ ال سبیل لعلماء الزیدیة إلى الجرح . الحاجة إلیھا 

ال ینظرون  والتعدیل ومعرفة العلل إال بالنظر في كتب المخالفین في الجرح والتعدیل ، وأنھم



وقد أجبنا عن توھم أنھ ال سبیل إلى . فیھا ، فھم ال یعلمون الجرح والتعدیل والعلل بزعمھ 
الجرح والتعدیل ومعرفة العلل إال بالنظر في كتب المخالفین في علم الجرح والتعدیل وعلم 

 .العلل 

ماؤھم ونجیب عن توھم أنھم ال ینظرون في كتب المخالفین بأنھ غیر صحیح ، بل عل  
المحققون ینظرون فیھا ولكنھم ال یقلدون أھلھا ، ألنھ یمكن منھا تحصیل فوائد كثیرة في 
الجرح والتعدیل والعلل ، مع التمسك بأصول الزیدیة ، وتحریر الفكر وتجنب التقلید ، 
والتجربة تدل على ذلك ، وإنما ینبغي أن یحذر منھا القاصر الذي یخشى علیھ التقلید أو 

، لعدم اتقانھ لألصول التي تنبني علیھا قواعد الجرح والتعدیل ، والتمییز بین  االغترار
 .الصحیح وغیره 

فإذا عرفت أن مؤلفیھم یعتمدون على الضعفاء والوّضاعین ، وأن المحدثین  :قال مقبل   
یعتمدون على جبال الحفظ واالتقان كسفیان الثوري وأحمد والبخاري ، الذین ھم في غایة 

 :والورع ، ورحم اهللا القائل إذ یقول الزھد 

 ووھى حبلھُم ثم انقطع*** ذھبت دولة أصحاب البدع 

 جمع إبلیس الذي كان جمع*** وتداعى بانصرام جمعھم 

ھذا :    »  إن مؤلفیھم یعتمدون على الضعفاء والوضاعین« : عن قولھ  والجواب ،  
كالمھ فیھم ، وقد قّدمنا أنھ فیھ مقّلد ، وأن الرواة الذین یضعفھم خصومھم ال یقبل فیھم قول 

وإذا كان الروات ثقات عند المعتمدین . وبسطنا في ذلك بما یكفي . خصومھم بدون حّجة 
علیھم فال یضرھم جرح غیرھم بدون حّجة ، والرواة الذین اعتمدھم أئمة الزیدیة ثقات 

 فأي خلل علیھم من كونھم عند خصومھم ضعفاء أو وّضاعین ؟ عندھم ،

 وللناس قاٌل بالظنون وقیُل*** ومن ذا الذي ینجو من الناس سالمًا 

وإن المحدثین یعتمدون على جبال الحفظ مثل سفیان وأحمد «  :وأما قولھ   
 .   »  والبخاري

ل المحدثین الذین یعتمدون ، یعني بھ تمثی» مثل « : ھل قولھ : فیرد علیھ االستفسار   
» مثل سفیان وأحمد والبخاري « على جبال الحفظ ، فمن ھم الجبال ؟ وإن كان یعني بقولھ 

تمثیل جبال الحفظ المعتمد علیھم ، فمن المحدثون الذین أراد مدحھم بھذا ؟ ثم إّن افتخاره ھذا 
ل عن جبل وھكذا حتى ال یفیده ، ألن أسانید الحدیث ال تتصل بسلسلة من الجبال یروي جب

وال یكفي وجود جبل أو جبلین في السند مع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یصل السند إلى رسول اهللا



ضعف بقیة رجال السند ، بل لو لم یكن في السند إال ضعیف واحد لصار ضعیفًا ، ولم تنفع 
س بھم أحد من على أن في أسانید الزیدیة جبال العلم والفضل الذین ال یقا. كثرة الجبال 

خصومھم ، ولكّنا نستحیي من ذكرھم في ھذا المحل ونجلھم عن المقایسة بینھم وبین 
 .البخاري وأحمد 

 

 كتاب جامع البخاري ورواتھ

وإذ قد زعمت اعتمادھم على جبال الحفظ واالتقان بمعنى أنكم ال تعتمدون على   
ق سفیان وأمثال سفیان ؟ أم أنت ھل جامع البخاري كل أسانیده من طری: الضعفاء ، فأخبرنا 

 ؟  ال تعرف أكثر رجالھ فضًال عن أن تجعلھم جبال الحفظ واالتقان

)    3  ص  3   ج   (ألیس فیھم من لم ینص أحد على توثیقھم ؟ قال الذھبي في المیزان   
وفي رواة الصحیحین عدد كثیر ما علمنا أن أحدًا نص على : في ترجمة مالك بن الحسیر 

 .، انتھى المراد توثیقھم 

ألیس فیھم عدد كثیر مختلف فیھم قد ذكرھم ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري ،   
 ! ! !وھم نحو خمسمائة محدث ؟ 

 .إبراھیم بن عبد الرحمن بن عبداهللا بن أبي ربیعة المخزومي  :منھم   

 .أبي بن عباس بن سھل بن سعد الساعدي  : ومنھم  

 .ص المدني أسامة بن حف :ومنھم   

 .أسباط أبو الیسع : ومنھم   

 .إسحاق بن إسماعیل بن عبداهللا بن أبي فروة : ومنھم   

 .أشھل بن حاتم الجمحي  :ومنھم   

 .أوس بن عبداهللا الربعي أبو الجوزاء : ومنھم   

 .بسر بن آدم الضریر  :ومنھم   

بشر بن شعیب بن أبي حمزة ، وبكر بن عمرو المعافري ، والـحـسـن بن : ومنھم   
مدرك السدوسي ، وخالد بن عبد الرحمن بن بكیر السلمي ، وخلیفة بن خیاط بن خلیفة 
العصفري أبو عمرو البصري ، وزكریا بن یحیى بن عمر بن حصین بن حمید بن منھب 

وسنان بن ربیعة البصري الباھلي ، وعباس الطائي أبو السكین ، وسلیمان بن كثیر العبدي ، 



بن الحسین القنطري ، وعبداهللا بن محمد بن أبي األسود حمید بن األسود البصري أبو بكر ، 
وعثمان بن الھیثم بن الجھم المؤذن أبو عمرو البصري ، وفضیل بن سلیمان النمیري أبو 

ھال السدوسي البصري ، سلیمان البصري ، وفلیح ابن سلیمان الخزاعي ، وكھمس بن المن
ومحمد بن الحكم المروزي ، ومحمد بن زیاد بن عبیداهللا بن زیاد بن الربیع الزیادي ، 
ومحمد بن سواء السدوسي البصري ، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثي المدني ، 
ومحمد ابن فلیح بن سلیمان ، ومحمد بن كثیر العبدي البصري ، ومحبوب بن الحسن 

ي أبو جعفر ، ویحیى بن أبي زكریا الغساني الواسطي أبو مروان ، ویحیى بن عباد البصر
 .الضبعي أبو عباد البصري 

فابحث لتعرف أھؤالء من جبال الحفظ واالتقان ؟ أم ال تكاد تثبت عدالتھم ؟ وإن اجتھد   
عنھم ، وقد جادل ابن حجر . البخاري فقبلھم فاجتھاده لنفسھ ، ال یوجب على غیره تقلیده 

ولكن ھل ذلك اآلخر الذي قرن . روى عنھ البخاري مقرونًا بغیره : وتارة یقول في بعضھم 
بھ ھذا ثقة ؟ لعلك لو بحثت لوجدت األمر في بعضھم بخالف ھذا ، أال ترى أن ابن حجر 

أخرج لھ : كھمس بن المنھال فقال )  436ص ( ذكر في مقدمة شرحھ على البخاري 
)   438   ص   (ًا مقرونًا بمحمد بن سواء ، ثم ذكر محمد بن سواء في البخاري حدیثًا واحد

والثالث ذكرناه في ترجمة : جمیع ما لھ في البخاري ثالثة أحادیث ، إلى أن قال : فقال 
 كھمس ابن المنھال ـ یعني أنھ مقرون بھ ـ ؟

 مثال. وظھر منھ بعض التدلیس . كما أن ابن حجر قد أغرق في الذب عن أولئك   
فقد وثقھ عبداهللا : ما لفظھ )  411ص ( أنھ قال في ترجمة عباس بن حسین القنطري :   ذلك

سألت أبي عنھ   «: فقولھ . انتھى . سألت أبي عنھ فذكره بخیر : بن أحمد بن حنبل قال 
: لیس توثیقًا ، فإذا كان ابن حجر یجعل مثل ھذا توثیقًا فال یوثق بھ ، كلما قال » فذكره بخیر 

 .إذ ال یؤمن أن یكون استنبط التوثیق وخرجھ تخریجًا فاسدًا .   ھ فالنوثق

أنھ سئل )  5ص  12ج ( وكذلك ابن معین ، روى عنھ ابن حجر في تھذیب التھذیب   
« : یكفیھ قول ابن شھاب : إنھ لم یرو عنھ غیر ابن شھاب ، فقال : عن ابن أكیمة وقیل لھ 

عف التوثیق الصادر من ابن معین إذا استند فیھ إلى مثل فھذا یدل على ض» حّدثني ابن أكیمة 
ھذا ، وقد دافع ابن حجر ـ عن أولئك الذین عّددھم في المقدمة ـ عن كثیر منھم بأنھ وثقھ 
یحیى بن معین ، وكذلك دافع عن كثیر منھم بأنھ وثقھ العجلي ، والعجلي قد رووا عنھ أنھ 



تابعي ثقة : فقال العجلي . )علیھ السالم(لحسین السبطوثق عمر بن سعد أمیر الجیش الذین قتلوا ا
 فكیف یوثق بتوثیق العجلي ؟. ذكره ، الذھبي في المیزان 

وكذلك عبد الواحد بن عبداهللا البصري ، قال ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري   
طني وثقھ العجلي والدارق: كان أمیر المدینة في خالفة یزید بن عبد الملك ، ثم قال : 

وثقھ العجلي والدارقطني ، كثیر : والذین دافع عنھم ابن حجر بأن یقول . انتھى . وغیرھما 
 .من أولئك الذین ذكرھم في المقدمة 

،    ألن اعتماده تقلید. والحاصل ، أن التوثیق ممن ال یعرف مذھبھ فیھ ال یعتمد   
 .الختالف المذاھب فیھ تبعًا الختالف العقائد 

في ترجمة مسلم )  141ص  10ج ( رواه ابن حجر في تھذیب التھذیب  یؤكد ذلك ما  
وقال ـ أي البخاري ـ في ترجمة المكي المصبح ـ أي مسلم ابن دینار المكي : بن یسار 
كان أرفع عندھم :    قالوا:    كان رجًال صالحًا ، وقال ابن سعد: قال ابن عیینة : المصبح ـ 

فانظر كیف . انتھى . فوضعھ ذلك عند الناس  من الحسن ، حتى خرج مع ابن األشعث
 وضعھ عندھم خروجھ مع ابن األشعث على الحجاج ابن یوسف الجبار العنید ؟

وھذا یلفت النظر إلى الترّوي في جرھم وتعدیلھم ، وإلى معرفة أن من سلم من النصب   
ما إنشاد مقبل ، وأ  فال یقلد أحدھم ولو كان مثل رضوى أو ثبیر. منھم لم یسلم من آثاره 

 :للبیتین 

 ووھى حبلھُم ثم انقطع*** ذھبت دولة أصحاب البدع 

 جمع إبلیس الذي كان جمع*** وتداعى بانصرام جمعھم 

فھو تعریض بالزیدیة بداللة السیاق ، وھو یناسب ما سبق لھ من التعریض بالعلماء   
 .أھل التوقیع على الفتوى ، والحكم هللا العلي الكبیر 

 

 أبو ھریرة والحدیث

إذا أّمن اإلمام فإنھ من وافق « : أحادیث التأمین ، فذكر حدیث أبي ھریرة  :قال مقبل   
في مبادرة : وحدیث أبي ھریرة أیضًا  )9(»تأمینھ تأمین المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 

إذا قال « : وحدیثًا ألبي ھریرة أیضًا )10(»آمین : ال الضالین فقولوا و: وإذا قال « اإلمام 
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آمین ، كل ذلك عن أبي  )11(»: غیر المغضوب علیھم وال الضالین ، فقولوا : اإلمام 
 .بعضھا طرق عدیدة ، ول  ھریرة

 .إن أبا ھریرة عندنا ضعیف فال یصح علینا االحتجاج بھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  

إن ھذا من روایة أبي ھریرة ، : ولعلھ یقول ) :  30ص ( وقد شعر بھذا مقبل فقال في   
 .وسیأتي الجواب عن الكالم في الصحابة رضي اهللا عنھم 

ویأتي الجواب . دلیل على عصمة أبي ھریرة ، وال أنھ ثقة  لیس فیما أورده :والجواب   
 .على التفصیل في محلھ إن شاء اهللا 

)  315   ، ص 3ج ( ولكني أنقل ھنا ما ذكره الحاكم في ترجمة أبي ھریرة  :قال مقبل   
أظنھ ابن خزیمة ، وإنما یتكلم في أبي ھریرة : قال أبو بكر :  )رحمھ اهللا(من المستدرك ، قال

فع أخباره من قد أعمى اهللا قلوبھم فال یفھمون معاني األخبار ، إما معطل جھمي یسمع لد
أخباره التي یرویھا خالف مذھبھم الذي ھو كفر ، فیشتمون أبا ھریرة ویرمونھ بما اهللا قد 

 .نزھھ عنھ تمویھًا على الرعاع السفل أن أخباره ال تثبت بھا الحّجة 

إن الجھمیة تحتاج إلى التفسیر ، وقد قال الشھرستاني في : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
، وھم من الجبریة    الجھمیة أصحاب جھم بن صفوان) :  109ص  1ج ( الملل والنحل 

الخالصة ، ظھرت بدعتھ ـ بترمذ ـ وقتلھ سالم بن أحوز المازني ـ بمرو ـ في آخر ملك بني 
ال یجوز أن : الصفات األزلیة وزاد علیھم بأشیاء ، منھا قولھ أمیة ، ووافق المعتزلة في نفي 

، ألن ذلك یقتضي تشبیھًا ، فنفى كونھ حیًا    یوصف الباري تعالى بصفة یوصف بھا خلقھ
عالمًا ، وأثبت كونھ قادرًا فاعًال خالقًا ، ألنھ ال یوصف شيء من خلقھ بالقدرة والفعل والخلق 

إلى آخر ما حكاه ، وأظنھ غیر .. لباري تعالى ال في محل ومنھا إثباتھ علومًا حادثة ل. 
صحیح ، ولكن لعل ھذا التفسیر ھو مطابق لمراد أبي بكر المدافع عن أبي ھریرة ، وھو 
یعني أن من نّزه اهللا تعالى عن مشابھة المخلوقین فھو جھمي إذا حقق تنزیھ اهللا سبحانھ عن 

، أما إذا    حدیث أبي ھریرة تنزیھًا هللا سبحانھمشابھة المخلوقین ، ورّد ما یخالف ذلك من 
نفى التشبیھ لفظًا بال اعتقاد وال تحقیق فھو یثبت التشبیھ في المعنى مع نفیھ لھ في اللفظ ، 

إن أراد بھ ھذا فلیس »    خالف مذھبھم الذي ھو كفر« : فقول أبي بكر . فھذا لیس جھمیًا 
ى جھم غیر ذلك كنفي كونھ تعالى حّیًا عالمًا فال كفرًا ، وإن أراد بھ ما نسبھ الشھرستاني إل
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ال یوصف « : إشكال أن ھذا كفر ، ولعلھ قالھ الشھرستاني إلزامًا لجھم ، وتخریجًا على قولھ 
 .» الباري بصفة یوصف بھا خلقھ 

« وقد ظھر أن كتاب الشھرستاني مملوء من الكذب على المخالفین للمؤلف ، وكذلك    
والمھم أن نبّین أن تنزیھ اهللا سبحانھ عن مشابھة المخلوقین لیس كفرًا ، . البن حزم » الفصل 

؟ ومقتضى ذلك أن  )12(]لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر  [: كیف وقد قال اهللا تعالى 
ال یوصف الباري سبحانھ بما ھو من توابع الحدوث ، وما یدل على أن الموصوف بھ 

ولیس المراد أنھ ال یوصف بأنھ حي عالم ، وما أظن . وق ، وذلك كالصورة واألعضاء مخل
، وھو یسمع اهللا تعالى یقول ذلك في كتابھ ، مع أن إحكامھ لما    ھذا یقولھ من یّدعي اإلسالم

خلق دلیل على أنھ بكل شيء علیم ، بل قد صرح الشھرستاني بأن جھمًا أثبت هللا علمًا وإنما 
وكم في .    ال یقال لھ عالم وھو یثبت لھ العلم ؟ ھذا بعید: فكیف یقول . علھ حادثًا حكى أنھ ج

حكایات الشھرستاني من خبط ، فأبو بكر حیث یجعل تنزیھ اهللا سبحانھ عن مشابھة 
، فھو دلیل على جھل أبي بكر    المخلوقین ھو مذھب الجھمیة خاصة ، ومن قالھ فھو جھمي

م والمعتزلة ، فھم مجمعون وجمھور األمة على تنزیھ اهللا سبحانھ بعقائد أھل البیت وأشیاعھ
)  55ص  1   ج   (وقد قال الشھرستاني في حكایتھ عن المعتزلة . عن مشابھة المخلوقین 

ھو عالم بذاتھ قادر بذاتھ حي بذاتھ ، ال بعلم وقدرة وحیاة ھي : ونفوا الصفات القدیمة فقالوا 
واتفقوا على نفي رؤیة اهللا تعالى باألبصار في دار : م قال ث. صفات قدیمة ومعان قائمة بھ 

القرار ، ونفي التشبیھ عنھ من كل وجھ ، جھة ومكانًا ، وصورة وجسمًا ، وتحّیزًا وانتقاًال ، 
 .وزواًال وتأثرًا ، وأوجبوا تأویل اآلیات فیھ ، وسموا ھذا النمط توحید ، انتھى المراد 

 تعالى ھو قول الجھمیة ھو إّما خطأ ، أو جھل بمذھب أھل فجعُل نفي التشبیھ هللا :قلت   
البیت وشیعتھم من الزیدیة واإلمامیة ، ومذھب المعتزلة الذین ھم غیر الجھمیة ، كما یفیده 

وكما أن الواقع ھو براءتھم من تلك األباطیل المنسوبة إلى » الملل والنحل « تفسیرھما في 
وإما أن أبا بكر أراد اإلرجاف على القاصرین ، وإیھام  .جھم ، وإن وافقوه في نفي التشبیھ 

وال إشكال أن » إنھ كفر « أن نفي التشبیھ اما ھو مذھب الجھمیة الذین یقول في مذھبھم 
بعضھ كفر إن صدقت حكایة الشھرستاني عن جھم ، لكن جعل أبي بكر نفي التشبیھ ھو 

. ھ یوھم أنھ ال یقول بھ إال الجھمیة مذھبھم لإلرجاف واإلرھاب تدلیس وتعمیة وتلبیس ، ألن
مع ان الحق الواضح أن اهللا تعالى ال یشبھ المخلوقین في صفة تدل على خلقھم ، ألنھ غیر 
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فكیف یصح أن یوصف بما ھو من دالئل الصنع ، وقد قال اهللا تعالى . مخلوق بل ھو الخالق 
أن اهللا ( ت التي تثبت ؟ وعلى ھذا فالروایا ]لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر  [: 

وأنھ یوم القیامة یأتي في صورة فال ( ، ) وأنھ خلق آدم على صورتھ ) ( سبحانھ لھ صورة 
، ونحو ذلك مما یظھر أن تأویلھ ) یعرفونھ بل ینكرونھ ، ثم یأتي في صورة یعرفونھا 

ھودة تعسف ، وأن رّده أقرب للحق واإلنصاف ، ألن ھذا لیس طریقتھ طریق المتشابھ المع
فالمتشابھ یكون لھ . في القرآن والسّنة المعلومة ، والفرق واضح عند من نظر وأنصف 

وقالت الیھود ید اهللا مغلولة غلت أیدیھم ولعنوا بما     [:    معنى صحیح سیق الكالم لھ ، نحو
 . )13(]  قالوا بل یداه مبسوطتان

سبحانھ وتعالى عن البخل ومدحھ بالعطاء الذي یكون بالید ،  فالكالم مسوق لتنزیھ اهللا  
وینسب إلیھا في مجرى العادة ولو كان باألمر من المعطي ، فتأویل ھذا بأنھ على طریقة 
العرب في نسبة العطاء إلى الید كما تنسب القیادة إلیھا حتى أن الید أثبتت للریح الشمال ، 

 :قصیدتھ إحدى المعلقات السبع لجعلھا قائدة للبرد في قول لبید في 

 قد أصبحت بید الشمال زمامھا*** وغداة ریح قد وزعت وقّرة 

بین  [:   وفي كتاب اهللا تعالى إثبات الیدین على طریقة التعبیر العربي في قولھ تعالى  
دیھ ، فھذا واضح وغیر أي قدامھ ، ألن من یتقدم الرجل یقال فیھ بین ی )14(]یدي عذاب شدید 

 .مستنكر إذا ورد في الحدیث 

. )15()  إن اهللا تعالى خلق آدم على صورة الرحمن: ( ولیس من ھذا القبیل حدیث   
إنھ یأتي یوم القیامة في صورة ینكرونھا ، فیقولون لست ربنا ، ثم یأتي في ( وحدیث 

أو نحو ھذا ، فالكالم ھنا واضح أنھ مسوق إلثبات الصورة ، فلھذا كان ) صورتھ فیعرفونھ 
وإذا كانوا یضعفون الراوي بالروایة . واإلنصاف  تأویلھ تعّسفًا وكان رّده أقرب للحق

ألنھا تدل على تقدیمھ في اإلمامة ، أو في الفضل  )علیھ السالم(المنكرة عندھم في فضائل علي
على أبي بكر وعمر ، أو ألنھا تدل على أن من عاداه فھو عدو اهللا ، ألنھ یلزم منھا تأثیم 

 )16(»إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه   «:   معاویة وجعلھ عدو اهللا ، أو ألنھ روى
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فكیف ال یضعف من یروي ما ینكره العقل ، ویخالف ظاھره المعلوم وال یمكن تأویلھ إال 
 .ة تلجئ إلى التعسف الذي ال یرضاه ضمیر المنصف بتعسف ؟ مع أنھ ال ضرور

إما معطل : قال أبو بكر في الذب عن أبي ھریرة ـ عطفًا على ما مّر ذكره من قولھ   
أو قدري اعتزل اإلسالم وأھلھ ، وكفر أھل اإلسالم الذین یتبعون األقدار الماضیة : جھمي ـ 

ھا ، إذا نظر إلى أخبار أبي ھریرة التي قد ، التي قدرھا اهللا تعالى وقضاھا قبل كسب العباد ل
في إثبات القدر ولم یجد حّجة یؤید صحة مقالتھ التي ھي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رواھا عن النبي

 .كفر وشرك ، وكانت حّجتھ من عند نفسھ أن أخبار أبي ھریرة ال یجوز االحتجاج بھا 

أنھ یعني العدلیة الذین یجعلون أفعال العباد منھم ویزعم أنھم ینكرون األقدار  :والجواب   
، والتحقیق أنھم ال ینكرون القدر ، والقدر بمعنى الكتابة ، والمراد تحقیق علم اهللا سبحانھ بما 
سیكون قبل أن یكون ، وھذا فائدة من فوائد كتابتھ للمالئكة ، أي أنھ إذا وقع ما كان مكتوبًا 

والعدلیة ال ینكرون أنھ تعالى یعلم ما . ن وقوعھ آیة تدل على علم اهللا سبحانھ بما سیكون كا
. سیكون من المخلوقات التي یخلقھا سبحانھ ، ومن أفعال عباده الطاعة والمعصیة وغیرھا 

وال كتابة أن یعصي بمعنى إیجاب أن . ولیس معنى القدر القضاء على العباد بأن یعصي 
. فالقدر ألفعال العباد سابق غیر سائق . كتابة أنھ سوف یعصي مثًال ولكن . یعصي 

. والمجبرة یظنون أن من ال یجعل القدر سائقًا إلى المعصیة فقد أنكر القدر ، والواقع خالفھ 
وتؤمن بالقدر خیره : ( أما األحادیث التي تثبت القدر فھي غیر منكرة ، كحدیث 

:    محاجة آدم وموسى وفیھا أن آدم قال لموسى: ( ، وإنما ینكرون نحو روایة   )17()   وشّره
،  )18()فحج آدم موسى : كیف تلومني على أمر قدره اهللا علّي قبل أن یخلقني ؟ إلى قولھ 

ولیس إنكارھا ألجل إثبات القدر ، ولكن لجعلھ عذرًا یرفع اللوم عن العاصي ، وال شك في 
ألن اللوم الواقع من . ولو كان عذرًا لما كان آلدم أن ینكر على موسى لومھ إیاه . نكارة ذلك 

 موسى مقدر ، فكیف ینكر علیھ ما ھو مقدر إذا كان التقدیر یدفع اللوم ؟

أنت موسى اصطفاك اهللا : مع أن جواب آدم على موسى لوم لھ على اللوم إذا قال   
بكالمھ وخط لك التوراة بیده ، تلومني على أمر قّدره اهللا علّي قبل أن یخلقني بأربعین سنة ، 

تلومني على اللوم وھو مقدر ؟ فھذه الروایة منكرة ال إلثبات : فكان لموسى أن یجیب 
وھذا واضح ال یخالف . عذرًا ألھل المعاصي یرفع عنھم استحقاق اللوم ، بل لجعلھ    القدر

فیھ مسلم ـ أن تقدیر المعصیة ـ بمعنى كتابة أنھا سوف تكون ـ لیس عذرًا لصاحبھا ، وذلك 
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والخبر الصادق . عندنا ألن كتابة ذلك غیر سائقة إلى المعصیة ، وإنما معناھا خبر صادق 
 .ى أنھ قد وقع غیر سائق ، كالخبر بما قد مض

وإما خارجي یرى السیف « : قال أبو بكر في الذب عن أبي ھریرة عطفًا على ما مر   
وال یرى طاعة خلیفة وال إمام إذا سمع أخبار أبي ھریرة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على أمة محمد

فع أخباره خالف مذھبھم الذي ھو ضالل ، لم یجد حیلة في د)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي
 .» بحّجة وبرھان كان مفزعھ الوقیعة في أبي ھریرة 

وجوب طاعة والة الحق والعدل ال ینكر ، وقد نص علیھ : وباهللا التوفیق والجواب ،   
یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر  [: القرآن في قول اهللا تعالى 

فالروایات الموافقة لھذا ال تنكر ، ولكن الذي ینكر ھو الروایات في وجوب طاعة  )19(]منكم 
ألن . الجبابرة المفسدین ، وتحریم الخروج علیھم لدفع ظلمھم وفسادھم ، فالروایات منكرة 

 )20(]وال تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتّبع ھواه وكان أمره فرطًا  [: اهللا تعالى یقول 
ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر  [: ویقول تعالى 

وأي منكر أعظم من منكرات الجبابرة الذین یقتلون األبریاء  )21(]  وأولئك ھم المفلحون
، ویتخذون العمال   كلون أموال الناس بالباطلویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ، ویأ

الظلمة ، ویسعون في رفع كلمة الباطل وإضاعة الحق ، فیعّم الطغیان والفساد جمیع أقطار 
البالد ، إذا تركوا وشأنھم ، ویثبتون قواعد الباطل لمن بعدھم ؟ فكیف یجوز األمر بطاعتھم 

ة لھم على اإلثم والعدوان ؟ واهللا تعالى وجعل ذلك سّنة وجماعة ، وھو تقویة لظلمھم ومعاون
فالحق أنھ ال .  )22(]وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  [: یقول 

طاعة للذین یظلمون الناس ویبغون في األرض بغیر الحق ، بل الواجب معاونة من قام 
وجاھدوا في  [: ألنھ من الجھاد في اهللا ، وقد قال تعالى . عدوان لنصرة الدین ودفع الظلم وال

فقاتلوا التي تبغي  [: ، وألنھ من قتال الفئة الباغیة وقد قال اهللا تعالى  )23(]اهللا حق جھاده 
؟ وھل ھذا إال من اإلرجاف » یرى السیف على أّمة محمد « : بكر فكیف یقول أبو .  )24(]

یرى السیف على الجبارین الذین یظلمون الناس ویبغون في : والتھجین ؟ وصواب العبارة 
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األرض بغیر الحق وعلى أنصارھم ، ألنھ ال والیة لھم شرعیة ، وال حق لھم في سلطان 
 .وما روي خالف ذلك فھو منكر المسلمین ، فھم بغاة معتدون طغاة مفسدون ، 

، وكفر    أو قدري اعتزل اإلسالم وأھلھ« : قال أبو بكر بن إسحاق عطفًا على ما مر   
 .» ...    أھل اإلسالم الذین یتبعون األقدار الماضیة التي قدرھا اهللا تعالى وقضاھا

 .وقد مر ھذا والجواب عنھ   

بھ من غیر مظانھ إذا سمع أخبار أبي أو جاھل یتعاطى الفقھ ویطل« : قال أبو بكر   
 .» ھریرة فیما یخالف مذھب من قد اجتبى مذھبھ 

علیھ (إنھم قد وقعوا في مثل ھذا ، حیث ضعفوا رواة فضائل علي :والجواب   

لمخالفتھا مذھب من قد اجتبوا مذھبھ واختاروه ، فأنكروھا وضعفوا رواتھا ألنھم عندھم )السالم
یلومون من صنع مثل صنیعھم ، فأنكر روایات أبي ھریرة فیما فكیف . یروون المناكیر 

 ؟)علیھم السالم(ینصر مذھب النواصب ، ویعارض المذھب الظاھر من مذھب أھل البیت

انتھى الجواب على أبي بكر بن إسحاق الذي أشار إلى مناكیر أبي ھریرة وأنواعھا في   
لھ وحكمتھ ، ونصرة الجبابرة نصرة تشبیھ اهللا سبحانھ وتعالى ، ومعارضة إثبات عد

المفسدین ، وجعل اآلمرین بالمعروف الناھین عن المنكر ، المجاھدین في اهللا خوارج یرون 
 .بغاة معتدین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السیف على أمة محمد

قال السید العالمة الكبیر عبداهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي المؤیدي في   
وأما حدیث أبي ھریرة ھذا فھو من : في فصل إسالم أبي طالب » ة األولیاء كرام« حاشیة 

وكالمھ عندنا حكمھ حكم السراب . كیسھ ، على أنھ متأخر اإلسالم ، ولیس فیھ شيء مرفوع 
، ألنھ رجل فارق أمیر المؤمنین ووالى القاسطین ـ یعني معاویة وأتباعھ ـ وعمل لھم ، وال 

 .انتھى المراد . أن األئمة قد طعنوا في أمانتھ ثم . یجھل ذلك إال جاھل 

وقد بسط في البحث ، وكذلك في تضعیف أبي ھریرة ، واستكمل البحث شرف الدین   
وفیھ الكفایة لمن . أبو ھریرة : في كتاب مستقل عنوانھ » المراجعات « الموسوي صاحب 

 . )25(أنصف وھو مطبوع منشور فراجعھ

 

 زیادة توضیح أحادیث التأمین 
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. ھذا ، وذكر مقبل في أحادیث التأمین عن أبي موسى ، وفیھ مقال یأتي إن شاء اهللا   
، ونحن ال نثق    وذكر فیھا عن وائل ولیس عندنا حّجة ، فلیس لمقبل أن یحتج بھ علینا

 .ًا مقال إن شاء اهللا بروایتھ ، ویأتي فیھ أیض

، بل ھو   ثم روى عن عائشة حدیثًا في التأمین ، وھو مطلق لیس فیھ ذكر الصالة  
السام علیكم ، وغضب عائشة وقولھا عند : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حدیث قول الیھود لرسول اهللا

لى اهللا علیھ وآلھ ص(وعلیكم السام ولعنتھ إخوان القردة والخنازیر ، أتحّیون رسول اهللا: ذلك 

إن اهللا ال یحب الفحش وال « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بما لم یحّیھ اهللا ؟ فقال رسول اهللا)وسلم
التفحش ، قالوا قوًال فرددت علیھم ، إن الیھود قوم حسد وھم ال یحسدونا على شيء كما 

 . )26(»یحسدونا على السالم وعلى آمین 

السالم :    حسدھم علیھما ألنھم یكرھون أن یقولوا أو یقول غیرھم للمسلمین :قلت   
علیكم ، كما یدل علیھ السبب ، وكذلك الحسد على آمین ألنھم یكرھون أن یؤمنوا ھم أو 

ین مشروع في غیرھم على دعاء المسلم بغضًا لھ ، وال داللة في ھذا الحدیث على أن التأم
تھذیب « الصالة ، مع أن في سند الحدیث سھیل بن أبي صالح وفیھ خالف مذكور في 

 .» التھذیب 

ثم ذكر مقبل روایات ضعفھا ھو فأغنى عن ذكرھا في الجواب ، ثم ذكر اآلثار من   
إنما آمین : وفیھا أنھ قال . ومنھا عن ابن الزبیر . مصنف عبد الرزاق منھا عن أبي ھریرة 

فھذا اجتھاد منھ ، ولعلھ قبل روایة أبي ھریرة لھذا المعنى ، أي ألنھا لیست إال دعاء . عاء د
 .واهللا أعلم . ، والدعاء ال بأس بھ في الصالة عنده 

 

 في عدة الحامل ومھر غیر المدخول بھا )علیھ السالم(تفنید زعم ابن تیمیة جھل علي

أما كونھا ال تخفى على أھل البیت سّنة ، فھذا علي بن أبي ) :  41ص (  قال مقبل  
رفع   «قد خفیت علیھ بعض السنن ، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في كتابھ )رضي اهللا عنھ(طالب

وأفتى ـ یعني علیًا ـ ھو وابن عباس وغیرھما بأن المتوفى عنھا » المالم عن األئمة األعالم 
في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تد أبعد األجلین ، ولم تكن قد بلغتھم سنة رسول اهللاإذا كانت حامًال تع

صلى اهللا علیھ وآلھ (سبیعة األسلمیة وقد توفي عنھا زوجھا سعد بن خولة ، حیث أفتاھا النبي

 .بأن عدتھا وضع حملھا )وسلم
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أن تقلید مقبل البن تیمیة في ھذا خطأ ، ألن ابن تیمیة مّتھم في ھذا الباب  :والجواب   
، وذلك معروف من مذھبھ ، وجّده واجتھاده )علیھ السالم(بنصرة مذھبھ في تصغیر شأن علي

ثم إن كالم ابن تیمیة ھنا غیر صحیح ، ألنھ بنى على صحة . فیھ واضح لمن طالع منھاجھ 
حیث أفتاھا : في سبیعة قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ا سّنة رسول اهللاھذه الروایة والتي سّمـاھ

وھي غیر صحیحة بھذا اللفظ ، بل ھذا . بأن عّدتھا وضع حملھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
من ذلك روایة البخاري في صحیحھ . اللفظ تفّرد بھ الزھري وخالف غیره من رواة الحدیث 

: من النسخة المجردة عن الشروح في كتاب الطالق في باب )  183و ص  182ص  6ج ( 
عن المسور بن مخرمة أن سبیعة .  )27(]وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن  [

فاستأذنتھ أن تنكح )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فجاءت النبي  األسلمیة نفست بعد وفاة زوجھا بلیال
فالحكم ھنا لیس فیھ أنھا حلت بالوضع ، ومن الجائز أن ھذه . انتھى . حت فأذن لھا فنك

وشكت إلیھ ، فكان رحمة من اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خصوصیة لھا لما جاءت إلى رسول اهللا
 .خاصة بسبیعة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لھا ببركة رسول اهللا

في النسخة المستقلة ـ )  238ص  6 ج( وال بعد في ذلك فقد روى مسلم في صحیحھ   
لما : مع شرح النووي بإسناده عن أم عطیة قالت . أي لیست في ھامش البخاري ـ انتھى 

.  )28(]وال یعصینك في معروف ... یبایعنك على أن ال یشركن باهللا شیئًا  [: نزلت ھذه اآلیة 
فقلت یا رسول اهللا إال آل فالن فإنھم كانوا أسعدوني في :  كان منھ النیاحة ، قالت: قالت 

انتھى . إال آل فالن : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الجاھلیة ، فال بد لي من أن أسعدھم ، فقال رسول اهللا
 .المراد 

فھذه رخصة ترتبت على الطلب والشكوى خاصة بأم عطیة ، فدعواھم أن سبیعة حلت   
علیھ (فیمكن أن علّیًا. وایة الزھري أنھا حّلت بالوضع مردودة بالوضع غیر مسلمة ، ور

تمسك بالقرآن ، ال لجھلھ بالروایة ، بل ألن حدیث سبیعة كان خصوصیة لھا لسبب )السالم
في أن المطلقة ثالثًا ( كما رووا عن عائشة أنھا لم تعتمد حدیث فاطمة بنت قیس . خاص 

كان لسبب خاص ، كما تفیده روایة البخاري  واّدعت أن ذلك) لیس لھا سكنى وال نفقة 
 ) . 184و ص  173ص  6   ج   (

في رضاع سالم مولى حذیفة من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكما روي عن بعض أزواج النبي  
أخرج مسلم في . سھلة وھو رجل ، وكان مع أبي حذیفة وأھلھ في بیتھم ، أنھ رخصة خاصة 
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صلى اهللا علیھ وآلھ (أبى سائر أزواج النبي: مة كانت تقول أن أم سل)  33ص  10   ج  (صحیحھ 

واهللا ما نرى ھذا إال رخصة : أن یدخلن علیھن أحدًا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة )وسلم
لسالم خاصة ، فما ھو بداخل علینا أحد بھذه الرضاعة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أرخصھا رسول اهللا

 .وال رائینا 

تیمیة أن یحمل أمیر المؤمنین على أنھ لم یبلغھ حدیث سبیعة بناء فكیف تجاسر ابن   
على روایة الزھري ، وبناء على أن تلك لیست خصوصیة لسبیعة كما كانت ألم عطیة في 

المبنیة على التمسك بالقرآن ال )علیھ السالم(النوح ، وسھلة في رضاع سالم ؟ وقد تبین أن فتواه
عة ، ولو لم یكن ما ذكرناه في حدیث سبیعة راجحًا لكان یتعین أن سببھا الجھل بحدیث سبی

ألن ابن تیمیة لیس حجة على أمیر المؤمنین ، بل من الجائز أن .. احتمالھ وتجویزه كافیًا 
( : وإن لم یعرف ابن تیمیة رجحانھ ، بل وإن ظّنھ مرجوحًا )علیھ السالم(یكون راجحًا عند علي

 . )29(آمین )وانصر من نصره واخذل من خذلھ اللھم وال من وااله وعاد من عاداه 

ـ وزید وابن عمر )علیھ السالم(وأفتى ھو ـ أي علي: ـ حاكیًا عن ابن تیمیة ـ  قال مقبل  
وغیرھم رضي اهللا عنھم ، بأن المفوضة إذا مات عنھا زوجھا فال مھر لھا ، ولم تكن قد 

 .في بروع بنت واشق )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بلغتھم سّنة رسول اهللا

جھل في ھذه الفتوى ومثلھا مما تختلف فیھ )علیھ السالم(إنھ ال دلیل على أن علّیًا :والجواب   
صلى اهللا علیھ وآلھ (األنظار ، ففتواه متمسكًا بالقرآن ال دلیل فیھ على أنھ جھل قضاء رسول اهللا

 .في بروع )وسلم

،   ة في بروع بنت واشق لتعرف أن القضیة محل نظر واجتھادوإلیك نص الروای  
لفظ الروایة في سنن أبي : لتعرف أن التمسك بالقرآن أولى إن أنصفت ، فنقول وباهللا التوفیق 

في رجل تزوج امرأة فمات عنھا ولم یدخل بھا « عن مشروق ، عن عبداهللا : داود بعد السند 
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لة في ودعوى ان تلك خصوصیة لسبیعة كما كانت الم عطیة في النوح وسھ» )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(باب مدینة علم النبي
الذي ال ینطق عن الھوى والموارد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لیس إّال قول النبي)علیھ السالم(وذلك الن قول الوصي. رضاع سالم 

ان ) علیھم السالم(الثالث التي ادعى فیھا انھا لخصوصیة المورد كلھا باطلة ، اما بالنسبة إلى سبیعة فالثابت في مدرسة أھل البیت
الجلین كما تدل علیھ الروایات الكثیرة وال یعدل عن الحجة حتى في مورد واحد بالروایة الضعیفة ، واما نوح ام عطیة العدة ابعد ا

 .فلو فرضنا صحة ھذه الروایة فما ھو المحرم النوح بالباطل ال مطلق النوح 
ایة ، وذلك ألن الثابت عند المسلمین أن وأما رضاع سالم فال نسّلم أنھ السبب في حلّیة دخولھ على سھلة ، فیما لو صحت الرو 

الرضاع المحلل ھو ما أنبت اللحم وشد العظم للرضیع الذي لم یتجاوز السنتین ، وأما للرجل فال یصح ، ولو صّح لما حرم رجل 
منین عائشة أحادیث ام المؤ: ( ولمزید التفصیل راجع كتاب .   ولعل خصوصیة سالم كانت من مورد آخر لم یصل إلینا. على انثى 

 .   )  383  ـ  379  /  1للسید مرتضى العسكري 



، وعلیھا العدة ، ولھا المیراث ، فقال   الصداق كامًال لھا: ، ولم یفرض لھا الصداق ، فقال 
 . )30(»قضى بھ في بروع بنت واشق )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: معقل بن سنان 

ذي یزعم معقل أن جھل ھذا القضاء ال )علیھ السالم(وھنا ال بد إما أن یكون أمیر المؤمنین  
 .، أو یكون معقل جھل الحقیقة في ھذا القضاء  )31(قضاه)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 إشكال في جھل معقل وھو غیر معروف بفقھ وال كثرة حدیث ، بل الظاھر أنھ لم وال  
شھد : جعلھ في ترجمتھ ، فقال » تھذیب التھذیب « یرو إال ھذا الحدیث ، ألن ابن حجر في 

قصة تزویج بروع بنت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الفتح وكان حامل لواء قومھ ، وروى عن النبي
 .انتھى . واشق 

إذا عرفت ھذه فمن الواضح أنھ ال یجب أن یعامل . أي أنھ لم یفرض لھا ولم یدخل بھا   
ال یدل على أن الواقع . » قضى بھ في بروع بنت واشق « : معاملة أھل الفقھ ، وأن قولھ 

، وإنما یدل على اعتقاده أنھ كذلك ، ألنھ بنى ذلك على اعتقاده أن زوج بروع لم یدخل    كذلك
ل أن معقًال غلط في ھذا وبناه على العادة ، وعلى اعتقاده والواقع بخالفھ ، ألنھ بھا ، ویحتم

والحقیقة إنما ھي عندھما دون سائر الناس .    لم یرو نفي الدخول عن بروع وال عن زوجھا
في الغالب ، ألن الدخول قد یكون خفیة بحیث ال یخطر بالبال أنھ قد وقع أمثالھ إذا وقع عقد 

بل كان في أملھ وأملھا . یكن أعرس وأولم وزفت إلیھ بحیث یشتھر البناء بھا  النكاح ، ولم
أنھ سیكون ذلك قریبًا ، ولكنھ قبل المؤمل ذلك سرى إلیھا في سواد اللیل فدخل بھا في بیت 

، ففي ھذه الصورة ال یظھر الدخول ، ویكون من نفاه قد بنى على    أھلھا أو في أي مكان
زف إلى بیتھ ولم یخطر ببال النافي أنھ دخل بھا ، فإذا توفي قبل الزفاف ، ألنھا لم ت  الظاھر

اعتقد أنھ توفي قبل أن یدخل بھا ، فحمل النافي للدخول على الجھل أمر قریب ، ألن مثل ھذا 
قضى لھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مما یجھل ، ویكون النفي فیھ على الظاھر ، فلما سمع رسول اهللا

في اعتقاد معقل قد قضى لھا بالمھر وزوجھا لم یدخل بھا ، فھو صادق في  بالمھر ، كان
إثبات القضاء بالمھر ، ولكنھ غالط في نفي الدخول ، ومثل ھذا الغلط ال یجب أن ینفى عمن 

 .لیس من أھل الفقھ والتحقیق 

إحدى  بنى بمیمونة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقد صدر من بعضھم الغلط فزعم أن رسول اهللا  
،   إنھ أھّل باإلحرام بالبیداء حین ركب راحلتھ: وبعضھم غلط فقال . زوجاتھ وھو محرم 
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فكذلك حدیث معقل ، . ألنھ لم یعلم أنھ أھّل قبل ذلك ، فكان خبره مبنیًا على نفي ھو غالط فیھ 
ده ، فإذا كان الحكم بالمھر مبنیًا على نفي الدخول ، ونفي الدخول إنما ھو مبني على اعتقا

واعتقاده یحتمل الخطأ ، كان الرأي عندنا نحن أن نتمسك بالقرآن في لزوم المھر ، بأن یذكر 
وكیف تأخذونھ وقد أفضى  [: ویفرض ، أو بأن یدخل الزوج بامرأتھ ، كما قال تعالى 

 جناح علیكم إن طلقتم ال [: وقال تعالى  )32(]بعضكم إلى بعض وأخذن منكم میثاقًا غلیظًا 
فدل مجموع اآلیتین على لزوم المھر  )33(]النساء ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة 

فما استمتعتم بھ منھّن فآتوھن  [: بالفرض وبالدخول ، كما أفاده في المدخولة قولھ تعالى 
یا أیھا الذین آمنوا أوفوا  [: وفي من سّمى لھا المھر في العقد قولھ تعالى .  ]أجورھن 
الذي رواه البیھقي في )علیھ السالم(ویظھر أن ھذا ھو معنى قول أمیر المؤمنین.  )34(]بالعقود 

لھا المیراث «  :أنھ قال )علیھ السالم(حیث روى من طرق عن علي)  247ص  7ج ( السنن 
 . »وال صداق لھا 

أنبأنا أبو إسحاق الكوفي ، عن مزیدة بن جابر أن : ثم روى بإسناده عن ھشیم   
علیھ (فھو. انتھى . » ال یقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب اهللا « : قال )رضي اهللا عنھ(علّیًا

 .فیھ  ال یعدل عن القرآن اعتمادًا على اعتقاد أعرابي لعلھ غالط)السالم

بالصداق دون أن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من البعید أن یقضي لھا رسول اهللا: فإن قال قائل   
إن زوجھا توفي ولم یفرض لھا : یكون سأل عنھا ، وعلى ھذا فالظاھر أن السائل سألھ قائًال 

 .المھر ، ولم یدخل بھا ، فسمعھ معقل وسمع الجواب فرواه كما سمعھ 

ن وتخمین بال مستند ، والذي یقرب تقدیره أنھ سئل عن بروع بقول السائل ھذا ظ :قلنا   
إن زوجھا توفي ولم یفرض لھا ، فإن عدم الفرض یظھر لمن حضر عقد النكاح ، فقد : 

یشكل علیھ حكم المھر لكون العادة والغالب ذكر المھر الھتمام الناس بھ ، فیبعثھ ذلك على 
 .السؤال 

 .دلیل على لزوم المھر على كل حال  فذلك: فإن قال قائل   

ال دلیل في نفس السؤال ، إذ یحتمل أن الوارث ھو السائل ، ألنھ الذي تھّمھ  :قلنا   
 .في أن زوجھا كان قد دخل بھا : وأنھ قال في سؤالھ .. القضیة 
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فكیف سمع معقل الجواب بلزوم الصداق ولم یسمع السؤال بذكر : فإن قال قائل   
 الدخول ؟

رعایة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من الجائز أن السائل خفض صوتھ عند رسول اهللا :قلنا   
ال ترفعوا أصواتكم  [: لألدب ، أو للحذر من رفع الصوت المنھي عنھ في قول اهللا تعالى 

مبتعدًا قلیًال وكان معقل  )35(]فوق صوت النبي وال تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض 
الشتغال المكان القریب بغیره من الحاضرین من كبار الصحابة وغیرھم ، فلم یسمع معقل 

، لظھوره لقوتھ وفصاحتھ وحسن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السؤال وسمع الجواب من رسول اهللا
 .بیانھ ، فحمل الجواب على ما یعتقد 

ن غیر المدخولة خرص وتخمین بال فھذا تفصیل یوضح أن الجزم بأن السؤال وقع ع  
، وخصوصًا وقد    وحینئذ فاألصل عدمھ ، وكان حمل معقل على الجھل أقرب. مستند 

لم یجھل روایة معقل وإنما تركھا لعلة أنھ )علیھ السالم(جاءت الروایة تدل على أن أمیر المؤمنین
أو لم تصح فإن إعرابي مظّنة الخطأ كما فّصلناه ، وسواء صّحت ھذه الروایة عن علي 

في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(احتمالھا كاف في إبطال دعوى ابن تیمیة علیھ الجھل بسنة رسول اهللا
قضى في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والحاصل أّنا نسلم أن رسول اهللا. بروع ألنھا دعوى بال دلیل 

م أنھا غیر مدخولة ، بروع بنت واشق بأن لھا المھر والمیراث وعلیھا العدة ، ولكن ال نسل
 .)علیھ السالم(وبطلت دعوى ابن تیمیة على علي. فلم تثبت فیھا سنة مخالفة لما في القرآن 

 

 )أنا مدینة العلم وعلي بابھا : ( حدیث 

،    عنھ ھو الذي تزعمون أنھ مدینة العلم)رضي اهللا عنھ(وعلي) :  41ص (  قال مقبل  
 .جوزي في الموضوعات وتستدلون على ذلك بحدیث أورده ابن ال

تزعمون أنھ مدینة العلم ، وصواب العبارة أنھ باب مدینة : أنھ غلط في قولھ  :والجواب   
حّقھ ، ولم یكن لك أن تركن إلى الذین )علیھ السالم(وأما ابن الجوزي فھو ممن ظلم علّیًا. العلم 

المیل الیسیر ومیلك إلیھم ظلموا ، ولكن قد یخلصك من اسم الركون إلیھم أن الركون ھو 
وال تقل  [: شدید ال یقال لھ یسیر ، ولكن داللة مفھوم األولى ھنا مثل داللتھا في قولھ تعالى 

 . )36(]لھما أف 

                                                           
 . 2اآلیة : سورة الحجرات ) 35(
 . 23اآلیة : سورة اإلسراء ) 36(



باب مدینة العلم فإلیك أیھا المطلع ما قالھ ابن األمیر في شرح التحفة )علیھ السالم(أما علي  
 :في شرح قولھ )  137ص ( المسمى الروضة الندیة العلویة 

 فھنیئًا لك بالعلم مریًا*** باب علم المصطفى إن تأتھ 

: ، ولفظھ   البیت إشارة إلى الحدیث المشھور المروي من طرق عن ابن عباس وغیره  
العلم  أنا مدینة العلم وعلي بابھا فمن أراد« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن ابن عباس أنھ

، وأخرجھ ابن عدي أیضًا    أخرجھ العقیلي وابن عدي والطبراني والحاكم.  »فلیأت الباب 
أنا دار الحكمة « : بلفظ )علیھ السالم(والحاكم من حدیث جابر ، وأخرج الترمذي من حدیث علي

 .منكر : ھذا حدیث غریب ، وفي نسخة : فقال الترمذي .  »وعلي بابھا 

في »   تھذیب اآلثار« ھو في : یر المجتھد محمد بن جریر الطبري وقال العالمة الكب  
كذا في نسخ ( وقال مالك . ھذا حدیث عندنا صحیح سنده )  104ص ( )علیھ السالم(مسند علي

 .صحیح اإلسناد : في حدیث ابن عباس ) شرح التحفة وصوابھ الحاكم 

ھو : ث ابن عباس قال وروى الخطیب في تاریخھ عن یحیى بن معین أنھ سئل عن حدی  
 .صحیح 

بل أوردھا كلھا : إنھ موضوع ، وأورد ابن الجوزي الحدیثین ، قلت : وقال ابن عدي   
رضي اهللا (فأما حدیث علي: ابن الجوزي في موضوعاتھ عن علي وابن عباس وجابر وقال 

 ، وأورد الطرق عن   وأما حدیث ابن عباس فلھ عشرة طرق: فلھ خمسة طرق ثم قال )عنھ
وابن عباس رضي اهللا عنھما ، ثم أورد حدیث جابر ، وذكر لھ طریقًا من )علیھ السالم(علي

، وأفاد أن لھ طریقًا آخر عن عبد الرزاق ، عن سفیان ، عن عبداهللا بن   طریق عبد الرزاق
انتھى المراد ، . سمعت جابر بن عبداهللا :    عثمان بن خیثم ، عن عبد الرحمن بن بھمان قال

 ) . 349ص  1  ج   (ي موضوعات ابن الجوزي ومحلھ ف

حدیث جابر وحدیث ابن عباس أو حدیث علي وابن ( رجعنا إلى كالم ابن األمیر   
 .في الموضوعات ) عباس 

»    المیزان   «قد قال ببطالنھ أیضًا الذھبي في : وقال الحافظ صالح الدین العالئي   
 .وى الوضع دفعًا بالصدر وغیره ، ولم یأتوا في ذلك بعّلة قادحة سوى دع

ھذا الحدیث لھ طرق كثیرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالھا أن : وقال الحافظ ابن حجر   
الصواب خالف قول : وقال .   یكون للحدیث أصل فال ینبغي أن یطلق القول علیھ بالوضع



ال بل ھو من قسم الحسن ، . إنھ موضوع : وخالف قول ابن الجوزي . الحاكم إنھ صحیح 
 .یرتقي إلى الصحة وال ینحط إلى الكذب 

ـ    وقد كنت أجبت بھذا الجواب ، ـ أعني أنھ من قسم الحسن: قال الحافظ السیوطي   
مع تصحیح »    تھذیب اآلثار« دھرًا إلى أن وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث علي في 

ث عن رتبة الحسن الحاكم لحدیث ابن عباس ، فاستخرت اهللا تعالى وجزمت بارتقاء الحدی
 .انتھى . إلى رتبة الصحة 

: قد قسم أئمة الحدیث الصحیح من األحادیث إلى سبعة أقسام ، أحدھا : قال ابن األمیر   
من أئمة الحدیث غیر الشیخین على أنھ صحیح ، وھذا الحدیث ) لعلھ إمامان ( أن ینص إمام 

مة محمد بن جریر ، الذي قال قد نص إمامان حافظان كبیران الحاكم أبو عبداهللا والعال
كان ابن جریر من األئمة یحكم بقولھ ، ویرجع إلى رأیھ لمعرفتھ : الخطیب البغدادي في حّقھ 

وقال في حقھ المعروف عندھم . وفضلھ ، جمع من العلوم ما لم یشاركھ أحد من أھل عصره 
 .جریر ما أعلم على أدیم األرض أعلم من محمد بن : بإمام األئمة ابن خزیمة 

المحدث الحافظ الكبیر إمام : وأما الحاكم فھو إمام غیر منازع ، قال الذھبي في حقھ   
. ھو ثقة واسع العلم ، بلغت تصانیفھ قریبًا من خمسمائة : وقال الخلیل بن عبداهللا . المحدثین 

 .انتھى 

بقتھما فأین یقع ابن الجوزي عند ھذین اإلمامین ؟ وأین ھو من ط: قال ابن األمیر   
إن ابن : وحفظھما واتقانھما ؟ وھو الذي قال الحافظ الذھبي في حقھ نقًال عن المأموني 

وھم كثیر في مؤلفاتھ ، : قلت لھ : الجوزي كان كثیر الغلط فیما یصنفھ ، ثم قال الذھبي 
 .انتھى .    یدخل علیھ الداخل من العجلة والتحول من كتاب إلى آخر

أنھ ال علة ، وإنما دعوى الوضع : ما قال الحافظ العالئي  وسمعت: قال ابن األمیر   
إنھ قرأ وأفاد وانتقى ونظر في الرجال : وقد قال الذھبي في حق العالئي . دفع بالصدر 

 .انتھى . والعلل وتقدم في ھذا الشأن مع صحة الذھن وسرعھ الفھم 

لیھ غیره ممن تأخر ھذا كالم الذھبي فیھ وھو من معاصریھ ومن أقرانھ ، وقد أثنى ع  
فظھر لك بطالن دعوى الوضع وصحھ القول بالصحة كما . عن عصره بأكثر من ھذا 

 .انتھى . اختاره الحافظ السیوطي ، وھو قول الحاكم وابن جریر 

 

 بیان أھل البیت الواجب اتباعھم



صلى اهللا علیھ وآلھ (ثم حكى مقبل كالمًا طویًال البن األمیر في بیان كثرة ذّریة رسول اهللا  

وفیھ غلطة ، وھي أنھ عد الناصر األطروش الحسن بن علي من ذریة زید بن الحسن .   )وسلم
 .وھو من ذریة علي بن الحسین بن علي . بن علي 

وھنا انتھت المقدمة وإنما توسعنا فیھا بعض توسیع ، ألّنا رأینا أھل دیارنا ال  :ثم قال   
 .یة وال یعرفون غیرھم یعدون أھل البیت إال الزید

ان اسم أھل البیت وإن كان في األصل یعم جمیع الذریة داخلین في ھذا  :والجواب   
 :االسم فإنھم مع اختالفھم إلى فریقین 

 .فریق تابع لطریق سلفھ منھم ، وسلفھ تابع لسلفھ منھم ، وھكذا إلى أھل الكساء   

فھذا المنتمي إلى غیرھم تابع .... أو وفریق تابع لغیرھم ، فھو إما حنفي أو مالكي   
لغیرھم ، وھو ال یوجب على األّمة اتباعھ من حیث أنھ من أھل البیت ، وأن الحق مع أھل 

كیف وھو ال ینتمي إلیھم بل ینتمي إلى غیرھم ؟ فھو بانتمائھ إلى غیرھم قد أقر على . البیت 
 .نفسھ بعدم الحّجیة في حال اتباعھ لغیرھم 

، ویتوارثون ھذا   األول الذین یوجبون التمسك بأسالفھم من أھل البیت أما الفریق  
المذھب خلف عن سلف ، فھم باقون على األصل لم یعدلوا عنھ فھم مظّنة مذھب أھل 

وھم في طلبھ من أسالفھم سلف عن سلف . ، ألن مذھبھم وجوب التمسك بأھل البیت    البیت
 .یتوارثونھ قرنًا بعد قرن 

لى ھذا المعنى ابن األمیر نفسھ حیث قال فیما حكى عنھ مقبل وقد أشار إ  
ھذا فذریة الحسنین ال یدخلون تحت عّد العادین وال حصر الحاصرین ) :    44   ص   (   في

منھم إقلیم  ، وھم أعیان الناس ونقباء األشراف في كل قطر ، منھم ) كذا ( وال یخل 
الھارونیة ، ومنھم المؤید باهللا وأخوه  الموسویة الشریف الرضي وأخوه المرتضى ، ومنھم

، واألكثرون منھم صارت كل    أبو طالب ، ومنھم من بقي على مذھب الزیدیة وھم األقلون
، فإنھم في مذاھبھم الدینیة على رأي    طائفة من الطوائف منھم في أي قطر من أقطار الدنیا

 .من ھم بینھم إال القلیل 

ومنھم من بقي على مذھب : بقولھ  )37(فأفاد أن المذھب األصلي ھو المذھب الزیدي  
واألكثرون منھم صارت كل : الزیدیة وأفاد أن غیره عدول عن األصل وتحول عنھ بقولھ 

                                                           
 :حاصل الخالف بین اآلراء في أھل البیت انھ على ثالثة أوجھ  :أقول  )37(

 .  ھم أزواجھ ، وھو مردود بنص أحادیث الكساء وأقوال الصحابة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن أھل بیت النبي :الوجھ األول  
حرم الصدقة بعده ، وال دلیل على ذلك غیر قول أنس بن مالك الذي یتعارض مع ما نقل في  أنھم بنو ھاشم ومن :الوجھ الثاني  

 .المقام ، وغیر قول عكرمة الذي ال یحتج بھ لعداوتھ وكذبھ 



ینیة على رأي من طائفة من الطوائف منھم في أي قطر من أقطار الدنیا فإنھم في مذاھبھم الد
 . )38(ھم بینھم إال القلیل

 

 حّجة )علیھم السالم(األدلة على أن أھل البیت

وأما اعتقادك أن أھل البیت حّجة ، فأین الدلیل على ھذه الدعوى ) :  46ص (  قال مقبل  
 .؟ 

لیذھب عنكم الرجس إنما یرید اهللا  [: من الدلیل على ذلك قول اهللا تعالى  :والجواب   
ووجھ الداللة أن اإلثم رجس فإذا . مع حدیث الكساء  )39(]أھل البیت ویطھركم تطھیرًا 

طھروا عنھ فقد طھروا عن مخالفة الحق فیما یأثم فیھ المخالف للحق ، وفیما تكون فیھ 
فھذه اآلیة . ر فیھ المخالف لتمرده المخالفة على وجھ یأثم علیھ المخالف ، وذلك ما ال یعذ

 .التي ھي رجس وقذر على أھلیھا  )40(دلیل على طھارتھم من تعمد اآلثام

قل ال أسألكم علیھ أجرًا إال المودة في القربى ومن یقترف  [: ومن ذلك قول اهللا تعالى   
ووجھ الداللة أن اهللا ال یأمر بمودة .  )41(] غفور شكور حسنة نزد لھ فیھا حسنًا إن اهللا

ال تجد قومًا یؤمنون باهللا والیوم اآلخر یوادون من حاد اهللا  [: أعدائھ لقول اهللا تعالى 
فدلت على أن الذین .  )42(]ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم 

وجبت موّدتھم أبرار ، وھذا یدل على أنھم غیر مخالفین للحق فیما یأثم فیھ المخالف ، وال 
 .ففي ھذه داللة مثل ما في آیة التطھیر أو أكثر . یخالفون الحق تمّردًا وعنادًا 

أي الرجس ـ في اللغة القذر ، ویطلق في  فإن معناه ـ: حاكیًا عن الشوكاني  وأما قولھ  
 . )43(]قد وقع علیكم من ربكم رجس وغضب    [: الشرع على العذاب كما في قولھ تعالى 

فلیس الرجس فیھ بمعنى العذاب ، بل ھو الخذالن الذي یجادل صاحبھ بالباطل الواضح   
أتجادلونني في أسماء    [: ك رتب علیھ قولھ ولذل. البطالن إلدحاض الحق الواضح 

                                                                                                                                                                                     
ومعھم األئمة المعصومون من ذریة ) علیھم السالم(أنھم أصحاب الكساء خاصة عـلـي وفاطمة والحسن والحسین :الوجھ الثالث  

 .، وذلك ما دّلت علیھ أحادیث الكساء التي رواھا الفریقان الحسین 
علیھم (المطبوع في المجمع العالمي ألھل البیت» أھل البیت مقامھم منھجھم مسارھم«وللمزید من االطالع یمكن مراجعة كتاب  

 .لآلصفي» آیة التطھیر أھل البیت في«وغیره من الكتب المتعلقة بھذا الموضوع مثل كتاب ) السالم
 .وعلیھ فال دلیل على ما ذكره المؤلف من شمول أھل البیت للزیدیة واختصاصھا بھم  

 .فیھ ما ال یخفى ) 38(
 . 33اآلیة : سورة األحزاب ) 39(
 .بل ھي دلیل على طھارتھم من جمیع اآلثام ) 40(
 . 23اآلیة : سورة الشورى ) 41(
 . 22اآلیة : سورة المجادلة ) 42(
 . 71اآلیة : سورة األعراف ) 43(



فما لكم في المنافقین فئتین واهللا    [: فھي كقولھ تعالى  )44(]  سمیتموھا أنتم وآباؤكم
أحادیث كثیرة تستوعب كتابًا ومن ذلك .    فالرجس والركس سواء )45(]أركسھم بما كسبوا 

 .وحدھا ، ویأتي بعضھا إن شاء اهللا تعالى في ھذا الكتاب 

وبأحادیث ـ أي واستدلوا على أن ) :  47ص ( وأما قول الشوكاني فیما حكاه عنھ مقبل   
، وال   إجماع أھل البیت حجة بأحادیث ـ كثیرة جدًا تشتمل على مزید شرفھم وعظیم فضلھم

 .حّجیة قولھم ، وقد أبعد من استدل بھا  داللة فیھا على

إنھ ال یكون الشرف والفضائل ألعداء اهللا ورؤوس الخوارج وقادة الفتن  :فالجواب   
بل داللتھا على مزید شرفھم وعظیم فضلھم تدل على أنھم ال یتعمدون . وأئمة الفرق الھالكة 

فیھ المخالف ، كما ذكرنا في آیتي  مخالفة الحق تمّردًا وعنادًا ، وال یخالفون الحق فیما یأثم
 .التطھیر والمودة ، وتدل على أن أعداءھم أحق بتلك األسماء القبیحة 

*   *   * 

 

 

 

                                                           
 . 71اآلیة : سورة األعراف ) 44(
 . 88اآلیة : سورة النساء ) 45(
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 في حدیث الثقلین 
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 بحث في داللة حدیث الثقلین 

 

 .» وال داللة فیھا على حجیة قولھم «  :وأما قولھ   

إني تارك فیكم الثقلین ما إن تمّسكتم بھ لن « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أما قولھ :فنقول   
كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، إن اللطیف الخبیر نّبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا :    تضلوا

 :ففي ھذا دالالت  )46(»عليَّ الحوض 

من حیث عظمھم وجعلھم أحد الثقلین ، وقرنھم بالكتاب ، وھذا یشبھ  :الداللة األولى   
 .اآلیتین المذكورتین 

حیث أوصى بھم ، فلو كانوا قادة الضالل لما أوصى بھم مع الكتاب ،  :الداللة الثانیة   
الذي أرسلھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولى بالرسولوقرنھم بھ في الوصیة ، بل كان التحذیر منھم أ

فدل ذلك على أن الحق معھم فیما شجر بینھم وبین جمھور األمة الذین . اهللا رحمة للعالمین 
حاربوھم طمعًا في الملك والرئاسة ، وتقّربا إلى الملوك من بني أمیة وبني العباس واألتراك 

اآلمرین بالمعروف والناھین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وغیرھم ، فقتلوا دعاة الحق من آل رسول اهللا
عن المنكر ، الزاھدین في الدنیا الراغبین في اآلخرة ، الذین ال یریدون علّوًا في األرض وال 

 [: فسادًا ، إنما ھّمھم إقامة الدین وحمایتھ عن المفسدین وامتثال أمر اهللا تعالى في قولھ 
خیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم ولتكن منكم أّمة یدعون إلى ال

وغیر ذلك  )48(]وجاھدوا في اهللا حق جھاده ھو اجتباكم     [: وقولھ تعالى  )47(]المفلحون 
 .كما ال یخفى على من عرف سیرھم وأنصف وھذا خطاب مّنا لمن أنصف 

عبید الدنیا وخدم السیاسة الدولیة فھم أعداؤھم من عھد قدیم ، ألن الدنیا تكون مع فأما   
الملوك ، وأكثر الناس ال یصبرون على تحمل مشاق الجھاد والفقر والخوف والتشرید 
والتطرید ، فیمیل أبناء الدنیا مع ملوك الجور ، ویكونون أعوانھم على ظلم آل رسول 

 .فال یقرون بمثل ھذا )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(اهللا

حیث أوصى بھم كما أوصى بالكتاب في مقام إرشاد األمة إلى ما  :الداللة الثالثة   
ینجیھم من مضّالت الفتن ، وظلمات الشبھ ، وتلبیس المفسدین ، إلشراف األمة على فتن 
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: یدل علیھ قولھ على فراقھم ، كما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كقطع اللیل المظلم ، وإشراف الرسول
فكان المقام  »إّني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإّني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا « 

مقام إرشاد لسبب النجاة من الضالل بأسباب مضلة ینجیھم منھا التمسك بالثقلین ، ال لمجرد 
ادیان لمن بیان األدلة الشرعیة ، ألن األمة قد علمت أن الكتاب والسّنة دلیالن منیران ھ

وكون الكتاب حّجة ھو أمر مفروغ منھ من أول البعثة ، فلیس ذكره في ھذا . اھتدى بھما 
الحدیث لمجرد بیان أنھ حّجة ، كیف وھو دلیل النبوة األكبر ؟ واعتماده وتالوتھ على األمة 
 لھدایتھم وتعلمیھم الدین واألحكام كان من أول البعثة بنحو عشرین سنة ، فھو أمر مفروغ

ولكن ذكره ھنا المتیازه بأنھ محفوظ من الزیادة والنقصان ، معلوم لألمة مشھور بینھا . منھ 
، منشور ال تبدل كلماتھ ، وال تكتم آیاتھ ، فكان المعتصم بھ من الضالل معتصمًا بما ھو من 

مكن عند اهللا حّقًا جعلھ ھدى للمتقین ونورًا ، وكان الطالب للتمسك بالكتاب یتمكن منھ وال ی
 . صرفھ عنھ باختالق كالم یّدعى أنھ من القرآن وما ھو من الكتاب 

مع .    فھذا وجھ ذكر القرآن ھنا دون السنة في ھذه الروایة التي ھي مشھورة بین األمة  
فآمنوا باهللا    [:    أن السنة ھي الدلیل الثاني ، والقرآن یدعو إلى اتباعھا في قول اهللا تعالى

من یطع الرسول  [: وقولھ تعالى )49)]ي الذي یؤمن باهللا وكلماتھ واتبعوه ورسولھ النبي األّم
وما ینطق  [: وقولھ تعالى .  )51(]  وإن تطیعوه تھتدوا [: وقولھ تعالى  )50(]فقد أطاع اهللا 

 .  )52(]  إن ھو إّال وحي یوحى* عن الھوى 

فلو كان المقام في حدیث الثقلین مقام ذكر األدلة الشرعیة لذكر السنة مع القرآن فیھ   
ألنھا الدلیل الثاني ، ولكن المقام مقام ذكر علم ال یخفى على طالب الحق لیقوم مقام وجود 

إني أوشك أن أدعى « : حیاتھ في أمتھ أمانًا من الضالل ، كما یشعر بھ تقدمة قولھ الرسول و
، ولّما كانت السّنة المطھرة یخفى بعضھا ألسباب سیاسیة تدعو إلى اختالق  »فأجیب 

وكتمان أحادیث ، حتى یصعب التمییز بین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أحادیث مكذوبة على رسول اهللا
، إال ألعالم الحق ، لم تقرن السنة بالكتاب في ھذا الحدیث ، ألنھا لیست لھا الصحیح وغیره 

خصیصتھ في تیسره لطالب الحق والنجاة من مضّالت الفتن لعامة الناس وجمھورھم بعد 
 .ما بقي التكلیف )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفاة رسول اهللا

أھل بیتھ لیكونوا علمًا منیرًا لطالب )ھ وسلمصلى اهللا علیھ وآل(فلما قرن بالكتاب عترة رسول اهللا  
الحق عند ظلمات الفتن ، دل ذلك على أنھم على الحق ال یفارقونھ ، فھم مع كتاب اهللا بمعناه 
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الصحیح ، وھم أعلم األّمة بمعانیھ وأكثرھم اھتداء بھ ، وھم مع السنة التي جاء بھا رسول 
، ولذلك كانوا علمًا للحق    ولم تنسخ بالقرآن أو بالسّنة ، لم تكذب علیھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

مع القرآن ، مع وجودھم بین األمة وقیامھم لكشف ظلمات الفتن ، وظھور علمھم وفضلھم 
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وزھدھم وورعھم وحرصھم على دین أبیھم رسول اهللا

، ألنھم معروفون  فھم ال یخفون على طالب الحق والسالمة من مضالت الفتن  
مشھورون بالعلم والفضل ، وعندھم لمن أراد التمسك بھم الدالئل النیرة وكشف الشبھات ، 

ألن أعداءھم ال یغتر بھم طالب الحق . وال یلتبسون على طالب الحق وال یخفون أبدًا 
ن ضاللھم إما أل. )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والمتمسك بالثقلین وإن كانوا أولي قربى لرسول اهللا

ظاھر مكشوف بظھور ظلمھم ، وإما أن یكونوا بصورة أھل الدین والعلم ولكنھم یحاربون 
بدعوى أن السّنة حاكمة على القرآن ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(التمسك بالقرآن وعترة رسول اهللا

 وأن العترة خوارج وقادة فتن ، وإن الواجب طاعة أعدائھم ملوك الجور ودعاة الفساد ،
ونحو ذلك مما یصرفون بھ الناس عن العمل بحدیث الثقلین ، تشبیھًا علیھم بكلمة حق یراد 

، أو بتعظیم ألسالفھم في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بھا باطل ، أو بروایة مكذوبة على رسول اهللا
المذھب المؤسسین لباطلھم ، حتى یجعلوا من تكلم فیھم متھمًا على اإلسالم ، فیخوفوا أھل 

فھؤالء یكفي طالب الحق في . الضعف من اتباع األدلة الواضحة كحدیث الثقلین وغیره 
صلى اهللا (فظھر بھذا أن أئمھ آل الرسول. الحذر منھم حدیث الثقلین لینجو من فتنتھم وتلبیسھم 

ومن اقتدى بھم منھم ، ھم أعالم الھدى مع القرآن الكریم ، وأن حدیث الثقلین جاء )علیھ وآلھ وسلم
 .لتبیین ما ینجي من مضّالت الفتن 

وبھذا ظھر أنھ ال معنى لتشكیك ابن األمیر ، ألن أعالم الحق ظاھرون ، فھم ومن حذا   
ھم المقصدون ، ال العادلون عن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حذوھم واقتدى بھم من آل رسول اهللا

ن للشھوات ، الذین قد تبین طریقھم التابعون لغیرھم ، وال المفتونون بحب الدنیا المتبعو
 .فالحق واضح لطالب النجاة وإن جادل من جادل . ضاللھم وفسادھم 

في حدیث الثقلین ھي من حیث قرن عترتھ أھل بیتھ بالكتاب في قولھ  :الداللة الرابعة   
كتاب اهللا وعترتي أھل « : وفسر ذلك بھما في قولھ  »ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا « : 

فماذا بعد [ : ویعضدھا قول اهللا تعالى . وھذه داللة واضحة ال تحتاج إلى تطویل  »   بیتي
 . )53(]الحق إال الضالل 
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وھذه  »إنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض « : في قولھ  :الداللة الخامسة   
والحدیث مشھور بین األمة ، . واضحة ، فھذه الجملة في وجھ الداللة لمنازعة الشوكاني 

 .فلیراجع » حدیث الثقلین « وفي تخریجھ كتاب مستقل مطبوع منشور تحت عنوان 

جملة وافرة في تخریج أحادیث الثقلین في باب » كنز العمال « وفي الجزء األول من   
 .ھ ، فلیطالع الباب كل   االعتصام بالكتاب والسّنة ، وھو في الباب المذكور مفرق في مواضع

،    جملة وافرة ، وھو كتاب مطبوع منشور» ھدایة العقول شرح غایة السؤول « وفي   
وحاشیتھا » كرامة األولیاء « وكذلك في . لإلمام القاسم بن محمد » االعتصام « وكذلك في 

للعالمة الكبیر السید عبداهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي أحد كبار علماء القرن الرابع 
 .الھجري عشر 

وكذلك في تعلیق الشافي لعمي وشیخي السید العالمة الكبیر الحسن بن الحسین الحوثي   
وكذلك في لوامع األنوار للسید العالمة الكبیر . ، أحد كبار علماء القرن الرابع عشر أیضًا 

 ، وكتابھ» لوامع األنوار « مجد الدین بن محمد المؤیدي ، وھو من مشائخي وأنا أروي عنھ 
 .وغیر ذلك »    التحف   «في أسانید الكتب ، وكتابھ » الجامعة المھمة « المسمى 

، وقد   )علیھم السالم(من أخرج حدیث الثقلین من أھل البیت» لوامع األنوار « وذكر في   
 :جمعت أنا جملة في تخریج الحدیث بقدر ما تیسر لي من الكتب ، نضیفھ إلى ھذا فنقول 

 

 ثقلینبحث في طرق حدیث ال

 :ھذه الورقات في ذكر ما تیّسر من أسانید حدیث الثقلین   

حّدثنا عبداهللا ، حّدثني أبي ، حّدثنا أسود ) :  14ص  3ج ( في مسند أحمد بن حنبل  ـ 1  
ـ عن عطیة ، عن    بن عامر ، أخبرنا أبو إسرائیل ـ یعني إسماعیل بن أبي إسحاق المالئي

إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من « : )لى اهللا علیھ وآلھ وسلمص(قال رسول اهللا: أبي سعید قال 
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا : اآلخر 

 . »حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثنا عبداهللا ، حّدثنا أبي ، حّدثنا أبو النضر ، حّدثنا محمد ـ ) :  17ص  3ج ( وفي   
صلى اهللا (یعني ابن طلحة ـ عن األعمش ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري عن النبي

كتاب اهللا عزَّوجلَّ : إني أوشك أن أدعى فأجیُب وإني تارك فیكم الثقلین « : قال )علیھ وآلھ وسلم
وعترتي ، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، وأن اللطیف 

 . »، فانظروا بم تخلفوني فیھما   یر أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوضالخب



حّدثنا عبداهللا ، حّدثنا أبي ، حّدثنا ابن نمیر ، حّدثنا عبد الملك ـ ) :  26ص  3ج ( وفیھ   
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: یعني ابن أبي سلیمان ـ ، عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري قال 

كتاب اهللا عزَّوجلَّ حبل : إني قد تركت فیكم الثقلین أحدھما أكبر من اآلخر « : )لھ وسلموآ
ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، أال أنھما لن یفترقا حتى یردا علي 

 . »الحوض 

حدثنا عبداهللا ، حدثني أبي ، حدثني ابن نمیر ، حدثنا عبد الملك ) :  59ص 3ج( وفیھ   
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: بي سلیمان ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال بن أ

الثقلین أحدھما أكبر من : إني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضّلوا بعدي « : )وآلھ وسلم
اآلخر ، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، أال وإنھما لن 

 . »تى یردا علّي الحوض یفترقا ح

حّدثنا عبداهللا ، حّدثني أبي ، حّدثنا ) :  366ص  4ج ( وفي مسند أحمد بن حنبل أیضًا   
انطلقت أنا : إسماعیل بن إبراھیم ، عن أبي حیان التیمي ، حّدثنا یزید بن حیان التیمي قال 

لقد : لھ حصین  وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زید بن أرقم ، فلما جلسنا إلیھ قال
وسمعت حدیثھ ، وغزوت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لقیت یا زید خیرًا كثیرًا ، رأیت رسول اهللا

، وصلیت معھ ، لقد رأیت یا زید خیرًا كثیرًا ، حّدثنا یا زید ما سمعت من رسول    معھ
عھدي ، ونسیت بعض یابن أخي ، واهللا لقد كبرت سني ، وقدم : فقال ! )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

. ، فما حّدثتكم فاقبلوه ، وما ال فال تكلفونیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الذي كنت أعي من رسول اهللا
یومًا خطیبًا فینا بماء یدعى خمًا بین مكة والمدینة ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام رسول اهللا: ثم قال 

 :   فحمد اهللا تعالى وأثنى علیھ ووعظ وذكر ثم قال

أما بعد أال أیھا الناس ، إنما أنا بشر یوشك أن یأتیني رسول رّبي عزَّوجلَّ فأجیب ، «   
، فخذوا بكتاب اهللا   أولھما كتاب اهللا عزَّوجلَّ فیھ الھدى والنور: وإني تارك فیكم ثقلین 
ي وأھل بیتي ، أذكركم اهللا ف: ـ فحث على كتاب اهللا ورغب فیھ ـ قال  تعالى واستمسكوا بھ

 .   »  أھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي

حّدثنا عبداهللا ، حّدثني أبي ، حّدثنا أبو أحمد الزبیري ، حّدثنا ) :  189ص  5ج ( وفیھ   
صلى اهللا (قال رسول اهللا: شریك ، عن الركین ، عن القاسم بن حسان ، عن زید بن ثابت قال 

كتاب اهللا وأھل بیتي ، وإنھما لن یتفرقا حتى یرّدا : إني تارك فیكم خلیفتین « : )علیھ وآلھ وسلم
 . »علّي الحوض جمیعًا 

حّدثني زھیر بن حرب وشجاع بن مخلد ) :  179ص  15ج ( وفي صحیح مسلم  ـ 2  
، حّدثني أبو حیان ، حّدثني   حّدثنا إسماعیل بن إبراھیم: جمیعًا عن ابن علیة ، قال زھیر 



انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زید بن أرقم ، فلما : د بن حیان قال یزی
صلى اهللا علیھ وآلھ (لقد لقیت یا زید خیرًا كثیرًا ، رأیت رسول اهللا: جلسنا إلیھ قال لھ حصین 

، لقد لقیت یا زید خیرًا كثیرًا ، حّدثنا یا    وسمعت حدیثھ ، وغزوت معھ ، وصلیت خلفھ)وسلم
یابن أخي ، واهللا لقد كبرت سّني ، : ، قال    )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما سمعت من رسول اهللا زید

، فما حدثتكم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقدم عھدي ، ونسیت بعض الذي كنت أعي من رسول اهللا
ًا فینا خطیبًا بماء یوم)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام رسول اهللا: فاقبلوه ، وما ال فال تكلفونیھ ، ثم قال 

أال أیھا الناس « : یدعى خّمًا بین مكة والمدینة ، فحمد اهللا وأثنى علیھ ، ووعظ وذكر ثم قال 
أولھما كتاب اهللا : ، فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب ، وأنا تارك فیكم ثقلین 

تاب اهللا ورغب فیھ ـ ثم ، فحث على ك، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا بھ    فیھ الھدى والنور
ـ وأھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل قال 

نساؤه من : ومن أھل بیتھ یا زید ؟ ألیس نسائھ من أھل بیتھ ؟ قال : فقال لھ حصین . بیتي 
آل علي وآل عقیل : قال  ومن ھم ؟: أھل بیتھ ، ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة بعده ، قال 

 .نعم : كل ھؤالء حرم الصدقة ؟ قال : وآل جعفر وآل عباس ، قال 

وحّدثنا محمد بن بكار بن الریان ، حّدثنا حسان ـ یعني ابن إبراھیم ـ عن سعید بن   
وساق . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مسروق ، عن یزید بن حیان ، عن زید بن أرقم ، عن النبي

 .ه بمعنى حدیث زھیر الحدیث بنحو

وحّدثنا إسحاق ابن إبراھیم ، ) ح ( حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ، حّدثنا محمد بن فضیل   
أخبرنا جریر ، كالھما عن أبي حیان بھذا اإلسناد نحو حدیث إسماعیل ، وزاد في حدیث 

ن كتاب اهللا فیھ الھدى والنور من استمسك بھ وأخذ بھ كان على الھدى وم« : جریر 
 . »أخطأه ضل 

حّدثنا محمد بن بكار بن الریان ، حّدثنا حسان ـ یعني بن إبراھیم ـ عن سعید وھو ابن   
لقد رأیت خیرًا ، : دخلنا علیھ فقلنا لھ : مسروق ، عن یزید بن حیان عن زید ، بن أرقم قال 

الحدیث بنحو حدیث أبي وصلیت خلفھ ، وساق )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لقد صاحبت رسول اهللا
، أحدھما كتاب اهللا عزَّوجلَّ ھو حبل اهللا ،   أال وإني تارك فیكم ثقلین« : حیان غیر أنھ قال 

فقلنا من أھل بیتھ ، نساؤه : وفیھ .  »من اّتبعھ كان على الھدى ومن تركھ كان على ضاللة 
ثم یطلقھا فترجع إلى أبیھا  ال وایم اهللا ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدھر: ؟ قال 

 .وقومھا ، أھل بیتھ أصلھ وعصبتھ الذین حرموا الصدقة بعده 

 .انتھى ما نقلتھ من كتاب مسلم المسمى الصحیح   



لثقل : سّمیا ثقلین لعظمھما وكبیر شأنھما ، وقیل : قال العلماء : قال النووي في شرحھ   
نساؤه لسن من :    ت في غیر مسلم أنھ قالالمعروف في معظم الروایا: العمل بھما ، وقال 

 .انتھى . أھل بیتھ 

قد جاء تفسیر أھل بیتھ في حدیث الكساء ، وقد أخرجھ مسلم في صحیحھ في  :قلت   
« فضائل الحسن والحسین ، وجمھور المحدثین ، وفي ألفاظھ التي رویت من مصادر كثیرة 

، مع أن النساء وإن كّن من   والحسین، إشارة إلى علي وفاطمة والحسن  »ھؤالء أھل بیتي 
وعترتي « : أھل بیت الرجل ـ أي الساكنین معھ في بیتھ ـ فقد خرجن في حدیث الثقلین بقولھ 

، بل العترة من القرابة خاصة ، وألنھ ال یصح في    ألن زوجة الرجل لیست من عترتھ »
، بمعنى أنھّن ساكنات في بیتھ ، ألنھ لم  أھل بیتھ: أن یقال فیھّن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نساء النبي

واذكرن ما یتلى في  [: ولذلك قال تعالى . یكن یجمعھّن بیت واحد ، بل كان لكل واحدة بیت 
أھل بیوتھ أو أھل البیوت ، فبان أن المراد بأھل البیت : فلو أرید الزوجات لقیل  )54(]بیوتكن 

 .في حدیث الثقلین أو ما خّصھ حدیث الكساء  )55(د بن أرقمما فّسره بھ زی

حّدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي ، ) :  662ص  5ج ( وفي جامع الترمذي  ـ 3  
حّدثنا زید بن الحسن ھو األنماطي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ، عن جابر بن عبداهللا 

في حّجتھ یوم عرفة وھو على ناقتھ القصوى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللارأیت : قال 
: یا أیھا الناس ، إني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا « : یخطب ، فسمعتھ یقول 

وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعید ، وزید بن : قال الترمذي .  »كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي 
وزید بن : وھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ ، قال : قال . أسید أرقم ، وحذیفة بن 

 .انتھى . الحسن قد روى عنھ سعید بن سلیمان وغیر واحد من أھل العلم 

حّدثنا علي بن المنذر كوفي ، حّدثنا ) :  663ص  5ج ( وفي جامع الترمذي أیضًا   
ید واألعمش ، عن حبیب بن حّدثنا األعمش ، عن عطیة ، عن أبي سع: محمد بن فضیل قال 

إني « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: أبي ثابت ، عن زید بن أرقم رضي اهللا عنھما قاال 
تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضّلوا بعدي ، أحدھما أعظم من اآلخر ، كتاب اهللا حبل 

ولن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض ، ،    ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي
 .ھذا حدیث حسن غریب : قال الترمذي .  »فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

                                                           
 . 34اآلیة : سورة األحزاب ) 54(
علي وفاطمة « فّسر أھل بیتھ بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما فسّر زید بن أرقم بھ حدیث الثقلین لیس صحیحًا ، إذ إن النبي) 55(

إن أھل بیتھ « :   وذلك بنص كثیر من األحادیث ومن أھمھا حدیث الكساء ، فال وجھ لقول زید» ) علیھم السالم(والحسن والحسین
 .» قة بعده ، آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس من حرم الصد



حّدثنا أبو الحسین محمد بن : وما بعدھا )  109ص  3ج ( وفي مستدرك الحاكم  ـ 4  
ماد ، أحمد بن تمیم الحنظلي ببغداد ، حّدثنا أبو قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشي یحیى بن ح

حّدثنا عبداهللا : وحّدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویھ وابو بكر أحمد بن جعفر البزاز قاال 
بن أحمد بن حنبل ، حّدثني أبي ، حّدثنا یحیى بن حماد ، وحّدثنا أبو نصر أحمد بن سھل 

ثنا ، حّدثنا خلف بن سالم المخرمي ، حّد   الفقیھ ببخارى ، حّدثنا صالح بن محمد البغدادي
حّدثنا حبیب بن أبي ثابت ، : ، عن سلیمان األعمش قال    یحیى بن حماد ، حّدثنا أبو عوانة

صلى اهللا علیھ وآلھ (لما رجع رسول اهللا: قال )رضي اهللا عنھ(، عن زید بن أرقم  عن أبي الطفیل

 كأني قد دعیت فأجبت ،« : من حّجة الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحات فقممن فقال )وسلم
كتاب اهللا تعالى وعترتي ، فانظروا كیف : إني قد تركت فیكم الثقلین أحدھما أكبر من اآلخر 

إن اهللا عزَّوجلَّ « : ثم قال  »، فإنھما لن یفترقا حتى یرّدا عليَّ الحوض   تخلفوني فیھما
من كنت مواله فھذا « : فقال )رضي اهللا عنھ(، ثم أخذ بید علي »موالي وأنا مولى كل مؤمن 

بن   وذكر الحدیث بطولھ ، شاھده حدیث سلمة »، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه   ولّیھ
كھیل عن أبي الطفیل أیضًا صحیح على شرطھما ، حّدثناه أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن 

أنبأنا محمد بن أیوب ، حّدثنا األزرق بن علي ، حّدثنا حسان بن براھیم : أحمد السجزي قاال 
أنھ  )56(حّدثنا محمد بن سلمة بن كھیل ، عن أبیھ ، عن أبي الطفیل ، عن ابن واثلة الكرماني ،

بین مّكة والمدینة عند )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نزل رسول اهللا: یقول )رضي اهللا عنھ(سمع زید بن أرقم
صلى اهللا (اس ما تحت الشجرات ، ثم راح رسول اهللاشجرات خمس دوحات عظام ، فكنس الن

عشیة فصلى ، ثم قام خطیبًا فحمد اهللا وأثنى علیھ وذكر ووعظ ، فقال ما شاء اهللا )علیھ وآلھ وسلم
أیھا الناس ، إني تارك فیكم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموھما كتاب اهللا « : أن یقول ثم قال 

؟ ثالث  »علمون إني أولى بالمؤمنین من أنفسھم أت« :   ، ثم قال »وأھل بیتي عترتي 
.  »من كنت مواله فعلي مواله « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نعم ، فقال رسول اهللا: مرات قالوا 

 .انتھى 

حّدثنا أبو بكر محمد بن الحسین بن مصلح ) :  148ص  3ج ( وفي المستدرك أیضًا   
ثنا یحیى بن المغیرة السعدي ، حّدثنا جریر بن عبد الفقیھ بالري ، حّدثنا محمد بن أیوب ، حّد

رضي اهللا (، عن زید بن أرقم   الحمید ، عن الحسن بن عبداهللا النخعي ، عن مسلم بن صبیح

، كتاب اهللا وأھل بیتي   إني تارك فیكم الثقلین« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال )عنھ
ھذا حدیث صحیح على شرط : قال الحاكم  »ليَّ الحوض ، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا ع

 .وأقره الذھبي في تلخیصھ . انتھى . الشیخین ولم یخرجاه 

                                                           
 .» عن أبي الطفیل عامر بن واثلة « كذا ، والصواب ) 56(



أخبرنا أبو محمد جناح بن : والتي بعدھا )  113ص  10ج ( وفي سنن البیھقي  ـ 5  
حّدثنا ) محمد بن علي بن دحیم الشیباني ( نذیر بن جناح القاضي بالكوفة ، أنبأنا أبو جعفر 

إبراھیم بن إسحاق الزھري ، حّدثنا جعفر ـ یعني ابن عون ـ ویعلى ـ یعني ابن عبید ـ عن 
قام فینا ذات : قال )رضي اهللا عنھ(سمعت زید بن أرقم: أبي حیان التیمي ، عن یزید بن حیان قال 

أما بعد أیھا الناس  «: خطیبًا ، فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یوم رسول اهللا
أولھما كتاب : إنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیبھ ، وإني تارك فیكم الثقلین ! 

ـ فحثَّ على كتاب اهللا ورغب فیھ .  »اهللا فیھ الھدى والنور فاستمسكوا بكتاب اهللا وخذوا بھ 
أخرجھ : رات ـ ثم قال ـ ثالث م »، اذكركم اهللا تعالى في أھل بیتي    وأھل بیتي« : ثم قال ـ 

 .مسلم في الصحیح 

أخبرنا أبو زكریا یحیى بن إبراھیم ) :  31و  30ص  7ج ( وفي سنن البیھقي أیضًا   
بن یحیى ، أنبأ أبو عبداهللا محمد بن یعقوب ، حّدثنا محمد بن عبد الوھاب ، أنبأ جعفر بن 

رضي (سمعت زید بن أرقم: ل عون ، أنبأ أبو حیان وھو یحیى بن سعید ، عن یزید بن حیان قا

ذات یوم خطیبًا ، فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام فینا رسول اهللا: یقول )اهللا عنھ
إنما أنا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربي فأجیبھ ، وإني تارك ! أما بعد أیھا الناس « : قال 

فحث  »ور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا بھ أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والن: فیكم الثقلین 
 . »وأھل بیتي أذكّركم اهللا في أھل بیتي « :    علیھ ورّغب فیھ ثم قال

حّدثنا الحسن بن مسلم ابن ) :  135ص  1ج ( وفي معجم الطبراني الصغیر  ـ 6  
د الطیب الصنعاني ، حّدثنا عبد الحمید بن صبیح ، حّدثنا یونس بن أرقم ، عن ھارون بن سع

إني تارك فیكم « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري ، عن النبي
كتاب اهللا وعترتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یرّدا عليَّ : الثقلین ما إن تمّسكتم بھ لن تضّلوا 

 . »الحوض 

حّدثنا الحسن بن محمد ابن ) :  131ص  1ج ( وأخرج أیضًا في المعجم الصغیر   
مصعب األشناني الكوفي ، حّدثنا عباد بن یعقوب األسدي ، حّدثنا أبو عبد الرحمن 

قال رسول :    المسعودي ، عن كثیر النواء ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال
كتاب اهللا عزَّوجلَّ : إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من اآلخر « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

حبل ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا علّي 
 . »الحوض 

في ترجمة حذیفة بن أسید ، )  355ص 1ج( وأخرج أبو نعیم في حلیة األولیاء  ـ 7  
نقلھ من نوادر »    ینابیع المودة« ظھ ، إال في اختالف یسیر في وروى الحدیث بسنده ھذا ولف



حّدثنا محمد بن : قال )    29ص  (األصول ولكن في نسخة الینابیع غلط مطبعي ومحلھ فیھا 
أحمد بن حمدان ، حّدثنا الحسن بن سفیان ، حّدثني نصر بن عبد الرحمن الوشاء ، حّدثنا زید 

ن خربوذ المكي ، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة ، عن بن الحسن األنماطي ، عن معروف ب
أیھا الناس ، إني فرطكم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: حذیفة بن أسید الغفاري قال 

وإنكم واردون علّي الحوض ، فإني سائلكم حین تردون علّى عن الثقلین فانظروا كیف 
 طرفھ بید اهللا ، وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ ال الثقل األكبر كتاب اهللا:    تخلفوني فیھما

تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھ قد نبأني اللطیف الخبیر أنھما لن یفترقا حتى 
 . »یردا علّي الحوض 

حّدثنا إبراھیم بن مرزوق ، حّدثنا ) :  307ص  2ج ( وفي مشكل اآلثار للطحاوي  ـ 8  
: ، عن أبیھ ، عن علي   عن محمد بن عمر بن علي: یزید بن كثیر  أبو عامر العقدي ، حّدثنا

« : الشجرة بخم ، فخرج آخذًا بید علي فقال ) كذا بالضاد ( حضر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي
ألستم تشھدون أن اهللا « : بلى ، قال : ؟ قالوا  »ألستم تشھدون أن اهللا ربكم ! أیھا الناس 

من كنت « : بلى ، قال : ؟ قالوا  »   ن أنفسكم وأن اهللا ورسولھ موالكمورسولھ أولى بكم م
لن تضلوا بعدي كتاب اهللا  )كذا ( مواله فعلي مواله ، إّني قد تركت فیكم ما إن أخذتم 

 . »بأیدیكم وأھل بیتي 

حّدثنا یحیى : أخبرنا أحمد بن المثنى قال ) :  21ص ( وفي الخصائص للنسائي  ـ 9  
  ]أبي  [حّدثنا حبیب بن أبي ثابت عن : أخبرنا أبو عوانة ، عن سلیمان قال : ل بن معاذ قا

من حّجة الوداع ونزل غدیر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما دفع النبي: الطفیل ، عن زید بن أرقم قال 
كأني دعیت فأجبت ، وإني تارك فیكم الثقلین أحدھما « : خم ، أمر بدوحات فقممن ، ثم قال 

كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما ، فإنھما لن : من اآلخر أكبر 
ثم أنھ .  »إن اهللا موالي وأنا ولي كل مؤمن « : ثم قال .  »یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

من كنت ولیھ فھذا ولیھ ، اللھم وال من وااله وعاد من « :    فقال)رضي اهللا عنھ(أخذ بید علي
وإنھ ما كان في : ؟ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعتھ من رسول اهللا: فقلت لزید .  »عاداه 

ولعلھ یحیى بن حماد . كذا في السند یحیى بن معاذ . الدوحات أحد إّال رآه بعینھ وسمعھ بإذنھ 
 .كما في روایة الحاكم 

ثنا أبو حیان حّدثنا محمد بن فضیل بن غزوان ، حّد: وفي مشكل اآلثار للطحاوي  ـ 10  
انطلقت أنا وحصین بن عقبة إلى : یحیى بن سعید بن حیان التیمي ، عن یزید بن حیان قال 

رأیت خیرًا كثیرًا ، إلى قول یزید بن !   لقد أكرمك اهللا یا زید: زید بن أرقم ، فقال لھ حصین 
غدیر خم بین مكة بماء یدعى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام فینا رسول اهللا: فقال زید : حیان 



إنما أنتظر أن ! أما بعد یا أیھا الناس « : والمدینة ، فحمد اهللا وأثنى علیھ وذكر ، ثم قال 
كتاب اهللا عزَّوجلَّ فیھ : ، وإني تارك فیكم الثقلین    یأتي رسول من ربي عزَّوجلَّ فأجیب

كتاب اهللا عزَّوجلَّ فرّغب في  »، فاستمسكوا بكتاب اهللا عزَّوجلَّ وخذوا بھ    الھدى والنور
 . »وأھل بیتي ، أذّكركم اهللا عزَّوجلَّ في أھل بیتي « :    وحث علیھ ، ثم قال

حّدثنا أبو : وھو ما قد حدثنا فھد بن سلیمان قال ) :  368ص ( وفیھ قبیل ھذا الحدیث   
غسان مالك بن إسماعیل النھدي ، حّدثنا إسرائیل بن یونس ، عن عثمان ابن مغیرة ، عن 

ما : لقیت زید بن أرقم وھو داخل على المختار أو خارج فقلت : لي بن ربیعة األسدي قال ع
كتاب : إني تارك فیكم الثقلین « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حدیث بلغني عنك ، سمعَت النبي

) :  210ص  5ج ( وھذا في معجم الطبراني الكبیر . نعم : ؟ قال  »اهللا عزَّوجلَّ وعترتي 
ّدثنا علي بن عبد العزیز ، حّدثنا أبو غسان مالك بن إسماعیل ، حّدثنا إسرائیل ، عن عثمان ح

 .كما ھنا . الخ ... بن المغیرة 

« :    أخرج ھذین الحدیثین الطحاوي في مشكل اآلثار في سیاق تفسیر حدیث  
 . »والمستحل من عترتي ما حّرم اهللا 

حّدثنا جعفر بن عون ، حّدثنا أبو حیان ، :  ) 431ص  2ج ( وفي سنن الدارمي  ـ 11  
یومًا خطیبًا فحمد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام رسول اهللا: عن یزید بن حیان ، عن زید بن أرقم قال 

إنما أنا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربي فأجیبھ ! یا أیھا الناس « : اهللا وأثنى علیھ ثم قال 
، فتمسّكوا بكتاب اهللا    ا كتاب اهللا فیھ الھدى والنورأولھم: ، وإني تارك فیكم الثقلین 

ثالث  »وأھل بیتي أذّكركم اهللا في أھل بیتي « : فحّث علیھ ورغب ثم قال .  »وخذوا بھ 
 .مرات 

، حّدثنا    حّدثنا أبو بكر) :  351ص  2ج ( وفي كتاب السّنة البن أبي عاصم  ـ 12  
، عن الركین ، عن القاسم بن حسان ، عن زید عمرو بن سعد أبو داود الحفري ، عن شریك 

: إني تارك فیكم الخلیفتین من بعدي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: بن ثابت قال 
 . »كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض 

وإنما : یف ، ثم قال حدیث صحیح وإسناده ضع: قال ناصر األلباني في تحقیقھ علیھ   
واألحادیث )    6143   و   186   (تخریج المشكاة : صححتھ ألن لھ شواھد تقّویھ ، فراجع 

وذكر الحدیث . انتھى باختصار )    978  و   977   (والروض النضیر )  1761( الصحیحة 
 ) . 645و  644و  643و    642   2ص  ج   (ابن أبي عاصم في أواخر 

أخبرنا أبو یعلى علي ) :  2ط /  29ص ) (  14ص ( المغازلي وفي مناقب ابن  ـ 13  
أخبرنا عبد السالم بن عبد الملك بن حبیب البزار : بن عبید اهللا بن العالف البزار إذنًا قال 



حّدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق ، حّدثنا : أخبرنا عبداهللا بن محمد بن عثمان قال : قال 
حّدثني مسلم ابن إبراھیم ، حّدثنا نوح بن قیس : لبي قال أبو حاتم مغیرة بن محمد المھ

أقبل نبي اهللا من مكة في : الُحّداني ، حّدثنا الولید بن صالح ، عن امرأة زید ابن أرقم قالت 
الجحفة بین مكة والمدینة ، فأمر بالدوحات بغدیر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حّجة الوداع حتى نزل

صلى اهللا علیھ وآلھ (الصالة جامعة ، فخرجنا إلى رسول اهللا: فقّم ما تحتھن من شوك ، ثم نادى 

في یوم شدید الحر وإّن مّنا لمن یضع رداءه على رأسھ وبعضھ على قدمیھ من شّدة )وسلم
فصّلى بنا الظھر ، ثم انصرف إلینا )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(الرمضاء ، حتى انتھینا إلى رسول اهللا

إلى آخر الخطبة فیھا حدیث الثقلین وحدیث الغدیر  »الحمد هللا نحمده ونستعینھ « : فقال 
أال وإني فرطكم وإنكم تبعي ، توشكون أن « : ولفظ حدیث الثقلین فیھا . وفوائد غیر ذلك 

فأعیل : قال  »یف خلفتموني فیھما تردوا عليَّ الحوض فأسألكم حین تلقونني عن ثقلّي ك
بأبي وُامي انت یا نبّي اهللا ، : علینا ما ندري ما الثقالن ، حتى قام رجل من المھاجرین وقال 

ما الثقالن ؟ ! بأبي وأمي أنت یا نبّي اهللا : ما الثقالن ؟ حتى قام رجل من المھاجرین وقال 
ب اهللا تعالى ، سبب طرف بید اهللا وطرف بأیدیكم األكبر منھما كتا« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال

فتمسكوا بھ وال تضلوا ، واألصغر منھما عترتي ، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي ، فال 
. تقتلوھم وال تقھروھم وال تقصروا عنھم ، فإني قد سألت لھم اللطیف الخبیر فأعطاني 

أال وإنھا . وعدوھما لي عدو  ناصرھما لي ناصر ، وخاذلھما لي خاذل ، وولیھما لي ولي ،
 . »لم تھلك أّمة قبلكم حتى تتدّین بأھوائھا وتظاھر على نبّوتھا ، وتقتل من قام بالقسط 

بدل بعض من كل ،  »من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قولھ  
 . )57(]  وهللا على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال [: كقولھ تعالى 

أخبرنا أبو طاھر ) :  2ط /  88ص ( و )  1ط /  112ص ( وفي مناقب ابن المغازلي   
ابن أحمد بن أبي محمد بن علي بن محمد البیع البغدادي ، أخبرنا أبو أحمد عبید اهللا بن محمد 

مسلم الفرضي ، حّدثنا أبو العباس أحمد بن سعید المعروف بابن عقدة الحافظ ، حّدثنا جعفر 
بن محمد بن سعید األحمسي ، حّدثنا نصر وھو ابن مزاحم ، حّدثنا الحكم بن مسكین ، حّدثنا 

اق أبو الجارود وابن طارق عن عامر بن واثلة ، وأبو ساسان وأبو حمزة عن أبي إسح
في البیت یوم الشورى ، فسمعت )علیھ السالم(كنت مع علي: السبیعي ، عن عامر بن واثلة قال 

ط /  117   ص   (فذكر حدیث المناشدة یوم الشورى ، وفي ھذا الحدیث في . علّیًا یقول لھم 
لھ صلى اهللا علیھ وآ(فأنشدكم باهللا أتعلمون أن رسول اهللا« : قال )    2  ط   /  91  ص  (   و)  1
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كتاب اهللا وعترتي ، لن تضلوا ما استمسكتم بھما ، ولن : إني تارك فیكم الثقلین :   قال)وسلم
 .اللھم نعم : ؟ قالوا  »یفترقا حتى یردا علي الحوض 

أخبرنا ) :  2ط /  156ص ( و )  1ط /  234ص ( وفي مناقب ابن المغازلي أیضًا   
عروف بابن الصیرفي ، قدم علینا واسطًا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان األزھري الم

حّدثنا أبو الحسین عبید اهللا بن أحمد بن یعقوب بن البواب ، : سنة أربعین وأربعمائة ، قال 
حّدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي ، حّدثنا وھبان وھو ابن بقیة الواسطي ، حّدثنا 

قال : ، عن زید بن أرقم قال   ضحىخالد بن عبداهللا ، عن الحسن بن عبداهللا ، عن أبي ال
كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، :    إني تارك فیكم الثقلین« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 . »وإنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض 

أخبرنا الحسن بن أحمد الغندجاني ، ) :  2ط /  156ص ( و )  1ط /  235ص ( وفي   
مد ، حّدثنا علي بن محمد المصري ، حّدثنا محمد بن عثمان ، حّدثنا حّدثنا أحمد بن مح

، عن األعمش ، عن   مصرف بن عمر ، حّدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة ، عن أبیھ
أوشك أن أدعى    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عطیة عن أبي سعید الخدري قال 
كتاب اهللا عزَّوجلَّ وعترتي أھل بیتي ، فانظروا ماذا : فأجیب ، وإني تارك فیكم الثقلین 

 . »تخلفوني فیھما 

أخبرنا أبو ) :  2ط /  156ص ( و )  1ط /  235ص ( وفي مناقب ابن المغازلي   
غالب محمد بن أحمد بن سھل النحوي ، حّدثنا أبو عبداهللا محمد بن علي السقطي ، حّدثنا أبو 

، حّدثنا أبو عامر العقدي عبد    ا محمد بن أبي العوام الریاحيمحمد عبداهللا بن شوذب ، حّدثن
، عن األعمش ، عن عطیة بن سعید ، عن أبي    الملك بن عمرو ، حّدثنا محمد بن طلحة

إني أوشك أن أدعى فأجیب وإني قد « :    قال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سعید الخدري أن رسول اهللا
ل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، وإن كتاب اهللا حب: تركت فیكم الثقلین 

اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض فانظروا ماذا تخلفوني 
 . »فیھما 

أخبرنا أبو طالب محمد ابن أحمد ) :  1ط /  236ص ( وفي مناقب ابن المغازلي أیضًا   
ظفر بن موسى بن عیسى الحافظ إذنًا ، حّدثنا بن عثمان ، أخبرنا أبو الحسین محمد بن الم

محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي ، حّدثنا سوید ، حّدثنا علي بن مسھر ، عن أبي 
صلى (قام فینا رسول اهللا: سمعت زید بن أرقم یقول : حیان التیمي ، حّدثني یزید بن حیان قال 

إنما أنا بشر یوشك أن أدعى فأجیب ، ! أیھا الناس  أما بعد« : فخطبنا فقال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
كتاب اهللا فیھ الھدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا : وإني تارك فیكم الثقلین وھما 



 »وأھل بیتي أذكركم اهللا في أھل بیتي « :    فحث على كتاب اهللا ورّغب فیھ ، ثم قال.  »بھ 
 .انتھى . قالھا ثالث مرات 

أخبرنا أبو محمد عبداهللا بن : وبھ قال )  152ص  1ج ( الي المرشد باهللا وفي أم ـ 14  
أخبرنا أبو :   محمد بن الحسین الذكواني الكراني ، بقراءتي علیھ بأصفھان في منزلي قال

حّدثنا أبو عروبة الحسن بن محمد : بكر محمد بن إبراھیم بن علي بن عاصم بن المقري قال 
حّدثنا محمد بن فضیل ، عن األعمش ، : ّدثنا علي بن المنذر قال ح: بن مودود الحراني قال 

قال : عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري ، وعن حبیب بن أبي ثابت ، عن زید بن أرقم قاال 
: إني تارك فیكم ما أن تمسكتم بھ لن تضلوا من بعدي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، ولن یفترقا حتى یردا  كتاب اهللا حبل ممدود من السماء
 . »عليَّ الحوض ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

أخبرنا أبو طاھر محمد بن : وبھ قال )  155ص  1ج ( وفي أمالي المرشد باهللا أیضًا   
أخبرنا أبو محمد عبداهللا ابن محمد بن : أحمد بن محمد بن عبد الرحیم ، بقراءتي علیھ قال 

حّدثنا عباد بن یعقوب قال : حّدثنا عبید بن محمد بن صبیح الزیات قال : جعفر بن حیان قال 
، عن عطیة ، عن أبي سعید ، عن    حّدثنا علي بن ھاشم ، عن عبد الملك بن أبي سلیمان: 

لن  إني قد تركت فیكم ما إن تمّسكتم بھ! یا أیھا الناس « : أنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض : تضلوا ، الثقلین وأحدھما أكبر من اآلخر 

 . »وعترتي أھل بیتي ، فإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

رضي اهللا (أخبرنا السید اإلمام: وبھ قال )  143ص  1ج ( وفي أمالي المرشد باهللا أیضًا   

حّدثنا أبو طاھر محمد بن أحمد : في یوم الخمیس الثالث عشر من جمادى األخرى قال )عنھ
حّدثنا أبو محمد عبداهللا بن محمد بن : بن محمد بن عبد الرحیم ، بقراءتي علیھ بأصفھان قال 

حّدثنا غسان ، عن أبي إسرائیل ، عن عطیة ، عن : حّدثنا أبو یعلى قال : جعفر بن حیان قال 
إني تارك فیكم الثقلین ، أحدھما أكبر    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال أبي سعید 
كتاب اهللا سبب موصول من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، أال :    من اآلخر

 .   »   وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

أخبرنا إسحاق بن إبراھیم : وبھ قال )  145ص  1ج ( وفي أمالي المرشد باهللا أیضًا   
حّدثنا أبو القاسم علي : بن طلحة بن إبراھیم بن غسان ، بقراءتي علیھ في جامع البصرة قال 

: حّدثنا إسحاق بن محمد بن مروان قال : بن محمد بن عبید بن كثیر الكوفي العامري قال 
حّدثنا أبو : كھیل قال ، عن سلمة بن    حّدثنا سلیمان بن قرم: حّدثنا عباس بن عبداهللا قال 

بین مكة والمدینة عند )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نزل رسول اهللا: الطفیل أنھ سمع زید بن أرقم یقول 



عشیة یصلي ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمرات خمس دوحات عظام ، فقام تحتھن فأناخ رسول اهللا
أیھا الناس « : ثم قال : ء اهللا أن یقول ثم قام خطیبًا فحمد اهللا عزَّوجلَّ وأثنى علیھ وقال ما شا

« : ثم قال  »القرآن وأھل بیتي عترتي : إني تارك فیكم أمرین لن تضلوا ما اتبعتموھما ! 
صلى (بلى یا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا: ؟ قالوا  »تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم 

 .انتھى .  »مواله من كنت مواله فإن علّیًا « : )اهللا علیھ وآلھ وسلم

أطیعوا اهللا    [: وفي شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني ، عند ذكر قول اهللا تعالى  ـ 15  
في المطبوعة    (حّدثنا أبو النضر العباسي :  )58(]وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم 

حّدثنا : قال ) في المطبوعة القالنسي ( حّدثنا حمدان بن أحمد الفارسي : قال )    العّیاشي
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ] عمیرة  [محمد بن خالد الطیالسي ، عن سیف بن عمیر 

أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي    [: بصیر ، عن أبي جعفر أنھ سألھ عن قول اهللا تعالى 
 . »نزلت في علي بن أبي طالب « : قال  ]األمر منكم 

فما منعھ أن یسمي علّیًا وأھل بیتھ في كتابھ ؟ فقال أبو : الناس یقولون  إن :قلت   
إن اهللا أنزل في كتابھ الصالة ولم یسم ثالثًا وال أربعًا حتى كان رسول : قولوا لھم :    جعفر
ھو الذي فّسر ذلك ، وأنزل الحج فلم ینزل طوفوا أسبوعًا حتى فّسر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم  [: ، وأنزل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل اهللاذلك رسو
أوصیكم بكتاب    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فنزلت في علي والحسن والحسین ، وقال رسول اهللا ]

ني اهللا وأھل بیتي ، إّني سألت اهللا أن ال یفرق بینھما حتى یوردھما علّي الحوض ، فأعطا
 .انتھى .  »ذلك 

أخبرنا الحسین بن عمر بن برھان الغزال ، ) :  442ص  8ج ( وفي تاریخ الخطیب   
حّدثنا محمد بن الحسن النقاش إمالء ، أخبرنا المطین ، حّدثنا نصر بن عبد الرحمن ، حّدثنا 

هللا صلى ا(زید بن الحسن ، عن معروف ، عن أبي الطفیل ، عن حذیفة بن أسید أن رسول اهللا

إني فرط لكم وأنتم واردون علّي الحوض ، وإني ! یا أیھا الناس « :   قال)علیھ وآلھ وسلم
الثقل األكبر كتاب اهللا :    سائلكم حین تردون علّي عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما

 .انتھى .  »سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ وال تبدلوا 

دیث وحذف منھ ذكر أھل البیت ، وھو في ترجمة زید بن الحسن ھكذا اقتطع الح  
فلعلھ قطع حدیثھ لھذه : قلت . صاحب األنماط ، حكى فیھا أنھ كوفي قدم بغداد منكر الحدیث 
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وقد مر الحدیث بتمامھ .  )59(]  واُهللا غالٌب على أمِره ولكنَّ أكَثر الّناِس ال َیعلموَن [الدعوى 
 .من روایة أبي نعیم في الحلیة 

وفي فرائد السمطین تألیف شیخ اإلسالم المحدث الكبیر إبراھیم بن محمد  ـ 16  
فقال ) ط الھند /  288ص  4ج ( الجویني ، الذي ترجم لھ الذھبي في التذكرة في أواخرھا 

لدین إبراھیم ابن محمد بن المؤید وسمعت من اإلمام المحدث األوحد األكمل صدر ا: فیھ 
 2ج ( قال في فرائد السمطین . الخ ... حّمویھ الخراساني الجویني شیخ الصوفیة قدم علینا 

أنبأني اإلمام مفید الدین أبو جعفر محمد بن علي بن أبي الغنائم ، : وما بعدھا )  142   ص
: تبا إلّي رحمة اهللا علیھما قاال واإلمام سدید الدین یوسف بن علي بن المطھر الحّلیان فیما ك
بروایتھ عن محمد بن  )رحمھ اهللا(أنبأنا الشیخ مھذب الدین الحسین بن أبي الفرج بن ردة النیلي

الحسین بن علي بن محمد بن عبد الصمد ، عن والده ، عن جّده محمد ، عن أبیھ ، عن 
، وأبو بكر محمد بن أحمد السید أبو البركات علي بن الحسین الجوري العلوي : جماعة منھم 

أخبرنا الشیخ الفقیھ : بن علي المعمري ، والفقیھ أبو جعفر محمد بن إبراھیم القائني ، قالوا 
حّدثنا : حّدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : قال  )رحمھ اهللا(أبو جعفر محمد بن علي بن بابویھ

حّدثنا عمرو بن عون : ر قال حّدثنا محمد بن علي بن منصو: العباس بن الفضل المقرئ قال 
قال : عن زید بن أرقم قال  ]عن أبي الضحى  [حّدثنا خالد ، عن الحسن بن عبداهللا : قال 

وعترتي أھل ( كتاب اهللا وعترتي : إني تارك فیكم الثقلین « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 . »وإنھما لن یتفرقا حتى یردا علّي الحوض ) بیتي 

حّدثنا الحسن بن علي بن سعید الجوھري أبو : أنبأنا أبو جعفر بن بابویھ قال  :وبھ   
حّدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي حازم الغفاري : حّدثنا عیسى بن محمد العلوي قال : محمد قال 

حّدثنا عبید اهللا بن موسى ، عن شریك ، عن الركین بن الربیع ، عن القاسم بن حسان ، : قال 
كتاب اهللا : إني تارك فیكم الثقلین   «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: ت قال عن زید بن ثاب

عزَّوجلَّ وعترتي أھل بیتي ، أال وھما الخلیفتان من بعدي ، ولن یتفرقا حتى یردا علّي 
 . »الحوض 

: ل أنبأنا القشیري قا: حّدثنا الحسن بن عبداهللا بن سعید قال : عن ابن بابویھ قال : وبھ   
حّدثني أبي ، حّدثني عبداهللا بن داود ، عن فضیل بن : حّدثنا المغیرة بن محمد بن المھلب قال 

« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: مرزوق ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال 
 كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى: إني تارك فیكم أمرین أحدھما أطول من اآلخر 

 . »األرض طرف بید اهللا ، وعترتي ، أال وإنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض 
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سمعت أبا عمرو :    حّدثنا علي بن الفضل البغدادي قال) :  145ص ( ثم قال في   
یسأل عن معنى ) كذا ( سمعت أبا العباس ثعلب : صاحب أبي العباس غالم ثعلب یقول 

ألن التمسك بھما : لم سّمیا بثقلین ؟ قال  »إني تارك فیكم الثقلین « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قولھ
 .ثقیل 

عن ابن بابویھ ، حّدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوري قال : وبھ   
: حّدثنا إسحاق بن إبراھیم قال : حّدثنا علي بن محمد بن قتیبة ، عن الفضل بن شاذان قال : 

حّدثنا زكریا بن أبي زائدة ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید : ونس قال حّدثنا عیسى بن ی
إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: الخدري قال 

، وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن    كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض: اآلخر 
 . »عليَّ الحوض یفترقا حتى یرّدا 

حّدثني الحسن بن عبداهللا بن : حّدثنا محمد بن عمر قال : عن ابن بابویھ قال : وبھ   
: حّدثني سیدي علي بن موسى بن جعفر قال : حّدثني أبي قال : محمد بن علي التمیمي قال 

بن  حّدثني أبي ، عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد ، عن أبیھ علي ، عن أبیھ الحسین
إني تارك فیكم :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : قال )علیھ السالم(، عن أبیھ علي   علي

 . »كتاب اهللا وعترتي ، ولن یتفّرقا حتى یردا علّي الحوض : الثقلین 

ابن عمي الشیخ الزاھد نظام الدین : أخبرني اإلمامان ) :  233ص  2ج ( وفیھ في   
مؤید الحمویني ، والقاضي ظھیر الدین محمد بن محمد بن علي البناكتي محمد بن علي بن ال

ثم االسفرایني رحمھما اهللا أجازة بروایتھما ، عن والدي شیخ اإلسالم سلطان األولیاء سعد 
: البناكتي قراءة علیھ باسفرایین قال : قال )رضي اهللا عنھ(الحق والدین محمد بن المؤید الحمویني

ابن محمد ) كذا ( عماد الدین عمر ابن شیخ اإلسالم نجم الدین أبو الحسن  أنبأنا شیخ الشیوخ
أنبأنا اإلمام األجل قطب الدین مسعود بن محمد النیسابوري قال : بن حّمویھ رحمھما اهللا قال 

أنبأنا اإلمام الحافظ شیخ السّنة أبو بكر : أنبأنا الشیخ عبد الجبار بن محمد الخواري قال : 
أنبأنا أبو محمد جناح بن نذیر بن جناح القاضي : علي البیھقي قال )    ابن   (ین أحمد بن الحس

حّدثنا إبراھیم بن إسحاق الزھري : حّدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحیم قال : بالكوفة قال 
: حّدثنا جعفر ـ یعني ابن عون ـ ویعلى ، عن أبي حیان التیمي ، عن یزید بن حیان قال : قال 

خطیبًا فحمد اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام فینا ذات یوم رسول اهللا: بن أرقم قال  سمعت زید
إنما أنا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربي ! أما بعد أیھا الناس « : وأثنى علیھ ثم قال 

فأجیبھ ، وإني تارك فیكم الثقلین ، أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والنور فاستمسكوا بكتاب 



وأھل بیتي أذّكركم اهللا « : فحث على كتاب اهللا عزَّوجلَّ ورّغب فیھ ثم قال  »ا بھ اهللا وخذو
 .ثالث مرات  »   في أھل بیتي

أخبرنا أبو بكر : حدیث الثقلین بسند علي بن أحمد الواحدي )  250ص  2ج ( وفیھ   
ّدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهللا الحافظ ، أنبأنا عبداهللا بن محمد بن جعفر الحافظ ، ح

یحیى بن مندة، حّدثنا حمید بن سعد ، حّدثنا یحیى الكرماني ، عن سعید بن مسروق ، عن 
فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خطبنا رسول اهللا: دخلنا على زید بن أرقم فقال : یزید بن حیان ، قال 

ن على الھدى ، ومن أحدھما كتاب اهللا عزَّوجلَّ ، من تبعھ كا: إني تارك فیكم الثقلین « : 
: قالھا ثالث مرات ، قلنا  »، أذّكركم اهللا في أھل بیتي   تركھ كان على ضاللة ، ثم أھل بیتي

آل : ال ، أھل بیتھ وعصبتھ الذین حرموا الصدقة بعده : من أھل بیتھ ، نساؤه ؟ قال ! یا زید 
رواه مسلم ، عن ) و  : (قال الواحدي ) ثم . ( علي ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقیل 

 .بن فضیل ، عن أبي حیان ، عن یزید بن حیان ) محمد ( أبي بكر بن أبي شیبة ، عن 

أخبرني أستاذي اإلمام وحید الدین محمد بن محمد : وما بعدھا )  267ص  2ج ( وفیھ   
ین مناولة في شھر رجب سنة أربع وست )رحمھ اهللا(بن أبي بكر بن أبي یزید الفرعیوني الجویني

أنبأنا والدي اإلمام : أنبأنا اإلمام سراج الدین محمد بن أبي الفتوح إجازة قال : وستمائة قال 
أنبأنا الشیخ اإلمام محمد بن الحسن بن : فخر الدین أبو الفتوح بن محمد الیعقوبي إجازة قال 

حّمویھ أنبأنا شیخ اإلسالم جمال السّنة أبو عبداهللا محمد بن : سھل العباسي الطوسي قال 
أنبأنا : الجویني قّدس اهللا روحھ سماعًا علیھ في شعبان سنة تسع وعشرین وخمسمائة قال 

، )رضي اهللا عنھ(زاھر بن طاھر بن محمد بن محمد الشحامي ، أنبأنا الشیخ أحمد بن الحسین
ابن نذیر بن جناح القاضي بالكوفة ، حّدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أنبأنا أبو محمد جناح 

دحیم الشیباني ، حّدثنا إبراھیم بن إسحاق الزھري ، حّدثنا جعفر ـ یعني ابن عون ـ ویعلى ـ 
: سمعت زید بن أرقم قال : یعني ابن عبید ـ عن أبي حیان التیمي ، عن یزید بن حیان قال 

أما « : ، ثم قال   خطیبًا فحمد اهللا وأثنى علیھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(هللاقام فینا ذات یوم رسول ا
، وإني تارك فیكم الثقلین   إنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیبھ! بعد أیھا الناس 

فحّث على  »فاستمسكوا بكتاب اهللا وخذوا بھ ) والنور ( أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى : 
 .ثالث مرات  »وأھل بیتي ، أذّكركم اهللا في أھل بیتي    «: فیھ ، ثم قال كتاب اهللا ورّغب 

رحمھ (وأخبرني بھذا الحدیث القاضي نصیر الدین محمد بن محمد بن علي البناكتي  

، وابن عمي األمیر اإلمام نظام الدین خلف المشایخ محمد بن علي بن المؤید   إجازة)اهللا
القاضي ، وإجازة ابن عمي من والدي شیخ اإلسالم سعد إجازة بسماع )رحمھ اهللا(الحمویني

بھذا الحدیث القاضي نصیر الدین ( أنبأنا : قال )رضي اهللا عنھ(الحق والدین محمد بن المؤید



ابن عم والدي شیخ )    محمد بن محمد بن علي الحمویني إجازة بسماع القاضي وإجازة
الحسن بن محمد بن حّمویھ قّدس اهللا  الشیوخ تاج الدین أبو محمد عبداهللا بن عمر بن أبي

أنبأنا أبي شیخ الشیوخ عماد الدین أبو حفص عمر بن أبي : قال ) رھا ( أرواحھم ، بمدینة 
: أنبأنا اإلمام قطب الدین مسعود بن محمد النیسابوري قال : الحسن رحمة اهللا علیھم قال 

نبأنا األستاذ اإلمام أبو بكر أحمد بن أ: أنبأنا اإلمام أبو عبداهللا محمد بن الفضل الفراوي قال 
وساق الحدیث كما . الحسین البیھقي الحافظ رحمھم اهللا بإسناده المذكور إلى زید بن أرقم 

 .ثالث مرات : كتبناه ـ أوًال ـ إلى قولھ 

أخبرتنا الشیخة الصالحة زینب بنت القاضي عماد الدین أبي ) :  272ص  2ج ( وفیھ   
زاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلي قطب وقتھ رحمة اهللا علیھم سماعًا صالح نصر بن عبد الر

علیھا بمدینة السالم بغداد عصر یوم الجمعة السادس والعشرین من شھر صفر سنة اثنین 
أخبرك الشیخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقاء : وسبعین وستمائة ، قیل لھا 

نة سبع عشرة وستمائة بالمدرسة القادریة ؟ قراءة علیھ وأنت تسمعین في خامس رجب س
أنبأنا أبو القاسم سعید بن أحمد البناء وأبو محمد المبارك بن أحمد بن : نعم ، قال : قالت 

أنبأنا أبو نصر محمد بن : بركة الكندي في جمادى األولى سنة اثنین وأربعین وخمسمائة قاال 
حّدثنا : د الرحمن بن العباس المخلص قال أنبأنا أبو طاھر محمد بن عب:    محمد الزیني قال

أبو القاسم عبداهللا بن محمد بن عبد العزیز البغوي ، حّدثنا بشر بن الولید الكندي ، حّدثنا 
صلى اهللا علیھ (محمد بن طلحة ، عن األعمش ، عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري ، عن النبي

( كتاب اهللا عزَّوجلَّ : ارك فیكم الثقلین إني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإني ت« : قال )وآلھ وسلم
ني ( ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإن اللطیف الخبیر أخبر ) حبل 

 .»    أنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض ، فانظروا ما تخلفوني فیھما) 

أبي القاسم بن  أخبرنا العدل الصالح رشید الدین محمد بن) :  274ص  2ج ( وفیھ في   
أنبأنا اإلمام السید أبو محمد الحسن ابن علي بن : عمر المقرئ بقراءتي علیھ بھا ، قال 

المرتضى الحسني إجازة ، أنبأنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السالمي إجازة ـ حیلولة 
علي  أنبأنا عبد الوھاب بن علي بن:    ـ وأخبرنا العدل أبو طالب علي بن أنجب إذنا قال

رضي (إجازة ، أنبأنا شیخ اإلسالم جمال السّنة معین الدین أبو عبداهللا محمد بن حّمویھ الجویني

أنبأنا اإلمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي إجازة ، أنبأنا : إجازة قال )اهللا عنھ
بأنا القاضي أبو محمد أن: إجازة قال  )رحمھ اهللا(الربیع)    ابن   (اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد 

أنبأنا أبو العباس عطاء بن أحمد بن إدریس وأبو زكریا یحیى بن :    عبد الملك بن كعب ، قال
: أنبأنا الشیخ أبو عبداهللا محمد بن علي الحكیم الترمذي قال : زكریا بن معاذ الترمذي قاال 



زید بن الحسن  ، أنبأنا) ابن عبد الرحمن الكوفي أبو سلیمان الوشاء ( أنبأنا نصر 
، عن   أنبأنا معروف بن خربوذ المكي ، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة: قال )   األنماطي   (

من حجة الوداع خطب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما صدر رسول اهللا: حذیفة بن أسید الغفاري قال 
مثل نصف عمر  إنھ قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھ لن یعمر نبي إال! أیھا الناس « : فقال 

الذي یلیھ من قبل ، وإني أظن أن یوشك أن أدعى فأجیب ، وإني فرطكم على الحوض ، 
الثقل األكبر : وإني سائلكم حین تردون علي عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

وال تضّلوا وال ) بھ ( بید اهللا وطرف بأیدیكم فاستمسكوا ) منھ ( كتاب اهللا سبب طرف 
وعترتي أھل بیتي ، فإني قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھما لن یتفرقا حتى یرّدا عليَّ  تبدلوا ،

 . »الحوض 

قال المحقق المحمودي . قد سبق عن حذیفة ذكر بعضھ نقًال من تاریخ الخطیب  :قلت   
أبو یعلى الموصلي وقد رواه أیضًا ) :  145ص  2ج ( في تحقیقھ على كتاب فرائد السمطین 

حّدثنا سفیان بن وكیع ، حّدثنا محمد بن فضیل ، : من نسخة تركیا قال ) أ /  68( في مسنده 
سمعت : ، عن أبي سعید الخدري قال   عن عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي

لثقلین ما إن أخذتم إني قد تركت فیكم ا! یا أیھا الناس « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى :   لن تضلوا بعدي ، أحدھما أكبر من اآلخر )60(بھ

 . »إنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض ) و ( األرض ، وعترتي أھل بیتي 

ھیم الثعلبي في تفسیر اآلیة رواه أیضًا أحمد بن محمد بن إبرا: ثم قال ـ أي المحمودي ـ   
حّدثنا الحسن ابن محمد بن حبیب : قال )  1ج ( من سورة آل عمران من تفسیره )  103( 

حّدثنا الفضل بن موسى الشیباني ، أخبرنا عبد : وجدت في كتاب جدي بخطھ قال : قال 
لى اهللا علیھ ص(سمعت رسول اهللا: الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید قال 

إني تركت فیكم الثقلین إن أخذتم بھما لن تضلوا بعدي ! أیھا الناس « : یقول )وآلھ وسلم
إلى األرض  :أو قال كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض : أحدھما أكبر من اآلخر 

 . »وعترتي أھل بیتي ، أال وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض  )كذا ( 

 6ج ( ورواه أیضًا العقیلي في ترجمة عبداهللا بن داھر من ضعفائھ : ل المحمودي ثم قا  
قال : حّدثنا عبداهللا بن داھر قال : حّدثنا أحمد بن یحیى الحلواني قال : قال )  104الورق / 

كتاب اهللا وعترتي ، وإنھما لن : إني تارك فیكم الثقلین « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .»   ال جمیعًا حتى یردا عليَّ الحوض ، فانظروا كیف تخلفوني فیھمایزا

 ) . 250ص  2ج ( قد وجدتھ في كتاب الضعفاء للعقیلي  :قلت   

                                                           
 .» بھما « كذا ، والصواب ) 60(



( ورواه أیضًا ـ أي العقیلي ـ في ترجمة ھارون بن سعید من ضعفائھ : قال المحمودي   
ى بن الحسن ابن فرات القزاز حّدثنا محمد بن عثمان ، حّدثنا یحی: قال )  228الورق  12ج 

، حّدثنا محمد بن أبي حفص العطار ، عن ھارون بن سعد ، عن عبد الرحمن بن أبي سعید 
: إني تارك فیكم الثقلین « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: الخدري ، عن أبیھ قال 

، وعترتي أھل بیتي أحدھما كتاب اهللا تبارك وتعالى سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم 
 . »وإنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض 

 ) . 362ص  4ج ( قد وجدتھ في كتاب العقیلي  :قلت   

أما حدیث زید بن أرقم وأبي سعید الخدري ) :    146   ص   (ثم قال المحمودي   
وأما حدیث حذیفة بن أسید فقد رواه الطبراني ، قد . فأسانیده ومصادره غیر محصورة 

وجدتھ ونقلتھ منھ ، وسیأتي إن شاء اهللا عنھ في مسند حذیفة من المعجم الكبیر 
بسندین ، ورواه عنھ في باب  )61(.. )ص  1ج /  1ط ( وفي )   ب   /   149  الورق   1   ج   (

 ) . 164ص  9ج ( مناقب أھل البیت من مجمع الزوائد 

ورواه ابن عساكر بسند آخر عن زید بن الحسن ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي   
من )علیھ السالم(من ترجمة أمیر المؤمنین)  546( الطفیل ، عن حذیفة بن أسید في الحدیث 

ص  2ج ( و )   46   ـ   45   ص 2، ج  547( قد وجدتھ فیھا وھو الحدیث . تاریخ دمشق 
 ) . 1ط /  47

وقریبًا ) :  147ص  2ج ( لمحمودي في تحقیقھ على فرائد السمطین وقال المحقق ا  
) ب  75الورق  1ج ( منھ ـ أي من حدیث علي المذكور في األصل ـ رواه البزار في مسنده 

أنبأنا سعاد بن سلیمان : أنبأنا علي بن ثابت ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن جعفر قال : قال 
إني :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : عن علي قال  ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،

.  »كتاب اهللا وأھل بیتي وإنكم لن تضلوا بعدھما : مقبوض ، وإني قد تركت فیكم الثقلین 
قد وجدتھ في كشف األستار عن زوائد البّزار تألیف صاحب مجمع الزوائد ، ذكره في : قلت 

في آخر خطبة سندھا )  181ص ( أمالي أبي طالب وفي ) .  221ص  3ج ( كشف االستار 
خذوا عّني عن خاتم المرسلین حّجة من ذي حّجة   «:    )علیھ السالم(عن علي)  179ص ( في 

كتاب اهللا وعترتي : إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضّلوا :    قالھا في حّجة الوداع
 . » أھل بیتي ، إنھما لن یفترقا حّتى یردا عليَّ الحوض

وقال المحقق في تحقیقھ على حدیث یزید بن حیان في تحقیقھ على حدیث زید بن أرقم   
ولحدیث الثقلین : فقال المحقق ھناك )  233ص  2ج ( الذي نقلتھ من فرائد السمطین من 

                                                           
 . 3052، مسند حذیفة بن ُاسید ، الحدیث  180/  3) 61(



بروایة زید بن أرقم طرق ومصادر ، وأشھرھا روایة وأصحھا سندًا ھو ما رواه البیھقي في 
 ) .ط الغري /  93ص ( من مناقبھ )    14   (اه الخوارزمي في الفصل بعض كتبھ ، ورو

من المستدرك )علیھ السالم(ورواه أیضًا الحاكم النیسابوري في باب فضائل أمیر المؤمنین  
 ) . 109ص  3ج ( 

من ترجمة أمیر )  534( ورواه أیضًا أبو یعلى الموصلي كما في الحدیث   
 ) . 36ص  2ج ( خ دمشق من تاری)علیھ السالم(المؤمنین

من )علیھ السالم(من ترجمة أمیر المؤمنین)  46( ورواه أیضًا البالذري في الحدیث   
 ... ) .ص  2ج (  1وفي ط )  315أو ص ... الورق  1ج ( أنساب األشراف 

من خصائص أمیر المؤمنین )  73( ورواه أیضًا الحافظ النسائي في الحدیث   
: أخبرنا أحمد بن المثنى قال : قال )  93ي ط الغري ، ص ط مصر ـ وف/   21   ص   (

حّدثنا حبیب بن : قال ) األعمش ( أخبرنا أبو عوانة ، عن سلیمان : حّدثنا یحیى بن معاذ قال 
من حّجة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما دفع النبي: أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم قال 

كأني قد دعیت فأجبت وإني تارك « : أمر بدوحات فقممن ، ثم قال الوداع ونزل غدیر خم ، 
فیكم الثقلین ـ أحدھما أكبر من اآلخر ـ كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي فانظروا كیف تخلفوني 

إن اهللا موالي وأنا ولي كل « : ثم قال  »فیھما فإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 
من كنت ولّیھ فھذا ولّیھ ، اللھم وال من « : فقال )ي اهللا عنھرض(، ثم أنھ أخذ بید علي »مؤمن 

سمعتھ من رسول ) أنت : ( فقلت لزید ) : قال أبو الطفیل . (  »وااله وعاد من عاداه 
نعم ، وإنھ ما كان في الدوحات أحد إال رآه بعینھ وسمعھ بإذنھ : ؟ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى . 

ورواه أیضًا ) :  235ص  2ج ( محمودي في تحقیقھ على فرائد السمطین ثم قال ال  
: قال )    536   ص  1   ج   (یوسف بن یعقوب بن سفیان الفسوي في كتاب المعرفة والتاریخ 

یحیى بن ( حّدثنا ابن فضیل عن أبي حیان : حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وعلي بن المنذر قاال 
إلى زید بن ) كذا ( انطلقت أنا وحصین بن عقبة : حیان قال عن یزید بن ) سعید بن حیان 

 .إلى آخره ... ارقم 

والحدیث رواه أیضًا : من فرائد السمطین )  251ص  2ج ( وقال في تحقیقھ على   
الحافظ ابن عساكر في ترجمة شارزما بنت جعفر أمة العزیز الدیلمیة ، من تاریخ دمشق من 

أخبرنا أبو محمد بن األكفاني ، أنبأنا : قال ) ب /  231ق الور 19ج ( النسخة الظاھریة 
عبد العزیز الكتاني ، أخبرتنا أمة العزیز شارزما ابنة جعفر الدیلمیة ، قدمت علینا ، قراءة 

یحیى بن مندة ، أنبأنا عبداهللا بن ) ظ ( أنبأنا أبو عبداهللا محمد بن إسحاق ابن : علیھا قالت 



حمد ابن أبي یعقوب الكرماني ، أنبأنا حسان ، عن سعید بن یعقوب بن إسحاق ، أنبأنا م
: ( دخلنا علیھ فقلنا لھ ) : سعید ( عن زید بن أرقم قال ) كذا ( مسروق ، عن سعید بن حیان 

وصّلیت خلفھ ، قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صاحبت رسول اهللا ]كثیر  [لقد رأیت خیرًا ) ! یا زید 
نما أخِّرت لشر ، ما حدثتكم بھ فاقبلوه ، وما سكّت عنھ فدعوه ، ثم لقد رأیتھ ولقد خشیت أ: 

« : وقال ) ظ ( بواد بین مكة والمدینة یدعى بخم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام فینا رسول اهللا: قال 
كتاب اهللا حبل من اتبعھ : إنما أنا بشر یوشك أن أدعى فأجیب ، أال وإّني تارك فیكم الثقلین 

وأھل بیتي ، اذكروا اهللا في أھل « : ثم قال  »ھدى ومن تركھ كان على ضاللة كان على ال
 .ثالث مرات  »بیتي 

ورواه أیضًا الحافظ ابن عساكر بسند آخر في ترجمة أحمد بن علي بن محمد أبي نصر   
وقال المحقق المحمودي ) .  11الورق ( من معجم الشیوخ )  58( الطوسي تحت الرقم 

والحدیث رواه أیضًا عبد بن حمید الكشي في ) :  268ص  2ج ( حدیث في مخرجًا لھذا ال
عن یزید بن ) كذا ( أخبرنا جعفر بن عون ، أنبأنا حیان التیمي : قال )  40الورق ( مسنده 

فحمد اهللا وأثنى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام فینا رسول اهللا: سمعت زید بن أرقم یقول : حیان قال 
فإنما أنا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربي فأجیبھ ، ! أما بعد أیھا الناس « : علیھ ثم قال 

وإني تارك فیكم الثقلین ، أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والنور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا بھ 
ثالث  »وأھل بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي « : فحّث على كتاب اهللا ورّغب فیھ ثم قال  »

 .مرات 

ولحدیث الثقلین عن  :أقول : ما لفظھ )  273ص ( في تخریج حدیث أبي سعید وقال   
أبي سعید الخدري كغیره من أكابر الصحابة طرق كثیرة ومصادر ، وقد رواه أیضًا 

أنبأني : قال ) ط الغري /  104ص  1   ج  (من مقتلھ )  6( الخوارزمي في أوسط الفصل 
، أخبرنا محمد بن عبد   أخبرنا زاھر بن طاھر )الحسن بن أحمد الھمداني ( أبو العالء 

الرحمن ، أخبرنا محمد بن محمد الحیري ، أخبرنا محمد ابن الموصلي ، حّدثنا بشر بن 
الولید ، عن محمد بن طلحة عن األعمش ، عن عطیة ابن سعید ، عن أبي سعید أن 

: إني تارك فیكم الثقلین إني أوشك أن أدعى فأجیب ، و« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
كتاب اهللا حبل ممدود بین السماء واألرض وعترتي أھل بیتي ، أال وإن اللطیف الخبیر 

 . »أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، فانظروا ما تخلفوني فیھما 

 .انتھى ما نقلتھ من تخریج المحمودي   

« ولنذكر ھنا روایات لحدیث الثقلین في كتب لم نظفر بھا ، وقد ذكرھا السیوطي في   
نقًال عن السیوطي كما » كنز العمال « وغیره ، ورتبھ المتقي الھندي في » جمع الجوامع 



صلى اهللا علیھ وآلھ (أفاده في أول كنز العمال ، فذكر حدیث الثقلین ومن رواه عن رسول اهللا

 .من أھل الكتب بألفاظھ المختلفة  ومن أخرجھ)وسلم

فرواه في كنز العمال في الباب الثاني في االعتصام بالكتاب والسّنة   
: إني تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا ! یا أیھا الناس « : بلفظ )    153  ص   1   ج   (

 .وأفاد أنھ أخرجھ الترمذي عن جابر  »كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي 

عن جابر ، وأورده في كنز )  66ص  3ج ( رجھ الطبراني في الكبیر وأخ :قلت   
كتاب اهللا حبل ممدود ما بین السماء : إني تارك فیكم خلیفتین « : العمال ھناك بلفظ 

وأفاد أنھ .    »  واألرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا علّي الحوض
إني تارك فیكم    «:   وبلفظ. بیر عن زید بن ثابت أخرجھ أحمد في المسند والطبراني في الك

كتاب اهللا سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم وعترتي : ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعده 
، وأفاد أنھ أخرجھ البارودي عن  »  أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

ا أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب فإنم! أما بعد أیھا الناس « : وبلفظ . أبي سعید 
أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والنور من استمسك بھ وأخذ بھ كان :   ، وأنا تارك فیكم ثقلین

على الھدى ، ومن أخطأه ضّل ، فخذوا بكتاب اهللا تعالى واستمسكوا بھ ، وأھل بیتي أذّكركم 
ند وعبد بن حمید ومسلم عن زید بن ، وأفاد أنھ أخرجھ أحمد في المس »اهللا في أھل بیتي 

كتاب اهللا وعترتي : إني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإني تارك فیكم الثقلین    «: وبلفظ . أرقم 
، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإن اللطیف الخبیر 

وأفاد أنھ » تخلفوني فیھما ، فانظروا كیف   خّبرني أنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض
 .   أخرجھ ابن أبي شیبة وابن سعد وأحمد في المسند وأبو یعلى عن أبي سعید

ص  2  ج   (ھو في معجم الطبراني ویأتي إن شاء اهللا ، وھو في مسند أبي یعلى  :قلت   
حّدثنا بشر بن الولید ، حّدثنا محمد بن طلحة ، عن األعمش ، عن عطیة بن : قال )  297

إلى آخره ، وفي لفظھ »   إني أوشك« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(د ، عن أبي سعید أن النبيسع
،  »فانظروا بم تخلفوني فیھما : ـ الى قولھ ـ  إن اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن یفترقا« : 

یتي ، كتاب اهللا وعترتي أھل ب: إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ بعدي لن تضّلوا « : وبلفظ 
، وأفاد أنھ أخرجھ عبد بن حمید وابن األنباري  »وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

إني لكم فرط ، وإنكم واردون عليَّ الحوض عرضھ ما بین « : عن زید بن ثابت ، وبلفظ 
صنعاء إلى بصرى ، فیھ عدد الكواكب من قدحان الذھب والفضة ، فانظروا كیف تخلفوني 

األكبر كتاب اهللا سبب طرفھ بید : وما الثقالن یا رسول اهللا ؟ قال : قیل )   كذا   (في الثقالن 
اهللا وطرفھ بأیدیكم ، فتمسكوا بھ لن تزلوا وال تضلوا ، واألصغر عترتي ، وإنھما لن یتفرقا 



حتى یردا عليَّ الحوض ، وسألت لھما ذلك ربي ، وال تقّدموھما فتھلكوا وال تعلموھما 
 .، وأفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن زید بن ثابت  »منكم فإنھما أعلم 

ولكن عن زید بن أرقم )  66ص  3ج ( قد وجدتھ في معجم الطبراني في الكبیر  :قلت   
. 

كتاب اهللا حبل ممدود ما بین : إني تارك فیكم خلیفتین « : وأورده في كنز العمال بلفظ   
، وأفاد أنھ  »   ھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوضالسماء واألرض وعترتي أھل بیتي وإن

: قلت . أخرجھ أحمد في المسند والطبراني في الكبیر وسعید بن منصور عن زید بن ثابت 
 ) . 171  و 170ص  5ج ( ھو في معجم الطبراني الكبیر 

 .والطبراني في الكبیر عن زید بن أرقم : قال في كنز العمال   

بنحو اللفظ المذكور ، أي وروى في كنز العمال )  190ص  5ج ( ھو في الكبیر  :قلت   
« : فھو عطف على المذكور أّوًال في قولنا » وبلفظ « : وھكذا سائر قولنا . الخ ... بلفظ 

 .الخ » ... فرواه في الباب الثاني 

، أمرین    إني تارك فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا بعدي! أیھا الناس « : وبلفظ   
كتاب اهللا حبل ممدود ما بین السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي : أحدھما أكبر من اآلخر 

، وأفاد في كنز العمال أنھ أخرجھ أبو یعلى  »، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض 
 .والطبراني في الكبیر عن أبي سعید 

ثنا سفیان بن وكیع ، حّدثنا محمد حّد) :  376ص  2ج ( ھو في مسند أبي یعلى  :قلت   
بن فضیل ، عن عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال 

 .الحدیث  »یا أیھا الناس « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: 

ضلوا إن إني تارك فیكم أمرین لن ت! أیھا الناس « : وذكره في كنز العمال ، بلفظ   
كتاب اهللا وأھل بیتي عترتي ، تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ، من : اتبعتموھما 

 .  ، وأفاد أنھ أخرجھ الحاكم عن زید بن أرقم »كنت مواله فعلي مواله 

كتاب اهللا :    تركت فیكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بھ« : ورواه في كنز العمال بلفظ   
وأفاد أنھ أخرجھ ابن أبي شیبة والخطیب في المتفق والمفترق عن ،  »وعترتي أھل بیتي 

 .جابر 

كتاب اهللا حبل ممدود ما : كأني قد دعیت فأجبت ، إني تارك فیكم الثقلین « : وبلفظ   
بین السماء واألرض وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض ، 

د أنھ أخرجھ أبو یعلى والطبراني في الكبیر عن أبي ، وأفا »فانظروا كیف تخلفوني فیھما 
 .سعید 



حّدثنا أبو بكر ، حّدثنا محمد ابن بشر ، ) :  303ص  2ج ( في مسند أبي یعلى  :قلت   
إني تارك « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حّدثنا زكریا ، حّدثني عطیة ، عن أبي سعید ، عن النبي

كتاب اهللا حبل ممدود بین السماء واألرض وعترتي : اآلخر فیكم الثقلین أحدھما أكبر من 
 .انتھى .  »أھل بیتي ، ولن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

لعدة أحادیث ، واللفظ الذي أورده السیوطي لعلھ في )  301ص ( والسند المذكور في   
( معجمھ الكبیر بقیة مسند أبي یعلى ولیس عندي كلھ اآلن ، وأما ما أورده الطبراني فھو في 

 ) . 66و  65ص  3ج 

كأني قد دعیت فأجبت ، إني تارك فیكم الثقلین ، « : ورواه في كنز العمال بلفظ   
كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما ، : أحدھما أكبر من اآلخر 

مؤمن ، من كنت فإنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض ، إن اهللا موالي وأنا ولي كل 
، وأفاد أنھ أخرجھ الطبراني في  »مواله فعلي مواله ، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه 

 .الكبیر والحاكم عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم 

 ) . 186و  185ص  5ج ( ھو في معجم الطبراني الكبیر  :قلت   

، وإني    عمر الذي كان قبلھإني ال أجد لنبي إال نصف « : ورواه في كنز العمال بلفظ   
ألیس تشھدون أن   «: نصحت ، قال : ؟ قالوا » أوشك أن أدعى فأجیب ، فما أنتم قائلون 

، وأن البعث    ال إلھ إال اهللا ، وأن محمدًا عبده ورسولھ ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق
معون ؟ فإني فرطكم وأنا أشھد معكم ، أال ھل تس« : نشھد ، قال : ؟ قالوا  »بعد الموت حق 

، وإن عرضھ أبعد ما بین صنعاء وبصرى ،    على الحوض ، وأنتم واردون علي الحوض
وما : قالوا  »فیھ أقداح عدد نجوم السماء من فضة ، فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین 

ال كتاب اهللا طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ و« : الثقالن یا رسول اهللا ؟ قال 
تضلوا ، واآلخر عترتي ، وإن اللطیف الخبیر نّبأني أنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ 

، فسألت ذلك لھما ربي ، فال تقدموھما فتھلكوا ، وال تقصروا عنھما فتھلكوا ،   الحوض
، اللھم وال من وااله   وال تعلموھم فإنھم أعلم منكم ، من كنت أولى بھ من نفسھ فعلي ولّیھ

 .، وأفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم  »عاداه وعاد من 

 ) . 187و  186ص  5ج ( ھو في المعجم الكبیر للطبراني  :قلت   

إني قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھ لن ! یا أیھا الناس « : ورواه في كنز العمال بلفظ   
، وإني   ھ ، وإني قد یوشك أن أدعى فأجیبیعّمر نبي إّال نصف عمر الذي یلیھ من قبل

نشھد أّنك قد بّلغت وجاھدت : ؟ قالوا  »مسؤول وإنكم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون 
ألیس تشھدون أن ال إلھ إال اهللا ، وأن محمدًا عبده ورسولھ ، وأن جّنتھ « : قال . ونصحت 



وأن الساعة آتیة ال ریب  ،  حّق وناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت
إّن اهللا موالي وأنا مولى المؤمنین ! فیھا ، وأن اهللا یبعث من في القبور ؟ یا أیھا الناس 

اللھم وال من وااله وعاد یعني علّیًا ـ   ـأولى بھم من أنفسھم ، فمن كنت مواله فھذا مواله 
وض أعرض ما بین بصرى إني فرطكم وإنكم واردون عليَّ الح! من عاداه ، یا أیھا الناس 

إلى صنعاء ، فیھ عدد النجوم قدحان من فّضة ، وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین 
الثقل األكبر كتاب اهللا عزَّوجلَّ ، سبب طرفھ بید اهللا : ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

ھ قد نّبأني وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ ال تضّلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فإن
، وأفاد أنھ أخرجھ الحكیم  »حتى یردا عليَّ الحوض  )62(اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا

 .راني في الكبیر الترمذي والطب

أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر والضیاء في )  36ص ( وفي ینابیع المودة للقندوزي   
 .المختارة ، عن أبي الطفیل ، عن حذیفة بن أسید 

فھذه الجملة من الباب الثاني ) .  180ص  3ج ( ھو في معجم الطبراني الكبیر  :قلت   
كنز العمال « قسم األقوال وھو في الجزء األول من  في االعتصام بالكتاب والسّنة ، وھو من

 «. 

وفي الجزء األول أیضًا في الباب الثاني في االعتصام بالكتاب والسنة ، وھو في قسم   
صلى اهللا علیھ (عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبیھ ، عن علي بن أبي طالب أن النبي: األفعال 

كتاب اهللا سبب بید اهللا وسبب : إن أخذتم بھ لن تضلوا إني قد تركت فیكم ما « : قال )وآلھ وسلم
وأخرج في . ، وأفاد أنھ أخرجھ ابن جریر في تھذیب اآلثار وصححھ  »بأیدیكم وأھل بیتي 

: أنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنز العمال في ھذا الباب أیضًا عن زید بن ثابت ، عن رسول اهللا
، وأفاد أنھ  »هللا وأھل بیتي یردان عليَّ الحوض جمیعًا كتاب ا: قد تركت فیكم خلیفتین « 

 .انتھى » تھذیب اآلثار « أخرجھ ابن جریر في 

وذكر ابن حجر الھیتمي ھذا الحدیث مطوًال وصححھ عند ذكره لحدیث الغدیر في   
صلى اهللا علیھ وآلھ (أنھ:    ولفظھ عند الطبراني وغیره بسند صحیح: فقال )  44ص ( صواعقھ 

إنھ قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھ لم ! أیھا الناس « : خطب بغدیر خم تحت شجرات فقال )وسلم
یعّمر نبي إال نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ ، وإني ألظن أني یوشك أن أدعى فأجیب ، 

نشھد أنك قد بّلغت وجھدت : ؟ قالوا  »وإني مسؤول وإنكم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون 
ألیس تشھدون أن ال إلھ إال اهللا ، وأن محمدًا عبده « : خیرًا ، فقال ونصحت فجزاك اهللا 

                                                           
بیاء مثناة من أسفل ثم تاء مثناة من أعال ثم فاء ثم صاد » لن یتفصیا « وفي روایة الحسین بن القاسم في شرح الغایة ) كذا ) ( 62(

 .مھملة ثم یاء مثناة من أسفل 



ورسولھ ، وأن جّنتھ حق ، وأن ناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، 
قال . بلى نشھد بذلك : ؟ ، قالوا وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا وأن اهللا یبعث من في القبور 

إن اهللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم ! أیھا الناس «  :ثم قال  »اللھم اشھد « : 
 »اللھم وال من وااله وعاد من عاداه یعني علیًا ـ   ـ من أنفسھم فمن كنت مواله فھذا مواله

إني فرطكم وإنكم واردون عليَّ الحوض أعرض مما بین بصرى !    أیھا الناس« : ثم قال 
حان من فّضة ، وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین إلى صنعاء ، فیھ عدد النجوم قد
الثقل األكبر كتاب اهللا عزَّوجلَّ سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ : ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

بأیدیكم فاستمسكوا بھ ال تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھ قد نّبأني اللطیف 
 .انتھى  »ى یردا عليَّ الحوض حت) كذا (  الخبیر أنھما لن ینقضیا

إني    «: وفي روایة صحیحة ) :  150ص ( وقال ابن حجر الھیتمي في الصواعق   
زاد  »   كتاب اهللا وأھل بیتي عترتي: تارك فیكم أمرین لن تضلوا إن اّتبعتموھا وھما 

ا ، وال إني سألت ذلك لھما ، فال تقدموھما فتھلكوا وال تقصروا عنھما فتھلكو« : الطبراني 
 .انتھى .  »تعلموھم فإنھم أعلم منكم 

ما )    36   ص 2ج ( وفي ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ ابن عساكر   
فأخبرناه أبو محمد السیدي ، أنبأنا أبو محمد عثمان البجیري ، أنبأنا أبو عمر بن : لفظھ 

ق بن علي ، أنبأنا حسان بن إبراھیم ، أنبأنا حمدان ، أنبأنا أبو یعلى الموصلي ، أنبأنا األزر
نزل : محمد بن سلمة ، عن أبیھ ، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة أنھ سمع زید بن أرقم یقول 

بین مكة والمدینة عند سمرات خمس دوحات عظام ، فكنس )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
، ثم قام خطیبًا فحمد    فصلى) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(الناس ما تحت السمرات ، ثم راح رسول اهللا

إني تارك ! یا أیھا الناس « : ثم قال : اهللا وأثنى علیھ وذكر ووعظ وقال ما شاء اهللا أن یقول 
« : ثم قال  »كتاب اهللا وأھل بیتي عترتي ) : ظ (  فیكم أمرین لن تضلوا إذا اتبعتموھما

نعم ، فقال : ؟ ـ قالھ ثالث مرات ـ فقال الناس    »  أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم
 . »من كنت مواله فإن علیًا مواله « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

( ورواه أیضًا البالذري في الحدیث : قال المحقق المحمودي في تحقیقھ علیھ ما لفظھ   
)    315   ص   1   ج  (اف من كتاب أنساب األشر)علیھ السالم(من ترجمة أمیر المؤمنین)  36

حّدثنا عبد الملك بن محمد بن عبداهللا الرقاشي ، حّدثنا یحیى بن حماد ، حّدثنا أبو عوانة : قال 
، عن األعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عامر بن واثلة أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم 

ما كّنا بغدیر خم أمر بدوحات فقممن في حّجة الوداع ، فل)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا مع النبي: قال 
إن اهللا موالي وأنا مولى كل مؤمن ، وأنا ) و ( كأني قد دعیت فأجبت « : ، ثم قام فقال 



كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي فإنھما لن یفترقا حتى : تارك فیكم ما إن تمّسكتم بھ لن تضّلوا 
ھ فھذا ولّیھ اللھم وال من وااله من كنت ولّی« : ثم أخذ بید علي فقال »    یردا عليَّ الحوض

صلى اهللا (أنت سمعت ھذا من رسول اهللا: قلت لزید ) :    أبو الطفیل( ، قال  »وعاد من عاداه 

 .ما كان في الدوحات أحد إال وقد رأى بعینھ وسمعھ بإذنھ : ؟ قال )علیھ وآلھ وسلم

عساكر من تاریخ ابن )علیھ السالم(وفي ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب  
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسین بن المرزوقي ، ) :  547رقم الحدیث /   45  ص   2   ج   (

أنبأنا أبو الحسین محمد بن علي بن المھتدي ، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن 
، أنبأنا نصر بن عبد الرحمن أبو سلیمان ) كذا ( الحسن ، أنبأنا العباس بن أحمد البرتي 

، أنبأنا زید بن الحسن األنماطي ، أنبأنا معروف ابن خربوذ المكي عن أبي ) كذا ( اد الرش
صلى (لما قفل رسول اهللا: الطفیل عامر بن واثلة ، عن حذیفة بن أسید ـ وفي نسخة سوید ـ قال 

عن حّجة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا )اهللا علیھ وآلھ وسلم
قد نّبأني اللطیف الخبیر ! أیھا الناس    «: ثم بعث إلیھن فصلى تحتھن ثم قام فقال  حولھن ،

أنھ لم یعمر نبي إال مثل نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ ، وإني ألظن أن یوشك أن أدعى 
نشھد أنك قد بلغت : ؟ قالوا  »فأجیب ، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون 

ألستم تشھدون أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا « : هللا خیرًا قال ونصحت وجھدت فجزاك ا
وأن الموت حق ، وأن البعث ) ز / ب /  136(  ، وأن جّنتھ حق وناره حق  عبده ورسولھ
: ؟ ، قالوا  »   ، وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا وأن اهللا یبعث من في القبور   بعد الموت حق

إن اهللا موالي وأنا مولى ! أیھا الناس « : ثم قال  »شھد اللھم ا« : بلى نشھد بذلك ، قال 
مواله ، اللھم وال )    علي   (المؤمنین وإني أولى بھم من أنفسھم ، فمن كنت مواله فھذا 

وإنكم واردون علّي ) إني فرطكم ! ( أیھا الناس « : ثم قال  »من وااله وعاد من عاداه 
یھ آنیة عدد النجوم قدحان من ذھب الحوض حوضي أعرض مما بین بصرى وصنعاء ، ف

) ب /    114   (وقدحان من فضة ، وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین فانظروا 
الثقل األكبر كتاب اهللا سبب طرفھ بید اهللا عزَّوجلَّ وطرف بأیدیكم : كیف تخلفوني فیھما 

نّبأني اللطیف الخبیر ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھ قد    فاستمسكوا بھ وال تضلوا وال تبدلوا
 .   انتھى.  »أنھما لن یتفرقا حتى یردا علّي حوضي 

ھذا ھو الصواب الموافق لما في : قال المحقق المحمودي على قولھ عن حذیفة بن أسید   
 .النسخة األزھریة 

وفي كتاب عبقات األنوار نقًال عن ابن كثیر عن ابن عساكر ، عن حذیفة بن أسید : قال   
عن جواھر )  312   من حدیث الثقلین ص 1ج ( ثم قال ورواه في العبقات  الغفاري ،



العقدین عن الطبراني في الكبیر والضیاء في المختارة عن حذیفة بن أسید الغفاري أو زید بن 
 .أرقم بمتن مثل ما ھنا 

ورواه أیضًا في آخر كتاب الحج من منتخب كنز العمال بھامش مسند : قال المحقق   
وقریبًا منھ جدًا رواه ابن األثیر في أسد الغابة . نقًال عن ابن جریر )  390ص  2 ج( أحمد 

)  257ص  2ج ( ومثلھ في ترجمة عامر بن لیلى بن ضمرة من اإلصابة )  92ص  3ج ( 
نقًال عن كتاب المواالة البن عقدة عن عبداهللا بن سنان عن أبي الطفیل عن حذیفة بن أسید 

 7ج ( وفي )  209ص  5ج ( ، ورواه أیضًا في البدایة والنھایة  وعامر بن لیلى بن ضمرة
 .عن ابن عساكر )  348ص 

 .قد اطلعت علیھ في البدایة والنھایة  :قلت   

ابن رواه ابن عساكر بطولھ من طریق معروف ـ یعني ) :  349ص ( وقال في   
وقریبًا من ھذه الخطبة رواھا ابن صباغ المالكي في : خربوذ ـ ثم قال المحقق المحمودي 

 ) . 301ص  6ج ( الفصول من طریق الزھري كما في إحقاق الحق 

لن یفترقا   «: وفي العبقات .  »حتى یرّدا عليَّ حوضي « : وقال في تعلیقھ على قولھ   
وقال :   ثم قال) .  165ص  9ج ( مجمع الزوائد  ، ومثلھ في »حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثنا ) : ب    /   149الورق /  1ج ( الطبراني في مسند حذیفة بن أسید من المعجم الكبیر 
حّدثنا نصر بن عبد الرحمن : محمد بن عبداهللا الحضرمي وزكریا بن یحیى الساجي قاال 

: ّدثنا سعید بن سلیمان الواسطي قاال الوشاء وحّدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوھري ، ح
حّدثنا زید بن الحسن األنماطي ، حّدثنا معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفیل ، عن حذیفة بن 

من حجة الوداع نھى أصحابھ عن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما صدر رسول اهللا: أسید الغفاري قال 
قّم ما تحتھن ، من الشوك ، وعمد شجرات بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا تحتھن ثم بعث ف

إني قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھ لم یعمر ! یا أیھا الناس « : إلیھن فصّلى تحتھن ثم قام فقال 
أن أدعى فأجیب  )كذا ( نبي إال نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ ، وإني ألظن أني موشك 

شھد أنك قد بّلغت ونصحت ن: ؟ قالوا  »وإني مسؤول وإنكم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون 
ألستم تشھدون أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا عبده « : وجھدت فجزاك اهللا خیرًا ، قال 

 )كذا ( ورسولھ ، وأن جّنتھ حق وناره حق ، وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت 
ھد بذلك ، بلى نش: ؟ قالوا   »   وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا وأن اهللا یبعث من في القبور

إن اهللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا ! أیھا الناس « : ، ثم قال  »اللھم اشھد « : قال 
اللھم وال ـ )رضي اهللا عنھ(ـ یعني علیًاأولى بالمؤمنین من أنفسھم فمن كنت مواله فھذا مواله 

إني فرطكم وإنكم واردون عليَّ ! الناس یا أیھا « : ثم قال .  »من وااله وعاد من عاداه 



الحوض ، حوض أعرض ما بین بصرى وصنعاء ، فیھ عدد النجوم قدحان من فضة ، 
الثقل األكبر : وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما 
ّدلوا ، وعترتي كتاب اهللا سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ ال تضّلوا وال تب

 »حتى یردا عليَّ الحوض  )كذا ( أھل بیتي ، فإنھ قد نبأني اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا 
. 

)  164  ص   9   ج   (ورواه عنھ في باب فضل أھل البیت من مجمع الزوائد  :أقول   
حد رواه الطبراني ، وفیھ زید بن الحسن األنماطي وّثقھ ابن حبان ، وبقیة رجال أ: وقال 

، وفي كنز )  180ص  3   ج  (اإلسنادین ثقات ، وقد وجدتھ في معجم الطبراني الكبیر 
عن أبي : مسند زید بن أرقم )  91ص  15ج ( في األفعال )علیھ السالم(العمال في فضائل علي

من حّجة الوداع فنزل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما رجع رسول اهللا: الطفیل عامر بن واثلة قال 
كأن قد دعیت فأجبت ، إني قد تركت فیكم « : خم أمر بدوحات فقممن ، ثم قام فقال  غدیر

كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل : الثقلین أحدھما أكبر من اآلخر 
« : ثم قال  »بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما فإنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض 

من كنت ولیھ فعلي ولّیھ ، « : ثم أخذ بید علي فقال » نا ولي كل مؤمن إن اهللا موالي وأ
صلى اهللا علیھ وآلھ (أنت سمعتھ من رسول اهللا: فقلت لزید » اللھم وال من وااله وعاد من عاداه 

أفاد أنھ أخرجھ ابن . ما كان في الدوحات أحد إال قد رآه بعینھ وسمعھ بأذنیھ : ؟ فقال )وسلم
عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري مثل ذلك : ثم قال أیضًا . اآلثار جریر في تھذیب 

 .أفاد أنھ أخرجھ ابن جریر أیضًا ـ یعني في تھذیب اآلثار ـ كما ذكره في أول الكتاب . 

ویأتي إن شاء اهللا . فھذا ما تیسر من تخریج الحدیث بقدر ما تیسر من الكتب للنقل منھا   
 .وباهللا التوفیق . بحث مفید في تصحیح ھذا الحدیث  )63(بلفي الجواب على طلیعة مق

حّدثنا محمد بن عبداهللا ) :  66و  65ص  3ج ( وفي معجم الطبراني الكبیر  ـ 17  
ش ، عن الحضرمي ، حّدثنا عبد الرحمن بن صالح ، حّدثنا صالح بن أبي األسود عن األعم

كتاب : كأني قد دعیت فأجبت ، فإني تارك فیكم الثقلین « : عطیة ، عن أبي سعید رفعھ قال 
اهللا حبل ممدود بین السماء واألرض وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ 

 . »الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

هللا الحضرمي ، حّدثنا نجاب بن حّدثنا محمد بن عبدا) :  65ص  3ج ( وفیھ أیضًا   
الحارث ، حّدثنا علي بن مسھر ، عن عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة عن أبي سعید 

إني تارك فیكم ما إن ! أیھا الناس « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: قال )رضي اهللا عنھ(الخدري
                                                           

 .للمؤلف » الغارة السریعة لردع الطلیعة « راجع كتاب ) 63(



كتاب اهللا حبل ممدود ما بین :  أخذتم بھ لن تضلوا بعدي ، أمرین أحدھما أكبر من اآلخر
 . »  السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

حّدثنا محمد بن الفضل السقطي ، حّدثنا سعید ابن سلیمان  ) :  67ص  3ج ( وفیھ أیضًا   
ثنا نصر بن حّد: وحّدثنا محمد بن عبداهللا الحضرمي وزكریا بن یحیى الساجي قاال ) ج ( 

عبد الرحمن الوشاء ، حّدثنا زید بن الحسن األنماطي ، حّدثنا معروف بن خربوذ ، عن أبي 
! أیھا الناس « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الطفیل ، عن حذیفة بن أسید الغفاري أن رسول اهللا

 إني فرط لكم وإنكم واردون عليَّ الحوض حوض أعرض ما بین بصرى وصنعاء ، فیھ
عدم النجوم قدحان من فّضة ، وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین فانظروا كیف 
تخلفوني فیھما السبب األكبر كتاب اهللا عزَّوجلَّ سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم 
فاستمسكوا بھ وال تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي فإنھ قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھما 

 . »حتى یردا عليَّ الحوض )    كذا   (لن ینقضیا 

حّدثنا محمد بن عبداهللا الحضرمي ، حّدثنا جعفر بن حمید ، ) :  66ص  3ج ( وفیھ   
رضي (حّدثنا عبداهللا بن بكیر الغنوي ، عن حكیم بن جبیر ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم

لكم فرط وإنكم واردون عليَّ الحوض  إني« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال )اهللا عنھ
عرضھ ما بین صنعاء إلى بصرى فیھ عدد الكواكب من قدحان الذھب والفضة فانظروا 

وما الثقالن ؟ فقال رسول !   یا رسول اهللا: فقام رجل فقال  »كیف تخلفوني في الثقلین 
وطرفھ بأیدیكم فتمسكوا بھ لن األكبر كتاب اهللا سبب طرفھ بید اهللا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

تزلوا وال تضّلوا ، واألصغر عترتي وإنھما لن یفترقا حتى یرّدا عليَّ الحوض ، وسألت 
 . »لھما ذاك ربي ، فال تقدموھما فتھلكوا وال تعلموھما فإنھما أعلم منكم 

حّدثنا محمد بن عبداهللا الحضرمي وزكریا ابن یحیى ) :  180ص  3ج ( وفیھ أیضًا   
وحّدثنا أحمد ابن القاسم  بن مساور ) ح ( حّدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء : ساجي قاال ال

حّدثنا زید بن الحسن األنماطي ، حّدثنا : الجوھري ، حّدثنا سعید بن سلیمان الواسطي قاال 
لما صدر رسول : معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفیل ، عن حذیفة ابن أسید الغفاري قال 

من حّجة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن )اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (اهللا
فقم ما تحتھن من الشوك وعمد إلیھن فصلى تحتھن ، ثم قام ) إلیھن ( ینزلوا تحتھن ثم بعث 

إني قد نبأني اللطیف الخبیر أنھ لم یعمر نبي إال نصف عمر الذي ! أیھا الناس « : فقال 
وإني ألظن أني یوشك أن أدعى فأجیب ، وإني مسؤول ، وإنكم مسؤولون یلیھ من قبلھ ، 

: نشھد أنك قد بلغت وجھدت ونصحت فجزاك اهللا خیرًا ، فقال : ؟ قالوا  »فماذا أنتم قائلون 
ألیس تشھدون أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا عبده ورسولھ ، وأن جّنتھ حق ، وناره حق ، « 



؟  »وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا وأن اهللا یبعث من في القبور وأن البعث بعد الموت حق ، 
إن اهللا موالي وأنا ! أیھا الناس « : ، ثم قال » اللھم اشھد « : بلى نشھد بذلك ، قال : قالوا 

اللھم  یعني علّیًا ـ   ـمولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم ، فمن كنت مواله فھذا مواله 
إني فرطكم وإنكم واردون عليَّ !   أیھا الناس« : ، ثم قال  »ن عاداه وال من وااله وعاد م

، فیھ عدد النجوم قدحان من فّضة ، وإني   الحوض حوض أعرض ما بین بصرى وصنعاء
الثقل األكبر كتاب اهللا : سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

ھ بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ ال تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي عزَّوجلَّ سبب طرفھ بید اهللا وطرف
 .   »، فإنھ قد نّبأني اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا حتى یردا عليَّ الحوض    أھل بیتي

)  165   و 164ص  9ج ( وھذا الحدیث قد ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد  :قلت   
وأفاد )    43ص   (ي الصواعق المحرقة رواه الطبراني ، وذكره ابن حجر الھیتمي ف: وقال 

 .أنھ أخرجھ الطبراني بسند صحیح 

حّدثنا محمد بن عبداهللا الحضرمي ) :  66ص  3ج ( وفي معجم الطبراني الكبیر أیضًا   
عن جعفر بن ،    ، حّدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء ، حّدثنا زید بن الحسن األنماطي

في حّجتھ یوم عرفة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رأیت رسول اهللا: محمد ، عن أبیھ ، عن جابر قال 
قد تركت فیكم ما إن ! أیھا الناس « : وھو على ناقتھ القصواء فخطب ، فسمعتھ وھو یقول 

 . »كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي : أخذتم بھ لن تضّلوا 

كذا ( حّدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، حّدثنا الھیثم ) :  171و  170ص  5ج ( وفیھ   
: قالوا ) كذا ( وحّدثنا أبو حصین القاضي ، حّدثنا یحیى الحماني ) ح ( بن سلیمان الخزاز ) 

صلى (حّدثنا شریك ، عن الركین ، عن القاسم بن حسان ، عن زید ابن ثابت ، عن رسول اهللا

) كذا (  كتاب اهللا ، وأھل بیتي ، وإنھما: د تركت فیكم خلیفتین إني ق« : قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
وھذا في كنز العمال وأفاد أنھ أخرجھ الطبراني في .  »لم یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

 .غلط مطبعي  »لم « فظھر أن  »لن یفترقا « : الكبیر وھو بلفظ 

ا عبید بن غنام ، حّدثنا أبو حّدثن) :  171ص  5ج ( وفي معجم الطبراني الكبیر أیضًا   
بكر بن أبي شیبة ، حّدثنا شریك ، عن الركین بن الربیع ، عن القاسم بن حسان ، عن زید بن 

كتاب اهللا وعترتي ، وإنھما لن یتفرقا : إني قد تركت فیكم الخلیفتین « : ثابت یرفعھ قال 
 . »حتى یردا عليَّ الحوض 

بن غنام ، حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ، حّدثنا حّدثنا عبید ) :  171ص  5ج ( وفیھ   
عمر بن سعد أبو داود الحفري ، حّدثنا شریك ، عن الركین بن الربیع ، عن القاسم بن حسان 

إني تارك فیكم الثقلین من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ، عن زید بن ثابت قال 



 »بیتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض  كتاب اهللا عزَّوجلَّ وعترتي أھل: بعدي 
. 

وأفاد أنھ أخرجھ أحمد بن حنبل ، والطبراني ) .  166ص  1ج ( وھذا في كنز العمال   
: إني تارك فیكم خلیفتین « : في الكبیر ، وسعید بن منصور عن زید بن ثابت ، وھو بلفظ 

 .إلى آخر الحدیث  » كتاب اهللا حبل ممدود ما بین السماء واألرض وعترتي

حّدثنا محمد بن حیان المازني ) :  186و  185ص  5ج ( وفي معجم الطبراني الكبیر   
بن یحیى ، حّدثنا أبو عوانة وسعید بن عبد ) كذا ( ، حّدثنا كثیر بن یحیى ، حّدثنا أبو كثیر 

ثلة ، عن الكریم بن سلیط الحنفي ، عن األعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عمرو بن وا
من حّجة الوداع ونزل غدیر خم أمر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما رجع رسول اهللا: زید بن أرقم قال 

كأني قد دعیت فأجبت ، إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر « : بدوحات فقممن ثم قام فقال 
لن یفترقا  كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما فإنھما: من اآلخر 

ثم أخذ بید .  »إن اهللا موالي وأنا ولي كل مؤمن « : ثم قال .  »حتى یردا عليَّ الحوض 
، فقلت  »من كنت مواله فھذا مواله ، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه « : علي فقال 

حد إال قد ما كان في الدوحات أ: ؟ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أنت سمعتھ من رسول اهللا: لزید 
 .رآه بعینیھ وسمعھ بأذنیھ 

)    ح   (حّدثنا أحمد بن عمرو القطراني ، حّدثنا محمد بن الطفیل : وفیھ عقیب ھذا   
حّدثنا شریك ، عن األعمش ، عن : وحّدثنا أبو حصین القاضي ، حّدثنا یحیى الحماني قاال 

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(يحبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن ثابت ، عن النب

حّدثنا محمد بن عبداهللا الحضرمي ، حّدثنا ) :  187و  186ص  5ج ( وفیھ أیضًا   
جعفر بن حمید وحّدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة ، حّدثنا النضر بن سعید أبو صھیب قاال 

نزل : بن أرقم قال ، عن زید    حّدثنا عبداهللا بن بكیر ، عن حكیم بن جبیر ، عن أبي الطفیل: 
« : یوم الجحفة ، ثم أقبل على الناس فحمد اهللا واثنى علیھ ، ثم قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

إني ال أجد لنبي إال نصف عمر الذي قبلھ ، وإني أوشك أن أدعى فأجیب ، فما أنتم قائلون 
محمدًا عبده ورسولھ ،  ألیس تشھدون أن ال إلھ إال اهللا وأن« : نصحت ، قال : ؟ قالوا  »

فرفع یدیھ : نشھد ، قال : ؟ قالوا  »وأن الجنة حق والنار حق ، وأن البعث بعد الموت حق 
: ؟ قالوا  »أال تسمعون « : ، ثم قال  »وأنا أشھد معكم « : فوضعھما على صدره ثم قال 

نعاء فإني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض وإن عرضھ أبعد ما بین ص« : نعم ، قال 
فنادى مناد  »وبصرى فیھ أقداح عدد النجوم من فضة ، فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین 

كتاب اهللا طرف بید اهللا عزَّوجلَّ وطرف بأیدیكم « : وما الثقالن یا رسول اهللا ؟ قال : 
، وإن اللطیف الخبیر نّبأني أنھما لن یفترقا حتى    فاستمسكوا بھ ال تضلوا ، واآلخر عترتي



ا عليَّ الحوض ، وسألت ذلك لھما ربي ، فال تقدموھما فتھلكوا ، وال تقصروا عنھما یرّد
من كنت « : فقال )رضي اهللا عنھ(، ثم أخذ بید علي »فتھلكوا ، وال تعلموھم فإنھم أعلم منكم 

 . »أولى بھ من نفسھ فعلي ولیھ ، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه 

حّدثنا علي بن عبد العزیز ، حّدثنا عمرو بن عون : )  190ص  5ج ( وفیھ أیضًا   
الواسطي ، حّدثنا خالد بن عبداهللا ، عن الحسن بن عبید اهللا ، عن أبي الضحى ، عن زید بن 

كتاب اهللا وعترتي :   إني تارك فیكم الثقلین« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: أرقم قال 
 . »تى یردا عليَّ الحوض أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا ح

حّدثنا أبو حصین القاضي ، حّدثنا یحیى الحماني ، حّدثنا جریر بن : وفیھ عقیب ھذا   
صلى اهللا (عبد الحمید ، عن الحسن بن عبید اهللا ، عن أبي الضحى ، عن زید بن أرقم عن النبي

 .مثلھ )علیھ وآلھ وسلم

بداهللا الحضرمي ، حّدثنا أبو بكر بن حّدثنا محمد بن ع) :  206ص  5ج ( وفیھ أیضًا   
( حّدثنا محمد بن فضیل : أبي شیبة ، وحّدثنا أبو حصین القاضي ، حّدثنا یحیى الحماني قاال 

، وحّدثنا الحسین بن إسحاق التستري ، حّدثنا عثمان ابن أبي شیبة ، حّدثنا إسماعیل بن ) ح 
انطلقت وحصین بن سبرة وعمر : ل إبراھیم ، جمیعًا عن أبي حیان ، عن یزید بن حیان قا

وقد أوردتھ . إلى آخر حدیث الثقلین كما في صحیح مسلم ... بن مسلم إلى زید بن أرقم 
 .بتمامھ في تحریر األفكار من كتاب مسلم المسمى صحیح مسلم 

أخبرنا ھاشم بن القاسم الكناني ، ) :  194ص  2ج ( وفي طبقات ابن سعد  ـ 18  
صلى (، عن النبي   ة عن األعمش ، عن عطیة ، عن أبي سعید الخدريأخبرنا محمد بن طلح

كتاب اهللا : إني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإني تارك فیكم الثقلین «  :قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
وعترتي ، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ، وإن اللطیف 

 . »، فانظروا كیف تخلفوني فیھما   تى یردا عليَّ الحوضالخبیر أخبرني أنھما لن یفترقا ح

حّدثنا محمد بن الحسین ابن جعفر ، ) :  2087ص  2ج ( وفي الكامل البن عدي  ـ 19  
حّدثنا عباد بن یعقوب ، حّدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي ، عن كثیر النّوا ، عن عطیة ، عن 

إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من « : )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(قال رسول اهللا: أبي سعید قال 
حبل ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن ) كتاب اهللا : ( اآلخر 

 . »یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

، حّدثنا    الولیدحّدثنا بشر بن ) :  297ص  2ج ( وفي مسند أبي یعلى الموصلي  ـ 20  
صلى اهللا علیھ وآلھ (محمد بن طلحة ، عن األعمش ، عن عطیة بن سعد ، عن أبي سعید أن النبي

كتاب اهللا حبل ممدود :    إني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإني تارك فیكم الثقلین« : قال )وسلم



یفترقا  بین السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإن اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن
 . »حتى یردا عليَّ الحوض فانظروا بم تخلفوني فیھما 

حّدثنا : بإسناد ثالثة أحادیث ھذا ثالثھا ، ولفظ اإلسناد ) :  303ص  2ج ( وفیھ أیضًا   
أبو بكر ، حّدثنا محمد بن بشر ، حّدثنا زكریا ، حّدثني عطیة ، عن أبي سعید ، عن 

كتاب اهللا :   إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من اآلخر «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
حبل ممدود بین السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي ، ولن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

« . 

، عن حّدثنا سفیان بن وكیع ، حّدثنا محمد بن فضیل ) :  376ص  2ج ( وفیھ أیضًا   
سمعت رسول : عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال 

إني كنت قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن ! یا أیھا الناس « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
ض كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األر: تضلوا بعدي الثقلین إحدھما أكبر من اآلخر 

 .   »  ، وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

      



 



حّدثنا أبو بكر ، ) :  351و  350ص  2ج ( وفي كتاب السّنة البن أبي عاصم  ـ 21  
حّدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري ، عن شریك ، عن الركین ، عن القاسم بن حسان ، 

إني تارك فیكم الخلیفتین من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن زید بن ثابت قال 
 . »   كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض: بعدي 

قال في تعلیق محمد ناصر الدین األلباني على كتاب السّنة في الصفحة المذكورة على   
صححتھ ألنھ لھ شواھد تقّویھ ، فراجع  وإنما: إلى أن قال ... حدیث صحیح : ھذا الحدیث 

( والروض النضیر )  1761  (واألحادیث الصحیحة )  6143ـ و  186( تخریج المشكاة 
 ) . 978و  977

أنبأنا عبد ) :  269و  268ص  1ج ( وفي كتاب العلل المتناھیة البن الجوزي  ـ 22  
: نا أحمد بن محمد العتیقي قال حّدث: أنبأنا محمد بن المظفر قال : الوھاب األنماطي قال 

حّدثنا أحمد بن یحیى الحلواني : حّدثنا أبو جعفر العقیلي قال : حّدثنا یوسف بن الدخیل قال 
حّدثنا عبداهللا بن عبد القدوس ، عن األعمش ، عن عطیة ، : حّدثنا عبداهللا بن داھر قال : قال 

كتاب : إني تارك فیكم الثقلین   «:   )وسلمصلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: عن أبي سعید قال 
اهللا وعترتي ، وإنھما لن یزاال جمیعًا حتى یردا عليَّ الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

بإسناده المذكور ھنا من )  250ص  2  ج   (وھذا في كتاب الضعفاء الكبیر للعقیلي .  »
 .العقیلي 

: قال أحمد في الفضائل ) :  290 ص( وفي تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي  ـ 23  
: حّدثنا أسود بن عامر ، حّدثنا إسرائیل ، عن عثمان بن المغیرة ، عن علي ابن ربیعة قال 

تركت فیكم    «: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھل سمعت رسول اهللا: لقیت زید بن أرقم فقلت لھ 
: تركت فیكم الثقلین    «: یقول  نعم سمعتھ: ؟ قال  »الثقلین واحد منھما أكبر من اآلخر 

كتاب اهللا حبل ممدود بین السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي ، أال إنھما لن یفترقا حتى 
 .  »   یردا عليَّ الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیھما

حّدثنا أبو بكر :    وصفحات بعدھا)  642ص  2ج ( وفي كتاب السنة البن أبي عاصم   
نا أبو بكر بن أبي شیبة ، حّدثنا شریك ، عن الركین ، عن القاسم بن بن أبي عاصم ، حّدث

كتاب اهللا : إني قد تركت فیكم الخلیفتین بعدي « : حسان ، عن زید بن ثابت یرفعھ قال 
 .   »  وعترتي ، إنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض

، عن القاسم   ، عن الركینحّدثنا أبو بكر ، حّدثنا أبو داود عمر بن سعد ، حّدثنا شریك   
: إني تارك فیكم الخلیفتین من بعدي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ، عن زید قال 

 . »كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض 



: قال  حّدثنا أبو بكر ، حّدثنا محمد بن فضیل ، عن أبي حیان ، عن یزید بن حبان  
لقد ! یا زید : انطلقت أنا وحصین بن عقبة إلى زید بن أرقم فجلسنا إلیھ ، فقال لھ حصین 

وسمعت حدیثھ وغزوت معھ ، حّدثنا یا زید ما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أكرمك اهللا رأیت رسول اهللا
ء یدعى خمًا بین فخطبنا بما)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قام رسول اهللا: قال زید : سمعت منھ ، قال 

إنما أنتظر ! أما بعد أیھا الناس « : مّكة والمدینة ، فحمد اهللا وأثنى علیھ ووعظ وذكر ثم قال 
أحدھما كتاب اهللا فیھ الھدى والنور :   أن یأتي رسول ربي فأجیب ، وإني تارك فیكم الثقلین

أھل « ) : كذا ( قال ، فرغب في كتاب اهللا وحّث علیھ ثم  »فاستمسكوا بكتاب اهللا وخذوا بھ 
 .ثالثًا » بیتي ، أذكركم اهللا في أھل بیتي 

حّدثنا حسین بن حسن ، حّدثنا أبو الجواب ، حّدثنا عمار بن رزیق ، عن األعمش ،   
إني تارك فیكم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن یزید بن حبان ، عن زید بن أرقم ، عن النبي

 .نحوه  »... الثقلین 

لي بن میمون ، حّدثنا سعید بن سلمة ، عن عبد الملك ، عن عطّیة العوفي ، حّدثنا ع  
!   یا أیھا الناس« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عن أبي سعید الخدري قال 

كتاب : إني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا بعدي الثقلین وأحدھما أكبر من اآلخر 
من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یتفرقا حتى یردا  اهللا حبل ممدود
 . »عليَّ الحوض 

حّدثنا أبو بكر ، حّدثنا محمد بن بشر ، حّدثنا زكریا ، حّدثنا عطیة ، عن أبي سعید   
كتاب اهللا حبل : إني تارك فیكم الثقلین « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الخدري أن رسول اهللا

د ما بین السماء واألرض ، وعترتي أھل بیتي ، ولن یتفرقا حتى یردا عليَّ ممدو
 . »  الحوض

حّدثنا أبو مسعود الرازي ، حّدثنا زید بن عوف ، حّدثنا أبو عوانة ، عن األعمش ، عن   
صلى اهللا علیھ (لما رجع رسول اهللا: حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم قال 

كأني قد دعیت فأجبت ، وإني تارك فیكم « : من حّجة الوداع كان بغدیر خم قال )سلموآلھ و
كتاب اهللا وعترتي ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما ولن یتفرقا حتى یردا عليَّ : الثقلین 

من « : فقال  )رضي اهللا عنھ(ثم أخذ بید علي »الحوض ، وإن اهللا موالي وأنا ولي المؤمنین 
ما : ؟ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أنت سمعت ھذا من رسول اهللا: ، فقال  »ولیھ كنت ولّیھ فعلي 

فحّدثنا عطیة ، عن أبي سعید : قال األعمش . كان في الركاب إال قد سمعھ بأذنیھ ورآه بعینھ 
بمثل ذلك ، حّدثنا سلیمان بن عبید اهللا الغیالني ، حّدثنا أبو عامر ، حّدثنا كثیر بن زید ، عن 

قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان رسول اهللا)رضي اهللا عنھ(حمد بن عمر بن علي ، عن أبیھ ، عن عليم



كتاب اهللا سببھ بید اهللا وسببھ بأیدیكم ، : إني تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا « : 
 .انتھى من كتاب السنة البن أبي عاصم .  »وأھل بیتي 

البزار تألیف الھیثمي صاحب مجمع الزوائد ،  وفي كشف األستار عن زوائد ـ 24  
حّدثنا الحسین ابن علي بن جعفر ) :  221ص  3ج ( ففیھ . أورد فیھ زوائد البزار بأسانیدھا 

سعید بن سلیمان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن ) ظ ( ، حّدثنا علي بن ثابت ، حّدثنا 
( إني مقبوض وإني قد تركت فیكم الثقلین « : )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(قال رسول اهللا: علي قال 

 . »وأھل بیتي ، وإنكم لن تضلوا بعدھما ) یعني كتاب اهللا 

حّدثنا أحمد بن منصور ، حّدثنا داود بن عمرو ، حّدثنا ) :  223ص  3ج ( وفیھ أیضًا   
أبي صالح ، عن أبي حّدثني عبد العزیز بن رفیع ، عن : صالح بن موسى بن عبداهللا قال 

: إني خلفت فیكم اثنین لن تضلوا بعدھما « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ھریرة قال 
بالنون » نسبي   «ھكذا رواه .  »كتاب اهللا ونسبي ، ولن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

ھذا اللفظ في كشف األستار حكاه ب. أوًال ثم السین ثم الباء الموحدة ثم الیاء المثناة من أسفل 
 .رواه البزار : وقال )  163  ص  9   ج  (وھكذا في مجمع الزوائد . عن زوائد البزار 

رسم نسخة خطیة )  64ص  2ج ( وفي أنوار الیقین لإلمام الحسن بن بدر الدین  ـ 25  
 :في شرح قولھ 

 أم ھل لھم من جّدنا البنوة*** أنحن أم ھم شجر النبوة 

ومن تفسیر الثعلبي من الجزء الثاني من تفسیر سورة آل : شرحھ ما لفظھ قال في   
باإلسناد ـ یعني إلى )1)]واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا  [: عمران في قولھ تعالى 

: قال وجدت في كتاب جدي بخطھ : حّدثنا الحسن بن محمد بن حبیب قال : الثعلبي ـ قال 
حّدثنا أحمد بن األعجم القاضي المروزي ، حّدثنا الفضل بن موسى الشیباني ، أخبرنا عبد 

سمعت رسول : ، عن أبي سعید الخدري قال    الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي
إني قد تركت فیكم الثقلین خلیفتین إن أخذتم ! أیھا الناس « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

كتاب اهللا حبل ممدود ما بین السماء :   بھما لن تضلوا بعدي أحدھما أكبر من اآلخر
وعترتي أھل بیتي ، أال أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ » إلى األرض : أو قال  واألرض 
 . »الحوض 

كما ھو في شرح )  99ص  1ج ( وقد ذكره المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة في الشافي   
 .قین أنوار الی
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حّدثنا أبي :   وفي نوادر األصول)  29ص ( وفي ینابیع المودة للقندوزي الحنفي  ـ 26  
المكي عن أبي )    كذا  (بوزذ ) خر ( حّدثنا معروف بن : حّدثنا زید بن الحسین قال : قال 

لما صدر رسول : قال )رضي اهللا عنھ(الطفیل عامر بن واثلة ، عن حذیفة بن أسید الغفاري
إنھ قد أنبأني اللطیف الخبیر !    أیھا الناس« :    من حجة الوداع فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

أنھ لم یعمر نبي إال مثل نصف عمر النبي الذي یلیھ من قبل ، وإني أظن أني یوشك أن 
أدعى فأجیب ، وإني فرطكم على الحوض وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین 

فوني فیھما ، الثقل األكبر كتاب اهللا عزَّوجلَّ سبب طرفھ بید اهللا تعالى فانظروا كیف تخل
وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ وال تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھ قد أنبأني 

 . »اللطیف الخبیر أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سول اهللاأن ر)رضي اهللا عنھ(عن علي) :  37ص ( وفیھ أیضًا   
،    كتاب اهللا سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم: قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا 

، عن    أخرجھ إسحاق بن راھویھ في مسنده من طریق كثیر بن زید: ، قال  »وأھل بیتي 
 .وھو سند جید :  محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبیھ ، عن جّده قال

حّدثنا أبو أحمد محمد بن علي : وبھ قال )  179ص ( وفي أمالي أبي طالب  ـ 27  
حّدثنا علي بن الحسین البغدادي ، عن : حّدثنا جعفر بن علي الحائري قال : العندكي قال 

لما اختلف أصحابھ خطبھم )علیھ السالم(مھاجر العامري ، عن الشعبي ، عن الحارث أن علیًا
صلى اهللا علیھ وآلھ (ین اجتمعوا عنده مبتدئًا بحمد اهللا والثناء علیھ والصالة على رسولھ محمدح

واعلموا أن العلم ) :   181   ص  (أما بعد ، وساق الخطبة حتى قال في آخرھا : ثم قال )وسلم
مر نسخ من وما فصلتھ األنبیاء في عترة نبّیكم ، فأین یتاه بكم عن أ)علیھ السالم(الذي ھبط بھ آدم

أصالب أصحاب السفینة ھؤالء مثلھا فیكم ، وھم لكم كالكھف ألصحاب الكھف ، وھم باب 
حطة وباب السلم ، فادخلوا في السلم كافة ، خذوا عني عن خاتم المرسلین حجة من ذي حّجة 

كتاب اهللا وعترتي : إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا « : قالھا في حّجة الوداع 
 . »بیتي ، إنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض أھل 

،    في مصابیح أبي العباس الحسني)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفي حدیث وفاة رسول اهللاـ  28  
أخبرنا أبو العباس : وذكر سند أبي العباس في الشافي للمنصور باهللا من أبي العباس الحسني 

حّدثنا جعفر ابن محمد بن شعبة : األیوازي قال حّدثنا عبداهللا بن الحسن : الحسني قال 
حّدثنا موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا ابن حسن بن حسن عن أبیھ : النیروسي قال 

إلى  )2(]إذا جاء نصر اهللا والفتح    [: لما نزلت : عن جده ، عن أبیھ عبداهللا بن الحسن قال 
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فخطبھم واستغفر : إلى قولھ ـ    ـ» نعیت إليَّ نفسي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(آخرھا ، قال النبي
یا أیھا « : ثم رفع صوتھ حتى سمع من في المسجد ووراءه یقول : للشھداء ـ إلى قولھ ـ 

سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم ، إنكم واهللا ال تتعلقون علي بشيء ! الناس 
فقال عمر  »ت الثقلین فمن اعتصم بھما فقد نجا ومن خالفھما ھلك وھوى أال وإني قد ترك

كتاب اهللا طرف : أحدھما أعظم من اآلخر « : وما الثقالن یا رسول اهللا ؟ قال : بن الخطاب 
بأیدیكم وعترتي أھل بیتي فتمسكوا بھما ال تضلوا وال تذلوا أبدًا ، فإن اللطیف الخبیر 

ى یردا عليَّ الحوض ، وإني سألت اهللا ذلك لھم فأعطانیھ ، أال فال أنبأني أنھما لن یفترقا حت
. تسبقوھم فتھلكوا ، وال تقصروا عنھم فتضلوا ، وال تعلموھم فإنھم أعلم منكم بالكتاب 

احفظوا قولي تنتفعوا بھ بعدي وافھموا عني تنتعشوا لئال ترجعوا بعدي كفارًا ! أیھا الناس 
 .ث الحدی »یضرب بعضكم رقاب بعض 

مخطوطة )  168ص ( وفي مناقب محمد بن سلیمان الكوفي صاحب الھادي  ـ 29  
حّدثنا محمد :    حّدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن عفان العامري قال: محمد بن سلیمان قال 

حّدثنا محمد بن طلحة بن مصرف ، عن األعمش ، عن عطیة العوفي ، عن : بن الصلت قال 
كتاب : إني تارك فیكم الثقلین    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ال رسول اهللاق: أبي سعید الخدري قال 

اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، فإن اللطیف الخبیر أخبرني 
 . »، فانظروا كیف تخلفوني فیھما   أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

حّدثنا أحمد بن حماد ، عن مصعب ابن سالم : أحمد السري قال ) :  170ص ( وفیھا   
قال : ، عن عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال 

إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا الثقلین أحدھما « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي وإنھما كتاب اهللا حبل ممدود من السماء : أكبر من اآلخر 

 . »لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثنا عبد : حّدثنا محمد بن عبداهللا قال : حّدثنا عثمان قال ) :  177ص ( وفیھا   
، عن عطیة ،    سلیمانحّدثنا یحیى بن یعلى األسلمي ، عن عبد الملك بن أبي : الرحمن قال 

إني تارك فیكم الثقلین ما إن أخذتم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن أبي سعید قال 
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى : بھما لن تضلوا من بعدي وأحدھما أكبر من اآلخر 

 . »األرض وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثني سھل بن : حّدثنا محمد بن عبداهللا قال : حّدثنا عثمان قال ) :  178ص ( وفیھا   
: قال ) بن خربوذ ( حّدثنا معروف : حّدثنا الحسن بن مروان قال : یحیى السقطي قال 

لما صدر رسول :    سمعت أبا الطفیل عامر بن واثلة ، عن حذیفة بن أسید الغفاري قال



إني سائلكم !    أیھا الناس« : من حّجة الوداع نزل الجحفة فصّلى فقال )ھ وآلھ وسلمصلى اهللا علی(اهللا
الثقل األكبر كتاب اهللا : حین تردون عليَّ الحوض عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

سبب طرفھ بید اهللا وطرفھ بأیدیكم فتمسكوا بھ وال تضلوا ، وعترتي أھل بیتي ، انظروا 
ھما فإني سألت اللطیف الخبیر أن ال یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض كیف تخلفوني فی

 . »فأعطاني ذلك ، وال تشتموھم فتھلكوا 

، عن    حّدثنا یحیى: حّدثنا جعفر قال : عثمان بن محمد قال ) :  182ص ( وفیھا   
المسعودي ، عن كثیر النوا أو أبي مریم األنصاري ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید 

إني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: دري قال الخ
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھما لن : اآلخر 

 . »یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثنا عمر بن : ز قال حدثني علي بن عبد العزی: أبو أحمد قال ) :  183ص ( وفیھا   
: أخبرنا صلة ، عن الحسن بن عبداهللا ، عن أبي الضحى ، عن زید بن أرقم قال : عون قال 

كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، : إني تارك فیكم الثقلین « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا
 . »وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

حّدثنا : حّدثنا غیر واحد ، عن عبد الملك قال : أبو أحمد قال :  ) 184ص ( وفیھا   
محمد بن طلحة بن مصرف ، عن األعمش ، عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري أن 

كتاب اهللا ، : أوشك أن أدعى فأجیب وإني تارك فیكم الثقلین « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
ف الخبیر نّبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، وعترتي أھل بیتي ، إن اللطی
 . »فانظروا كیف تخلفوني فیھما 

محمد بن منصور ، عن عباد ، عن عبداهللا بن بكیر ، عن ) :  224ـ  223ص ( وفیھا   
صلى اهللا علیھ وآلھ (نزل النبي: حكیم بن جبیر ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم قال 

مر بدوح فنظف ما تحتھن ، ثم أقبل على الناس فقام فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم الجحفة فأ)وسلم
جد لنبي إال نصف عمر النبي الذي كان قبلھ ، فإني أوشك أن أدعى ) أ ( إني ال « :  قال 

إنك قد بّلغت ونصحت فجزاك اهللا خیرًا كما قدر : نقول : ؟ قالوا » فأجیب فما أنتم قائلون 
: قالوا ألیس تشھدون أن ال إلھ إال اهللا وأني عبد اهللا ورسولھ ؟ «  : لسان أن یقول ، قال

بلى : ؟ قالوا  »أتشھدون أن الجّنة حق ، وأن النار حق والبعث حق بعد الموت  :بلى ، قال 
وأنا أشھد « : یده فوضعھا على صدره ثم قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فرفع رسول اهللا: ، قال 
فإني فرطكم وإنكم واردون علي « : نعم ، قال : ؟ قالوا  »ھل تسمعون « : ، ثم قال  »معكم 

الحوض ، وإن عرضھ أبعد ما بین بصرى وصنعاء فیھ عدد الكواكب أقداح من فضة 



« : یا رسول اهللا ، وما الثقالن ؟ قال : فنادى مناد » فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین 
بید اهللا فاستمسكوا بھ وال تزلوا وال تضلوا ، واألصغر  األكبر كتاب اهللا طرفھ بأیدیكم وطرفھ

عترتي ، فإن اللطیف الخبیر نّبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، وسألت لھما 
فتھلكوا ، وال تقصروا عنھم فتھلكوا وال تعلموھم ) تتقدموھم ( فتقدموھم )    فال   (ذلك ربي 

ألیس تشھدون بأني « : نعم ، فقال : ؟ فقالوا » ون ھل تسمع« : ثم قال » فھم أعلم منكم 
من كنت أولى بھ   «: فأخذ بید علي فرفعھا ثم قال : بلى ، قال : ؟ قالوا  »أولى بالمؤمنین 

.  »اللھم وال من وااله وعاد من عاداه « : ثم أرسل ید علي ثم قال  »من نفسھ فعلّي ولیھ 
واهللا الذي ال إلھ إال ھو ما بقي بالدوح أحد یسمع : ثم قال زید بن أرقم حین فرغ من حدیثھ 

 .ورآه بعینھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ویبصر إال سمع ذلك من رسول اهللا

حّدثني كثیر : حّدثني أبو زرعة قال : عثمان بن سعید قال ) :  239ـ  238ص ( وفیھا   
( حّدثنا حبیب بن أبي ثابت ، عن عمرو : ا أبو عوانة ، عن األعمش قال حّدثن: بن یحیى قال 

من حّجة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما رجع رسول اهللا: بن واثلة ، عن زید بن أرقم قال ) عامر 
فكأني قد دعیت فأجبت ، وإني   «: الوداع نزل یوم غدیر خم ثم أمر بدوحات فقممن ثم قال 

كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، فانظروا كیف :    حدھما أكبر من اآلخرتارك فیكم الثقلین أ
إن اهللا موالي وأنا « : ثم قال  »تخلفوني فیھما فإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض 

من كنت مواله فعلي مواله اللھم وال من وااله « : ثم أخذ بید علي فقال  »مولى كل مؤمن 
صلى اهللا علیھ وآلھ (أنت سمعت ھذا من رسول اهللا: ت لزید بن أرقم فقل: ، قال  »وعاد من عاداه 

 .ما كان في الدوحات إال رآه بعینھ وسمعھ بأذنھ : ؟ فقال )وسلم

نقلناھا كما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كتاب اهللا وعترة رسول اهللا: فھذه روایات أحادیث الثقلین   
مسند أحمد بن :    ب أئمة الحدیث وغیرھا منھاترى بأسانیدھا من تسعة وعشرین كتابًا من كت

حنبل ، وصحیح مسلم ، كما یسمیھ العامة ، وجامع الترمذي ، وخصائص النسائي ، 
ومستدرك الحاكم وغیرھا ، وھذا سوى الكتب التي نقل منھا السیوطي وغیره من الكتب التي 

ومن العجیب أن .  لم تحصل لنا ، وھي كثیرة كما مر ذكرھا ، وفي ذلك كفایة لمن أنصف
من الطالب الذین یدرسون عند النواصب من یجھل ھذا الحدیث ویعتقد أنھ ال أصل لھ ، وأن 

حتى أنھ بلغني عن بعض الذین درسوا عند » كتاب اهللا وسنتي   «:    الحدیث إنما ھو بلفظ
وعترتي  كتاب اهللا« ھو الصواب ، وأما بلفظ » كتاب اهللا وسّنتي « مقبل أنھ قال إن الحدیث 

،   ھذا معنى كالمھ وھذا نتیجة كتمان مشائخھم للحق وھم یعلمون. فإنما ھو عمل السادة » 



وإن فریقًا منھم لیكتمون الحق  [: كما فعل بنو إسرائیل الذین ذكرھم اهللا في قولھ تعالى 
 . )3(]وھم یعلمون 

والعترة قالدة : ك تفسیر صاحب القاموس قال فیھ فإلی »عترتي « : وفي لفظ الحدیث   
. تعجن بالمسك واألفاویھ ، ونسل الرجل ورھطھ ، وعشیرتھ األدنون ممن مضى وغبر 

 .انتھى المراد 

وأما أھل البیت فقد مّر نقلھ من صحیح مسلم ، عن زید بن أرقم ، وتفسیر الصحابي   
أھل بیتھ أصلھ   «: ح المرفوع ، وفیھ عند القوم حّجة ألنھ عندھم بمنزلة الحدیث الصحی

، » ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة بعده « : وفیھ » وعصبتھ الذین حرموا الصدقة بعده 
 .انتھى » آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس « : ومن ھم ؟ قال : قال 

ث ویحتمل أن یخص بأھل الكساء وذریتھم ، لحدیث الكساء وحدیث المباھلة واألحادی  
عن عبداهللا ، ) :   377  ص  1   ج   (في المھدي ، مثل ما أخرجھ أحمد بن حنبل في المسند 

ال تذھب الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتي « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي
وآلھ صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: قال )علیھ السالم(عن علي) :  84ص ( و  »ویواطئ اسمھ اسمي 

عن عبداهللا ، عن :  ) 430ص( و  »المھدي مّنا أھل البیت یصلحھ اهللا في لیلة « : )وسلم
ال تذھب الدنیا ـ أو ال تنقضي الدنیا ـ حتى یملك العرب رجل « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 ) 17ص  3   ج  (مثلھ ، ومثل ذلك في )  448ص ( و  »من أھل بیتي یواطئ اسمھ اسمي 
 »أھل بیتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم « : وحدیث . عن أبي سعید الخدري مرفوعًا 

 .ویأتي إن شاء اهللا  »وأھل بیتي أمان ألمتي « : رواه أبو طالب في األمالي ، وحدیث 
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. »  حدیث السفینة«  )علیھم السالم(ومن األحادیث الدالة على أن الحق مع أھل البیت  
أخبرنا النجار ، حّدثنا أبو الحسن علي : قال )  91ص  12ج ( أخرج الخطیب في تاریخھ 

بن محمد بن شداد المطرز ، حّدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي ، حّدثنا أبو سھیل 
حماد بن زید بمكة وعیسى بن واقد ، عن أبان ابن أبي عیاش ، عن أنس بن القطیعي ، حّدثنا 

إنما مثلي ومثل أھل بیتي كسفینة نوح من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: مالك قال 
 . »ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق 

مون بن أخبرنا می) :  343ص  2ج ( وقال الحاكم في المستدرك في كتاب التفسیر   
إسحاق الھاشمي ، حّدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حّدثنا یونس بن بكیر ، حّدثنا المفضل بن 

سمعت أبا ذر یقول وھو آخذ بباب الكعبة : صالح ، عن أبي إسحاق ، عن حنش الكناني قال 
صلى (من عرفني فأنا من عرفتم ، ومن أنكرني فأنا أبو ذر ، سمعت رسول اهللا! أیھا الناس : 

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق « : یقول ) علیھ وآلھ وسلماهللا
 .ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه انتھى  »

، ثم قال    وذكره الذھبي في تلخیص المستدرك وتصحیح الحاكم لھ على شرط مسلم  
 .مفضل خّرج لھ الترمذي فقط ، ضّعفوه : الذھبي 

أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان ) :  150ص  3ج ( ال الحاكم في المستدرك وق  
الزاھد ببغداد ، حّدثنا العباس بن إبراھیم القراطیسي ، حّدثنا محمد بن إسماعیل األحمسي ، 

رضي اهللا (سمعت أبا ذر: حّدثنا مفضل بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن حنش الكناني قال 

من عرفني فأنا من عرفني ، ومن أنكرني فأنا أبو ذر ، : كعبة یقول وھو آخذ بباب ال)عنھ
أال إن مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من قومھ « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي

 .انتھى .  »، من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق 

 .مفضل رواه : وذكره الذھبي وذكر تصحیحھ ثم قال   

الحاكم لحدیث مفضل توثیق لھ ، كما أفاد ذلك في أول المستدرك أن تصحیح  :قلت   
وأما جرح من جرح مفضًال فلم یظھر لھ حّجة إال أنھم أنكروا . تصحیح السند توثیق لرجالھ 

روایتھ لھذا الحدیث ، فأبغضوه وتحاملوا علیھ واتھموه لمخالفة الحدیث لمذھب النواصب 
 .ا لھ جرحًا وشیعتھم ، وإذا كرھوا الرجل تصیدو



قال ابن عدي بعد : في ترجمة مفضل بن صالح » تھذیب التھذیب « قال ابن حجر في   
، وسائره أرجو أن یكون    أنكر ما رأیت لھ حدیث الحسن بن علي: أن أورد لھ عدة أحادیث 

اكشف لي عن : یعني ـ حدیث الحسن بن علي ـ أتاني جابر فقال : قال ابن حجر . مستقیمًا 
 .الحدیث ، انتھى .. .بطنك 

وأنكر ما ) :  2406ص  6ج ( بل ھو مصرح بھ في الكامل ، فقال ابن عدي  :قلت   
 .انتھى . اكشف عن بطنك : رأیت لھ حدیث الحسن بن علي حیث قال لھ 

عن أبي ھریرة أنھ لقي الحسن بن )  168ص  3ج ( وقد روى الحاكم في المستدرك   
قّبل بطنك فاكشف الموضع الذي قّبل رسول )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(رأیت رسول اهللا: علي فقال 

ھذا حدیث : قال الحاكم . وكشف لھ الحسن فقّبلھ : حتى أقبلھ ، قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .صحیح على شرط الشیخین ، وأقره الذھبي 

محفوظة عند فلعل ھذا أصل حدیث مفضل إن كانت الروایة عن جابر غیر  :قلت   
المحدثین ، وأكثر ما في ذلك أن یكون غلط في حدیث الحسن بجعل جابر مكان أبي ھریرة ، 
والغلطة الواحدة ال توجب جرح الراوي ، وخصوصًا وقد روى عن المفضل عدد وافر من 

 .» تھذیب التھذیب « المحدثین ذكر بعضھم في 

وأفاد أنھ أخرج لھ : بي جعفر في ترجمة الحسن بن أ» المیزان « وقال الذھبي في   
مسلم بن : ـ    الترمذي وابن ماجة وأنھم اختلفوا فیھ ، ثم ذكر بعض حدیثھ فقال ـ أي الذھبي

إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، أنبأنا ابن جدعان ، عن سعید بن المسیب ، عن أبي 
مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من  «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ذر من الكامل قال 

ومن قاتلھم ـ فكأنما قاتل  :ـ وفي لفظ ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق ، ومن قاتلنا 
 .انتھى .  »مع الدجال 

 719  ص  2  ج  (أخرجھ ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن بن أبي جعفر  :قلت   
ولكنھ . الخ ... ّدثنا الحسن بن أبي جعفر حّدثنا ابن أبي سوید ، حّدثنا مسلم ، ح) :  720و 

حّدثناه علي بن سعد الداري ، حّدثنا : الخ ثم قال ابن عدي » ... ومن قاتلھم « ھناك لم یذكر 
محمد بن خزیمة ، حّدثنا مسلم بن إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن عمرو بن مالك 

 .انتھى . مثلھ )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس ، عن النبي

. » تھذیب اآلثار « ومسلم بن إبراھیم والحسن بن أبي جعفر صحح لھما الطبري في   
 .فھذه طریق غیر طریق المفضل )  283ص ( مسند علي 

( روى اإلمام المفسر علي بن أحمد الواحدي ) :  246ص 2ج( وفي فرائد السمطین   
اع الفضائل واستنباط المعاني ، جزاه اهللا خیرًا عن دین اإلسالم وعن في أنو) العدیم النظیر 



العّالمة : جماعة منھم ) بسندھم عنھ   (أھل بیت محمد علیھ وعلیھم السالم ، وقد أخبرني 
أنبأنا المؤید بن : نجم الدین عثمان بن الموفق األذكاني ، فیما أجازوا لي روایتھ عنھم قالوا 

أنبأنا اإلمام أبو : ، عن عبد الجبار بن محمد الخواري إجازة قال محمد بن علي الطوسي 
أنبأنا الفضل بن أحمد بن محمد بن إبراھیم ، أنبأنا : الواحدي قال ) بن أحمد ( الحسن علي 

أبو علي بن أبي بكر الفقیھ ، أنبأنا محمد بن إدریس الشافعي ، حّدثنا المفضل بن صالح ، عن 
سمعت أبا ذر وھو آخذ بباب : حنش بن المعتمر الكناني قال أبي إسحاق السبیعي ، عن 

أیھا الناس من عرفني فأنا من قد عرفتم ومن ال یعرفني فأنا أبو ذر ، إني : الكعبة وھو یقول 
إنما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا

 . »لك دخلھا نجا ومن تخّلف عنھا ھ

أخبرنا أبو ) :  2406ص 6ج( رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة المفضل  :قلت   
قال في فرائد .   الخ سندًا ومتنًا... یعلى ، حّدثنا سوید بن سعید ، حّدثنا مفضل بن عبداهللا 

انتھى . ورواه الحاكم في صحیحھ عن أحمد ابن جعفر بن حمدان : قال الواحدي : السمطین 
. 

ورواه بعینھ جعفر بن حمدان : المحقق المحمودي في تحقیقھ على فرائد السمطین  قال  
من كتاب )  55( في الحدیث )علیھما السالم(القطیعي في زیادات باب مناقب الحسن والحسین

 .الفضائل 

ورواه أیضًا یعقوب بن سفیان في ترجمة عبداهللا بن عباس من كتاب المعرفة : قال   
، عن أبي    عن إسرائیل) بن موسى ( عن عبید اهللا )  1ط /  538 ص 1ج ( والتاریخ 

 .إسحاق 

، أخبرنا    أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان) :  100ص ( وفي مناقب ابن المغازلي   
أبو الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى الحافظ إذنًا ، حّدثنا محمد ابن محمد بن 

عن أبي إسحاق عن ابن المعتمر عن أبي  )4(مفضل بن عبداهللاسلیمان ، حّدثنا سوید ، حّدثنا ال
إنما مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ذر قال 

 . »فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق 

 .أنھ أخرجھ ابن جریر عن أبي ذر )  85ص  13ج ( وفي كنز العمال   

أخبرنا أبو نصر بن الطحان إجازة عن القاضي أبي ) :  101ص ( وفي المناقب أیضًا   
ّدثنا إبراھیم ، حّدثنا إسحاق بن سنان ، الفرج الخیوطي ، حّدثنا أبو الطیب بن الفرخ ، ح

                                                           
، عن أبي إسحاق ، عن ابن   مفضل بن عبداهللا وھو مفضل بن صالح: كان سوید یغلط في اسمھ فیقول : ھو ھكذا في الكامل وقال ) 4(

 .» المؤلف « . المعتمر 



حّدثنا مسلم بن إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، حّدثنا علي بن زید ، عن سعید بن 
مثل أھل بیتي مثل سفینة « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: المسیب ، عن أبي ذر قال 

قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع  نوح من ركب فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق ، ومن
 .انتھى  »الدجال 

، وھو   وھذا السند الثاني ھو الذي أفاده في المیزان في ترجمة الحسن بن أبي جعفر  
حّدثنا عمرو بن ) :  222ص  3ج ( في كشف األستار من زوائد البزار من ھذه الطریق 

حّدثنا مسلم بن إبراھیم ، : و قالوا علي والجراح بن مخلد ومحمد بن معمر ، واللفظ لعمر
مثل « : إلى آخر السند والحدیث ، إال أنھ قال في لفظ الحدیث ... حّدثنا الحسن بن أبي جعفر 

أھل بیتي كمثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق ، ومن قاتلنا في آخر 
صحابیًا رواه إال أبا ذر وال لھ غیر ال نعلم : قال البزار .  »الزمان كان كمن قاتل مع الدجال 

 .ھذا اإلسناد تفرد بھ ابن جعفر 

ورواه أیضًا السیوطي نقًال عن أبي یعلى في كتاب : قال المحقق على فرائد السمطین   
 ) . 266ص  2ج ( الخصائص الكبرى 

 .لعلھ بالسند السابق  :قلت   

مد بن عبد العزیز بن محمد حّدثنا مح) :  22ص  2ج ( وفي معجم الطبراني الصغیر   
بن ربیعة الكالبي أبو ملیل الكوفي ، حّدثنا أبي ، حّدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ عن 

صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت رسول اهللا: أبي سلمة الصائغ ، عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري 

نجا ومن تخّلف عنھا  إنما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا« : یقول )وسلم
.  »غرق ، وإنما مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطة في بني إسرائیل من دخلھ غفر لھ 

 .انتھى 

وأیضًا رواه سعید بن المسیب ) :  247ص  2ج ( قال المحقق لكتاب فرائد السمطین   
الورق /    1  ج  (عن أبي ذر الغفاري ، كما رواه بسنده عنھ الطبراني في المعجم الكبیر 

حّدثنا علي بن عبد العزیز ، حّدثنا مسلم بن : قال  )5(.. )، ص  2وفي طبعة الحدیث ج  130
إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، حّدثنا علي بن زید ابن جدعان ، عن سعید بن المسیب 

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من « : ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(قال رسول اهللا: ، عن أبي ذر قال 
في آخر الزمان فكأنما قاتل  ]قاتلنا   [ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق ، ومن قاتلھم 

 . »مع الدجال 

                                                           
 .ھكذا في الھامش من كتاب فرائد السمطین ) 5(



ومن   «:   وفي آخره)  2ط /  45ص  3ج ( ھو في معجم الطبراني الكبیر  :قلت   
 .انتھى .  »الدجال  قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع

ورواه أیضًا الخوارزمي في الفصل السادس من مقتلھ : قال المحقق   
عن أبي العالء الحسن بن أحمد الھمداني ، عن محمود بن ) ط /  104  ص   1   ج   (

.  إسماعیل األصبھاني ، عن أحمد بن محمد بن الحسین ، عن سلیمان بن أحمد الطبراني
 .انتھى . واه عنھ وعن الطبراني في مجمع الزوائد ورواه أیضًا البزار كما ر

أخبرنا : من طریق الطبراني فقال )  151ص  1ج ( وأخرجھ المرشد باهللا في األمالي   
حّدثنا : حّدثنا علي بن عبد العزیز البغوي قال : أخبرنا الطبراني قال : أبو بكر بن ریذة قال 
حّدثنا علي بن زید بن جدعان ، : بن أبي جعفر قال  )6(حّدثنا الحسین: مسلم بن إبراھیم قال 

« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال )رضي اهللا عنھ(عن سعید بن المسیب ، عن أبي ذّر
مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق وھوى ، ومن 

 3ج ( وھذا أخرجھ الطبراني في الكبیر .  »آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال قاتلنا في 
 .الخ ... حّدثنا الحسن ابن أبي جعفر : وفي سنده قال )  45ص 

وروى المرشد باهللا الحدیث السابق ، عن معجم الطبراني الصغیر من طریق الطبراني   
: بن ریذة قراءة علیھ بأصفھان قال أخبرنا ا) :  156ص  1ج ( أیضًا ، فقال في األمالي 

حّدثنا عبداهللا بن داھر : حّدثنا الحسین بن أحمد بن منصور سجادة قال : أخبرنا الطبراني قال 
حّدثنا عبداهللا بن عبد القدوس ، عن األعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حنش بن : الرازي قال 
من عرفني فقد عرفني : قول رأیت أبا ذر آخذ بعضادتي باب الكعبة وھو ی: المعتمر قال 

مثل أھل « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن لم یعرفني فأنا أبو ذر الغفاري ، سمعت رسول اهللا
بیتي فیكم كمثل سفینة نوح في قوم نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا ھلك ، ومثل باب 

 .انتھى .   »  حطة في بني إسرائیل

وأخرجھ ابن عدي في ) .  46و  45ص  3ج ( ني الكبیر وھذا أیضًا في معجم الطبرا  
الكامل عن عبداهللا بن عبد القدوس ، الى آخره سندًا ومتنًا ، وذلك في ترجمة عبداهللا بن عبد 

حّدثنا الحسین بن الحسن بن سفیان ببخارى ، حّدثنا محمد بن ) :  1514ص  4ج ( القدوس 
بداهللا بن عبد القدوس ثقة ، وأخبرنا علي بن حّدثنا ع: یحیى ، حّدثنا محمد بن عیسى قال 

حّدثنا عبداهللا بن عبد القدوس ، : حّدثنا عبداهللا بن داھر الرازي ومحمد بن حمید قاال . سعید 
ال « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن األعمش ، عن عاصم عن زر ، عن عبداهللا قال 

حتى یملك رجل من أھل بیتي یواطئ اسمھ اسمي واسم أبیھ اسم أبي تمضي األیام واللیالي 
                                                           

 .» المؤلف « ذا ، والصواب الحسن ك) 6(



حّدثنا محمد بن محمد ، حّدثنا محمد بن حمید ، : ثم قال .  »یمألھا عدًال كما ملئت ظلمًا 
حّدثنا عبداهللا ابن عبد القدوس ، حّدثنا األعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حنش ، عن أبي 

مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح وكمثل باب « : یقول )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(سمعت النبي:    ذر
 . »حطة في بني إسرائیل 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر ابن ) :  100ص ( وفي المناقب البن المغازلي   
أحمد العطار الفقیھ الشافعي ، حّدثنا أبو محمد عبداهللا بن محمد بن عثمان الملقب بابن السقاء 

، حّدثنا محمد بن    حّدثني أبو بكر محمد بن یحیى الصولي النحوي: طي قال الحافظ الواس
: زكریا الغالبي ، حّدثنا جھم بن السباق أبو السباق الریاحي ، حّدثنا بشر بن المفضل قال 

حّدثني أبي ، عن أبیھ : سمعت المنصور یقول : سمعت المھدي یقول : سمعت الرشید یقول 
مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا قال: ، عن ابن عباس قال 

 . »  نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا ھلك

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سھل النحوي ، ) :  101أیضًا ص ( وفي المناقب   
حضرمي ، حّدثنا أبو عبداهللا محمد بن علي السقطي إمالء ، حّدثنا أبو یوسف بن سھل ال

حّدثنا محمد بن عبد العزیز بن أبي رزمة ، حّدثنا سلیمان بن إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي 
صلى اهللا (قال رسول اهللا: جعفر ، حّدثنا أبو الصھباء ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 

.  »ھا غرق مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخّلف عن« : )علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى 

حّدثنا : حّدثنا عبداهللا بن جعفر قال ) :  306ص  4ج ( وقال أبو نعیم في الحلیة   
حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي : حّدثنا مسلم بن إبراھیم قال : إسماعیل بن عبداهللا قال 

صلى اهللا (اهللاقال رسول :   الصھباء ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال

.  »مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق « : )علیھ وآلھ وسلم
حّدثنا علي : قال )  34   ص 12ج ( و )  46ص  3ج ( وھذا أخرجھ الطبراني في الكبیر 

ب من رك« : بن عبد العزیز ، حّدثنا مسلم بن إبراھیم ، الى آخره سندًا ومتنًا ، وفي لفظھ 
 . »فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق 

أنھ أخرج ھذا  )علیھما السالم(وذكر مشحم في حاشیة صحیفة اإلمام الرضا علي بن موسى  
 .الحدیث البزار عن ابن عباس 

معمر ، حّدثنا حّدثنا ) :  222ص  3ج ( ھو في كشف األستار عن زوائد البزار  :قلت   
، عن سعید بن جبیر ،   مسلم بن إبراھیم ، حّدثنا الحسن بن أبي جعفر ، حّدثنا أبو الصھباء



مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال 
 . »ركب فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق 

 الحسن ، ولیس بالقوي ، وكان من الُعّباد وقد حدث عنھ ال نعلمھ رواه إال: قال البزار   
 .انتھى . جماعة 

وكذلك في كنز العمال والجامع الصغیر للسیوطي أنھ أخرجھ البزار ، عن ابن عباس ،   
وزاد أنھ أخرجھ أبو داود عن ابن الزبیر ، وكذا في حاشیة مشحم ، وقد ُحذف أبو داود من 

أخرجھ : ة الجدیدة المجردة عن الشرح ، وصار لفظھا نسخة الجامع الصغیر في الطبع
. والحاكم في مستدركھ عن أبي ذر حدیث حسن . البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر 

ولعلھ حداھم إلى حذف نسبة الحدیث إلى سنن أبي داود أنھ غیر موجود فیھا ، ولكن یحتمل 
جود في نسخة الجامع الصغیر أنھ حذف منھا وكان موجودًا في نسخة السیوطي ، ألنھ مو

 .التي علیھا شرح العزیز ، واهللا أعلم 

حّدثنا یحیى بن معلى بن ) :  222ص  3ج ( لكنھ في كشف األستار عن زوائد البزار   
منصور ، حّدثنا ابن أبي مریم ، حّدثنا ابن لھیعة ، عن أبي األسود ، عن عامر بن عبداهللا بن 

مثل أھل بیتي مثل سفینھ نوح من « : قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم صلى(الزبیر ، عن أبیھ أن النبي
فظھر أن البزار رواه عن ابن الزبیر كما في نسخة . انتھى  »ركبھا سلم ومن تركھا غرق 

 .الجامع الصغیر المجردة عن الشرح 

أخرجھ المّال في : وحدیث ابن عباس ذكره المحب الطبري في ذخائر العقبي وقال   
 .سیرتھ 

ط سنة /  139ص 1ج( وفي معجم الطبراني الصغیر في باب من اسمھ الحسین   
حّدثنا الحسین بن أحمد بن منصور ) : م دار النصر للطباعة القاھرة  1968ھـ ـ  1388

سجادة البغدادي ، حّدثنا عبداهللا بن داھر الرازي ، حّدثنا عبداهللا بن عبد القدوس ، عن 
سمعت : بن المعتمر أنھ سمع أبا ذر الغفاري یقول  األعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حنش

مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح في قوم نوح من « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
انتھى نقًال عن .  »  ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا ھلك ، ومثل باب حطة في بني إسرائیل

 .المعجم الصغیر 

أخبرنا الشریف أبو عبداهللا محمد ابن علي ) :  154ص  1ج (  وفي أمالي المرشد باهللا  
أخبرنا أبو الحسین علي بن عبد الرحمن بن : بن الحسن الحسني بقراءتي علیھ بالكوفة قال 

حّدثنا عبد العزیز بن : حّدثنا علي بن العباس بن الولید البجلي قال : أبي السري البكائي قال 
الرحمن بن أبي حماد ، عن أبي سلمة الصائغ ، عن عطیة ،  حّدثنا عبد: محمد الكالبي قال 



إنما مثل أھل « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عن أبي سعید الخدري قال 
 . »بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق 

حمد بن عثمان ، أخبرنا أخبرنا محمد بن أ) :  100ص ( وفي المناقب البن المغازلي   
أبو الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى الحافظ إذنًا ، حّدثنا محمد ابن محمد بن 

عمر بن ثابت عن موسى بن عبیدة ، عن ) كذا ( سلیمان الباغندي ، حّدثنا سوید ، حّدثنا 
مثل أھل « : )وسلمصلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: إیاس بن سلمة بن األكوع ، عن أبیھ قال 

 . »بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا 

حّدثنا أبو علي حمد بن عبداهللا بن : وبھ قال )  136ص ( وفي أمالي أبي طالب في   
: حّدثنا محمد ابن إسماعیل قال : حّدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : محمد قال 

سمعت أبا ذر یقول وھو : حنش الكناني قال حّدثنا مفضل بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن 
أیھا الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر ، سمعت رسول : آخذ بباب الكعبة 

مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى .  »تخّلف عنھا ھلك 

قال : قال )علیھ السالم(بسنده عن آبائھ عن علي )علیھ السالم(لي الرضاوفي صحیفة اإلمام ع  
مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 . »عنھا زّج في النار 

ن مرفوعًا ، وأفاد أنھ أخرجھ اب)علیھ السالم(وأخرج الحدیث في ذخائر العقبى عن علي  
 .السري 

( ھذا والحدیث قد تعددت طرقھ وتعاضدت ، وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة   
إنما مثل أھل بیتي فیكم كمثل « : وجاء من طرق عدیدة یقوي بعضھا بعضًا ) :  152ص 

 . »سفینة نوح من ركبھا نجا 

أجمع علماء : قد صححھ الحاكم وحّسنھ السیوطي ، وقال اإلمام القاسم بن محمد  :قلت   
أفاد ھذا السید . ھو متلقى بالقبول : وقال القرشي . اآلل وشیعتھم على صحة حدیث السفینة 

 .» كرامة األولیاء    «عبداهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي في حاشیة 

حّدثنا معاویة بن : قال )  77ص  12ج ( ویؤكده ما رواه ابن أبي شیبة في المصنف   
، عن    ثنا عمار ، عن األعمش ، عن المنھال ، عن عبداهللا بن الحارثحد: ھشام قال 

 »إنما مثلنا في ھذه األمة كسفینة نوح وكباب حطة في بني إسرائیل « : قال  )علیھ السالم(علّي
. 



ذكر سندھا في )علیھ السالم(في آخر خطبة لھ)علیھ السالم(وفي أمالي أبي طالب عن علي  
وما فصلتھ األنبیاء في عترة  )علیھ السالم(العلم الذي ھبط بھ آدم واعلموا أن« ) : 179ص   (

نبیكم، فأین یتاه بكم عن أمر نسخ من أصالب أصحاب السفینة ھؤالء ، مثلھا فیكم وھم لكم 
 .انتھى .  »كالكھف ألصحاب الكھف وھم باب حطة وباب السلم فادخلوا في السلم كافة 

 »   أیھا الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة« : )معلیھ السال(وفي نھج البالغة عن علي  
 .انتھى . 

ویأتي إن شاء اهللا .  )علیھم السالم(وبھذا القدر نكتفي في تحقیق أن الحق مع أھل البیت  
 .  )7(زیادة عند الرد على مقبل في إبطالھ لبعض الفضائل في كتابھ الذي سّمـاه الطلیعة

 

 عودة إلى البحث في التأمین

على أن التأمین بحمد اهللا لم یخف على علماء الیمن ، : وما بعدھا )  47ص (  قال مقبل  
اللھم إال من عكف على الكتب الخالیة من الدلیل ، وأصبح یعادي كتب السنة وأھلھا ، 

 ) :رحم ( وصدق علیھ ما قال الشوكاني 

 منحصر في بدع تبتدع*** ألقوام في عصرنا تشّیُع ا

 سالف والجمع وترك الجمع*** عداوة السنة والثلب لأل 

إن كتب أسالف مقبل مشھورة منشورة ، ولم یترك التأمین : ، وباهللا التوفیق والجواب   
،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(علماء العترة جھًال بالروایات وال معاداة للسنة الصحیحة عن الرسول

ولكن تركوه ألنھم ال یقلدون أسالف مقبل في الجرح والتعدیل والتصحیح والتضعیف ، وھذا 
ھو االجتھاد المطلق ، فأما االّتكال على ما اشتھر عند النواصب وسّموه سّنة وتوارثوه بینھم 

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فإن بعضھ اغترار ولیس من اتباع سنة رسول اهللا

قال : بسنده عن شقیق بن وائل قال )  514ص  4ج ( في المستدرك أخرج الحاكم   
، ویتخذھا الناس    كیف أنتم إذ ألبستكم فتنة یھرم فیھا الكبیر ، ویربو فیھا الصغیر: عبداهللا 

الخ ؟ وصححھ الذھبي على شرط البخاري ومسلم ... غیرت السنة : سنة ، فإذا غیرت قالوا 
. 

أقبل مروان یومًا : نده عن داود بن أبي صالح قال بس)  515ص  4ج ( وأخرج في   
نعم ، : أتدري ما تصنع ؟ قال : فوجد رجًال واضعًا وجھھ على القبر ، فأخذ برقبتھ وقال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (جئت رسول اهللا: فقال )رضي اهللا عنھ(فأقبل علیھ فإذا ھو أبو أیوب األنصاري
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ال تبكوا على الدین إذا « : یقول )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(ولم آت الحجر ، سمعت رسول اهللا)وسلم
 .ھذا صحیح اإلسناد .  »ولیھ أھلھ ، ولكن ابكوا علیھ إذا ولیُھ غیر أھلھ 

 .وأقره الذھبي  :قلت   

من ذلك .    عنھوأما الھجاء الذي ھجا بھ الشوكاني خصومھ فال حّجة فیھ ، وقد أجیب   
 :قول محمد بن صالح السماوي صاحب الغطمطم 

 منحصر في خمسة من بدع*** تسّنُن األوباش في عصرنا 

 والضم والرفع وترك الورع*** البغض لآلل وثلب الوصي 

وھو یدل وال إشكال أن دعوى انحصار تشیعھم في األربع الخصال كذب واضح ،   
على قّلة ورع قائلھ وأنھ ال یوثق بھ في مجال التعصب ، ألنھ یعلم أنھ من تشیعھم إیجاب 

عداوة « : كما أن في قولھ . محبة أھل البیت واتباعھم ومدح أئمتھم األبرار ونشر فضائلھم 
ى صل(نوع تدلیس إن كان یعني سّنة النواصب وشیعتھم ، أما إذا أراد سنة رسول اهللا» السنة 

والثلب « : ومثلھ قولھ . التي یرویھا علماؤھم فھو كاذب علیھم متعمد للكذب )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .فإن التعمیم فیھ تدلیس » لألسالف 

والمقرر للمذھب جوازه لألعذار ، ولھم في ذلك حجج . وأما الجمع فھم مختلفون فیھ   
فال ینبغي لمنصف أن یسمیھ . د ظاھرة مستوفاة في كتاب االعتصام لإلمام القاسم بن محم

بدعة وھو یعلم تمسكھم فیھ بالسنة ، وإن كان مذھبھ خالف مذھبھم فإن المخالف ال یسمى 
في العرف مبتدعًا إذا كان متمسكًا بدلیل یعتقد صحتھ في الداللة على مذھبھ ، ولو فرض أنھ 

ریقة اسالفھ في وھذا من تدلیس الشوكاني جرى فیھ على ط. مخطئ في المسائل الفرعیة 
 .التدلیس 

وأما ترك الُجمع فھم مختلفون في شروط الجمعة ، وإنما یتركھا بعضھم حیث یرى   
أنھا لم تكمل شروطھا ، ال تھاونًا بھا ، وقد مّر ذكر عذر واضح صحیح لترك بعضھم 
الجمعة في الرد على مثل ھذا الكالم في بعض الزیدیة ، وھو أن حضور الجمعة یكون في 

انتھى . الزمان تقویة للظلمة الذین یقیمونھا ویمدحون في خطبتھا ویعظمون ویدعى لھم  ذاك
. 

أنھ )  2ص    (حاصل كالمھ ـ أي كالم السید علي بن ھادي ـ ) :  48ص (  قال مقبل  
، ومن جملة ما استدل    بفرض صحة تلك الروایة ـ أي روایة التأمین ـ فھو قبل نسخ الكالم

 .» الصالة شغل إن في « بھ حدیث 

تلك الروایة تدل على عدم اطالعھ على كتب السنة ، فإن حدیث : وقولھ :  قال مقبل  
 .التأمین مروي عن جماعة من الصحابة یروى عن بعضھم من طرق 



فالذي روي عنھ من طرق ھو أبو . » ... عن جماعة من الصحابة « : قولھ  :والجواب   
ا عدم صحة حدیثھ ـ أي أنھ مجروح ـ ال یقبل منھ حدیث ھریرة ، ووائل بن حجر ، وقد حققن

 .ووائل لیس عندنا حجة ویأتي الكالم فیھ إن شاء اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أبي ھریرة عن النبي

 .وأجبنا في الروایة عن أبي موسى وھي غیر مشھورة   

 .وأما الروایة عن ابن أم الحصین عن أمھ فقد اعترف مقبل بضعفھا   

مرفوعة ، فقد ضعفوا أحد رجال السند وھو محمد ابن )علیھ السالم(وأما الروایة عن علي  
، أما في    عبد الرحمن بن أبي لیلى ، وحاول مقبل قبول التضعیف ذلك في غیر ھذا المحل

 .ابن أبي لیلى ضّعف لسوء حفظھ ، فمثلھ یصلح في الشواھد والمتابعات : ھذا فقال 

فكیف تعتبر من  )علیھ السالم(یة غریبة ال نعلم أحدًا رواھا غیره عن عليھذه الروا :قلنا   
الشواھد والمتابعات ؟ وإذا صح أن محمد بن عبد الرحمن كان سّیئ الحفظ فیحتمل أنھ سمعھا 

لیس فیھا ذكر الصالة ، فھي محمولة )علیھ السالم(عن أبي ھریرة فغلط ، مع أن الروایة عن علي
، وفي سندھا حمید بن عبد الرحمن   الصالة والتأمین في غیر الصالةعلى التالوة في غیر 

غیر منسوب ، وقد ذكروا ھذا االسم لرجلین أحدھما معروف واآلخر مجھول ، كما أفاده ابن 
حجر في لسان المیزان وتھذیب التھذیب ، فإذا احتمل أن یكون ھو المجھول لم یصح ، وبقیة 

 .وجھ ضعفھا فأغنى عن الجواب  الروایات قد بّین ھو ـ أي مقبل ـ

فإن كتب السّنة عندنا لیس فیھا » یدل على عدم اطالعھ على كتب السنة « : أّما قولھ   
 .ھذه الروایات ، وھي كتب سّنة 

تنصب االسم وترفع الخبر ، مع أنھ قد درس ھذا » إّن « وعلي قد نسي أّن  : قال مقبل  
لعل إعراضھ عن كتب السنة ھو السبب في حرمانھ في قطر الندى ، وكافیة ابن الحاجب ، و

 )8(]یا أیھا الذین آمنوا إن تّتقوا اهللا یجعل لكم فرقانًا  [: بركة العلم ، قال اهللا سبحانھ وتعالى 
 . )9(]فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبھم  [: وقال تعالى 

كان تكلم بلغتھ العادیة وال حرج » إن في الصالة شغل « حدیث : إنھ لما قال  :والجواب   
 [: وكذلك إذا أخطأ في التعبیر ، فقد قال اهللا تعالى . في أن یتكلم اإلنسان بلغتھ التي یعتادھا 

ھذه الغلطة تدل على حرمانھ بركة العلم وإذا كانت  )10(]ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم بھ 
ففي كتاب مقبل غلطات كثیرة ، فیلزمھ إن كانت من عنده أنھ قد حرم بركة العلم ، وفاتھ 

فإن ھذه . وأزاغ اهللا قلبھ  ]یجعل لكم فرقانًا    [: الفرقان المذكور في قول اهللا تعالى 
ا غلطة ، فما بال من غلط المصائب إذا كانت تنزلت فیمن غلط غلطة واحدة على فرض أنھ
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غلطات كثیرة ؟ ولعلھ یتخلص السید علي بن ھادي من ھذه المصیبة بأنھ تكلم بلغة بلده في 
» إّن«الوقف على المنصوب بدون ألف ، وھي لغة ربیعة ، فلم یدل ذلك على أنھ نسي أن 

على أن اهللا وبذلك فسد الدلیل على حرمانھ بركة العلم وعلى فوت الفرقان ، و. تنصب االسم 
 .ولم ینصب بھا االسم ، والحمد هللا رب العالمین » إنَّ«أزاغ قلبھ حتى أھمل 

 

 )علیھا السالم(بحث في ذكر الغضب لغضب فاطمة

لنا أم « : أتظن أنني قد نسیت ما كنت ترّدد عن بعض أئمتك كالمھم الباطل  :قال مقبل   
 ؟» معصومة ماتت وھي غاضبة علیھم فنحن نغضب لغضبھا 

علیھا (لم تحقق وجھ البطالن ، فإن أردت أن دعوى العصمة لفاطمة :والجواب   

 .دعوى باطلة )السالم

،  )11(إن العصمة عندنا ھي التطھیر عن الكبائر بتوفیق اهللا وألطافھ وھدایتھ :فالجواب   
وقد ثبتت ھذه الدعوى بدلیل واضح وھو حدیث الكساء المشھور بین األمة ، وإیراده ھنا 

وإن أردت بدعوى البطالن ، أنھا لم تمت غاضبة على . وذكر رواتھ ومصادره یطول جدًا 
وإن أردت بدعوى البطالن ، أنھ ال یجوز لھم أن یغضبوا . أبي بكر ، فھذا قد رواه البخاري 
 .لغضبھا وإن كانت ماتت غاضبة 

فاطمة بضعھ مّني فمن أغضبھا « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إذا كان رسول اهللا :قلنا   
أفلیس للمسلم في رسول )  210ص  4ج ( كما أخرجھ البخاري في صحیحھ .  »أغضبني 

یغضبھ من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ُاسوة حسنة ؟ فھل تنكر أن رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
یغضبھا ؟ فھذا قد رواه البخاري ، أم أنت قد وقعت فیما تدعي على خصومك من العمل 

 ق أھواءھم ومخالفة بعضھا إذا خالف أھواءھم ؟ببعض السنة إذا واف

 عار علیك إذا فعلت عظیم*** ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ 

أم أنت واقف في المسألة وھي عندك مشكلة ؟ فھال وسعك السكوت عن الجزم ببطالن   
 ؟ »لنا أم معصومة ماتت وھي غاضبة « : قولھم 

 

 بحث في دعوى صالة أبي بكر بالمسلمین

والحمد هللا الذي أنطقك باالعتراف أن أبا بكر أول من صلى بالمسلمین بعد  :قال مقبل   
 .  وھذا من جملة األدلة على أن أبا بكر أحق بالخالفة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
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والصغائر وأي ذنب كبیرة وأّیھ صغیرة ، وإذا جاز اقتراف الصغیرة على المعصوم وقع الشّك في اقترافھ الكبیرة وانتفت عنھ العصمة 
. 



إن عبارة الصیلمي نصھا على أن الذي تولى الصالة بالمسلمین بعد وفاة  :والجواب   
فكیف یجعل ھذا )  52ص ( ھكذا حكاھا مقبل في . ھو أبو بكر  )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(الرسول

دلیًال على أنھ أحق ؟ وكأنھ سبق إلى ذھنھ ما رووه أن أبا بكر صّلى بالناس في مرض 
صلى اهللا (التي یحتجون بھا على أنھ أحق ، فأما الصالة بعد موتھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وقد قال الصحابة « فال نفھم مراده في االحتجاج بھا ، وال یناسبھ قولھ بعد ھذا )لمعلیھ وآلھ وس
انتھى . » رضیھ لدیننا أفال نرضاه لدنیانا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن الرسول: رضوان اهللا علیھم 

. 

فالكالم غیر متناسب ، وإذا كان یحق لھ ما ھجن بھ على علي ھادي الصیلمي فقال فیما   
ولعل إعراضھ عن كتب السّنة ھو : ثم قال . تنصب االسم » إّن « إنھ نسي أن « :  مّر

وقال  )12(]إن تتقوا اهللا یجعل لكم فرقانًا  [: السبب في حرمانھ بركة العلم قال اهللا سبحانھ 
كان للسید علي ھنا أن یقول في مقبل كما قال »  )13(]فلما أزاغوا أزاغ اهللا قلوبھم  [: تعالى 

 . )14(]ولكم في القصاص حیاة یا أولي األلباب لعلكم تتقون  [: مقبل فیھ ، واهللا تعالى یقول 

 .رضیھ لدیننا أفال نرضاه لدنیانا : فأما قول من قال   

مع أن . ال نسلم أن الصحابة قالوا ذلك ، بل ھي دعوى من شیعة ألبي بكر إّنا  :فجوابھ   
إمامة الجماعة في الصالة ال تحتاج من الشروط مثل ما تحتاج اإلمامة العظمى ، بل بینھما 

 .فرق كبیر 

فیھا مغالطة ، ألن الرضا بخصلة من الدین لیس رضًى . » رضیھ لدیننا « : ثم قولھ   
 .بوالیة الدین كلھ 

أبعد وأشد مغالطة ، ألن الوالیة العظمى لصالح الدین » أفال نرضاه لدنیانا « : وقولھ   
للدعوة إلى الخیر ، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، والجھاد في سبیل اهللا وإقامة 

فتبین أن كالمھم ھذا . الحدود ، وإبالغ الشرائع ، وحمایة الدین ، فھي للدین أھم منھا للدنیا 
غیر صحیح ، وأن حقیقة احتجاجھم ھكذا ، رضیھ لخصلة من الدین فرضیناه للدین كلھ 

صلى اهللا علیھ وآلھ (أعظم شأنًا ألن رسول اهللا)علیھ السالم(فكان یلزمھم أن یكون علي. والدنیا 

وّاله نحر بقیة الھدي في الحج وكان ثالثین بدنة كما رووه ، وذلك من الدین فقد رضیھ )وسلم
نفسھ ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلة من دینھ وّاله إیاھا ، وھي خصلة من دین رسول اهللاھنا لخ

 رضیھ لدینھ على حد عبارتكم في أبي بكر ؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن رسول اهللا: فھل تقولون 

 

                                                           
 . 29اآلیة : سورة األنفال ) 12(
 . 5اآلیة : سورة الصف ) 13(
 . 179اآلیة : سورة البقرة ) 14(



 )علیھ السالم(بحث الكالم في سند مجموع زید بن علي

ى المجموع المنسوب إلى زید بن علي المشروح ھل اعتمدت عل) :  57ص (  قال مقبل  
عمرو بن خالد الواسطي ، وھو  )رحمھ اهللا(بالروض النضیر ؟ فإن الراوي لھ عن زید بن علي

یرویھ عن عمرو إبراھیم بن الزبرقان ، » میزان االعتدال « كذاب عند المحدثین كما في 
م نصر بن مزاحم ، وقد قال یرویھ عن إبراھی» لسان المیزان « وقد اختلف فیھ كما في 

 .كان كذابًا : وقال أبو خیثمة : ـ    رافضي جلد تركوه ـ إلى أن قال: الذھبي في المیزان 

قد مّر ما فیھ الكفایة من الداللة على أن ذلك الجرح ال حكم : ، وباهللا التوفیق والجواب   
ّو متھم لھ من حیث أنھ من خصم مبغض ، ومن حیث أن بعضھ مرسل ، والراوي عد

فھل یقبل منصف جرح عدو لعدوه بدون حّجة صحیحة ؟ ومما یتھم فیھ أعداؤھم ـ . بالتحامل 
أي أعداء أبي خالد وإبراھیم ونصر ـ روایة من روى عن وكیع روایة مرسلة أنھ تكلم في 

وما بعدھا )  219ص  1ج ( أبي خالد ، ومما یبعدھا أن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة وكیع 
حّدثنا محمد بن إبراھیم بن شعیب ، ) :  223ص ( ، فقال في    فیدة في حفظھ وورعھجمًال م

) :  224ص ( ثم قال في . ما سمعت وكیعًا ذكر أحدًا بسوء قط : حّدثنا عمرو ابن علي قال 
فذكر فیھ بحثًا طویًال ولم یذكر  )15()ما ذكر من معرفة وكیع بن الجراح بناقلة األخبار    (

 .عمرو بن خالد أصًال 

أیضًا » الجرح والتعدیل « فقال فیھ ابن أبي حاتم في كتاب . وأما إبراھیم بن الزبرقان   
محلھ : وسألت أبي عنھ فقال : یعد في الكوفیین سمعت أبي وأبا زرعة یقوالن ذلك ، قال : 

سألت : قال ) بن محمد الدوري ( حّدثنا العباس : ، یكتب حدیثھ وال یحتج بھ ، ثم قال  الصدق
 .انتھى . ثقة ثقة ، روى عنھ وكیع وغیره : یحیى بن معین عن إبراھیم بن الزبرقان فقال 

زیادة على ھذا التوثیق وأنھ ال بأس بھ ، ولیس فیھ أشد من » لسان المیزان « وفي   
 .ال یحتج بھ : قول أبي حاتم 

وال یخفى عند من عرف تحامل القوم على الشیعة ، فتوثیقھم لھم یجري مجرى اإلقرار   
، وتضعیفھم دعوى ھم فیھا متھمون بالغلط بسبب روایة لفضیلة أو خروج مع إمام من آل 

 .أو نحو ذلك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 .وأبو حاتم قد ظھر منھ الجرح بمخالفة المذھب كما حكینا عنھ في نصر بن مزاحم   

، وقال أبو    وثقھ النسائي: في ترجمة إبراھیم بن یوسف الباھلي » المیزان « وقال في   
 .انتھى المراد . ھذا تحامل ألجل اإلرجاء الذي فیھ : قال الذھبي . ال یشتغل بھ : حاتم 

                                                           
 .بالرواة في كتاب ابن أبي حاتم ما بین القوسین عنوان للكالم في معرفة وكیع ) 15(



) :    105   ص  8   ج  (حم ، فقال فیھ البخاري في التاریخ الكبیر وأما نصر بن مزا  
ولم . انتھى . نصر بن مزاحم المنقري سكن بغداد ، روى عنھ أبو الصلت وابن الرماح 

 .یذكره بجرح وال تضعیف 

فذكر عنھ حدیثًا في الخوارج عن )  282ص  3ج ( وذكره الخطیب في تاریخ بغداد   
: أخبرنا األزھري ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : روى الخطیب فقال ثم . )علیھ السالم(علي

نصر بن مزاحم المنقري سكن بغداد ، عداده في الكوفیین ، ثم روى بإسناده عن إبراھیم بن 
: قال الخطیب . نصر بن مزاحم العطار كان زائغًا عن الحق مائًال : یعقوب الجوزجاني قال 

نصر بن مزاحم ، روى : ثم روى بإسناده عن صالح بن محمد  .أراد بذلك غلوه في الرفض 
حّدثني أحمد بن محمد الغزال ، أخبرنا محمد بن : ، ثم قال   عن الضعفاء أحادیث مناكیر

نصر بن مزاحم غال في : جعفر الشروطي ، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسین الحافظ قال 
ه عن محمد بن عبداهللا بن سلیمان الحضرمي ثم روى بإسناد. مذھبھ ، غیر محمود في حدیثھ 

 .انتھى . سنة اثنتي عشرة ومائتین فیھا مات نصر بن مزاحم المنقري : قال 

الجوزجاني مجروح في نفسھ مّتھم في الشیعة ، قال الذھبي في میزانھ في ترجمة  :قلت   
: ھ الجوزجاني قال ابن عدي في ترجمة إسماعیل بن أبان الوراق ـ لما قال فی: الجوزجاني 

الجوزجاني كان مقیمًا بدمشق یحدث على المنبر : كان مائًال عن الحق ولم یكن یكذب ـ 
وكان أحمد یكاتبھ ، فیتقوى بكتابتھ ویقرؤه على المنبر، وكان شدید المیل إلى مذھب أھل 

ا یرید م» مائل عن الحق « : فقولھ في إسماعیل . )رضي اهللا عنھ(دمشق في التحامل على علي
 .   انتھى المراد. علیھ الكوفیون من التشیع 

، فال یلتفت    فكذلك قولھ في نصر بن مزاحم وسائر الشیعة الذین یرمیھم بالزیغ :قلت   
یتخذه القوم إمامًا ومن العجب أن . إلیھ وال یعمل بقولھ في جرح شیعي وال توثیق عثماني 

في الجرح والتعدیل ، وھو مبتدع داعیة إلى مذھبھ ، قد ظھر ذلك بكثرة جرحھ للشیعة 
فال یقبل جرحھم للشیعة وتوثیقھم للنواصب ، فكالم الذھبي في نصر بن . وتحاملھ علیھم 

 :غیر مقبول ، ألن الذھبي قال في الجوزجاني »   رافضي جلد تركوه« : مزاحم وقولھ فیھ 
فلعلھ أخذ الكالم في نصر من إمام الذھبي الجوزجاني ، » أحد أئمة الجرح والتعدیل « 

وكذلك قول الخطیب ـ یعني غلوه في الرفض ـ غیر مقبول ، ألنھ مرسل ، ولعلھ فھمھ من 
حدث عنھ « : معارض بقولھ . » تركوه « : قصد الجوزجاني واتبعھ فیھ ، وقول الذھبي 

شیعي في حدیثھ : قال العقیلي : قال الذھبي » األشج وجماعة  نوح بن حبیب وأبو سعید
 .اضطراب وخطأ كثیر 



أما إنھ شیعي فصحیح ھو من الزیدیة كما مر ، وأما إن في حدیثھ اضطرابًا  :قلنا   
وخطأ كثیرًا ، فلو كان ذلك مما یصلح أن یقال على مذھبكم لكان الجوزجاني أولى بھ ولم 

وأما أبو حاتم فقد رماه الذھبي بالتحامل كما مر ، ولعلھ أراد . ي یذكره ال ھو وال البخار
. بحدیثھ ما رواه عن الضعفاء ، ولكنھ لم یذكر ذلك تحامًال على نصر وحرصًا على جرحھ 

 .روى عن الضعفاء أحادیث مناكیر : وقد مر من طریق الخطیب عن صالح بن محمد 

ذلك ألنھ یكون الخالف في المناكیر ما فالحمل على الضعفاء ، وال یجرح فیھ  :قلت   
ھي ، كما فّصلناه سابقًا ، وعلى ھذا یحمل قول أبي خیثمة وأبي الفتح األزدي محمد بن 
الحسین ، مع أن في أبي الفتح وھو األزدي كالم في المیزان فقال فیھ في ترجمة أبان بن 

المجروحین ، جمع  أبو الفتح یسرف في الجرح ولھ مصنف كبیر إلى الغایة في: إسحاق 
 .فأوعى وجرح خلقًا بنفسھ لم یسبقھ أحد إلى التكلم فیھم وھو متكلم فیھ 

« : وقال أبو النجیب عبد الغفار األرموي . » ضعفھ البرقاني « : وقال فیھ في ترجمتھ   
في حدیثھ ـ أي « : وقال الخطیب . » رأیت أھل الموصل یوھنون أبا الفتح وال یعدونھ شیئًا 

 .انتھى . ھذا آخر ترجمة أبي الفتح » ي ـ مناكیر األزد

والخطیب متھم بالتحامل على نصر ، حیث أورد في ترجمتھ كالم الجوزجاني  :قلت   
وكالم أبي الفتح األزدي ، وھو یعرف أنھ ال یعمل بذلك ، وكذلك تجد الذھبي یفعل ، فاحذر 

 .القوم واتھمھم 

لمجموع من كتب الزیدیة ، وقد جود البحث فیھ ھذا ، والروایات في القنوت في غیر ا  
وفي أمالي أحمد بن عیسى روایات كثیرة منھا » االعتصام « اإلمام القاسم بن محمد في 

 .وھي مطبوعة منشورة والحمد هللا )علیھ السالم(روایة المجموع عن علي

قیم ، وإذ قد صح للزیدیة على أصلھم فال یضرھم أنھ لم یصح لمقبل المقلد البن ال  
والمسألة فیھا روایات كثیرة مختلفة ولكن تختلف األنظار فیھا تبعًا للخالف في الجرح 

 .والتعدیل والمرجحات األخرى ، ومن طالع سنن البیھقي عرف ھذا 
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 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [في 
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وقد بدأت بجمع طرق حدیث شعبة ـ أي عن :  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [في  قال مقبل  
 .قتادة ـ عن أنس ثم أتى ببقیة الطرق عن أنس 

 . ]  الحمد هللا رب العالمین [كانوا یستفتحون الصالة بـ : بلفظ )  1( فأورد رقم   

 . ]  الحمد هللا رب العالمین [كانوا یستفتحون القراءة بـ : بلفظ )  6( وأورد رقم   

 .» كانوا یفتتحون بالحمد هللا « : بلفظ )  8(    وأورد رقم)  7( وأورد رقم   

 .  ]  الحمد هللا رب العالمین [كانوا یفتتحون القراءة بـ : بلفظ )  9( وأورد رقم   

الحمد هللا رب  [كانوا یستفتحون القراءة بعد التكبیر بـ : بلفظ )  10( وأورد رقم   
 .في الصالة  ]العالمین 

.  ]  الحمد هللا رب العالمین [كانوا یستفتحون القراءة بـ : بلفظ )  11   (   وأورد رقم  
 ) . 17( ورقم )  12  (وكذا رقم 

وأبا بكر وعمر وعثمان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي: بلفظ )  18( وأورد رقم   
 . ]الحمد هللا رب العالمین     [یقرؤون 

 . ]  الحمد هللا رب العالمین [كانوا یفتتحون القراءة بـ : بلفظ )  19( وأورد رقم   

 .كانوا یفتتحون القراءة بالحمد هللا : بلفظ )  20( وأورد رقم   

 .]   الحمد هللا رب العالمین [فكانوا یستفتحون الصالة بـ : بلفظ )  21( ورقم   

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [یستفتحون بـ : بلفظ )  24( ورقم   

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [یستفتحون القراءة بـ : بلفظ )  25( م ورق  

فھذه التي ذكرناھا خمسة عشر سندًا عن أنس كلھا . روایة )  26( وجملة ما احتج بھ   
اسم للفاتحة فمعناه أنھم  ]الحمد هللا رب العالمین  [ألن . ال داللة فیھا على مطلوب مقبل 
وعلیھ عادة المسلمین أنھم یبدؤون في القراءة بفاتحة الكتاب  كانوا یبدؤون بھا ، وھذا واضح

 .ثم یقرؤون بعدھا ما شاءوا من القرآن 

، والحمد كما   الحمد هللا: ویقال . فواضح  ]الحمد هللا رب العالمین  [أما تسمیة الفاتحة   
 .   للسورة] قل ھو اهللا أحد  [و . للسورة  ]ق والقرآن المجید  [: یقال 

وأین الدلیل على أنھ یفصل ) :  43( وقد استعمل بعض ھذا مقبل ، فقال في الریاض   
بین التكبیرتین في صالة الكسوف بالحمد هللا مّرة ؟ الخ ، ـ أي بالفاتحة مرة ـ وقال ھناك في 

 .أي بالسورة  ]بقل أعوذ برب الفلق  [صالة الجنازة ـ وبعد الثالثة ـ 



یوتر بثالث )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا« : )السالمعلیھ (وفي مجموع زید بن علي  
: وفي الثانیة  ]سّبح اسم ربك األعلى  [: ركعات ال یسلم إال في آخرھن ، یقرأ في األولى 

وأخرجھ الحاكم في . والمعوذتین  ]قل ھو اهللا أحد  [: وفي الثالثة  ]قل یا أیھا الكافرون    [
وفي الثالثة : ھ على شرط الشیخین ، وأقّره الذھبي وقال فیھ المستدرك عن عائشة ، وصحح

 . ]قل أعوذ برب الناس  [و  ]قل أعوذ برب الفلق  [و  ]قل ھو اهللا أحد  [: 

؟ وفلوال   یا معاذ ، أفتان أنت« : في حدیث )  173ص  1ج ( وفي صحیح البخاري   
 . ]اللیل إذا یغشى  [و  ]الشمس وضحاھا  [و  ]سّبِح اسَم رّبك األعلى  [صّلیت بـ 

ص ( وفي ] والمرسالت عرفًا  [: إن أم الفضل سمعتھ یقرأ ) :  185ص  1ج ( وفیھ   
سمعت : وفیھ ھناك  ]إذا الّسماُء انشّقت  [: صّلیت مع أبي ھریرة العتمة فقرأ ) :  186
 222ص    5    ج  (في  وفیھ. في العشاء  ]والتین والزیتون  [: یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

أال : في حدیث ثم قال  )16(]  ولقد آتیناك سبعًا من المثاني والقرآن العظیم [: في باب قولھ ) 
صلى اهللا علیھ وآلھ (فذھب النبي أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟

ھي السبع المثاني والقرآن العظیم ]   العالمینالحمد هللا رب  [: لیخرج فذكرتھ فقال )وسلم
 .انتھى .  الذي أوتیتھ

وذكره في أول )  199ص  5ج ( وذكره عند ذكر سورة األنفال في ھذا الجزء أعني   
 ) . 146   ص   (ما جاء في فاتحة الكتاب من ھذا الجزء : كتاب تفسیر القرآن في باب 

بسنده عن أبي ھریرة عن )  45 ص 2ج ( وأخرج البیھقي في السنن الكبرى   
 .» سبع آیات  ]الحمد هللا رب العالمین  [أنھ كان یقول « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

الحمد هللا رب  [یفتتحون القراءة بـ : حدیث )  51ص  2ج ( وروى البیھقي في   
 .زاد أبو عبداهللا وأبو سعید في روایتھما : عن أنس ، ثم قال  ]العالمین 

وال یعني .    قال الشافعي ـ یعني یبدأون بقراءة أم الكتاب قبل ما ُیقرأ بعدھا ، واهللا أعلم  
 .انتھى .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [أنھم یتركون 

 [وذكر في حاشیة التركماني اعتراضًا أن سورة الفاتحة ال تسمى بھذا المجموع أعني   
 .» مد الح« بل تسمى بـ  ]الحمد هللا رب العالمین 

إنھ یكفي ما ذكرناه في الرد على ھذا االعتراض ، وقد رواه الدارقطني في  :والجواب   
وأبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف رسول اهللا« : عن أنس قال )  316ص  1ج ( سننھ 

 .انتھى . » بكر وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون بأم القرآن فیما یجھر فیھ 

 .بتلك الخمس عشرة روایة  فبطل احتجاج مقبل  
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صلى (صلیت مع النبي: عن أنس قال )  2( وبقي روایات إحدى عشرة منھا روایة رقم   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم  [وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا یقرأ )اهللا علیھ وآلھ وسلم
، ألنھ لم    ةوھذا یحتمل أنھ كان غفل عن خصوص البسمل)  15( ورقم )  14( ومثلھا رقم ]

، فلما   یكن سبق فیھا نزاع بین األمة بخصوصھا ، فكان ینتبھ للقراءة جملة من دون تفصیل
وقع الخالف فیھا بعد أن تركھا معاویة مرة وصارت المسألة ھامة ظن أنھ لم یكن یسمعھا 

 .ألنھ ال یذكر ذلك بخصوصھ 

ثنا إسماعیل ، قال سعید حّد: من روایة أحمد )  76ص ( یؤكد ھذا ما ذكره مقبل في   
بسم  [    یستفتح القراءة بـ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أكان رسول اهللا: قلت ألنس : أنبأنا قال : بن یزید 

إنك لتسألني عن شيء ما : ؟ فقال  ]الحمد هللا رب العالمین  [أو بـ  ]اهللا الرحمن الرحیم 
 .انتھى . سألني عنھ أحد 

... سألت أنس بن مالك : ر عن سعید بن یزید األزدي قال وأخرجھ الدارقطني بسند آخ  
قال سعید بن « : وقولھ في السند ) .  316ص  1ج ( ھذا إسناد صحیح ذكره في : الخ فقال 

ما سألني عنھ أحد « : وقولھ »    أنبأنا سعید بن یزید: قال « لعلھ غلط أصلھ . » أنبأنا : یزید 
ض وانتشار الخالف في المسألة ، ومثلھ یحدث الشك في قرینة لتقدم ھذا السؤال قبل الخو» 

بسم اهللا  [مسألة ھو غافل عنھا ویخاف من الروایة لما ال یذكره وإن كان ھو یجھر بـ 
كان یجھر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بناء على أنھا من الحمد ، وعلى أن رسول اهللا ]الرحمن الرحیم 

 .للبسملة بخصوصھا بالحمد في اعتقاده جملة من دون تحقیق 

قرینھ لتقدم السؤال قبل الخوض » ما سألني عنھ أحد قبلك « : إن قولھ : وإنما قلت   
والخالف في المسألة ، ھذا ألنھ مظّنة أن یسأل عنھا عند الخالف بین شیعة علي وشیعة 
معاویة ، وتتكرر األسئلة وتكثر على أنس الستمرار الخالف واشتھاره بحیث ال ینسى أنس 

 .ما سألني عنھ أحد قبلك : أنھ سئل فیقول 

فالحاصل أن تقدم السؤال ھذا أظھر ، وأن أنسًا مظنة أنھ شكك علیھ حتى آل أمره إلى   
ألنھ لم یذكر ذلك ، ومع أنھ یحتمل أنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ظن أنھ لم یكن یسمعھا من النبي

بعیدًا عنھ لحداثة سّنھ ، واشتغال المكان القریب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان في وقت رسول اهللا
بكبار الصحابة ، ومع بعده وغفلة الصغر ال تتضح لھ قراءة البسملة وال ینتبھ للتأمل ھل 

فكأنھ لم یسمعھا ، وكان في كثیر من الحاالت ال یسمعھا حقیقة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یقرأھا النبي
ثرة المصلین ، وعلى ھذا فنفیھ لسماعھا مبني على كحالة مصادفتھا للجة التكبیر مع ك

لم یكن یجھر بھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اعتقاده أنھ لم یكن یسمعھا ، وذلك ال یدل على أن النبي
 .ألنھ یمكن أنھ كان یجھر بھا وإن ظن أنس أنھ لم یكن یسمعھا 



ر في أولھا یكون خفیفًا ، ثم كان الجھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ویمكن أن قراءة رسول اهللا  
 .یرتفع على التدریج حتى یكون الجھر في آخر السورة أقوى من أولھا 

 .ھذا تأویل ، والتأویل إنما یصار إلیھ عند وجود دلیل یقتضیھ : فإن قیل   

لیس تأویًال ، ألنا أبقینا النفي على ظاھره ، وإنما جّوزنا علیھ الخطأ في النفي ،  :قلنا   
نفي یكون فیھ الغلط بالبناء على األصل واعتقاد أن الشيء لم یكن ، وذلك لخلو الذھن ألن ال

 .عنھ والغفلة عن تجویز أنھ وقع ولم یعلم النافي ، كما مر في نفي الدخول ببروع بنت واشق 

ونحن في ھذا البحث إنما جّوزنا على أنس توھم أنھ لم یسمعھا لسبب ظاھر ، وھو   
یلفت ذھنھ إلى تأّمل البسملة بخصوصھا ، كما أن بعض المؤتّمین ینسى صغر سّنھ وعدم ما 

السورة التي قرأھا اإلمام ألنھ لم یكن یرید أن یعرف ماذا یقرأ اإلمام من السور ، وھذا مع 
كون أنس مظّنة أنھ كان یكون بعیدًا یصّلي بحیث ال یسمع تفصیًال مع غفلة الصغر وعدم 

السماع ال یدل على عدم الجھر ، ألنھ ال دلیل على التالزم ھنا  ومقتضى ذلك أن نفي. التأمل 
 .فال یعارض بھ إثبات الجھر ألّن المثبت یقدم على النافي 

 

 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [تحقیق الجھر  بـ  

 :   فأقول. وقد رجحت إیراد الجواب مفصًال بزیادة من اإلیضاح لتمام الفائدة   

ت التي احتّج بھا مقبل لإلسرار بالبسملة ست وعشرون روایة ، إعلم أن جملة الروایا  
 :وھي تنقسم إلى سبعة أنواع 

.  ]الحمد هللا رب العالمین  [كانوا یستفتحون الصالة بـ « : ما ورد بلفظ  :النوع األول   
الحمد هللا  [كانوا یستفتحون القراءة بـ « : وبلفظ ) .  21) (  7( و )  1( وذلك الروایات رقم 

، )  25( و )    17   (   و)  12( و )  11( و )  7( و )  6( وذلك رقم .  ]رب العالمین 
 [كانوا یفتتحون القراءة بـ :  ، وبلفظ)  8( وذلك رقم . » كانوا یفتتحون بالحمد هللا « : وبلفظ 

ون القراءة بعد كانوا یستفتح: ، وبلفظ )  19   (   و)  9( وذلك رقم .  ]الحمد هللا رب العالمین 
سمعت : وبلفظ )  10( ، وذلك رقم  ]  الحمد هللا رب العالمین في الصالة [التكبیر بـ 

وذلك .  ]الحمد هللا رب العالمین  [وأبا بكر وعمر وعثمان یقرؤون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 ) . 24 (وذلك رقم  ]الحمد هللا رب العالمین     [  یستفتحون بـ: ، وبلفظ )  18( رقم 

، وھذا    فھذه األلفاظ أورد فیھا خمس عشرة روایة وھي ما تحت األرقام المذكورة  
 [: وبكلمة » الحمد هللا   «ألن الفاتحة یعبر عنھا بكلمة . النوع ال حّجة فیھ لإلسرار بالبسملة 

 قل ھو اهللا [و » ق « لسورة ] ق والقرآن المجید  [: كما یقال  ]الحمد هللا رب العالمین 
( لسورة اإلخالص ، وقد استعمل نحو ھذا مقبل نفسھ في كتابھ الریاض حیث قال في  ]أحد 



وأین الدلیل على أنھ یفصل بین التكبیرتین في صالة الكسوف بالحمد هللا مرة ؟ ) :  43ص 
أي  ]قل أعوذ برب الفلق  [وبعد الثالثة بـ : الخ ـ أي بالفاتحة ـ وقال ھناك في صالة الجنازة 

كان « :  )علیھم السالم(ورة ، وفي مجموع زید بن علي ، عن أبیھ ، عن جده ، عن عليبالس
 [: یوتر بثالث ركعات ال یسلم إال في آخرھن یقرأ في األولى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 . ]قل أعوذ برب الناس  [و  ]قل یا أیھا الكافرون  [: وفي الثانیة ] سبح اسم ربك األعلى 

؟ فلوال   یا معاذ ، أفّتان أنت« : في حدیث )  173ص  1ج ( وفي صحیح البخاري   
 .»    ]  واللیل إذا یغشى [ ]والشمس وضحاھا  [ ]سبح اسم ربك األعلى  [ صلیت بـ

: أن أّم الفضل سمعتھ یقرأ )  185ص  1ج ( وفي صحیح البخاري أیضًا   
إذا السماء  [: مع أبي ھریرة فقرأ  صلیت) :  186ص ( وفي .  ]والمرسالت عرفًا    [

   والتین والزیتون [: یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي: وذكر البخاري ھناك .  ]انشقت 
اختاره في العشاء ، وعلى ھذا فالمراد كانوا یستفتحون بقراءة الفاتحة وھذا ھو الذي ]

باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ، وذكر في الباب : النسائي وعقد لھ بابًا في سننھ فقال 
 .حدیثین من ھذا النوع 

:    ھذا الحدیث عن أنس بلفظ)  316ص  1ج ( وقد روى الدارقطني في سننھ   
 .انتھى . » كانوا یستفتحون بأّم القرآن   «

یعني یبدأون « : قال الشافعي ) :  51ص  2ج ( برى وقال البیھقي في السنن الك  
بسم اهللا الرحمن    [وال یعني أنھم یتركون » بقراءة أّم الكتاب قبل ما ُیقرأ بعدھا ، واهللا أعلم 

 .]الرحیم 

ھذا لیس بقوي ، ألنھ إن : قال في العمدة : واعترضھ التركماني في حاشیتھ فقال   
بداءة بھذا اللفظ بعینھ فال یكون قبلھ غیره ألن ذلك الغیر أجري مجرى الحكایة فھذا یقتضي ال

الحمد هللا رب  [ھو المفتتح بھ ، وإن جعل اسمًا فسورة الفاتحة ال تسمى بھذا المجموع أعني 
بل تسمى الحمد ، فلو كان لفظ الروایة كان یفتتح بالحمد لقوي ھذا فإنھ یدل حینئذ  ]العالمین 

 .ى على االفتتاح بالسورة ، انتھ

الحمد :    تعبیرًا عن السورة كما یقال ]الحمد هللا رب العالمین  [: إنھ یقال  :والجواب   
 [: الحمد أو الحمد هللا اختصارًا وإحالة على فھم السامع ، ویقال : ولكن یقال . والحمد هللا 

التي وذلك أوضح في الداللھ على الفاتحة ، ألنھ یمیزھا عن السور  ]الحمد هللا رب العالمین 
، وفاطر ، كما یسمى غیرھا    األنعام ، والكھف ، وسبأ: في أولھا الحمد هللا غیر الفاتحة وھن 

. من سور القرآن بما في أولھا ، ولم تجعل البسملة من اسمھا لالشتراك فیھا بین أكثر السور 
ھا بعد ، والمراد أنھ یعبر عن ھذه السورة بذكر أول   فجعلھا من اسم السورة تطویل في االسم



تركت : ( البسملة ، وكذلك یعبر عن الحدیث في بعض الحاالت ، كما في شعر الھبل 
یعني من أجل حدیث الثقلین ، ألنھ ال یستطیع إكمال ) إني تارك فیكم : مدیحكم من أجل 

أو ألنھ من تحصیل الحاصل ألن الناس قد عرفوه . التعبیر عن فضلھم الذي دل علیھ الحدیث 
قفا نبك :    ، وكذلك تفعل العرب في التعبیر عن القصائد بذكر أولھا فیقال مثًال بحدیث الثقلین

 .إلحدى المعلقات السبع 

ولقد آتیناك سبعًا من  [: في باب قولھ )  222ص  5ج ( وفي صحیح البخاري   
أال أعلمك : ـ )اهللا علیھ وآلھ وسلم صلى(في حدیث ، ثم قال ـ أي النبي )17(]المثاني والقرآن العظیم 

لیخرج )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فذھب النبي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟
. ھي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتھ  ]الحمد هللا رب العالمین  [: فذكرتھ فقال 

 .انتھى 

وذكره في )  199ص ( جزء الخامس وذكره البخاري عند ذكر سورة األنفال في ال  
 ) . 146ص  5   ج   (أول كتاب التفسیر من صحیحھ في باب ما جاء في فاتحة الكتاب من 

بسنده عن أبي ھریرة عن )  45ص  2ج ( وأخرج البیھقي في السنن الكبرى   
 . »الحمد هللا رب العالمین سبع آیات « : أنھ كان یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

في ذكر ما ورد في فضل الفاتحة ذكر الحدیث )  22ص  1ج ( وفي تفسیر ابن كثیر   
ورواه : ثم قال . وھكذا رواه البخاري وعلي بن المدیني : األول بسنده من مسند أحمد ثم قال 

في موضع آخر من التفسیر ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة من طریق شعبة بھ ، ثم 
 .ھذا إسناد جید : ثم قال )  24ص ( د عن ابن جابر في أخرجھ من مسند أحم

 .فبطل احتجاج مقبل بالنوع األول الذي ھو خمس عشرة روایة من الست والعشرین   

 :من األنواع السبعة ثالث روایات  :النوع الثاني   

:   سمعت قتادة یحّدث عن أنس قال: عن شعبة قال ) :  2( رقم  الروایة األولى  
بسم  [: وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مع النبي صّلیت  «

 . ]اهللا الرحمن الرحیم 

سمعت أنس ابن مالك : عن شعبة وشیبان عن قتادة قال ) :  14( رقم  الروایة الثانیة  
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف رسول اهللا: قال 

 .وھذه الروایة من طریق ابن حبان .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یجھر بـ 

                                                           
 . 87اآلیة : سورة الحجر ) 17(



: عن شعبة وابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس قال ) :  15( رقم  الروایة الثالثة  
 [ع أحدًا یجھر بـ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسم)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف رسول اهللا

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 

صلى اهللا علیھ (إن عدم سماع أنس للجھر بھا ال یدل على أن النبي: عن ھذا النوع  والجواب  

صلى (لم یجھر إال إذا كان بحیث یسمع لو جھر بھا ، ولم یثبت أنھ كان قریبًا من النبي)وآلھ وسلم

ر بھا ، ولیس مظّنة القرب ألنھ من صغار الصحابة ، بحیث یسمع إذا جھ)اهللا علیھ وآلھ وسلم
وعلى ھذا فال یصح معارضة روایات الجھر المثبتة لھ بھذه الروایة التي لم تصرح بنفي 

 .الجھر وال صحت داللتھا على معنى نفي الجھر 

انیًا وأیضًا یحتمل أن أنسًا لم یكن ینتبھ للجھر بھا بعینھا لغفلتھ أّوًال مع حداثة سّنھ ، وث  
صلى اهللا علیھ وآلھ (لعدم الخوض في الجھر بھا ، فال یخطر ببالھ أن یتأمل ھل یجھر بھا النبي

 .، وإن كان یسمعھ یجھر بالقراءة جملة ، ولذلك ال ینتبھ للجھر بالبسملة على التعیین )وسلم

. وغیر مستبعد وقوع االختالف في مثل ھذا ) :  363ص  1ج ( قال في نصب الرایة   
، وینتبھ ألمر   م من شخص یتغافل عن أمر ھو من لوازمھ حتى ال یلقي إلیھ باًال البتةوك

ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت جامعًا في بعض . لیس من لوازمھ ویلقي إلیھ بالھ بكلیتھ 
البالد لقراءة شيء من الحدیث ، فحضر إلي جماعة من أھل العلم وھم من المواظبین على 

 [مع ، وكان إمامھم صیتًا یمأل الجامع صوتھ ، فسألتھم عنھ ھل یجھر بـ الجماعة في الجا
یجھر بھا : ؟ فاختلفوا علّي في ذلك ، فقال بعضھم   أو یخفیھا ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 .وتوقف آخرون ، انتھى المراد . یخفیھا : وقال بعضھم 

ما وقع الخوض فیھا في دولة بني فال یبعد أن أنسًا كان غافًال عن الجھر بالبسملة ، فعند  
أمیة لم یستحضر أنس أنھ كان یسمعھا واعتقد أنھ لم یكن یسمعھا فأخبر على اعتقاده أنھ لم 

ولھذه ال یعارض قولھ قول من أثبت الجھر بھا ألن . یجھر بھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یسمع النبي
عدم العلم بالجھر  واعتقاد أنھ لم یقع وذلك اإلثبات یستند إلى العلم بالجھر ، والنفي یستند إلى 

لعدم العلم بھ ، وھذا ظاھر في البشر وطباعھم أنھم كثیرًا ما یعتقدون في بعض ما قد وقع أنھ 
 .وعلى ھذا بنیت قاعدة ترجیح المثبت على النافي .    لم یقع لعدم علمھم بوقوعھ

اع الجھر بالبسملة إنما مع أنھ یحتمل أن من روى ھذا النوع عن أنس بلفظ نفي سم  
وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف رسول اهللا: سمع قولھ 

فتوّھم الراوي أنھ عنى أنھ لم یكن  ]الحمُد ِهللا ربِّ العالمیَن  [یستفتحون أو یفتتحون بـ 
بھ على ترك الجھر كما اعتقده من احتّج  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یسمعھم یجھرون بـ 

لم أسمع ، : ، فروى أنھ قال    بالبسملة ، فرواه على المعنى الذي یعتقده باللفظ الذي یدل علیھ



ألن المھم في الروایات ھو المعنى إذا لم تكن روایة قرآن وال ذكر من األذكار ، وإنما 
لمعنى غلط في المقصود المعنى فكانت األلفاظ فیھ تحفظ تبعًا للمعنى ، ومن غلط في فھم ا

لفظ الروایة تبعًا لغلطھ في فھم المعنى ، ولكون المقصود ھو المعنى تجد الحدیث المشھور 
 .یروى بألفاظ مختلفة كثیرة وھذا واضح 

وقد تبّین أن الروایة األصلیة ھي النوع األول لكثرة طرقھا ، ألنھا تروى بخمسة عشر   
 .ة علیھا ومردودة إلیھا سندًا كما مّر ، فھذه الروایات الثالث محمول

 :وحاصل ھذه الجوابات ثالثة أجوبة   

الحمد هللا رب  [كانوا یفتتحون بـ : وإنما قال . لم أسمع : أن أنسًا لم یقل  :األول   
 . ]العالمین 

أنھ یحتمل أنھ اعتقد أنھ لم یسمع لغفلتھ عن الجھر بالبسملة بعینھا فنفى السماع  :الثاني   
یسمع ، وال یدل ذلك على أنھ لم یسمع في الواقع سماعًا مع غفلتھ عن الجھر  العتقاده أنھ لم

 .بالبسملة 

أنھ وإن لم یسمع فقد أثبت غیره الجھر ، ومقتضى ذلك أن أنسًا إذا لم یسمع  :الثالث   
فنفي سماع الجھر لیس نفیًا . فلیس عدم سماعھ لعدم الجھر ، بل ھو لبعده مثًال أو أي مانع 

 .فال یعدل عن روایة الجھر لمجرد استبعاد عدم سماع أنس ثبوت الجھر للجھر ، 

بسم اهللا الرحمن  [فكانوا ال یجھرون بـ : بلفظ )  3( ما ورد في رقم  :النوع الثالث   
صلى اهللا علیھ (كان رسول اهللا: بلفظ )  26( ورقم » فلم یكونوا یجھرون « )  5( ورقم  ]الرحیم 

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [مر ال یجھرون بـ وابو بكر وع)وآلھ وسلم

انھ یحتمل اّن الرواة لھذا النوع سمعوا النوع األول فتوھّموا : ، عن ھذا النوع والجواب   
یكونوا یجھرون بھا أنھم لم  ]الحمد هللا رب العالمین  [كانوا یستفتحون بـ : أن المراد بقولھ 

وقد قّدمنا أنھ ال یدل على ترك .  كما توھم غیرھم ممن یحتج بالنوع األول على ترك الجھر
وكثیر من الرواة یروون على المعنى الذي یعتقدونھ ، ولذلك فال یعارض بھ . الجھر 

ولو فرض أن أنسًا رواه بھذا اللفظ لم یصح أن یعارض بھ . الروایات المثبتة للجھر 
روایات المثبتة للجھر ، ألن المثبت مقدم على النافي ، وألن أنسًا طال عمره وبعد عھده ال

فجاز أن یكون نسي الجھر بھا واعتقد أنھم لم یكونوا یجھرون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(برسول اهللا
مائة عام ، مع أن الروایة الثانیة من ھذا النوع بھا ، وال سیما مع كبره وتجاوزه في العمر 

 .في كتاب مقبل ُمعّلٌة كما بیَّنھ مقبل في كتابھ )  5( التي ھي رقم 

ھي عن أبي قالبة عن أنس ، وأبو )  26( والروایة الثالثة من ھذا النوع التي ھي رقم   
لة مراغمة منھم قالبة متھم في ھذه المسألة ألن النواصب یتعصبون لمنع الجھر بالبسم



وأبو . ونصرة لمن كان یسر بھا من األمویة )علیھ السالم(للشیعة ومعارضة للمشھور عن علي
عن » تھذیب التھذیب    «قالبة متھم بالنصب بصري شامي ، وحكى فیھ ابن حجر في 

 .بصري تابعي ثقة وكان یحمل على علي : العجلي أنھ قال فیھ 

ولیس أبو قالبة من : القابسي المالكي أنھ قال فیھ  وقال ابن حجر في آخر ترجمتھ عن  
 .فقھاء التابعین ، وھو عند الناس معدود من البلھ ، انتھى 

في كتاب )   23  (روایة واحدة خالفت الروایات السابقة كلھا وھي رقم  :النوع الرابع   
سمعت : ل أخبرنا محمد بن علي ابن شقیق قا) :  104ص  2ج ( مقبل نسبھا إلى النسائي 

صلى بنا « : أنبأنا أبو حمزة ، عن منصور بن زاذان ، عن أنس ابن مالك قال : أبي یقول 
وصلى بنا أبو بكر  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم [فلم یسمعنا قراءة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

الذي یعتقده ، وھذه الروایة تحتمل أن الراوي رواھا على المعنى » وعمر فلم نسمعھا منھما 
یجھر بھا ، فعبر بما یعتقده )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، كأن یسمع عن أنس أنھ لم یسمع رسول اهللا

قال ابن عبد البر : ولعلھ أبو حمزة السكري فقد قال فیھ ابن حجر . المعنى وخالف في اللفظ 
حمزة إال أنھ  ال بأس بأبي: وقال النسائي . لیس بقوي ذكره في ترجمة سمي : في التمھید 

، فمن كتب عنھ قبل ذلك فحدیثھ جید ، وذكره ابن القطان    كان قد ذھب بصره في آخر عمره
 .انتھى . الفاسي فیمن اختلط 

فھو متھم في ھذه الروایة المخالفة في لفظھا لسائر الروایات عن أنس في حدیث  :قلت   
 .البسملة 

فة لسائر الروایات وھي في كتاب مقبل روایة واحدة وھي أیضًا مخال :النوع الخامس   
حّدثنا أحمد بن شریح الرازي ، حّدثنا سوید بن عبد العزیز : نسبھا البن خزیمة )  22( رقم 

صلى اهللا علیھ وآلھ (أن رسول اهللا  «: ، حّدثنا عمران القصیر ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك 

فصرح باإلسرار .    »   صالة وأبو بكرفي ال ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یسّر بـ )وسلم
تھذیب « خالفًا لكافة روایات أنس ، ولعل اآلفة فیھ من سوید ابن عبد العزیز ، فقد ذكره في 

متروك : قال عبداهللا بن أحمد بن حنبل عن أبیھ : وذكر فیھ كالمًا طویًال فیھ » التھذیب 
: وقال البخاري : وفیھ . س بشيء لی: لیس بثقة ، وقال مرة : الحدیث ، وفیھ قال ابن معین 

لیس بثقة ، : وقال النسائي . فیھ نظر ال یحتمل : في حدیثھ مناكیر أنكرھا أحمد ، وقال مرة 
فھم » تھذیب التھذیب « مع أن الرجل دمشقي كما في . انتھى المراد . ضعیف : وقال مرة 

 .ل دمشق وھو متھم في ھذه الروایة لمناسبتھا مذھب أھ.   غیر متھمین فیھ

: ونسبھا إلى أحمد )  13( روایة واحدة وھي في كتاب مقبل رقم  :النوع السادس   
: كتب إلّي قتادة ، حّدثني أنس ابن مالك قال : حّدثنا أبو المغیرة ، حّدثنا األوزاعي قال 



ءة وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون القرا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صّلیت خلف رسول اهللا
 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم [ال یذكرون  ]الحمد هللا رب العالمین  [بـ 

ولم )    78   ص  (إن قتادة لم یكن یكتب ألنھ ولد أكمھ كما ذكره مقبل في  :والجواب   
ال : یذكر الكاتب ، فالسند منقطع وال یبعد أنھ غیر ثقة ، مع أنھ الزیادة ھذه ـ أعني قولھ 

ـ زیادة منكرة لتفرده بھا ومخالفتھ الروایة التي جاءت  ]رحمن الرحیم بسم اهللا ال [یذكرون 
 .  من خمسة عشر طریقًا ، وتقدم ذكرھا في النوع األول

لكن الحدیث لھ طرق أخرى عن األوزاعي عن إسحاق ابن عبداهللا بن  :وأما قول مقبل   
لم ینفرد بذلك بل قد  أبي طلحة ، عن أنس ، ولھ شواھد تقدم ذكر أكثرھا ، ثم إن األوزاعي

 .توسع على ذلك كما ذكره الحافظ في الفتح 

إن الطریقة األخرى إن كانت صحیحة متصلة فكانت أحق بإیرادھا في  :فالجواب   
لم » لھ شواھد تقدم أكثرھا « : وكذا قولھ . االحتجاج ، وإال فال معنى لإلحالة على مجھول 

.  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم [ال یذكرون : ني قولھ یتقدم شيء بالزیادة المذكورة في آخره أع
إن أراد بالزیادة المذكورة فال نسلم وإن أراد بدونھا فھو تدلیس ، وھو . لھ شواھد : فقولھ 

فقد دلس بإیھام أن لھ شواھد . والذي تقدم لیس فیھ الزیادة .   تقدم أكثرھا: الظاھر ، ألنھ قال 
الخ ـ ویحتمل أنھ أراد لھ شواھد معنویة ویعني ... ذكرون بالزیادة التي في آخره ـ أي ال ی

 .بالذي تقدم النوع السابع ، ألنھ بمعنى النوع السادس 

 .ثم إن األوزاعي لم ینفرد بذلك بل قد توبع علیھ الكالم فیھ كذلك : وقولھ   

عن األوزاعي ، أخبرني إسحاق بن عبداهللا بن أبي طلحة أنھ : والذي في صحیح مسلم   
وھي عبارة محتملة لقصد أصل الحدیث . یذكر ذلك : فقال . سمع أنس بن مالك یذكر ذلك 

 .دون الزیادة 

) .   16  (والثانیة رقم )  4( روایتان ، إحداھما في كتاب مقبل رقم  :النوع السابع   
، حّدثنا  عبداهللا في زوائد المسند ، حّدثنا أبو عبداهللا السلمي: فھي ھكذا )  4( أما روایة رقم 

صلى اهللا علیھ وآلھ (صلیت خلف رسول اهللا: أبو داود ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال 

بسم اهللا الرحمن  [وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم یكونوا یستفتحون القراءة بـ )وسلم
مقبل ثم قال . نعم نحن سألناه عنھ : أسمعتھ من أنس ؟ قال : فقلت لقتادة : قال شعبة  ]الرحیم 

 ) . 111ص 4ج( الحدیث أخرجھ مسلم : 

قمت وراء أبي بكر : أنھ قال  )18(مالك في الموطأ مرسًال: فھو ھكذا )  16( وأما رقم   
ا في ، وھذ  إذا افتتح الصالة ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [وعمر وعثمان فكلھم كان ال یقرأ 

                                                           
 .قد بحثت فیھ فلم أجده إنما فیھ عن أنس ) 18(



)  202ص  1ج ( ولكنھ أسنده الطحاوي في شرح معاني اآلثار )  45ص  1ج ( الموطأ 
وھو من طریق . الخ ... قمت وراء أبي بكر : عن حمید الطویل ، عن أنس بن مالك أنھ قال 

بل روى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وأحسبھ ذكر النبي. قال حمید : ابن وھب ، ولم یذكر عقیب ھذا 
ویرى حمید أنھ ذكر : فذكر نحوه وھذا قال فیھ : ر ولم یذكر لفظ الحدیث بل قال بسند آخ

وھذا تدلیس یوھم أنھ في لفظ مالك ولیس فیھ إنما ھو في لفظ . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 .الخ ، كما بّینھ ابن أبي شیبة ... یستفتحون 

في لفظ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(يلیس فیھ ذكر النب)  52ص  1ج ( والذي رواه البیھقي   
الحمد هللا رب  [فكانوا یفتتحون قراءتھم بـ : روایة مالك بل رواه عن حمید ، عن أنس بلفظ 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ھكذا روایة الجماعة عن حمید ، وذكر بعضھم رسول اهللا: ثم قال  ]العالمین 

 . ]ب العالمین الحمد هللا ر [غیر أنھم ذكروه بلفظ االفتتاح بـ )وسلم

)    102   ص  1   ج   (فظھر أن من أورده ـ عقیب لفظ ابن وھب ـ عن مالك فقد دلس   
قمت وراء أبي بكر وعمر فكلھم كان ال یقرأ : عن حمید الطویل ، عن أنس بن مالك أنھ قال 

 .إذا افتتح الصالة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [

: حّدثنا ھشیم قال : فقال )  410ص  1ج ( یبة الحدیث أخرجھ ابن أبي ش :ثم قال مقبل   
عن حمید ، عن أنس أن أبا بكر وعمر : أخبرنا حمید لم یذكره بلفظ الموطأ ، بل لفظھ 

وأحسبھ ذكر : ، قال حمید    ]  الحمد هللا رب العالمین [وعثمان كانوا یستفتحون القراءة بـ 
مسندة وھي الموافقة لمعظم الروایات فذكره ،  ولعل ھذا األصل ألنھا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
ھذا تدلیس فلم : ـ قال حمید  ]الحمد هللا رب العالمین    [فكانوا یستفتحون القراءة بـ : وفیھ 

صلى اهللا علیھ (وأحسبھ ذكر النبي» ... كانوا یستفتحون « : یثبت عن حمید أنھ قال ذلك في لفظ 

: ، ثم روى عن حمید ، عن أنس بلفظ    والبیھقي وزاد مقبل نحوه عن الطحاوي. )وآلھ وسلم
الحمد هللا رب  [كنت صلیت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا یفتتحون قراءتھم بـ 

 . ]العالمین 

فكانوا یفتتحون بالحمد : وھكذا رواه الجماعة ، ثم رجح أن روایة حمید بلفظ  :قال مقبل   
 .هللا 

یق أبي داود الطیالسي ، وقد ذكروا أنھ كثیر الغلط أن الروایة األولى من طر :والجواب   
. 

:    واسمھ سلیمان بن داود ، وقال أبو مسعود: في ترجمتھ » تھذیب التھذیب « في  قال  
إنھ : ثقة صدوق ، فقلت : وسألت أحمد عنھ فقال : ما رأیت أحدًا أكثر في شعبة منھ ، قال 

. أخطأ أبو داود في ألف حدیث : م الجوھري وقال إبراھی: یحتمل لھ ، ثم قال : یخطئ فقال 



عن عمرو بن علي ولھ ـ أي ألبي داود ـ أحادیث یرفعھا ولیس بعجب من : إلى أن قال 
یحدث بأربعین ألف حدیث من حفظھ أن یخطئ في أحادیث منھا ، یرفع أحادیث یوقفھا غیره 

وقال ابن سعد : حجر  ویوصل أحادیث یرسلھا غیره ، وإنما أتى ذلك من حفظھ ، ثم قال ابن
وسمعت : قال عبد الرحمن : كان ثقة كثیر الحدیث ، وربما غلط ، إلى أن قال ابن حجر : 

حّدثنا : وقال الخلیلي : أبو داود محدث صدوق ، كان كثیر الخطأ ، إلى أن قال : أبي یقول 
و داود قدم علینا أب: محمد ابن إسحاق الكسائي ، سمعت أبي سمعت ، یونس بن حبیب قال 

 .انتھى المراد . وأملى علینا من حفظھ مائة ألف حدیث ، أخطأ في سبعین موضعًا 

وإذا ظھر أنھ یروي من حفظھ ویخطئ فھذا الحدیث وأشباھھ مما یخالف فیھ روایة   
: الجمھور یكون مظّنة الخطأ ، فھو محمول على أنھ الذي رواه المحدثون عن شعبة بلفظ 

، ألن ھذا عن شعبة ،  ]الحمد هللا رب العالمین  [ة أو الصالة بـ فكانوا یستفتحون القراء
فحفظ أبو داود المعنى الذي اعتقده ورواه فغلط بسبب غلطھ في فھم المعنى ، ألن الذي ظھر 
من األولین أنھم إنما كانوا یحفظون األلفاظ في الغالب تبعًا لحفظ المعنى ، ولذلك تجد الحدیث 

فة ، إنما یحافظون على اللفظ بخصوصھ في القرآن واألذكار من الواحد یأتي بألفاظ مختل
فأما في األحكام فإن أذھانھم تتوجھ نحو المعنى المقصود فیحفظونھ ، . األدعیة وغیرھا 

ویعبرون عنھ باللفظ الذي یفیده مع تحري اللفظ تبعًا لتحري المعنى ال أصالة كألفاظ القرآن 
وحدیث . ذا اشتھر الحدیث وكثرت رواتھ اختالفًا كثیرًا واألذكار ، فلھذا تختلف األلفاظ إ

الحمد هللا رب  [یستفتحون بـ : ، عن قتادة عن أنس باللفظ المذكور في النوع األول    شعبة
، ومحمد    أو نحوه یروى عنھ من طریق حفص بن عمر ، وعمرو بن مرزوق ]العالمین 

فھي ) .   52  ص  1   ج   (في مسنده  بن جعفر ، الذي یقال لھ غندر ، وأبي داود الطیالسي
أوثق من روایة أبي عبداهللا السلمي عن أبي داود الطیالسي وعن شعبة ، ألن روایتھم وھم 

وروایة أبي داود الموافقة لھم المثبتة في كتابھ أقوى . أكثر أقوى من روایة أبي داود وحده 
 .ھ وغلط فیھا كما قلنا من روایتھ التي لیست في كتابھ ، فالظاھر أنھ رواھا من حفظ

ھذا وأبو عبداهللا السلمي ال أعرفھ ، ولعلھ غلط فیھ كما غلط مقبل ، أو دلس بنسبتھ إلى   
بسم اهللا  [فلم أسمع أحدًا منھم یقرأ : والذي فیھ إنما ھو في حدیث )  111ص  4ج ( مسلم 

د المسند فإنھ وھذا یخبر عن عدم السماع بخالف حدیث عبداهللا في زوائ ]الرحمن الرحیم 
 .نفاھا جزمًا 

صلى اهللا (فلم یتحقق رفعھ إلى النبي)  16( وأما الحدیث الثاني من ھذا النوع وھو رقم   

فأغنى ذلك عن تطویل الجواب ، مع أن لفظھ مخالف لألقوى من الروایة عن )علیھ وآلھ وسلم



فلم : ذي رواه مالك حمید ، كما ھو محقق في كتاب مقبل ، فال حاجة إلى الجدال في لفظھ ال
 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یكونوا یستفتحون القراءة بـ 

روایة رجعت في )  26( فھذه جملة ما أورده مقبل لالحتجاج إلسرار البسملة ـ وجملتھ   
األول ، إال أنھا تعددت وال یبعد أن أصلھا كلھا النوع . لفظھا إلى سبعة أنواع كما ترى 

الختالف الفھم ، واختالف التعبیر ، یؤكد ذلك أن بعض المخالفین ومنھم مقبل یعتقدون أنھا 
كلھا عبارة عن ترك الجھر ، فما المانع أن یكون الرواة یعتقد أكثرھم ذلك ، ویعتقد بعضھم 

أنھم یتركون البسملة ؟  ]الحمد هللا رب العالمین  [كانوا یستفتحون بـ : أن مقصود أنس بقولھ 
یستفتحون الصالة أو « : وھذا مع كون الروایة ھذه كلھا عن أنس ، والروایة التي بلفظ 

ھي أكثر من سائر األلفاظ كما بّیناه في النوع األول »  ]الحمد هللا رب العالمین  [  القراءة بـ
الحمد هللا رب العالمین  [ـ فأكد ذلك أن الروایة األصلیة ھي روایة االستفتاح ب. وبقیة األنواع 

[ . 

)  2( ویؤكد ذلك أن أكثر ھذه الروایات المختلفة ھي عن قتادة عن أنس ، وذلك رقم   
ھذا . الروایة عن ثابت . عن ثابت عن أنس فضعفوا )  5( أّما رقم ) .  4( ورقم )  3( ورقم 

)  67و  66ص ( وجعلوا الصواب عن قتادة عن أنس ، كما ھو محقق في كتاب مقبل 
ورقم )  10( ورقم )  9( ورقم )  8( ورقم )  7( عن قتادة عن أنس ورقم )  6( وكذلك رقم 

من طریق )  14( ورقم . كتب إلي قتادة ، حّدثني أنس ) :  13( ورقم )  12( ورقم )  11( 
 .عن قتادة عن أنس )  15( سمعت أنس بن مالك ، ورقم : ابن حبان ، عن قتادة قال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (فھو عن حمید عن أنس ، ولكن لم یتحقق رفعھ إلى النبي)  16(  أما رقم  

صلَّیت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا یفتتحون قراءتھم : وترجح أنھ لیس لفظھ إال )وسلم
 . ]الحمد هللا رب العالمین  [بـ 

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن قتادة وثابت وحمید ، عن أنس بن مالك أن النبي)  17( ورقم   

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا یستفتحون القراءة بـ )وسلم

وأبا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي: عن قتادة وحمید وأبان عن أنس )  18( ورقم   
 . ]الحمد هللا رب العالمین  [بكر وعمر وعثمان یقرؤون 

 .ة عن أنس عن قتاد)  19( ورقم   

صلى اهللا علیھ وآلھ (صلیت مع النبي: فھو عن حمید الطویل ، عن أنس قال )  20( أما رقم   

 .وأبي بكر وعمر كانوا یفتتحون القراءة بالحمد هللا )وسلم



صّلیت خلف : فھو عن مالك بن دینار ، عن أنس بن مالك قال )  21( وأما رقم   
الحمد هللا رب  [بكر وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون الصالة بـ وأبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 . ]العالمین 

، عن أنس    عن سوید بن عبد العزیز ، عن عمران القصیر ، عن الحسن)  22( ورقم   
فھذا .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یسر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بن مالك أن رسول اهللا
 .ف في السند عن أنس ، وفي لفظ المتن ، وقد مّر الكالم في سوید الحدیث وحده ھو المخال

ھذا : عن یحیى بن معین » تھذیب التھذیب « أما عمران القصیر ففي ترجمتھ في   
 .انتھى . عمران القصیر لیس بشيء 

صلى (صّلى بنا رسول اهللا: عن منصور بن زاذان ، عن أنس بن مالك قال )  23( ورقم   

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فلم یسمعنا قراءة )لھ وسلماهللا علیھ وآ

صلى اهللا (كان رسول اهللا: عن ابن سیرین والحسن ، عن أنس بن مالك قال )  24( ورقم   

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [وأبو بكر وعمر وعثمان یستفتحون بـ )علیھ وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت النبي: قال عن محمد بن لوح ، عن أنس بن مالك )  25( ورقم   

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [وأبا بكر وعمر یستفتحون القراءة بـ )وسلم

وأبو )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: عن أبي قالبة ، عن أنس قال )  26( ورقم   
وھي من طریق ابن حبان وقد تكلمنا .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [بكر وعمر ال یجھرون بـ 

 .فیھ 

فظھر أن الست والعشرین أكثرھا عن قتادة عن أنس وذلك ست عشرة روایة كما ظھر   
 [وفي لفظ یقرؤون ]   الحمد هللا رب العالمین [أن خمس عشرة روایة بلفظ االستفتاح بـ 

 . ]الحمد هللا رب العالمین 

ألنھ لم  ]  الحمد هللا رب العالمین [الفتتاح بـ وظھر أن األصل حدیث واحد ھو حدیث ا  
یخالف السند ولفظ المتن جمیعًا إال حدیث سوید بن عبد العزیز عن عمران القصیر عن 

 .والروایتان ضعیفتان ال یعمل بھما . وحدیث ابن حبان عن أبي قالبة . الحسن 

وھي أن . قدمناه ولنا في الجواب طریقة أخرى في التعبیر كالتحصیل والتلخیص لما   
: روي عن أنس من خمس عشرة طریق منھا  ]الحمد هللا رب العالمین  [حدیث االستفتاح بـ 

عن قتادة وثابت وحمید عن أنس ، أو عن قتادة وثابت عن أنس : عن قتادة عن أنس ، ومنھا 
: عن ابن سیرین والحسن عن أنس ، ومنھا :    عن مالك بن دینار عن أنس ، ومنھا: ، ومنھا 



، فظھر أن ھذه الروایة عن أنس ھي القویة وأنھا األصل فیھ    عن أنس )19(عن محمد بن لوح
 ) . 226ص  1ج ( وقد حقق قوتھا وبسط في ذلك في نصب الرایة 

وكذلك ظھر أنھا األصل في حدیث قتادة ألنھا رویت عنھ من طرق بعضھا من طریق   
عضھا من طریق غیره ، فمن طریق شعبة روایة البخاري والبیھقي ، عن حفص شعبة ، وب

، عن شعبة ، وروایة ابن    بن عمر ، عن شعبة ، وروایة البخاري عن عمرو بن مرزوق
خزیمة عن محمد بن جعفر عن شعبة ، وروایة أحمد بن حنبل عن یحیى بن سعید ، عن 

 .عن شعبة  شعبة ، وروایة ابن عبد البر عن علي بن الجعد

عن قتادة عن أنس من غیر  ]الحمد هللا رب العالمین  [أما الروایة لحدیث االستفتاح بـ   
طریق شعبة فروایة أحمد عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس والبخاري في جزء 
القراءة كذلك ، وابن أبي شیبة والطحاوي وابن عبد البر كلھم عن سعید بن أبي عروبة ، عن 

وكذلك البخاري في جزء . وروایة أحمد عن أیوب عن قتادة عن أنس . ، عن أنس  قتادة
القراءة ، والنسائي وابن ماجة وابن الجارود والشافعي في األم ، والبیھقي في السنن ، وابن 

صلى اهللا علیھ وآلھ (صّلیت خلف النبي« : عبد البر كلھم عن أیوب ، عن قتادة ، عن أنس قال 

 .انتھى . » وعمر فكانوا یفتتحون بالحمد هللا وأبي بكر )وسلم

وھذه الروایة تقوي ما فسرنا بھ الحدیث ، وروایة أحمد عن ھشام الدستوائي عن قتادة   
وكذلك البخاري في جزء القراءة وأبي داود والدارمي وابن أبي شیبة وابن عبد . عن أنس 

أنس ، وروایة البخاري في جزء وروایة أحمد عن ھشام ، حّدثنا قتادة عن . البر والخطیب 
القراءة ، عن أبي عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، وكذلك النسائي والترمذي وابن خزیمة ، 

 .والخطیب 

وروایة أحمد من ثالث طرق عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، وكذلك   
 .البخاري في جزء القراءة 

وكانوا « : أنس ، وكذلك الدارقطني بلفظ وروایة أبي نعیم عن األوزاعي عن قتادة عن   
 [وھذه الروایة تؤكد ما فّسرنا بھ حدیث االستفتاح بـ » یستفتحون بأم القرآن فیما یجھر فیھ 

 . ]الحمد هللا رب العالمین 

وروایة ابن عبد البر عن شعبة وشیبان عن قتادة عن أنس ، وھكذا الخطیب ، وروایة   
وأبا بكر وعمر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي: عن أنس عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 

 . ]الحمد هللا رب العالمین  [وعثمان یقرؤون 

 .وروایة ابن حبان عن حمید وسعید ، عن قتادة ، عن أنس   

                                                           
 .» المؤلف « . كذا ، ولعلھ نوح ) 19(



وروایة البخاري في جزء القراءة ، فھذه الجملة تبین أن حدیث قتادة الثابت عنھ ھو   
وأن الروایة عنھ عن أنس بلفظ . وأنھ األصل  ]مد هللا رب العالمین الح [حدیث االستفتاح بـ 

إنما ھي تصرف من الرواة نظرًا للمعنى  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فلم أسمع أحدًا یقرأ : 
وذلك في ثالثة أسانید كلھا عن شعبة عن قتادة عن أنس ، منھا روایة ابن . الذي یعتقدونھ 

 [فكانوا ال یجھرون بـ : روي عن شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ حبان كما قدمنا ، وكذلك ما 
 1ص  2ج ( وھي روایة واحدة ، قال البیھقي في السنن الكبرى  ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم

وأبا بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن رسول اهللا« : بعد ذكر روایة شعبة عن قتادة عن أنس ) 
رواه البخاري في الصحیح عن  ]الحمد هللا رب العالمین  [یستفتحون القراءة بـ وعمر كانوا 

أبي عمر حفص بن عمر ، وھذا اللفظ أولى أن یكون محفوظًا ، فقد رواه عامة أصحاب قتادة 
حمید الطویل ، وأیوب السختیاني ، وھشام الدستوائي ، وسعید : عن قتادة بھذا اللفظ ، منھم 

، وغیرھم ، قال أبو الحسن    ان بن یزید العطار ، وحماد بن سلمةبن أبي عروبة ، وأب
وكذلك : قال الشیخ ـ أي البیھقي ـ . وھو المحفوظ عن قتادة وغیره عن أنس : الدارقطني 

رواه إسحاق بن عبداهللا بن طلحة ، وثابت البناني عن أنس بن مالك وكذلك رواه أبو الجوزاء 
الحمد هللا  [كان یفتتح الصالة بالتكبیر والقراءة بـ : )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(عن عائشة عن النبي

 .انتھى  ]رب العالمین 

أن الروایة المخالفة لھذا اللفظ معّلة بمخالفتھا للروایة الثابتة المشھورة التي : والحاصل   
، أو عن أنس من    ظھر أن الرواة حفظوھا على أصلھا سواء كانت عن قتادة عن أنس

قتادة ، لما قدمناه من شھرتھا عن أنس من طریق عدد من الرواة غیر قتادة قد طریق غیر 
 .ذكرناھم فیما مّر 

المطاعن التي أوردھا : ـ بعد إتمام الروایات التي ذكرناھا الست والعشرین ـ  قال مقبل  
وتبین أن لحدیث :    السیوطي على بعض طرق الحدیث وبعضھا على الحدیث جملة قال

تدلیس )  3( االنقطاع )    2   (المخالفة من الحفاظ واألكثرین )  1: ( تسع علل  مسلم السابق
)  7( االضطراب في لفظھ )   6   (وجھالة الكاتب )  5( الكتابة )  4( التسویة من الولید 

 .انتھى . مخالفتھ لما رواه عدد التواتر )  9( ثبوت ما یخالفھ عن صحابیھ )  8( اإلدراج 

.    ویمكن أن یزاد نسیان أنس)  2( القول بالنسخ عن بعضھم )  1: (  وزاد الحازمي  
 .انتھى 

أنھ ھكذا أورد الحاصل دون التفصیل وھذا تقصیر في اإلنصاف ،  :والجواب على مقبل   
ألن ھذه دعاوى وحججھا تحتاج إلى بسط ، فإذا وقع من مقبل الجواب علیھا قبل اإلیراد 

 .ھا بالجواب بسھولة لحججھا كان ذلك وسیلة إلبطال



أما االنقطاع فھو في طریق واحدة )  1: ( الجواب عن ھذه المطاعن  :قال مقبل  ثم  
وھي طریق حمید ألن سماعھ من أنس ھذا الحدیث مشكوك فیھ ، فقد صرح ھنا بالواسطة 

 .   فبطلت ھذه العلة)  19( بینھ وبین أنس وھو قتادة كما في رقم 

أن الذي صرح حمید فیھ بذكر الواسطة ھو عن قتادة عن أنس أن  :والجواب على مقبل   
الحمد هللا رب  [وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا یفتتحون القراءة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .وھذا ال یدل على مطلوب مقبل فال ینفعھ بطالن ھذه العلة  ]العالمین 

مالكًا على ھذا المعنى غیره كما في حدیث رقم فقد تابع )  2( وأما المخالفة  :قال مقبل   
فلم یكونوا یستفتحون )  4( رقم .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فلم أسمع أحدًا یقرأ )  2( 

 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم    [ال یذكرون )  13( رقم .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [القراءة بـ 
 .ھو أنس ابن مالك فھذه تعتبر متابعة قاصرة إذ مخرج الحدیث 

في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن حدیث مالك عن حمید أنھ ذكر النبي :والجواب  على مقبل   
ولكن لم یثبت ذلك ألنھ غیر مذكور في الموطأ . حدیثھ وخالفھ الجماعة كما في كتاب مقبل 

ومع ذلك )آلھ وسلمصلى اهللا علیھ و(وأحسبھ ذكر النبي: إال عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولیس فیھ 
 [عن حمید عن أنس ، فكلھم كان ال یقرأ : خالفت الرواة روایة مالك حیث قال في روایتھ 

كنت صلیت : إذا افتتح الصالة ، فرووا عن حمید عن أنس قال  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 
یستفتحون  فكانوا:    وبلفظ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الخ بدون ذكر رسول اهللا... خلف أبي بكر 

فالمتابعة القاصرة عن أنس من غیر طریق حمید ال  ]الحمد هللا رب العالمین  [قراءتھم بـ 
 [فكانوا یستفتحون قراءتھم بـ :    تفید شیئًا ألنھا معارضة بروایة الجمھور عن أنس بلفظ

ن ونحوھا ، وھي متابعة لروایة األكثر عن حمید بھذا اللفظ الذی ]الحمد هللا رب العالمین 
عن قتادة وثابت وحمید عن أنس بن )  17( خالفتھم روایة مالك ، كیف وفي روایة أحمد رقم 

الحمد  [وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا یستفتحون القراءة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مالك أن النبي
 . ]هللا رب العالمین 

، وروایة    ة مالكأن روایة األكثر عن حمید بھذا اللفظ معارضة لروای: والحاصل   
واین تقع . الجمھور عن حمید وغیره كما قدمناه بھذا اللفظ تعارض روایة مالك عن حمید 

 .ثالث روایات في جنب خمس عشرة روایة ؟ فبطلت المتابعة القاصرة 

كانوا یستفتحون بالحمد « ثم إنھ یمكن الجمع بین ھذه الروایات وبین روایة  :قال مقبل   
ھ مصرحًا في بعض طرق الحدیث أنھم كانوا ال یجھرون ، فمن نفى فالمراد بما ورد ب» هللا 

 .ذكر ھذا المعنى الحافظ ابن عبد البر . بنفیھ الجھر 



كانوا یستفتحون القراءة أو : إن روایة الحدیث األصلیة المحفوظة ھي  :والجواب   
كما قدمنا ، فھي أحق أن ترد إلیھا الروایات الشاذة .  ]الحمد هللا رب العالمین  [الصالة بـ 

 [عنھا ، وتحمل الشاذة على أنھا من تصرف الرواة على ما فسروا بھ حدیث االستفتاح بـ 
 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فھو یجمعھم اعتقاد أن أنسًا لم یسمع .  ]الحمد هللا رب العالمین 

كونوا یجھرون ، أو لم یسمع أنس ، ومن اعتقد أنھا لم ی: فمن اعتقد أنھا أسرت رواه بلفظ 
 .لم یكونوا یذكرون ونحو ذلك : تركت رواه بلفظ 

لم تصح » لم یكونوا یجھرون « فأما الجمع الذي ذكره مقبل فال دلیل علیھ ألن روایة   
لمعارضتھا روایة االستفتاح ولما في أسانیدھا من المقال كما مر ، فكیف تجعل ھي العمدة ؟ 

 .وعلى ھذا فال موجب لتقلید ابن عبد البر 

وأما تدلیس التسویة من الولید فإن قتادة قد صرح في روایة الولید أنھ ) :  3(  :قال مقبل   
 .سمع أنسًا 

إن ھذا غیر صحیح ، وإنما روى ابن المثنى عن أبي داود الطیالسي في  :والجواب   
ألنھ قال  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [منھم یقرأ فلم أسمع أحدًا : حدیث مسلم ، عن شعبة بلفظ 

حّدثنا محمد بن المثنى ، حّدثنا أبو داود ، حّدثنا شعبة في ھذا اإلسناد ، : بعد ھذا الحدیث 
فھذه في حدیث . نعم نحن سألناه : ؟ قال    أسمعتھ من أنس: فقلت لقتادة : قال شعبة : وزاد 

 [وھي غیر روایة الولید بنفي ذكر )اهللا علیھ وآلھ وسلم صلى(شعبة بلفظ نفي السماع من أنس للنبي
محتمل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ألّنا قد قّدمنا أن نفي السماع من النبي ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ومع أنھ ال إشكال أن نفي السماع غیر نفي الذكر فكیف یدعي مقبل أن قتادة قد صرح 
 بالسماع ؟ وھل ھذا إال تدلیس ؟

وقد مّرت ھذه )  13( ثم إنھ قد تابع الولید أبو المغیرة كما عند أحمد برقم  :ال مقبل ق  
 .في النوع السادس 

، وھذا ظاھر    إن التدلیس بحذف الواسطة بین األوزاعي وقتادة وھو الكاتب :والجواب   
عي عن قتادة حّدثنا األوزا: تدلیس التسویة من الولید فالتدلیس في قول الولید : قول السیوطي 

وال یدفع ذلك متابعة أبي المغیرة للولید ألنھا لم ترفع التدلیس المذكور ، بل الروایتان عن . 
 .، فال تفید ھذه المتابعة ألنھا لم ترفع تدلیس الولید  كتب إلي قتادة: األوزاعي قال 

ة ـ ومحمد بن یوسف ـ أي تابع أبا الولید عند البخاري في جزء القراء :قال مقبل   
ومفضل بن یونس ، وإبراھیم بن أدھم عند أبي نعیم ، والولید بن مزید عند البیھقي ، ومحمد 
بن شعیب كما عند ابن عبد البر ، فكیف یقدح في روایة الولید وقد صرح بالسماع كما عند 



مسلم ؟ أي صرح الولید بسماعھ عن غیر قتادة عن أنس ، وعبارة مقبل توھم أن الولید 
 .ع من قتادة ولیس كذلك صرح بالسما

وصرح قتادة بالسماع عن أنس كما عند عبداهللا بن أحمد وأبي داود  :ثم قال مقبل   
 .الطیالسي وغیرھما 

الحمد هللا  [  إنا ال ندفع سماع قتادة عن أنس ألصل الحدیث بلفظ االستفتاح بـ :والجواب   
ضل بن یونس وإبراھیم بن أدھم ، وھو الذي في روایة أبي نعیم من طریق مف ]رب العالمین 
من كتاب مقبل ، )  69ص ( كما في  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ال یذكرون : ، ولیس فیھ 

( كانوا یفتتحون القراءة ، كما ذكره مقبل :    وفي روایة البخاري في جزء القراءة في حدیث
بما یرفع التدلیس  وأما روایة محمد بن یوسف فال نسلم أن فیھا متابعة للولید) .  67ص 

بحذف الكاتب ، وكذلك متابعة الولید ابن مزید فال فائدة في ذلك إال سالمة الولید بن مزید من 
حّدثنا األوزاعي عن قتادة كما قال الولید بن : نسبة التدلیس إلیھ وجعلھ مدلسًا ، ألنھ لم یقل 

 .تادة فلم یحصل مسلم ، فأما ذكر الواسطة أو بیان أنھ ال واسطة بین األوزاعي وق

. كتب إلي قتادة ، فذكر الحدیث : وكذلك متابعة محمد بن شعیب ، عن األوزاعي قال   
وأما قولھ فكیف یقدح في روایة الولید وقد صرح بالسماع ، أي سماع إسحاق بن عبداهللا بن 

 أبي طلحة عن أنس كما عند مسلم ؟

دة ، وفیھا تصریح بالسماع ولكن إن ھذه روایة األوزاعي من غیر طریق قتا :والجواب   
فكانوا : لیس فیھا تصریح بالمسموع ، وھو یحتمل أن المسموع أصل الحدیث وھو قولھ 

. فقد رأیناھم یخرجون حدیثًا بحدیث آخر كما بّیناه .  ]الحمد هللا رب العالمین  [یستفتحون بـ 
 .وذلك منھم بناء على أن اللفظ سواء 

أن روایة إسحاق بن عبداهللا بن أبي طلحة )  51ص 2ج( ن وقد أفاد البیھقي في السن  
وأفاد ھذا الطحاوي في معاني  ]الحمد هللا رب العالمین  [كانوا یستفتحون القراءة بـ : بلفظ 

ولم یذكر عنھ لفظًا غیره مع شدة حرصھ على منع الجھر بھا ، )  203ص  1ج ( اآلثار 
 [كانوا یستفتحون القراءة بـ : ھو لفظ  فظھر أن الذي صرح الولید فیھ بسماع األوزاعي

ال غیر ، وعلى ھذا لم یصح جواب مقبل لنفي التدلیس وإنما ھو  ]الحمد هللا رب العالمین 
 .لجوء إلى تدلیس آخر ، وإضافة تدلیس إلى تدلیس زیادة في التلبیس 

لطیالسي وصرح قتادة بالسماع عن أنس كما عند عبداهللا بن أحمد وأبي داود ا :قال مقبل   
 .وغیرھما 

إن ھذه في إثبات سماع قتادة من أنس ، وقد مر الجواب عنھا في النوع  :والجواب   
كما عند عبداهللا بن « : السابع والنزاع في حذف الواسطة بین األوزاعي وقتادة ، وأما قولھ 



د ، حّدثنا عبداهللا بن أحمد في زوائد المسن: في أحادیث الباب ، ولفظھ )  4( فھو رقم » أحمد 
وھذه الروایة لم تثبت ، ألن . أبو عبداهللا السلمي ، حّدثنا أبو داود ـ وھو الطیالسي ـ عن شعبة 

أبا داود ھنا إن صحت الروایة عنھ وفیھا إشكال فإني لم أدر من ھو أبو عبداهللا السلمي ، فإن 
یھ قد خالف صحت روایتھ عن أبي داود فلعل أبا داود رواه من حفظھ فغلط فیھ ، ألنھ ف

، والمكتوبة أقوى لما مّر من أنھ كثیر الخطأ ، وألن روایتھ التي في   روایتھ التي في كتابھ
كتابھ ھي الموافقة لروایة الجمھور كما قدمناه ، فلم تثبت متابعة في نفي البسملة من ھذه 

الذي  ]حیم بسم اهللا الرحمن الر [الطریق ، وال إثبات سماع قتادة من أنس للفظ النفي لذكر 
 .ھو مطلوب مقبل ھنا لیحصل متابعة للولید بن مسلم 

أن في مسنده مثل ما رواه عبداهللا بن » وأبي داود الطیالسي « : وقد أوھم مقبل بقولھ   
أخبرنا قتادة ، عن أنس : حّدثنا شعبة قال ) :  266ص ( أحمد عنھ ، ولیس كذلك إنما فیھ في 

صّلیت خلف رسول : نعم نحن سألناه عن ذلك قال : قال  أنت سمعتھ منھ ؟: قلت لھ : قال 
الحمد هللا رب  [وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان یستفتحون بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .انتھى .  ]العالمین 

فالمقرونة . الكتابة إما أن تكون مقترنة باإلجازة أو مجّردة عنھا ) :  4( : قال مقبل   
كالمناولة ، والمجردة منع الروایة بھا قوم وأجازھا كثیرون في المتقدمین والمتأخرین وھو 

 .انتھى مختصرًا من تقریب النووي ، فعلى ھذا لیست بقادحة . الصحیح المشھور 

إن ھذا الكالم إنما ھو في اعتماد خط من تروي عنھ وتعرف : ، وباهللا التوفیق والجواب   
، وال ننازع في جواز    روي عنھ اعتمادًا على خّطھ وعلى معرفتك للخط أنھ خطھخطھ ، فت

وإنما النزاع في قبول الروایة مع احتمال أنھ لم یعرف الخط . الروایة مع الوثوق بأنھ خّطھ 
واحتمال أنھ لم یعرف الخط أصًال . معرفة تامة وأنھ كتب لھ خط قریب من خّطھ فظّنھ خطھ 

خبره الرسول أنھ خطھ فوثق بھ فرواه اعتمادًا على خبر الرسول ال على أنھ خّطھ وإنما أ
أما . وحینئذ یكون الرسول واسطة في السند فإذا حذف كان السند منقطعًا . معرفة الخط 

فال بد أن الكاتب غیره ولم یذكر الكاتب وال » كتب إلي قتادة « :   مسألة قول األوزاعي
 .إشكال الرسول ، فقد انقطع السند بال 

 .على أنھ جاء من طریق إسحاق بن عبداهللا بن أبي طلحة ولیس فیھ مكاتبة  :قال مقبل   

الحمد هللا    [  ھذا ال یتعین فیھ إال أصل الحدیث ، وھو حدیث االستفتاح بـ :والجواب   
كما قدمنا ، ألن مسلمًا لم یذكر لفظ الحدیث في سند إسحاق كما مر ، وقد  ]رب العالمین 

بسم اهللا  [ال یذكرون : البیھقي والطحاوي بلفظ یستفتحون كما مر لیس فیھ زیادة  ذكره
 . ]الرحمن الرحیم 



. جھالة الكاتب ألن قتادة ولد أكمھ فھي تصلح أن تكون علة للحدیث ) :  5( : قال مقبل   
لكن الحدیث لھ طرق أخرى عن األوزاعي عن إسحاق بن عبداهللا ابن أبي طلحة عن أنس ، 

ھ شواھد تقدم أكثرھا ، ثم إن األوزاعي لم ینفرد بذلك بل قد توبع كما ذكره الحافظ في ول
 .الفتح 

قد ظھر مما مّر جواب ھذا وذلك في الجواب عن النوع السابع ومما مر  :والجواب   
 .قریبًا 

، واالضطراب ھنا   االضطراب في لفظھ كما نقل عن ابن عبد البر) :  6(  :قال مقبل   
مؤثر في الحدیث ألنھ یشترط في االضطراب أن تكون الطرق متكافئة في القوة ولیس غیر 
 .كذلك 

 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم [ال یذكرون : إن الروایات التي بغیر لفظ روایة  :الجواب   
الحمد هللا رب    [  أقوى وأقرب للروایة المشھورة األصلیة التي ھي روایة االستفتاح بـ

 .وكونھ لیس اضطرابًا ال یفید ألنھ أشد من االضطراب بالنسبة إلى اللفظ الغریب  ]العالمین 

 [بـ )  كذا    (كانوا یستفتحون القرآن : بل أصح الطرق ما أخرجھ البخاري  :قال مقبل   
 .قال ھذا البیھقي وغیره .  ]الحمد هللا رب العالمین 

فلم ال تجعل ھي األصل وترد بقیة إذا كانت أصح الروایات سندًا وأشھرھا  :والجواب   
 الروایات إلیھا ؟

ویشترط أیضًا في االضطراب أن ال یمكن الجمع وھنا یمكن الجمع ھو أنھ  :قال مقبل   
 .من نفى فالمراد بھ السماع أي أنھ لم یسمع ونفي السماع ال ینفي السر بھا 

جھر لسمع ، ولم یثبت في إنھ ال ینفي السر وال الجھر إال إذا أثبت أنھ لو  :والجواب   
ونفي السماع یحمل على أن الراوي ظن : قلنا . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عدم سماع أنس من النبي

عبارة عن عدم البسملة ثم تأولھ على  ]الحمد هللا رب العالمین  [كانوا یستفتحون بـ : قولھ 
، واألصل االستفتاح بـ    لسماععدم السماع للبسملة بناء على أنھ العمدة في نفیھا فعبر بنفي ا

إال أنھ غلط في فھمھ ، وبعض الرواة ال یبعد أنھ تعمد التغییر  ]الحمد هللا رب العالمین  [
 .تعصبًا في بعض األلفاظ 

 .والجمع أولى مھما أمكن من إھدار بعض الروایات  :قال مقبل   

ن إذا صحت الروایات قد أمكن الجمع بما ذكرنا ، مع أن ھذه القاعدة تكو :والجواب   
كلھا ، والظاھر أن ما خالف الروایة المشھورة ھنا یعتبر غلطًا من الراوي وأنھ معل بذلك 
لشذوذه أو نكارتھ ، وأما الجمع بین الروایات فھي في األحادیث المتعددة إذا تعارضت مع 



من أجل  صحتھا ، فأما الحدیث الواحد فإنھ یعتبر من ألفاظھ اللفظ المحفوظ بدون تأویل
 .بل تأّول الروایة المخالفة الضعیفة وترد ھي إلى الروایة المحفوظة . روایتھ المخالفة 

 .اإلدراج ، األصل عدم اإلدراج حتى تقوم بّینة على اإلدراج ) :  7(  :قال مقبل   

إنھا تكفي القرینة التي بھا یعرف اإلدراج ویحصل الظن بھ ، وھذه الروایة  :والجواب   
قد قامت فیھا قرینة اإلدراج ، وھي عدم  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یھا ال یذكرون التي ف

ھذه اللفظة في الروایات التي وافقھا الراوي لھذا وھي الخمس عشرة الروایة التي بلفظ كانوا 
وقد ذكرتھا في النوع األول من السبعة األنواع ، .  ]الحمد هللا رب العالمین  [یستفتحون بـ 

 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ان اللفظ فیھ واللفظ في الحدیث الذي زاد فیھ ال یذكرون فلما ك
ـ إال في روایة .... كلھ بلفظ كانوا یفتتحون ، ولم توجد ھذه الزیادة أعني ـ ال یذكرون 

فزیادتھا بھذه الصورة قرینة اإلدراج وأنھا خرجت مخرج التفسیر من . األوزاعي عن قتادة 
، لفظ   األوزاعي أو من كاتب قتادة ، ولیست من أصل الحدیث لكثرة رواتھ بھذا اللفظ

وھذا واضح في الداللة على أن الزیادة . بدون الزیادة  ]الحمد هللا رب العالمین  [االفتتاح بـ 
 .لیست من الحدیث 

ـ وھي كیف وقد قامت البّینة على أنھا لیست مدرجة وشواھد ھذه الجملة  :قال مقبل   
 .ـ كثیرة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كانوا ال یذكرون 

إنھا لم تقم بّینة كما زعم ، ألنھ ال یخرج ھذه الزیادة عن اإلدراج إال لو كانت  :والجواب   
أو في عدد منھا مختلف المصادر ، فأما  ]الحمد هللا رب العالمین  [في روایات االفتتاح بـ 

واحد فالظاھر اإلدراج لمخالفة الروایات الثابتة الكثیرة مع كونھا ال توجد في مصدر 
وأما وجود روایة أخرى مستقلة ال . المختلفة المصادر التي جاءت بخمسة عشر سندًا 

 .   بصورة ھذه الزیادة فذلك ال یخرجھا عن اإلدراج

ـ  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [وشواھد ھذه الجملة ـ وھي ال یذكرون « : وأما قولھ   
، فغیر مسلم فإن أراد أن لھا شواھد بھذه الصورة فال نسلم وجود شيء أصًال ، وإن » كثیرة 

. في أول النوع السابع فلیست كثیرة )  131ص ( أراد الروایة المستقلة التي سبق ذكرھا في 
عن  ]الحمد هللا رب العالمین  [ومع ذلك ال تخرج ھذه الزیادة التابعة لحدیث االستفتاح بـ 

وذ ألن تلك روایة مستقلة ، وھذه زیادة ملصقة ملحقة خالفت باإللصاق واإللحاق جمیع الشذ
 .الروایات المعروفة ، فظھر أنھا مدرجة 

ثم إنھ قد توبع أنس كما في روایة عبداهللا بن مغفل ، وإن كان ابنھ مجھوًال  :قال مقبل   
 .یة فھي تصلح للمتابعة ، ألنھ لیس مجھول العین كما في نصب الرا



إن الروایة التي فیھا اإلدراج لم تثبت عن أنس بل خالفت روایة الجمھور  :والجواب   
مع أن روایة ابن عبداهللا بن مغفل عن أبیھ » قد توبع أنس « : فال معنى لقولھ . عن أنس 

وأبي بكر وعمر فما سمعت أحدًا منھم یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف رسول اهللا: بلفظ 
وھذه لیس فیھا إال نفي السماع وھو محتمل ألن ابن مغفل  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [

كتب « : متأخر ، فال یدل عدم السماع على عدم الجھر ، فال تصلح شاھدًا لحدیث األوزاعي 
مع أنھا روایة مستقلة فال تصلح شاھدة للزیادة المدرجة بعد حدیث االفتتاح بـ » .... إلي قتادة 

 . ]د هللا رب العالمین الحم [

ثبوت ما یخالفھ عن صحابیھ ، تقدم في روایة الحاكم وتقدم أنھ لم ) :  8(  :قال مقبل   
 .یثبت أن أنسًا خالف ما روى ، ولو ثبت فالعبرة بما روى ال بما رأى 

من كتاب مقبل )  74في صفحة  28( إنھ ذكر روایة الحاكم وھي رقم  :والجواب   
صلیت خلف المعتمر بن سلیمان ، ما ال : بن أبي السري العسقالني قال أسندھا عن محمد 

قبل فاتحة  ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم [أحصي ، صالة الصبح والمغرب فكان یجھر بـ 
ما آلو أن : ما آلو أن أقتدي بصالة أبي ، وقال أبي : الكتاب وبعدھا ، وسمعت المعتمر یقول 

وذكر . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما آلو أن أقتدي بصالة رسول اهللا: أقتدي بصالة أنس ، وقال أنس 
قال الزیلعي : ثم قال . رواة ھذا الحدیث عن آخرھم ثقات وأنھ أقره الذھبي : أنھ قال الحاكم 

 )20(وھو معارض بما رواه ابن خزیمة في مختصرة)   351   ص   1   ج  (في نصب الرایة 
ولیس فیھ ذكر الصالة ، فال تعارض ألنھ )  255ص  1ج ( أما معجم الطبراني فھو فیھ 

محمول على غیر الصالة جمعًا بین الروایتین ، مع أنھ من طریق عبداهللا بن وھیب الغزي 
. ري ، وعبداهللا بن وھیب ھذا لم أجد لھ ترجمة فھو مجھول واهللا أعلم عن محمد بن أبي الس

والطبراني في معجمھ عن معتمر بن سلیمان ، عن أبیھ ، عن الحسن ، عن أنس أن رسول 
. في الصالة وأبو بكر وعمر  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یسر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .بي خیثمة وفي الصالة زادھا ابن أ

، ولم    إن المعارضة بھذه الروایة لم تصح ألن سندھا إلى المعتمر لم نعرفھ :والجواب   
فكیف یعارض ما قد وثقت رجالھ وصحح . یذكر رجالھ بتوثیق ، وال ذكر الحدیث بتصحیح 

س ؟ مع أنا قد قدمنا أن الروایة عن أنس بھذا اللفظ معّلة بمخالفتھا لفظ روایة الجمھور عن أن
 ]الحمد هللا رب العالمین  [وأبا بكر وعمر كانوا یستفتحون بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن رسول اهللا

عن )  24( مع أن ھذه الروایة عن الحسن خالفتھا روایة الطحاوي التي أوردھا مقبل رقم . 

                                                           
المؤلف « )   250   ص   1  ج   (س فیھ من ھذه الطریق فال معارضة وموضع البحث فیھ قد حصل لي مختصر ابن خزیمة ولی) 20(

 «. 



وأبو بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: ابن سیرین والحسن ، عن أنس بن مالك قال 
: فالراوي عن الحسن في روایة .  ]الحمد هللا رب العالمین    [  وعمر وعثمان یستفتحون بـ

ال یبعد أنھ توھم من ھذه الروایة أن أنسًا لم یكن یسمع البسملة فاعتقد أن » كان یسر « 
 .في ھذا بما فیھ كفایة وقد بسطنا . المقصود نفي الجھر وأثبت اإلسرار على ما یعتقد 

 .ولو ثبت فالعبرة بما روى ال بما رأى : وقول مقبل   

إن ھذه الروایة التي صححھا الحاكم وأقّره الذھبي ذكرت مذھب أنس  :والجواب عنھ   
ما آلو أن أقتدي بصالة : ال مجّرد الرأي ، ألن فیھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وروایتھ عن النبي

 .)اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (رسول اهللا

محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن : وقد قال الحافظ في تقریب التھذیب  :قال مقبل   
الھاشمي موالھم العسقالني المعروف بابن السري ، صدوق عارف لھ أوھام كثیرة من 

 .  العاشرة ، فمثل ھذا ال یعارض بھ الجبال الرواسي الثابتة عن أنس

تعارض بینھ وبین الروایة الشھیرة التي ھي النوع األول ، فأما إنھ ال  :والجواب   
الروایات المخالفة لھا فھي قلیلة ، ویمكن الجمع بأن الروایات السابقة من تصرف الرواة بناء 

كانوا یستفتحون القراءة أو : على اعتقادھم نفي الجھر وتوھمھم أن مقصود أنس بقولھ 
كما یعتقده  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم    [أنھم ال یقرأون  ]ن الحمد هللا رب العالمی [الصالة بـ 

اآلن بعض أھل الحدیث ، فإذا رددنا الروایات في بقیة األنواع السبعة إلى روایات النوع 
األول بناء على أنھا األصل ظھر أنھ ال معارضة بینھا وبین أحادیث الجھر ، ألنا حملنا 

على االبتداء بالفاتحة ، ومثل ھذا مما یحتاج  ]  لعالمینالحمد هللا رب ا [أحادیث االفتتاح بـ 
الصحابة إلى نقلھ وإن كان أمرًا مفروغًا منھ عندنا ، فإن السّنة تحفظ بالروایات ولوال 

، ولم یكن عندنا أمرًا مفروغًا منھ كما رووا في صفة الوضوء   الروایات لضاع بعضھا
تكرره وعموم التكلیف بھ ، وكما رووا القیام ترتیبھ ، وھو أمر مفروغ منھ لشھرة الوضوء و

في الخطبة وكان أمرًا مفروغًا منھ ، وكما رووا القصر في منى وكان أمرًا مفروغًا منھ قبل 
حدود اإلتمام وغیر ذلك ، وأكثر السنة عند الصحابة أمر مفروغ منھ ، فھل یجب أن ال 

 یعلمون ما تصیر إلیھ األمور ، وما یبلغوھا اّتكاًال على أنھا أمر مفروغ منھ ؟ مع أنھم ال
 .سیبقى مشھورًا مفروغًا منھ وما سیغیر ویخفى وما سیخفى لقلة روایتھ وسكوت الرواة عنھ 

مخالفتھ لما روى عدد كثیر ـ أي من المطاعن التي ذكرھا السیوطي ) :  9(  :قال مقبل   
لروایات التي فیھا الجھر وفند ا» نصب الرایة « قد ذكر الحافظ الزیلعي في : ـ ثم قال مقبل 

إن أحادیث « : أكثرھا ، ولیس لدي من الوقت ما یّتسع لنقل ما قالھ ، ومن جملة ما قالھ 
 .» الجھر أكثر وأحادیث اإلسرار أصح 



إن ھذه المسألة كثر فیھا الجدال وقام من كل فریق من : ، وباهللا التوفیق والجواب   
، فالزیلعي لیس حّجة    جادلون فیما احتج بھ خصومھمالمختلفین أناس ینصرون مذھبھم وی

 .في تفنیده لما فّند ، بل قولھ دعوى من الدعاوي وخالف من الخالفات 

الحمد هللا  [  وأحادیث اإلسرار أصح ، فلعلھ بناه على أن أحادیث االفتتاح بـ :وأما قولھ   
عل أحادیث اإلسرار أصح تدل على اإلسرار فجعلھا من أحادیث اإلسرار وج ]رب العالمین 

بناء على ذلك ، ونحن ال نسلم أنھا من أحادیث اإلسرار ، بل أحادیث اإلسرار ما مر في 
. النوع الثالث وما بعده ، ومر الكالم في أسانیده وعلل تضعف قول الزیلعي أنھا أصح 

حمد بحثًا لإلمام القاسم بن م» االعتصام « ونذكر ھنا ما تیّسر من أحادیث الجھر مع أن في 
حافًال باألحادیث في إثبات الجھر ، وكذلك في أمالي أحمد بن عیسى وغیرھا من كتب 

، بعد أن عد جمعًا )  32ص  1ج ( قال ابن كثیر في تفسیره في أول الفاتحة . الزیدیة 
وابن عباس ، ومحمد بن الحنفیة ، وعلي بن الحسین ، )علیھ السالم(یقولون بالجھر منھم علي

والحجة في ذلك أنھا بعض الفاتحة : ، وعلي بن عبداهللا بن عباس ، قال   جبیر وسعید بن
وایضًا فقد روى النسائي في سننھ وابن خزیمة وابن حبان في . فیجھر بھا كسائر أبعاضھا 

،   صحیحیھما ، والحاكم في مستدركھ ، عن أبي ھریرة أنھ صّلى فجھر في قراءتھ بالبسملة
وصححھ الدارقطني )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ألشبھكم صالًة برسول اهللاإني : وقال بعد أن فرغ 

صلى اهللا (وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول اهللا. والخطیب والبیھقي وغیرھم 

ولیس إسناده : ثم قال الترمذي  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یفتتح الصالة بـ )علیھ وآلھ وسلم
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان رسول اهللا:    لحاكم في مستدركھ عن ابن عباس قالوقد رواه ا. بذاك 

وفي صحیح البخاري عن أنس . صحیح : ثم قال  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یجھر بـ )وسلم
 [كانت قراءتھ مدًا ثم قرأ : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بن مالك أنھ سئل عن قراءة رسول اهللا

وفي مسند . ]الرحیم  [ویمد  ]الرحمن    [ویمد  ]بسم اهللا [یمد  ]الرحیم  بسم اهللا الرحمن
كان : اإلمام أحمد وسنن أبي داود وصحیح ابن خزیمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت 

الحمد هللا رب * بسم اهللا الرحمن الرحیم    [ُیقّطع قراءتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .إسناده صحیح : وقال الدارقطني  )21(]مالك یوم الدین * الرحمن الرحیم * العالمین 

وروى الشافعي والحاكم في مستدركھ عن أنس أن معاویة صّلى بالمدینة فترك البسملة   
وھذا قد ذكره مقبل . رین ذلك فلما صّلى المرة الثانیة بسمل فأنكر علیھ من حضر من المھاج

صحیح على : وخرجھ من المستدرك وقال )  75ص ( بأبسط من ھذه الروایة في كتابة 
ص  1ج ( والدارقطني )  93ص  1ج    (وأفاد أنھ أخرجھ الشافعي في األم . شرط مسلم 

                                                           
 . 4ـ  1اآلیات : سورة الفاتحة ) 21(



 2ج ( وعبد الرزاق )  49ص  2 ج( والبیھقي . كلھم ثقات ، یعني رواتھ : وقال )  311
الكالم » نصب الرایة « وقد أطال الزیلعي في : قال )  192   ص   (وابن عبد البر )  92ص 

ثم . ، وعندي أن الحدیث حسن وأعظم ما اعتمد علیھ االضطراب    في تضعیف ھذا الحدیث
كما  أجاب عنھ مقبل بأن شرط االضطراب أن تكون الطرق متكافئة ، وھي غیر متكافئة

 .وأبطل دعوى االضطراب )  76ص ( حققھ في الجواب 

یظھر أن بعض المحدثین قد جدوا في محاربة الجھر بھا فتكلفوا جرحًا وتعدیًال  :قلت   
وتعلیًال ، حتى اتسعت أطراف المسألة وصارت مجاًال لجدل طویل وھكذا المسائل التي 

 .تدخلھا سیاسة دولیة 

 ك وأحبار سوء ورھبانھا***  وھل أفسد الناس إال الملو

ولعل بعضھم فعل ذلك العتقاده أن أحادیث االسرار أقوى فجرح من روى ما یخالفھا   
الحمد هللا رب العالمین  [  بناء على أنھ قد روى منكرًا بناء على أن منھا أحادیث االستفتاح بـ

[ . 

وما بعدھا )  302 ص 1ج ( ھذا وقد بسط الدارقطني في إثبات الجھر ، قال في سننھ   
في الصالة والجھر بھا  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [باب وجوب قراءة : من صفحات 

 .واختالف الروایات في ذلك 

حّدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن حماد بن إسحاق ، حّدثني أخي محمد بن حماد ابن إسحاق   
بن موسى ابن عبداهللا بن حسن ، ، حّدثنا سلیمان بن عبد العزیز بن أبي ثابت ، حّدثنا عبداهللا 
، عن الحسن بن علي ، عن علي    عن أبیھ ، عن جّده عبداهللا بن الحسن بن الحسین ، عن أبیھ

بسم اهللا الرحمن الرحیم    [یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي« : قال )رضي اهللا عنھ(بن أبي طالب
 .في صالتھ  ]

سى بن عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي ابن أبي حّدثنا محفوظ بن نصر ، حّدثنا عی  
صلى اهللا علیھ (كان رسول اهللا« : حّدثني أبي ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي قال : طالب قال 

 . »في السورتین جمیعًا  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یجھر بـ  )وآلھ وسلم

الحسن المقري ، حّدثنا محمد حّدثنا أبو الحسن علي بن دلیل األخباري ، حّدثنا أحمد بن   
بن إسماعیل بن إبراھیم بن موسى بن جعفر بن محمد ، حّدثني عم أبي الحسین بن موسى ، 
حّدثني أبي موسى بن جعفر عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد ، عن أبیھ علي بن 

صلى اهللا (النبيقال : قال )رضي اهللا عنھ(الحسین ، عن أبیھ الحسین ، عن أبیھ علي بن أبي طالب

قل : ، قال  ]  الحمد هللا رب العالمین [: كیف تقرأ إذا قمت إلى الصالة ؟ قلت :  )علیھ وآلھ وسلم
 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ :



حّدثنا أبو القاسم عبداهللا بن أحمد بن ثابت البزاز ، حّدثنا القاسم بن حسن الزبیدي ،   
، عن علي وعمار    ن شمر ، عن جابر ، عن أبي الطفیلحّدثنا أسید بن زید ، حّدثنا عمرو ب

بسم اهللا الرحمن  [كان یجھر في المكتوبات بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رضي اهللا عنھما أن النبي
 . ]الرحیم 

إبراھیم بن وحّدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حّدثنا جعفر بن علي بن نجیح ، حّدثنا   
وحّدثنا أبو سھل بن زیاد ، حّدثنا ) ح ( الحكم بن ظھیر ، حّدثنا محمد بن حسان السلمي 

محمد بن عثمان العبسي ، حّدثنا یحیى بن حسن بن فرات ، حّدثنا إبراھیم بن الحكم بن ظھیر 
سمعت علي بن أبي : ، حّدثنا محمد بن حسان العبدي ، عن جابر ، عن أبي الطفیل قال 

بسم اهللا الرحمن  [كان یجھر بـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن رسول اهللا: لب وعمارًا یقوالن طا
 . ]الرحیم 

وحّدثنا الحسین بن إسماعیل ، حّدثنا محمد بن إبراھیم بن عبد الحمید الحلواني ، حّدثنا   
ید بن جبیر ، أبو الصلت الھروي ، حّدثنا عباد بن العوام ، حّدثنا شریك ، عن سالم ، عن سع

بسم اهللا الرحمن    [  یجھر في الصالة بـ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي: عن ابن عباس قال 
 . ]الرحیم 

حّدثنا أبو عبداهللا عبید اهللا بن عبد الصمد بن المھتدي باهللا وأبو ھریرة محمد ابن علي   
ي وأبو عبداهللا محمد بن بن حمزة األنطاكي وأبو جعفر محمد بن الحسین بن سعید الھمدان

حّدثنا أحمد بن محمد بن یحیى بن حمزة ، حّدثنا أبي ، عن : علي بن إسماعیل األبلي قالوا 
 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم    [  صّلى بنا أمیر المؤمنین المھدي المغرب فجھر بـ: أبیھ قال 

ھ ، عن جّده ، عن ابن حّدثني أبي ، عن أبی: یا أمیر المؤمنین ما ھذا ؟ فقال : قلت : قال 
نؤثره : قلت :     قال ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم [جھر بـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي: عباس 

 .نعم : عنك ؟ قال ) كذا ( 

حّدثنا أبو الحسن علي بن عبداهللا بن مبشر ، حّدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام ، حّدثنا   
ماعیل بن حماد بن أبي سلیمان ، عن أبي خالد ، عن ابن عباس معتمر بن سلیمان ، حّدثنا إس

 . ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم [یفتتح الصالة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي: قال 

حّدثنا أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي سعید البزاز ، حّدثنا جعفر بن عنبسة ابن عمرو   
أن : كي ، عن ابن جریج ، عن عطاء ، عن ابن عباس الكوفي ، حّدثنا عمر بن حفص الم

حتى ]   بسم اهللا الرحمن الرحیم    [لم یزل یجھر في السورتین بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 .قبض 



حّدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حّدثنا أحمد بن رشد بن خثیم الھاللي ، حّدثنا عمي   
 [سفیان ، عن سالم ، عن ابن عمر أنھ كان یجھر بـ  سعید بن خثیم ، حّدثنا حنظلة بن أبي

 .كان یجھر بھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وذكر أن رسول اهللا ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 

وحّدثنا أبو بكر النیسابوري ، حّدثنا إسماعیل بن إسحاق وحّدثنا أحمد بن إسحاق بن   
حّدثنا عثمان بن :    ن یحیى الحلواني قاالحّدثنا أحمد ب: وھب وأحمد بن محمد بن زیاد قاال 

وحّدثنا محمد بن مخلد ، حّدثنا حمزة بن العباس المروزي ، حّدثنا عتیق بن ) ح ( یعقوب 
، عن أبیھ وعمھ عبید اهللا ، عن نافع ، عن   یعقوب ، حّدثنا عبد الرحمن بن عبداهللا بن عمر

بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ا افتتح الصالة یبدأ بـ كان إذ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي: ابن عمر 
 .» یقرأ « : وقال النیسابوري  ]

، حّدثنا أبو    حّدثنا عمر بن الحسن بن علي الشیباني ، حّدثنا جعفر بن محمد بن مروان  
الطاھر أحمد بن عیسى ، حّدثنا ابن أبي فدیك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر 

بسم اهللا  [  وأبي بكر وعمر فكانوا یجھرون بـ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خلف النبيصّلیت : قال 
 . ]الرحمن الرحیم 

صلى (صّلیت خلف النبي: عن أنس قال )  234ص  1ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   

وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي فكّلھم كانوا یجھرون )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى المراد .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ة بقراء

 .وقد كّذب الذھبي ھذه الروایة ولعلھ ظن أنھا مخالفة لروایة أنس المشھورة   

حّدثنا الحسین بن إسماعیل ، حّدثنا عبداهللا بن شبیب ، حّدثنا إبراھیم بن المنذر ، حّدثنا   
حّدثنا محمد ابن عبداهللا بن سلیمان  وحّدثنا جعفر بن محمد بن نصیر ،) ح ( داود بن عطاء 

وحّدثنا علي بن محمد بن عبید اهللا الحافظ ، حّدثنا الحسین بن جعفر بن حبیب القرشي ) ح ( 
حّدثنا إسماعیل بن محمد الطلحي ، حّدثني داود بن عطاء ، عن موسى بن عقبة ، عن : قاال 

إذا جاءني  )علیھ السالم(كان جبرائیل: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا
 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم    [بالوحي أول ما یلقي علّي 

حّدثنا محمد بن عبداهللا بن الحكم ، حّدثنا أبي وشعیب بن  )22(حّدثنا أبو بكر النیسابوري  
أخبرنا اللیث بن سعد ، عن خالد بن یزید ، عن سعید بن أبي ھالل ، عن نعیم : اللیث قاال 

ثم قرأ بأّم  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [: صّلیت وراء أبي ھریرة فقرأ « : المجمر أنھ قال 
: آمین ، وقال الناس : قال  )23(]  لیھم وال الضالینغیر المغضوب ع [: القرآن حتى بلغ 

                                                           
 .ھـذا حـدیـث صحیح على شـرط الشیخین وأقـره الذھبي : وقال  332/  1أخرجھ الحاكم في المستدرك ) 22(
 . 7اآلیة : سورة الفاتحة ) 23(



اهللا أكبر ، ثم یقول إذا : اهللا أكبر ، وإذا قام من الجلوس من اثنتین : ویقول كلما سجد . آمین 
ھذا صحیح » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والذي نفسي بیده إني ألشبھكم صالة برسول اهللا: سلم 
 .واتھ كلھم ثقات ور

واالحتجاج بھذا إلزام لھم بما ھو صحیح عندھم واستشھاد في البسملة بما یوافق  :قلت   
 .الروایات فیھا 

حّدثنا أبو بكر النیسابوري ، حّدثنا إبراھیم بن ھانئ ، حّدثنا عبداهللا بن صالح ویحیى بن   
إسحاق الصاغاني ، حّدثنا ابن أبي وحّدثنا أبو بكر النیسابوري ، حّدثنا محمد بن ) ح ( بكیر 

 .حّدثنا اللیث ، عن خالد بن یزید ، عن سعید بن أبي ھالل بھذا اإلسناد نحوه : مریم قالوا 

حّدثنا بھ دعلج بن أحمد ، حّدثنا عبداهللا بن سلیمان ، حّدثنا أحمد بن عبد الرحمن ،   
ن محمد بن سعید ، حّدثنا وحّدثنا بھ أحمد ب) ح ( حّدثنا عمي ، أخبرني حیوة بن شریح 

إبراھیم بن الولید بن حماد ، حّدثنا أبي ، حّدثنا یحیى بن یعلى األسلمي ، حّدثنا حیوة بن 
 .شریح األسلمي المصري ، حّدثني خالد بن یزید بھذا اإلسناد مثلھ 

حّدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر ، حّدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي   
وحّدثنا أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل الفارسي ) ح ( ّدثنا جدي ، حّدثنا أبو أویس مزاحم ، ح

، حّدثنا عثمان بن خرزاذ ، حّدثنا منصور بن أبي مزاحم من كتابھ ثم محاه بعد ، حّدثنا أبو 
صلى اهللا علیھ (، عن أبي ھریرة أن النبي  أویس عن العالء بن عبد الرحمن بن یعقوب ، عن أبیھ

قال أبو .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم    [  كان إذا قرأ وھو یؤم الناس افتتح الصالة بـ)وسلموآلھ 
ھي آیة من كتاب اهللا اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنھا اآلیة السابعة ، وقال : ھریرة 

لم  ]یم بسم اهللا الرحمن الرح [كان إذا أّم الناس قرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن النبي: الفارسي 
 .یزد على ھذا 

حّدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، حّدثنا عمر بن شبة ، حّدثنا أبو أحمد   
: الزبیري ، حّدثنا خالد بن الیاس ، عن سعید بن أبي سعید المقبري ، عن أبي ھریرة قال 

 [صالة فقام فكّبر لنا ثم قرأ ال )علیھ السالم(علمني جبرائیل«  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا
 . »فیما یجھر بھ في كل ركعة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم 

حّدثنا محمد بن إسماعیل الفارسي ، حّدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حّدثنا أبو نعیم ، حّدثنا   
: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: خالد بن الیاس ، عن سعید المقبري ، عن أبي ھریرة قال 

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فقرأ  )علیھ السالم(أّمني جبرائیل



حّدثنا محمد بن مخلد بن حفص ، حّدثنا إبراھیم بن إسحاق السراج ، حّدثنا عقبة بن   
أبي ھریرة أن ، عن محمد بن قیس ، عن  )24(مكرم ، حّدثنا یونس بن بكیر ، حّدثنا معشر

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ) :  47ص  2ج ( في سنن البیھقي  :قلت   
أنبأنا أحمد بن عبید الصفار ، حّدثنا إبراھیم بن إسحاق السراج ، حّدثنا عقبة بن مكرم ، 

كان رسول « : س بن بكیر ، عن مسعر ، عن محمد بن قیس ، عن أبي ھریرة قال حّدثنا یون
 .» فترك الناس ذلك ]   بسم اهللا الرحمن الرحیم [یجھر في الصالة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

. كذا قالھ السراج ، عن عقبة ، عن یونس ، عن مسعر ، عن ابن قیس : قال البیھقي   
فیان عن عقبة بن مكرم عن یونس عن أبي معشر عن محمد بن قیس بن ورواه الحسن بن س

 .وھو الصواب انتھى . مخرمة 

حّدثنا محمد بن القاسم بن زكریا ، حّدثنا عباد ابن یعقوب . رجعنا إلى كالم الدارقطني   
 ، أنبأنا إبراھیم بن  وحّدثنا عبداهللا بن محمد بن عبد العزیز) ح ( ، حّدثنا عمر بن ھارون 

ھانئ ، حّدثنا محمد بن سعید األصبھاني ، حّدثنا عمر بن ھارون البلخي ، عن ابن جریر ، 
بسم اهللا الرحمن  [: كان یقرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن ابن أبي ملیكة ، عن أم سلمة أن النبي

ك إیاك نعبد وإیا* مالك یوم الدین *    الرحمن الرحیم* الحمد هللا رب العالمین * الرحیم 
صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال * إھدنا الصراط المستقیم * نستعین 
آیة ولم  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [، فقّطعھا آیة آیة وعّدھا عّد االعراب وعد  ]الضالین 

 .یعد علیھم 

ان ، حّدثنا إسماعیل بن عیسى ، حّدثنا عبداهللا بن نافع الصائغ ، حّدثنا الجھم بن عثم  
كیف تقرأ : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ، عن جابر قال 

بسم اهللا الرحمن الرحیم  [قل : قال  ]الحمد هللا رب العالمین  [أقر : إذا قمت في الصالة قلت 
[ . 

، حّدثنا عمرو حّدثنا الحسین بن إسماعیل ، حّدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنید   
سئل أنس بن مالك : أنبأنا قتادة قال : بن عاصم ، حّدثنا ھمام وجریر ـ یعني ابن حازم ـ قاال 

بسم اهللا  [كانت مّدًا ، ثم قرأ : ؟ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كیف كانت قراءة رسول اهللا: 
 .   ]  مالرحی    [ویمد  ]  الرحمن   [ویمد  ]بسم اهللا  [یمد  ]الرحمن الرحیم 

حّدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حّدثنا جعفر بن محمد بن الحسین بن عیسى ابن زید ،   
وحّدثني أبو جعفر محمد ابن عبید اهللا بن ) ح . ( حّدثنا زید بن الحسین بن عیسى بن زید 

                                                           
 .الصواب أبو معشر ) 24(



طاھر بن یحیى بن الحسین العلوي المعروف بمسلم بمصر من كتاب جده ، حّدثني جدي 
ى ، حّدثني أبي یحیى بن الحسین ، حّدثني زید ابن الحسین بن عیسى بن زید ، طاھر بن یحی

، عن حاتم بن إسماعیل ، عن شریك بن    حّدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسین
صلى اهللا (سمعت رسول اهللا: ، عن أنس بن مالك قال   عبداهللا ، عن إسماعیل المكي ، عن قتادة

 .  ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم [ـ یجھر ب)علیھ وآلھ وسلم

قرأت في أصل كتاب أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر الرملي بخط یده ، حّدثنا عثمان   
صلیت خلف المعتمر بن    «: بن خرزاذ ، حّدثنا محمد بن المتوكل ابن أبي السري قال 

 الرحمن بسم اهللا [  سلیمان من الصلوات ما ال أحصیھا الصبح والمغرب فكان یجھر بـ
ما آلو أن أقتدي بصالة أبي   «: وسمعت المعتمر یقول » قبل فاتحة الكتاب وبعدھا  ]الرحیم 

ما آلو أن أقتدي بصالة رسول : ما آلوا أن أقتدي بصالة أنس بن مالك وقال أنس : وقال أبي 
: وقال )  234و  233ص  1  ج  (أخرجھ الحاكم في المستدرك . » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .رواة ھذا الحدیث عن آخرھم ثقات وأقره الذھبي 

حّدثني سھل بن إسماعیل القاضي ، حّدثنا أحمد بن محمد السحیمي ، حّدثنا عبداهللا بن   
حّدثنا معتمر بن سلیمان محمد بن إبراھیم الطائي ، حّدثنا إبراھیم بن محمد القاضي التیمي ، 

بسم اهللا  [یجھر بالقراءة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: ، عن أبیھ ، عن أنس قال 
 . ]الرحمن الرحیم 

حّدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حّدثنا یعقوب بن یوسف بن زیاد الضبي ، حّدثنا أحمد   
قال : الضحى ، عن النعمان ابن بشیر قال  بن حماد الھمداني ، عن فطر بن خلیفة ، عن أبي

بسم اهللا  [عند الكعبة فجھر بـ  )علیھ السالم(أّمني جبرائیل: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 . ]الرحمن الرحیم 

حّدثنا إبراھیم بن حماد ، حّدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، حّدثنا عفان ، حّدثنا حماد بن   
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان لرسول اهللا« : الحسن ، عن سمرة قال سلمة ، عن حمید ، عن 

فأنكر » وسكتة إذا فرغ من القراءة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [سكتة إذا قرأ : سكتتان )وسلم
 .ذلك عمران بن حصین فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرة 

الكریم أبي أمیة ، عن ابن بریدة حّدثنا صالح األحمر ، عن یزید بن أبي خالد ، عن عبد   
ال أخرج من المسجد حتى أخبرك بآیة ـ « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ، عن أبیھ قال 

فمشى وتبعتھ حتى انتھى إلى : قال أو قال بسورة ـ لم تنزل على نبي بعد سلیمان غیري ، 
في المسجد فقلت بیني وبین باب المسجد فأخرج رجلھ من أسكفة المسجد وبقیت األخرى 



: بأي شيء تفتح القراءة إذا افتتحت الصالة ؟ قال  :أنسي ؟ فأقبل علي بوجھھ وقال : نفسي 
 .» ثم خرج . ھي ھي :    قال] بسم اهللا الرحمن الرحیم  [قلت بـ 

حّدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حّدثنا عبداهللا بن أحمد بن المستورد ، حّدثنا سعید بن   
ان الحزاز ، حّدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبداهللا بن بریدة ، عن أبیھ بریدة عثم
: قال عبداهللا  ]    بسم اهللا الرحمن الرحیم [یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: قال 

 .وكان عبداهللا بن عمر یجھر بھا وعبداهللا بن العباس وابن الحنفیة 

الحسن بن محمد بن بشر الكوفي ، حّدثنا أحمد بن موسى ابن إسحاق  حّدثنا أبو القاسم  
، عن الحكم بن عمیر   الحمار ، حّدثنا إبراھیم بن خبیب ، حّدثنا موسى بن أبي حبیب الطائي

بسم اهللا  [فجھر في الصالة بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صّلیت خلف النبي« : ـ وكان بدریًا ـ قال 
 .» ي صالة اللیل وفي صالة الغداة وصالة الجمعة ف ]الرحمن الرحیم 

حّدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي حامد وإسماعیل بن محمد الصفار قاال   
أنبأنا أبو بكر بن صالح األنماطي كیلجة ، وحّدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال ، حّدثنا : 

الح الوحاظي ، حّدثنا یحیى بن حمزة ، حّدثنا یحیى بن ص: محمد بن عبدوس الحراني قاال 
صلى اهللا علیھ (أن رسول اهللا: عن الحكم بن عبداهللا بن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة 

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یجھر بـ )وآلھ وسلم

أنا حّدثنا أبو بكر النیسابوري ، حّدثنا الحسن بن یحیى الجرجاني ، حّدثنا عبد الرزاق ،   
 . )25(وحّدثنا أبو بكر) ح ( ابن جریج 

، عن ابن    حّدثنا الربیع بن سلیمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجید بن عبد العزیز  
بن عمر أخبره أن أنس بن جریج ، أخبرني عبداهللا بن عثمان بن خثیم أن أبا بكر بن جعفر 

بسم اهللا  [صّلى معاویة بالمدینة صالة فجھر فیھا بالقراءة فلم یقرأ « : مالك أخبره قال 
ألم القرآن ولم یقرأ للسورة التي بعدھا ولم یكّبر حین یھوي حتى قضى  ]الرحمن الرحیم 

یا معاویة : مكان تلك الصالة ، فلما سّلم ناداه من سمع ذلك من المھاجرین واألنصار من كل 
ألم  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فلم یصل بعد ذلك إال قرأ :   أسرقت الصالة أم نسیت ؟ قال

 .كلھم ثقات . القرآن وللسورة التي بعدھا وكّبر حین یھوي ساجدًا 

أنبأنا :    قاالحّدثنا أبو الطاھر محمد بن أحمد بن نصر وأحمد بن السندي بن الحسن   
جعفر بن محمد الفریابي ، حّدثنا أبو أیوب سلیمان بن عبد الرحمن ، حّدثنا إسماعیل بن 
عیاش ، حّدثنا عبداهللا بن عثمان بن خثیم ، عن إسماعیل بن عبید بن رفاعة ، عن أبیھ ، عن 

بسم اهللا  [أ بـ جده أن معاویة بن أبي سفیان قدم المدینة حاجًا أو معتمرًا فصّلى بالناس فلم یقر
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حین افتتح القرآن وقرأ بأم الكتاب ، فلما قضى الصالة أتاه المھاجرون  ]الرحمن الرحیم 
بسم اهللا الرحمن  [أتركت صالتك یا معاویة ؟ أنسیت : واألنصار من ناحیة المسجد فقالوا 

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [؟ فلما صلى بھم األخرى قرأ  ]الرحیم 

عن ]   بسم اهللا الرحمن الرحیم [وروى الجھر بـ : ـ أي الدارقطني ـ قال الشیخ   
جماعة من أصحابھ ومن أزواجھ غیر من سمینا ، كتبنا أحادیثھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

بذلك في كتاب الجھر بھا مفردًا واقتصرنا ھاھنا على ما قدمنا ذكره طلبًا لالختصار 
صلى اهللا علیھ وآلھ (لك الموضع من جھر بھا من أصحاب النبيوالتخفیف ، وكذلك ذكرنا في ذ

 .انتھى . والتابعین لھم والمخالفین بعدھم رحمھم اهللا )وسلم

وقد ظھر . وقد تكلم بعضھم على كثیر من األسانید بتضعیف أحد الرواة أو نحو ذلك   
حدیث أنس  من مذھبھم أن من روى الجھر فھو ضعیف ألن روایتھ عندھم منكرة لمخالفتھا

ـ یوردھا بعضھم في ترجمتھ كما   ولتأصیلھم ھذا األصل ـ أي ضعف من رواھا. بزعمھم 
صلى اهللا علیھ (فعلوا في ترجمة حفص بن عمر المكي ، أنھ روى عن ابن عباس أن رسول اهللا

أوردھا الذھبي في ترجمة .    حتى مات ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ما زال یجھر بـ )وآلھ وسلم
وقد مّر تفسیر حدیث أنس وأن المقصود بھ قراءة الفاتحة ال ترك الجھر . ص في المیزان حف

ال تنكر وال یضعف  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [بالبسملة ، ولذلك تبّین أن روایات الجھر بـ 
ومجموع ذلك یدل على ثبوت الجھر بھا . ، وتبّین أنھا قویة متعاضدة    بسببھا أحد من رواتھا

 .شكال بال إ

قرئ على عبداهللا بن محمد بن عبد العزیز ) :  313و  312ص  1ج ( قال الدارقطني   
وأنا أسمع ، حّدثكم أبو خیثمة ، وقرئ على علي بن الحسن بن قحطبة وأنا أسمع ، حدثكم 

حّدثنا یحیى بن سعید األموي ، وقرئ على عبداهللا بن محمد وأنا : محمود بن خداش قاال 
سعید بن یحیى األموي ، حّدثنا أبي ، حّدثنا ابن جریج ، عن عبداهللا بن أبي  أسمع ، حّدثكم

: إذا قرأ یقّطع قراءتھ آیة آیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا« : ملیكة ، عن أم سلمة قالت 
 ]مالك یوم الدین * الرحمن الرحیم * الحمد هللا رب العالمین * بسم اهللا الرحمن الرحیم  [

ورواه : لفظ لعبد اهللا بن محمد ، إسناده صحیح وكلھم ثقات ، قال لنا عبداهللا بن محمد وال
 .انتھى . عمر بن ھارون عن ابن جریج فزاد فیھ كالمًا 

)    232   ص  1   ج   (روایة عمر بن ھارون أوردھا الحاكم في المستدرك  :قلت   
 ]  بسم اهللا الرحمن الرحیم [ي الصالة قرأ ف)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن رسول اهللا« : ولفظھ 

 ]مالك یوم الدین  [ثالث آیات  ]الرحمن الرحیم  [آیتین  ]الحمد هللا رب العالمین  [فعّدھا آیة 
: وجمع خمس أصابعھ ، قال الحاكم  ]  إیاك نعبد وإیاك نستعین [: أربع آیات وقال ھكذا 



أجمعوا على ضعفھ ، وقال :  ، واعترضھ الذھبي فقال   عمر بن ھارون أصل في السنة
 .متروك : النسائي 

باب الدلیل : واحتج بھ فقال )  248ص  1ج ( رواه ابن خزیمة في صحیحھ  :قلت   
آیة من فاتحة الكتاب ، وھذا من ابن خزیمة توثیق لعمر  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [على أن 

فاده في أول كتاب الصالة وكتاب بن ھارون ألنھ قد التزم فیھ الصحة وعدالة الرواة ، كما أ
بنقل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبي: الطھارة حیث قال 

من غیر قطع في أثناء السند وال جرح في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العدل عن العدل موصوًال إلیھ
 .ى انتھ. ناقلي األخبار التي نذكرھا إن شاء اهللا تعالى 

 .غیر صحیح » أجمعوا على ضعفھ « : فقول الذھبي   

حّدثنا محمد بن : في آخر أحادیث البسملة )  313ص 1ج ( وفي سنن الدارقطني   
القاسم بن زكریا ، حّدثنا عبد األعلى بن واصل ، حّدثنا خالد بن خالد المقري ، حّدثنا أسباط 

: عن السبع المثاني فقال )رضي اهللا عنھ(سئل علي: بن نصر ، عن السدي ، عن عبد خیر قال 
 .انتھى . آیة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [: إنما ھي ست آیات فقال : الحمد هللا ، فقیل لھ 

 أخبرنا أبو عبداهللا) :  48ص  2ج ( وفي سنن البیھقي بعض الروایات الماضیة وفیھ   
الحافظ ، حّدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الزیقي ، حّدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الزیقي ، 
حّدثنا أحمد بن حفص بن عبداهللا ، حّدثني أبي ، حّدثنا إبراھیم بن طھمان ، عن عمر بن 

رأیت علي بن أبي طالب وصلیت وراءه : سعید بن مسروق ، عن أبیھ ، عن الشعبي قال 
 .انتھى .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [ـ فسمعتھ یجھر ب

في كتب )علیھ السالم(والروایة عن علي. وروى الجھر بھا عن ابن عمر وابن الزبیر   
الزیدیة مشھورة ، فمنھا في مجموع زید بن علي ، حّدثنا زید بن علي ، عن أبیھ ، عن جّده ، 

 .   ]  اهللا الرحمن الرحیمبسم  [عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ أنھ كان یجھر بـ 

علیھ (وفي أمالي أحمد بن عیسى من طریقین عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي  

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [أنھ كان یجھر بـ )السالم

حّدثنا عباد ـ أي ابن یعقوب ـ عن ابن أبي یحیى ، : من األمالي )  118ص  1ج ( وفي   
أنھ كان یجھر بـ : )علیھ السالم(رة ، عن أبیھ ، عن جّده ، عن عليعن حسین بن عبداهللا بن ضمی

 .في الصالة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [

حّدثنا عباد ، عن عیسى ، عن راشد ، عن محمد بن عبداهللا ، عن الحكم بن عتیبة أن   
 .في الصالة  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [كان یجھر بـ )علیھ السالم(علیًا



عباد ، عن حسین بن حماد ، عن سعد بن طریف ، عن األصبغ بن نباتھ ، عن  حّدثنا  
 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [أنھ كان یجھر بـ  )علیھ السالم(علي

أبي یحیى عن حسین ابن  ]ابن  [حّدثنا محمد بن جمیل ، عن ) :  122ص ( وفي   
بسم اهللا  [أنھ كان یجھر بـ  )معلیھ السال(عبداهللا بن ضمیرة ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي

 .انتھى .  ]الرحمن الرحیم 

علیھ (وعن علي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھناك روایات كثیرة في إثبات الجھر عن النبي  

 .وعن عدد من الصحابة والتابعین )السالم

حّدثنا أبو ) :  233ص  1ج ( الحاكم في المستدرك ) :  74ص ( وفي ریاض مقبل   
سین بن علي الحافظ ، حّدثنا علي بن أحمد بن سلیمان بن داود المھدي ، حّدثنا أصبغ علي الح

بن الفرج ، حّدثنا حاتم بن إسماعیل ، عن شریك بن عبداهللا ابن أبي نمر ، عن أنس بن مالك 
رواة ھذا .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: قال 
 .دیث عن آخرھم ثقات وأقره الذھبي الح

ھذا الحدیث معل ألن حاتم بن إسماعیل لم یسمعھ من شریك بن أبي : واقول  :قال مقبل   
نمر ، وإنما سمعھ من شریك بن عبداهللا النخعي عن إسماعیل المكي عن قتادة عن أنس كما 

 ) . 308ص  1ج ( في سنن الدارقطني 

ني ھذا اإلعالل كما یوھمھ كالمھ ، وإنما روى الحدیث لیس في سنن الدارقط :والجواب   
بسند آخر قد مّر عن حاتم بن إسماعیل ، عن شریك بن عبداهللا عن إسماعیل المكي عن قتادة 
عن أنس وھذا كما ترى لیس فیھ معارضة لروایة الحاكم وال إعالل لھا ، بل یحتمل أن الغلط 

بن إسماعیل عن شریك بن عبداهللا وعن وقع في سنن الدارقطني وأن الصواب عن حاتم ا
عن شریك : فیكون حاتم بن إسماعیل رواه من طریقین . إسماعیل المكي عن قتادة عن أنس 

ولما سقطت الواو وقع السند عن . عن أنس ، وعن إسماعیل المكي عن قتادة عن أنس 
 .شریك عن إسماعیل 

بعمرو بن عبید ، فھو مظّنة أنھم ھذا وإسماعیل قد ذكروا أنھ كان قدریًا وقرنھ بعضھم   
تحاملوا علیھ بتضعیفھ ، وظھر من ترجمتھ أن ابتداء تضعیفھ من یحیى بن سعید القطان 

: وتبعھ أتباعھ ، وأنھ قد روى عن إسماعیل بن مسلم المكي عدد من أئمة الحدیث منھم 
 .األعمش والثوري وشریك وابن المبارك 

واو بمجرد التجویز ، ولكنھ ال وجھ لمعارضة سند نعم ، ال یصح البناء على ثبات ال  
الحاكم بسند الدارقطني لجواز أن حاتم بن إسماعیل سمع الحدیث من شریك بن عبداهللا 
النخعي عن إسماعیل عن قتادة عن أنس ، فرواه بھذه الطریق وسمعھ من شریك بن عبداهللا 



كیف یرّد ھذا التصریح بمجرد وقد وثق رجالھ ، ف. بن أبي نمر كما صرح بھ في سند الحاكم 
االستبعاد ؟ وما ذكره مقبل من إنكار سماع حاتم بن إسماعیل من شریك بن عبداهللا بن أبي 
نمر مردود بأن حاتم بن إسماعیل مدني وشریك بن عبداهللا بن أبي نمر مدني كما في 

المانع ؟  فكیف ینكر سماعھ منھ وھما في بلد واحد وما. » تھذیب التھذیب « ترجمتھما في 
ورجال السند ثقات وقد رووه ، فما المانع من أن یجعل ھذا دلیًال على أن حاتمًا سمع من ابن 

وقد عد ابن حجر في ) . بعد المائة  44( أبي نمر ؟ مع أن تاریخ وفاة ابن أبي نمر سنة 
موسى بن عقبة ، وذكر تاریخ وفاة : تھذیب التھذیب ممن روى عنھ حاتم بن إسماعیل 

فدل . سنة إحدى وأربعین ومائة ، أي قبل وفاة شریك بن أبي نمر بنحو ثالث سنین  موسى
ذلك على أنھ ال یصح إنكار سماع حاتم من ابن أبي نمر ال من جھھ البلد وال من جھة الزمان 

 .، فال وجھ لرد الروایة عنھ 

وقد ذكروا حاتم بن إسماعیل في الرواة عن النخعي ولم یذكروه في الرواة  :قال مقبل   
 .عن ابن أبي نمر 

أنھم ال یعلمون الغیب وال ینزل علیھم وحي یحصر مشائخ الراوي وتالمیذه  :والجواب   
فال یشترط أن یذكروه ھناك ، وھم إنما یفعلون ھكذا ینظرون األسانید فیعرفون المشائخ 

معرفة إمكان السماع من جھة الزمان والمكان ، فال مانع من أن نصنع كما  والتالمیذ مع
وبذلك یظھر أن للحدیث طریقین وأنھ ال التفات إلى دعوى مقبل أنھ یدور على . صنعوا 

 .إسماعیل المكي 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن ) :  299ص  1ج ( وقال الحاكم في المستدرك   
ة ، حّدثنا إبراھیم بن أبي العنیس القاضي ، حّدثنا سعید بن عثمان عقبة الشیباني بالكوف

، عن أبي الطفیل ، عن   الخراز ، حّدثنا عبد الرحمن بن سعید المؤذن ، حّدثنا فطر بن خلیفة
بسم اهللا الرحمن    [  كان یجھر في المكتوبات بـ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(علي وعمار أن النبي

في صالة الفجر وكان یكبر من یوم عرفة صالة الغداة ویقطعھا صالة وكان یقنت  ]الرحیم 
ھذا حدیث صحیح اإلسناد ، وال أعلم في رواتھ : وقال الحاكم . العصر آخر أیام التشریق 

 .منسوبًا إلى الجرح 

حدیث آخر عن ابن عباس ولھ ثالث طرق أحدھما عند : » نصب الرایة « قال في   
، عن سالم ، عن سعید   بداهللا بن عمرو بن حسان ، حّدثنا شریكالحاكم في المستدرك عن ع

بسم اهللا الرحمن  [یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
إسناده صحیح ولیس لھ عّلة وقد احتج البخاري لسالم ھذا وھو : قال الحاكم . انتھى  ]الرحیم 

 .انتھى . احتج مسلم بشریك ابن عجالن األفطس ، و



ھناك الطریق الثاني عند الدارقطني عن أبي الصلت الھروي واسمھ : ثم قال الزیلعي   
عبد السالم بن صالح ، حّدثنا عباد بن العوام ، حّدثنا شریك ، عن سالم ، عن سعید بن جبیر 

بسم اهللا  [لصالة بـ یجھر في ا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: ، عن ابن عباس قال 
 . ]الرحمن الرحیم 

أنبأ یحیى بن : وقال إسحاق بن راھویھ في مسنده : ولم یعین الطریق الثالثة ولكنھ قال   
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان رسول اهللا: آدم ، أنبأ شریك ، عن سالم األفطس ، عن سعید قال 

، وكان المشركون یھزؤون مكاء یمد بھا صوتھ  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [یجھر بـ )وسلم
 [: وتصدیة ویقولون یذكر إلھ الیمامة ، یعنون مسیلمة ویسمونھ الرحمن ، فأنزل اهللا تعالى 

صلى (فخفض النبي: وزاد فیھ غیر یحیى بن آدم قال : قال البیھقي . اآلیة  ]وال تجھر بصالتك 

 . ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [)اهللا علیھ وآلھ وسلم

حّدثنا عبد الرحمن بن حسین : ند ھذا الطبراني في معجمھ األوسط فقال وقد أس  
الصابوني ، حّدثنا یحیى بن طلحة الیربوع ، حّدثنا عباد بن العوام ، عن شریك ، عن سالم 

إذا قرأ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: األفطس ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
إلى ... محمد یذكر إلھ الیمامة : ھزأ منھ المشركون ویقولون  ]الرحیم  بسم اهللا الرحمن [

 .آخره 

حّدثنا مسدد ، ) :  196ص  8ج ( وھذا موافق لما أخرجھ البخاري في صحیحھ  :قلت   
وال  [عن ھشیم ، عن أبي بشیر ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما 

متوار بمكة ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أنزلت ورسول اهللا: قال  )26(]تجھر بصالتك وال تخافت بھا 
: فكان إذا رفع صوتھ سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزلھ ومن جاء بھ ، وقال اهللا تعالى 

ال تجھر بصالتك حتى یسمع المشركون وال تخافت .  ]وال تجھر بصالتك وال تخافت بھا  [
أسمعھم وال تجھر حتى یأخذوا عنك  ]وابتغ بین ذلك سبیًال  [ھا عن أصحابك فال تسمعھم ب

 .انتھى . القرآن 

وال تنافي بین .  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [فھذا في القراءة جملة ، وذاك في قراءة   
، ومن    والسب منھمذلك فالقراءة جملة وقراءة البسملة بخصوصھا سبب ألذیة المشركین 

ألنھ كفر باهللا وكفر باسمھ ، وجعل اهللا مسیلمة » یذكر إلھ الیمامة « : جملة السب قولھم 
فابن عباس یرید . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وتكذیب لھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الكذاب ، وكفر برسول اهللا

وال تجھر  [كان سببًا لنزول في حدیث البسملة منع المخافتة بھا ألن الجھر بھا الشدید 
فھي دلیل على منع اإلسرار بھا بحیث ال یسمع أصحابھ ، كما تدل  ]بصالتك وال تخافت بھا 
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على النھي عن الجھر الشدید الذي یسمعھ من ھو متوار عنھ الذي كان المشركون یسمعونھ 
 .وھو متوار عنھم فیسبون ، ومعنى ذلك الجھر الخفیف 

والنھي ھنا عن المطلق الذي . مطلق ومقّید ، والمخافتة كذلك : مان واعلم أن الجھر قس  
قال في . لیس مقیدًا بالنسبة إلى الحاضر والغائب بل ھو جھر للجمیع أو إسرار عن الجمیع 

ولھ طریق رابع عند البزار في مسنده عن المعتمر بن سلیمان ، حّدثنا : نصب الرایة 
بسم اهللا  [كان یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اس أن النبيإسماعیل ، عن أبي خالد ، عن ابن عب

 .انتھى . في الصالة  ]الرحمن الرحیم 

 .انتھى . وإسماعیل لم یكن بالقوي في الحدیث ، وأبو خالد أحسبھ الوالبي : قال البزار   

ن حّدثنا أحمد ب) :  254ص  1ج ( قد أورده في كشف األستار عن زوائد البزار  :قلت   
الخ ، وأورده البیھقي في ... عبدة ، حّدثنا المعتمر بن سلیمان ، حّدثنا إسماعیل بن حماد 

، وبإسناد آخر عن إسحاق بن    بإسناده عن ابن معین ، حّدثنا معتمر)  47ص  2ج ( السنن 
ولھ شواھد عن ابن عباس ذكرتھا : قال البیھقي . إبراھیم الحنظلي ، أنبأ المعتمر بن سلیمان 

 .انتھى . الخالفیات  في

وھذا الحدیث رواه أبو داود في سننھ والترمذي في جامعھ بھذا : قال في نصب الرایة   
بسم اهللا الرحمن    [كان یفتتح صالتھ بـ : السند والدارقطني في سننھ ، وكلھم قالوا 

 .  ]  الرحیم

تعدد المخرجین لیس كتعدد الرواة بل لعلھ راو واحد خالف لفظھ لفظ البزار  :قلت   
وقد روى ھذا الحدیث البیھقي في سننھ من طریق إسحاق : فأورده الترمذي وأبو داود ثم قال 

سمعت إسماعیل بن حماد ابن أبي سلیمان یحدث : بن راھویھ ، عن معتمر بن سلیمان قال 
بسم اهللا     [  كان یقرأ بـ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي« :  عن أبي خالد ، عن ابن عباس

 .ـ یعني یجھر بھا ـ انتھى » في الصالة  ]الرحمن الرحیم 

عن عمر بن حفص المكي ، عن ابن : ولھ طریق خامس عند الدارقطني : ثم قال   
یزل یجھر في لم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي« : جریج ، عن عطاء ، عن ابن عباس 

 .انتھى » حتى قبض  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [السورتین بـ 

 .ثم ذكر الخطیب لحدیث ابن عباس طرقًا أخرى لیست صحیحة وال صریحة : ثم قال   

ھذا مبني على مذھبھ في الجرح والتضعیف ولیس عمدة ، مع أن األسانید الكثیرة  :قلت   
وقد . الحدیث معلومًا فال یحتاج إلى سند صحیح بعینھ یقوي بعضھا بعضًا ، فإذا كثرت صار 

أسرف الزیلعي في ھذه المسألة في الجرح والتضعیف وأفرط وأطال الجدل فال یكاد یمر 
بسند إال التمس فیھ راویًا یضعفھ ، وإذا عجز جادل في صحة الحدیث بدعوى علة فیھ ، وإذا 



كثیرًا من رواة الجھر ھم من الشیعة وھم أما إسرافھ في الجرح فألن . عجز جادل في داللتھ 
أو في كل أھل )علیھ السالم(یجرحونھم أو یضعفونھم محاربة للفضائل التي یروونھا لعلي

مع عداوة اختالف المذھب ومیلھم إلى جرحھم لذلك ، وخصوصًا من اتھموه  )علیھم السالم(البیت
على الصحابة كلھم فإنھم )السالم علیھ(بالرفض على حد تعبیرھم أو روى ما یدل على تقدیم علي

یغضبون علیھ ویتركونھ ویسمونھ متروكًا ، كما ترى برھانھ في ھذا الكتاب في مواضع منھ 
. 

 



 

 بحث في جدال القوم في بعض الرواة وكالم في جرحھم للشیعة

وأما جدال الزیلعي في المسألة فلعل السبب فیھ ظّنھ أن الروایات السابقة عن أنس كلھا   
ل على عدم الجھر ، وھذا غلط كما أوضحناه مفصًال فیما مّر إیضاحًا كافیًا لمن أنصف ، تد

ولعلھ جّره الغلط في تفسیر الروایات كلھا باإلسرار إلى اإلسراف بجرح أبي الطاھر العلوي 
 .أحمد بن عیسى بن عبداهللا 

، حّدثنا    شیبانيحّدثنا عمر بن الحسن بن علي ال: قال الدارقطني : فقد قال الزیلعي   
، حّدثنا ابن أبي فدیك ، عن   جعفر بن محمد بن مروان ، حّدثنا أبو طاھر أحمد بن عیسى

وأبي بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلیت خلف النبي: ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال 
 .انتھى ]   بسم اهللا الرحمن الرحیم [وعمر فكانوا یجھرون بـ 

، والمتھم بھ   وھذا باطل من ھذا الوجھ ، لم یحدث بھ ابن أبي فدیك قط: عي قال الزیل  
وقد كذبھ الدارقطني ، وھو كما : أحمد بن عیسى بن عبداهللا بن محمد أبو طاھر الھاشمي قال 

قال فإن من روى مثل ھذا الحدیث عن مثل محمد بن إسماعیل بن أبي فدیك الثقة المشھور 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب اإلمام المشھور عن نافع المخرج لھ في الصحیحین 

 .انتھى . عن ابن عمر فإنھ یكون كاذبًا في روایتھ 

مثل ھذا الكالم مما یدل على أن ھؤالء القوم وھذه الفرقة من أھل الحدیث أعداء : قلت   
الرجال سببھ العلویین وأعداء شیعتھم وأن بین الفریقین كمال االنقطاع ، ألن الخالف في 

فأنت ترى كیف كذب أبا الطاھر بوقاحة وقّلة حیاء من أجل . الخالف في المذاھب والعقائد 
صلى اهللا علیھ وآلھ (صلیت خلف رسول اهللا:    ظّنھ أن الروایة منكرة وظّنھ أن معنى حدیث أنس

جھر ، ھو ترك ال ]الحمد هللا رب العالمین    [وأبي بكر وعمر فكانوا یستفتحون بـ )وسلم
صلى اهللا علیھ وآلھ (بالبسملة ، فكذب الزیلعي أبا الطاھر بناء على مذھبھ واعتقاده أن رسول اهللا

وأبا بكر كانوا ال یجھرون بھا ، وكذلك كّذب أباه عیسى بن عبداهللا لما مر بحدیثھ في )وسلم
و والد وعیسى ھذا ھ) :  345ص  1ج ( البسملة أیضًا وقد مرَّ ذكره ، فقال في نصب الرایة 

روى : قال ابن حبان والحاكم . أحمد بن عیسى المتھم بوضع حدیث ابن عمر ھو وضاع 
 .انتھى المراد . عن آبائھ أحادیث موضوعة ، ال یحل االحتجاج بھ 

وأما الحاكم . إنھ وضاع ، وقد نقلنا كالمھ فیھ في ھذا الكتاب : ابن حبان لم یقل  :قلت   
، ولیس في مستدركھ شيء    فإن أراد بھ أبا عبداهللا النیسابوري فھو أجل من أن یقول فیھ ھذا

من ذلك وما أظنھ إال كذبًا على الحاكم ، وإن أراد بھ أبا أحمد فقد دلس ألنھ أوھم باإلطالق 
فقولھم » وضاع « : كقول الزیلعي » یروي الموضوعات « : ولیس قولھ . أنھ النیسابوري 



وكثیر من المحدثین یروون . معناه أن بعض ما یرویھ موضوع » یروي الموضوعات « : 
 .ما ھو موضوع عند آخرین ، ألنھ عند الراوي غیر موضوع ولیس ذلك جرحًا في الراوي 

فمعناه كذاب فھو جرح فیھ ، فكلمة الزیلعي ال أعلم » فالن وضاع « : وأما قول القائل   
وذلك یدل على جرأة الزیلعي وقلة ورعھ ، كما أنھ . ا في عیسى بن عبداهللا أحدًا سبقھ إلیھ

یؤخذ منھ صحة السند حیث لم یجد فیھ مقاًال إال رمي عیسى بغیر حق ، وھو السند الثاني من 
فقد ظھر أن جرحھم بسبب المذاھب . أسانید الحدیث التي نقلناھا من سنن الدارقطني جملة 

 :كما قال ابن األمیر 

 وأنكاه للقلب المولع بالرشد*** أقبح من كل ابتداع سمعتھ و

 یعض بأنیاب األساود واألسد*** مذاھب من رام الخالف لبعضھا 

 ویجفوه من قد كان یھواه عن عمد*** یصب علیھ سوط ذم وغیبة 

 لتنقیصھ عند التھامي والنجدي*** ویعزى إلیھ كل ما ال یقولھ 

وكالم الزیلعي ھنا في أحمد بن عیسى من . ا مضى وھذا واضح وقد دللنا علیھ فیم  
دالئل أنھم یجرحون بسبب روایة ما یخالف مذھبھم ، وأنھم یتحاملون على المخالفین لھم 
ویتعّنتون ، فإن راوي ھذا الحدیث عن أحمد بن عیسى قد ضّعف فكان القیاس أن ال یجرح 

یجعل أحمد بن عیسى ھو الذي لكنھ أبى إال أن . بھ أحمد بن عیسى مع أنھ لم یصح عنھ 
وضعھ ویحتج بھ على زعمھ أنھ كّذاب ، وذلك لحرصھ على جرحھ وجریھ على عادتھم في 

ھذا ونحن ال نسلم . ، ألنھ ینفق في سوقھم بسھولة    التساھل في جرح الشیعة وقلة التثبت فیھ
لصحیحین ألن الجرح بھذه الروایة عن ابن أبي فدیك وإن كان ثقة مشھورًا مخرجًا لھ في ا

فتعین أن الواضع لھا بزعم . معنى ھذا أنھ لیس ھو الواضع ، وكذا من فوقھ إلى ابن عمر 
الزیلعي أبو الطاھر ، وھذا تفریع على أنھا موضوعة ولكن دعوى أنھا موضوعة ال دلیل 

، بل ھي ـ أي روایة أحمد بن عیسى ـ أولى بأن تقبل ھي وما ناسبھا من روایات    علیھا
أما احتجاجھ لھذه الدعوى بأنھا مخالفة . ، وكثرة الشواھد تبطل دعوى الواضع الجھر 

لحدیث أنس الذي تقدم ذكره وتنویع ألفاظھ إلى سبعة أنواع فقد بان فساد االحتجاج بھ بما 
واأللفاظ الصریحة في ترك الجھر أو ترك الذكر قلیلة جدًا ، وحملھا على التوھم . قدمنا 

فكیف تجعل دلیًال على أن ما عارضھا موضوع یجرح بھ . من الحجة  حمل قریب لما قّدمنا
 الراوي ؟

ھذا صحیح ، ولكن الحدیث الغریب الذي یتفرد بھ الراوي الضعیف : ولعل قائًال یقول   
عن أحد المشاھیر ـ الذین روى حدیثھم جمھور من أھل الحدیث ولم یذكروا ذلك الحدیث ـ 



كان المحدث المشھور رواه لرواه الّرواة عنھ ولما تفرد بھ یكون راویھ مّتھمًا ، ألنھ لو 
 .الراوي الضعیف فلذلك یكون مّتھمًا بوضعھ 

 :إن الغلط في ھذا من جھتین : ، وباهللا التوفیق والجواب   

تقریر أن أحمد بن عیسى وسائر الشیعة ضعفاء ، وھي دعوى باطلة ال  :الجھة األولى   
علیھا ، وإنما ھي دعایة نشرھا أعداؤھم عداوة لھم ومحاربة  أساس لھا من الصحة وال دلیل

لحدیثھم ، ولیس من اإلنصاف أن یصدقوا فیھم ألن لھم باعثًا على الدعایة وھو البغض 
والرغبة في إبطال أحادیثھم المخالفة لمذھب العثمانیة حمایة لمذاھبھم وحرصًا على إبطال 

 .حجج الشیعة 

وھي التجربة الفاسدة وھي أنھم یرونھم یروون أحادیث ولھم مع ھذا الباعث شبھة   
 .ضعیفة بزعمھم ولذلك قرروا أنھم ضعفاء 

أن الضعیف إنما ھو من فیھ عالمة للضعف كأن یروي : عن ھذه الشبھة والجواب   
فلماذا تجعلون التشیع سمة الضعف ؟ ثم اّنا . األحادیث الضعیفة سواء أكان شیعیًا أم عثمانیًا 

ذلك في غالب الشیعة ، وإنما السبب أن العثمانیة یعتقدون تلك الروایات ضعیفة ال نسلم 
لمخالفتھا ما تقرر عندھم من مذھبھم أو من حدیثھم المبني على توثیقھم لرواتھم وتعظیمھم 
لمذھبھم وحسن ظنھم فیمن كان منھم ویروي ما یوافق مذھبھم وال یروي ما ینكرون ، 

فتقطعوا أمرھم  [: قتھم وفرحھم بما لدیھم ، كما قال تعالى فالسبب راجع إلى حبھم لطری
فلماذا ال یكون للشیعة الحق في أن : فیقال لھم  )27(]بینھم زبرًا كل حزب بما لدیھم فرحون 

ترى رواة العثمانیة ضعفاء ألنھم یروون ما یخالف مذاھب الشیعة وما ھو الثابت عندھم 
لة الصحیحة ، وترى رواة الشیعة ثقات ألن حدیثھم مستقیم وموافق للكتاب والسنة باألد

؟ والمخالف النادر ال یجرح بھ    المعلومة تارة ، أو غیر مخالف لما صح وثبت تارة أخرى
فظھر بطالن . الراوي ألنھ یحمل على الخطأ إذا كان ظاھره الصالح ال على تعمد الكذب 

 .قریرھم أن الشیعة ضعفاء الجھة األولى التي ھي ت

تقریرھم أن ما تفرد بھ شیعي من أحادیث فضائل أھل البیت أو من  :والجھة الثانیة   
أو غیر » حّى على خیر العمل « أو األذان بـ  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [أحادیث الجھر بـ 

نھ متھمًا ، بل قد ذلك من مذاھب أھل البیت یكون الراوي لھ عن أحد المشاھیر إذا تفّرد بھ ع
وضعھ فالن وسرقھ منھ جماعة ، وذلك إذا لم یروه أحد كبار : یتھمون العدد منھم فیقولون 

المحدثین الذین ال یستطیعون تكذیبھم ، ولم یشتھر عندھم من طرق كثیرة یتعذر ردھا ، ولم 
أمیة  والغلط في ھذه الطریقة واضح ألن الدولة كانت لبني. یروه من ھو من العثمانیة 
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، ومن بعدھم قامت الدولة العباسیة بتشریدھم وتطریدھم    المحاربین ألھل البیت ومذاھبھم
ثم ھكذا لم تزل الدول المخالفة . وتقتیلھم ، وإخمال ذكرھم والسعي في صرف الناس عنھم 

تسعى في سبیل من مضى من أعدائھم ، وكانت العثمانیة مقربین عند الملوك ألنھم یوجبون 
. اس طاعتھم ، ویحرمون الخروج علیھم ، وكانت الشیعة مضطھدین ألنھم ضد ذلك على الن

 ) .وبحمد اهللا لم یزل الشیعة مقھورین : وقد قال مقبل في ریاضھ ( 

فمن ھنا كانت السطوة للعثمانیة ومذاھبھا وأحادیثھا ، وكان الشیعة ومذاھبھم وأحادیثھم   
یھ حدیث من حدیثھم أو مما ینصر مذھبھم یحتاج في حالة ضد حالة العثمانیة ، فكان من لد

إلى التحفظ عند روایتھ حذرًا من ضرر أو مفسدة ، أما الضرر فیخشاه من الحكومة مع كثرة 
وأما . من یخشى منھ تبلیغھا وإغراؤھا بالراوي ، أو یخشاه من العثمانیة لعداوة المذھب 

، وإذا روى ما ینفر عنھ العامة فاتھ المفسدة فقد یكون عنده كثیر من السنة یرید تبلیغھا 
تبلیغھم ما یرید تبلیغھم وھو الكثیر الطیب ، فیترك روایة ما ینفرھم أو یخشى من جرح 
العثمانیة لھ ورمیھ بالرفض ونحوه من األسماء المنفرة لیفسدوا بذلك حدیثھ حتى ال یقبل عنھ 

یثق بھ كابنھ وبعض خاصتھ  فیتحفظ روایة ما یخشى منھ أن یسبب لذلك وال یرویھ إال لمن
وقد قدمت جملة في الداللة على . ومن وثق بموافقتھ في المذھب وعدم إشاعتھ عنھ في حیاتھ 

أن حالتھم كانت حالة خوف یحتاجون معھا إلى السكوت عن ذكر األحادیث التي یخافون 
 :منھا الضرر أو المفسدة ، ونذكر ھنا ما تیسر للداللة على ذلك فنقول 

قال :    في ترجمة النسائي) ط الثانیة ، الھند  243ص  2ج ( في نسخة تذكرة الذھبي   
إن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق ، : ابن مندة عن حمزة العقبي وغیره 

فما : فسئل بھا عما جاء من فضائل معاویة ، فقال أال ترضى رأسًا برأس حتى تفضل ؟ قال 
قال .  )28(حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بھا زالوا یدفعون في خصییھ

احملوني إلى مّكة فحمل : خرج حاّجًا فامتحن بدمشق وأدرك الشھادة فقال : الدارقطني 
 .انتھى . وتوفي بھا وھو مدفون بین الصفا والمروة 

سمعت :    ن محمد بن موسى المأموني صاحب النسائيوفي أثناء ترجمتھ قبل ھذا ع  
وتركھ )رضي اهللا عنھ(قومًا ینكرون على أبي عبد الرحمن ـ أي النسائي ـ كتاب الخصائص لعلي

 .الخ ... تصنیف فضائل الشیخین 

طالبوه أن )علیھ السالم(وقد حكي عن تذكرة الذھبي أن النسائي لّما صنف الخصائص لعلي  
فداسوا خصییھ حتى آل » ال أشبع اهللا بطنھ « ال أعرف إالَّ : اویة فقال یصنف في فضائل مع
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ھذا معنى الروایة ولعلھا نقلت من نسخة مخطوطة ، أما . أمره إلى الموت من ذلك 
 .المطبوعة فھي كما ذكرت ولكنھا تدل على المقصود 

الغدیر  وفي ترجمة محمد بن جریر وھو من رواة فضائل عدیدة ، ولھ مؤلف في حدیث  
 . »لن یفترقا « : وحدیث الثقلین وفیھ  »أنا مدینة العلم وعلي بابھا « : ، وصحح حدیث 

ما أعلم على أدیم : بسنده عن ابن خزیمة )  164ص  2ج ( قال الخطیب في تاریخھ   
األرض أعلم من محمد بن جریر ولقد ظلمتھ الحنابلة ، سمعت أبا حازم عمر بن أحمد بن 

: سمعت حسینك ، واسمھ الحسین ابن علي التمیمي ، یقول : وي بنیسابور یقول إبراھیم العبد
ممن سمعت : لما رجعت من بغداد إلى نیسابور سألني محمد بن إسحاق ابن خزیمة فقال لي 

ھل سمعت من محمد بن جریر شیئًا ؟ : ببغداد ؟ فذكرت لھ جماعة ممن سمعت منھم ، فقال 
 .انتھى . یدخل علیھ ألجل الحنابلة وكانت تمنع منھ  ال ، إنھ ببغداد ال: فقلت لھ 

ھذه السطوة للعثمانیة في بغداد وھي عاصمة الدولة العباسیة ، وذلك ألنھا قد كانت   
تأسست مذاھبھم من عھد األمویة وانتشرت في بالد اإلسالم ، وصارت السیاسة العباسیة 

 .تساعدھا في بعض أو تجاملھا في بعض 

: والتي بعدھا في ترجمة نصر بن علي )  287ص  13ج ( في تاریخھ وقال الخطیب   
أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبداهللا الواعظ ، حّدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الحسن 

أخبرني علي بن جعفر بن : الصواف ، حّدثنا عبداهللا بن أحمد ، حّدثني نصر بن علي قال 
، عن أبیھ جعفر بن محمد   ثني أخي موسى بن جعفرمحمد بن علي بن الحسین بن علي ، حّد

أخذ بید )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ ، عن جده أن رسول اهللا
من أحّبني وأحّب ھذین وأباھما وأمھما كان معي في درجتي یوم « : حسن وحسین فقال 

لّما : ، قال أبو عبد الرحمن عبداهللا ـ أي المذكور وھو ابن احمد بن حنبل ـ  )29(»القیامة 
وكلمھ جعفر بن ) سوط ( مر المتوكل بضربھ ألف صوت حدث بھذا الحدیث نصر بن علي أ

وكان لھ . ھذا الرجل من أھل السنة ، ولم یزل بھ حتى تركھ : عبد الواحد وجعل یقول 
إنما أمر المتوكل بضربھ ألنھ ظّنھ رافضّیًا ، فلما علم : قال الخطیب . أرزاق فوفرھا موسى 

 .أنھ من أھل السنة تركھ 

ى مثل ھذه الفضیلة یظن بھ أنھ رافضي ویؤمر بجلده ألف سوط إذا كان من رو :قلت   
فكیف ال تكون روایة الفضائل خطرًا ؟ سواء كان األمر بجلده ألف سوط كراھیة لروایة 
الفضیلة أم ألن روایة الفضیلة جّرت على الراوي التھمة بالرفض ثم األمر بالجلد ألف سوط 
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سبب التھمة بمخالفة الدولة خطر یسبب اجتناب ، فقد دّل ذلك على أن روایة الفضائل وما ی
 .الروایة إال لمن یوثق بھ أنھ یكتمھا مدة حیاة الراوي 

 176   ص 13ج ( )علیھ السالم(ھذا ، والحدیث أخرجھ الترمذي في جامعة في مناقب علي  
كالھما بالسند نفسھ من دون انقطاع ، بل ھو )  77ص  1ج ( وھو في زوائد مسند أحمد ) 

عفر بن محمد ، عن أبیھ محمد بن علي فلعلھ سقط ذكر محمد بن علي من تاریخ عن ج
 .الخطیب من الطبع 

: والتي بعدھا قال )  245ص  2ج ( وفي ترجمة اإلمام علي من تاریخ ابن عساكر   
وحّدثنا أبو جعفر ، أنبأنا محمد بن إسماعیل ھو الصائغ ، أنبأنا الحسن بن علي الحلواني ، 

ما رأیت األعمش خضع : سمعت عیسى بن یونس یقول : د بن داود الحداني قال أنبأنا محم
فبلغ ذلك أھل السنة  »أنا قسیم النار  : قال  علي « إال مرة واحدة ، فإنھ حّدثنا بھذا الحدیث 

: فقال ) كذا ( تحّدث بأحادیث تقوي بھا الرافضة والزیدیة والشیعیة ؟ : فجاءوا إلیھ فقالوا 
 .انتھى . فرأیتھ خضع ذلك الیوم : بھ ، قال  سمعتھ فحدثت

أما كالم العثمانیة في الشیعة فكثیر وھو مما یحاذره بعض الرواة للمحافظة على أن   
یكون حدیثھم مقبوًال ، لما في ذلك من المصلحة الدینیة ، أال ترى أن بعضھم تكلم في الحسن 

: وقال العجلي » تھذیب التھذیب    «بن صالح بن حي أحد كبار الزیدیة ؟ ففي ترجمتھ في 
كان حسن الفقھ من أسنان الثوري ثقة متعبد ، أو كان یتشیع ، إال أن ابن المبارك كان یحمل 

 .انتھى . التشیع  ]لمحل  [علیھ لمحال 

،   ال بأس بھ: قال أبو طالب عن أحمد : وقال في ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي   
، وكان یحدث    إنما كان یتشیع: ال یكتب حدیثھ ، فقال : ال إن سلیمان بن حرب ق: قیل لھ 

 .انتھى . بأحادیث في فضل علي وأھل البصرة یغلون في علي 

 .)علیھ السالم(ھذا الغلو معناه تجاوز الحد في محاربة فضائل علي :قلت   

ال وقال ابن شاھین إنما تكلم فیھ لعلة المذھب وما رأیت من طعن في حدیثھ إ: وفیھا   
 .ابن عمار 

ثقة كان یحیى بن سعید ال یروي عنھ : وقال عباس عنھ أي عن یحیى بن معین : وفیھا   
 .، وكان یستضعفھ 

كان رجل : وقال الدارقطني : في ترجمة یونس بن خباب » تھذیب التھذیب « وفي   
 .سوء فیھ شیعیة مفرطة ، كان یسب عثمان 

عبد الرحمن ، وأحسنا في ذلك ألنھ كان یشتم أبو أحمد تركھ یحیى و: وقال الحاكم   
 .عثمان ، ومن سب أحدًا من الصحابة فھو أھل أن ال یروى عنھ 



فبھذا ظھر أن التشیع وروایة األحادیث التي تدل على صحة مسألة من مسائل الشیعة   
ث یكون سببًا للكالم في الرجل أو ترك حدیثھ ، وأن الناس في الغالب مظّنة إخفاء األحادی

فكیف یكون . التي تنصر مذھب الشیعة ، وذلك للحذر من الظلم أو األذیة أو ثلب األعراض 
التفرد بالروایة وھي مما ینصر مذھب الشیعة دلیًال على أن المتفرد بھا وضعھا وأن شیخھ 
لو رواھا لرواھا غیره ؟ فقد تبین بطالن ذلك لوضوح العذر في أحادیث الفضائل وما أشبھھا 

وأن حدیثھ صحیح )رحمھ اهللا(ظھر بطالن كالم الزیلعي في أبي الطاھر أحمد بن عیسى، وبذلك 
ال عّلة فیھ ، ألنھ عندنا عدل مرضي كما أفاد ذلك المنصور باهللا في الشافي ، والسید عبداهللا 

 .وغیرھما » كرامة األولیاء « ابن الھادي في حاشیة 



 



 

 ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [مزید من البحث في مسألة الجھر بـ 

في سیاق الجواب على العلل التي ذكرھا عن السیوطي والتي زادھا الحازمي لرد   
قال .  ]الرحمن الرحیم بسم اهللا  [االحتجاج بما روي عن أنس بزعمھم في ترك الجھر بـ 

باب الجھر : قال الحازمي في كتابھ االعتبار ) :  10: ( ما لفظھ )  79ص ( مقبل ھنالك في 
كان رسول : وساق بسنده إلى سعید بن جبیر قال . وتركھ  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [بـ 
وكان أھل مكة : ، وقال  بمكة]   بسم اهللا الرحمن الرحیم [یجھر بـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

صلى اهللا علیھ (إن محمدًا یدعو إلى إلھ الیمامة فأمر رسول اهللا: یدعون مسیلمة الرحمن ، فقالوا 

ھذا حدیث مرسل وھو غریب من حدیث شریك عن . فأخفاھا فما جھر بھا حتى مات )وآلھ وسلم
 .وقد ساقھ لبیان حجة القول بالنسخ . انتھى المراد . سالم 

عن ابن عباس رضي اهللا )  196ص  8ج ( أخرج البخاري في صحیحھ  :اب والجو  
صلى اهللا علیھ وآلھ (أنزلت ورسول اهللا: قال  )1(]وال تجھر بصالتك وال تخافت بھا  [: عنھما 

. ء بھ متوار بمكة فكان إذا رفع صوتھ سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزلھ ومن جا)وسلم
ال تجھر بصالتك حتى یسمع ]وال تجھر بصالتك وال تخافت بھا  [: وقال اهللا تعالى 

اسمعھم وال  ]وابتِغ بین ذلك سبیًال    [المشركون ، وال تخافت بھا عن أصحابك فال تسمعھم 
 .انتھى . تجھر حتى یأخذوا عنك القرآن 

ُع المشركین الذین رسول فھذا یفید أن الجھر المنھي عنھ ھو رفع الصوت بحیث یسم  
متوار عنھم ، كما یفیده أول الروایة ، كما أن المخافتة ھي اإلسرار )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

الذي یسمع معھ أصحابھ الحاضرون لدیھ التالوة ، وأن السبیل ھو التوسط بین ذلك بحیث 
ین ال یسمعون إال ُیسمُع أصحابھ الحاضرین دون المشركین الذین ھو عنھم متوار ، الذ

وعلى ھذا . الصوت العالي الذي یسمعھ من ھو خارج المسجد ، وھذا واضح عند اإلنصاف 
 .فال یصح دعوى النسخ بالنھي المذكور 

نسیان أنس بن مالك ، وقد جاء في أثرین ) :  11: ( ما لفظھ )  80ص (  قال مقبل  
 ) . 31و  30   ص   (ة كما تقدم في أحدھما عن أبي مسلمة سعید بن یزید ، والثاني عن قتاد

أنھ ال یضر نسیان الراوي إذا لم یكذب الراوي عنھ ، كما ھو معروف في  :والجواب   
 .الخ ... كتب المصطلح 

إن الذي تفیده الروایتان أنھ ال یعلم الجھر ألن السؤال والجواب في  :والجواب عن مقبل   
بسم اهللا الرحمن    [  یستفتح القراءة بـ)وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(أكان رسول اهللا) :  30( رقم 

                                                           
 . 110اآلیة : سورة اإلسراء ) 1(



. إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنھ أحد : ؟ فقال  ]الحمد هللا رب العالمین  [أو بـ  ]الرحیم 
. فأفھم أو أوھم أنھ ال یدري شیئًا في ھذا ، وذلك ألنھ ال یعلم الجھر أو ال یذكره فھو ال یدري 

بسم اهللا  [ان ، بل یحتمل أنھ كان غافًال ال ینتبھ لقراءة ولیس في الروایة تصریح بالنسی
فجعلھم لھذا من باب نسیان . ، وبعیدًا ال یسمعھا في بعض الحاالت  ]الرحمن الرحیم 

 .الراوي لما روى غیر مسّلم ألنھ لم یذكر النسیان 

الرسالة قال اإلمام الحجة یوسف بن عبد البر أبو عمر في ) :  80ص (  قال مقبل  
المسماة باإلنصاف فیما بین العلماء من االختالف بعد أن ذكر سؤال أبي مسلمة سعید بن 

 .الذي عندي أنھ من حفظھ عنھ حّجة على من سألھ في حال نسیانھ : یزید 

فقد قررنا فیما مضى ضعف : إن ھذا غیر متعین في ھذه المسألة ، أما أوًال  :والجواب   
 .روایة اإلسرار 

فلو فرضنا أن أنسًا نفى السماع أو نفى الجھر ، فقد یكون ذلك لفرط النسیان : ا ثانیًا وأم  
فال یكون ذلك حّجة على من روى عنھ أنھ ما یفید أنھ ال یدري ، ألن النسیان الخفیف قد یبقى 
معھ شك ، أما النسیان المفرط فیمكن أن یحصل معھ اعتقاد العدم ، وذلك في ھذه المسألة 

ن المنسي في الحقیقة یكون على التقدیر المذكور ھو الجھر ، والروایة لنفي السماع قریب أل
أو لنفي الجھر ھو أمر یمكن بعد نسیان الجھر ، ومع نسیانھ فلیست المسألة في التحقیق من 
أمثلة نسیان الراوي ما رواه ، إنما ذلك لو نسي الجھر وقد كان رواه فإثباتھ یكون عن تحقق 

أما إذا كان المنسي ھو الجھر ، والمروي عدم . منسي حینئذ ھو عین ما رواه الجھر ، وال
السماع أو عدم الجھر ، فالمسألة ال تترجح فیھا روایة نفي السماع ونفي الجھر ، ألن المنسي 
ھو الجھر في التحقیق والمروي ھو عدمھ ، وخصوصًا والراجح أن السؤال الذي كان جوابھ 

أنھ كان سابقًا قبل أن كثر الخوض في » ء ما سألني عنھ أحد أنك لتسألني عن شي« : 
إن : المسألة بعد اشتھار الخالف فیبعد أن ال یسألھ أحد حتى نسي كما قدمنا ، فلذلك قلنا 

 .ما سألني عنھ أحد : الراجح سبق السؤال وجوابھ بقولھ 

وطي وتعلم أنھ قد أخطأ وبھذا تعلم أنھ لم تبق علة من العلل التي أوردھا السی :قال مقبل   
حیث جمع العلل وصبھا على الحدیث ، مع أن بعض العلل التي ذكرھا ال تتناول بعض 

 .الطرق 

 .قد أجبنا عن ھذا بما فیھ كفایة  :والجواب   

ولكنھ أراد أن ینصر المذھب ، ورحم اهللا الحافظ ابن حجر إذ ذكر بعض ھذه  :قال مقبل   
بما یشفي ، ورد بعضھا إلى بعض تأییدًا للحق ونصرة للسّنة العلل في الفتح وأجاب علیھا 

 .المطھرة وخدمة للحدیث النبوي 



إن ھذا تعصب ظاھر أن تجعل السیوطي لما خالف ما تھواه أراد نصرة  :والجواب   
المذھب ، وابن حجر أراد نصرة السنة وخدمة الحدیث ، مع أن السیوطي أشد خدمة للحدیث 

أما ابن حجر فنصرتھ للبخاري . تھ في الحدیث ، فنصرتھ للسنة أظھر لكثرة ما حوتھ مؤلفا
ومن طالع . ومن وافقھ في علم الجرح والتعدیل والتصحیح والتضعیف بطریقتھم المعروفة 

مقدمة شرح ابن حجر على البخاري ممن یحرر فكره وال یتعصب للبخاري فال بد أن یعرف 
ذا فابن حجر أولى بأن ینسب إلیھ قصد نصرة وعلى ھ. إذا تأمل تعصب ابن حجر للبخاري 

المذھب ، ألن أكثر عنایتھ في نصرة سلفھ ، فأما السیوطي فعنایتھ في جمع الحدیث ظاھرة 
 .جمع الجوامع ، والجامع الصغیر ، والدر المنثور وغیرھا :    بمؤلفاتھ
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وأما ما وقع من األمویین من التغییر في الصالة كحذف بعض ) :  80ص (  قال مقبل  
والسبب في ھذا أن ،    تكبیر النفل وتأخیر خطبة العید ، فأعتقد أنھ قد وقع منكم أضعافھ

األمویین إذا غیروا شیئًا أنكر علیھم الصحابة والتابعین ، وأما أنتم في الیمن فقد خال الجو 
لكم ، ومن أراد أن یظھر السنھ قمعتموه ، حتى إن علماء السنة صاروا ال یستطیعون أن 

 ) :ذا بنصب قائًال ك: ( یعملوا بالسنة فضًال عن أن یدعوا إلیھا فلسان حالھم من تعسفھم قائًال 

 وقالوا صدقنا فقلنا نعم*** حكوا باطًال وانتضوا صارمًا 

وإذا كان األمویون قد وقع منھم بعض التغییر في الصالة ، فقد غیرتم في األصول ،   
 .؟ الخ ... فھل تؤمنون بأسماء اهللا وصفاتھ 

الدین إال بعض التغییر إن ھذا الكالم یوھم أنھ لم یقع من األمویین تغییر في  :والجواب   
 .في الصالة ، وھذا یدل على تعصب مقبل لھم ، وأنھ ینظر إلیھم بعین الرضا 

 ولكن عین السخط تبدي المساویا*** وعین الرضا عن كل عیب كلیلة 

وأما إیھامھ أنھم لم یكن منھم تغییر إال بعض تغییر في الصالة فھو فاسد مكشوف ، فقد   
)  11من فتح الباري ص  2ج ( » في تضییع الصالة عن وقتھا باب « أخرج البخاري في 

: قیل . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما أعرف شیئًا مما كان على عھد النبي: عن غیالن ، عن أنس قال 
 ألیس صنعتم فیھا ما صنعتم ؟: قال . الصالة 

بن دخلت على أنس : وأخرج البخاري ھناك عن أنس مثلھ من طریق الزھري یقول   
ال أعرف شیئًا مما أدركت إال ھذه : ما یبكیك ؟ فقال : مالك بدمشق وھو یبكي ، فقلت لھ 

 .الصالة ، وھذه الصالة قد ضیعت 

 .فھذا یدل على أن األمر بعكس ما یقول مقبل وأنھم غّیروا كل شيء إال بعض الصالة   

من )  453   ص   2  ج  (وأخرج البخاري في صحیحھ في عالمات النبوه في اإلسالم   
یھلك الناس    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال : شرح ابن حجر 

وھذا أخرجھ .  »  لو أن الناس اعتزلوھم: قالوا فما تأمرنا ؟ قال  ھذا الحي من قریش ،
 ) . 301ص  2ج ( أحمد في المسند 

، عن جده    حیى بن سعید األمويعن عمرو بن ی) :  453ص  6ج ( وأخرج البخاري   
سمعت الصادق المصدوق : كنت مع مروان وأبي ھریرة ، فسمعت أبا ھریرة یقول « : قال 

إن : غلمة ؟ قال أبو ھریرة : فقال مروان  »ھالك أمتي على یدي غلمة من قریش « : یقول 



« : لفظ ب)  8ص  13ج ( وذكره البخاري في الفتن » شئت أسمیھم بني فالن وبني فالن 
لعنة اهللا علیھم غلمة ، فقال أبو : فقال مروان »   ھلكة أمتي على یدي غلمة من قریش

فكنت أخرج مع جدي إلى بني »    لو شئت أن أقول بني فالن وبني فالن لفعلت« : ھریرة 
أنت أعلم : عسى ھؤالء أن یكونوا منھم قلنا : مروان حین ملكوا بالشام فلما رآھم غلمانًا قال 

والمراد باألمة ھنا أھل ذلك العصر ، ومن قاربھم ال جمیع األمة إلى یوم : ال ابن حجر ق. 
 .انتھى . القیامة 

كیف وفتنتھم باقیة آثارھا إلى . ال دلیل على ھذا التخصیص لزمانھم وما حولھ  :قلت   
تضعیف  ھذا الزمان ؟ ومن آثارھا أن الشیعة لم یزالوا مقھورین قرونًا عدیدة ، ومن آثارھا

روایة الشیعي وتوثیق الناصبي ، ومن آثارھا رمي الشیعة باألقاویل الباطلة والمذاھب 
علیھ (الكفریة ، وتسمیة جمھورھم روافض وجعلھم كذابین ، فجعلت روایات المبغضین لعلي

ل غیر مقبولة ، ب)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وجعلت السنة التي ھي سنة رسول اهللا  من السنة)السالم
المعتمد لھا یعدونھ مبتدعًا والمعتمد ألحادیث النواصب المنافقین یعدونھ صاحب ، سنة 

: وأسسوا الجبر وبقي في األمة وشھرتھ عن األمویة ظاھرة ، حتى صار ذلك مثًال فیقال 
« فدعوى ابن حجر تخصیص زمانھم وما حولھ باطلة ، ألن . الجبر أموي والعدل ھاشمي 

، مع أن دعوى  )2(»فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة من سنَّ سّنة سّیئة 
 .ابن حجر مخالفة للظاھر بال دلیل 

ي روایة ابن أبي شیبة أن أبا ھریرة كان یمشي في وف: قال ابن حجر ھناك أیضًا   
، وفي ھذا إشارة إلى أن » اللھم ال تدركني سنة ستین وال إمارة الصبیان « : السوق ویقول 

أول األغیلمة كان في سنة ستین وھو كذلك ، فإن یزید بن معاویة استخلف فیھا وبقي إلى 
 .  د أشھرسنة أربع وستین فمات ثم ولي ولده معاویة ومات بع

یتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورین مع أن الظاھر  :تنبیھ ) :  9ص ( في  ثم قال  
أنھم من ولده ، فكأن اهللا تعالى أجرى ذلك على لسانھ لیكون أشد في الحجة علیھم لعلھم 

أخرجھ الطبراني » لعن الحكم والد مروان وما ولد « وقد وردت أحادیث في . یتعظون 
. ھا فیھ مقال ، وبعضھا جید ، ولعل المراد تخصیص الغلمة المذكورین بذلك وغیره غالب

 .انتھى 

 .ھذا التعصب حملھ على العدول عن الظاھر بغیر حجة  :قلت   

                                                           
 .باختالف یسیر .  511الحدیث رقم : وسنن الدارمي  18406و  18404كتاب مسند الكوفیین ، الحدیث رقم : مسند أحمد ) 2(



تخصص )3(»ھلكة أمتي على یدي غلمة « وھذه الروایة یعني )  8ص ( وكذلك في   
یھلك الناس ھذا    «: روایة أبي زرعة عن أبي ھریرة الماضیة في عالمات النبوة بلفظ 

 . )4(»الحي من قریش 

إنھ ال دلیل على تخصیص ھذا بذاك ، بل یمكن الجمع بأن الحي المشار إلیھ  :والجواب   
وتستقر على یدي الغلمة ، ألن من قبلھم لم وتكون الھلكة من الجمیع تثبت » یھلك الناس « 

فلما جاءت . یستحكم إغواؤه لألمة ، لكثرة العلماء العارفین بالحقیقة ، الثابتین على دینھم 
دولة یزید ومن بعده استحكم الفساد وعّمت ظلمتھ في بالد اإلسالم ، وقھر علماء الدین 

. ى بني أمیة والمائلین إلى الدنیا واضطروا إلى السكوت وتكلم علماء السوء المتقربین إل
 .فاألساس من كھولھم الذین أسسوه للغلمة ، ومن غلمتھم الذین استحكمت بھم الظلمة 

حفظت    «:   وقال ابن حجر في الجزء األول من شرحھ في شرح حدیث أبي ھریرة  
ر فلو بثثتھ قطع ھذا وعاءین ، فأما أحدھما فبثثتھ وأما اآلخ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من رسول اهللا

وحمل العلماء الوعاء الذي لم یبثھ على األحادیث التي فیھا ) :  193ص ( قال في » البلعوم 
تبیین أسامي أمراء السوء وأحوالھم وزمنھم ، وقد كان أبو ھریرة یكني عن بعضھ وال 

، » صبیان أعوذ باهللا من رأس الستین وأمارة ال« : یصرح بھ خوفًا على نفسھ منھم ، كقولھ 
یشیر إلى خالفة یزید بن معاویة ، ألنھا كانت سنة ستین من الھجرة ، واستجاب اهللا دعاء 

 .انتھى المراد .    أبي ھریرة فمات قبلھا بسنة

عن المستظل بن ) :  428ص  4ج ( ویوافق ھذا ما أخرجھ الحاكم في المستدرك   
قد علمت ورب الكعبة متى « :  یقول)رضي اهللا عنھ(سمعت عمر بن الخطاب: الحصین قال 

ولم یعالج أمر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تھلك العرب ، إذا ولي أمرھم من لم یصحب الرسول
 .وأقره الذھبي في تلخیصھ . انتھى . ھذا حدیث صحیح اإلسناد . » الجاھلیة 

: عن مالك بن ظالم قال ) :  370ص  4ج ( وأخرج الحاكم أیضًا في المستدرك   
: أخبرني حبِّي أبو القاسم الصادق المصدوق قال : أبا ھریرة یقول لمروان بن الحكم  سمعت

وأقره . انتھى .    ھذا حدیث صحیح اإلسناد »إن فساد أمتي على یدي غلمة من قریش « 
 .انتھى )  536   و 520و  485ص  2ج ( الذھبي وأخرجھ أحمد في المسند 

سمعت أبا : عن عبادة بن الصامت ) :  447ص  4ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   
یوشك یابن أخي إن عشت إلى قریب أن ترى الرجل یغبط بخفة الحال ، كما « : ذر یقول 

یغبط الیوم أبو العشرة الرجال ، ویوشك إن عشت إلى قریب أن ترى الرجل الذي ال یعرفھ 
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لسلطان ویدنیھ ویكرمھ ، السلطان وال یدنیھ وال یكرمھ ، یغبط كما یغبط الیوم الذي یعرفھ ا
ویوشك یا بن أخي إن عشت إلى قریب أن یمر بالجنازة في السوق فیرفع الرجل رأسھ فیقول 

إن ذلك بین : على ما كان ، قلت : تدري ما بھم ؟ قال : قلت : یا لیتني على أعوادھا ، قال : 
الشیخین ، ھذا حدیث صحیح على شرط . » أجل عظیم عظیم عظیم : یدي أمر عظیم ، قال 

 .وأقره الذھبي . انتھى 

: ؟ قال   تدري ما ھو الذي حملھم على تمّني الموت» تدري ما بھم ؟ « : ومعنى قولھ   
إن ذلك بین یدي أمر عظیم « : أي السبب ھو ما قد كان من الفتن ، وقولھ . » على ما كان « 
مة المفسدین وتطورھم في یعني المستقبل من الفتن ، ألنھ یعظم الفساد بطول مدة الظل. » 

 .إفساد الدین 

وأخرج المتقي الھندي في كنز العمال في الفضائل من قسم األفعال   
»    إن لكل دین آفة وآفة ھذا الدین بنو أمّیة« : عن ابن مسعود قال ) :    75   ص   17   ج   (
 .أفاد أنھ أخرجھ أبو نعیم بن حماد في الفتن . 

 .الكثیرة ومنھا ما مّر ھذا موافق للروایات  :قلت   

سمعت : قال )رضي اهللا عنھ(عن أبي ذر) :  479ص  4ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   
إذا بلغ بنو أمیة أربعین اتخذوا عباد اهللا خوًال ومال « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

مة على یدي أغیلمة من ھالك ھذه األ« : ثم ذكر الحدیث .  »اهللا نحًال وكتاب اهللا دغًال 
 .ولھذا الحدیث توابع وشواھد : ثم قال  »قریش 

سمعت أبا ذر جندب بن : عن حالم بن جذل الغفاري قال ) :  480ص ( ثم أخرج في   
العاص إذا بلغ بنو « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: جنادة الغفاري یقول 

فأنكر ذلك على أبي ذر  »ثالثین رجًال اتخذوا مال اهللا دوًال وعباد اهللا خوًال ودین اهللا دغًال 
ما    «: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إني سمعت رسول اهللا)رضي اهللا عنھ(فشھد علي بن أبي طالب

أن رسول وأشھد . أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر 
 .وأقره الذھبي . انتھى . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم .  »قالھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

: فذكره بسنده عن أبي سعید قال . وشاھده حدیث أبي سعید الخدري : ثم قال الحاكم   
خذوا دین اهللا إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثین رجًال ات« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

فأسنده .    ھكذا رواه األعمش ، عن عطیة: ثم قال  »دغًال وعباد اهللا خوًال ومال اهللا دوًال 
: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: الحاكم ، عن األعمش ، عن عطیة ، عن أبي سعید قال 

 دغًال وعباد اهللا خوًال إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثین رجًال اتخذوا مال اهللا دوًال ودین اهللا« 
« . 



إني رأیت في « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي ھریرة أن رسول اهللا: ثم أخرج ھناك   
فما رؤي : قال  »منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ینزون على منبري كما تنزو القردة 

ذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ھ. مستجمعًا ضاحكًا حتى توفي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 .وأقره الذھبي على تصحیحھ على شرط مسلم . ، انتھى 

 .فساد الدین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أعظم ما یحزنھ :قلت   

: عن أبي برزة األسلمي قال ) :  481و  480ص  4ج ( وأخرج الحاكم ھنالك في   
ھذا . بنو أمیة وبنو حنیفة وبنو ثقیف )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(كان أبغض األحیاء إلى رسول اهللا
 .وأقره الذھبي . انتھى . حدیث صحیح على شرط الشیخین 

، ثم قال    روایات في لعنھ الحكم بن أبي العاص وولده)  481ص ( ثم ذكر الحاكم في   
فتنتھم لیعلم طالب العلم أن ھذا باب لم أذكر فیھ ثلث ما روي ، وأن أول الفتن في ھذه األمة : 

 .انتھى . ، ولم یسعني فیما بیني وبین اهللا تعالى أن أخلي الكتاب من ذكرھم 

رفع إلى حذیفة عیوب سعید : عن سعد بن حذیفة قال ) :  503ص ( وأخرج ھناك في   
تناول سلطان قوم لیس لكم ، أو أردتم رد ھذه : ما أدري أي األمرین أردتم : بن العاص فقال 

لة من اهللا ، ترتعي في األرض حتى تطأ خطامھا لیس أحد رادھا وال أحد الفتنة ؟ فإنھا مرس
وأقره . ھذا حدیث صحیح اإلسناد : إلى قولھ .   إال قتل» اهللا اهللا « : مانعھا ، وال أحد یقول 

 .الذھبي 

أقبل مروان یومًا فوجد : عن داود بن أبي صالح قال ) :  515ص ( وأخرج ھناك في   
نعم ، فأقبل :   أتدري ما تصنع ؟ قال: ھ على القبر ، فأخذ برقبتھ وقال رجًال واضعًا وجھ

ولم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جئت رسول اهللا: فقال )رضي اهللا عنھ(علیھ فإذا ھو أبو أیوب األنصاري
ال تبكوا على الدین إذا ولیھ أھلھ « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(آت الحجر ، سمعت رسول اهللا

وأقره الذھبي .    انتھى.    ھذا حدیث صحیح اإلسناد.  »ن ابكوا علیھ إذا ولیھ غیر أھلھ ولك
. 

ھذا تعریض بمروان وأشباھھ ، ومعناه أن في تولیھم على الدین ذھاب الدین ،  :قلت   
وبھذه الجملة یتبین عموم فسادھم للدین ، وإن . ولذلك یحق البكاء على الدین عند تولیھم علیھ 

ولعل سبب ھذا أنھ یعتقد أكثر فسادھم صالحًا ، . ھم مقبل وقلل فسادھم وصغره تعصب ل
ألنھ یعتقد أن مذاھب الزیدیة في األصول »    فأعتقد أنھ قد وقع منكم أضعافھ« : ولذلك قال 

 .والفروع كلھا فساد إال ما وافقت فیھ العثمانیة الذین ینتمي إلیھم مقبل 

ن األمویین إذا غیروا شیئًا أنكر علیھم الصحابة والتابعون والسبب في ھذا أ: وأما قولھ   
. 



إن ھذه دعوى ال دلیل علیھا ، وإن صدر النكیر في النادر من بعض  :فالجواب   
الصحابة فھو ال یدل على عموم النكیر في كل ما غیروا ، مع أنھ وإن وقع النكیر في النادر 

 .ھم من الصحابة فضًال عن التابعین فال یدل ذلك على طاعة بني أمیة لمن ینكر علی

والسبب في ھذا أن األمویین إذا غیروا شیئًا أنكر علیھم الصحابة والتابعون «  :فقولھ   
كذب على الصحابة والتابعین ، ألن النكیر لم یصدر من جمیعھم ، وال لكل ما غّیر بنو » 

یة كلما غیروا شیئًا أنكر أمیة ، ففي ھذا كذب واضح واختالق فاضح ، ألن معناه أن بني أم
علیھم الصحابة ، وأن بني أمیة یمتثلون اإلنكار ، ولو كان ذلك كذلك ما صار الدین كلھ 

» )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما أعرف شیئًا مما كان على عھد النبي« : مغیرًا حتى بكى أنس وقال 
ن اإلنكار فلم كانت كارثة وإذا كانوا یمتثلو. ولما جاء فیھم ما جاء من الروایات الماضیة 

وحینئذ . اتركوا ھذا : كربالء ووقعة الحرة ؟ أما كان یوجد صحابي أو تابعي فیقول لھم 
وحینئذ یشرب الحسین . » الخ ... والسبب في ھذا    «: یمتثلون على ما یدعي مقبل في قولھ 

ك ینجو أھل المدینة وأھلھ من ماء الفرات وینجو من القتل ھو ورجالھ الذین قتلوا معھ ، وكذل
من إباحة المدینة ثالثة أیام ، بل الوقعتان دلیل على أنھ لم یبق عندھم حرمة للصحابة وال 
للقرابة فضًال عن التابعین ، كیف وھم یقتلونھم وال یرعون لھم حرمة ومن أراد االزدیاد 

 .البن عقیل » النصائح الكافیة « على ما ھنا فلیطالع كتاب 

 

 

 

 على الزیدیة سلسلة الكذب

 .وأما أنتم فقد خال لكم الجو في الیمن  :وأما قولھ   

فیا لیتھ كان صدقًا ، فإنھ انتشر علم أئمة الزیدیة في التفسیر والحدیث على كثرة   
اشتغالھم بالجھاد ، فكیف لو خال لھم الجو ، فلم تعارضھم القرامطة وال المطرفیة وال 

 طالب الرئاسة بغیر حق ؟ األتراك وال عمالء بني العباس وال

 .ومن أراد أن یظھر السنة قمعتموه  :وأما قولھ   

فھو مبني على أنـّا أھل البدعة ، وأن سنة العثمانیة ھي السنة دون سّنة آل رسول   
صلى اهللا علیھ وآلھ (وشیعتھم ، فأما ھذه السّنة التي یعتقدونھا سّنة رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

فإنھم یشّرفون أھلھا ویعّظمونھم ویّتبعونھم ، وإنما تكون المقاومة في كافة بالد اإلسالم )موسل
لمن یعارض المذھب السائد في األصول والفروع ، أو ظھرت منھ بعض الشعارات الدالة 



على الخالف في األصول والفروع ، وال سیما إذا ظھر منھ قصد اإلفساد في البالد ال 
 .فإنھم یدفعون عن ذلك بناء على أنھ نوع من النھي عن المنكر  یختص فساده بنفسھ

تدلیس وتضلیل ، ألنھ یعني من . » ومن أراد أن یظھر السّنة قمعتموه «  :فقول مقبل   
وسّمى مذاھب .   أراد إظھار مذاھب العثمانیة في البالد ومحاربة مذاھب الشیعة قمعتموه

عمھ ، فھذا تدلیس في العبارة یوھم بھ أنھم یحاربون العثمانیة سّنة ومذھب الزیدیة بدعة بز
حداه إلى ھذا .    عمدًا وتعصبًا للبدعة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السنة التي ھي سّنة رسول اهللا

التدلیس شدة التعصب لمذھب أئمتھ ، ومثل ھذا ال یعجز عنھ القاصرون من الزیدیة فیرمون 
معًا لمخالفتھم بعض اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة مقبًال وأئمتھ بمحاربة الكتاب والسنة 

 .التي یعتمدھا الزیدیة في األصول والفروع 

وإذا كان األمویون قد وقع منھم بعض التغییر في الصالة فقد غّیرتم في  :وأما قولھ   
 .األصول 

، وھذا یدل    كلھ إنا قد بّینا بما فیھ الكفایة أنھ قد وقع منكم التغییر في الدین :فالجواب   
تغییرًا ، وال سّبھ ولعنھ في خطبة )علیھ السالم(على أنك ال تعتبر النصب ألمیر المؤمنین علي

الجمعة تغییرًا ، وال صرف الناس عن حّبھ ومواالتھ تغییرًا ، وال صرف الناس عن روایة 
وإن أبى تسمیتھ بھذا االسم فال أرى مقبًال ـ إن كان جاّدًا في ذلك ـ إالَّ ناصبیًا . فضائلھ تغییرًا 

 .في ظاھر أمره ، فلعلھ یفرح بھ في ضمیره لیقربھ إلى النواصب زلفى 

فھي دعوى یكذبھا ما لدینا من البراھین المثبتة » فقد غّیرتم في األصول «  :وأما قولھ   
 .لألصول 

 

 حقیقة ایمان الزیدیة وایمان السائل وأسالفھ

 فھل تؤمنون بأسماء اهللا وصفاتھ ؟ :وأما قولھ   

إّنا نؤمن باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ، ونؤمن بأسماء اهللا التي في القرآن وما  :فالجواب   
ومن ذلك صفتھ أنھ . ثبت من السنة ، ونؤمن بصفتھ التي أثبتھا صفة لھ دلیل العقل أو السمع 

ھل تؤمنون باهللا : ونقول لكم ]    حدولم یكن لھ كفوًا أ* لم یلد ولم یولد  [األحد الصمد 
وصفاتھ على ما وردت في القرآن ؟ أم أنتم الذین غّیرتم أنتم وأسالفكم من بني أمیة وغیرھم 
، وأعظم تغییركم في الدین مكابرة العقول التي جعلھا اهللا للعقالء حجة علیھم ، كما قال 

الفؤاد كل أولئك كان عنھ وال تقُف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر و [: سبحانھ 
ومن تغییركم في األصول أنكم جعلتم روایات النواصب وشیعتھم أولى باالتباع  )5(]مسؤوال 
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وجعلتم السنة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من كتاب اهللا ، ألنكم جعلتم ما رووه ھو سنة رسول اهللا
على القرآن ، فكانت نتیجة ذلك أنكم حكمتم األحادیث المكذوبة على كتاب اهللا وغركم حاكمة 

ما كانوا یفترون ، فأشبھتم بھذا أھل الكتاب كما أشبھتموھم في غیره من األسباب ، قال اهللا 
ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبًا من الكتاب یدعون إلى كتاب اهللا لیحكم بینھم ثم  [: تعالى 

ذلك بأنھم قالوا لن تمّسنا النار إّال أیامًا معدودات * ریق منھم وھم معرضون یتولى ف
وغّرھم في دینھم ما كانوا  [وال إشكال أن معنى  )6(]  وغّرھم في دینھم ما كانوا یفترون

ما افتراه بعض آخر ،  غرھم في دینھم ما كان أسالفھم یفترون ، أعني غّر بعضھم ]یفترون 
ألن اإلنسان ال یغره افتراء نفسھ ألنھ یعلم أنھ افتراء فال یمكن أن یغتر بھ ، وإنما یغتر بما 
یظنھ حقیقًا باالتباع ، وأنتم كذلك غّرتكم روایات النواصب وخدم السیاسة حتى جعلتموھا 

نة حقًا ، وھذا ھو حاكمة على السنة التي ھي س. حاكمة على العقول ، حاكمة على الكتاب 
 . )7(]  ومن الناس من یجادل في اهللا بغیر علم وال ھدى وال كتاب منیر [الضالل المبین 

 

 اهللا سبحانھ وتعالى ال ُیرى في الدنیا وال في اآلخرة

 وھل تؤمنون بأن اهللا یرى في اآلخرة ؟ :قال مقبل   

ألنعام ؟ ھل تؤمنون بما مدح اهللا بھ نفسھ فیھا وبّین بھ ھل تؤمنون بسورة ا :والجواب   
إن اهللا فالق الحب والنوى یخرج  [: أنھ المتعالي عما یشرك المشركون فقال سبحانھ وتعالى 

وجعلوا هللا شركاء الجن : إلى قولھ تعالى  ... *الحي من المیت ومخرج المیت من الحي 
بدیع السماوات * حانھ وتعالى عما یصفون وخلقھم وخرقوا لھ بنین وبنات بغیر علم سب

ذلكم * واألرض أّنى یكون لھ ولد ولم تكن لھ صاحبة وخلق كل شيء وھو بكل شيء علیم 
ال تدركھ * اهللا ربكم ال إلھ إال ھو خالق كل شيء فاعبدوه وھو على كل شيء وكیل 

 . )8(]األبصار وھو یدرك األبصار وھو اللطیف الخبیر 

في نسق الصفات التي تبین فساد قول  ]ال تدركھ األبصار  [: فجاء قولھ تعالى   
المشركین وفساد نسبتھم إلى اهللا سبحانھ شركاء وجعلھم لھ ولدًا ، فكانت تلك صفة من 

كمثلھ شيء وھو السمیع لیس    [: صفاتھ آمّنا بھا ولم تؤمنوا بھا ، كما آمّنا بقول اهللا تعالى 
ال  [: صفة ال تزال هللا ال تنتفي عنھ في الدنیا وال في اآلخرة ، وكذلك قولھ تعالى  )9(]البصیر 

ال تنتفي عنھ في الدنیا وال في اآلخرة ، ألنھا جاءت في اآلیة في نسق  ]تدركھ األبصار 
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ما نسبھ لھ المشركون ، المبینة لعظمتھ وجاللھ وتعالیھ عما  الصفات المبینة لكونھ ال یلیق بھ
یتوھمھ المشركون ، فھي صفات مدح وتسبیح ال تنتفي عن اهللا سبحانھ وتعالى ال في الدنیا 

 .وال في اآلخرة 

فأما الروایات فكثیر منھا یمكن تفسیره بمعنى قریب ، وھي أن الرؤیة فیھا مقیدة   
، وال   والقمر ال نرى إال شعاعھ ال جرمھ ، ألن الجرم بعید جدًابكونھا كما یرون القمر ، 

یرى من بعید إال النور فالمعنى أنھا تتجلى للمؤمنین عظمتھ وجاللھ وحكمتھ وكرمھ 
 .ورحمتھ وجبروتھ وعزتھ بما یشاھدون في القیامة من قضائھ سبحانھ وتعالى 

، واختص بذلك المؤمنون ألن  ویكون العلم بذلك ضروریًا بمنزلة العلم بالمشاھدات  
ومن كان في ھذه أعمى فھو في  [: أعداء اهللا في شغل عن ذلك بأنفسھم ، كما قال تعالى 

ونحشرھم یوم القیامة على وجوھھم عمیًا  [: وقال تعالى  )10(]اآلخرة أعمى وأضل سبیًال 
: ووصف األبرار بضد ذلك فقال  )11(]  اھم سعیراوبكمًا وصّمًا مأواھم جھنم كلما خبت زدن

فكانت مشاھدتھم لقضائھ ورؤیتھم لعدلھ  )12(]على األرائك ینظرون * إن األبرار لفي نعیم  [
تھ ، ألنھ تجلى وعزتھ ورحمتھ وفضلھ ھي مشاھدة جاللھ وعظمتھ ، وكان ذلك معنى رؤی

 .لھم بھذا المعنى من حیث كمال المعرفة والعلم وكونھ ضروریًا كالعلم بالمشاھدات 

 

 سبب إثباتھم الشفاعة ألھل الكبائر

 یشفع ألھل الكبائر من أمتھ ؟)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھل تؤمنون أن النبي :قال مقبل   

ولكن لم یجئ بما قلتم ، )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(إّنا نؤمن بما جاء بھ رسول اهللا :والجواب   
، ألن الملوك    وإنما كذب علیھ ترغیبًا في الكبائر وتسویًال لھا وتخفیفًا لعارھا بدعوى الرجاء

الظالمین یدعون الناس إلى قتل الذین یأمرون بالقسط من الناس ، ومحاربة أھل الحق وغیر 
، ویعتقد أنھ إن أطاعھم دخل النار    ب اآلخرةذلك من الظلم الذي یثقل على من یؤمن بعذا

وغرھم في دینھم ما  [من الدنیا ما نال فأطمعوھم بالشفاعة . خالدًا مخلدًا فیھا أبدًا ، وإن نال 
 . )13(]كانوا یفترون 

 

 )14)]لن تمّسنا النار إال أیامًا معدودة  [: متابعتھم أھل الكتاب في قولھم 
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وھل تؤمنون أنھ یخرج من النار أقوام من الموحدین بسبب شفاعة الشافعین  :قال مقبل   
 ؟ 

إّنا نؤمن أنكم قد حذوتم حذو أھل الكتاب في تحدید العذاب ، وربما كان  :الجواب   
دة في المحشر تحدیدكم أقرب ألنھم جعلوه أیامًا معدودة ، وجعلتم حده عقیب آخر سج

، أو ما قبل اآلخرة كما رواه سلفكم ، وذلك یمكن أن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یسجدھا رسول اهللا
 .یكون ساعات أو دقائق 

وحذوتم حذوھم في اغتراركم بما افتراه الرواة ، كما اغتر أھل الكتاب بما كانوا   
 .یفترون 

اختصاصكم بالتوحید وبقیة وحذوتم حذوھم بدعوى اختصاصكم بھ من حیث دعوى   
لن یدخل الجنة إال من كان    [: األمة على رأیكم مشركون ، فأشبھتم أھل الكتاب في قولھم 

شرح بیان البرھان من « : ، وقد حققنا المسألة في كتاب مستقل اسمھ  )15(]ھودًا أو نصارى 
ونذكر ھنا بعض ما یفید في المسألة فنقول . » النیران القرآن على تخلید أولیاء الشیطان في 

تلك حدود  [: قال اهللا تعالى في سورة النساء عقیب ما حدده من المواریث خطابًا للمسلمین : 
اهللا ومن یطع اهللا ورسولھ یدخلھ جّنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا وذلك الفوز 

وده یدخلھ نارًا خالدًا فیھا ولھ عذاب ومن یعص اهللا ورسولھ ویتعد حد* العظیم 
 . )16(]  مھین

دلت على أن من عصى اهللا وتعدى حدوده في المواریث أو غیرھا فإنھ یصیر في جھنم   
وابتلوا الیتامى حتى إذا    [: وقال تعالى خطابًا للمسلمین أیضًا . خالدًا فیھا ولھ عذاب مھین 

إن الذین : إلى قولھ تعالى  ... *ا النكاح فإن آنستم منھم رشدًا فادفعوا إلیھم أموالھم بلغو
وقال .  )17(]یأكلون أموال الیتامى ظلمًا إنما یأكلون في بطونھم نارًا وسیصلون سعیرا 

: إلى قولھ تعالى  ... * وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنًا إال خطأ [: تعالى خطابًا للمسلمین 
ومن یقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جھنم خالدًا فیھا وغضب اهللا علیھ ولعنھ وأعّد لھ عذابًا 

یا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون  [: وقال تعالى .  )18(]عظیمًا 
ومن یفعل ذلك عدوانًا * عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحیمًا تجارة 

إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكّفر * وظلمًا فسوف نصلیھ نارًا وكان ذلك على اهللا یسیرًا 
یا داود إنا  [: )علیھ السالم(ھ داودوقال تعالى لنبّی.  )19(]عنكم سیئاتكم وندخلكم مدخًال كریمًا 
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جعلناك خلیفة في األرض فاحكم بین الناس بالحق وال تتبع الھوى فیضلك عن سبیل اهللا إن 
 [: وقال تعالى .  )20(]الذین یضلون عن سبیل اهللا لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب 

وما ھم عنھا بغائبین * یصلونھا یوم الدین * في جحیم وإن الفجار ل* إن األبرار لفي نعیم 
ال یفّتر عنھم وھم فیھ * إن المجرمین في عذاب جھنم خالدون    [: وقال تعالى .  )21(]

ما یبّدل * قّدمت إلیكم بالوعید قال ال تختصموا لدي وقد  [: وقال تعالى .  )22(]مبلسون 
وتمت كلمة ربك صدقًا وعدًال ال مبدل  [: وقال تعالى .  )23(]القول لدي وما أنا بظّالم للعبید 

الذي أنزل  أفغیر اهللا أبتغي حكمًا وھو [: وقال تعالى .  )24(]لكلماتھ وھو السمیع العلیم 
ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبًا من الكتاب یدعون  [: وقال تعالى .  )25(]إلیكم الكتاب مفصًال 

ذلك بأنھم قالوا لن تمّسنا * إلى كتاب اهللا لیحكم بینھم ثم یتولى فریق منھم وھم معرضون 
وقالوا لن  [: وقال تعالى  )26(]النار إال أیامًا معدودات وغّرھم في دینھم ما كانوا یفترون 

تمّسنا النار إال أیامًا معدودة قل اتخذتم عند اهللا عھدًا فلن یخلف اهللا عھده أم تقولون على 
بلى من كسب سیئة وأحاطت بھ خطیئتھ فأولئك أصحاب النار ھم فیھا * ن اهللا ما ال تعلمو

 . )27(]  خالدون

عن : في باب ما جاء في قاتل النفس )  100ص  2ج ( وأخرج البخاري في صحیحھ   
یكذب جندب ، عن في ھذا المسجد فما نسینا وما نخاف أن )رضي اهللا عنھ(الحسن ، حّدثنا جندب

بدرني :   كان برجل جراح قتل نفسھ ، فقال اهللا عزَّوجلَّ« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 . »عبدي بنفسھ حرمت علیھ الجنة 

عن عبداهللا بن عمر من حدیث في حلة سیراء أي ) :  214ص  1ج ( وأخرج أیضًا   
 »   إنما یلبس ھذه من ال خالق لھ في اآلخرة« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حریر ، فقال رسول اهللا

. 

كنت عند ابن عباس : عن سعید بن أبي الحسن قال ) :  40ص  3ج ( وأخرج في   
یابن عباس ، إني إنسان إنما معیشتي من صنعة یدي : رضي اهللا عنھما إذ أتاه رجل فقال 

صلى اهللا (عت من رسول اهللاال أحدثك إال ما سم: وإني أصنع ھذه التصاویر ، فقال ابن عباس 
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من صور صورة فإن اهللا معذبھ حتى ینفخ فیھا الروح ولیس « : سمعتھ یقول )علیھ وآلھ وسلم
 .إلى آخر الروایة ...    شدیدة واصفر وجھھ )28(فربا الرجل ربوة »بنافخ فیھا أبدًا 

إنما یلبسھا من ال خالق لھ « : حدیث ابن عمر )  142و  140ص  3ج ( وأخرج في   
 .» في اآلخرة 

صلى اهللا علیھ وآلھ (شھدنا مع رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال ) :  34ص  4ج ( وأخرج في   

فلما حضر القتال قاتل الرجل  »ھذا من أھل النار « : االسالم فقال لرجل ممن یدعي )وسلم
إنھ من أھل النار فإنھ قد قاتل : یا رسول اهللا الذي قلت : قتاًال شدیدًا فأصابتھ جراحة ، فقیل 

فكاد بعض : قال » إلى النار « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الیوم قتاًال شدیدًا وقد مات فقال النبي
ب فبینما ھم على ذلك إذ قیل إنھ لم یمت ولكن بھ جراحًا شدیدًا فلما كان من الناس أن یرتا

اهللا « : بذلك فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اللیل لم یصبر على الجراح فقتل نفسھ ، فأخبر النبي
إنھ ال یدخل الجنة إال « : ثم أمر بالًال فنادى بالناس  »أكبر أشھد أني عبد اهللا ورسولھ 

 2ج ( وأخرجھ مسلم في صحیحھ  »مة وإن اهللا لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر نفس مسل
 ) . 122ص 

ولذلك ترتب . اإلسالم ھنا ھو بالمعنى الخاص بالمؤمن الذي ال یدخل فیھ الفاجر  :قلت   
 .التكبیر والشھادة بالرسالة على قتلھ نفسھ 

« : ندب السابق بلفظ حدیث ج)  146ص  4ج ( وأخرج البخاري أیضًا في صحیحھ   
 ) .   124  ص   2  ج   (، وأخرجھ مسلم  »بادرني عبدي بنفسھ حرمت علیھ الجنة 

شھدنا خیبر فقال رسول : حدیث أبي ھریرة قال )  74ص  5ج ( وأخرج البخاري في   
حضر فلما  »ھذا من أھل النار « : لرجل ممن معھ یدعي اإلسالم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت بھ الجراحة فكاد بعض الناس یرتاب ، فوجد الرجل 
ألم الجراحة فأھوى بیده إلى كنانتھ فاستخرج منھا أسھمًا فنحر بھا نفسھ ، فاشتد رجال من 

یا قم « : یا رسول اهللا ، صدق اهللا حدیثك ، انتحر فالن فقتل نفسھ ، فقال : المسلمین فقالوا 
 . »، إن اهللا یؤید الدین بالرجل الفاجر   فالن فأذن ، إنھ ال یدخل الجنة إال مؤمن

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن جبیر بن مطعم أنھ سمع النبي) :  72ص  7ج ( وأخرج في   

ص  4ج ( وأحمد )  113ص  16ج ( وأخرجھ مسلم  »ال یدخل الجنة قاطع   «: یقول )وسلم
 ) . 84و  83و  80
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یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن حذیفة سمعت النبي) :  86ص  7ج ( رج البخاري في وأخ  
ج ( وأخرجھ أحمد ) .  113و  112ص  2ج ( وأخرجھ مسلم .  »ال یدخل الجنة قتات    «: 
 4ج ( وأخرجھ أبو داود في السنن ) .  404و  402و  397و  392و  389و  382ص  5

 ) . 268ص 

فاشتد رجال : حدیث أبي ھریرة السابق وفیھ )  212ص  7ج ( ي وأخرج البخاري ف  
یا رسول اهللا ، صدق اهللا حدیثك قد : فقالوا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من المسلمین إلى رسول اهللا

یا بالل ، قم فأذن ال یدخل « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(انتحر فالن فقتل نفسھ ، فقال رسول اهللا
ذكره البخاري في باب العمل  »وإن اهللا لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر  الجنة إال مؤمن ،

 .بالخواتیم 

: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عن سعد قال )  12ص  8ج ( وأخرج في   
، وأخرجھ مسلم في  »من ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام   «

( وأخرجھ أحمد بن حنبل في المسند . عن سعد وأبي بكرة )  53و  52ص  2ج ( صحیحھ 
 .   )   46   و 38ص  5ج ( وأخرجھ في ) .  179ص  1ج 

عن معقل ، عن الحسن أن ) :  107ص  8ج ( وأخرج البخاري أیضًا في صحیحھ   
إني محدثك : معقل عبید اهللا بن زیاد عاد معقل بن یسار في مرضھ الذي مات فیھ ، فقال لھ 

ما من عبد استرعاه اهللا رعیة فلم « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حدیثًا سمعتھ من رسول اهللا
فدخل عبید اهللا فقال لھ معقل : وروى عقیبھ بلفظ .  »یحطھا بنصیحة إال لم یجد رائحة الجنة 

ما من وال یلي رعیة من « :  فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أحدثك حدیثًا سمعتھ من رسول اهللا: 
ص  2ج ( وأخرجھ مسلم .  »المسلمین فیموت وھو غاش لھم إال حرم اهللا علیھ الجّنة 

 ) . 214  ص 2ج ( و )  25ص  5ج ( وأحمد في المسند ) .  165

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في باب االقتداء بسنن النبي)  139ص  8ج ( وأخرج البخاري   
كل أمتي یدخلون الجّنة إال من أبى « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ن رسول اهللاعن أبي ھریرة أ

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى « : یا رسول اهللا ، ومن یأبى ؟ قال : قالوا  »
« . 

صلى اهللا (خرجنا مع رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال ) :  235ص  7ج ( وقد أخرج في   

حتى إذا كان بوادي القرى بینما مدعم یحط رحًال لرسول : وم خیبر ـ إلى قولھ ـ ی)علیھ وآلھ وسلم
ھنیئًا لھ الجّنة ، فقال رسول : فقتلھ ، فقال الناس  )29(إذا سھم عائر: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

                                                           
 ) . 328/  3: النھایة البن االثیر ( ھو الذي ال یدرى من رماه : سھم عائر فقتلھ ) 29(



كال والذي نفسي بیده إن الشملة التي أخذھا یوم خیبر من المغانم لم « )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .الحدیث  »تصبھا المقاسم لتشتعل علیھ نارًا 

 .» كّال « : الداللة في قولھ   

صلى اهللا علیھ (عن أبي ھریرة أن رسول اهللا) :  17ص  2ج ( وأخرج مسلم في صحیحھ   

 . »ال یدخل الجنة من ال یأمن جاره بوائقھ « : قال )وآلھ وسلم

صلى (قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال ) :  35ص  2ج ( وأخرج أیضًا في صحیحھ   

أدلكم على ال تدخلوا الجّنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحاّبوا ، أوال « : )اهللا علیھ وآلھ وسلم
ص  2ج ( وأخرجھ أحمد في المسند .  »شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السالم بینكم 

والذي نفسي بیده ال تدخلوا    «: وأخرجھ مسلم ھنالك أیضًا بلفظ ) .  495و  442و  391
وابن ماجة في سننھ )  350ص  4   ج   (وأخرجھ أبو داود في السنن .  »الجنة حتى تؤمنوا 

 ) . 396ص  2ج ( و )  32 ص 1ج ( 

، عن    عن عبداهللا بن مسعود) :  89ص  2ج ( وأخرج مسلم في صحیحھ أیضًا   
وأخرجھ .  »ال یدخل الجنة من في قلبھ مثقال ذرة من كبر « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 ) . 90ص ( وأخرجھ في )  351ص  1ج ( أحمد في المسند 

حّدثني عمر بن الخطاب : عن ابن عباس قال ) :  127ص  2ج ( وأخرج مسلم في   
فالن شھید فالن : فقالوا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما كان یوم خیبر أقبل نفر من صحابة النبي: قال 

كّال    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فالن شھید ، فقال رسول اهللا: شھید ، حتى مروا على رجل فقالوا 
یابن     «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم قال رسول اهللا »في بردة غّلھا أو عباءة  إني رأیتھ في النار

: فخرجت فنادیت : قال  »الخطاب ، اذھب فناد في الناس أنھ ال یدخل الجّنة إال المؤمنون 
 ) . 47و  30  ص 1ج ( وأخرجھ أحمد في المسند . أال إنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون 

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن أبي أمامة أن رسول اهللا) :  157ص  2ج ( وأخرج مسلم في   

»   من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینھ فقد أوجب اهللا لھ النار وحّرم علیھ الجّنة« :   قال)وسلم
 . »وإن كان قضیبًا من أراك « : وإن كان شیئًا یسیرًا یا رسول اهللا ؟ قال : فقال لھ رجل 

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن كعب بن مالك أن رسول اهللا) :  17 ص 8ج ( وأخرج مسلم في   

 .» إنھ ال یدخل الجنة إال مؤمن « : بعثھ وأوس بن الحدثان أیام التشریق فنادى )وسلم

صلى اهللا (فقال لھ ـ أي لعمر ـ رسول اهللا: عن ابن عمر ) :  39ص  14ج ( وأخرج في   

 . »نیا من ال خالق لھ في اآلخرة إنما یلبس الحریر في الد« : )علیھ وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن جبیر بن مطعم أن رسول اهللا) :  114ص  6ج ( وأخرج في   

 . »ال یدخل الجنة قاطع رحم سّیئ    «: قال )وسلم



صلى اهللا علیھ (عن سعید بن زید ، عن النبي) :  190ص  1ج ( وأخرج أحمد في مسنده   

أربى الربا االستطالة في عرض مسلم بغیر حق ، وإن ھذه الرحم  ِمن« : أنھ قال )وآلھ وسلم
 . »اهللا علیھ الجنة من الرحمن فمن قطعھا حرم  )30(شجنة

« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي بكر ، عن النبي) :  7ص  1ج ( وأخرج أیضًا في   
 .   عن أبي بكر أیضًا)  12ص  1ج ( وأخرجھ أحمد في .  »ال یدخل الجنة سّیئ الملكة 

ال « : ل قا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي بكر ، عن النبي) :  7ص  1ج ( وأخرج في   
 .الحدیث  »یدخل الجنة خّب وال بخیل وال مّنان وال سّیئ الملكة 

ال « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن أبي بكر قال ) :  4ص  1ج ( وأخرج في   
 .الحدیث  »یدخل الجنة بخیل وال خّب وال خائن وال سّیئ الملكة 

ال : بعثت بأربع « : قال )علیھ السالم(عن علي) :  79ص  1ج ( وأخرج أحمد في المسند   
صلى اهللا (یدخل الجنة إال نفس مؤمنة ، وال یطوف بالبیت عریان ، ومن كان بینھ وبین النبي

 .  »   عھد فعھده إلى مدتھ ، وال یحج المشركون والمسلمون بعد عامھم ھذا )علیھ وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ (عن عبداهللا بن عمرو ، عن النبي) :  201ص  2ج ( حمد أیضًا وأخرج أ  

 . »ال یدخل الجنة مّنان ، وال عاق والدیھ ، وال مدمن خمر « : أنھ قال )وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا) :  69ص  2ج ( وأخرج أیضًا في   

مدمن الخمر ، والعاق ، والدّیوث الذي یقّر في : اهللا علیھم الجنة ثالثة قد حرم « : قال )وسلم
 ) . 128ص  2ج ( وأخرجھ في .  »أھلھ الخبث 

صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال )  440ص  2ج ( وأخرج أیضًا في   

مائالت  نساء كاسیات عاریات: صنفان من امتي من أھل النار لم أرھما بعد « : )وسلم
ممیالت ، على رؤوسھّن  امثال أسنمة اإلبل ، ال یدخلن الجنة وال یجدن ریحھا ، ورجال 

 .» معھم أسیاط كأذناب البقر یضربون بھا الناس 

صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال ) :  478ص  2ج ( وأخرج أیضًا في   

،    یتحساه في نار جھنم خالدًا مخلدًا فیھا أبدًامن تحّسى سّمًا فقتل نفسھ فھو « : )وآلھ وسلم
ومن قتل نفسھ بحدیدة فحدیدتھ في یده یتوجأ بھا في بطنھ في نار جھنم خالدًا مخلدًا فیھا 

. » أبدًا ، ومن تردى من حبل فقتل نفسھ فھو یتردى من نار جھنم خالدًا مخّلدًا فیھا أبدًا 
وأول ص  488ص  2ج ( أیضًا أحمد في وأخرجھ ) .  118ص  2ج ( وھذا أخرجھ مسلم 

 . »من تحّسى سمًا « : بدون ذكر )  489

                                                           
شعبة في غصن من :   أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ، شّبھھ بذلك مجازًا واتساعًا ، وأصل الشجنة بالكسر والضم: شجنة ) 30(

 ) . 447/  2: النھایة البن االثیر . ( غصون الشجرة 



قال : عن أبي سعید الخدري قال ) :  83ص  3ج ( وأخرج أحمد في المسند أیضًا   
مدمن خمر ، وال مؤمن : ال یدخل الجنة صاحب خمس « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 ) . 14ص  3ج ( وقد أخرجھ في  »، وال مّنان  بسحر ، وال قاطع رحم ، وال كاھن

: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي سعید أن رسول اهللا) :  22ص  3ج ( وأخرج في   
 . »ال یدخل الجنة مّنان وال عاق وال مدمن خمر   «

صلى (عن أنس ـ یعني ابن مالك ـ قال النبي) :  154ص  3ج ( وأخرج أحمد أیضًا في   

،     المؤمن من أمنھ الناس ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده« : )یھ وآلھ وسلماهللا عل
.  »والذي نفسي بیده ال یدخل الجنة عبد ال یأمن جاره بوائقھ . والمھاجر من ھجر السوء 

 ) . 11ص  1ج ( وأخرجھ الحاكم في المستدرك 

صلى اهللا علیھ وآلھ (لنبيعن بشر بن سحیم أن ا) :  335ص  5ج ( وأخرج أیضًا في   

 . »أنھ ال یدخل الجنة إال مؤمن وھي أیام أكل وشرب « : أمر أن ینادى أیام التشریق )وسلم

صلى اهللا (عن ثوبان مولى رسول اهللا) :  275ص  5ج ( وأخرج أحمد أیضًا في مسنده   

إّنا مدلجون فال یدلجن « : في مسیر لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال )علیھ وآلھ وسلم
فأدلج رجل على ناقة لھ صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات ، فأمر  »ُمصعب وال مضِعف 

إن الجنة ال تحل « بالصالة علیھ ثم أمر منادیًا ینادي في الناس  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
وأخرجھ الحاكم في المستدرك .  »ص لعاص ، إن الجنة ال تحل لعاص ، إن الجنة ال تحل لعا

ھذا حدیث :    بدون تكرار ، وقال »إن الجنة ال تحل لعاص « : بلفظ )  145ص  2ج ( 
 .صحیح اإلسناد 

قال رسول : عن ثوبان قال ) :  283و  277ص  5ج ( وأخرج أحمد في المسند   
غیر بأس فحرام علیھا رائحة  أیما امرأة سألت زوجھا الطالق من« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 . »الجنة 

صلى (جاءت امرأة إلى رسول اهللا: عن أبي أمامة قال ) :  269ص  5ج ( وأخرج أیضًا   

حامالت    «: معھا ابنان لھا وھي حامل فما سألتھ یومئذ إال أعطاھا ، ثم قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 . »ة والدات رحیمات لوال ما یأتین إلى أزواجھن دخلن الجن

 »لوال ما یأتون إلى أزواجھن دخل مصلیاتھن الجنة « : بلفظ )  257ص ( ورواه في   
. 

صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت رسول اهللا: عن حذیفة أنھ قال ) :  391ص  5ج ( وأخرج في   

 ) . 399ص ( و )  396ص ( وأخرجھ في  »ال یدخل الجنة نّمام « : یقول )وسلم



: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي الدرداء ، عن النبي) :  441ص  2ج ( وأخرج في   
 . »ال یدخل الجنة عاق ، وال مدمن خمر ، وال مكذب بقدر   «

صلى اهللا علیھ (عن أبي ھریرة أن رسول اهللا)  55ص  1ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   

: ومن یأبى یا رسول اهللا ؟ قال : قالوا  »إال من أبى  كل أّمتي یدخلون الجنة« : قال )وآلھ وسلم
 .وأقره الذھبي .    انتھى. ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین  »من عصاني فقد أبى « 

، عن   عن المحرر بن أبي ھریرة) :  331ص  2ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   
ببراءة )رضي اهللا عنھ(مع علي)علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا (كنت في البعث الذین بعثھم رسول اهللا: أبیھ قال 

ال یدخل الجنة إال : كّنا نقول : فبم كنتم تنادون ؟ قال : إلى مكة ، فقال لھ ابنھ أو رجل آخر 
 .الخ ... مؤمن وال یحج بعد العام مشرك 

أن عبداهللا بن سالم مر في السوق وعلى رأسھ حزمة )  416ص  3ج ( وأخرج في   
ال یدخل «  :یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بھ الكبر ، إني سمعت رسول اهللا ادفع: حطب فقال 

 .انتھى . صحیح اإلسناد  »الجنة من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من كبر 

سمعت : عن عقبة بن عامر قال ) :  133ص  3ج ( وأخرج أبو داود في السنن   
 . »یدخل الجنة صاحب مكس  ال« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

صلى اهللا (قال رسول اهللا: عن حارثة بن وھب قال ) :  253ص  4ج ( وأخرج أیضًا في   

 . الفظوالجواظ الغلیظ : قال  )31(»ال یدخل الجّنة الجّواظ وال الجعظري « : )علیھ وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن النبي) :  756ص  2ج ( واخرج السیوطي في الجامع الصغیر   

وأفاد أنھ أخرجھ البیھقي في الشعب عن أنس ، وضعفھ » ال یدخل الجنة إال رحیم    «: )وسلم
 .السیوطي 

وأفاد أنھ أخرجھ أحمد في المسند  »... ال یدخل الجنة قاطع « : وأخرج أیضًا   
 )32(ال یدخل الجنة خب   «اري ومسلم وأبو داود والترمذي كلھم ، عن جبیر بن مطعم والبخ

یدخل ال « وأفاد أنھ أخرجھ الترمذي عن أبي بكر وأنھ صحیح  »، وال بخیل ، وال مّنان 
ال « وأفاد أنھ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة وأنھ صحیح  »الجنة من ال یأمن جاره بوائقھ 

وأفاد أنھ أخرجھ أحمد في المسند وأبو داود والحاكم في  »یدخل الجنة صاحب مكس 
وأفاد أنھ أخرجھ » ال یدخل الجّنة سّیئ الملكة « مستدركھ عن عقبة بن عامر وأنھ صحیح 

 .ة عن أبي بكر وأنھ حدیث حسن الترمذي وابن ماج

                                                           
 ) . 276/  1: النھایة البن األثیر . ( الفّظ الغلیظ المتكبر : الجعظري ) 31(
 ) . 4/  2: النھایة البن األثیر ( الَخّب بالفتح الخّداع ، وھو الجربز الذي یسعى بین الناس بالفساد : خب ) 32(



من اقتطع حق « ) :  217ص  22ج ( )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفي كنز العمال عن النبي  
.    »  امرئ مسلم بیمینھ فقد أوجب اهللا لھ النار وحرم علیھ الجّنة وإن كان قضیبًا من أراك

 .أفاد أنھ أخرجھ أحمد في المسند ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي أمامة الحارثي 

ال یقتطع رجل حق امرئ مسلم بیمینھ إال حرم اهللا علیھ «  ) : 218ص  22ج ( وفي   
أفاد أنھ أخرجھ البغوي عن أبي أمامة .  »الجنة وأوجب لھ النار وإن كان سواكًا من أراك 

 .بني بیاضة بن سھل بن حنیف أحد 

من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینھ فقد أوجب اهللا لھ « ) :  219ص  22ج ( وفي   
وإن « : یا رسول اهللا ، وإن كان شیئًا یسیرًا ؟ قال : فقال رجل  »النار وحرم علیھ الجنة 

أفاد أنھ أخرجھ أحمد في المسند ومسلم والدارمي وأبو عوانة .  »كان قضیبًا من أراك 
وابن قانع والنسائي وابن ماجة وأبو نعیم والطبراني في الكبیر عن أبي سفیان بن  والباوردي

 .جابر بن عتیك عن أبیھ 

یابن عوف ، اركب « ) :  38ص  1ج ( )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفي كنز العمال عن النبي  
 .  اضأفاد أنھ أخرجھ أبو داود عن العرب.  »فرسك ثم ناد إن الجنة ال تحل إال لمؤمن 

.  »   أنھ ال یدخل الجنة إال مؤمن ، وأیام منى أیام أكل وشرب« ) :  68ص ( وفي   
 .أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن كعب بن مالك 

أفاد أنھ .  »قم یا عمر فناد إنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون « ) :  69ص ( وفي   
 .ھ حسن صحیح وأفاد أن. أخرجھ النسائي ولعل الصواب الترمذي 

والذي نفسي بیده لتدخلن الجنة كلكم إال من أبى وشرد على «  ) : 192ص ( وفي   
من أطاعني « :    یا رسول اهللا ، ومن یأبى أن یدخل الجنة ؟ قال: قیل  »اهللا شراد البعیر 

أفاد أنھ  »دخل النار    «:    ولفظ الطبراني في األوسط »دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 
 .ھ الطبراني في األوسط وابن حبان عن أبي سعید أخرج

في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي: عن تمیم الداري قال ) :  274و  273ص ( وفي   
فارتحل رجل على ناقة  »إنا مدلجون فال یرحل معنا مضعف وال مصعب « : مسیر فقال 

بالصالة علیھ ثم أمر )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(صعبة فصرعتھ فاندقت فخذه فمات ، فأمر رسول اهللا
أفاد أنھ أخرجھ أحمد في المسند والطبراني في .  »إن الجنة ال تحل لعاص « : بالًال فنادى 

 .الكبیر والحاكم عن زیاد بن نعیم 

قال رسول : عن أبي ھریرة قال ) :  58ص  4ج ( وأخرج الخطیب في التاریخ   
والذي نفسي بیده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، وال تؤمنوا حتى « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 . »تحابوا ، أال أدّلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السالم بینكم 



صلى اهللا (عن حذیفة سمعت النبي) :  263ص  6ج ( وأخرج الخطیب في تاریخھ أیضًا   

 .ني نّمامًا انتھى یع »ال یدخل الجنة قتات « : یقول )علیھ وآلھ وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن عبداهللا بن عمرو ، عن النبي) :  17ص  11ج ( وأخرج في   

 . »ال یدخل الجنة مدمن خمر    «: قال )وسلم

یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي: عن حذیفة قال ) :  237ص  11ج ( وأخرج في   
 . »ال یدخل الجنة قتات    «: 

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن أبي ذر ، عن النبي) :  114ص  2ج ( وأخرج مسلم في صحیحھ   

 »  ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال ینظر إلیھم وال یزكیھم ولھم عذاب ألیم« : قال )وسلم
ا خابوا وخسروا من ھم ی: ثالث مرات ، قال أبو ذر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال فقرأھا رسول اهللا

 . »والمنان ، والمنفق سلعتھ بالحلف الكاذب  )33(المسبل« : رسول اهللا ؟ قال 

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال )  115ص ( وأخرج في   
:    ـ   قال أبو معاویة ـ أي أحد رجال السند »ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال یزكیھم   «
 . »شیخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر : وال ینظر إلیھم ولھم عذاب ألیم   «

) كذا ( ثالث « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ن أبي ھریرة قال وأخرج ھناك ع  
رجل على فضل ماء : ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال ینظر إلیھم وال یزكیھم ولھم عذاب ألیم 

بالفالة یمنعھ من السبیل ، ورجل بایع رجًال بسلعة بعد العصر فحلف لھ باهللا ألخذھا بكذا 
و على غیر ذلك ، ورجل بایع إمامًا ال یبایعھ إال لدنیا فإن أعطاه منھا وفى وكذا فصدقھ وھ

 .، وأخرج نحوه في الصفحتین بعده بلفظ مثلھ ونحوه  »وإن لم یعطھ منھا لم یف 

، وأفاد أنھ أخرجھ عن )  547ص  1ج ( وھذا أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر   
كلھم عن ) ظ ( النسائي والترمذي وابن ماجة و أبي ذر أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود و

 .أبي ھریرة وأنھ حدیث صحیح 

ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال ینظر إلیھم وال یزكیھم ولھم عذاب « وفیھ ھناك   
المسبل إزاره ، والمنان الذي ال یعطي شیئًا إال مّنھ ، والمنفق سلعتھ بالحلف الكاذب : ألیم 

، والنسائي ، والترمذي ، وابن   خرجھ أحمد في المسند ، ومسلم ، وأبو داودوأفاد أنھ أ.  »
رجل : ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال ینظر إلیھم « : ماجة ، وأنھ حدیث صحیح ، وفیھ 

حلف على سلعتھ لقد أعطي بھا أكثر مما أعطي وھو كاذب ، ورجل حلف على یمین كاذبة 
الیوم أمنعك : ، ورجل منع فضل مائھ فیقول اهللا    ل رجل مسلمبعد العصر لیقتطع بھا ما

                                                           
/  2النھایة البن االثیر   . (وانما یفعل ذلك كبرًا واختیاًال . ھو الذي یطّول ثوبھ ویرسلھ إلى األرض اذا مشى : المسبل إزاره ) 33(

339 . ( 



وأفاد أنھ أخرجھ البخاري ومسلم عن .  »فضل ما لم تعمل یداك ) كذا    (فضلي كما أمنعت 
 .أبي ھریرة ، وأنھ حدیث صحیح 

ثالثة أنا خصمھم یوم القیامة ، ومن كنت خصمھ « ) :  539ص ( وفیھ في   
م غدر ، ورجل باع حرًا فأكل ثمنھ ، ورجل استأجر أجیرًا رجل أعطى بي ث:    خصمتھ

 .وأفاد أنھ أخرجھ ابن ماجة عن أبي ھریرة ، وأنھ حدیث حسن .  »فاستوفى منھ ولم یوفھ 

 

 فساد القول بعدالة كل الصحابة

صلى اهللا علیھ وآلھ (ولماذا تبغضون إلى العامة صحابة رسول اهللا) :  81ص (  قال مقبل  

 قلة الدین ؟ أو لیس القدح فیھم یؤدي إلى القدح في الدین ؟وھم ن)وسلم

إن ھذا تدلیس أو كذب من كذب مقبل ، وقد حداه البغض والتعصب إلى  :والجواب   
، وقد جاء الكالم في   الكذب والتدلیس ، ولعلھ یعني الجرح في بعض من یسمیھم صحابة

ة یبغضان إلى العامة صحابة رسول بعضھم في الكتاب والسنة ، فھل ترى أن الكتاب والسّن
 ؟)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أھل المدینة مردوا على  [: قال اهللا تعالى   
 لئن لم ینتھ المنافقون والذین في [: اآلیة ، وقال تعالى  )34(]النفاق ال تعلمھم نحن نعلمھم 

وقال  )35(]قلوبھم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بھم ثم ال یجاورونك فیھا إال قلیال 
ھذا  )36(]حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون  [: تعالى 

 .دلیل على أنھ یمكن صدور المعصیة من بعضھم 

أدركت ثالثین : وقال ابن أبي ملیكة ) :  17ص  1ج ( وأخرج البخاري في صحیحھ   
كلھم یخاف النفاق على نفسھ ، ما منھم أحد یقول إنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من أصحاب النبي

 .على إیمان جبرائیل ومیكائیل 

م ال یذھبون إلى مذھب من یدعي أنھم كلھم عدول ویسد باب الجرح فھذا یدل على أنھ  
إذا صّحت صحبتھ فال كالم ، بل ھذه : في أي واحد منھم ، حتى قال بعضھم في مروان 

 .بدعة من المتعصبین لھم 

عن ابن عباس رضي ) :  143و  142ص  4ج ( وأخرج البخاري أیضًا في صحیحھ   
 [: ثم قرأ » تحشرون حفاة عراة غرًال « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: اهللا عنھما قال 

                                                           
 . 101اآلیة : سورة التوبة ) 34(
 . 60اآلیة : سورة األحزاب ) 35(
 . 152اآلیة : سورة آل عمران ) 36(



فأول من یكسى إبراھیم ثم یؤخذ  )37(]كما بدأنا أول خلق نعیده وعدًا علینا إنا كنا فاعلین 
الوا إنھم لم یز: أصحابي فیقال : برجال من أصحابي ذات الیمین وذات الشمال فأقول 

وكنت  [ :مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم فأقول كما قال العبد الصالح عیسى بن مریم 
علیھم شھیدًا ما دمت فیھم فلما توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم وأنت على كل شيء شھید 

 . )38(]إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحكیم * 

ھم المرتدون : ذكر عن أبي عبداهللا ، عن قبیصة قال : قال محمد بن یوسف الفریري   
 .الذین ارتدوا على عھد أبي بكر فقاتلھم أبو بكر ، انتھى المراد 

وھذا التفسیر ال دلیل علیھ ، وإنما ھو من الغلو وقد دخل الحدیث على جواز النفاق   
ھ عالمة النفاق وجب الحذر من قبول حدیثھ وترك الجدال عنھ على بعضھم ، فمن ظھرت فی

إذا لم یكن فیھ دلیل خاص یدل على براءتھ من النفاق ، ألن مجرد الصحبة ال یدل على 
 .البراءة من النفاق بدلیل الحدیث ، وھذا واضح لمن لم یعم التعصب بصیرتھ 

خطب :    عباس قال عن ابن) :  191ص  5ج ( وأخرج البخاري في صحیحھ أیضًا   
یا أیھا الناس ، إنكم محشرون إلى اهللا وإنھ یجاء « : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

إنك ال تدري ما : یا رب أصحابي فیقال : برجال من أّمتي فیؤخذ بھم ذات الشمال فأقول 
فیھم فلما  وكنت علیھم شھیدًا ما دمت [: أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح 

إن ھؤالء لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ : فیقال  ]توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم 
 .انتھى  »فارقتھم 

واالرتداد یشمل الرجوع إلى النفاق بعد اإلیمان ، ألن االرتداد ھو الرجوع فال یخص   
دث ال یفسر بھ التصریح بالكفر وإعالن الخروج من اإلسالم جملة ، وإنما ذلك اصطالح حا

إنَّ الذین ارتّدوا على أدبارھم من بعد    [: الكتاب وال السنة ، وقد قال اهللا تعالى في المنافقین 
ذلك بأنھم قالوا للذین كرھوا ما نزل * ما تبین لھم الھدى الشیطان سوَّل لھم وأملى لھم 

فجعلھم مرتدین عن الھدى بسبب أنھم  )39(]اهللا سنطیعكم في بعض األمر واهللا یعلم أسرارھم 
ألم تر إلى الذین  [: ـ أي نافقوا ـ كقولھ تعالى  ]قالوا للذین كرھوا ما نزل اهللا سنطیعكم  [

نافقوا یقولون إلخوانھم الذین كفروا من أھل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجّن معكم وال نطیع 
اآلیة ، فجعل ذلك نفاقًا ، وقد فسر ابن كثیر بالمنافقین اآلیات من قول اهللا  )40(]فیكم أحدًا أبدًا 

وھذا شأن : ألنھ قال في خالل تفسیرھا  )41(]إن الذین ارتدوا على أدبارھم  [: تعالى 
                                                           

 . 104اآلیة : سورة األنبیاء ) 37(
 . 118ـ  117اآلیتان : سورة المائدة ) 38(
 . 26ـ  25آلیتان ا: سورة محمد ) 39(
 . 11اآلیة : ر سورة الحش) 40(
 . 25اآلیة : سورة محمد ) 41(



أم حسب  [: اآلیات من قولھ تعالى المنافقین یظھرون خالف ما یبطنون ، وفسر بالمنافقین 
)  304ص  7ج ( فقال في تفسیره  )42(]  الذین في قلوبھم مرض أن لن یخرج اهللا أضغانھم

أي اعتقد المنافقون أن اهللا ال یكشف أمرھم لعباده المؤمنین بل سیوضح أمرھم ویجلیھ حتى : 
 .انتھى المراد . البصائر یفھمھم ذوو 

فارتد    [: ومما یدل على أن االرتداد في اللغة معناه الرجوع قول اهللا تعالى   
فالرجوع عن الھدى إلى الضالل وعن الحق إلى الباطل كلھ ارتداد على العقب  )43(]  بصیرًا

ارتد إلى الكفر كان بمعنى الخروج عن  ارتد عن اإلسالم جملة أو: فإن قال . بأي شكل كان 
عن اإلسالم أو إلى الكفر ، فأما مطلق : اإلسالم جملة والرجوع إلى الكفر ، ألجل قولھ 
 .االرتداد على العقب فإنھ یدخل فیھ النفاق وغیره 

فمعنى الحدیث أن ھؤالء لم یزالوا مرتدین عن الصالح الذي كانوا علیھ الذي كان سببًا   
ا علیھ حتى ماتوا ـ أن ال یؤخذ بھم ذات الشمال ، فما زالوا مرتدین عنھ إلى الفساد ـ لو ثبتو

الذي من أجلھ صاروا یستحقون أن یؤخذ بھم ذات الشمال جزاء على إجرامھم ، وھذا ال 
یتعین فیھ الردة عن اإلسالم جملة والخروج من الجملة ، بل یدخل فیھ الكفر والنفاق 

والحاصل كل ما یوجب على فاعلھ النار فھو ردة ، ألن كلھ رجوع . والفسوق بعد االیمان 
عن صالح إلى فساد ، وعن حق إلى باطل ، وعن طاعة إلى عصیان ، وعن إیمان إلى 

 .فسوق 

ال یرتد إلیھم  [: ومما یدل على أن أصل معنى االرتداد الرجوع قولھ تعالى   
فرددناه    [: وقولھ تعالى  )45(]أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك  [:  وقولھ )44(]  طرفھم

یمكن إخفاء وقوع ـ أي رجع بصیرًا ـ وال  )47(]فارتد بصیرًا  [: وقولھ تعالى  )46(]إلى أمھ 
وقد رویت فیھا روایات مشھورة في . المعاصي التي ھي غیر الخروج من الملة من بعضھم 

كتب المحدثین كما في حدیث اللعان وغیره ، وذلك دلیل على أنھ یصدر من بعضھم بعض 
المعاصي التي ھي غیر الخروج من الملة ، ولذلك یصلح في كثیر منھم الجرح والتعدیل 

قتضیھ الدالئل أو االمارات كما في غیرھم ، وإن كان حمل الملتبس منھم على بحسب ما ت
صلى اهللا علیھ (العدالة عند عدم قرینة الجرح وانتفاء الشبھة فیھ أظھر فیمن مات وقت رسول اهللا
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فیكون األصل في الملتبس منھم العدالة ، أما من أدرك الفتن الكبرى والتبس أمره )وآلھ وسلم
 . )48(ف فیھ إذا كان ملتبسًافاألرجح الوق

 أو لیس القدح فیھم یؤدي إلى القدح في الدین ؟  :وأما قول مقبل   

إنھ ال دلیل على ذلك ، فإن أھل الدین إذا عدلوا عنھ لم یدل ذلك على فساد  :فالجواب   
الذي عدلوا عنھ ، أال ترى أن قوم موسى الذین عبدوا العجل كانوا جّمًا غفیرًا أجمعوا  الدین

على عبادة العجل ولم یدل ذلك على أن الدین الذي كانوا علیھ قبل عبادة العجل غیر صحیح 
 .؟ ولو لزم ھذا من القدح في بعض الصحابة للزم من القدح في بعض التابعین 

 

 رمي المسلمین بالشرك

 ولماذا ال تنھون عن الذبح لغیر اهللا ؟ :قال   

إن ھذا تعبیر عن بھتان عظیم احتملھ المخذول تصنعًا إلى أسیاده الذین  :والجواب   
، وھم یشاھدون الشرك   یرمون الناس بالشرك أو بالمخالطة للمشركین وترك النكیر علیھم

ولیس حال . لھم وأعراضھم دعایة لغرض سیاسي وتمھیدًا الستحالل دماء المسلمین وأموا
مقبل الذي ھو من أھل البالد كحال من ھو بعید عنھا ال یعرف الحقیقة ، فمقبل یعرف أن 

رب احكم بالحق وربنا الرحمن  [قولھ باطل ، فھو یكذب متعمدًا ویكتم الحق متمردًا 
 . )49(]المستعان على ما یصفون 

 

 )التنجیم والكھانة  (سلسلة الكذب 

 ولماذا كان منكم من ینجم ویتكھن ؟ :قال مقبل   

أم لم    [ما صدر من المعاصي فإنما إثمھ على فاعلھ وال ُیسأل عنھ البريء  :والجواب   
وأن لیس * أّال تزر وازرة وزر أخرى * وإبراھیم الذي وّفى * ینبأ بما في صحف موسى 

 . )50(]ثم یجزاه الجزاء األوفى * وف یرى وأن سعیھ س* لإلنسان إال ما سعى 

 

 )اإلیمان یمانيٌّ والحكمة یمانیة : ( تكذیب مقبل للحدیث النبوي 

 ولماذا تركتم الشعب الیمني جاھًال ؟ :قال   

إن ھذا كذب علینا وعلى الشعب الیمني ، فالعلم كان منشورًا في الشعب : والجواب   
فأما . الیمني من عھد الھادي وما زال منشورًا إلى اآلن وال سیما في المدن وكثیر من القرى 

                                                           
 .لالستاذ أحمد حسین یعقوب » نظریة عدالة الصحابة « راجع لمعرفة الحقیقة كتاب ) 48(
 . 112اآلیة : سورة األنبیاء ) 49(
 . 40ـ  36اآلیات : سورة النجم ) 50(



 [: قال اهللا تعالى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(األعراب فقد كان الجھل فیھم في عھد رسول اهللا
 . )51(]رسولھ  األعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر أالَّ یعلموا حدود ما أنزل اهللا على

، ألن العلماء    ومن أبى التعلم من أھل القرى أو البادیة فالعیب علیھ ال على أھل العلم  
ما زالوا یدعون الناس إلى التعلم ویحّثونھم علیھ ، ویعّلمون من تعلم ویستعدون للتعلیم ، فلم 

 .فقد كذب مقبل كذبتین في كلمة . یتركوا الشعب جاھًال 

 

 من ھم أعداء الیمن ؟

 .وأنا أحمد اهللا فقد شعر الشعب الیمني أنكم أعظم أعدائھ  :وقال مقبل   

بل شعر الشعب الیمني أنكم أیھا الوّھابیة أعداؤه في دینھ ودنیاه ، ألسباب  :والجواب   
معروفة عند الشعب وإن اختلفت درجات الشعب في معرفة األسباب كلھا أو جلھا أو أقلھا ، 

 .لكنھم یتناقلون ذكرھا ویتشاكون منھا فینتشر ذكرھا و

 

 الجھل المركب

ولقد سألني رجل عن مسألة فأفتیتھ بالدلیل وأبنت لھ الحق فإذا ھو یدعو على  :قال مقبل   
 .الذین كانوا ملبسین على الناس 

ال یبعد  إنك تّدعي لنفسك ھذا واهللا أعلم بالحقیقة ، أما السائل فلیس بحجة بل :والجواب   
أنھ اغتر بالدعایات الخالبة ، ألنكم تقولون دعایة ھي في ظاھرھا عند العامة من غیر قول 

انھ یأتي قوم في آخر «  الذي أخرجھ البخاري وفیھ)علیھ السالم(ووافقتم حدیث علي. البریة 
وقد حققنا في .  )52(»الزمان حّداث األسنان سفھاء األحالم یقولون من خیر قول البریة 

 . )53(موضع آخر ان الحدیث منطبق علیكم بحجة واضحة

 

 مقبل بأن ما ھو علیھ امتداد لما سّنھ بنو أمّیةاعتقاد 

ونحن نعلم أنكم تشغلون الناس بمساوئ بني أمّیة لكي تنفروھم عن السنة  :قال مقبل   
 .وعن كتب السنة 

إنھ قد مّر الكالم في عظم فتنتھم في الدین وأن فیھا ھلكة األمة وأن آثارھا  :والجواب   
ومن آثار ذلك . یق الناصبي غالبًا وتضعیف الشیعي مطلقًا باقیة إلى اآلن ، ومن آثارھا توث

تولید سنة غیر السنة ، وإضاعة بعض السنة وفي ذلك نصرة الباطل وإخمال الحق ولبس 
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فإذا حذرنا من فتنة األمویة فلنا أسوة بمن حذر منھا أوًال قبل أن تكون ، . الحق بالباطل 
تغطیة القضیة وكتمان الحق ، فقدوتھ والحجة في ذلك قائمة ضد من دافع ذلك وحاول 

یا أھل الكتاب لم  [الشیطان الذي یھون العظائم ویزین الجرائم ، وقد حذا حذو أھل الكتاب 
 . )54(]تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 

اعف كذبتان في كلمة ، فإّنا فالكذب فیھ مض. » لكي تنفروھم عن السنة «  :وأما قولھ   
ال ننفر عن السنة ، وال ھو غرضنا في التنفیر من آثار فتنة األمویین ، فدعوى التنفیر كذبة ، 

ما یلفظ من قول إال لدیھ  [ودعوى أنھ غرض كذبة أخرى ، فلیقّل من الكذب أو یكثر فإنھ 
 . )55(]رقیب عتید 

وكالمھ ھذا یشیر إلى االعتراف بأن سّنة مقبل وأسالفھ ھي أثر من آثار بني أمیة ،   
وامتداد لباطلھم إلى ھذا العصر ، وفرع على تحسین حال األمویین وتھوین جرائمھم ، 
ومعنى ذلك أنھم ھم سّنوا ھذه السنة ورواھا عمالؤھم ونشرھا المتقربون إلیھم ، فلذلك یكون 

 .یة وذكر جرائمھم منذرًا بسقوط سّنتھم التشنیع على األمو

 [: وعلى ھذا األساس یقوم مقبل للجدال عن بني أمیة والدفاع عنھم ، واهللا تعالى یقول   
أما سّنة  )56(]وال تجادل عن الذین یختانون أنفسھم إن اهللا ال یحب من كان خّوانًا أثیمًا 

التي ھي سّنتھ حقًا فھي عند أھل بیتھ وشیعتھم ، وھي غیر )لیھ وآلھ وسلمصلى اهللا ع(رسول اهللا
مربوطة بتغطیة جرائم بني أمیة وتزیین أمرھم ، بل ھي سبیل الحق تعرف بكشف ظلمات 
الباطل ، وبیان المضّلین لیحذرھم طالبھم ویأتوا البیوت من أبوابھا ، ولكّن مقبًال لما شعر 

 .فجعل یدافع عنھا  بھذا شعر بالخطر على سّنتھ

 

 الشماتة من واقع الیمن وازدراء مقبل بأبناء جلدتھ

 فھّال اشتغلتم بواقعكم وبما أنتم علیھ وبما شبابكم علیھ ؟ :قال مقبل   

إن التحذیر من فتنة بني أمیة ھو من الدین كما بّینا ، وال ینبغي لمسلم أن  :والجواب   
 .وعن النصیحة ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(یشتغل عن االقتداء برسول اهللا

.  )57(كیف وقد أخرج أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والنسائي عن تمیم الداري  
وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس ، كلھم . والنسائي عن أبي ھریرة  )58(وأخرج الترمذي
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إن الدین النصیحة هللا ولكتابھ ولرسولھ وألئمة « : أنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي
 .ن الحدیث صحیح ؟ أفاد ھذا في الجامع الصغیر وأ »المسلمین وعامتھم 

 .وبما شبابكم علیھ  :وأما قولھ   

إن كثیرًا من الشباب عمال في السعودیة وغیرھا ، ولو خرج البترول في  :فالجواب   
الیمن لقوي الیمن واستغنى شبابھ عن الغربة من الوطن وتزوجوا بما تنتجھ البالد وتوفر لھم 

ابھم حیث ال یعیرون بأنھم زیود ، وال مطالب الحیاة وھم في بلدھم وفي خدمة وطنھم وأصح
یستخف بھم ألنھم یمنة وال یرمون بالشرك والبدع والخرافات ، وھم یسعون حیث تتوفر لھم 

وحینئذ یتیسر لھم طلب العلم من معدنھ لمن أراد خیر اآلخرة ، ومن قّصر . الحریة والكرامة 
فنسأل اهللا أن یعجل الفرج . اة لم تكن لھ دعوى الشغل بطلب ما یتزوج بھ ویوفر مطالب الحی

وربما كان للشباب جواب آخر عن كلمة مقبل فأمره إلى . للمستضعفین إنھ سمیع قریب 
 .الشباب 

 [: یا ھذا أقصر عن المكابرة واشتغل بعیوب نفسك وتذكر قول اهللا تعالى  :قال مقبل   
 :ولقد أنصف من قال  )59(]یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسھا 

 بنفسي عن ذنوب بني أمیھ*** لعمرك إن في ذنبي لشغًال 

 إلیھ علم ذلك ال إلّیھ*** على ربي حسابھم تناھى 

 إذا ما اهللا یغفر ما لدّیھ*** ولیس بضائري ما قد أتوه 

، وأما قولھ    بما یكفي ویشفيإنھ قد أطال في الدفاع عن بني أمیة وأجبنا عنھ  :والجواب   
أتأمره بھذا وأنت لم تشتغل بعیوب نفسك عن سب : فیقال لھ » واشتغل بعیوب نفسك « : 

حتى جّھلت الھادي والقاسم في كتابك وأطلت في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عدد من خیار آل محمد
 سب الزیدیة ؟

أنت تأمره أن یشتغل بعیوب فلماذا لم تشتغل أنت بواقع نفسك عن سب األخیار ؟ و  
أسوة  [كما قدمناه وفیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نفسھ عن التحذیر من فتنة حذر منھا رسول اهللا

 . )60(]حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرًا 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ن النبيعن تمیم الداري أ)  37ص  2ج ( وأخرج مسلم في صحیحھ   

قال ؟ هللا ولكتابھ ولرسولھ وألئمة المسلمین  قلنا لمن ؟الدین النصیحة ، « : قال )وسلم
؟ فھل    فكیف تنھاه یا مقبل عن النصیحة ؟ ألیس ذلك من النھي عن المعروف »   وعامتھم

المنافقون [ : ى النھي عنھ من صفات المؤمنین ؟ ال بل من صفات المنافقین ، قال اهللا تعال
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والمنافقات بعضھم من بعض یأمرون بالمنكر وینھون عن المعروف ویقبضون أیدیھم 
 . )61(]نسوا اهللا فنسیھم إن المنافقین ھم الفاسقون 

 

 فوائد التحذیر من الفتنة اُالمویة

نصیحة لدین اهللا  وال شك أن التحذیر من فتنة بني أمیة نصیحة هللا من حیث ھي  
ونصیحة لكتاب اهللا لیرجع الناس إلیھ وال یعدلوا عنھ إلى الروایات المكذوبة ، بناء على أن 

لئال یترك الناس سنتھ ویعدلوا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السنة حاكمة على الكتاب ، ونصیحة لرسولھ
ونصیحة ألئمة . حة إلى الروایات المكذوبة التي تقرر من آثار األمویة أنھا ھي الصحی

الذین تقرر من آثار بني أمیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المسلمین الھداة إلى الحق من آل رسول اهللا
تركھم ألنھم مخالفون لسّنة النواصب ، ونصیحة لعامة المسلمین لئال یغتروا بزخارف شیعة 

 .ھا دلیل صحیح بني أمیة التي سببھا التربیة األمویة والسیاسة األمویة ، ولیس علی

 

 سبب دفاع مقبل عن معاویة واقتداؤه بنھجھ

 :فمثال ذلك قواعد العثمانیة ومنھا   

إغالق باب الجرح لبعض من یسمونھم صحابة ممن تأخر إسالمھم  :القاعدة االولى   
وبعضھم لم یسلم إال یوم الفتح للخوف من السیف وبعضھم لم یسلم إال عام الوفود في السنة 

. مرة وأخذ عنھ حدیثًا واحدًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، بل من ظنوا أنھ رأى رسول اهللالعاشرة 
وبالغوا في الدفاع  )62(]  محمد رسول اهللا والذین معھ [: فجعلوا اآلیات شاملة لھؤالء مثل 

یستعملون عبارة ھكذا . عن من ذكرنا ، وجعلوا من جرح في أحدھم قد سّب الصحابة 
، وحمایة لمعاویة إمام األمویة ومؤسس دولتھم ومبتدئ صولتھم    التعمیم مبالغة في الزجر

الذي تعظمھ األمویة وتحبھ ، ألنھ أسس لھم الدولة ومّكنھم في الرئاسة وقرر قواعد النصب 
صلى اهللا (هللالتي علیھا قامت الدولة األمویة ، وبھا انقطعت ید المعارضة القویة من آل رسول ا

وتصغیرًا لمعارضتھ أمیر المؤمنین ومحاربتھ لھ بجعلھ صحابیًا مشاركًا في )علیھ وآلھ وسلم
كما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فضائل الصحابة وتعظیمھ ، وروایة الفضائل المكذوبة على رسول اهللا

) :  127ص    (فیما رواه ابن حجر الھیتمي في الصواعق ، فقال في قال أحمد بن حنبل 
سألت أبي عن علي : وأخرج السلفي في الطیوریات ، عن عبداهللا بن أحمد بن حنبل قال 
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اعلم أن علّیًا كان كثیر األعداء ففتش لھ أعداؤه شیئًا فلم یجدوه ، فجاؤوا : ومعاویة ، فقال 
 .انتھى . كیدًا منھم لھ  إلى رجل قد حاربھ وقاتلھ فأطروه

فظھر أن أصل القاعدة المذكورة ھو السیاسة األمویة وأن تعصب العثمانیة لھا لیس   
حرصًا على السنة الصحیحة ، وإنما ھو التأثر بآثار السیاسة األمویة ، ولذلك ال ینصفون في 

 :على أمرین  ھذا الباب وال یقبلون الحجج الصحیحة التي قدمنا بعضھا من القرآن والحدیث

 . أنھ كان في أولئك منافقون وغیرھم  :األمر األول   

أنھ یعمل في تعیینھم بالعالمات والمراد العالمات الشرعیة التي یعمل  :األمر الثاني   
بھا في غیرھم ، ونتیجة ذلك فتح باب الجرح فیھم كما ھو مفتوح في غیرھم ، وقد فتحوه في 

وفي قاعدة . ولم یبالوا بما فیھم من اآلیات واألحادیث )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(ذریة رسول اهللا
العثمانیة التي ذكرناھا في سد باب الجرح عن كل من سّموه صحابیًا ، كما فصلناه في 
قاعدتھم ھذه مفسدة عظیمة ، ألنھا تؤدي إلى قبول حدیث المنافقین والفجرة الذین تحملھم 

ألنھ ال دین لھم یحجزھم عن ذلك ، )لى اهللا علیھ وآلھ وسلمص(األغراض على الكذب على رسول اهللا
والبواعث على الكذب كثیرة وخصوصًا حین اشتد الخالف بین األمة ، مع كون السّنة حكمًا 

 .بینھم كالقرآن 

إنا كنا    «: قال ابن عباس ) :  82و  81ص  1ج ( وقد أخرج مسلم في أول صحیحھ   
ابتدرتھ أبصارنا وأصغینا إلیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا قال: مرة إذا سمعنا رجال یقول 

 .انتھى » بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إال ما نعرف 

. فدل ذلك على أنھ قد توفر الدواعي إلى روایة الكذب ووقع فعًال في ذلك الوقت   
ن ال یعرف بصدق وأمانة وإن كان ممن یسمى فالنصیحة هللا ولرسولھ أن ال نقبل روایات م

 .صحابیًا 

 

 

 

 توثیق النواصب واآلثار المترتبة علیھ

واعتمادھم في الدین بل )علیھ السالم(توثیق النواصب المبغضین لعلي :القاعدة الثانیة   
النبوي الذي جعل بعضھم إمامًا كإبراھیم بن یعقوب الجوزجاني السعدي ، وقد دل الحدیث 

، وال دلیل لتأویل ھذا الحدیث وصرفھ عن  )63(رواه مسلم وغیره أنھ ال یبغض علّیًا إال منافق
وإنما ھو الحرص على حدیث النواصب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ظاھره وتخصیصھ بزمن الرسول

                                                           
 . 113كتاب االیمان ، الحدیث رقم : صحیح مسلم ) 63(



المیل إلیھم ، فھذا سبب التعصب لھم وتأویل الحدیث النبوي  وكالمھم في الجرح والتعدیل أو
وفي ذلك مفسدة عظیمة وھي قبول حدیث المنافقین ، . وصرفھ عن ظاھره بغیر حّجة 

وال شك أن التعصب للنواصب ھو طریقة بني . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وجعلھ من سنة رسول اهللا
منھم ، وقد كانت لھم الدولة والصولة في بالد أمیة ، ألنھم من أكبر النواصب إال النادر 

اإلسالم نحو ألف شھر ، فكیف ال تتأثر بالد اإلسالم بسیاستھم على شدة عنایتھم بالدولة وما 
 .یقویھا ومحاربة ما یوھیھا 

فظھر بھذا أن التعصب للنواصب من الرواة وأھل الجرح والتعدیل بتوثیقھم ھو أثر من   
لنصیحة هللا ورسولھ ھي أن ال یوثقوا في روایة وال جرح وال تعدیل ، آثار بني أمیة ، وأن ا
ھم العدو  [: ، ویقول تعالى  )64(]واهللا یشھد إن المنافقین لكاذبون  [: ألن اهللا تعالى یقول 

. یوثق بھم ؟ بل إدخالھم في الحدیث فساد عظیم ، وإذا كانوا أعداء الدین فكیف  )65(]فاحذرھم 
أما القوم فیوثقونھم ویعتمدون حدیثھم وجرحھم وتعدیلھم ، وإن استثنوا منھ النادر ألمر آخر 
ال ألنھم منافقون یتھمون في حدیثھم وجرحھم وتعدیلھم باإلفساد في الدین ، ولم یحتاجوا في 

یینھم شرعًا ـ أعني تعیین من ھم جرح من یسمونھم رافضة إلى دلیل صحیح على تع
الرافضة ـ وال على جرحھم شرعًا ، بل یطلقون اسم الرافضة على الخّطابیة الذین ھم 

 . )66(الرافضة لرفضھم زید بن علي وغیرھم

والتشیع محبة علي وتقدیمھ على ) :  460ص ( قال ابن حجر في مقدمة الفتح   
، وإال ـ    الصحابة ، فمن قدمھ على أبي بكر وعمر فھو غال في تشیعھ ویطلق علیھ رافضي

أي وان ال یقدمھ على أبي بكر وعمر ـ فشیعي ، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصریح 
 .انتھى . د الرجعة إلى الدنیا فأشد في الغلو بالبغض فغال في الرفض ، وإن اعتق

وھذا من آثار األمویة ألنھم یبغضون الشیعة ، كیف ال وھم یبغضون أمیر المؤمنین   
ویلعنونھ في خطبة الجمعة ، وجعلوه سّنة حتى غیره عمر بن عبد العزیز ؟ )علیھ السالم(علّیًا

وإنما غلبت الجمیع قوة األمویة مع قّلة . یتھ وذّر)علیھ السالم(فالشیعة أعداؤھم تبعًا لعداوة علي
 .الصبر عند كثیر من الشیعھ وتخاذلھم ، وھذا واضح لمن أنصف 

 

*   *   * 

 

                                                           
 . 1اآلیة : سورة المنافقون ) 64(
 . 4اآلیة : سورة المنافقون ) 65(
 .طائفة من الرافضة ، نسبوا الى أبي الخطاب محمد بن أبي وھب األخدع ، الغالي الملعون : الخّطابّیة ) 66(
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األحادیث الضعیفة أو لیس من التلبیس أن یقوم خطیبكم ببث ) :  71ص (  قال مقبل  
أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق وھوى « : والموضوعة مثل 

وأھل بیتي أمان ألھل األرض فإذا )    كذا  (النجوم أمان ألھل السماء ما یوعدون « ،  )67(»
علي خیر البشر فمن أبى فقد كفر    «،  )68(»  ألرض ما یوعدونذھب أھل بیتي أتى أھل ا

یا علي لو ال « ،  )70(»أنا مدینة العلم وعلي بابھا فمن أراد المدینھ فلیأت الباب « ،  )69(»
أن تقول فیك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عیسى لقلت فیك مقاًال ال تمر بأحد إال 

 . )71(»أخذوا التراب من أثرك للبركة 

لیس تغریرًا ، وھذه األحادیث إن التغریر إنما یكون بالباطل فأما الحق ف :والجواب   
، وأنھا حق وصواب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مشھورة والواعظ بھا یعتقد أنھا ثابتة عن رسول اهللا

فالروایة التي معناھا صحیح ال . ، مع أن المقصود المعنى عند الواعظ وعند المستمعین لھ 
صف وھو شاھد لحدیث السفینة ، تعتبر تغریرًا ، وقد قدمنا في حدیث الثقلین ما یكفي من أن

وقد قّدمنا في حدیث السفینة روایات عدیدة وذكرنا أنھ صححھ الحاكم وحّسنھ الطبري ، 
فروایتھ ال تكون تغریرًا لثبوت االحتجاج بھ بالنظر إلى كثرة طرقھ مع موافقتھ في المعنى 

 .لحدیث الثقلین 

 :وأما حدیث النجوم فلھ طرق نذكر منھا ما تیّسر   

: عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال ) :  149ص  3ج ( أخرج الحاكم في المستدرك   
النجوم أمان ألھل األرض من الغرق ، وأھل بیتي أمان « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

ھذا حدیث صحیح » ألّمتي من االختالف ، فإذا خالفتھا قبیلة اختلفوا فصاروا حزب إبلیس 
 .اإلسناد 

واعترضھ الذھبي ولیس حّجة على الحاكم بل الجرح والتعدیل مما یختلف فیھ المذاھب   
، فالحاكم قد وثق رجالھ وھو غیر متھم في التوثیق ، أما الذھبي وأضرابھ فھم متھمون في 

 .رد مثل ھذا الحدیث وجرح أحد رواتھ 

 .ضّعفوه : ابن أركون : قال الذھبي   
                                                           

 . 3، ح  77/  77) للعالمة المجلسي ( راجع بحار االنوار ) 67(
 . 14، ح  19/  23: نفس المصدر ) 68(
 . 10، ح  6/  38) للعالمة المجلسي ( بحار االنوار ) 69(
 . 8، ح  203/  40: نفس المصدر ) 70(
 . 4، ح  315/  35و .  6، ح  81/  21) للعالمة المجلسي ( بحار االنوار ) 71(



وسئل :    ظن ال دلیل علیھ ، فقد ذكره ابن أبي حاتم فقال ان تضعیفھ على :والجواب   
لیس بثقة أخرج إلینا كتابًا عن محمد بن راشد فبقي یتفكر ، فظننا أنھ یتفّكر : أبي عنھ فقال 

سمعت من الولید بن مسلم ، عن محمد بن : فقلت . ھل یكذب ـ وفي نسخة ھل یكتب ـ أم ال 
م ظّنوا أنھ یتفكر ھل یكذب ، ولعلھم أخطأوا في الظن ، فھذه حّجتھم أنھ. نعم : راشد ؟ قال 

فیمكن أنھ تردد ھل یرویھ عن محمد ابن راشد بدون ذكر الواسطة وذلك لیعتمد على إجازة 
من محمد بن راشد أو معرفة لخّطھ أو یذكر الواسطة لئال یتھم بالكذب أو بالتدلیس ، فال دلیل 

ون اسمھ إسحاق بن سعید بن أركون الدمشقي ، ھذا وابن أرك. في ھذا على أنھ غیر ثقة 
وكونھ دمشقیًا یقرب إلى صدقھ في ھذا ألن أھل دمشق مظّنة النصب ، فھم في غایة البعد 

 . )علیھم السالم(عن اختالق فضیلة ألھل البیت

 .وكذا خلید ضعفھ أحمد وغیره : قال الذھبي   

أنبأنا عبداهللا بن : ابن أبي حاتم  إن الروایة عن أحمد غیر صحیحة ألنھ قال :والجواب   
 .ضعیف الحدیث : سئل أبي عن خلید بن دعلج فقال : أحمد فیما كتب إليَّ قال 

إن الكتابة محل نظر ألنھ وإن جاز البن أبي حاتم العمل بھا لظنھ صحتھا فال  :والجواب   
بن أحمد ألن  یكون ظنھ حّجة على غیره ، ونحن نتھم ھذا الكتاب بأنھ مكذوب على عبداهللا

فیھ جرح كثیر من الشیعة ورواة الفضائل كما یظھر باستقراء كتاب الجرح والتعدیل البن 
أبي حاتم ، فال یبعد أّنھ زّور بعض النواصب كتابًا یجرح فیھ من یشتھي جرحھ لیضعھ ابن 

ثق أبي حاتم في كتبھ ، واغتّر بھ ابن أبي حاتم ألن الخط یكون فیھ التشبیھ ، ولذلك ال یو
بشيء مما ذكره ابن أبي حاتم من ھذه الطریق ، وكذا ما أرسلھ من بعده كالذھبي وابن حجر 

 .ألن الظاھر اعتمادھم علیھ ، مع أّنا قّررنا أن مراسیلھم في ھذا ال تعتد 

أن ابن معین قال )  384ص  3ج ( ھذا وحكى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل   
فما تقول أنت في :    قلت ألبي: وقال ابن أبي حاتم . الحدیث ضعیف : في خلید بن دعلج 

انتھى . صالح لیس بالمتین في الحدیث ، حدث عن قتادة أحادیث بعضھا منكرة : خلید ؟ فقال 
. 

یظھر أنھم إنما تكلموا في حدیثھ ال فیھ نفسھ ، فلم یضعفوه أصالة ، وذلك ال یفید  :قلت   
ضائل فتكون عندھم ضعیفة یضعفون بھا راویھا كما قدمناه ، الذھبي شیئًا ألنھم ینكرون الف

وأھل البیت ال توجب )علیھ السالم(وقدمنا أن غرابة الحدیث الذي ھو من أحادیث فضل علي
 .تھمة من رواھا عن أحد المشاھیر ، لشدة حاجة المشاھیر إلى كتمھا عن غالب الناس خوفًا 

قال : قال )رضي اهللا عنھ(عن جابر) :  448ص  2ج ( وأخرج الحاكم في المستدرك   
النجوم أمان ألھل السماء فإذا : فقال  ]وإنھ لعلم للساعة  [« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا



ذھبت أتاھا ما یوعدون ، وأنا أمان ألصحابي ما كنت فإذا ذھبت أتاھم ما یوعدون ، وأھل 
 .صحیح اإلسناد انتھى .  »عدون بیتي أمان ألمتي فإذا ذھب أھل بیتي أتاھم ما یو

 .انتھى . أظنھ موضوعًا ، وعبید متروك واآلفة منھ : واعترضھ الذھبي فقال   

یعني أحد رجال السند عبید بن كثیر العامري ، وھذا غیر مسّلم للذھبي وال  :قلت   
 .إلمامھ الدارقطني 

) :    241   ص   2   ج   (وفي كتاب فرائد السمطین في فضائل علي وفاطمة والسبطین   
حّدثنا موسى بن عبیدة ، : أخبرنا اإلمام قطب الدین ، وساق سندًا غیر سند الحاكم حتى قال 

« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن رسول اهللا]   قال  [حّدثنا إیاس بن سلمة بن األكوع ، عن أبیھ 
 . »النجوم أمان ألھل السماء وأھل بیتي أمان ألّمتي 

من حدیث طویل أسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس )  244ص 2ج( وروى في   
یا علي أنا مدینة الحكمة وأنت بابھا ولن تؤتى « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال 

بعدي كمثل )    ولدك   (مثلك ومثل األئمة من « : إلى أن قال  »المدینة إّال من قبل الباب 
ومثلكم مثل النجوم كلما   «.    »   ركب فیھا نجا ومن تخّلف عنھا غرقسفینة نوح من 

 .» غاب نجم طلع نجم إلى یوم القیامة 

عن موسى بن عبیدة ، عن إیاس بن سلمة بن )  252ص 2ج( وروى بسند آخر في   
ان ألھل النجوم أم« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا : عن أبیھ قال ) بن األكوع ( األكوع 

 . »السماء وأھل بیتي أمان ألمتي 

ورواه أیضًا یعقوب بن سفیان النشوي : قال المحقق المحمودي على ذلك في الحاشیة   
: قال )    1  ط   /  538ص  1ج   (في ترجمة عبداهللا بن العباس من كتاب المعرفة والتاریخ 

: سلمة بن األكوع ، عن أبیھ قال حّدثنا موسى بن عبیدة ، عن إیاس بن : حّدثنا عبید اهللا قال 
.  »النجوم أمان ألھل السماء وأھل بیتي أمان ألمتي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

 .انتھى 

حّدثنا حفص بن عمر الرقي ، ) :  25ص  7ج ( وھذا أخرجھ الطبراني في الكبیر   
ة الربذي ، عن إیاس بن سلمة ، حّدثنا قبیصة بن عقبة ، حّدثنا سفیان ، عن موسى بن عبید

النجوم جعلت أمانًا ألھل السماء وإن أھل « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبیھ ، عن النبي
 .انتھى .  »بیتي أمان ألمتي 

بسنده عن عبد الملك بن ھارون بن )  253ص  2ج ( وفي كتاب فرائد السمطین أیضًا   
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: قال )علیھ السالم(ي بن أبي طالبعنترة ، عن أبیھ ، عن جّده ، عن عل



، وأھل بیتي أمان    النجوم أمان ألھل السماء فإذا ذھبت النجوم ذھبت السماء« : )وآلھ وسلم
 . »ألھل األرض فإذا ذھب أھل بیتي ذھب أھل األرض 

ئل أمیر من باب فضا)  227( ورواه أیضًا في الحدیث : قال المحقق المحمودي   
وفیما كتب إلینا : من كتاب الفضائل تألیف أحمد بن حنبل وابنھ وتلمیذه قال )علیھ السالم(المؤمنین

حّدثنا : یذكر أن یوسف بن نفیس حّدثھم قال ) محمد بن عبداهللا بن سلیمان الحضرمي ( أیضًا 
صلى اهللا (اهللا قال رسول: ، عن علي قال    عبد الملك بن ھارون بن عنترة ، عن أبیھ ، عن جده

النجوم أمان ألھل السماء إذا ذھبت النجوم ذھب أھل السماء ، وأھل بیتي « : )علیھ وآلھ وسلم
 . انتھى.  )72(»   أمان ألھل األرض فإذا ذھب أھل بیتي ذھب أھل األرض

أخرجھ :    وقال »فإذا ذھبت النجوم « : بلفظ )  17ص ( ورواه في ذخائر العقبى   
قال : أحمد في المناقب ، ورواه المحب الطبري ھناك عن إیاس بن سلمة ، عن أبیھ قال 

: وقال  »   النجوم أمان ألھل السماء وأھل بیتي أمان ألمتي« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .انتھى . بو عمرو الغفاري أخرجھ أ

وأخرجھ ابن حبان في كتاب المجروحین والضعفاء في ترجمة موسى بن عبیدة بن   
وروى ـ یعني موسى بن عبیدة ـ عن إیاس بن ) :  236ص  2ج ( نطاس الكوفي فقال في 

ن ألھل النجوم أما   «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سلمة بن األكوع ، عن أبیھ قال 
حّدثنا عثمان : أخبرناه عمران بن موسى بن مجاشع قال  »السماء وأھل بیتي أمان ألمتي 

 .انتھى . ، عن إیاس بن سلمة    حّدثني ابن نمیر ، عن موسى بن عبیدة: بن أبي شیبة قال 

 1ج ( وأخرج اإلمام المرشد باهللا یحیى بن الحسین بن إسماعیل الشجري في األمالي   
حّدثنا : عن موسى بن جعفر ابن محمد قال : بسند صححھ بعض علمائنا )  153و  152ص 

أبي جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد بن علي ، عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ ، عن 
أھل بیتي أمان ألھل األرض كما « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال  )علیھم السالم(علي

وروى بعد ھذا بسنده عن عبایة  »ھل السماء ، فویٌل لمن خذلھم وعاندھم أن النجوم أمان أل
 . »مثل أھل بیتي مثل النجوم كلما أفل نجم طلع نجم « : قال )علیھ السالم(، عن علي

وكبار علمائھم وروى اإلمام أبو طالب یحیى بن الحسین بن ھارون أحد أئمة الزیدیة   
سمعت شعبة یقول ، حین ظھر : بسنده عن نصر بن حماد قال )  129ص ( في أمالیھ 

مثل     «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا:  )علیھ السالم(إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن
 .انتھى .  »أھل بیتي في أّمتي مثل النجوم كلما أفل نجم طلع نجم 
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صلى اهللا علیھ (وقال:    لھادي في األحكام في أولھا وفي آخرھا بصیغة الجزم فقالورواه ا  

أھل بیتي أمان ألھل األرض ، والنجوم أمان ألھل السماء فإذا ذھب أھل بیتي « :  )وآلھ وسلم
من األرض أتى أھل األرض ما یوعدون ، وإذا ذھب النجوم من السماء أتى أھل السماء ما 

 . »یوعدون 

: قال  )علیھم السالم(عن أبیھ ، عن آبائھ ، عن علي )علیھ السالم(وفي صحیفة اإلمام الرضا  
النجوم أمان ألھل السماء وأھل بیتي وأوالدي أمان « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

 . »ألمتي 

یھم فھذه الجملة تدل على ثبوت الحدیث على أصل الزیدیة ، فلیس ألحد أن یعترض عل  
 .إنھ تغریر : في اعتماده وال في الوعظ بھ عندھم ، وبطل بذلك قول مقبل 

 

 )علي خیر البشر : ( بحث في حدیث 

فھو موافق في أولھ لحدیث  )73(»علي خیر البشر ، من أبى فقد كفر « : وأما حدیث   
من أبى قبول ذلك ورده فلم یقبلھ من : معناه  »من أبى فقد كفر « : ھ وقول. الطیر المشھور 

صلى اهللا علیھ (فقد كفر ، ألنھ إذا سمعھ منھ فرده كان قد كّذب النبي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

: وذلك كفر ، وھذا التفسیر ظاھر أمر من لم یعلم ذلك فال یقال فیھ أبى وإنما یقال )وآلھ وسلم
 .من جھل فقد كفر : ، ولم یقل جھل 

أخبرنا الحسن بن أبي : فقال )  421ص  7ج ( والحدیث أخرجھ الخطیب في التاریخ   
طالب ، حّدثنا محمد بن إسحاق بن محمد القطیعي ، حّدثني أبو محمد العلوي الحسن بن 

بد محمد بن یحیى صاحب كتاب النسب ، حّدثنا إسحاق بن إبراھیم الصنعاني ، حّدثنا ع
قال : الرزاق بن ھمام ، أخبرنا سفیان الثوري ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر قال 

 .انتھى .  »  علي خیر البشر ، فمن امترى فقد كفر« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

ھذا حدیث منكر ال أعلم رواه سوى ھذا العلوي بھذا اإلسناد ولیس بثابت : قال الخطیب   
 .انتھى . 

ولم یقدح في العلوي وال قال إنھ افتراه ، بل اعتمد روایتھ في ترجمة عبداهللا ابن الحسن   
في تاریخ وموضع وفاتھ ، ورد بروایتھ روایة غیره ، وذلك یدل على أنھ )علیھ السالم(بن الحسن

 .ك عنده ممن یعمل بروایتھ وإن لم یقبل ھذا الحدیث ، فلعلھ یتأول لھ أنھ غلط فیھ أو نحو ذل

غلط في النسخة ، ألّن الذھبي رواه عن الخطیب  »فمن امترى « : ھذا وروایتھ بلفظ   
فقال في المیزان في ترجمة الحسن بن محمد بن یحیى بن الحسن بن  »فمن أبى « : بلفظ 
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علي ابن الشھید الحسین ) كذا ( جعفر بن عبید اهللا بن الحسین بن زید بن زین العابدین بن 
أخي طاھر النسابة ، عن إسحاق الدبري روى بقلة حیاء عن الدبري ، عن عبد  العلوي ، ابن

وما العجب من افتراء ھذا : ، إلى أن قال  »علي خیر البشر « : الرزاق بإسناد كالشمس 
حّدثنا الحسن بن أبي طالب ، حّدثنا : العلوي بل العجب من الخطیب فإنھ قال في ترجمتھ 

ثني أبو محمد الحسن بن محمد بن یحیى صاحب كتاب النسب محمد بن إسحاق القطیعي ، حّد
، حّدثنا إسحاق بن إبراھیم ، حّدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن 

ھذا حدیث منكر ما رواه : ثم قال .  »علي خیر البشر ، فمن أبى فقد كفر « : جابر مرفوعًا 
فإنما یقول الحافظ لیس بثابت في : قال الذھبي . بثابت  سوى ھذا العلوي بھذا اإلسناد ولیس

ال في مثل ھذا الباطل الجلي ، نعوذ باهللا من » الخال وارث « وخبر » القلتین « مثل خبر 
 .انتھى . الخذالن 

حدیث منكر لیس بثابت ، كان یرید أن یصرح : لم یكف الذھبي قول الخطیب  :قلت   
مات العلوي سنة ثمان وخمسین وثالثمائة ، ولوال أنھ متھم : ي ثم قال الذھب. بأنھ باطل جلي 

 .انتھى . الزدحم علیھ المحدثون فإنھ معّمر 

الذھبي ال یستحي من الجرح في ھذا العلوي بعد أن سرد نسبھ إلى الحسین السبط  :قلت   
آخر  وأشار إلى سعة علمھ وعلّو سنده ، مع أن الخطیب قد أشار إلى أن الحدیث یروى بسند

، فلم تعظم علیھما المصیبة إال ألجل روایتھ بسند كالشمس ، وال غرابة في التفرد بھ عن 
عبد الرزاق ، فعبد الرزاق كان یحتاج إلى إخفائھ عن جمھور المحدثین ألنھ ینفرھم وھو 

 .مرجع عظیم في الحدیث 

ام وتغریر وھو فھو إیھ» ولوال أنھ متھم الزدحم علیھ المحدثون « : وأما قول الذھبي   
، إنما یدل على    یعرف أن العثمانیة یتھمونھ لروایتھ ھذه ، وذلك لیس دلیًال على ضعفھ

 .تعصبھم لمذھبھم فالعیب علیھم ال علیھ 

یا علي ، أنت سید في الدنیا « : وقد أنكر الذھبي حدیث أبي األزھر عن عبد الرزاق   
 3ج ( فقال الذھبي في تلخیص المستدرك . الحدیث  )74(»... وسید في اآلخرة حبیبك حبیبي 

ھذا وإن كان رواتھ ثقات فھو منكر لیس ببعید من الوضع ، وإال ألي شيء ) :  128ص 
 .لیھ حدث بھ عبد الرزاق سرًا ولم یجسر أن یتفّوه بھ ألحمد وابن معین والخلق الذي رحلوا إ

ھذا تجاھل من الذھبي وإال فمثلھ ال یخفى علیھ أن من كان مرجعًا للخلق من أھل  :قلت   
الحدیث على اختالف مذاھبھم ال یرى المصلحة في ذكر روایة تنفرھم وتسد علیھم بابًا من 
أبواب العلم عظیمًا ، مع أنھ ربما كان یخاف سطوة األمویة إذا بلغتھم عنھ ھذه الروایة 
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باب من خّص )  41ص  1ج ( لھا ، وقد قال البخاري في صحیحھ من كتاب العلم وأمثا
حّدثوا الناس بما یعرفون ، « : وقال علي : بالعلم قومًا دون قوم كراھیة أن ال یفھموا 

روف بن ، حّدثنا عبید اهللا بن موسى ، عن مع   )75(»  ؟  أتحبون أن یكّذب اهللا ورسولھ
 .انتھى . خربوذ ، عن أبي الطفیل ، عن علي بذلك 

وقد أورده الخطیب بلفظ مقارب بسند آخر ، فقال في تاریخھ في   
حّدثنا محمد ابن : حّدثنا عبید اهللا بن أبي الفتح وعلي بن علي قاال ) :    192  ص   3   ج   (

:    ، قاال   ثم اتفقا: بو القاسم المظفر الحافظ ، حّدثنا عبداهللا بن جعفر الثعلبي ، قال علي أ
حّدثنا محمد بن منصور الطوسي ، حّدثنا محمد بن كثیر الكوفي ، حّدثنا األعمش عن عدي 

من :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : بن ثابت ، عن زر ، عن عبداهللا ، عن علي قال 
 .انتھى .  »لم یقل علي خیر الناس فقد كفر 

في محمد بن كثیر ، ولعل السبب روایتھ لھذا الحدیث ، ولعلھ غلط في فھم  وقد اختلفوا  
فمن    «:    كما وقع الغلط في نسخة تاریخ الخطیب بلفظ »فمن أبى فقد كفر « : الحدیث 
وقد أورده السیوطي في الآللئ المصنوعة ، وأفاد أن ابن الجوزي أورده في .  »امترى 

وأجاب . محمد بن كثیر الشیعي وضاع : ب ، وأنھ قال الموضوعات كما ذكره في أول الكتا
شیعي لم یكن بھ بأس واهللا : ، وقال   مّشاه ابن معین: قال في المیزان : عنھ السیوطي فقال 

 .انتھى . أعلم 

 .فظھر أن جرحھم فیھ كان لروایة ھذا الحدیث ، وھي ال توجب الجرح  :قلت   

الحاكم ، :     عن كتاب ابن الجوزي ما لفظھنقًال)  327ص  1ج ( ثم قال السیوطي في   
حّدثنا محمد بن علي بن عبداهللا أبو أحمد الجرجاني إمام أھل التشیع في زمانھ ، حّدثنا علي 
بن موسى القمي ، حّدثنا محمد بن شجاع الثلجي ، حّدثنا حفص بن عمر الكوفي ، حّدثنا أبو 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ود ، عن رسول اهللامعاویة ، عن األعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسع

حفص لیس .  »یا محمد ، علي خیر البشر من أبى فقد كفر « : عن جبرائیل أنھ قال )وسلم
 .انتھى . بشيء والثلجي كّذاب والمتھم بھ الجرجاني 

ھذا الجرح غیر مسلم ، فالجارح ابن الجوزي وھو متھم ھنا ومتھم في جرح  :قلت   
 .الشیعة مطلقًا 

أخبرنا ) :  328ص    (ثم ذكر حدیث الحسن بن محمد العلوي السابق ، ثم قال في   
إبراھیم بن دینار الفقیھ ، أنبأنا أبو علي محمد بن سعید بن نبھان ، أنبأنا من كتاب 
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ن ابن دوما ، الحسن بن حسی )76(أبو علي)  348ص  1ج ( الموضوعات البن الجوزي 
أنبأنا أحمد بن نصر الذراع ، حّدثنا صدقة بن موسى ، حّدثنا أبي ، حّدثنا یحیى بن یعلى ، 

علي خیر البشر ، فمن أبى فقد    «: حّدثنا األعمش ، عن أبي سفیان ، عن جابر مرفوعًا 
 .ذاب الذراع رجل ك.  )77(»كفر 

لسان المیزان    «لعلھ كذبھ لمثل ھذا الحدیث بل ھو الظاھر ، فإن في ترجمتھ في  :قلت   
بغدادي مشھور ، روى عن الحارث بن أبي أسامة وطبقتھ فأتى بالمناكیر یدل على أنھ : » 

حّدثنا صدقة إلى أن بلغ :     دّجال یكّنى أبا بكر ، فمن أباطیلھ: قال الدارقطني . لیس بثقة 
ھذا : فصاحت نخلة بأخرى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خرجت مع رسول اهللا« : السند علّیًا قال 

یا علي إنما سّمي « :   وفیھ قال. الحدیث  )78(»... النبي المصطفى وعلي المرتضى 
، أنبأنا ابن نعیمان ، أنبأنا    كلیبأنبئت عن ابن  »صیحانیًا ألنھ صاح بفضلي وفضلك 

الحسن بن رومان ، أنبأنا أبو بكر الذراع ، حّدثنا صدقة بن موسى ، حّدثنا سلمة بن شبیب ، 
حّدثنا عبد الرزاق ، حّدثنا معمر ، عن الزھري عن عروة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما 

صلى اهللا علیھ وآلھ (الجنة فقال للنبيلما قتل علي عمرو بن عبد ود ھبط جبرائیل بأترجة من : قال 

إن اهللا یقول لك حّي بھذه علّیًا ، فدفعھا إلیھ فانفلقت في یده ، فإذا فیھا حریرة « : )وسلم
ھذا من  »بیضاء مكتوب فیھا بصفرة ، تحیة من اهللا الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب 

 .انتھى .    إفك الذراع

، وال    ولم یذكر غیر ذلك ، فدل على أنھم یجرحون بروایة الفضائل كما قلنا مرارًا  
، ولیس في الحدیثین ما )علیھ السالم(وجھ لذلك إال أنھم ینكرونھا لبعد معناھا عن مذھبھم في علي

ینكر ألنھما ال یخالفان العقل وال السمع ، مع أن الدارقطني لم یسندھما من عنده إلى الذراع 
وقد تقدم عنھ في بحث .    »   نبئت  «:    أرسل األول عن الذراع إرساًال ، وقال في الثاني بل
أنھ جرح أحمد أبا الطاھر العلوي ابن عیسى بروایة ، مع أن  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [

الذي روى الدارقطني عنھ واسطة ضعیفة ال یثبت بھا الحدیث عن أحمد بن عیسى ، ولكنھ 
ارقطني فھو دلیل على أنھ تسامح في ذلك لحرصھ على جرح أحمد بن إن صح عن الد

، وذلك یدل على أن الدارقطني غیر مأمون في جرح الشیعة ، وأن الحدیثین اللذین    عیسى
 .ذكرھما ھنا عن الذراع ال یجب أنھما قد صحا عن الذراع 

ابر من نعم حدیث النخل الصیحاني أخرجھ صاحب فرائد السمطین بسند آخر عن ج  
 ) . 137ص  1ج ( غیر طریق الذراع لیس فیھ ذكر الذراع ذكره في 
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ابن عدي ، حّدثنا الحسن بن علي : ثم قال في الآللئ عن ابن الجوزي ما لفظھ   
األھوازي ، حّدثنا معمر بن سھل ، حّدثنا أحمد بن سالم أبو سمرة ، حّدثنا شریك ، عن 

أحمد بن سالم ال .  »علي خیر البریة « :  األعمش ، عن عطیة ، عن أبي سعید مرفوعًا
 .انتھى . یحتج بھ یروي عن الثقات الطامات 

: عن ابن عدي قال » لسان المیزان « ولعلھ یعني من ھذا القبیل ، بل ذكر ترجمتھ في   
لم یذكر غیره ولم یذكر ابن عدي  »علي خیر البریة « : ثم أورد ھذا الحدیث » لھ مناكیر « 

صلى اهللا (قال رسول اهللا: أحدھما عن ابن عمر قال : غیر ھذا الحدیث ، إال حدیثین في الكامل 

إن اهللا لیبتلي عبده بالبالء والھم والغم حتى یتركھ من ذنبھ كالفضة « : )علیھ وآلھ وسلم
« : صحف »    كّنا نعد علّیًا من خیارنا« : ، والحدیث اآلخر عن جابر بن عبداهللا  »المصّفى 
فھو ونحوه مناكیره وطاماتھ ، ولو كان لھ منكر صحیح النكرة واضح . » ... لّیًا كما نعد ع

 1ج ( لذكره ألنھ في مقام االحتجاج على أنھ یأتي بمناكیر ، مع أن ابن عدي ذكر في الكامل 
 .أنھ قد رواه غیر أحمد ابن سالم عن شریك )  174ص 

حّدثنا :    في خصائص علي )79(وقال أبو الحسن بن شاذان الفضل: ثم قال السیوطي   
خیثمة بن سلیمان ، حّدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن سلیمان بن خزارة النھمي ، حّدثنا الحسن بن 

، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل    سعید النخعي ابن عم شریك ، حّدثنا شریك بن عبداهللا
 )80(»علي خیر البشر ، من أبى فقد كفر « :    بن الیمان مرفوعًاشقیق بن سلمة ، عن حذیفة 

 .ولم یذكر جرحًا في ھذا السند . ، واهللا أعلم 

علي    «:    وذكر السید عبداهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي أنھ أخرج الحدیث  
 .رزمي عن أبي سعید الخوا »خیر البریة 

وھو في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ ابن عساكر من طریق ابن  :قلت   
 154ص  1ج ( وكذلك في فرائد السمطین )  442ص  2ج ( عدي بالسند واللفظ وذلك في 

 ) . 155و 

حّدثنا الحسن بن علي األھوازي ، ) :  174ص  1ج ( وسنده في كامل ابن عدي  :قلت   
، عن األعمش ، عن    حّدثنا معمر بن سھل ، حّدثنا أبو سمرة أحمد بن سالم ، حّدثنا شریك

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عطیة ، عن أبي سعید ، عن النبي
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 [ومن سورة : وأخرجھ الحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل في أواخره في سیاق قولھ   
إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم  [: وذلك عند ذكر نزول قولھ تعالى  ]لم یكن 

 .)علیھ السالم(في علي )81(]خیر البریة 

علي خیر البشر ،    «: وحدیث : قال السید عبداهللا بن الھادي في حاشیة كرامة األولیاء   
إن شیخھ « : وقال شارح كتاب الدعامة . أخرجھ الخطیب وأبو یعلى  )82(»فمن أبى فقد كفر 

وأورده محمد بن سلیمان في المناقب ، والكنجي ، . » یرویھ بإحدى وسبعین طریقًا 
 .انتھى . وصاحب المحیط 

« : اهللا روایات توافقھ في المعنى ، وذلك كلھ في شرح الحدیث ثم ذكر ھناك السید عبد  
 . )83(»  دعوا علیًا دعوا علیًا ، إن علّیًا مني وأنا منھ وھو ولي كل مؤمن بعدي

فقد  )84(»  أت البابأنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد المدینة فلی« : وأما حدیث   
الذي تزعمون أنھ مدینة )رضي اهللا عنھ(وعلي« : مّر فیھ بحث مفید في الجواب على قول مقبل 

جھل سنة في عدة الحامل المتوفى عنھا ، وفي )علیھ السالم(، عقیب دعواه أن علّیًا» ... العلم 
أنا « اب كالم ابن األمیر في شرح التحفة في تصحیح بروع بنت واشق ، ونقلنا في الجو

شرح » الروض النضیر « وقد أكمل البحث فیھ أیضًا صاحب .  )85(فراجعھ »مدینة العلم 
وأول )علیھ السالم(في الجزء األول في ترجمتھ ألمیر المؤمنین)علیھ السالم(مجموع زید بن علي

 .أراد استكمال الخوض فیھ فلیراجعھ البحث في ھذا الحدیث ، فمن 

وعّلم آدم    [: عند ذكر قول اهللا تعالى » شواھد التنزیل « وقال الحاكم الحسكاني في   
محمد بن الحسین )87(أخبرنا السید أبو الحسین: بعد أن ذكر حدیثًا  )86(]األسماء كلھا 

أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الھروي وكتبھ لي بخطھ : قراءة علیھ قال  )رحمھ اهللا(الحسیني
حّدثنا أبو : حّدثنا أبو الصلت الھروي قال : حّدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال : قال 

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن مجاھد ، عن ابن عباس قال معاویة ، عن األعمش ، 
رواه جماعة عن أبي : وقال  »أنا مدینة العلم وعلي بابھا فمن ، أراد العلم فلیأت الباب « 

ھو : ، وھو ثقة أثنى علیھ یحیى بن معین وقال    الصلت عبد السالم بن صالح الھروي
جماعة سواه عن أبي معاویة محمد بن خازم الضریر الثقة ، وقد روى ھذا الحدیث . صدوق 
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أبو عبید القاسم ابن سالم ، ومحمد بن الطفیل ، وأحمد بن خالد بن موسى ، وأحمد بن : منھم 
عبداهللا بن حكیم ، وعمر بن إسماعیل ، وھارون بن حاتم ، ومحمد بن جعفر الفیدي ، 

یعلى :    جماعة كروایة أبي معاویة فیھم، ورواه عن سلیمان بن مھران األعمش   وغیرھم
 .انتھى . بن عبید ، وعیسى بن یونس ، وسعید بن عقبة 

 .  )  80  ص   (   نقلتھ من شواھد التنزیل من نسخة خطیة ومحلھ في المطبوعة من  

 

 ترجمة الحاكم الحسكاني

 »الروض النضیر « ترجم لھ مؤلف » شواھد التنزیل « والحاكم الحسكاني صاحب   
 ) : 55ص  1ج ( فقال في الكالم على رجال سند مجموع زید بن علي 

وأمال شیخھ ووالده الحاكم أبو القاسم فھو الشیخ اإلمام الحافظ عبداهللا بن أحمد بن   
محمد بن أحمد بن محمد الحسكاني القرشي العامري النیسابوري أبو القاسم الحنفي الحاكم ، 

یر عبداهللا بن عامر بن كریز الذي افتتح خراسان زمن ویعرف بابن الحّذاء من ذریة األم
وھو أعظم دلیل على جاللتھ وتمكن بسطتھ في الحفظ » شواھد التنزیل « صاحب . عثمان 

 .انتھى المراد . واالتقان 

المحدث أبو الحسكاني القاضي : فقال )  327ص  3ج ( وترجم لھ الذھبي في التذكرة   
القاسم عبید اهللا بن عبداهللا بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الحسكاني القرشي العامري 

، شیخ متقن ذو عنایة تامة بعلم    النیسابوري الحنفي الحاكم ویعرف بابن الحّذاء الحداد
 الحدیث ، وھو من ذریة األمیر عبداهللا بن عامر بن كریز الذي افتتح خراسان زمن عثمان

وكان معمرًا ، عالي اإلسناد ، صنف وجمع وحّدث عن جّده وابن أبي الحسن العلوي وأبي 
وما زال یسمع ویجمع ویفید ، وقد أكثر عنھ المحدث عبد الغافر : عبداهللا الحاكم إلى أن قال 

ذكر لھ وفاة وقد توفي بعد تسعین وأربعمائة . ، وذكره في تاریخھ لكن لم أجده    بن إسماعیل
دت لھ مجلسًا یدل على تشیعھ وخبرتھ بالحدیث ، وھو تصحیح خبر رد الشمس ، ووج

 .النواصب الشّمس  )88(وتزعیم)رضي اهللا عنھ(لعلي

و العباس حّدثنا أب: وما بعدھا )  126ص  3ج ( وقال الحاكم أبو عبداهللا في المستدرك   
محمد بن یعقوب ، حّدثنا محمد بن عبد الرحیم الھروي بالرملة ، حّدثنا أبو الصلت عبد 

، عن ابن عباس رضي اهللا    السالم بن صالح ، حّدثنا أبو معاویة ، عن األعمش ، عن مجاھد
ن أراد أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فم« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عنھما قال 

وأبو الصلت ثقة مأمون ، . ، ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه  »المدینة فلیأت الباب 
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سألت یحیى ابن معین عن أبي الصلت :   فإني سمعت العباس بن محمد الدوري یقول
 »أنا مدینة العلم « ألیس قد حدث عن أبي معاویة عن األعمش : ثقة ، فقلت : الھروي فقال 

حّدث بھ محمد بن جعفر الفیدي وھو ثقة مأمون ، سمعت أبا نصر أحمد بن سھل قد : ؟ فقال 
سمعت صالح بن محمد بن حبیب الحافظ یقول ، : الفقیھ القباني إمام عصره ببخارى یقول 

دخل یحیى بن معین ونحن معھ على أبي الصلت فسّلم علیھ ، : وسئل عن أبي الصلت فقال 
فقلت لھ . ھو صدوق : ول رحمك اهللا في أبي الصلت ؟ فقال ما تق: فلما خرج تبعتھ فقلت لھ 

« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إنھ یروي حدیث األعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، عن النبي: 
قد روى ھذا ذاك : فقال  »أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد العلم فلیأتھا من بابھا 

حّدثنا بصحة ما ذكره اإلمام . ش كما رواه أبو الصلت الفیدي عن أبي معاویة ، عن األعم
یحیى بن معین ، حّدثنا أبو الحسین محمد بن أحمد تمیم القنطري ، حّدثنا  )89(أبو زكریا حّدثنا

س ، حّدثنا محمد بن جعفر الفیدي ، حّدثنا أبو الحسین بن فھم ، حّدثنا محمد بن یحیى الضری
قال رسول : معاویة ، عن األعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 

 )90(»أنا مدینة العلم وعلّي بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأت الباب « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .حّدثناه أبو الصلت الھروي عن أبي معاویة : قال الحسین بن فھم 

لیعلم المستفید لھذا العلم أن الحسین بن فھم بن عبد الرحمن ثقة مأمون : قال الحاكم   
حّدثني أبو بكر محمد :    حافظ ، ولھذا الحدیث شاھد من حدیث سفیان الثوري بإسناد صحیح

، حّدثني النعمان بن الھارون    علي ابن الفقیھ اإلمام الشاشي القفال ببخارى وأنا سألتھ بن
البلدي ببلد من أصل كتابھ ، حّدثنا أحمد بن عبداهللا بن یزید الحراني ، حّدثنا عبد الرزاق ، 
حّدثنا سفیان الثوري ، عن عبداهللا بن عثمان ابن خثیم ، عن عبد الرحمن بن عثمان التیمي 

أنا مدینة « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: سمعت جابر بن عبداهللا یقول : ال ق
 .انتھى .  )91(»   العلم وعلي بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب

أخبرنا أبو طاھر عبد الغفار بن محمد ) :  219ص  4ج ( وقال الخطیب في التاریخ   
، حّدثنا محمد   و الفتح محمد بن الحسین بن أحمد األزدي الحافظبن جعفر المؤدب ، حّدثنا أب

حّدثنا أحمد بن عبداهللا بن یزید :    بن عبداهللا الصیرفي وعلي بن إبراھیم البلدي وجماعة قالوا
، أخبرنا سفیان الثوري ، عن عبداهللا بن    المؤدب أبو جعفر السامري ، حّدثنا عبد الرزاق

سمعت : سمعت جابر بن عبداهللا قال : لرحمن بن بھمان قال عثمان بن خثیم ، عن عبد ا
ھذا أمیر « : وھو آخذ بضبع علي یوم الحدیبیة وھو یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
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قال أبو . مّد بھا صوتھ  )92(»البررة قاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول من خذلھ 
أحمد ) غیر ( ولم یروه عن عبد الرزاق : قال الخطیب . تفرد بھ عبد الرزاق وحده : الفتح 

 .واهللا أعلم . بن عبداهللا ھذا ، وھو أنكر ما حفظھ علیھ 

أحمد بن عبداهللا بن یزید أبو جعفر المكتب یعرف : متھ قال الخطیب في أول ترج  
رأى عن أبي معاویة الضریر ، وعبد الرزاق بن ھمام ،  بالھشیمي ، حدث بسرمن

روى عنھ أبو عبید . وإسماعیل بن أبان الغنوي ، ویعلى بن عبد الرحمن ، وعاصم بن علي 
صمد الدقاق ، وأبو ذر محمد بن أحمد المؤمل الصیرفي ، وأبو الطیب محمد بن عبد ال

وفي بعض . ، وغیرھم   الباغندي ، ومحمد بن الفتح العسكري ، وأبو عبداهللا الحكیمي
 .انتھى المراد . أحادیثھ نكرة 

ویظھر أن الحدیث الذي . )علیھ السالم(ھذه النكرة ألجل ما روى من فضائل علي :قلت   
، وإنكارھم لفضائلھ یتفاوت  » أنا مدینة العلم« : ذكره من طریقھ قد حذف منھ حدیث 

ونفارھم منھا في درجات ، وعلى قدر تفاوتھم في ذلك یتفاوت كالمھم في الراوي بین 
 .تضعیف وجرح وتلیین 

أحمد بن عبداهللا بن یزید الھیثمي المؤدب ) :  198ص  1ج ( قال في لسان المیزان   
، أخبرنا جماعة    الحدیث كان بسامراء یضع: أبو جعفر ، عن عبد الرزاق قال ابن عدي 

، عن عبد الرحمن بن    أنبأنا أحمد ، حّدثنا عبد الرزاق ، عن سفیان ، عن ابن خثیم: قالوا 
ھذا أمیر البررة وقاتل الفجرة ، أنا مدینة العلم « : مرفوعًا  )رضي اهللا عنھ(بھمان ، عن جابر

 . »وعلي بابھا 

قال الخطیب في حدیث جابر : من لسان المیزان )  198ص ( قال ابن حجر في   
 .انتھى المراد . ھو أنكر ما روى وفي بعض أحادیثھ نكرة : المتقدم 

فظھر أنھ حذف منھ في نسخة تاریخ الخطیب في ترجمتھ آخر الحدیث كما حذف في   
: وعرف من قول الخطیب .  »منصور من نصره مخذول من خذلھ « : لسان المیزان قولھ 

نھ ال سماع لجرحھم فیھ ، ال ابن عدي وال الدارقطني ، ألنھم ینكرون أ» ھو أنكر ما روى « 
الفضائل ویتھمون رواتھا وھم متأخرون عن زمانھ ، إنما سمعوا حدیثھ فجرحوه لمخالفتھ 
مذھبھم ، فإنھا سبب إنكارھم لھ وبالتالي جرحھم للراوي ، وعلى ھذا فتوثیق الحاكم لھ أرجح 

. 

، ألنھم    اھل في التصحیح فھي دعوى وھم متھمون فیھاوأما زعمھم أن الحاكم یتس  
والتحقیق أنھ لیس من .    وجدوه یصحح ما یخالف مذھبھم ، فلجأوا إلى دعایة أنھ یتساھل
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التساھل توثیق أحمد بن عبداهللا ، ألن الخطیب قد ذكر في ترجمتھ أنھ روى عنھ من ذكرناھم 
 .وغیرھم : وھم خمسة ، وقال بعد ذكرھم 

روى عنھ :  )93(في ترجمة مالك بن الحسیر)  3ص  3ج ( لذھبي في المیزان قال ا  
ھو : قال ابن القطان . حیاة بن شریح وھو من طبقة ابن وھب وزید بن الحباب ورشدین 

، یرید أنھ ما نص أحد على أنھ ثقة ، وفي رواة الصحیحین عدد كثیر ما  ممن لم یثبت عدالتھ
والجمھور على أن من كان من المشائخ قد روى عنھ . علمنا أن أحدًا نص على توثیقھم 

 .انتھى .    جماعة ولم یأت بما ینكر علیھ أن حدیثھ صحیح

ھو ممن لم یثبت : یر معنى ھذا الرد على ابن القطان ، حیث قال في مالك بن حس :قلت   
عدالتھ ، فمعناه أن الظاھر فیھ العدالة وأن روایتھ صحیحھ ألنھ قد روى عنھ جماعة ، وھم 

ولعل الحاكم بنى على ھذا األصل الذي عزاه إلى . حیاة بن شریح وزید بن الحباب ورشدین 
ة ما في ذلك غای. ، فال تصح الدعایة فیھ   الجمھور فوثق جمعًا من المحدثین بھذه الطریقة

علیھ (أن المتعصبین من العثمانیة ینكرون على من روى ما یخالف مذھبھم في فضائل علي

وحینئذ یكون محل النظر في اإلنكار وعدمھ ، فإن . وأھلھ ، والحاكم ال ینكر ما أنكروا )السالم
ینكر ألنھ كان اإلنكار باطًال ألنھ لیس إال تعصبًا للمذھب فال حكم لھ ، بل القول قول من لم 

وبھذا . وإن كان اإلنكار حقًا كان مانعًا من التوثیق للراوي ولتصحیح روایتھ .    أنصف الحق
یتبین أنھ ال بد من بینة على وجھ النكارة في حدیث الرجل بما یصحح دعوى أنھ منكر 
الحیث وإّال فال حكم للدعوى ، وخصوصًا ممن قد جّرب في التعصب والجرح لمخالفة 

 .بن عدي وابن أبي حاتم وابن حبان وغیرھم المذھب كا

إن أنكر ما رواه ھو حدیث : وقد مّر عن الخطیب أنھ قال في أحمد بن عبداهللا بن یزید   
أنا مدینة العلم . ھذا أمیر البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذلھ « جابر 

أن ینكر لعدم شھرتھ عن جابر وإما والنكارة في ھذا غیر موجودة ، ألنھ إما .  »وعلي بابھا 
وال شك أنھ ال یصح إنكاره لعدم الشھرة ، ألن الدواعي . أن ینكر لدعوى أنھ مخالف للمعلوم 

تتوفر إلى كتمانھ للخوف من بني أمیة ، فال یجب أن یشتھر وال یصح إنكاره لدعوى أنھ 
و موافق لحدیث الغدیر ، مخالف للمعلوم ، ألنھ ال دلیل على ذلك من كتاب وال سّنة ، بل ھ

فقد اشتھر  »أنا مدینة العلم « : وأما قولھ . ھذا بالنسبة إلى أول الحدیث . وحدیث المنزلة 
ولكن المخالفین یتكلمون في رواتھ ، ولكنھ ال یصح لھم دعوى أنھ لم یشتھر لتعدد أسانیده ، 

ع من رّده بدعوى عدم غایة ما في ذلك أنھم لم یعلموا اشتھر أم لم یشتھر ، لكن ذلك یمن
علیھ (ثم إّنا بّینا أنھ ال یجب شھرة ما ھو من فضائل علي. شھرتھ ألنھا دعوى بال دلیل 
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لتوفر الدواعي في الغالب إلى كتمھ رغبة من بعض ورھبة من بعض ، فثبت أن أحمد )السالم
القول  بن عبداهللا بن یزید لم یأت بما یستحق اإلنكار ، وأنھ ال یسمع جرح من جرحھ وأن

 .قول الحاكم في تصحیح حدیثھ على األصل الذي حكاه الذھبي عن الجمھور 

إذا عرفت ھذه الجملة عرفت أن اعتراض مقبل على من یحدث بالحدیث ھذا من   
الزیدیة وزعم مقبل أن ذلك تغریر منھم اعتراض في غیر محّلھ ودلیل على جھلھ أو تجاھلھ 

ي كتبھ ویأتي إن شاء اهللا مزید على ما أجبنا بھ ھنا ، وقد وقد كّرر الكالم في ھذا الحدیث ف. 
مر عند ذكر مقبل لھ أول مرة جواب سابق وذلك لتمام الفائدة للباحثین ، ال ألجل مقبل فإنھ 

 .، فھو یحمد اهللا أن الشیعة لم یزالوا مقھورین   بعید عن اإلنصاف ما دامت الدنیا مائلة عنا

 

 ... )طوائف من أّمتي  لو ال أن تقول فیك: ( حدیث 

لوال أن تقول فیك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسیح ابن « : وأما حدیث   
فقد أجبنا سابقًا أنھ لیس من التغریر أن یروي الرجل ما ھو معتقد ثبوتھ عن  )94(»... مریم 

فقد رواه اإلمام المرشد باهللا بسند صحیح عندنا ، . وھذا من ذلك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .ا في ما مضى وإن كان عندكم غیر صحیح فذلك ال یشترط كما قررن

بسنده عن موسى بن جعفر ابن محمد )  137ص  1ج ( أخرج المرشد باهللا في األمالي   
، عن أبیھ ،    ، عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد بن علي ، عن أبیھ علي بن الحسین

ثًال مـن یا علي ، إن فیك م« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال )علیھ السالم(عن علي
عیسى ابـن مریم ، أحبتھ النصارى حتى أنزلتھ بالمنزل الذي لیس لھ ، وأبغضتھ الیھود 
حتى بھتوا أمھ ، ولوال أن تقول فیك طوائف من أّمتي ما قالت النصارى في المسیح ابن 
مریم لقلت فیك قوًال ال تمر بمأل من أّمتي إال أخذوا من ترابك وطلبوا فـضـل طـھـورك ، 

 . »نت أخي ووزیـري وصفّیي ووارثـي وعیبـة علمي ولكن أ

بسند آخر من طریق الطبراني ، عن محمد بن عبدهللا بن )  133ص  1ج ( وأخرج في   
والذي « : )علیھ السالم(قال لعلي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أبي رافع ، عن أبیھ عن جده أن رسول اهللا

نفسي بیده لوال أن تقول فیك طوائف من أمتي ما قال النصارى في عیسى ابن مریم لقلت 
فیك الیوم مقاًال ال تمر بأحد من المسلمین إال أخذوا التراب من أثر قدمیك یطلبون بھ البركة 

« . 
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طبعة /    157  ص  (وأخرجھ ابن المغازلي في كتاب مناقب أمیر المؤمنین بسند ثالث   
 .عن جابر ) نان بیروت لب

مخطوطة ، )  125ص ( وأخرجھ محمد بن سلیمان الكوفي بسند رابع في المناقب   
حّدثنا سلیمان بن :    حّدثنا إسماعیل بن موسى السدي قال: أحمد بن عبدان قال : ولفظ السند 

لما قدم علّي : عن جابر قال ،    حّدثنا سعید بن محمد األوذي ، عن أبي الزبیر: بالل قال 
 »... یا علي لو ال أن تقول فیك   «: بفتح خیبر قال لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على رسول اهللا

 .الحدیث عن جابر 

قال السید العالمة عبداهللا بن الھادي في ھامش حاشیة كرامة األولیاء في شرح حدیث   
إن فیك من عیسى ابن مریم : فقال  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(دعاني رسول اهللا« : )علیھ السالم(علي
وأخرجھ اإلمام : فذكره في شرحھ الحدیث الذي ذكرناه ، ثم قال في الھامش . الحدیث  »مثًال 

، وأخرجھ محمد بن سلیمان    القاسم بن إبراھیم في الكامل من طریق عبد الرزاق إلى جابر
: من المخطوطة ولفظ السند )   73  ص  (عن جابر من طریقین ، وأخرجھ الكنجي في 

حّدثنا الفضل بن الفضل بن العباس ، حّدثنا أبو عبداهللا محمد بن سھل ، حّدثنا محمد بن عبد 
حّدثني أبي ، عن زید بن علي ، عن أبیھ : البلوي ، حّدثني إبراھیم بن عبداهللا بن العالء قال 

یوم فتح )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا :قال )علیھم السالم(، عن جده ، عن علي بن أبي طالب
من طریقة زید بن علي ، عن آبائھ ، . الحدیث  »  لوال أن یقول طوائف من أمتي« خیبر 

وأخرجھ عبداهللا بن حمزة من طریقة الناصر األطروش في . وأخرجھ الخوارزمي عن علي 
 .انتھى . روایة األكوع بھاء الدین في أربعینھ 

: موضوع ، رواه الطبراني فقال : فقال )  192ص ( حدیث تكلم فیھ مقبل في وھذا ال  
حّدثنا یحیى : حّدثنا أحمد بن العباس المزني القنطري ، حّدثنا حرب بن الحسن الطحان قال 

انتھى . وذكر الحدیث . ، عن جده    بن یعلى ، عن محمد بن عبید اهللا بن أبي رافع ، عن أبیھ
. 

. منقوًال من أمالي المرشد باهللا )  320ص  1ج ( في المعجم الكبیر أخرجھ الطبراني   
» لسان المیزان    «ثم نقل كالم ابن حجر في حرب ویحیى ، ونقص مقبل كلمة من كالم 

 .انتھى . ، قالھ األزدي    أن حرب بن الحسن الطحان لیس حدیثھ بذاك: فعبارة المیزان 

، وذلك أنھا تفصل بین ما ھو من میزان الذھبي  فنقص مقبل كلمة انتھى ، ولھا داللتھا  
 .وما زاده بعدھا ابن حجر 

 

 ترجمة حرب بن الحسن



» لیس حدیثھ بذاك، قالھ األزدي«: عرفنا أن ترجمة حرب في میزان الذھبي ھي قولھ  
علیھ (وإذا كان الذھبي على شدة حرصھ على جرح الشیعة لدفع ما یروونھ من فضائل علي

تھ وما یروونھ مما یقوي مذھب الشیعة ، وشدة حرصھ على جرحھم لعداوة وأھل بی)السالم
المذھب ، ولم یجد الذھبي ما یرضیھ في حرب بن الحسن إال قول األزدي ، فقد دل ذلك على 

إنھ : أنھ لم یجد مثل كالم األزدي لغیره من أئمة الذھبي، ألن الذھبي قد تكلم في األزدي وقال
م فیھ، وكذلك ابن حجر تكلم فیھ في مقدمة الفتح، وقد مر بعض یسرف في الجرح وأنھ متكل

، وظھر أنھ ال یعمل بكالم األزدي عندھما ، فباألولى عندنا ألنھما ال  )95(ذلك في كتابنا ھذا
یرضیانھ ، وھو موافق لھما في المذھب فكیف نرضاه وھو خصم للشیعة ینصر مذھبھ 

 ؟  بجرحھم

وذكره ابن حبان في الثقات : انتھى ـ : ن حجر في لسان المیزان ـ بعد قولھ ثم قال اب  
لھ كتاب روى عنھ یحیى بن . ابن النجاشي عامي الروایة ، أي شیعي قریب األمر : فقال 

 .انتھى . زكریا اللؤلؤي 

وأما توثیق ابن حبان لحرب فال یعبأ بھ لتساھلھ في ذلك ، ) :  193ص ( في  قال مقبل  
 .ھ یوثق المجھولین كما ھو معروف عند علماء ھذا الفن فإن

إن توثیقھ للمجھولین مبني على مذھبھ في التوثیق ، وقد نقلناه عن لسان  :والجواب   
: ، ثم قال    وحاصلھ أن األصل السالمة عنده في من لم یتبین فیھ جرح. المیزان في ما مر 

رو عنھم إال الضعفاء فھم متروكون على ھذا حكم المشاھیر ، فأما المجاھیل الذین لم ی
وھذا الذي ذھب ) :    14   ص  1   ج  (قال ابن حجر ھناك في لسان المیزان . األحوال كلھا 

إلیھ ابن حبان ـ من أن الرجل إذا انتفت جھالة عینھ كان على العدالة إلى أن یتبین جرحھ ـ 
ي كتاب الثقات الذي ألفھ مذھب عجیب والجمھور على خالفھ ، وھذا ھو مسلك بن حبان ف

فإنھ یذكر خلقًا ممن نّص علیھم أبو حاتم وغیره أنھم مجھولون ، وكان عند ابن حبان أن 
جھالة العین ترتفع بروایة واحد مشھور ، وھو مذھب شیخھ ابن خزیمة ، ولكن جھالة حالھ 

یھ العدل من لم یعرف ف: وقد أفصح ابن حبان في قاعدتھ فقال .    باقیة عند غیره
فھذا ھو تساھلھ في التوثیق ، وقد تحصل منھ أنھ ال یعرف جرحًا فیمن .    الخ  ...   الجرح

وثقھ ، وحیث قد وثق حرب بن حسن الطحان فمعنى ذلك أنھ ال یعرف فیھ جرحًا ، وذلك 
كثیر منھ في حرب بن الحسن ، ألن ابن حبان یتشدد على الشیعة ویسرف في جرحھم 

، فإنھ یدعي علیھم الخطأ » المجروحین والضعفاء « كتابھ  وتضعیفھم كما عرفناه من
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والمناكیر وروایتھا عن المشاھیر أو االنفراد بالمناكیر أو نحو ھذا بما یظھر أنھ فیھ كاذب 
 .علیھم أو متعنت أو متعصب 

 

 ترجمة أبان بن عبداهللا البجلي

، وھو    أھل الكوفةأبان بن عبداهللا البجلي من ) :  99ص  1ج ( مثال ذلك قولھ في   
روى عنھ الثوري .    الذي یقال لھ أبان بن أبي حازم ، یروي عن أبان بن تغلب وأھل الكوفة

سمعت : ، أخبرنا الھمداني قال    ووكیع والناس ، وكان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكیر
 .انتھى . ما سمعت یحیى بن سعید یحدث عنھ بشيء قط : عمرو بن علي یقول 

مع أن عدم روایتھ  )علیھ السالم(یحیى بن سعید متعّنت وقد تكلم في جعفر الصادق :قلت   
عن أبان محتملة ألسباب مختلفة ، فال یدل على ما ادعاه ابن حبان من فحش الخطأ واالنفراد 

: ترجمة أبان فقال )    453   ص   1   ج   (وقد ذكر البخاري في تاریخھ الكبیر . بالمناكیر 
بن أبي حازم البجلي سمع أبا بكر بن حفص وعثمان بن أبي حازم ، سمع منھ أبان بن عبداهللا 

 .انتھى . وكیع وأبو نعیم وخالد ومحمد بن یوسف 

 ولم یذكر خطأ وال مناكیر ، أفكان البخاري ال یعرف حدیثھ ؟  

روى :   في ترجمة أبان)  296ص  2ج ( وفي كتاب الجرح والتعدیل البن أبي حاتم   
ووكیع وأبو أحمد الزبیري والفریابي وأبو سعید ، سمعت أبي یقول ذلك ، ثم عنھ الثوري 

ابان : صدوق صالح الحدیث ، وعن ابن معین أنھ قال : روى عن أحمد بن حنبل أنھ قال فیھ 
أفما كان یعرف حدیثھ . بن عبداهللا البجلي ثقة ، ولم یذكر في ترجمتھ خطأ فاحشًا وال مناكیر 

یعرفھ أحمد وال ابن معین ، وقد جرح ابن حبان بھذه الدعوى وما شاكلھا إال ابن حبان ؟ ولم 
فیروي الجرح أو . سمعت جعفر بن أبان یقول : أخبرنا مكحول قال : كثیرًا ، وتارة یقول 

التضعیف بھذا السند ، فجرح بھذا السند أو ضعف عددًا من الشیعة ، وجعفر بن أبان قد 
وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بل عبر عن كذبھ على رسول اهللا ذكره الذھبي في المیزان وضعفھ ،

الجعفر بن أبان ضعیف ومن أراد معرفة تشدد ابن ) : كذا ( قال الحاكم : في آخر ترجمتھ 
وعلى ھذا فھو غیر متھم . حبان على الشیعة فلیطالع كتابھ في المجروحین والضعفاء 

 .الحسن مقبول ال یقدر فیھ التساھل  فتوثیقة لحرب بن. بالتساھل متى وثق أحدھم 

( ، روى عن   حرب بن الحسن الطحان: وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل   
 .انتھى . شیخ :    روى عنھ أحمد بن یحیى الصوفي ، سألت أبي عنھ فقال) المطلب بن زیاد 

 1ج ( ي في المیزان قال الذھب. وھذا یفید أنھ غیر مجھول ألنھ یعبر عن معرفة درجتھ   
وال . ال بأس بھ : محلھ الصدق ، وال من قیل فیھ : ولم أتعرض لذكر من قیل فیھ ) :  3ص 



ھو صالح الحدیث أو یكتب حدیثھ أو ھو شیخ ، فإن ھذا وشبھھ یدل على عدم : من قیل فیھ 
 .انتھى . الضعف المطلق 

أبي حاتم فیھ أرجح من قول فكان من حقھ أن ال یذكر حرب بن الحسن ألن قول  :قلت   
، فتوثیق ابن   وبھذا ظھر أن حرب بن الحسن غیر مجھول. األزدي لما مّر في األزدي 

حبان لھ لیس من التساھل ، ألن تساھلھ خاص بالمجھولین أیضًا كما مر ، وھذا غیر مجھول 
كم وظھر أنھ لیس ممن یصلح الحكم على حدیثھ بالضعف فضًال عن الح. فتوثیقھ مقبول 

 .بالوضع 

 

 ترجمة یحیى بن یعلى األسلمي

وأما یحیى بن یعلى األسلمي القطواني فذكر في تھذیب ) :  192ص ( في  قال مقبل  
أن من الرواة عنھ حرب بن الحسن الطحان ویروي یحیى عن )  1526ص 7ج ( الكمال 

 .انتھى . محمد بن عبداهللا بن أبي رافع 

إنھ    «: إن الذي في سند الطبراني یحیى بن یعلى غیر منسوب ، فقولھ  :والجواب   
محل نظر ، واحتجاجھ بكالم صاحب التھذیب مدفوع حتى نطلع على روایة » األسلمي 

لحرب بن الحسن ، عن یحیى بن یعلى األسلمي القطواني منسوبًا عن محمد بن عبداهللا بن 
حتمل أنھ قالھ اجتھادًا ورأیًا ترجح عنده ، ال أبي رافع ، وذلك ألن كالم صاحب التھذیب ی

استنادًا إلى روایة مصرح فیھا بالنسبة لیحیى بن یعلى ، وإذا كان كذلك فیحتمل أنھ یحیى بن 
 .  یعلى المحاربي أو ابن حرملة وقد وثقوه

ولكن ال یكفي االحتمال ، فعلى فرض أن الذي في سند الطبراني ھو یحیى بن یعلى   
 .كر ما قال فیھ ونجیب عنھ األسلمي نذ

یحیى بن یعلى األسلمي القطواني أبو : وقال ابن حجر في تھذیب التھذیب  :قال مقبل   
قال عبداهللا بن :    ثم ذكر من روى عنھم ومن روى عنھ ، وبعد ذلك قال. زكریا الكوفي 

أبو وقال . مضطرب الحدیث : وقال البخاري . لیس بشيء : الدورقي عن یحیى بن معین 
یظھر أنھ حدیث واحد استضعفھ أبو حاتم ، وھو الذي . ضعیف الحدیث لیس بالقوي : حاتم 

أورده ابن عدي في الكامل في ترجمة یحیى بن یعلى أسنده من طریق یحیى بن یعلى ، عن 
بسام بن عبداهللا الصیرفي ، عن الحسن بن عمرو الفقمي ، عن معاویة بن ثعلب ، عن أبي 

من أطاعني أطاع اهللا ومن عصاني عصى اهللا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل اهللاقال رسو: ذر قال 
وھذا ال أعلم یرویھ عن بسام : قال  »، ومن أطاع علیًا أطاعني ومن عصى علّیًا عصاني 

 .انتھى ولم یورد حدیثًا غیره . بھذا اإلسناد غیر یحیى بن یعلى 



 .كوفي من الشیعة : وقال ابن عدي   

وھذا . انتھى . كوفي وھو في جملة شیعتھم ) :  2688ص  7ج ( عبارة الكامل  :قلت   
آخر ترجمتھ في الكامل كالم ابن عدي فیھ بعد أن حكى قول یحیى ابن معین والبخاري كما 

 .حكاه في تھذیب التھذیب ، فظھر أن الراجح عند ابن عدي خالف قول ابن معین والبخاري 

وأخرج ابن حبان لھ في صحیحھ حدیثًا طویًال : قلت : قال  .رجعنا إلى كالم ابن حجر   
،    یروي عن الثقات المقلوبات: في تزویج فاطمة فیھ نكارة ، وقد قال ابن حبان في الضعفاء 

. فال أدري ممن وقع ذلك منھ أو من الراوي عنھ ضرار بن صرد ؟ فیجب التنكب عما رویا 
 .   باختصار انتھى. یغلط في األسانید : وقال البزار 

، والترمذي ،    إنھ اختصر بحذف من أخرج لھ ، وھو البخاري في األدب :والجواب   
إسماعیل بن أبي خالد ، واألعمش وعبد الملك بن أبي : وبحذف الذین روى عنھم وھم 

، وأبو فروة الرھاوي ،    سلیمان ، وعثمان بن األسود ، وفطر بن خلیفة ، ویونس بن خباب
أبو بكر بن أبي : والذین رووا عنھ . ، وخلق    هللا المحلمي ، وقیس بن الربیعوناصح بن عبدا

شیبة ، وجندل بن والق ، وقتیبة بن سعید ، وأبو ھشام الرفاعي ، وإسماعیل بن أبان الوراق 
، والولید بن حماد ، وأبو نعیم الطحان ، وعباد بن یعقوب الرواجني ،   ، وجبارة بن المغلس

 . انتھى.   وآخرون

یظھر أن الرجل من كبار المحدثین ولكنھ كوفي من الشیعة ، وما ذكر عن ابن  :قلت   
لیس بشيء ، العتقاده فیھ : معین ال تقوم بھ حجة ، مع أنھ جرح مبھم ألنھ یحتمل أن یقول 

الغلو بالتشیع أو الرفض بزعمھم كما سبق لھ في غیره ، وكذلك الروایة عن البخاري ال 
ج ( ھا ولم أجد ذلك في التاریخ الكبیر للبخاري ، بل قال فیھ في ترجمتھ في یصح االحتجاج ب

وقطوان ) ابن شریح ( یحیى بن یعلى األسلمي القطواني ، كوفي سمع حیاة ) :  311ص  8
ولم یذكر اضطرابًا في حدیثھ ، وكذلك لم أجده في كتاب الضعفاء الصغیر . موضع انتھى 

التمحل لجرح الشیعة واعتماد ما ھو عندھم ضعیف من  وقد عرفنا من القوم. للبخاري 
روایات جرح الشیعة ، على أن االضطراب في بعض أحادیثھ ال یوجب طرح روایتھ كلھا 
المضطرب وغیره ، بل یترك المضطرب إذا لم یترجح فیھ وجھ دون وجھ ، ویعمل بما ال 

 .اضطراب فیھ إذا كان الراوي من أھل الصدق 

فلعلھ من أجل الحدیث في تزویج فاطمة أو » ضعیف الحدیث « : اتم وأما قول أبي ح  
 .نحوه فال نكارة ، لذلك ضعف حدیثھ فال التفات إلى تضعیفھ 

 .فذلك مدح لیس ذمًا » كوفي من الشیعة « : وأما قول ابن عدي   



فابن حبان مّتھم في المجازفة » یروي عن الثقات المقلوبات « : وأما قول ابن حبان   
« : مثل ھذه العبارة في الشیعة وغیرھم ممن یخالفھ في العقائد كما مّر مبسوطًا مع أن قولھ ب

یظھر منھ أن قلب الروایة لیس عادة » فال أدري ممن وقع ذلك منھ أو من الراوي عنھ 
. مطردة ولذلك تردد فیھ ، ولو كانت عادة ألطردت في حدیثھ الذي یرویھ ضرار وغیره 

 .في التعبیر لقصد التكثیر  فظھر أنھم یدلسون

فلعلھا روایة واحدة ظن أنھا » یغلط في األسانید « : ومثلھ قول البزار إن صح عنھ   
 .مقلوبة السند 

وروى عنھ أبو ) :  121ص  3ج ( وعبارة ابن حبان في كتاب المجروحین والضعفاء   
قع ذلك في روایتھ نعیم ضرار بن صرد یروي عن الثقات األشیاء المقلوبات فلست أدري و

 .انتھى المراد . منھ أو من أبي نعیم ؟ ألن أبا نعیم ضرار بن صرد سّیئ الحفظ كثیر الخطأ 

فقد دخل ھذا على أن الروایة للمقلوبات عند ابن حبان خاصة بما رواه عن یحیى   
والحدیث الذي نحن بصدده لیس من روایة ضرار بن صرد ، مع أن ذلك . ضرار بن صرد 

فقد رد ابن حبان . ن كما قال فالحمل على ضرار ھو الظاھر كما ال یخفى على منصف إذا كا
فوجب التنكب عما : على نفسھ وبّین تحاملھ على یحیى بن یعلى ، حیث قال في آخر كالمھ 

 .رویا ـ أي ضرار ویحیى بن یعلى ـ جملة وترك االحتجاج بھما على كل حال 

دیث یحیى من روایة غیر ضرار من الرواة الذین فلماذا یترك ح: البن حبان  فنقول  
سبق ذكرھم ؟ وابن حبان لم یعتل إال بھذه العلة ، إن روایة ضرار عنھ فیھا مقلوبات ، مع 

ویكفي في الرد علیھ أیضًا تصحیحھ لحدیث . إن ضرارًا سّیئ الحفظ كثیر الخطأ : أنھ قد قال 
حجر ، فالتصحیح إقرار من خصم یحیى بن یعلى حیث أورده في صحیحھ كما ذكره ابن 

وقد صحح لھ الحاكم . لخصمھ ، وأما التضعیف فھو دعوى ، وقد تبین فسادھا بما ذكرناه 
 .أیضًا حدیثًا مع أنھ قد أفاد في أول المستدرك أن التصحیح للحدیث توثیق لرواتھ 

حاق حّدثنا بكر بن محمد الصیرفي بمرو ، حّدثنا إس) :  128ص  3ج ( والحدیث في   
، حّدثنا القاسم بن أبي شیبة ، حّدثنا یحیى بن یعلى األسلمي ، حّدثنا عمار ابن زریق ، عن 

صلى اهللا (قال رسول اهللا: قال )رضي اهللا عنھ(أبي إسحاق ، عن زیاد بن مطرف ، عن زید بن أرقم

ي ربي من یرید أن یحیا حیاتي ویموت موتي ، ویسكن جنة الخلد التي وعدن« : )علیھ وآلھ وسلم
قال الحاكم  »فلیتول علي بن أبي طالب ، فإنھ لن یخرجكم من ھدى ولن یدخلكم في ضاللة 

وقد اعترضھ الذھبي بدعوى ال یغتر بھا من . ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه : 
فظھر أن دعوى مقبل وضع . عرف الذھبي وتعصبھ ضد الشیعة ، ألنھا دعوى بال دلیل 

نیة على تقلید مذموم ، وجرح مرسل وتضعیف مرسل بعبارات الحدیث دعوى فاسدة مب



مبھمة ، واعتماد ذلك إنما ھو تعصب واستمرار في محاربة السنة ، فقد شّنوھا حربًا عوانًا 
، ألنھا طالت مدة  )علیھم السالم(ضد األحادیث الدالة على أن الحق مع علي وسائر أھل البیت

نت قواعد مذھب العثمانیة ، وصار مذھب الشیعة غریبًا دولة بني أمیة فلم تذھب إال وقد تمّك
أو مستضعفًا ، فاستمرت العثمانیة على حربھ إلى الیوم ، وقوي جانبھم بأنھم ال یخالفون 
الملوك الظلمة ، بل یوجبون طاعتھم ویحرمون الخروج علیھم ، فعظمتھم ملوك الجور في 

 .في النادر أكثر العصور ، ولم یعرض لھم األذى والتخویف إال 

وشیعتھم فما زالوا مقھورین كما قال مقبل حیث )علیھ السالم(أما ذریة أمیر المؤمنین علي  
. وبحمد اهللا لم یزل الشیعة مقھورین : قال . والصراع قدیم بین الشیعة وأھل السنة : قال 

 .انتھى 

وج على وذلك بسبب قیام الملوك ضدھم حذرًا على كراسي الملك ، ألنھم یرون الخر  
الظلمة عند التمكن ، فما زالت ملوك الجور تقتلھم وتحبسھم وتشّردھم وتنفر الناس بما 

ووافق الملوك على ذلك العثمانیة ، فأوجبوا طاعتھم واعتبروا القائمین لجھادھم . تستطیع 
خوارج ، ونفروا الناس عنھم ، وجرحوا كثیرًا منھم وتطلبوا العلل لجرحھم حرصًا على دفع 

 .اتھم المخالفة لمذھب العثمانیة روای

 وأحبار سوء ورھبانھا*** وھل أفسد الناس إال الملوك 

 

*   *   * 
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 )علیھم السالم(التستر بحب أھل البیت

أھل البیت رحمھم كنتم تظنون أنكم تستطیعون أن تتستروا بالدعوة إلى حب  :قال مقبل   
 اهللا ، وما كنتم تعلمون أنھ سیأتي یوم تنكشف فیھ أباطیلكم ؟

إن الزیدیة بنوا دینھم على األدلة العقلیة والشرعیة ، وكان من دینھم حب  :والجواب   
خارجیًا لنصرتھ إیاھم ، وال أھل البیت وأن ال یجرحوا محّدثًا بوالئھ ألھل البیت ، وال یسموه 

من عالمة اإلیمان وبغضھ من )علیھ السالم(یعدوا جھادھم فتنة ، بل كان من دینھم أن حب علي
؟ ومذھبھم مبني على األدلة أصوًال وفروعًا كما   فأین األباطیل التي انكشفت. عالمة النفاق 

اط للناصر األطروش ، ھو محقق في كتبھم مثل كتب القاسم بن إبراھیم والھادي ، والبس
وشرح التجرید للمؤید باهللا ، والشافي للمنصور باهللا عبداهللا بن حمزة ، واالعتصام لإلمام 
القاسم بن محمد ، وفرائد الآللئ لإلمام محمد بن عبداهللا الوزیر ، وغیر ذلك كثیر ، أما 

الناس ، وإرجاف مذھبكم فإنكم بنیتموه على دعایات مزیفة ، وُشَبھ مزخرفة ، وأكاذیب على 
 .على العامة ، ونكشف في كتابنا ھذا إن شاء اهللا ما تیسر من ذلك بعون اهللا وتوفیقھ 

 

 الدعوة إلى التقلید

ومن أعظم مطایاكم الدعوة إلى التقلید األعمى ، حتى ال یعلم الناس إلى أین  :قال مقبل   
 :تدعونھم ویكونون كما قیل 

 غویت وإن ترشد غزیة أرشد*** وما أنا إال من غزیة إن غوت 

األول الدعوة إلى التقلید في علم الحدیث : إنكم جمعتم بین أمرین متناقضین  :والجواب   
تصحیحًا وتضعیفًا ونحو ذلك ، فتوجبون على الناس اعتماد الصحیحین ، وال ترون لھم حقًا 

قلت یا مقبل  ولھذا. في تحریر فكر واعتماد ما أدى إلیھ اجتھادھم من تصحیح أو تضعیف 
 .انتھى . ومن أنت حتى تصحح وتضعف ) :  16ص ( لعلي بن ھادي في 

أفلیس ھذا إلزامًا لھ أن یقلد في التصحیح والتضعیف ؟ ألنھ مأمور باتباع السنة ، وأنت   
تعیب علیھ أنھ خالفھا بزعمك ، ثم أنت تقطع علیھ طریق االجتھاد في التصحیح لنفسھ 

نھ یلزمھ أن یقّلد في التصحیح والتضعیف ألنھ ال یصلح لالجتھاد والتضعیف ، فمعنى ذلك أ
 في ذلك ، فكیف تدعوه إلى التقلید وأنت تملي اآلیات القرآنیة في التحذیر من التقلید ؟



ألیس یلزم من وجوب اتباع السنة على المكلف وتحریم التقلید علیھ أن یكون صالحًا   
، فال یقال للمكلف    ًا ، ولیترك ما رآه ضعیفًاللتصحیح والتضعیف للعمل بما یراه صحیح

من أنت حتى تصحح وتضعف ؟ كما ال یصح أن یقال لمكلف بالعمل بكتاب : باتباع السّنة 
من أنت حتى تصّحح وتضعف ؟ ھو مثال : من أنت حتى تفسر القرآن ؟ بل إن قولك : اهللا 

إرجاف ودعوة إلى التقلید ، كما  من أمثلة اإلرجاف الذي ذكرت أنكم بنیتم مذھبكم علیھ ، فھو
ابن المبارك ، ویحیى بن سعید ، وأحمد ، ویحیى ، والدارقطني : دعوتم إلى التقلید ألسالفكم 

، وأبي حاتم ، وابن حبان ، والذھبي ، وأضرابھم في الجرح والتعدیل وأصولھما ، واعتبرتم 
میتم الزمخشري بالجھل بالسنة من خالفھم جاھًال بالسنة وإن كان من أكابر العلماء ، حتى ر

ألجل ھذا المعنى ، وحتى جھلتم علماء الحدیث من الزیدیة ، وزعمتم أنھم لیسوا من رجال 
الفن ، فلیس رجال الفن عندكم إال أئمتكم ومن قلدھم في الجرح والتعدیل وأصولھما كما بّیناه 

ول ما قالوه من جرح وتعدیل سابقًا في أول كتابنا ، فأنتم تدعون إلى التقلید حیث توجبون قب
بدون حّجة ، وتدعون إلى التقلید حیث توجبون اعتماد تصحیح البخاري ومسلم ألحادیث 
الصحیحین بدون حجة لكم على صحة ما صححاه ، إال دعوى اإلجماع وھي في التحقیق 

وغیرھم مبنیة على أنكم أنتم أھل اإلجماع ، دون سائر األمة من الزیدیة واإلمامیة والمعتزلة 
( ، حیث قال في   وقد ذكر مقبل نفسھ اعترافًا بأنھا ال تصح دعاوي اإلجماع في مثل ھذا. 

من ادعى : وما أكثر دعاوي اإلجماع المزعومة ، ورحم اهللا اإلمام أحمد إذ یقول ) :  14ص 
 وقد مر زیادة على ما. انتھى . اإلجماع بعد الصحابة فھو كذب ، وما یدریھ لعلھم اختلفوا 

 .، فأنتم في حال دعوتكم إلى التقلید تحذرون من التقلید  )96(ھنا من تحقیق ھذا البحث

لعلي بن ھادي لّما غلط في تالوة )  82ص ( ثم إن من الدعوة إلى التقلید قول مقبل في   
ماء وال داللة فیھ على أن الغالط ال ، والغلط یكون من العل )97(آیة وقد غلط مقبل كما قدمنا

وإذا كنت ال تحفظ جزء عّم فكیف تتعاطى علم الحدیث : ثم قال مقبل . یحفظ جزء عّم 
 .انتھى . وتصحح وتضعف 

 .فھذا معناه كاألول ھو الدعوة إلى تقلید أسالف مقبل كما ال یخفى على منصف   

تعزى مثل ھذا الفتوى إلى رجل  إنھ لعار كبیر على أھل بیت النبوة أن :قال مقبل   
 :ینتسب إلیھم ، ولكن أین أنتم وأین أھل بیت النبوة رحمھم اهللا ؟ ولقد أحسن من قال 

 إذا كانت النفس من باھلھ*** ما ینفع األصل من ھاشم 

 :وقال آخر   
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 إال الفتى في أدبھ*** لیس الفتى كل الفتى 

 أولى بھ من نسبھ*** وبعض أخالق الفتى 

، والعمدة عند أھل    إن ھذا من اإلرجاف الذي ذكرنا أنھم بنوا مذاھبھم علیھ :واب والج  
 .التحقیق الدلیل ال السب واإلرجاف 

وإلیك األخطاء النحویة واإلمالئیة في جواب العالم البارع ـ ) :  83ص (  قال مقبل  
« الصواب . »  وقد اعتمدت في الجواب بما« : یعني السید علي بن ھادي الصیلمي ـ قولھ 

 .اعتمد علیھ ، كما في كتب اللغة : ألنھ یقال » على 

بل یصلح تعلیقھ . اعتمدت : أنھ ال یتعین ھنا تعلیق الجار والمجرور بقولھ  :الجواب   
، وعلى ھذا فالمعتمد   بالجواب ، وھو أقرب إلیھ ، والجواب یتعدى بالباء ، فیقال أجاب بكذا

اعتمدت في الجواب : الجواب بھ ألنھ صار ذكره تكرارًا لو قال علیھ حذف لالكتفاء بداللة 
: ، فإنھ تكرار في المعنى كأنھ قال   بما رواه البخاري ، اعتمدت على ما رواه البخاري

أجبت بما رواه البخاري معتمدًا علیھ ألجل كذا ، واعتمدت على ما رواه البخاري مجیبًا بھ 
 .ألجل كذا ، فھو تكرار في المعنى 

كتبت :    على أن الباء لآللة واالستعانة كما تقول» اعتمد « وأیضًا یحتمل أن یتعلق بـ   
اعتمدت بالعصا على األرض ، فصحت التعدیة بالباء على معناھا : وكما تقول . بالقلم 

األصلي ال على المجرور بھا معتمد علیھ ، بل على أنھ معتمد بھ ، وآلة لالعتماد ، كما تقول 
اعتمدت بما رواه البخاري على نفي قول الخصم : بمرفقھ على األرض ، فكأنھ قال اعتمد : 

 .أو على العمل بمذھبي 

 .وال یقال إن حروف الجر تتناوب فإنھ لیس على إطالقھ  :قال مقبل   

 .ال حاجة إلى ذلك  :والجواب   

ن كثیرًا لیس ، فإ» یقولون « صوابھ » وقد سمعت كثیرًا یقول « : وقولھ  :قال مقبل   
 .للمفرد 

إن كثیرًا لیس جمعًا حقیقة ، وال ھو ھنا عام ، فیصح عود الضمیر باإلفراد  :والجواب   
باعتبار أنھ اسم مفرد للجملة ، ویصح عوده بالجمع باعتبار أجزاء الجملة ، وقد جاء في 

وقد استعمل اإلفراد  )98(]وكثیر حق علیھ العذاب  [: القرآن الجمع واالفراد ، قال اهللا تعالى 
: وقولھ ) :  399ص  5ج ( ، حیث قال في تفسیره    ابن كثیر في تفسیره بناء على ما ذكرنا

ممن  ]وكثیر حق علیھ العذاب  [أي یسجد طوعًا مختارًا متعبدًا بذلك  ]وكثیر من الناس  [
 .امتنع وأبى واستكبر 
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 .ما رواه البخاري ومسلم وأحمد ـ ھي أمھات مراجع المسلمین ھذه ـ یعني  :قال مقبل   

ھذا یؤكد أنكم ال تعتبرون المسلمین إال أنفسكم ، وأن دعوى إجماع المسلمین  :والجواب   
 .مبنیة على ذلك الخیال الكاذب 

ومن یشاقق    [: وإن كانت لكم طریقة غیر ھذه فحسبكم قول اهللا تعالى  :قال مقبل   
بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم الرسول من 

 . )99(]وساءت مصیرًا 

إن طرق السّنة كثیرة ، والحدیث منتشر بین األمة اإلسالمیة وال دلیل على  :والجواب   
ة الكتب ، بل وال على صحة كل ما فیھا ، فذكر اآلیة ھو من اإلرجاف حصر السنة في الثالث

صلى اهللا (الذي بنیتم مذھبكم علیھ ألنھ ال نزاع في وجوب اّتباع السنة التي جاء بھا رسول اهللا

صلى اهللا علیھ وآلھ (، والخالف في بعض الروایات بمعنى إنكار صحتھا عن رسول اهللا)علیھ وآلھ وسلم

یحة في نظر المخالف ال یسوغ أن یقال لھ مشاقًا للرسول ومتبعًا غیر سبیل لحّجة صح)وسلم
صلى اهللا (إن خالفكم ألحادیث الشیعة مشاقة للرسول: المؤمنین ، إال أن یكون لنا أن نقول فیكم 

إن خالفكم : فكیف إن كان لنا أن نقول . واتباع لغیر سبیل المؤمنین فحسبكم ذلك )علیھ وآلھ وسلم
صلى اهللا علیھ (عتمادًا على الروایات المكذوبة أو المتشابھة ، أو المنسوخة مشاقة للرسولللقرآن ا

ألنھ قد وصى أّمتھ بالقرآن ، وأكد الوصیة بھ في حدیث الثقلین مع مشاقتكم لھ في )وآلھ وسلم
 .سب ذریتھ وظلمھم ومعاونة ظالمیھم ؟ فأنتم شركاء في ظلمھم 

 قى اإللھ غدًا بظلميلمن یل*** فویل ثم ویل ثم ویل 

 حین الخالئق للحساب تساق*** یا لیت شعري ما یكون جوابھم 

 أھل السما والحاكم الخالق*** حین الخصیم محمد وشھوده 

كما دل علیھ الحدیث الذي رواه جمھور )علیھ السالم(ثم إن من سبیل المؤمنین حب علي  
ومقبل وأضرابھ متھمون بعدم ھذه .  »ال یحبك إال مؤمن وال یبغضك إال منافق « : المحدثین 

السبیل في قلوبھم وإن ادعوھا بألسنتھم فإن أفعالھم وأقوالھم األخرى تكذب ذلك أو تشكك في 
 . )100(]واهللا على كل شيء شھید  [صدقھ 

لیكون  وأنا أعلم لماذا عزوت إلى البخاري ومسلم ومسند أحمد ، فعلت ذلك :قال مقبل   
 .الخ ... كالمك مقبوًال 

إن أراد لیكون كالم السید علي بن ھادي مقبوًال بإیھام أنھ موافق في أنھا  :والجواب   
وإن أراد لیكون . حّجة في كل ما فیھا فھذه دعوى على علي بن ھادي ، وال دلیل علیھا 
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مر شائع بین علماء كالمھ مقبوًال عند خصمھ الحتجاجھ علیھ بما یقول بأنھ حّجة ، فھذا أ
الزیدیة المتقدمین والمتأخرین ، یحتجون على الخصم بما یلزمھ لیكون كالمھم مقبوًال أي 

 .یلزم الخصم قبولھ فیقبلھ إن أنصف 

صدرت جوابك بأن الروایات ) كذا ( ولكنك لم توفق إذا « : عقیب ھذا  فقول مقبل  
التوھم من مقبل أو التجاھل ، وھو ال قول ال أساس لھ إال » الواردة في التأمین ال تصح 

یعتقد إال أن علي بن ھادي أراد االحتجاج علیھ بما یلزمھ قبولھ ال إیھام الوفاق على أن تلك 
 .الكتب عمدة في كل شيء 

 

 بحث فیما علیھ أھل الیمن

بما علیھ وھل تعلم أنكم اآلن لستم متمسكین بما علیھ أھل الیمن ولكن  :قال مقبل   
 .الروافض من إیران وغیرھا 

إن أھل الیمن كانت لھم الفضیلة بظھور المذھب الزیدي في بالدھم ،  :والجواب   
ونصرتھم ألھل البیت من عھد الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین ، وأما التشیع فھو فیھم 

، وكانوا )هللا علیھ وآلھ وسلمصلى ا(في وقت رسول اهللا)علیھ السالم(منذ جاھدوا بین یدي أمیر المؤمنین
معھ حتى خرج بسر بن أرطاة ، فذلك تاریخ دخول النصب إلیھ ، ولكن الیمن لم یقبلھ بل 

علیھ (ظھرت فیھ أعالم الشیعة من العلماء والشعراء ، ورواة فضائل أمیر المؤمنین

قد أفاده وفضائل سائر أھل البیت ، حتى استدعوا الھادي كما ذكره أھل التاریخ ، و)السالم
ولو كان أھل الیمن على ) .  478ص 1ج( الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة والده 

طریقة مقبل وأسالفھ لما استدعوا الھادي ، وال فتحوا لھ البالد ، وقد لجأ إلى الیمن قبلھ جده 
بھ  وقد حقق ھذه الجملة أحمد ابن محمد الشامي في كتابھ الذي رّد. القاسم بن إبراھیم وغیره 

 .فلیطالع فإنھ مطبوع منشور » جنایة األكوع    «جنایة األكوع على اإلكلیل تحت عنوان 

 .ولكن بما علیھ الروافض من إیران وغیرھا  :وأما قول مقبل   

، وھذا االسم   إن اسم الروافض للخطابیة الذین رفضوا زید بن علي :عنھ  :فالجواب   
أحد األجوبة على » اإلجادة في دفع اإلسراف « كتاب ال یصلح للزیدیة كما حققناه في أول 

وقد قال النووي )  87ص ( الباز المجموعة في كتاب اإلیجاز في الرد على فتاوى الحجاز 
سموا رافضة ألنھم : قال األصمعي وغیره ) :  103ص  1ج ( في شرحھ على مسلم 

 .انتھى . رفضوا زید بن علي فتركوه 

ًا من أئمة مقبل ھم من إیران ـ من بخارى وأصبھان ونیسابور وأّما إیران ، فإن كثیر  
. وغیرھا كما ذلك مذكور في كتب الرجال ، ومنھم ابن المبارك الذي انتمى إلیھ مقبل 



وبالجملة فھم أبعد عن اسم الروافض ، وذلك مصداق الحدیث الذي ذكره ابن كثیر في 
حّدثنا یونس بن عبد :    بن جریرقال ابن أبي حاتم وا: فقال )  306ص  7ج ( تفسیره 

، عن العالء بن عبد الرحمن ، عن أبیھ ،    األعلى ، حّدثنا ابن وھب ، أخبرني مسلم بن خالد
وإن تتولوا یستبدل قومًا  [: تال ھذه اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أبي ھریرة أن رسول اهللا

یا رسول اهللا ، من ھؤالء الذین إن تولینا استبدل بنا : قالوا  )101(]غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم 
ھذا وقومھ ، « : فضرب بیده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : ثم ال یكونوا أمثالنا ؟ قال 

 .انتھى .  »ولو كان الدین عند الثریا لتناولھ رجال من الفرس 

 ]وإن تتولوا    [: ذكر قول اهللا تعالى عند )  67ص  6ج ( وفي الدر المنثور للسیوطي   
أخرج سعید بن منصور ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردویھ ، عن 

من ھؤالء ؟ وسلمان : قیل  ]  وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم [: لما نزلت : أبي ھریرة قال 
 . )102(»  رس وقومھھم الف« : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إلى جنب النبي

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حمید ، والترمذي ، وابن جریر ، وابن أبي حاتم ،   
صلى اهللا علیھ وآلھ (تال رسول اهللا: الدالئل عن أبي ھریرة والطبراني في األوسط ، والبیھقي في 

یا رسول : فقالوا ] وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم  [: ھذه اآلیة )وسلم
صلى اهللا (اهللا ، من ھؤالء الذین إن تولینا استبدلوا بنا ثم ال یكونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول اهللا

ھذا وقومھ ، والذي نفسي بیده لو كان اإلیمان « : منكب سلمان ثم قال على )علیھ وآلھ وسلم
 . »منوطًا بالثریا لتناولھ رجال من فارس 

 [: تال ھذه اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن النبي)رضي اهللا عنھ(وأخرج ابن مردویھ عن جابر  
فارس ، لو كان الدین بالثریا « : اآلیة ، فسئل قال  ]وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم 

 .انتھى .  »لتناولھ رجال من فارس 

عن عبید اهللا بن الحارث بن جزء ) :  519ص  2ج ( وأخرج ابن ماجة في السنن   
یخرج ناس من المشرق فیوطئون « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: الزبیدي قال 

 .یعني سلطانھ  »  للمھدي

أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حّدثنا عبد ) :  458ص  2ج ( للحاكم  وفي المستدرك  
لما نزلت : العزیز بن محّمد ، حّدثنا العالء بن عبد الرحمن ، عن أبیھ ، عن أبي ھریرة قال 

، من ھؤالء الذین إذا تولینا   یا رسول اهللا: قالوا ] وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم  [: 
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ھذا صحیح على شرط » ھم الفرس ھذا وقومھ   «: إلى جنبھ فقال استبدلوا بنا ؟ وسلمان 
 .مسلم ولم یخرجاه 

صلى اهللا علیھ (في الفضائل في األقوال یعني عن النبي)  78ص  13ج ( وفي كنز العمال   

أسعد العجم باإلسالم أھل فارس ، وأشقى العرب بھ ھذا الحي من بھز أو تغلب « : )وآلھ وسلم
المعرفة ـ یعني أخرجھ عن إسماعیل بن محمد بن طلحة األنصاري ـ عن ، أبو نعیم في  »

 .أبیھ عن جده 

أفاد أنھ »    أعظم الناس نصیبًا في اإلسالم أھل فارس« : وفیھ في الصفحھ المذكورة   
 .أخرجھ الحاكم في تاریخھ والدیلمي عن أبي ھریرة 

بالثریا ال تنالھ العرب لنالھ رجال  لو كان اإلیمان معلقًا« : وفیھ في الصفحة التي تلیھا   
 .أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن قیس  »من فارس 

)   64  ص  1   ج  (وفي حاشیتھ على ھذا الحدیث أنھ ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   
وأفاد أنھ أخرجھ أبو .   »   لو كان اإلیمان معلقًا بالثریا لنالھ رجال من أبناء فارس« : بلفظ 

 .عن قیس بن سعد )  353ص  18   ج  (یعلى والبزار والطبراني ھو في المعجم الكبیر 

لو كان الدین معلقًا بالثریا لتناولھ أناس « : وفي كنز العمال في الصفحة المذكورة   
)    251   ص   10  ج   (وأفاد أنھ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر .  »من أبناء فارس 

عن ابن مسعود وابن أبي شیبة عن أبي  »لتناولھ ناس من أبناء فارس « : وفي لفظھ 
 .ھریرة 

یا أبا أیوب ال تعیره بالفارسیة فلو أن الدین معلق بالثریا « : وفیھ في الصفحة أیضًا   
 .   أفاد أنھ أخرجھ الشیرازي في األلقاب عن سفینة »لنالتھ أبناء فارس 

فخیرتھ من خلقھ من : إن هللا تعالى خیرتین من خلقھ « : التي بعدھا وفیھ في الصفحة   
وأفاد أنھ أخرجھ الدیلمي عن عبداهللا بن رزق  »العرب قریش ، ومن العجم فارس 

 .المخزومي 

حّدثنا یونس ، عن ابن وھب ، عن ) :  31ص  3ج ( وفي مشكل اآلثار للطحاوي   
د الرحمن ، عن أبیھ ، عن أبي ھریرة أن رسول بن خالد ، عن العالء بن عب) كذا ( مسلمة 

 ]وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم  [: تال ھذه اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
یا رسول اهللا ، من ھؤالء الذین إن تولینا استبدلوا بنا ثم ال یكونوا أمثالنا ؟ فضرب : ، قالوا 



ھذا وقومھ ، ولو كان الدین عند الثریا لتناولھ رجال من الفرس « : على فخذ سلمان وقال 
«)103( . 

حّدثنا عبد العزیز بن محمد : حّدثنا سعید بن منصور قال : نا یونس بن یزید قال وحّدث  
وإن تتولوا  [:    لما نزلت: حّدثنا العالء بن عبد الرحمن ، عن أبیھ قال : الدراوردي قال 

من ھم یا رسول اهللا ؟ قال وسلمان إلى : قالوا  ]یستبدل قومًا غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم 
، ثم ذكر بعد ھذا سندًا للحدیث من طریق عبداهللا بن  »نعم الفرس ھذا وقومھ «  :جنبھ قال 

جعفر والد علي بن المدیني عن العالء بن عبد الرحمن عن أبیھ عن أبي ھریرة ، واعتذر 
 .لروایتھ عن عبداهللا بن جعفر المذكور 

لو أن الدین معلق بالثریا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وأخرج الخطیب من ھذا الحدیث قولھ  
بسند آخر عن أبي ھریرة ، وفي سنده أبو سفیان األسدي ، ذكره  »لتناولھ رجال من الفرس 

 ) . 313ص  10ج ( في ترجمتھ 

بسنده عن شھر بن حوشب ، عن أبي )  69ص  1ج ( )علیھ السالم(وفي أمالي المرشد باهللا  
لو كان العلم معلقًا بالثریا لتناولھ قوم من « : )آلھ وسلمصلى اهللا علیھ و(قال رسول اهللا: ھریرة قال 

 .انتھى .  )104(»أبناء فارس 

، فھذه الجملة ) الدین ( والمشھور ) العلم : ( وھو في كنز العمال أحد روایاتھ بلفظ   
نواصب كما ھي عادتھم االعتماد في نصرة مذھبھم تبطل الدعایة المكذوبة التي یفتریھا ال

. یھودي خرج من صنعاء . سبب التشیع : على الدعایات المكذوبة ، فتارة یقول بعضھم 
. سببھ أناس من الفرس لم یسلموا في الباطن فأرادوا اإلفساد بین المسلمین : وتارة یقولون 

دلة الصحیحة والروایات الكثیرة وكأن النواصب ال عقول لھم فیعلموا أن التشیع ثبت باأل
: الشھیرة ، فسببھ الكتاب والسنة ال أسطورة النواصب ، بل ال یبعد أن یصیب الحق من قال 

إن سبب النصب أن الذین أسلموا یوم الفتح لم یسلموا إال بالسیف ، ولم تكن نیتھم اإلسالم ثم 
والدعایة والرشوة ، فأسسوا  لما الحت لھم الفرصة بقتل عثمان ابتّزوا أمر األمة بالسیف

النصب ألھل البیت لئال یعارضوھم في األمر وال ینازعوھم اإلمارة ، ولم یبالوا بما سفكوا 
من دماء المسلمین ، وما سببوا لھ من الخالف الذي استمر إلى ھذا الزمان ، وما أسسوا من 

 .قواعد الباطل التي كان بھا ھالك جمھور األمة وفساد الدین 

 

 في كتب الزیدیةبحث 

                                                           
كتاب فضائل الصحابة ، : ، باختالف یسیر ، صحیح مسلم  4518كتاب تفسیر القرآن ، الحدیث رقم : صحیح البخاري ) 103(

 . 3184كتاب تفسیر القرآن ، الحدیث رقم : وسنن الترمذي .  4619و  4618الحدیث رقم 
 . 7609باقي مسند المكثرین ، الحدیث رقم : مسند احمد ) 104(



فلیست أنفسنا مطمئنة إلى الرجوع إلى شيء من كتب الشیعة إال ) :  87ص (  قال مقبل  
بعد النظر في حال المؤلف من كتب الجرح والتعدیل ، ثم بعد النظر في إسناد الحدیث ، 

 .» الروض الباسم    «والمعتبر في ھذا كتب المحدثین ألنھم ھم أھل الفن كما في 

إن أراد كتب المحدثین من غیر الزیدیة فال وجھ لذلك ، ألن الثقة تقبل  : والجواب  
روایتھ سواء كان ممن تعدونھم أھل الفن أم ال ، ولو كان ذلك شرطًا لما صح حدیث إال إذا 
كان سنده من أولھ إلى آخره من رجال الفن ، وحینئذ یذھب أكثر السّنة ، بل وتنسد الطریق 

نیدھا من طریق الزیدیة ، ألن رواتھا لیسوا من أھل الفن على رأي إلى المؤلفات التي أسا
مقبل ، وتلك جملة كبیرة من الكتب منھا كتب ابن الوزیر وابن األمیر والشوكاني وبعض 

 .كتب المحدثین من القوم 

فال یجب تقلیده ، وقد عمل ھو بكتب الزیدیة » الروض الباسم « وأما صاحب   
في روایة اإلجماع ، وھي أشد من روایة الحدیث وقد مدح » نظار تنقیح األ« واعتمدھا في 

 :البحر الزخار بقولھ 

 فافخر على األقران أي فخار*** غرق الضالل ببحرك الزخار 

ص  1   ج  (وكذلك الشوكاني اعتمدھا فإنھ نقل من طبقات الزیدیة في البدر الطالع   
فحقق األزھار :    ، قال  من كتب الزیدیةوأثنى على والده في ترجمتھ بقراءتھ جملة )  482

وشرحھ البن مفتاح ، وحواشیھ ، وبیان ابن المظفر ، والبحر الزّخار ، ومختصر الفرائض 
الشفاء لألمیر الحسین : للعصیفري ، وشرحھ للناظري ـ إلى أن قال ـ وقرأ في كتب الحدیث 

. وسف ، وشرح اآلیات للنجري الثمرات للفقیھ ی:    ، والشمائل للترمذي ، ومن كتب التفسیر
 .انتھى 

 .فلو كان ال یرى الثقة بكتب الزیدیة لكان الثناء على أبیھ سبًا لھ   

ونشأ على ما نشأ علیھ ) :  486ص  1ج ( وكذلك في ترجمة اإلمام علي بن محمد   
 .انتھى . سلفھ الصالح من االشتغال بالعلم والعمل 

وكذلك قال في ترجمة المھدي أحمد . الصالح منھم وھو من كبار أئمة الزیدیة وسلفھ   
وتبحر في العلوم واشتھر فضلھ وبعد صیتھ : والصفحتین بعدھا )  122ص  1ج ( بن یحیى 

ـ ثم قال ـ ) األزھار والغیث والبحر الزخار : وذكر لھ نحو ثالثة وعشرین مصنفًا منھا ( 
زیدیة الیمن في جمیع جھاتھ على وقد انتفع الناس بمصنفاتھ ال سیما الفقھ ، فإن عمدة 

انتھى . ولما اشتھرت فضائلھ وكثرت مناقبھ بایعھ الناس .. األزھار وشرحھ والبحر الزخار 
. 



إنھ ال : فھو یثني على اإلمام وعلى كتبھ وإن خالفھ في المذھب ، فلم یقل كما قال مقبل   
، ذكر في ترجمتھ قراءتھ   وما بعدھا)  214ص  2ج ( وكذلك لما ترجم لنفسھ . یوثق بنقلھ 

في كتب الزیدیة في قراءة كتبھم ، وأخذ كتب الحدیث عنھم ، وإن خالفھم في المذھب فذاك ال 
یعني اتھامھم على طریقة مقبل ، بل ھو خالف في الرأي ال اتھام ألصحاب الكتب وال 

 .مخالفة في صدق المؤلفین وأمانتھم كما یرومھ مقبل 

 

 فیما ینبغي االطالع علیھ منھابحث في الكتب والخالف 

وإنني أنصح لطلبة العلم باالطالع على الردود على الشیعة ، ) :  87ص (  قال مقبل  
: قال في حاشیتھ . ومن أنفعھا كتب محمد بن علي الشوكاني ، ومحمد بن إبراھیم الوزیر 

سماعیل ومحمد بن إ: ثم قال . وخصوصًا العواصم والقواصم ، ومختصره الروض الباسم 
األمیر ، وصالح بن مھدي المقبلي ، وحسین بن مھدي النعمي ، فإن ھؤالء مخالفون لھم 

ومن أحسن الردود علیھم ، منھاج السنة لشیخ . وعارفون لمذاھبھم ، وكتبھم كالردود علیھم 
 .اإلسالم ابن تیمیة ومختصره المنتقى للحافظ الذھبي 

لمن طالع في الكتب المذكورة أن ال یغتر بھا وال  إنني أنصح: ، وباهللا التوفیق والجواب   
یعجل على قبول ما فیھا ، وأن یطلع على األجوبة التي في كتب الزیدیة ، ومن أھمھا وأنفعھا 

لإلمام المنصور باهللا عبید اهللا بن حمزة وإن كان متقدمًا قبلھم فإنھ ألفھ ردًا على ) الشافي ( 
التعلیق الوافي على ( لح ردًا على المذكورین ، وكذلك فقیھ الخارقة ، فاشتمل على ردود تص

لإلمام ) االعتصام ( ، وكذلك )رضي اهللا عنھ(لعمي العالمة الحسن بن الحسین الحوثي) الشافي 
القاسم بن محمد ففیھ فائدة عظیمة بالنسبة إلى مواضع الخالف بین الزیدیة وغیرھم في 

الرد على المقبلي لإلمام المنصور باهللا محمد بن في ) فرائد الآللئ ( مسائل عدیدة ، وكذلك 
عبداهللا الوزیر وھو متأخر ، ومعظم ھذا الكتاب الرد على المقبلي ، ومحمد بن إبراھیم 

للسید العالمة أحمد ابن اإلمام ) العلم الواصم في الرد على الروض الباسم ( وكذلك . الوزیر 
( وكذلك )   ھـ   1375   (ھر رمضان سنة الھادي الحسن بن یحیى القاسمي ، المتوفى في ش

وبخصوص مذھب .    ألخیھ السید العالمة عبداهللا ابن اإلمام الھادي) حاشیة كرامة األولیاء 
، ومن الكتب النافعة ـ الغطمطم ـ لمحمد    )  اإلیجاز في الرد على فتاوى الحجاز( الوھابیة 

لوامع األنوار « من الكتب المفیدة بن صالح السماوي الرد على السیل الجرار للشوكاني ، و
لشیخي السید العالمة مجد الدین بن محمد بن منصور ، وغیرھا من كتبھ وكتب الزیدیة » 

فإن لھم ردودًا كثیرة ، وال ینبغي للمطلع المنصف أن یشتغل بكتب خصومھ دون النظر في 
 . أجوبة الزیدیة ، فإنھ كالقضاء ألحد الخصمین قبل سماع ما یقول اآلخر



أما منھاج ابن تیمیة فأصلھ رّد على بعض اإلمامیة ، وقد رد علیھ بعضھم ردودًا وافیة   
« ال ینبغي للمنصف أن یعرض عنھا أو ینظر إلیھا بعین االحتقار ، ومن أھمھا وأجمعھا 

وفضائل أمیر . تألیف عبد الحسین أحمد األمیني النجفي أحد عشر مجلدًا أو أكثر » الغدیر 
 .ثالثة مجلدات » دالئل الصدق « من المؤمنین 

 

*   *   * 
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المنھج األقوم في الرفع « الضم ، اغتر المفتي بما رآه في ) :  92ص (  قال مقبل  
ضعیفة وموضوعة وال یدري أن المنھج األقوم یحتاج إلى تقویم ، ففیھ أحادیث . »   والضم

وال  »لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ « : وما ال أصل لھ ، ومن األمثلة على ذلك حدیث 
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یثبت عن رسول اهللا

تألیف عالمة العصر مجد الدین بن محمد المؤیدي » المنھج األقوم « إن  :والجواب   
، ومقبل قد عرف المؤلف المذكور وسمع )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(العالم بكتاب اهللا وسنة رسولھ

منھ بعض ما یكون ، لكن لم یكن لدیھ من المال ما یرغب فیھ مقبل ، فرغب عنھ مقبل كما 
 .رغب بنو إسرائیل عن المن والسلوى ، وھي من الخصال التي أشبھ فیھا أھل الكتاب 

مقبًال یراھا ضعیفة عنده  وأما األحادیث فالمؤلف أعرف بھا وبالصحیح وغیره ، ولكن  
وعند أشباھھ ، ولیسوا حجة على غیرھم في التصحیح والتضعیف كما رددناه مرارًا ، بل لنا 

 .أن نعتبر صنیعھ ھذا وأمثالھ محاربة للسنة النبویة ودعوة عصبیة 

فقد رواه الھادي واحتج بھ في  »لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ « : وأما حدیث   
تخب ، ورواه المؤید باهللا في شرح التجرید في مسائل كتاب الصالة في مسألة األحكام والمن

وھذا كلھ منصوص علیھ : إلى أن قال . ویكره للمصلي أن ینفخ في صالتھ أو یشیر : قال 
حّدثنا الناصر ، : واستدل على ذلك بما أخبرنا بھ أبو الحسین بن إسماعیل قال . في األحكام 

حّدثنا أحمد ابن عیسى ، عن حسین ، عن أبي خالد ، عن زید : عن محمد بن منصور قال 
رجًال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أبصر رسول اهللا   «: قال )علیھ السالم(بن علي ، عن آبائھ ، عن علي

 .انتھى .  )105(»أما ھذا فلو خشع قلبھ لخشعت جوارحھ : یعبث في الصالة بلحیتھ فقال 

قل  [. وھذا سند معمول بھ عند الزیدیة ، وال یشترط في صحتھ أن یصح ألئمة مقبل   
 . )106(]كل یعمل على شاكلتھ فربكم أعلم بمن ھو أھدى سبیًال 

ـ من حدیث محمد بن )  17ص ( أي في المنھج األقوم ومثل ما ذكره ـ  :قال مقبل   
نھى أن یجعل الرجل یده على یده في صدره في الصالة وأمر أن یرسلھما « : الھادي وفیھ 

« . 

                                                           
 .ي عن العبث باللحیة في الصالة ، وذكرت روایات في ذلك لقد ورد في كتب االمامیة الفقھیة النھ) 105(
 . 84اآلیة : سورة اإلسراء ) 106(



وقد كنت أردت أن أتتبع ما فیھ من مخالفة السنة فتركت ذلك لعلمي أن الناس  :قال مقبل   
ینھ فال یعتمد على شيء من كتب الشیعة ، وإني قد سئموا ھذه األباطیل ، ومن یرد السالمة لد

أحمد اهللا إذ رأیت طلبة العلم بالیمن ال یثقون بھم وال بكتبھم وكلما رأوھم یحاربون السنة 
 .سقطوا من أعینھم 

وقد كنت أردت أن أتتبع ما فیھ من مخالفة السنة « : أما قولھ : ، وباهللا التوفیق والجواب   
نصف في المنھج األقوم ال یجده إال متمسكًا بالسنة معتمدًا علیھا ، ولكن فإن الناظر الم. » ... 

صلى (، وھم أعداء ذریة رسول اهللا   مقبًال ال یرى السنة إال مذھب أسالفھ الذین یقلدھم في دینھ

الذین یعتبرونھم أھل بدع وضالل ، ال یستثنون منھم إال القلیل ، واقتداء بھم في )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ه الطریقة ، فھو یحذر من االعتماد على كتب آل رسول اهللاھذ

 .» ... لعلمي أن الناس قد سئموا ھذه األباطیل «  :وأما قولھ   

لو كان ھذا صدقًا لما اشتغلت بالسید علي بن ھادي وجوابھ وھو أدنى وأبعد  :فالجواب   
مطبوع ، ولیس للسید علي ابن ھادي من المكانة عن التفات الطالب ، ألنھ مخطوط غیر 

عند العامة ما لعالمة العصر مجد الدین أّیده اهللا ، ولكن األظھر أن مقبًال عسر علیھ مرامھ ، 
واستوعر الجواب الذي یھواه عن المنھج األقوم من حیث قوة الحجة فیھ ووضوح الحق 

إنھ : ولسنا نقول  )107(]نشاء لقلنا مثل ھذا  لو   [: لطالبیھ ، فأشبھ الكفار القائلین في القرآن 
عجز عن الجواب ، ولكنھ رأى نفسھ یعجز عن جواب مستحسن ، وكره أن یأتي بما ھو عند 
كل مطلع مستھجن ، فالعجز ھنا ھو العجز عن جواب یرتضیھ لنفسھ ، وال یخشى عاره عند 

ال یمكن الجواب عن المنھج األقوم إال ببذاءة لسان ،  ولعلھ مع ذلك یرى أنھ. أصحابھ 
وسباب للمؤلف ، وھو یعرف علمھ وفضلھ ، فكره لنفسھ التورط في ذلك إما لخوف أن یدعو 

 .علیھ أو لغیر ذلك 

 .» ... وإني أحمد اهللا إذ رأیت طلبة العلم بالیمن ال یثقون بھم «  :وأما قولھ   

 [فھو غیر صحیح وإنما ھي كذبة من أكاذیبھ ، وكأنھ أراد بھا أن یتحف بھا أصحابھ   
 . )108(]یعدھم ویمّنیھم وما یعدھم الشیطان إال غرورًا 

 .» وكلما رأوھم یحاربون السنة سقطوا من أعینھم « : وأما قولھ   

بتك للسنة ، فمقتضاه أن تسقط من أعینھم ألنك إنك تقول ھذا في سیاق محار :فالجواب   
صلى اهللا علیھ وآلھ (وشیعتھم من سنة رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تحارب ما یرویھ آل رسول اهللا

بدون حّجة صحیحة ، بل تقلیدًا لخصومھم ، ومیًال عن اإلنصاف وعدم مباالة بما فات )وسلم
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ة وروایات النواصب ، وبذلك تبین أن دعوتك إلى سنتھم من السنة إذا لم یكن من سنة العثمانی
، ألنك لو كنت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لیست إال عصبیة مذھب ، ال حرصًا على سنة رسول اهللا

 .حریصًا على السنة النبویة حقًا ما حاربتھا لترضي النواصب وتنصر مذھبھم 

 

 مبحث في المرتضى محمد بن الھادي وبقیة البحث في الض

النھي أن یجعل الرجل « : أما الحدیث الذي أخرجھ محمد بن الھادي وفیھ  :قال مقبل   
فھذا حدیث باطل یشھد القلب  »یده على یده في صدره في الصالة وأمر أن یرسلھما 

 .ببطالنھ إذ لیس لھ أصل في كتب المحدثین 

إن العثمانیة أعرضوا عن أھل البیت وحدیثھم ، أما في عھد األمویة فكانت  :والجواب   
تلك حالة تستدعي اإلعراض ، خوفًا من األمویة أو رغبة في التقرب إلیھم ، ولذلك تجد 
حدیثھم قلیًال عندھم ، وأما بعد ذلك فقد كانت تقررت قواعد النصب ، وكان الجمھور مائلین 

الختالف المذھب ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذریة رسول اهللا)یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(عن آل الرسول
وموافقین أیضًا للدولة العباسیة التي قامت ضدھم ، وأیضًا كان بعض حدیثھم مما تنكره 
العامة لمخالفتھ مذھبھم ، فكانت تلك أیضًا تستدعي من كثیر من الناس تركھ ، لمیلھم إلى ما 

صلى اهللا علیھ وآلھ (فلھذا المعنى صار كثیر من حدیث آل رسول اهللا. ور ألفوه ومضى علیھ الجمھ

وشیعتھم غریبًا أو منكرًا عندكم ، وذلك نتیجة الفتنة العمیاء فتنة األمویة التي كانت فیھا )وسلم
فاالحتجاج على بطالن ھذا الحدیث بأنھ لیس لھ أصل في كتب المحدثین جھالة . ھلكة األمة 

لم یرووا من حدیثھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حدثین الذین ھم بمعزل عن آل الرسول، ألنھ یعني الم
إال النادر ، ولم تكثر مخالطتھم لھم بحیث یسمعون منھم ما عندھم ، وكیف ذلك والملوك 
ضدھم ؟ والعثمانیة إلى إرضاء الملوك أقرب ألنھم یوجبون طاعتھم ویعتبرون الخارجین 

 .عاة فتنة على الظلمة خوارج أو د

وانظر ما صنع أحد كبار المحدثین من القوم ، ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح   
كنت عند :    بسنده عن األصمعي عبد الملك بن قریب قال)  284ص  1ج ( والتعدیل 

ھارون أمیر المؤمنین وأبو یوسف بجنبھ ، إذ دخل علیھ أبو إسحاق الفزاري ، فأقیم من بعید 
: ، وقع الشیخ موقع سوء ، قال   إنا هللا وإنا إلیھ راجعون: إلیھ ھارون فقال فنظر : ، قال 

أنت الذي تحرم لبس السواد ـ یعني شعار : فقال لھ ھارون : وإذا الرجل عزیم صریم ، قال 
معاذ اهللا یا أمیر المؤمنین ، أنا من أھل بیت سنة وجماعة ، : فقال : الدولة العباسیة ـ قال 

في بعض ھذه الثغور وخرج أخي مع إبراھیم إلى البصرة ، فقال لي أستاذ  ولقد خرجت مرة
ھذا ـ أي أبو حنیفة استاذ أبي یوسف ـ لمخرج أخیك مع إبراھیم أحب إلّي من مخرجك ، 
وھو یرى السیف فیكم ، فلعل ھذا الجالس بجنبك أخبرك بھذا ، على ھذا وعلى أستاذه لعنة 



أدن حتى أقعده فوق أبي یوسف ، وأبو یوسف منكس : ل لھ فما زال ھارون یقو:   اهللا ، قال
 .انتھى المراد . رأسھ 

فانظر كیف ُتقرِّب الملوُك أصحاَب السنة والجماعة بزعمھم ، وتقوم ضد أھل البیت   
وشیعتھم ، فكیف وقد قامت السیاسة الدولیة ضدھم قرونًا متتابعة ال ینتشر لھم حدیث أو 

، فكیف مع ذلك ینكر   أن یظھر لطالبھ إن خفي وصار غریبًا تاریخ لوال أن الحق ال بد
حدیثھم ویحكم ببطالنھ ؟ وقد تبین أنھ لیس مما شأنھ أن لو كان الشتھر ورواه العثمانیة الذین 

صلى اهللا علیھ (تقربھم الملوك ویوجبون طاعتھا ویعتبرون ذلك سنة وجماعة وھم عن آل الرسول

لعترة وأنصارھم حجاب من السیاسة الدولیة واختالف المذھب ، بمعزل وبینھم وبین ا)وآلھ وسلم
ومع ذلك ما رواه أحد شیعتھم أنكروه وجرحوا الراوي ، فانقطعت عنھم الطریق ولم یبلغھم 
إال النادر الذي یعرض في الحاالت النادرة ، التي تتفق اتفاقًا ال بطریقة قصدھم ومالزمتھم 

أنظار المنصفین یتبین أنھ ال وجھ لحكم مقبل ببطالن  لألخذ عنھم ، وبھذا الذي نلفت إلیھ
 . )علیھم السالم(حدیث المرتضى الذي رواه في كتاب النھي عن آبائھ

فإن سبب إنكار مقبل وأضرابھ وجھلھم بھ ، أنھم سدوا على أنفسھم بابًا من أبواب العلم   
 .ففاتھم من السنة خیر كثیر 

من المتمذھبة یضع المسألة ثم یضع لھا إسنادًا وقد كان بعض المتعصبة  :قال مقبل   
 .انتصارًا للمذھب 

إن ھذا إنما یكون من الفجار والمنافقین ، فأما أھل الفضل والورع والصبر  :والجواب   
والجھاد والعلم والتحقیق كمحمد بن الھادي فال یجوز أن یظن بھم ھذا ، بل تجویزه یؤدي 

، وقد كان المرتضى بالمحل    علیھ أھل المذاھب المختلفة إلى سد باب السنة ، إال فیما یجمع
الرفیع في الدین والورع والعلم والصبر ، وكان من المجاھدین مع أبیھ ، وبعد وفاة أبیھ 
الھادي بایعھ الزیدیة إذ كان أخوه الناصر غائبًا ، ثم تنازل عن األمر تورعًا وزھدًا في 

 .الرئاسة 

: (   على حدیث ابن عمر)  104ص  13ج ( لبخاري قال ابن حجر في شرحھ على ا  
ویحتمل أن یكون بقاء األمر : قال ابن حجر ) ال یزال ھذا األمر في قریش ما بقي منھم اثنان 

في قریش في بعض األقطار دون بعض ، فإن بالبالد الیمنیة ، وھي النجود منھا طائفة من 
تلك البالد معھم من أواخر المائة الثالثة ـ إلى لم تزل مملكة  )علیھما السالم(ذریة الحسن بن علي

، وال یتولى اإلمامة فیھم إال من   وكبیر أولئك ـ أي أھل الیمن ـ یقال لھ اإلمام: أن قال ـ 
 .انتھى المراد . یكون عالمًا متحریًا للعدل 

 غایة األماني في أخبار: وقال یحیى بن الحسین بن القاسم بن محمد في كتابھ المسمى   
فیھا مات اإلمام الھادي )  298( ودخلت سنة : ما لفظھ )  201ص  1ج ( القطر الیماني 



إلى الحق المبین یحیى بن الحسین بن القاسم بن إبراھیم صلوات اهللا علیھ ، وكانت وفاتھ في 
ذي الحجة آخر ھذه السنة ودفن في صعدة ، وقام بعده بأمر اإلمامة والرئاسة العامة ولده 

حمد بن الھادي بوصیة من أبیھ ، وكان ورعًا زاھدًا متقلًال كثیر العبادة مؤثرًا المرتضى م
للعلم والعمل ، وكانت بیعتھ في المحرم من السنة اآلتیة ، فكاتب العمال وقام بحرب 
القرامطة ، وما زال كذلك إلى شھر ذي القعدة من السنة اآلتیة ، ثم جمع وجوه الجند وأعیان 

. طبة بلیغة عاب علیھم أشیاء یكرھھا ، وعزم على التخلي واالعتزال الناس وخطب فیھم خ
 .انتھى المراد 

فقد حقق مقبل . وال خالف بین الزیدیة أن المرتضى من كبار أفاضل أئمة الزیدیة   
 .نصبھ باتھامھ بما ال یصدر إال عن فاجر أو منافق 

ادي وال من ألف مثل محمد بن فلن یقبل ھذا الحدیث الباطل من محمد بن الھ :قال مقبل   
 .الھادي 

إن مقبًال قد أكد بھذا الداللة على نصبھ ، فإنھ یقبل من النواصب ما خالف  :والجواب   
القرآن وال یحتاج إلى ألف ناصبي لیعدل عن القرآن ، ویعتمد حدیثھم ویعتبر نفسھ بذلك 

الھادي مع جاللتھ قربھ من متبعًا للسنة الحاكمة بزعمھ على القرآن ، ولو راعى لمحمد بن 
ما » ارقبوا محمدًا في أھل بیتھ    «وقبل فیھ شفاعة أبي بكر ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

جسر على ھذه الكلمة المتضمنة لسبھ ألف مرة أو رمیھ بألف ضعف أو بألف جرح ، وذلك 
ن العاص إنما ھي ، مثل معاویة وعمرو ب   یدل على أن تعظیمھ لحرمة من یسمیھم صحابة

صلى اهللا علیھ وآلھ (عصبیة مذھب وحمیة لمذھب النواصب ، ال رعایة لصحبة رسول اهللا

ألنھ لو كان یحبھ ألحب قرابتھ ورقبھ فیھم ، ألن من الطبیعي فیمن یحب . ومحبة لھ )وسلم
 :إنسانًا أنھ یحب أوالده على قدر محبتھ لھ ، كما یحب بلده وداره ، ولذلك قال الشاعر 

 أقبل ذا الجدار وذا الجدارا*** أمر على الدیار دیار لیلى 

 ولكن حب من سكن الدیارا*** وما حب الدیار شغفن قلبي 

 :وقال آخر   

 ونأت مساكنھ وشط مزاره*** یا عین إن بعد الحبیب وداره 

 إن لم تریھ فھذه آثاره*** فتمتعي یا مقلتي ولك الھنا 

أضرابھما الفئة الباغیة ، وقد قتلوا في ذلك البغي من فما لھ یتأول لمعاویة وعمرو و  
ومن یقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جھنم خالدًا فیھا  [: المؤمنین ألوفًا ؟ وقد قال اهللا تعالى 

 ...صدق اهللا العظیم  )109(]وغضب اهللا علیھ ولعنھ وأعّد لھ عذابًا عظیمًا 
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وھذه اآلیة الكریمة فیمن قتل مؤمنًا واحدًا ، فكیف بمن قتل ألوفًا ؟ ثم ترى مقبًال   
السابقین األولین ، وأضرابھ یتأولون لھم ویغتفرون لھم قتل المؤمنین ، وسب الصحابة من 

ثم لما جاءتھ ھذه الروایة التي أنكرھا ، وھي من إمام علم . ویجعلھم في ذلك كلھ مجتھدین 
وعمل وزھد وورع ، بادر إلى جرحھ وأطلق لسانھ في سّبھ مع رّده لحدیثھ بدون ضرورة ، 

 أم حسب الذین في قلوبھم مرض أن لن یخرج اهللا   [وإنما ھو النصب الكامن قد ظھر 
ھذا الحدیث وإن صح فھو معارض : ولوال نصبھ لكان یكفیھ أن یقول  )1(]أضغانھم 

بالروایات ، التي ھي عند مقبل أصح وأكثر وأشھر ، وذلك یكفي في الترجیح ألن العلماء 
یعدلون عن الصحیح إلى األصح ، وإلى الصحیح لضرب من ضروب الترجیح ، وال 

ون إلى تكذیب الراوي ورمیھ بالوضع لعصبیة المذھب مع علمھ وفضلھ وصدقھ یحتاج
إن مقبًال قد أكد بذلك تحقیق نصبھ ، ألنھ عجل على جرح المرتضى : فلذلك قلنا . وأمانتھ 

بما دعتھ إلیھ العداوة بال ملجئ للجرح إال التصنع لدى النواصب والحقد على آل رسول 
الذي لھ ملك * وما نقموا منھم إّال أن یؤمنوا باهللا العزیز الحمید  [ )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(اهللا

مع أن حدیث المرتضى لم یصرح  )2(]السماوات واألرض واهللا على كل شيء شھید 
بمخالفة أحادیث الضم كلھا ، ألن التصریح فیھ إنما ھو النھي عن وضع الید على الید في 

فلم » إنھ لم یثبت في تعیین مكان الضم شيء من األحادیث « : وقد قال مقبل . صدر ال
 .یخالف حدیث المرتضى حدیثًا صحیحًا عند مقبل بالنظر إلى النھي عن الضم على الصدر 

فأما إرسال الیدین عن الصدر فلیس صریحًا في منع الضم تحت السرة لعدم التنافي   
وعلى ھذا تبین أنھ لم یخالف كل . ال بإرسال الیدین عن الصدر أي إذا فسر اإلرس. بینھما 

أحادیث الضم ولم یخالف صحیحًا منھا عند مقبل ، فما الوجھ في رده حینئذ یا مقبل ؟ ثم ما 
 ؟ )3(الوجھ في جرح اإلمام

 حین الخالئق للحساب تساق*** یا لیت شعري ما یكون جوابھم 

 أھل السما والحاكم الخالق*** ن الخصیم محمد وشھوده حی

وأما الحدیث الذي استشھد بھ المفتي ـ یعني السید علي بن ھادي الصیلمي ـ  :قال مقبل   
أنھ نھى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما روي عنھ: ، وفیھ » نصب الرایة « ناقًال لھ من التعلیق على 

در ، وعزاه المعلق على نصب الرایة إلى الحافظ ابن عن التكفیر وھو وضع الید على الص
القیم في الفوائد ، فقد استشھد بالباطل على الباطل ، وصار أعمى یقود أعمى ، فالمعلق على 
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من : فیقال لھذین وللحافظ ابن القیم . نصب الرایة حنفي جامد ، والمفتي شیعي غال جاھل 
 ؟  جالھأخرج ھذا الحدیث ؟ وأین سنده حتى ینظر في ر

أین سند : إن مقبًال یشتھي السب ولم یكن محتاجًا إلیھ ھنا ، إذ یكفي أن یقول  :والجواب   
ومن العجیب رمیھ للمعلق على نصب الرایة بالجمود ، . الحدیث ؟ فإّنا ال نقبل المرسل 

والمطلع على التعلیق یعرف أنھ من أھل النظر والتبحر في البحث واالطالع ، ولعل السبب 
 .نھ حنفي ، وھم یكرھون الحنفیة ویتحاملون علیھم كما تراه في میزان الذھبي أ

أصحابنا : وقال یحیى بن معین ) :  324ص  1ج ( وفي حاشیة سنن الدارقطني   
 .انتھى . یفرطون في أبي حنیفة وأصحابھ 

السید  وأما.    أما ابن حبان فقد تكلم في إمامھم أبي حنیفة وأكثر وجد واجتھد في جرحھ  
 .علي بن ھادي فلھ أسوة بمحمد بن الھادي 

ونسبھ إلى البدائع البن )  316و  315ص  1ج ( والحدیث في تعلیق نصب الرایة في   
فخرج ) .   91ص  3   ج  (وأصرح منھ ما قال في البدائع : القیم ، فقال في أول الكالم 

» بدائع الفوائد « ابن القیم السید علي بن ھادي من عھدتھ ، وأما المعلق فقد ذكر كتاب 
ولعل مقبًال سب المعلق على نصب . والجزء والصفحة ، فقد أنصف من شك في صدقھ 

، وانتقد )علیھ السالم(الرایة ألنھ نصر الضم تحت السرة وذكر عن ابن القیم تصحیحھ عن علي
وبسط في تغلیط » على صدره « على الشوكاني روایتھ عن ابن خزیمة تصحیح روایة 

 .» على صدره « الشوكاني وتخطئتھ ، وحقق أنھ ال ذكر للتصحیح عند ابن خزیمة لحدیث 

لو سكت الشوكاني : من المجلد األول )  317ص ( قال المحقق على نصب الرایة في   
وصححھ ، : عن ھذا كما سكت الحافظ ابن حجر والنووي وغیرھما ـ یعني أنھم لم یقولوا 

وكیف ما كان فقولھ : إلى أن قال . ل ھذا الحدیث لكان أولى بھ كما قال الشوكاني ـ ممن نق
ھذا : قال أبو داود : یعني في نیل األوطار )  193ص  6ج ( ھذا كقولھ في حدیث ركانة في 

 .انتھى . حسن صحیح ، وإّنا لم نر ھذا التصحیح في شيء من نسخ أبي داود واهللا أعلم 

لما لم یستطع تصحیحھ احتال لذلك بحیلة ، فقال یرید الضم على الصدر ، ولكنھ  ومقبل  
وأصح ما ورد ـ یعني في تعیین موضع الیدین عند الضم ـ حدیث ) :  102ص ( في 

ولكنھ مرسل والمرسل من قسم الضعیف ، » على صدره « : طاووس عند أبي داود ، وفیھ 
على الصدر ، والذي یظھر لي أنھ من الموسع فیھ ، سواء وضع تحت السرة أو فوقھا أو 

 .وإن كان ھذا المرسل أصح ما ورد في الباب 

ان التعبیر بالصحة مغالطة ، وذكرھا مع االعتراف بضعفھ إلرسالھ مناقضة  :والجواب   
وإنما أراد أن یجعلھا وسیلة الختیار ذلك » أصح ما ورد في الباب « : ، فال التفات إلى قولھ 



جعلھما في موضع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان رسول اهللاإذا ك: بواسطة التخییر ، ولكن یقال لھ 
صلى (معین فالمشروع االقتداء بھ في محلھ ، وأن ال یثبت التخییر إال بدلیل ، إما أن یثبت أنھ

كان یضع تارة على صدره وتارة على سّرتھ ، وتارة تحت السرة ، ولكن لیس )اهللا علیھ وآلھ وسلم
ضع الیمنى : إما أن یثبت التخییر بالقول ، كأن یقول ھذا في شيء من روایات الضم ، و

. على الیسرى على الصدر أو فوق السرة أو تحتھا ، وال یوجد ھذا في شيء من الروایات 
أو تثبت روایة صحیحة أنھ وضعھما على صدره ، وروایة أخرى صحیحة أنھ وضعھما 

بل الروایات كلھا ویحمل فوق السرة ، وروایة أخرى صحیحة أنھ وضعھما تحت السرة ، فتق
على أنھ تارة یفعل ما في روایة الصدر ، وتارة یضعھما على السرة وتارة تحتھا ، ویكون 

فظھر أن تخییره بین الثالثة المواضع تحت السرة . ھذا من القسم األول زدناه إیضاحًا 
تعارضھا وفوقھا وعلى الصدر ال دلیل لھ علیھ ، بعد قولھ بضعف روایات تعیین المحل مع 

 .، وإذا لم یصح االحتجاج بشيء منھا فكیف یصح قبولھا كلھا والتخییر بینھا 

في الضم فوق السرة أو تحتھا ، ولم )علیھ السالم(ومن العجیب أنھ ذكر الروایة عن علي  
على أنھ من فعل علي ، وفعل الصحابي « : یعین لفظھا ، وإنما تشاغل بتضعیفھا ، ثم قال 

أال یمكن الجمع ؟ أما ھذا الحدیث فلو ثبتت روایات ) :  101ص ( في  وقال» لیس بحجة 
إنھ من تنوع العبارات ، وإن كل صحابي : تحت السرة وفوق السرة وعلى الصدر لقیل 

 .روى ما شاھد فیكون ، الكل مشروعًا 

حرف امتناع المتناع ، ومقتضى ذلك أنھ امتنع التخییر المتناع ) لو ( إن  :والجواب   
 صحة ، فما بالھ نسي ھذا فلجأ إلى التخییر بین الثالثة المواضع بخصوصھا بدون حّجة ؟ال

بعض من لم یشم رائحة الحدیث ، وال عرف شیئًا عن : تنبیھ ) :  100ص (  قال مقبل  
یدري ما معنى إن حدیث الضم مضطرب ، وھذا دلیل على أنھ ال : قال . المصطلح 

ھو أن یختلف في الحدیث على راو فتارة یرویھ : المضطرب عند المحدثین ، فالمضطرب 
أو في متن الحدیث فتارة یرویھ بالنفي وتارة باالثبات ، أو . عن فالن ، وأخرى عن فالن 

أن تكون الطرق : ویشترط في المضطرب أمران . یرویھ بألفاظ ال یمكن الجمع بینھا 
 .القوة ، فلو كانت إحداھما أقوى من األخرى رجحت األقوى  متكافئة في

أنھ جاھل بالحدیث نفسھ ، ثم » لم یشم رائحة الحدیث « : إن معنى قولھ  :والجواب   
معناه أنھ جاھل بمصطلح أسالف مقبل ، فأما » وال عرف شیئًا عن المصطلح « : قولھ 

مصطلح أسالفھ فال نسلم ، ألنھ قد رمیھ بالجھل بالحدیث فكذب واضح ، وأما رمیھ بجھل 
نقل من كتاب علوم الحدیث للحاكم ، ولو سلمنا فال یھم الجھل بما لیس من كتاب اهللا وال سنة 



، فأما التعبیر باالضطراب فالمقصود بھ أن روایات الضم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسولھ
 .ى تضاربھا باعتبار المحل متضاربة باعتبار كیفیتھ وباعتبار محلھ ، ویمكن االقتصار عل

إن روایات تعیین المحل لو تواردت على محل واحد لقوي بعضھا ببعض ، : وتحقیقھ   
وصح العمل بھا عنده لتعاضدھا واتفاقھا على معنى واحد ، وإن كانت كل واحدة على 

كان انفرادھا ضعیفة ، فلما اختلفت اعتبرت متضاربة بالخالف ، ألن الجمع بینھا متعذر إذا 
بمعنى إثبات الضم في القدر المشترك بین المواضع الثالثة أو األربعة كلھا في حالة واحدة 
في القیام في الصالة ، وإثبات الجمع بمعنى التخییر بین الثالثة بخصوصھا إن كان على 

وإن كان مع . معنى قبول كل روایة في تعیین المحل ، فال یصح ، ألن كل واحدة ضعیفة 
اد علیھا فإثبات حكمھا بال دلیل تشریع بال دلیل وھو بدعة ، فالتخییر بدعة ، فلھذا عدم االعتم

اعتبرت الروایات في تعیین المحل مضطربة ألن اختالفھا أبطل العمل بھا ، وھي متكافئة 
في الضعف الستوائھا في أن كل واحدة منھا ال یعمل بھا وحدھا عنده ، فكان الراجح عنده 

 .الوقف 

 

 

 عیین محل الضم والتوضیح لرواتھحدیث ت

حّدثنا أبو توبة ، حّدثنا الھیثم یعني ابن : وقال أبو داود ) :  96ص (  وأما قول مقبل  
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان رسول اهللا: حمید ، عن ثور ، عن سلیمان بن موسى ، عن طاووس قال 

ھذا .    وھو في الصالةیضع یده الیمنى على یده الیسرى ثم یشد بینھما على صدره )وسلم
 .الحدیث أصح ما ورد في تعیین موضع وضع الیدین ولكنھ مرسل 

 :  ال نسلم انھ أصح ، ففي سنده ثالثة كل واحد منھم متھم بالنصب :فالجواب   

أموي أنھ » تھذیب التھذیب « سلیمان بن موسى ، فقد أفاد ابن حجر في  :األول   
دمشقي في زمن دولة بني أمیة ، فھو من عاصمة النصب وبیت النصب ، وفي زمن النصب 

. ، فاجتمعت فیھ القرائن الثالث ، وال التفات إلى توثیق من وثقھ ألنھم یوثقون النواصب 
أحد الفقھاء ، ولیس : وقال النسائي . عنده مناكیر : ومع ھذا ففي ترجمتھ قال البخاري 

حدیث الشامیین : وقال عمرو بن علي :    حدیث ، وفي ترجمة عبداهللا بن العالءبالقوي في ال
 .وھذا شبھ اإلقرار ألن عمرو بن علي غیر متھم فیھم . كلھ ضعیف ، إال نفرًا 

ثور بن یزید الحمصي ، فھذا شامي حمصي ، ومع ذلك ففي  :الثاني من رجال السند   
كان ثقة في الحدیث ویقال إنھ كان قدریًا ، : د قال ابن سع» تھذیب التھذیب « ترجمتھ في 



ال أحب رجًال قتل : وكان جده قتل یوم صفین مع معاویة ، فكان ثور إذا ذكر علّیًا یقول 
 .جدي 

وفي ذھني أن جملة القتلى في صفین من الطرفین سبعون ألفًا ، أما أصحاب علي  :قلت   
وإذا كان النواصب لھذه العلة بعددھم . الشام منھم فھو خمسة وعشرون ألفًا ، والبقیة من أھل 

من بنیھم وبعددھم من أبناء بنیھم یكون النواصب من أھل الشام لھذه العلة وحدھا أكثر من 
 .مائة ألف فضًال عما تنتجھ التربیة األمویة وسیاستھا الدولیة 

د في فھو الھیثم بن حمید ، أفا :وأما الثالث من رجال السند المتھمین بالنصب   
الزمان : أنھ دمشقي ومن مشائخھ ثور بن یزید ، فاجتمعت فیھ عالمتان » تھذیب التھذیب   «

والمكان ، فدمشق كانت عاصمة النصب والدولة في ذلك الزمان لبني أمیة ، ومع ھذا فقد 
ھذا ، فألمر ما اختار مقبل ھذا .    اختلف فیھ كما في ترجمتھ وبعضھم وثقھ وبعضھم ضّعفھ

أعجبھ ، وجعلھ أرجح األسانید في تعیین موضع الضم مع اعترافھ بضعفھ إلرسالھ ، السند و
ولعل ھنا سرًا آخر وھو أن الضم على . واألرواح جنود مجندة ، وكل إلى شكلھ یطرب 

 .الصدر فعل الیھود ومقبل قد كثرت فیھ الخصائص التي أشبھ بھا أھل الكتاب وحذا حذوھم 

دًا البن القیم ، وفي ھذا البحث ترك تقلیده لما روى عن وقد كنت عھدت مقبًال مقل  
ذكر ھذا .    من السّنة وضع الكف على الكف في الصالة تحت السرة: أنھ قال )علیھ السالم(علي

ونسبھ إلى ابن القیم ، وأفاد أنھ )  315ص ( المعلق على نصب الرایة في المجلد األول 
، وذلك فـي تعلیق نصب    وأفاد أنھ صححھ)  91ص  3ج ( ذكره في كتابھ بدائع الفوائد 

 .الرایة فـي الصفحة المذكورة فـي السطر الذي قبل آخر سطر 

فھال جعل مقبل ھذا أصح ما روي في تعیین موضع الضم ؟ وقد صححھ إمامھ ابن   
القیم ، وقد نقلھ مقبل عن سنن أبي داود وأحمد بن حنبل وابن أبي شیبة والدارقطني والبیھقي 

: وجّد مقبل في محاربة ھذه الروایة فتكلم في السند ھناك فقال )  95ص ( كره مقبل في ، ذ
الحدیث في سنده عبد الرحمن بن إسحاق وھو الكوفي ضعیف ، وزیاد بن زید مجھول ، ثم 

لكن أحادیث فوق السرة : وادعى فیھ اضطراب السند فقال )  101ص ( تكلم علیھ في 
لرحمن بن إسحاق وھو ضعیف ، وقد اختلف علیھ فیھ ـ أي وتحت السرة تدور على عبد ا

اضطرب فیھ ـ فتارة یرویھ عن زیاد بن زید ویجعلھ من مسند علي ، وتارة عن سیار بن 
على أبي ھریرة ، وتارة یرویھ عن النعمان بن سعد كما عند ) كذا ( الحكم ویجعلھ موقوف 

. ر البیھقي إلى بعض ھذا االختالف وقد أشا. ویجعلھ من مسند علي ) 11ص  2ج   (البیھقي 
 .انتھى . وعبد الرحمن بن إسحاق متروك : ثم قال 



ولم یذكر ان )  31ص 2ج( إن الذي ذكره البیھقي ھو تعدد الروایة ومحلھ  :والجواب   
عن زیاد بن زید ، : ذلك اضطراب ، ألن من الجائز أن یكون لعبد الرحمن طریقان إحداھما 

، فأما روایتھ لقول أبي ھریرة )علیھ السالم(عن النعمان بن سعد ، عن علي: عن علي ، والثانیة 
موقوفًا فظاھر أنھا أمر آخر ، ومعناھا ذكر مذھب أبي ھریرة ، وذلك ال یظن فیھ أنھ غلط 

فجعل ھذا من )علیھ السالم(فجعلھ حدیثًا عن علي لتباعد األمرین مذھب أبي ھریرة وحدیث علي
، كما تدل علیھ قرائن )علیھ السالم(بطال الروایة بسبب أنھا عن علياالضطراب تمحل لغرض إ

ولو كان تعدد األسانید یعتبر اضطرابًا على كل حال ، لكان أكثر حدیث البخاري . حال مقبل 
اضطرب فیھ البخاري ألنھ رواه : أو كثیر منھ مضطربًا وكذلك سائر كبار المحدثین ، فیقال 

 .فًال باالضطراب مرة عن فالن فیكون صحیحھ حا

وأما تضعیف اسناده بأن عبد الرحمن بن إسحاق جرحھ أحمد ویحیى والبخاري   
الجرح « وقد أفاد في كتاب . وغیرھم ، فقد أجبنا مرارًا أن الجرح یكون مذھبًا ال روایة 

لیس بشيء ، منكر    «: البن أبي حاتم سبب جرح أحمد لھ فقال بإسناده عنھ » والتعدیل 
فظھر أن سبب جرحھ لھ إنكاره لحدیثھ ، وعلى ذلك یحمل بقیتھم فإن غالب  »الحدیث 

 .الجرح من ھذا القبیل 

ھو ضعیف الحدیث منكر الحدیث یكتب : وكذلك روایة ابن أبي حاتم عن أبیھ قال   
. » لیس بالقوي « : وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي زرعة قال . حدیثھ وال یحتج بھ 

 .التضعیف باختالف درجات اإلنكار ، واهللا أعلم  فاختلفت درجات

أو غیره من أھل )علیھ السالم(ولعل الذي أنكروا من حدیثھ روایة في الفضائل لعلي  
أو في مثالب معاویة مثًال مما لیس منكرًا في الحقیقة ، فال یعمل بإنكارھم لھ  )علیھم السالم(البیت

لرجل كوفي كما في أول ترجمتھ عند ابن أبي ولعل ا. وال یصح احتجاجھم بھ على تضعیفھ 
وفي التعلیق . عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شیبة ویقال ھو كوفي : حاتم حیث قال 

على قول النووي المحكي في نصب الرایة )  314ص ( على نصب الرایة في المجلد األول 
ھذا تھور منھ كما ھو دأبھ : قال في التعلیق . فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعیف باالتفاق : 

ص ( في أمثال ھذه المواقع ـ یعني مسائل التعصب ـ وإال فقد قال ابن حجر في القول المسدد 
إنھ تكلم فیھ من قبل حفظھ ، وصحح الحاكم من : وحسن لھ الترمذي حدیثًا مع قولھ ) :  35

لب من عبد الرحمن وفي الق: طریقھ حدیثًا ، وأخرج لھ ابن خزیمة من طریقھ آخر ولكن قال 
 .انتھى . شيء 

یتلخص من ھذا أنھ عنده لیس حجة ، ولكن لیس حدیثھ ساقطًا بالكلیة ، فیحق  :قلت   
لھذه الطریق أن تكون أقوى طرق تعیین المحل للضم ، ألن الحدیث قد صححھ ابن القیم 



قوى من والراوي قد صحح لھ الحاكم وحسن لھ الترمذي ، والسند متصل غیر مرسل ، فھي أ
 .روایة الضم على الصدر 

 

 المخالفة للسنة النبویة طاعة لألمراء

ومن ھنا نعود لبعض ما أورده في االحتجاج على الضم من غیر ذكر موضع الیدین   
 .باختصار لنذكر بعض النظریات فیھ 

كان الناس یؤمرون أن یضع : عن سھل بن سعد أنھ قال ) :  93ص ( في  قال مقبل  
 .ال أعلم إال أنھ ینمي ذلك : قال أبو حازم . الیمنى على ذراعھ الیسرى الرجل یده 

ومن الجائز أنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إنھ ال یتعین في ھذا أن اآلمر ھو رسول اهللا :الجواب   
أحد اُالمراء من بني أمیة أو غیرھم ، فإن سھل بن سعد تأخر موتھ جدًا ، ففي كتاب 

وآخر من مات بالمدینة من الصحابة سھل بن سعد ) :  148ص ( المعارف البن قتیبة 
وفي ذلك التاریخ قد مرت دولة معاویة ویزید وابنھ ومروان بن ) . ھـ  91( الساعدي سنة 

الحكم وعبد الملك بن مروان وغیرھم ، وجاءت دولة الولید بن عبد الملك بن مروان ، فإنھ 
وعلى ھذا فال ) ھـ  86   (الولید ولي سنة أن )  157ص ( ذكر ابن قتیبة في المعارف 

 .یعرف من اآلمر الذي ذكر سھل أمره 

من البعید أن یذكر ذلك سھل إال وھو یعني أنھ صواب ، ویرید أنھ : ولعل قائًال یقول   
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مما یعمل بھ ، وذلك یدل على أنھ یعني باآلمر النبي

ید أنھ صواب یعمل بھ ، فال یتعین أنھ یعني أن اآلمر إنھ وإن كان یر :والجواب   
 .ألن بعض المتأخرین من الصحابة كانوا یرون اتباع األمراء )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

سألت أنس : عن عبد العزیز بن رفیع قال ) :  58ص 9ج( أخرج مسلم في صحیحھ   
أین صّلى الظھر )ى اهللا علیھ وآلھ وسلمصل(أخبرني عن شيء عقلتھ عن رسول اهللا: بن مالك قلت 

: باألبطح ، ثم قال : فأین صلى العصر یوم النفر ؟ قال : بمنى ، قلت : یوم الترویة ؟ قال 
 .افعل كما یفعل أمراؤك 

: عن عبد العزیز قال : وفیھ ھناك أیضًا )  173ص 2ج( وھذا في صحیح البخاري   
أین صّلى النبي ھذا الیوم : اھبًا على حمار فقلت خرجت إلى منى یوم الترویة فلقیت أنسًا ذ

 .انظر حیث یصلي أمراؤك فصلِّ : الظھر ؟ فقال 

عن العالء بن عبد الرحمن ، ) :  357و  356ص 1ج( وأخرج الحاكم في المستدرك   
عن أبیھ أنھ شھد جنازة صلى علیھا مروان بن الحكم فذھب أبو ھریرة مع مروان حتى جلسا 

قم ، فقام : ، فأعطاه یده فقال    أرني یدك: فجاء أبو سعید الخدري فقال لمروان  في المقبرة ،



إذا رأى جنازة قام )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: لم أقمتني ؟ فقال : ، ثم قال مروان 
نعم ، : أصدق یا أبا ھریرة ؟ قال : فقال مروان » إن الموت فزع « : حتى یمر بھا ویقول 

. ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم . كنت إمامًا فجلست : فما منعك أن تخبرني ؟ قال : قال 
 .انتھى وأقره الذھبي في تلخیصھ 

)  295و  294ص( وأخر البخاري في صحیحھ في المجلد الثالث من شرح ابن حجر   
بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أمر النبي« : أن عبداهللا بن عمر قال 

 7ج( ومثلھ في صحیح مسلم . فجعل الناس عدلھ ُمّدین من حنطة : ، قال عبداهللا » من شعیر 
الناس إلى : أي نصف صاع ، وأشار ابن عمر بقول : قال ابن حجر في شرحھ )  60ص

 .معاویة ومن تبعھ 

لحمیدي في مسنده عن سفیان وقد وقع ذلك صریحًا في حدیث أیوب عن نافع أخرجھ ا  
، قال » صدقة الفطر صاع من شعیر أو صاع من تمر « : بن عیینة ، حّدثنا أیوب ولفظھ 

 .فلما كان معاویة عدل الناس نصف صاع ُبر بصاع من شعیر : ابن عمر 

وھكذا أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ من وجھ آخر عن سفیان وھو المعتمد ، وھو   
 .اآلتي بعده وھو اصرح منھ  موافق لقول أبي سعید

من أجزاء شرح ابن حجر عن سعید )  142ص  3ج ( وأخرج البخاري في صحیحھ   
كّنا في جنازة فأخذ أبو ھریرة بید مروان فجلسا قبل أن توضع ، : المقبري ، عن أبیھ قال 

نھانا )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(قم فواهللا لقد علم ھذا أن النبي: فجاء أبو سعید فأخذ بید مروان فقال 
 .وذكر ابن حجر في شرحھ حدیث الحاكم واحتج بھ . صدق : فقال أبو ھریرة . عن ذلك 

كنا نخرج إذ كان « : عن أبي سعید الخدري قال ) :  62ص 7ج( وفي صحیح مسلم   
زكاة الفطر عن كل صغیر وكبیر حر أو مملوك صاعًا من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فینا رسول اهللا

، فلم نزل    عام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعیر أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبیبط
نخرجھ حتى قدم علینا معاویة ، ابن أبي سفیان حاجًا أو معتمرًا ، فكلم الناس على المنبر 

إني أرى أن ُمّدین من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر : فكان فیما كلم بھ الناس أن قال 
فأما أنا فال أزال أخرجھ كما كنت أخرجھ أبدًا ما عشت : قال أبو سعید . » اس بذلك فأخذ الن

 .انتھى . 

ـ لّبى حین    عن عبد الرحمن بن یزید أن عبداهللا ـ أي ابن مسعود) :  28ص 9ج( وفیھ   
أنسي الناس أم ضلوا ؟ سمعت الذي : أعرابي ھذا ؟ فقال عبداهللا : أفاض من جمع فقیل 

 .انتھى  »   لّبیك اللھم لبیك« : سورة البقرة یقول في ھذا المكان  أنزلت علیھ



كنا : عن سعید بن جبیر قال ) :  465و  464ص 1ج( وأخرج الحاكم في المستدرك   
یخافون من : یا سعید ، ما لي ال أسمع الناس یلّبون ؟ فقلت : مع ابن عباس بعرفة فقال لي 

فإنھم قد تركوا السّنة . لّبیك اللھم لّبیك : اطھ فقال فخرج ابن عباس من فسط: معاویة ، قال 
 .انتھى وأقره الذھبي . ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین . )رضي اهللا عنھ(من بغض علي

اتباع األمراء بناء على . » كان الناس یؤمرون « : وعلى ھذا فلعل سھل بن سعد قال   
 .، ویحتمل أنھ ظن أنھم إنما أمروا بھ ألنھ سّنة كما یقع من غیر سھل 

ومن   «: عن أبي الشعثاء أنھ قال )  162ص 2ج( كما أخرج البخاري في صحیحھ   
: فقال لھ ابن عباس رضي اهللا عنھما » یتقي شیئًا من البیت وكان معاویة یستلم األركان ؟ 

لیس شيء من البیت مھجورًا ، وكان ابن : ان الركنان فقال ـ أي معاویة ـ إنھ ال ُیْسَتَلُم ھذ
 .الزبیر یستلمھن كلھن 

فانظر كیف احتج أبو الشعثاء بفعل معاویة وابن الزبیر ، فظھر بھذا أنھ ال یتعین في   
 .كالم سھل بن سعد أنھ حدیث مرفوع 

فھو ظن وتخمین ال نقلده . » ذلك ال أراه إال ینمي « : وأما قول الراوي عنھ أبو حازم   
وإن تطع أكثر من في األرض یضلوك عن سبیل اهللا إن یتبعون  [: فیھ ، وقد قال اهللا تعالى 

 . )4(]إال الظن وإن ھم إال یخرصون 

یھ رفع ید )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن وائل بن حجر أنھ رأى النبي) :  93ص(  قال مقبل  
حیال أذنیھ ثم التحف بثوبھ ثم وضع یده الیمنى  )5(حین دخل في الصالة كبر وصف ھمام

 .على الیسرى 

إلى )علیھ السالم(وائل عندنا غیر مقبول ، ألنھ فیما روي كان یكتب بأسرار علي :قلنا   
ذكر ھذا المؤید باهللا في شرح التجرید في مسائل . سقط العدالة معاویة ، وفي دون ذلك ت

كتاب الصالة في مسألة التأمین ، مع أن وائًال متھم في ھذه المسائل ألنھ یروى عنھ الضم 
» تھذیب التھذیب « والتأمین ، وكذلك الرفع عند الركوع وعند القیام منھ ، وفي ترجمتھ في 

ومات في والیة معاویة بن أبي : فتلقاه وأكرمھ ، ثم قال  أنھ لما ولي معاویة قصده وائل: 
فیظھر لمجموع ما ذكرنا من روایة أنھ كان یكتب بأسرار علي إلى معاویة ، ثم . سفیان 

 .من اإلسرار بالبسملة )علیھ السالم(روایة أنھ قصده ، ثم روایة ما المشھور خالفھ عن علي

ھ ، وأقل أحوال ذلك أنھ ریبة توجب التوقف ظھر بمجموع ذلك أنھ متھم ال نثق بروایت  
فیھ حتى یتبین أمره إن تبین ، وإن كان عند النواصب ھذا الكالم ال معنى لھ بل ھو عندھم 

                                                           
 . 66اآلیة : سورة یونس ) 4(
 .» وصّفھما حیال ُاذنیھ « ھكذا في األصل ـ ولعل الصواب ) 5(



مقرب إلى تعدیلھ ، فلیس قصدنا إلزامھم بھذا التوقف إنما ھذا ألنفسنا ونظر إلى أصولنا ، 
ن عادات الناس التي یفعلونھا ال ألنھا واحتیاط لدیننا ، مع أن إمساك أحد الیدین باألخرى م

دین ، وذلك في غیر الصالة ظاھر مألوف یمسك الرجل إحدى یدیھ باألخرى إما تحت سرتھ 
 .وإما على صدره وإما وراء ظھره 

صّلى بنا    «: عن أبي ھریرة قال ) :  123ص 1ج( وقد روى البخاري في صحیحھ   
قد سماھا أبو ھریرة : صالتي العشي ـ قال ابن سیرین  إحدى)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

فصلى بنا ركعتین ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاّتكأ : ولكن نسیت أنا قال ـ 
وھو حدیث ذي الیدین ، .    إلى آخره» علیھا كأنھ غضبان ووضع یده الیمنى على الیسرى 

، فكذلك إن كان ضم في الصالة ،   التشریعفھذا الضم على ھذا مبني على العادة لیس بمعنى 
 .  فال یدل ذلك على أن الضم من عمل الصالة

صلى اهللا (عن أبي قتادة األنصاري أن رسول اهللا) :  131ص 1ج( كما أخرج البخاري   

ألبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان یصلي وھو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول اهللا)علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى . ربیعة بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعھا وإذا قام حملھا  العاص بن

فھذا ال یدل على أن ذلك من عمل الصالة ، فكذلك الضم ألن الناس یعتادون فعلھ في   
القیام في غیر الصالة ، فإذا كان فعلھ في الصالة القیام وھو یفعلھ في غیر الصالة والناس 

صالة ، بل یحمل على أنھ فعلھ جریًا على العادة قبل یفعلونھ فال یدل ذلك على أنھ من ال
األمر بالسكون في الصالة ، كما یفعل غیره في الصالة لعدم تحریم األفعال فیھا ال ألنھ منھا 

 .كما في حدیث أبي ھریرة المذكور آنفًا 

صلى اهللا علیھ (لقد رأیتني ورسول اهللا: عن عائشة )  131ص 1ج( وكما روى البخاري   

. یصلي وأنا مضطجعة بینھ وبین القبلة ، فإذا أراد أن یسجد غمز رجلي فقبضتھما )وآلھ وسلم
 .انتھى 

فھذا یدل على أن ما كل فعل یفعل في الصالة منھا ، فكذلك الضم ألنھ مما یعتاده الناس   
و خطبة أو وقوف في غیر الصالة ، فظاھر فعلھ أینما فعل أنھ من المعتاد سواء في صالة أ

فتحصل بھذا أنھ ال حجة في . النتظار أو غیر ذلك ، حیث لم یدل دلیل قولي على شرعیتھ 
 .روایتي البخاري ومسلم المذكورتین بانفرادھما مستقلتین 

عن ھشیم بن بشیر ، عن الحجاج بن أبي زینب ، عن أبي عثمان ) :  94ص(  قال مقبل  
صلى اهللا علیھ (صلي فوضع الیسرى على الیمنى ، فرآه النبيالنھدي ، عن ابن مسعود أنھ كان ی

 2ج   (قال الحافظ في الفتح ) :  45ص( قال في . فوضع یده الیمنى على الیسرى )وآلھ وسلم
 .انتھى . إسناده حسن ) :  397ص



لعلھ یعني أنھ حسن لغیره ، ألن ھشیمًا عندھم مدلس والسند معنعن ، ولو  :والجواب   
ریقتھ السابقة في حدیث عبد الرحمن بن إسحاق الذي زعم أنھ اضطرب فیھ ، اتبع مقبل ط

وتارة عن النعمان بن سعد )علیھ السالم(ألنھ رواه تارة عن زیاد بن زید عن أبي جحیفة عن علي
إنھ مضطرب ألنھ رواه تارة : لقال ھنا في حدیث حجاج بن أبي زینب  )علیھ السالم(عن علي

مّر رسول : ابن مسعود ، وتارة عن أبي سفیان عن جابر قال  عن أبي عثمان النھدي عن
برجل وھو یصلي وقد وضع یده الیسرى على الیمنى فانتزعھا ووضع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 2ج( وقال الھیثمي في المجمع : ثم قال )    97ص   (ذكره مقبل في . الیمنى على الیسرى 
 .جالھ رجال الصحیح ، ور  رواه أحمد والطبراني) :  104ص

أنھ روى : في ترجمة الحجاج ھذا » تھذیب التھذیب « إنھ ذكر ابن حجر في  :والجواب   
 .انتھى  »نعم اإلدام الخل « : لھ مسلم حدیثًا واحدًا 

ولم یرو لھ مسلم ھذا الحدیث إال متابعة ، فقد رواه بأربعة أسانید قبل أن یرویھ من   
لم ذكرھا في مقدمة صحیحھ ، فلیس في ذلك داللة على طریق حجاج ، وھذه طریقة مس

 .صحة حدیث حجاج مستقًال عند مسلم 

، وإنما    ھذا والتحقیق أن ھذا الحدیث لو صح لما كان دلیًال بنفسھ على شرعیة الضم  
یدل على أن من وضع یده على یده فال ینبغي لھ أن یضع الیسرى على الیمنى بل األولى لھ 

كما یأكل بیمینھ ویشرب بیمینھ ، ویأخذ بیمینھ ویعطي بیمینھ ، ویكتب بیمینھ ، التیمن في ھذا 
فإن فعل ابن مسعود محمول على أنھ ضم بناء على العادة ، فقد ظھر من فعلھ أنھ یرید الضم 
إال أنھ لم یحسن األدب ، فكان وضع یمناه على یسراه نوعًا من التأدیب وتعلیم محاسن 

آلكل أن یأكل بیمینھ كلما أكل ، فال یدل ذلك على أن األكل قربة على كل العادات ، كما یعلم ا
فكذلك تعلیم من ضم أن ال یضم الیسرى على الیمنى بل یضع .    حال وأنھ من العبادات

. الیمنى على الیسرى إذا أراد الضم تعلیم أدب في ھذه العادة ال تشریع للضم أصالة وإطالقًا 
 .ة ھذه ولم تصح وھذا على فرض صّحة الروای

 

 سند مجموع زید بن علي وبقیة في الضم

في المجموع ) :  95ص( وھذا على فرض صحة الروایة ھذه ولم تصح ، قال مقبل   
حّدثنا زید بن علي : مع الروض )  325ص 3ج( المنسوب إلى زید بن علي ولم تثبت نسبتھ 

ن أخالق األنبیاء صلوات اهللا علیھم ثالث م« : قال )علیھ السالم(، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي
 .» تعجیل اإلفطار وتأخیر السحور ووضع األكف على األكف تحت السرة : 



ال یثبت الحدیث بھذا السند ألنھ من طریق عمرو بن خالد الواسطي وھو  :قال مقبل   
 كذاب ، یرویھ عنھ إبراھیم الزبرقان وفیھ كالم ، یرویھ عن إبراھیم نصر بن مزاحم وكان

 .زائغًا عن الحق وقد كذب كما في المیزان 

 3ج   (أما الحدیث فھو في الروض في الطبعة الثانیة من : ، وباهللا التوفیق والجواب   
وأما جرحھ في الرواة الثالثة فھو تقلید ألسالفھ وال حجة لھم إال البناء على ) .  15ص

ن كالمھ في أبي خالد وإبراھیم أصولھم الفاسدة ، كما حققناه فیما مر مفصًال في الجواب ع
 .من صفحات كتاب مقبل )  57ص( بن الزبرقان ونصر بن مزاحم في مسألة القنوت 

« : ومن تحقیق مقبل للنصب وتأكیده للداللة علیھ تقلیده للجوزجاني القائل في نصر   
 وھو یعلم أن الجوزجاني ناصبي متھم في الشیعة ال یكاد یترجم» كان زائغًا عن الحق 
والزائغ في الحقیقة ھو الجوزجاني ومن قلده بشھادة . زائغ أو نحوه : لشیعي إال ویقول فیھ 

 . )6(»ال یبغضك إال منافق «  :حدیث 

: وقد حكى الذھبي في ترجمة الجوزجاني إبراھیم بن یعقوب عن ابن عدي أنھ قال فیھ   
فقولھ في إسماعیل . )رضي اهللا عنھ(كان شدید المیل إلى مذھب أھل دمشق في التحامل على علي

 .   انتھى. یرید بھ ما علیھ الكوفیون من التشیع » مائل عن الحق « : 

»    مائل عن الحق« : وقولھ في إسماعیل ـ یعني ابن أبان الذي قال فیھ الجوزجاني ـ   
 .وكذا قولھ في نصر كما حكاه عنھ الخطیب في ترجمة نصر وقد مّر ذكره 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني كعوائده في : وقال الذھبي في ترجمة زبید بن الحارث   
 .، یعني شیعة »    ...  م ال یحمد الناس مذاھبھمكان من أھل الكوفة قو« : فضاضة عبارتھ 

فقد كذبت رسل جاءوا بالبینات وبالزبر  [فھو ال یضره » وقد ُكذَِّب «  :وأما قول مقبل   
 . )7(]وبالكتاب المنیر 

الربیع  نصر بن مزاحم الكوفي عن قیس ابن: وإلیك ترجمة الذھبي لھ في المیزان قال   
وطبقتھ ، رافضي جلد تركوه ، مات سنة اثنتي عشرة ومائتین ، حدث عنھ نوح بن حبیب 

شیعي في حدیثھ اضطراب وخطأ كثیر ، وقال أبو : وأبو سعید األشج وجماعة ، قال العقیلي 
. ضعیف : واھي الحدیث متروك ، وقال الدارقطني : كان كذابًا ، وقال أبو حاتم : خیثمة 

 .   انتھى. أیضًا عن شعبة  وروى: قلت 
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فالذھبي متحامل على الشیعة یتعصب ضدھم ، ویقبل في كثیر منھم قول خصومھم   
قد ذكر ابن »   رافضي جلد« : وقولھ . ویجرحھم بدون تثبت ، وقد مر ما یدل على ھذا 

 . رافضي لمن قدم علیًا على الثالثة ، وقد مّر كالمھ: حجر في مقدمة فتح الباري أنھ قال 

كان غالیًا في : قال ابن عدي : وقال الذھبي في ترجمة ابان بن تغلب بعد أن قال فیھ   
وجوابھ أن البدعة :    زائغ مجاھر ، قال الذھبي: التشیع وقال السعدي ـ یعني الجوزجاني ـ 

وال تحّرق ، فھذا كثر في فبدعة صغرى كغلو التشیع أو كالتشیع بال غلو : على ضربین 
التابعین وتابعیھم مع الدین والورع والصدق ، فلو رد حدیث ھؤالء لذھب جملة اآلثار النبویة 

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فیھ ، والحط على أبي بكر وعمر . ، وھذه مفسدة بینة 
حضر اآلن في ھذا والدعاء إلى ذلك ، فھؤالء ال یحتج بھم وال كرامة ، وأیضًا فما است

الضرب رجًال صادقًا وال مأمونًا ، بل الكذب شعارھم والتقیة والنفاق دثارھم ، فكیف یقبل 
 .انتھى . نقل من ھذا حالھ ؟ حاشا وكّال 

على الثالثة  )علیھ السالم(فھذا تحامل على الشیعة ، أوًال تسمیتھم روافض ألجل تقدیم علي  
ھ ، وثانیًا جرح من یسمیھم أھل الرفض الكامل ورمیھم وذلك لعداوة المذھب وال دلیل علی

بالكذب والنفاق ، وھذا تعصب منھ للثالثة ، وقد قرر ھو أن عداوة المذھب تجر إلى الجرح 
في آخر )  26ص 3ج( ، وأفاد أنھ ال یقبل مع ذلك كما قدمناه عنھ ، حیث قال في المیزان 

البالء الذي بین : م أبي نعیم فیھ ، قلت ترجمة محمد بن إسحاق ابن مندة بعد أن نقل كال
 .انتھى . الرجلین ھو االعتقاد 

 .انتھى . ال یسمع قول األعداء بعضھم في بعض ) :  43ص 2ج( وقال في   

 .فمقتضى قولھ ھذا أنھ ال یقبل قولھ في الذین یسمیھم روافض ، ألنھ لھم عدو مبین   

فر ، فھو أیضًا من خصوم الشیعة تكلم وأما العقیلي ، واسمھ محمد بن عمرو أبو جع  
اإلیمان قول    «من أجل روایة حدیث )علیھما السالم(في اإلمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق
الحمل فیھ على أبي الصلت ـ یعني : ثم قال  )8(»باللسان وعمل باألركان واعتقاد بالجنان 

علیھ (الراوي ـ عن موسى بن جعفر ، فاعترض الذھبي على العقیلي في ذكره اإلمام موسى

مل فیھ ـ فإذا كان الح: قلت : إن الحمل على أبي الصلت ، قال : في الضعفاء مع قولھ )السالم
ـ تذكره ؟ انتھى )علیھ السالم(أي اإلمام موسى   أي حدیث اإلیمان ـ على أبي الصلت ، فما ذنبھ ـ

. 

 . )علیھما السالم(أفاد ھذا في المیزان في ترجمة االمام موسى بن جعفر  

                                                           
لو : قال ابو الصلت » كان معرفة بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل باألر: اإلیمان « بلفظ  64كتاب المقدمة ، ح : سنن ابن ماجة ) 8(

 .ُقرئ ھذا االسناد على مجنون لبرئ 



وكذلك تكلم العقیلي في علي بن المدیني أحد علماء الحدیث بناء على أنھ مال إلى القول   
وذلك یدل على تعّنت العقیلي وجرأتھ ، ومع . القرآن ، فأطال الذھبي في الرد علیھ بخلق 

 .كونھ خصمًا للشیعة فال یقبل قولھ في نصر بن مزاحم 

وأما أبو خیثمة فھو أیضًا من خصوم نصر بن مزاحم ، ولو كان نصر كذابًا لقال غیره   
على جرحھ ألنھ شیعي ، ثم  من المترجمین لنصر كالبخاري والجوزجاني ، ألنھم حراص

إن أبا خیثمة كذبھ فیما أظن ألجل حدیثھ المخالف لمذھب القوم ، وذلك ال یدل على كذبھ وإن 
وإن تطع أكثر من في األرض  [ظن أبو خیثمة ذلك ، فال یقلد في قولھ المبني على ظنھ 

والحاصل أن ھذه  )9(]یضلوك عن سبیل اهللا إن یتبعون إال الظن وإن ھم إال یخرصون 
دعوى من أبي خیثمة وھو من القوم من تالمیذ یحیى بن سعید القطان كما ذكره الذھبي في 

 .أول المیزان ، وھم خصوم الشیعة وأعداء نصر بن مزاحم وأمثالھ فال یقبل فیھم جرحھم 

ترجمة إبراھیم بن  في)  1ج( وكذلك أبو حاتم والدارقطني ، قال الذھبي في المیزان   
وقال . كذاب روى في مثالب معاویة فمزقنا ما كتبنا عنھ : قال أبو حاتم : الحكم بن ظھیر 

 .انتھى . ضعیف : الدارقطني 

ألنھ جاء فیھ بما » أخبار صفین « فلعل القوم ضعفوا نصرًا من أجل كتابھ  :قلت   
، ووثق ابن    في شرح النھج كثیرًایخالف مذھبھم في معاویة ، وقد نقل منھ ابن أبي الحدید 

ونحن نذكر ما أورده نصر بن : ولفظھ )  206ص 1ج( أبي الحدید نصر بن مزاحم في 
في ھذا المعنى ـ أي قصة التحكیم ـ فھو ثقة ثبت صحیح » أخبار صفین « مزاحم في كتاب 

 .انتھى . النقل غیر منسوب إلى ھوى وال إدغال 

واعترف لھ بالفضیلة حیث » البدایة والنھایة « ن كثیر في وابن أبي الحدید ترجم لھ اب  
وكان حظیا عند الوزیر بن العلقمي لما بینھما من المناسبة ) :  200و  199ص 1ج( قال في 

وكان أكثر فضیلة وأدبًا من :   والمقاربة والمشابھة في التشیع واألدب والفضیلة ، إلى أن قال
 .انتھى المراد . بة اهللا ، وإن كان فاضًال ورعًا أیضًا أخیھ أبي المعالي موفق الدین بن ھ

 ) .   518ص  (وكذا أبو الفرج األصبھاني وثق نصر بن مزاحم في مقاتل الطالبیین   

 .ولم تثبت نسبتھ : في المجموع المنسوب إلى زید بن علي  وأما قول مقبل  

بما فیھ »    وض النضیرالر« إنھا قد ثبتت عند الزیدیة وقد حقق ذلك في  :فالجواب   
من عنده إلى زید بن علي عن أبیھ عن )  44ص( كفایة ، فإنھ ابتدأ إسناده في الجزء األول 

( وبعد إتمام السند حقق صحة المجموع وشرع في تحقیقھ في .  )علیھم السالم(جده عن علي

                                                           
 . 66اآلیة : یونس سورة ) 9(



البحث ھنا  فلیطالع فإنھ مفید ، والكتاب مطبوع منشور یتیسر للطالب فال نطیل بنقل)  47ص
. 

وأما الحدیث في الضم فلیس في المجموع ذكر أنھ في الصالة وال ینصرف إلیھا إال   
بدلیل ، فإن ثبت أن الضم فیھا لألنبیاء بدلیل آخر انصرف إلیھا وإال كان الظاھر اإلطالق ، 

لمن  وأنھ أدب في العادة المعھودة للناس التي ھي الضم بدون تقیید كونھ في الصالة ، فینبغي
یضم وراء ظھره أو على صدره أو یجعل الیسرى على الیمنى أن یرجع إلى ھذا الخلق 

 .النبوي ویترك العادة المخالفة لھ 

رضي اهللا (رأیت علّیًا: عن ابن جریر الضبي ، عن أبیھ قال ) :  95ص( في قال مقبل   

 .یمسك شمالھ بیمینھ على الرسغ فوق السرة )عنھ

كیف وقد  )علیھم السالم(ال یخالف خلق األنبیاء)علیھ السالم(إن علیًا: لتوفیق وباهللا ا والجواب ،  
ال یعرف ، : رواه ؟ فالروایة للمخالفة ال تصح ، وقد قال الذھبي في جریر الضبي عن علي 

ویحتمل أنھ غلط بسبب أن السرة مستورة فظن أن الیدین فوقھا ، وھما . وعنھ ابنھ غزوان 
ل ھذا یقع فیھ الغلط لتقارب المحل ، وكون التفاوت یسیرًا ، وحمل في الواقع تحتھا فمث

 .على موافقة روایتھ أولى )علیھ السالم(علي

 .»    أخذ األكف على األكف تحت السرة« : عن أبي ھریرة ) :  96ص( في  قال مقبل  

الروایة ھذا موافق لما قبلھ ولیس في ھذه الروایات ذكر الصالة ، وكذلك  :والجواب   
قال رسول : عن ابن الزبیر ، وحدیث یعلى بن مرة قال )  94ص( التي ذكرھا مقبل في 

تعجیل اإلفطار ، وتأخیر السحور ، : ثالث یحبھا اهللا عزَّوجلَّ « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
( كذلك لم یذكر فیھ الصالة ، ذكره مقبل في » وضرب الیدین إحداھما على األخرى 

وتكلم على سنده وسند سائر الروایات التي لم أذكرھا ھنا ولم ُیبق فیھا شیئًا یعتبره )  100ص
 .عمدة ، فال نطیل بذكرھا 

وقد تلخص مما ذكرنا أن أحادیث الفعل ال تدل على مطلوب مقبل ، واألحادیث القولیة   
 :أنواع 

 .ولم یثبت رفعھ » كان الناس یؤمرون « : حدیث سھل بن سعد  :النوع األول   

حدیث المجموع وما أشبھھ مما لم یذكر فیھ الصالة ، وقد حققنا أنھ  :والنوع الثاني   
 .محمول على األدب في عادة الضم في غیر الصالة 

 :ما ذكر فیھ الصالة وھو دلیل قولي وھو روایات  :والنوع الثالث   

عن سنن أبي داود ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، )  95ص( كرھا مقبل في ذ :األولى   
من السنة وضع الكف على الكف : قال )رضي اهللا عنھ(عن زیاد بن زید ، عن أبي جحیفة أن علیًا



وقد مر الكالم في ھذه الروایة وفي روایة عبد الرحمن لھا من . في الصالة تحت السرة 
 .ذلك طریقین وتضعیف مقبل لھا بسبب 

) :    390ص  2ج   (فقال ابن أبي شیبة )  97ص( ذكرھا مقبل في  :الروایة الثانیة   
حّدثنا وكیع ، عن إسماعیل بن أبي خالد ، عن األعمش ، عن مجاھد ، عن مورق العجلي ، 

 .من أخالق النبیین وضع الیمین على الشمال في الصالة : عن أبي الدرداء قال 

رواه الطبراني في الكبیر ) :  105ص 2ج( مي في المجمع قال الھیث :قال مقبل   
 .   انتھى. مرفوعًا وموقوفًا ، والموقوف صحیح والمرفوع في رجالھ من لم أجد من ترجمھ 

ال نسلم صحة الموقوف من أجل مورق البصري ، مع أن الموقوف ھنا حكایة  :قلت   
 .فعل ، وقد قدمنا أنھا ال تدل على المقصود 

ثالثة : عن الدارقطني ، عن عائشة قولھا )  87ص( ذكرھا مقبل في  :الثالثة  الروایة  
وتكلم . تعجیل اإلفطار وتأخیر السحور ووضع الیمنى على الیسرى في الصالة : من النبوة 
في سنده بما یدل على انقطاعھ مع أنھ حكایة فعل أیضًا ، غایة ما فیھ )  98ص( مقبل في 

 .أنھ من أعمال الصالة ولیست بحّجة  أنھا ظنت ـ إن صح عنھا ـ

قال : عن البیھقي عن أبي ھریرة قال )  98ص( ذكرھا مقبل في  :الروایة الرابعة   
أمرنا معاشر األنبیاء أن نعجل إفطارنا ونؤّخر سحورنا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

ي سنده في أحد رجالھ النضر وتكلم في حاشیتھ ف» ونضرب بأیماننا على شمائلنا في الصالة 
الظاھر أن حدیثھ ال ینزل عن درجة الحسن : بن إسماعیل ، ثم قال بعد ذكر الخالف فیھ 

 .یعني للشواھد . انتھى . لغیره 

ذكرھا عقیب الماضیة وھي من صحیح ابن حبان عن ابن عباس  :الروایة الخامسة   
ا معشر األنبیاء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعّجل إّن« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أن رسول اهللا

 .» فطورنا وأن نمسك بأیماننا على شمائلنا في صالتنا 

وتكلم مقبل فیھ بعلة وھي أن في سنده عند الدارقطني طلحة بن عمرو بن عثمان   
) :    224ص   1ج  (وقال الحافظ في التلخیص : الحضرمي ، ثم ذكر جرح طلحة ثم قال 

لم یروه عن عمرو بن الحارث إال ابن وھب ، تفرد بھ حرملة ، قال الحافظ :  وقال الطبراني
 .   انتھى. أخشى أن یكون الوھم فیھ من حرملة : قلت : 

 .انتھى . یرید الحافظ أن لیس الحدیث معروفًا إال من حدیث طلحة بن عمرو  :قال مقبل   

خبرنا عمرو بن الحارث أنھ أ: حّدثنا ابن وھب قال : وسند ابن حبان عن حرملة قال   
سمع عطا بن أبي رباح یحدث عن ابن عباس ، والمقصود أنھ معّل ویخشى أن حرملة وھم 

 .فیھ 



عن البیھقي ، عن ابن عمر أن )  99ص( ذكرھا مقبل في  :الروایة السادسة   
لفطور وتأخیر بتعجیل ا: إّنا معاشر األنبیاء أمرنا بثالث « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .» ...    السحور

ثم تكلم مقبل على سنده بأن الذي في سنده عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد قد   
، ومرة عن أبي    تفّرد وإنما یعرف بطلحة بن عمرو ، ولیس بالقوي عن عطا عن ابن عباس

. من النبوة  ثالث: ولكن الصحیح عن محمد بن أبان األنصاري ، عن عائشة قالت . ھریرة 
 .   ـ   كذا قال ـ أي البیھقي. فذكرھن من قولھا ، انتھى 

حدیث    وقد تقدم أن محمد بن أبان ال یعرف لھ سماع من عائشة ، وفي سند الحدیث ـ  
 .   البیھقي المذكور ـ یحیى بن سعید بن سالم القداح لھ مناكیر كما في المیزان

: قولھ ، وروایة عائشة قولھا ، فبقي أربع  فھذه ست روایات منھا روایة أبي الدرداء  
إحداھا عن علي ، والثانیة عن أبي ھریرة ، والثالثة عن ابن عباس ، والرابعة عن ابن عمر 
، والخامسة وھي الروایة عن أبي الدرداء المرفوعة التي ذكر مقبل أنھا غیر صحیحة ، وأن 

 .الصواب وقفھا على أبي الدرداء 

علیھ (أما حدیث أبي داود عن علي: ھذه الروایات القولیة فنقول ونزید تحقیقًا في   

: فقد تقدم لمقبل أن في سنده عبد الرحمن الكوفي وأنھ ضعیف ، عن زیاد بن زید قال )السالم
، ترجم لھ في   وقد أجبنا عنھ سابقًا إال أّنا نزید ھنا تحقیقًا بشأن عبد الرحمن. وھو مجھول 

عبد الرحمن : ثم قال . أي أخرج لھ أبو داود والترمذي ) دت (  :فقال » تھذیب التھذیب « 
بن إسحاق بن سعد بن الحارث أبو شیبة الواسطي األنصاري ویقال الكوفي ، ابن اخت 
النعمان بن سعد ، روى عن أبیھ وخالھ والقاسم بن عبد الرحمن بن عبداهللا بن مسعود ، 

. شعبي ، وحفصة بنت أبي كثیر وغیرھم وسیار بن الحكم ، وزیاد ابن زید األعسم ، وال
حفص بن غیاث ، وعبد الرحمن بن زیاد ، وأبو معاویة ، ومحمد بن فضیل ، وھیثم : وعنھ 

وفي آخر . ثم ذكر تضعیف القوم لھ . ، وعلي بن مسھر ، ویحیى بن أبي زائدة وغیرھم 
ضعیف جائز : لي كوفي أصلھ واسطي أحادیثھ مناكیر ، وقال العج: وقال الساجي : ترجمتھ 

 .انتھى . الحدیث یكتب حدیثھ 

 4ج( وذلك في المستدرك  »النظرة سھم من سھام إبلیس « : صحح لھ الحاكم حدیث   
یا قوم اتبعوا  [:   لما قال صاحب یاسین: قال )رضي اهللا عنھ(وصحح لھ عن عبداهللا)  314ص

و صحح لھ )  429ص  2ج   (وذلك في . إلى آخره ... خنقوه لیموت : قال  )10(]المرسلین 
خطبة ألبي بكر فیھا كالم حسن وموعظة بلیغة ، ونرجح الوقف في )  384ص 2ج( في 
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ھذا الرجل ، ألني لم أطلع على كثیر من حدیثھ ، وألن الخطبة أكثرھا یشبھ كالم أمیر 
 .)علیھ السالم(المؤمنین علي

ابن أبي شیبة فرجالھا أعالم مشاھیر إال أبا مورق فھو بصري ، أثنى علیھ  وأما روایة  
القوم ووثقوه ، وھم كثیرًا ما یوثقون البصریین كما أنھم كثیرًا ما یضعفون الكوفیین ، واهللا 

 .ھذا في سند الروایة الموقوفة على أبي الدرداء . أعلم بالحقیقة 

مجمع    «سندھا من ھو مجھول كما ذكره في  فأما الروایة المرفوعة فقد ظھر أن في  
وقد یقال للموقوف حكم المرفوع ، ألنھ روایة عن األنبیاء وھي ال تعرف إال » الزوائد 

كحدیث المجموع یقویھ حیث توافقت » من أخالق األنبیاء « : بالسمع ، ووروده بلفظ 
 .الموقوفات والمرفوعات على ذكر أخالق األنبیاء 

ا عرفنا أن أبا مورق یصلح اعتماده بدون تقلید للقوم ، ألن في حدیثھ زیادة ھذا إذ :قلنا   
على حدیث المجموع ذكر الصالة ، فلذلك یحتاج إلى ثبوت حدیث مورق لیكون عمدة ال 

 .مجرد شاھد مؤكد 

ثالثة من النبوة « : وأما روایة الدارقطني ، عن محمد بن أبان ، عن عائشة من قولھا   
حمد بن أبان مجھول ، وال یعرف إال بروایة ھذا الحدیث مع أنھ ال یعرف فیظھر أن م» 

 .سماعھ عن عائشة ، والروایة معنعنة فھي ضعیفة جدًا 

وأما روایة البیھقي عن أبي ھریرة ففیھا النضر بن إسماعیل الكوفي ضعفوا حدیثھ   
: عن أحمد :   فیھافي ترجمة النضر ، ف» تھذیب التھذیب « أكثر مما ذكر مقبل ، وذلك في 

وھو حدیث . رأیت أبا بكر أخذ بلسانھ : أنھ روى عن قیس : لم یكن یحفظ اإلسناد ، وفیھا 
وقال : لیس بقوي یعتبر حدیثھ ، ولكن ما كان من رقائق ، وفیھا : عن أحمد : منكر ، وفیھا 

ابن  عن: لیس حدیثھ بشيء ، وفیھا : لیس بشيء ، وعنھ : الدوري وغیره عن ابن معین 
صدوق : وقال یعقوب بن شیبة : وفیھا .    كان صدوقًا وكان ال یدري ما یحدث بھ: معین 

یجيء عنھ : عن أبي داود : ضعیف ، وفیھا : وقال یعقوب بن سفیان . ضعیف الحدیث 
فحش خطؤه : وقال ابن حبان : لیس بالقوي ، وفیھا : مناكیر ، وقال أبو زرعة والنسائي 

: وقال الساجي . لیس بالقوي عندھم : وقال الحاكم أبو أحمد . لترك وكثر وھمھ فاستحق ا
 .انتھى كالمھم فیھ . عنده مناكیر 

أحمد بن حنبل ، وعبداهللا بن محمد النفیلي ، وزكریا بن : وفي ترجمتھ أنھ روى عنھ   
ام عدي ، ویوسف بن عدي ، وأبو عبید القاسم بن سالم ، وأبو خیثمة ، ومحمد بن الولید الفح

وفیما روي . ، ومحمد بن عبداهللا بن نمیر ، وأحمد بن منیع ، والحسن بن عرفة وآخرون 
 .عن أحمد أنھ كان ال یحفظ اإلسناد 



وما روي عن یحیى أنھ كان صدوقًا ولكن لم یكن یدري ما یحدث بھ ، ما یرجح أنھ   
غلط في إسناد ھذا وعلى ھذا فال یبعد أن یكون . كالم في حدیثھ من جھة حفظھ وانتباھھ 

الحدیث عن ابن أبي لیلى عن عطاء عن أبي ھریرة ، ألن ھؤالء الثالثة مشاھیر والرواة 
؟ فال یبعد أنھ غلط في إسناده ھذا   عنھم كثیر ، فكیف لم یروه عن ابن أبي لیلى غیر النضر

مش عن مع أن الحدیث لیس مما تتوفر الدواعي إلى كتمھ ، فیحتمل أنھ سمع الحدیث من األع
فقد ذكر . مورق عن أبي الدرداء ، وھو حدیث ابن أبي شیبة السابق ذكره فأخطأ في إسناده 

األعمش ، ومحمد بن سوقة ، : ابن أبي حاتم في ترجمة النضر بن إسماعیل أنھ روى عن 
 .وابن أبي لیلى ، وإسماعیل بن ابي خالد 

خالد ، واألعمش ، ومحمد إسماعیل بن أبي : أنھ روى عن » تھذیب التھذیب « وفي   
فظھر أن الغلط المذكور غیر . بن سوقة ، ومسعر ، والحسین بن عبید اهللا النخعي وغیرھم 

 .بعید ألن األعمش من مشائخھ 

وأما روایة ابن حبان عن ابن عباس من طریق حرملة عن ابن وھب ، ففي ترجمة   
أن ابن : وفیھا . ھ وال یحتج بھ یكتب حدیث: قال أبو حاتم : » تھذیب التھذیب « حرملة في 

ورجل یكون حدیث ابن وھب كلھ عنده فلیس ببعید أن یغرب على غیره كتبًا : عدي قال فیھ 
 .انتھى . ونسخًا 

 .فھذا یقرب إلى كالم الحافظ في تجویز الوھم في اإلسناد على حرملة   

عبد المجید : قال وأما روایة البیھقي عن ابن عمر من طریق یحیى بن سعید القداح ،   
بن عبد العزیز بن أبي رواد ، عن أبیھ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فیحیى ابن سعید القداح 

وفي . لھ مناكیر : وقد حكى في المیزان عن العقیلي . غیر مشھور بل األقرب أنھ مجھول 
، عن  أنھ تفرد بنسخة عن إسماعیل ابن أبي أویس ، عن مالك: لسان المیزان عن الدارقطني 

وعبد . وساق في تحقیق ھذا بما یفھم منھ أنھ متھم . كثیر بن عبداهللا ، عن أبیھ ، عن جّده 
: وفي ترجمتھ قال أبو حاتم . المجید فیھ كالم یشعر بضعفھ فیما روى عن غیر ابن جریج 

 ال یحتج بھ یعتبر بھ وأبوه أیضًا لیِّن واالبن: لیس بالقوي یكتب حدیثھ ، وقال الدارقطني 
كلھا غیر محفوظة ، على : وروى لھ أبو أحمد بن علي أحادیث ثم قال . أثبت واألب یترك 

أنھ ثبت في حدیث ابن جریج ، ولھ عن غیر ابن جریج وعامة ما أنكروا على اإلرجاء ، 
 .وفي ھذه الترجمة أن أباه یترك . انتھى 

یثین منكرین ، وفیھ ضعیف وإن ابن حبان أسند لھ حد: وفي المیزان قال ابن الجنید   
 .واهللا أعلم . صالح الحدیث : صُدوق ، وعن أحمد : عن أبي حاتم 

 .فاألقرب إلى التھمة في قلب السند ھو یحیى بن سعید القداح واهللا أعلم  :قلت   



أن الروایة ھذه التي عن ابن عمر ضعیفة جدًا ، فتحصل أن الروایات : والحاصل   
 .ء منھا وباهللا التوفیق األربع ال یثبت االحتجاج بشي

ما لي أراكم رافعي أیدیكم كأنھا أذناب خیل شمس « : شبھة وجوابھا حدیث  :قال مقبل   
یستدلون بھذا الحدیث على أنھ ال یضم وال یرفع ، ثم نقل مقبل  )11(»؟ أسكنوا في الصالة 

حاكیًا عن ابن حبان بأن القوم إنما )  103ص( الحدیث من صحیح مسلم ، ثم قال مقبل في 
ثم نقل . أمروا بالسكون في الصالة عند اإلشارة بالتسلیم دون رفع الیدین عند الركوع 

فإنما كان ھذا في التشھد ال : ن وساق عنھ إلى قولھ الحدیث عن البخاري من جزء رفع الیدی
عن رفع األیدي في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في القیام ، كان یسلم بعضھم على بعض فنھى النبي

التشھد ، وال یحتج بھذا من لھ حظ من العلم ، ھذا معروف مشھور ال اختالف فیھ ، ولو كان 
لتكبیر وأیضًا تكبیرات صالة العید منھیًا عنھ ، ألنھ كما ذھب إلیھ لكان رفع األیدي في أول ا

: قلنا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صلینا خلف النبي« : ثم ذكر الحدیث . لم یستثن رفعًا دون رفع 
بأیدیھم كأنھا  )12(ما بال ھؤالء یومئون: السالم علیكم السالم علیكم ، فأشار مسعر بیده فقال 

 ؟» اب خیل شمس أذن

حّدثني عبیداهللا : بسنده عن مسعر )  102ص( وقد نقل مقبل ھذا الحدیث من مسلم في   
: قلنا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا إذا صلینا مع رسول اهللا: بن القبطیة ، عن جابر بن سمرة قال 

عالم تومئون « : )وسلمصلى اهللا علیھ وآلھ (السالم علیكم أشار بیده إلى الجانبین فقال رسول اهللا
 ؟ » بأیدیكم كأنھا أذناب خیل شمس 

فالحدیث حدیث واحد ، نھوا عن اإلشارة بأیدیھم عند )  104ص( في  ثم قال مقبل  
أما مفتینا أھل دماج : ـ قال   التسلیم وھذا ھو الذي فھمھ العلماء ـ یعني ابن حبان والبخاري

قد حاولت معھ أن أفھمھ الحق وھو یأبى إال فقد أراد أن یلبس على الناس أن ال یضموا و
 .الجھل والعناد 

إنھ ال موجب للتطویل وكثرة الجدال ، فالحدیث قد دل على األمر بالسكون  :والجواب   
في الصالة ، وال دلیل على قصره على سببھ ، ألن السكون ترك الحركة فھو عام للحركة 

كون وترك الحركة غیر ما ھو من الصالة ، في أي الصالة كانت ، وال إشكال أن المراد الس
وھذا ال نزاع فیھ ، . فلیس المقصود ترك الحركات المشروعة التي ھي من الصالة 

فاالستدالل بھ على منع الضم إنما ھو مبني على عدم صحة كونھ من أعمال الصالة ، 
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تي لیست من فالمقصود أنھ إذا لم یصح كونھ من الصالة فاألصل امتناعھ كسائر الحركات ال
 .الصالة لداللة الحدیث 

فأما تقلید ابن حبان والبخاري في قصره على وقت التسلیم فال نراه ألّنا لم نؤمر   
 .بتقلیدھما 

وأما دعوى مقبل أن الحدیثین حدیث واحد فھو دلیل على أن التعصب قد أعمى   
 »اسكنوا في الصالة   «: فحدیث . بصیرتھ ، ألن اللفظ في أولھما یدل على أنھما حدیثان 

ورتب على ھذا » ونحن رافعوا ایدینا في الصالة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(دخل علینا النبي« : أولھ 
 »ما لي أراكم رافعي أیدیكم كأنھا أذناب خیل شمس ؟ اسكنوا في الصالة « : قولھ فقال 

وأن المعنى » عوا أیدینا ونحن راف« :    أیخفى على من یفھم العربي أن الواو للحال في قولھ
ما لي أراكم رافعي « : دخل علینا ونحن على ھذه الحالة ، ولما رآنا على الحالة ھذه قال لنا 

فھذا عند دخولھ علیھم وھم .  »؟ اسكنوا في الصالة    أیدیكم كأنھا أذناب خیل شمس
 .   مصلون رافعون ألیدیھم

فھذا وھم  »)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ع رسول اهللاكنا إذا صلینا م« : أما الحدیث الثاني فأولھ   
وھم عند التسلیم في آخر الصالة معھ في الجماعة ، قالوا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مصلون مع النبي

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السالم علیكم السالم علیكم وأومأوا بأیدیھم ، فقال: في آخر الصالة معھ 
كأنھا أذناب خیل شمس ؟ إنما یكفي أحدكم أن یضع یده على فخذه  عالم تومئون بأیدیكم  «

فھذا بعد الصالة التي صّلوھا معھ جماعة ،  »ثم یسلم على أخیھ من على یمینھ وشمالھ 
« : وذاك عند الدخول علیھم وھم مصلون وحدھم ، فظھر أنھما حدیثان وأن أحدھما بلفظ 

 . »مئون عالم تو« واآلخر بلفظ  »اسكنوا في الصالة 

. فال إشكال أنھ الرفع مع التسلیم  »عالم تومئون « : فأما الرفع الذي أنكره في قولھ   
وأما الرفع الذي كانوا فاعلیھ حین خرج علیھم فلم یذكر محلھ ، وظاھر استعمال اسم الفاعل 

؟  »ما لي أراكم رافعي أیدیكم    «: دون الفعل في ھذه الروایة أنھ رفع مستمر ، حیث قال 
ترفعون أو رفعتم ، فھو رفع غیر مشروع ولكنھ یدل على أنھ ال ینبغي فعل رفع لم : ولم یقل 

تثبت شرعیتھ في الصالة في أي موضع كان ، وأن الواجب السكون عن الحركات غیر 
 .المشروعة في الصالة كلھا ال عند التسلیم فقط 

ولیست منھا إال ما خصھ دلیل  ومن ھنا یظھر منع األفعال التي كانت جائزة في الصالة  
كحمل أمامة بنت العاص ، فال یستدل بھ على جواز مثل ذلك بعد تحریم الحركات في 

 .الصالة 

 



 لماذا منع مقبل من الخطبة في جامع اإلمام الھادي

كنت أتكلم في جامع الھادي بعد صالة الجمعة واحذر الناس ) :  108ص( في  قال مقبل  
 .خرافات فغاظ ذلك رجال الشیعة من الشرك والبدع وال

إنھم ال یغیظھم ذلك ، وإنما یغیظھم الباطل الذي تتوصلون إلیھ بذلك كما  :والجواب   
ویغیظ المسلمین .    إلى تكفیر المسلمین» ال حكم إال هللا « : توصل الخوارج األولون بقولھم 

بمعصیة دون الشرك ، ذلك ، ألنھ كلمة حق یراد بھا باطل ، ولو أنك وجدت رجًال یتھمك 
فجاءك یعظك ویحذرك منھا ویتلو علیك اآلیات واألحادیث ویذكرك مفاسد تلك المعصیة ، 
وأنت تعرف منھ أنھ إنما یصنع ذلك ألنھ یرمیك بتلك الفاحشة ، فھو في زجرك عنھا 
مسترسل في اتھامك بھا وجار على مقتضى رمیك بھا ، وأنت تعلم أنك بريء من تلك 

تنكر علیھ اتھامك بھا ، ولكنھ یصر على التھمة والدعوى علیك ، فانظر یا مقبل المعصیة ، و
ما كنت تفعل في دفعھ عنك وأنت تعلم أنك بريء وأنھ إنما یتھمك ویرمیك بھا عداوة أو 

؟   واالسترسال في ذلك. ، وأنھ في موعظتھ لك إنما یرید تقریر تھمتھ ودعواه   لغرض
لیك ، وتدعھ یقول ما شاء ؟ أم كنت تقوم للدفاع عن عرضك بقدر أحسن اهللا إ: أكنت تقول لھ 

ما تستطیع ؟ فكذلك من یرمي المسلمین بالشرك ویتھمھم بھ ، وھم یعلمون أنھم بریئون منھ 
ولكنھ ال یقبل منھم التبرؤ من الشرك ، بل یصر على اتھامھم فیقوم لیعظھم ویحذرھم من 

 ؟ الشرك ، ألیس لھم أن یدفعوا عن أنفسھم

، وأن    وبعد أیام بحمد اهللا اتضح للناس أنھم قوم بھت) :  108ص( في  قال مقبل  
الحامل لھم ھو الحسد ، وأنھ لو كان لدیھم إنصاف لناظروني أو ردوا على كالمي في الحال 

. 

، ألنھا دفاع   إن ھذا كذب على الناس ، بل ما زالت تلك عندھم یدًا مشكورة :والجواب   
ودفع لفساد المفسدین ، ألنھم عرفوا أنك ترید نشر المذھب الوھابي ومحو عن الدین ، 

 .المذھب الزیدي 

فلو كانت الدعوة إلى المذھب الوھابي أمرًا » وأن الحامل لھم ھو الحسد «  :وأما قولھ   
 یحسد لكانوا متسابقین إلیھا ال محاربین لمن قام بھا ، فكیف یحسدونك على الباطل ؟

فإن المناظرة إنما تكون للمنصف » وأنھ لو كان لدیھم إنصاف لناظروني «  :وأما قولھ   
ولو . ، وأنت متمرد ال ترید إال التضلیل على العامة وإفسادھم ، فقمعك بالقوة أفضل الوسائل 

كنت ترید اإلنصاف لحاورت العلماء المحققین واحدًا واحدًا ، وجادلتھم بقدر ما في كنانتك ، 
، وتفھمت الجواب بإنصاف وأناة ، لكنك ال ترید ھذا إنما غرضك إفساد  ونظرت ما عندھم

 .البالد وھو أمر دونھ خرط القتاد 



 .أو ردوا علي كالمي في الحال  :وأما قولك   

التوحید إنھم قد ردوا باطلك وھو المقصود ، فأما أن یردوا الدعوة إلى  :فالجواب   
ھل كنت تجادل من یرمیك بالزنى . والتحذیر من البدع والخرافات فھم ال یردون كلمة الحق 

ویتلو علیك اآلیات في التحذیر منھ ویروي لك األحادیث ؟ فھل كنت ترد علیھ قولھ ، وتنكر 
 تحریم الزنى وتجادل في اآلیات واألحادیث ؟ أو كنت تسكتھ عنك بالقوة ؟ فما ھذه المغالطة

؟ ثم ھل أنصف أصحابك الوھابیة الذین یمنعون دخول كتب الزیدیة بالدھم وال یتجرأ أحد 
في بالد مذھبكم أن یجادل فیھ على منبر من منابر المساجد الجامعة ؟ وأخبرني لو فعل فاعل 
ذلك ھل كنتم تنصفونھ ؟ أم كان ینالھ من شركم ما تدعوكم إلیھ األحقاد والعصبیة وخدمة 

ولقد بلغني أن رجًال كان في بالدكم وھو من ھذه البالد فعرض علیھم جوازه السیاسة ؟ 
أال قل ما أنت : ، فقال الرجل للشرطي    وكان خط الجواز ضعیفًا لم یحسن الشرطي أن یقرأه

قار ـ یعني أن الشرطي كأنھ غیر قارئ ـ فال یحسن أن یقرأ الخط فاجتمعت لھ عدة من 
ال یراه الناس وضربوه ضربًا شدیدًا فظیعًا ، حتى ذھب الشرطة وأخذوه إلى مكان حیث 

ولم تكن تلك الكلمة تستدعي ذلك لوال . وھو یبكي من وجع الضرب والغیظ من ذلك الظلم 
ھذا وأمثال ھذه القصة مما یعملونھا في بالدھم ضد الزیدي . عداوتھم للزیدي وحقدھم علیھ 

، ولعلنا لو   مخالطتھم للوھابیة في بالدھم تنافي اإلنصاف كثیرة قد عرفھا الیمنیون لكثرة
 .جمعنا القصص التي من ھذا القبیل لجاءت كتابًا مستقًال 

 

 بحث في لعن معاویة

أما صالح فجاھل بكتب السنة ، وھو أصرح بمعتقده من ) :  111ص( في  قال مقبل  
 .، وكافأ اهللا قائلھا بما یستحق )رضي اهللا عنھ(علي فھو یلعن معاویة

إن كتب السّنة ال تنحصر ، فمن علم بعضھا فال یسمى جاھًال بكتب السّنة  :الجواب و  
وإن جھل بعضًا آخر ، وإال لزم في من قرأ الصحاح الست ولم یقرأ حدیث الزیدیة أن یسمى 

أما تعصب مقبل فلم یدعھ یعترف بكتب الحدیث الزیدیة ، فھو یجعل . جاھًال بكتب السنة 
وأما لعن معاویة . كتب الحدیث ، ألنھ ال یعتبر الحدیث إال حدیث أسالفھ العالم بھا جاھًال ب

فھو اجتھاد منھ ولم یصدر عنھ إّال وھو یعتقده حقًا وصوابًا یرجو بھ رحمة من اهللا وثوابًا ، 
والمجتھد إذا أصاب كان لھ أجران وإن أخطأ كان لھ أجر واحد الجتھاده ، وتلك المكافأة التي 

 .نرجوھا لھ 

أما حثالة السیاسة األمویة فإنھم یجعلون ھذه المسألة من العقائد األصولیة كاإلیمان باهللا   
والیوم اآلخر ، ویجعلون ھذه المسألة الدولیة األمویة من المسائل التي ال یجوز الجدال فیھا 



 النصائح الكافیة لمن« إال بنصرة معاویة وحمایة جانبھ ، ومن أراد التحقیق فیھا فلیطالع 
 .  البن عقیل فھو كتاب مطبوع منشور» یتولى معاویة 

 

 بحث في االحتجاج بالمرسل

وھو ـ أي صالح ـ ینقل لنا من الكتب التي لیس لھا أسانید ، ألنھ ال یعلم أن  :قال مقبل   
أئمتنا كعبداهللا بن المبارك وشعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل والبخاري ال یقبلون الحدیث إال 

 .بإسناد 

إن االعتراض من مقبل على السید علي بن ھادي في عمل السید لنفسھ ،  :والجواب   
فیكفي في االحتجاج لھ إلخراجھ من البدعة إیراد الحدیث الصحیح عنده على أصلھ وإن لم 

أو لم یعلم السید علي بن ھادي ھل الحدیث . یكن صحیحًا عند ابن المبارك وأحمد والبخاري 
فصالح نقل في . س صحیحًا عندھم ؟ ألنھ غیر مأمور بتقلیدھم صحیح عندھم ، أو لی

االحتجاج للسید علي ما ھو عنده سنة معمول بھا في مذھبھ ، وذلك كاف في تصحیح عملھ 
كما أن األحادیث المسندة یكون فیھا خالف بین علماء . لنفسھ وإن لم یكن صحیحًا عند مقبل 

نكر علیھ وإن كان غیر صحیح عند قوم الحدیث فمن صح عنده حدیث عمل بھ ، وال ی
 .   آخرین

 .الخ ... اإلسناد من الدین : ورحم اهللا ابن المبارك إذ یقول  :قال مقبل   

ال ننكر حسن اإلسناد لمن یعرف رجال السند ویمیز الصحیح من الضعیف  :والجواب   
ان المرسل قد التزم بدون تقلید ، فأما مع التقلید في معرفة الرجال فھو مثل اإلرسال إذا ك

 .بالصحة 

 

 طریقة ابن المبارك وأمثالھ في الجرح والتعدیل

من الخطأ تقلید ابن المبارك وأضرابھ من العثمانیة الذین یضعفون بعض الشیعة   
تعصبًا لمعاویة وأضرابھ ، ویمنعون الروایة عن بعض الشیعة ألنھم بزعمھم یسبون السلف 

، ویجادلون عن    )علیھ السالم(م ظلم أھل البیت وسب علي، ویوثقون النواصب ویغتفرون لھ
 .النواصب ویتغافلون عن عیوبھم 

سمعت : سمعت علي بن شقیق یقول : وقال محمد ) :  89ص 1ج( في صحیح مسلم   
دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنھ كان یسب : عبداهللا بن المبارك یقول على رؤوس الناس 

 .السلف 



: مثل ذلك عن ابن المبارك بلفظ » تھذیب التھذیب « وفي ترجمة عمرو بن ثابت في   
 .ال تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنھ كان یسب السلف 

ھذا التعلیل یفید أن ابن المبارك ال یرى الروایة عن من یسب سلفھ على أي حال  :قلت   
 .كان ، ومن غیر فرق بین ثقة وغیره 

ة عمرو بن ثابت عددًا رووا عنھ ، وذكر كالم القوم فیھ وسبھم لھ ھذا وقد عد في ترجم  
. رافضي خبیث :    وقال اآلجري عن أبي داود: بداعي التعصب والغضب للسلف ، وفیھا 

كفر الناس إال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما مات النبي: رجل سوء قال : وقال في موضع آخر 
 .خمسة ، وجعل أبو داود یذّمھ 

ھكذا یصدقون في الشیعة أقوال خصومھم ویقبلون فیھم كل داھیة من دون تثبت  : قلت  
قد روى عنھ سفیان وھو : ویقول ـ أي أبو داود ـ : قال في ترجمتھ . ألجل بغضھم لھم 

 .ویعني أن أحادیثھ مستقیمة :    المشؤوم ، لیس یشبھ حدیثھ أحادیث الشیعة ، وجعل یقول

اود حدیث في االستحاضة ، ورواه عمرو بن ثابت عن وفي ترجمتھ عن سنن أبي د  
ابن عقیل ، وھو رافضي خبیث ، وكان رجل سوء زاد في روایة ابن األعرابي ، ولكنھ كان 

 .صدوقًا في الحدیث 

كان یشتم عثمان ، ترك : وقال عبداهللا بن أحمد عن أبیھ : وفي ترجمة عمرو بن ثابت   
مذموم وكان ینال من عثمان ، ویقدم علیًا على الشیخین  :وقال الساجي . ابن المبارك حدیثھ 

 .انتھى المراد . 

فقد توضح معنى قول ابن المبارك ، وھذا ال یوجب تركھ إذا كان صدوقًا ألنھ یعتقد أنھ   
« : وظھر أن الروایة عنھ أنھ قال . یقول الحق ، ویعتمد في ذلك على حجة یعتقدھا صحیحة 

ر صحیحة ، ولعل الذي رواھا أراد أنھ یلزمھ ذلك من قولھ بتقدیم غی» كفر الناس إال خمسة 
، فیخّرج أعداء عمرو بن ثابت أنھ یلزمھ من    علي على الشیخین وإثبات إمامة علي بالنص

ذلك تكفیر الصحابة إّال خمسة ، وھذا تخریج فاسد ونسبة معناه إلى عمرو بدعوى أنھ قال 
 .ذلك تدلیس من الراوي 

وقال ) :  288ص 2ج( الحسن بن صالح من تھذیب التھذیب أیضًا وفي ترجمة   
كان ـ أي حسن بن صالح ـ حسن الفقھ من أسنان الثوري ، ثقة متعبدًا وكان یتشیع : العجلي 

 .التشیع )   كذا   (إال أن ابن المبارك كان یحمل علیھ بعض الحمل لمحال 

وحكى العقیلي عن ابن :  في ترجمة عوف بن أبي جمیلة» تھذیب التھذیب « وفي   
 .انتھى . حتى كان فیھ بدعتان قدري شیعي : ... المبارك قال 



واهللا ما : عن ابن المبارك أنھ قال في عوف : وفي ترجمة عوف في میزان الذھبي   
 .انتھى . رضي عوف ببدعة حتى كانت فیھ بدعتان ، كان قدریًا وكان شیعیًا 

جوزجاني في الجرح والتعدیل فال عجب أن یأتم بابن وإذا كان مقبل یأتم بالذھبي وال  
 .المبارك وأضرابھ من العثمانیة 

 

 عدم التخطئة في المسائل الفرعیة وأنھا طریقة للوحدة االسالمیة

من . الظنیة إن مسألتي الضم والتأمین من المسائل الفرعیة : یقول صالح  :قال مقبل   
قال لك یا صالح إن لنا أن نأخذ من أدلة الفروع ما نشتھي وندع ما ال نریده ، واهللا عزَّوجلَّ 

فمن : ؟ إلى أن قال مقبل    )13(]  ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا [: یقول 
 أین لك التفصیل بین الفروع واألصول ؟

إن من األصول ما ھو أصل للّدین یعّد الجاحد بھ كافرًا : ، وباهللا التوفیق اب والجو  
لوضوح أدّلتھ ووجوب العلم بھ ، كمعرفة اهللا ورسولھ والیوم اآلخر ، وأن القرآن صدق 

 .ومنھا ما ینبني علیھ كثیر من العلم فھو ركن من أركان الدین ودلیلھ واضح . وحق من اهللا 

یة فھي ما لیس دلیلھ معلوم المتن ـ أي متن دلیلھ ـ أو ھو معلوم المتن أما الفروع الظّن  
ولیس ظاھر الداللة بسھولة وإنما یظھر لبعض الناس دون بعض لخفاء مأخذ الحكم ، 

فالمسائل الظنیة ال ینكر على المخالف فیھا ألن ظاھره اعتقاد أنھ . وتفاوت الناس في الفھم 
ع على الصواب فذاك ، وإن كان مخطئًا لم یتعمد مخالفة على الصواب ، فإن كان في الواق
ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم بھ ولكن ما تعمدت  [: الحق فھو معذور لقول اهللا تعالى 

فكیف یعّنف وینكر علیھ ویبدع ، وقد رفع اهللا عنھ الجناح ؟ وھل ھذا إال فتح  )14(]قلوبكم 
ق والتفرق ؟ ألن األنظار تختلف ودرجات العلم واالطالع تتفاوت ، ودرجات ألبواب الشقا

الفھم تتباین ، فإذا كان لكل مكلف أن یعمل في ھذه المسائل بما ترجح عنده أنھ الحق الذي 
ومع ذلك كان لكل واحد أن یعیب على من خالفھ في ھذه )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جاء بھ رسول اهللا

بالجھل واالبتداع ومحاربة السنة كان ھذا فتحًا ألبواب الشقاق بین األمة  المسائل ویرمیھ
والعداوة والبغضاء ، أما إذا كان لمقبل أن یدعي لنفسھ الحق في التجھیل والتبدیع وأنھ لیس 
لخصمھ مثل ذلك فھو یحتاج في ذلك إلى دلیل ، ولیس لھ دلیل إال دعواه السنة ، وخصمھ 

فبأي حجة یكون . یعتقد رجحان ما عنده ویعتقد خطأ خصمھ یدعي مثلھ ، وكل واحد 
؟ ھل ھذا إال تحكم إذا لم یكن الخالف    ألحدھما النكیر على اآلخر ولیس لآلخر النكیر علیھ

                                                           
 . 7اآلیة : سورة الحشرة ) 13(
 . 5اآلیة : سورة األحزاب ) 14(



إال في مسألة فرعیة ظّنیة ؟ وھذا واضح والبد منھ بین المسلمین إذا كان المقصود التآخي 
أن یھتم بأمور المسلمین ، ویسعى في طلب والتعاون على عدوھم ، ومن حق كل مسلم 

اجتماعھم في نصرة اإلسالم ، وأن یحذر أسباب التمزق والتفرق والضعف ، وال یجھل ھذا 
وصحیح أنھ ال فرق بین األصول والفروع في وجوب اتباع الحق فیھا على من . عاقل مفكر 

تھي مما جاء بھ علمھ ، وال یعني صالح غیر ھذا ، وال یعني أن لنا أن نأخذ ما نش
وندع ما ال نریده ، وإنما یعني أن لنا أن نأخذ ما عرفناه ، وال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الرسول

جناح علینا فیما أخطأناه من المسائل الفرعیة الظنیة التي ال یكون الجاھل بھا جاھًال باهللا وال 
وإذا كان كذلك . ي الغالب بالرسول وال بشيء مما یجب اإلیمان بھ ، وال یعذر بجھلھ أحد ف

فال حاجة لشن الغارات في مسألة فرعیة ، ألن السعي في اجتماع المسلمین أھم ، وال إشكال 
فترك . أن من أعظم أسباب التفرق تكفیر المسلمین ورمیھم بالجھل واالبتداع ومحاربة السنة 

: ھل اكتفى صالح بقولھ ولما كان ھذا واضحًا ال یجھلھ إال جا. ذلك أھم لما فیھ من المفسدة 
 .ھذه من المسائل الفرعیة الظنیة 

إّن مقبًال متھم بالنصب بدلیل میلھ إلى النواصب وبغضھ للشیعة ، كما ھو : والتحقیق   
: مذكور في مواضعھ من ھذا الكتاب ، ومن أبغض أمیر المؤمنین فھو منافق بداللة الحدیث 

والمنافق ال یبالي بأن یتفرق المسلمون ویضعفوا ویقوى علیھم  )15(»وال یبغضك إال منافق « 
وإال فمقبل ال یخفى علیھ حاجة المسلمین إلى االجتماع والتعاون على نصرة . أعداؤھم 

واعتصموا  [: اإلسالم ودفع أعدائھ ، وال یخفى علیھ أن اهللا تعالى قد أمر بذلك في قولھ 
أو أن  )17(]وتعاونوا على البر والتقوى  [: ، وقولھ تعالى  )16(]بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا 

مقبًال أحمق تغلبھ الحماقة ، وینسى ما یترتب على اإلساءة والتحكم واجتناب اإلنصاف ، أو 
عمیلة ألمریكا لتسعى في التفریق بین المسلمین ، بإیحاء الخالفات المذھبیة أنھ من منّظمة 

إّن .    وإثارة العداوة والبغضاء ، أو أنھ عمیل لعمالء أمریكا ، اهللا أعلم بھ وھو الرقیب علیھ
صنیعھ في االستفزاز بعث فیھ التفكیر بما شأنھ ابتداء الزیدیة بھذه الحرب الباردة ، مع أن 

في أشد الحاجة إلى االجتماع ، وھم یحتاجون فیھ إلى تناسي الخالفات التي تثیر المسلمین 
العداوة والبغضاء ، وإلى االقتصار على الكالم الطیب ، وإلى التقریب بین المذاھب بترك 
الشقاق ، الذي تثیره السیاسات الدولیة للتفرقة بین المسلمین ، أو لعزل طائفة منھم عن 

ولیس لذلك أصل في الدین ، وإنما . الھم وتقبیح مذاھبھا ، والتشنیع علیھا المجتمع بتھجین أقو
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، والتقریب بین المذاھب والتعاون على حمایة اإلسالم من   ھي سیاسة دولیة یجب طرحھا
 .الكفار 

وقد أطال مقبل في االستدالل على وجوب العمل بالسّنة ، وال ننازع في وجوب اّتباع   
وإنما ھو ـ أعني عمل مقبل ھذا ـ استرسال في التبدیع ، )اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (سّنة رسول اهللا

وجعل ما عند الزیدیة من السنة ال شيء ، وذلك مبني على تقلیده ألسالفھ في الجرح 
 .والتعدیل كما بّیناه فیما مر 

 

 بحث في حدیث العرض على كتاب اهللا

: إذا جاءت السنن تخالف أھواءھم  ولھم حدیث یدندنون بھ) :  114ص( في  قال مقبل  
إذا أتاكم الحدیث عني فاعرضوه على كتاب اهللا ، فإن وافق فھو مني وأنا قلتھ ، وإن لم « 

إن یحیى بن : وھذا الحدیث قال الشوكاني في إرشاد الفحول  »یوافق فلیس مني ولم أقلھ 
 .دقة لیردوا بھ السنن إن ھذا الحدیث مما وضعتھ الزنا: معین وعبد الرحمن بن مھدي قاال 

إنھ ال یجب تقلید یحیى وعبد الرحمن وال الشوكاني ، فما معنى االحتجاج  :والجواب   
ولفظ .  »   فما وافقھ فھو مني وأنا قلتھ وما خالفھ فلیس مني« : بھم ؟ والمحفوظ عندنا 

ول وفي ذلك ما یقول رس) :  211ص( الحدیث في كتاب معاني السّنة من مجموع الھادي 
سیكذب علي كما كذب على األنبیاء من قبلي ، فما أتاكم عني « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

فاعرضوه على كتاب اهللا ، فما وافق كتاب اهللا فھو مني وأنا قلتھ ، وما خالف كتاب اهللا 
 .انتھى .  »فلیس مني ولم أقلھ 

 .   أي ما خالفھ »لم یوافقھ  وما« : ویحمل علیھ لفظ . وھذا ھو الصواب إن شاء اهللا   

« : في باب االعتصام بالكتاب والسنة بلفظ )  176ص 1ج( والحدیث في كنز العمال   
الیھود عن موسى فأكثروا فیھ وزادوا ونقصوا ، وأنھ سیفشوا عني أحادیث فما  )18(سألت

، فما وافق كتاب اهللا فأنا قلتھ ، وما لم یوافق كتاب  أتاكم حدیثي فاقرأوا كتاب اهللا واعتبروه
 . )19(أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن ابن عمر »اهللا فلم أقلھ 

ستكون عني رواة یروون الحدیث فاعرضوه على « : ثم رواه في كنز العمال بلفظ   
« : بلفظ )    175ص   (وروى بعضھ في  »وافق القرآن فخذوھا وإال فدعوھا  القرآن ، فإن

اعرضوا حدیثي على  :؟ قال   فكیف نصنع یا رسول اهللا: قیل  أال إن رحى اإلسالم دائرة ،
أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر وسمویھ عن  »الكتاب فما وافقھ فھو مني وأنا قلتھ 
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ومعنى ھذا صحیح ، ألن الموافق للقرآن قد جاء ) .  160ص( وذكر نحوه في . ثوبان 
ولیس في ھذا ما یوجب . بلفظھ أو معناه والمخالف للقرآن یرد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 .رّد حدیث العرض ونسبتھ إلى الزنادقة 

یا « : بلفظ )  175ص 1ج( وفي معنى ھذا الحدیث حدیث آخر ذكره في كنز العمال   
الناس ، أنزل اهللا كتابًا على لسان نبیھ وأحل حاللھ وحّرم حرامھ ، فما أحل في كتابھ أیھا 

على لسان نبّیھ فھو حالل إلى یوم القیامة ، وما حرم في كتابھ على لسان نبّیھ فھو حرام 
حسن غریب عن : اإلبانة ، وقال أفاد أنھ أخرجھ أبو نصر السجزي في .  »إلى یوم القیامة 

 .أنس بن عمیر اللیثي مرسًال 

إني واهللا ما یمسك الناس علّي بشيء ، وإني ال أحّل إال ما أحّل « : وھناك مثلھ بلفظ   
، أفاد أنھ أخرجھ الشافعي وابن سعد   »   اهللا في كتابھ ، وال أحرم إال ما حّرم اهللا في كتابھ

 .س مرسًال والبیھقي في المعرفة عن طاوو

ال تمسكوا علي شیئًا ، فإني ال أحل إال ما أحل اهللا في كتابھ ، وال « : وھناك مثلھ بلفظ   
.   ، أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في األوسط عن عائشة »أحرم إال ما حرم اهللا في كتابھ 

معاذ وأحسن ما تحمل علیھ ھذه األحادیث أن السّنة ال تخالف القرآن ، ویدل على ھذا حدیث 
. 

أن :    الوجھ الرابع) :  93ص( قال محمد بن إبراھیم الوزیر في كتابھ الروض الباسم   
،     بكتاب اهللا: ؟ قال  بم تحكم« : قال لمعاذ في حدیثھ المشھور )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وحدیث : ثم قال . الحدیث » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بسّنة رسول اهللا: قال  فإن لم تجد ؟: قال 
:   معاذ ھذا وإن كان في إسناده مقال عند بعض أھل الحدیث فقد قّواه غیر واحد ، منھم

وذكر أنھ جمع جزءًا في . القاضي أبو بكر بن العربي المالكي ، والحافظ ابن كثیر الشافعي 
ل ھو حدیث حسن مشھور ، اعتمد علیھ أئمة اإلسالم في إثبات اص: شواھده وطرقھ وقال 

شفاء األوام « القیاس ، وكذا علماء المعتزلة والزیدیة احتجوا بھ ، بل قال األمیر الحسین في 
 .انتھى . إنھ حدیث معلوم : » 

فتقدیم العمل بالكتاب قبل السّنة ظاھره أن األصل في السنة أنھا ال تخالف القرآن ، وإال   
لترتیب ، ولما صح أن ال یرجع إلیھا إال لما كان بینھما ترتیب والقرآن مقّدمًا على السنة في ا

عن معاذ ، )    242   و  30ص   5ج   (والحدیث في مسند أحمد . عند عدم الحكم في الكتاب 
وأخرجھ البیھقي »  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الحمد هللا الذي وفق رسول اهللا« : ثم قال : وفي آخره 

 ) . 114ص 10ج( في السنن الكبرى 



من عرض لھ قضاء فلیقض « : في المستدرك عن عبداهللا موقوفًا قال وأخرج الحاكم   
صلى اهللا (بما في كتاب اهللا ، فإن جاءه أمر لیس في كتاب اهللا عزَّوجلَّ ولم یقض بھ رسول اهللا

فلیقض بما قالھ الصالحون ، فإن جاءه أمر لیس في كتاب اهللا ولم یقض بھ )علیھ وآلھ وسلم
ولم یقض بھ الصالحون فلیجتھد رأیھ ، فإن لم یحسن فلیقر وال )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(نبیھ

ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ، والقاسم ھو ابن عبد الرحمن ابن عبداهللا »    یستحي
 .یعني راویھ عن أبیھ عن عبداهللا . بن مسعود ، انتھى 

وفي مجموع زید بن علي عن . وذكر الذھبي ھذا الحدیث في التلخیص وأقر تصحیحھ   
وفي الروض النضیر . )علیھ السالم(مثلھ من قول علي )علیھم السالم(أبیھ ، عن جده عن علي

( ومحلھ في السنن . عن البیھقي بسنده عن أبي بكر أنھ كان یفعل كذلك )    109ص  4ج   (
: عن الشعبي قال )  110ص 10ج( یھقي في السنن الكبرى وأخرج الب) .  114ص 10ج

انظر ما تبین لك في كتاب اهللا   «: لما بعث عمر بن الخطاب شریحًا على قضاء الكوفة قال 
فال تسألن عنھ أحدًا ، وما لم یتبین لك في كتاب اهللا فاتبع فیھ السّنة ، وما لم یتبّین في السّنة 

وأخرج ھناك . عن الشعبي عن شریح )   115ص   (في  وأخرجھ أیضًا» فاجتھد فیھ رأیك 
عن عبداهللا بن مسعود مثل روایة الحاكم التي ذكرتھا آنفًا بسند آخر ، وأخرج مثلھ عن زید 

 .بن ثابت 

فظھر بھذه الجملة أن السنة ال تخالف الكتاب ، فلذلك تبین أن حدیث العرض موافق في   
قبولھ والعمل بھ وإن ساء ذلك القوم ، ألنھم قرروا أن  معناه ، وأنھ ال موجب لدفعھ بل یتعین

 .السّنة حاكمة على الكتاب ، وھذه الجملة تبطل علیھم ھذا األصل 

ثم إن حدیث العرض یحتاج : في سیاق الحكایة عن الشوكاني )  114ص(  قال مقبل  
ل فخذوه وما وما آتاكم الرسو [فعرضناه على قول اهللا عزَّوجلَّ : إلى عرض ، قال بعضھم 

 .فلم نجد القرآن یقبلھ  )20(]نھاكم عنھ فانتھوا 

إن ھذا العرض فاسد ، ألن الحدیث یمیز بین ما آتانا الرسول : ، وباهللا التوفیق والجواب   
إنما ھي واآلیة . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وما لم یؤتنا لئال ننخدع بكذب بعض الرواة عن رسول اهللا

، فال تنافي بین اآلیة    فیما آتانا حقیقة ، ال فیما روي أنھ آتانا سواء صدقت الروایة أم كذبت
 [: وحدیث العرض ، بل العرض الصحیح أن یعرض حدیث العرض على قول اهللا تعالى 

كان الناس أّمة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معھم الكتاب بالحق لیحكم 
اآلیة ، ومن جملة المختلف فیھ الروایات المخالفة للقرآن  )21(]  ن الناس فیما اختلفوا فیھبی
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صلى اهللا (یقبلھا قوم ویردھا قوم ، فعرضھا على كتاب اهللا لیحكم فیھا بالصحة عن رسول اهللا

فحدیث العرض موافق لھذه . لكتاب أو البطالن ، ویدل على بطالنھا بمخالفتھا ل)علیھ وآلھ وسلم
اآلیة ، وذلك یدل على أن العرض على الكتاب أولى من العرض على ابن معین وابن مھدي 

 .وأضرابھما من القوم 

 

 بحث في قول بعضھم إن السنة حاكمة على القرآن

 إن السّنة حاكمة على القرآن ، واحتجوا لقولھم ھذا بقول اهللا: وقد قال بعض المحدثین   
 . )22(]وأنزلنا إلیك الذكر لتبین ما نزل إلیھم  [: تعالى 

إنھ ال داللة في اآلیة على ذلك ، ألن البیان للقرآن یحصل بالتالوة المرتلة  :والجواب   
وحسن األداء ورفع الصوت بحیث یسمعھ الحاضر المستمع ، وتفصیل اآلیات والكلمات 

كان یرتل القراءة حتى لو شاء  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقد روي أن رسول اهللا. ف وتحقیق الحرو
العاد أن یعد الحروف لعدھا أو نحو ھذا ، وروي أن قراءتھ كانت مّدًا وأنھ كان یفصل اآلیات 

فھذا بیان واضح ، وال داللة في اآلیة على تبیین القرآن بالسنة ، ألن البیان بالسّنة . آیة آیة 
 ]ما نزل إلیھم  [: لقرآن غیر مذكور في اآلیة ، بل یمكن أن اآلیة عامة لھما في قولھ تعالى ل

فالرسول مبین للكتاب وللسنة ، وذلك بإبالغ كل منھما بالغًا واضحًا حتى یتبین للناس القرآن 
فسیر والسنة ، وال تدل اآلیة على أكثر من ھذا ، فالزیادة علیھ بال دلیل دعوى على القرآن وت

بالرأي مردود ، فأما البیان بمعنى التفسیر فالقرآن واضح ألنھ بلسانھم فال یحتاج إلى ترجمة 
تلك آیات الكتاب  [: وقال تعالى  )23(]إنا جعلناه قرآنًا عربیًا لعلكم تعقلون  [: وقد قال اهللا . 

تلك آیات الكتاب وقرآن  [: وقال تعالى )24)]عقلون إّنا أنزلناه قرآنًا عربیًا لعلكم ت* المبین 
نتلو علیك من نبأ موسى وفرعون * تلك آیات الكتاب المبین  [: وقال تعالى  )25(]مبین 

 [: إلى قولھ تعالى  ]وكذلك أنزلنا إلیك الكتاب  [: وقال تعالى  )26(]  بالحق لقوم یؤمنون
بل ھو آیات بّینات * وما كنت تتلو من قبلھ من كتاب وال تخطھ بیمینك إذًا الرتاب المبطلون 

أو لم یكفھم أّنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى    [: إلى قولھ تعالى  ]في صدور الذین أوتوا العلم 
وإنھ لتنزیل رب  [: وقال تعالى  )27(]  ؤمنونعلیھم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم ی

بلسان عربي مبین * على قلبك لتكون من المنذرین *     نزل بھ الروح األمین* العالمین 
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 [: إلى قولھ تعالى  ]فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشیطان الرجیم  [: وقال تعالى  )28(]
قل * وإذا بدلنا آیة مكان آیة واهللا أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم ال یعلمون 

ولقد نعلم *   نزلھ روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وھدًى وبشرى للمسلمین
 )29(]یعّلمھ بشر لسان الذي یلحدون إلیھ أعجمي وھذا لسان عربي مبین أنھم یقولون إنما 

 )31(]والقرآن الحكیم * یس  [: وقال تعالى  )30(]  تلك آیات الكتاب الحكیم [: وقال تعالى 
كتاب أنزلناه إلیك مبارك  [: وقال تعالى  )32(]ن ھو إال ذكر وقرآن مبین إ [: وقال تعالى 

ولقد یّسرنا القرآن للذكر فھل من  [: وقال تعالى  )33(]لیدبروا آیاتھ ولیتذكر أولو األلباب 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین ال یؤمنون باآلخرة  [: وقال تعالى  )34(]  مّدكر

: وقال تعالى  )35(]   وجعلنا على قلوبھم أكّنة أن یفقھوه وفي آذانھم وقرًا* حجابًا مستورًا 
عربي قل ھو للذین آمنوا ولو جعلناه قرآنًا أعجمیًا لقالوا لوال فصلت آیاتھ أأعجمي و [

ھدًى وشفاء والذین ال یؤمنون في آذانھم وقر وھو علیھم عمًى أولئك ینادون من مكان 
ونزلنا علیك الكتاب تبیانًا لكل شيء وھدًى ورحمة وبشرى    [: وقال تعالى  )36(]بعید 

: وقال تعالى  )38(]إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم  [:    لىوقال تعا)37)]للمسلمین 
قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من * الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا    [

إلى  ]  أفغیر اهللا أبتغي حكمًا وھو الذي أنزل إلیكم الكتاب مفصًال [: وقال تعالى  )39(]  لدنھ
 . )40(]وتّمت كلمة ربك صدقًا وعدًال  [: قولھ تعالى 

كامل ال صدق اهللا العظیم إن كتابھ یھدي للتي ھي أقوم ، وإنھ لبّین مستقل بالھدایة ،   
تحتاج كلماتھ إلى تتمیم ، عربي ال تحتاج العرب لھ إلى ترجمة ، ولو لم یكن مستقًال بالھدایة 

أما بعد   «: وإیضاح الحق لما استقامت التوصیة بھ في حدیث الثقلین وقد مّر ، وفي ألفاظھ 
ك فیكم أیھا الناس ، إنما أن بشر یوشك أن یأتیني رسول ربي عزَّوجلَّ فأجیب ، وإني تار
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، فخذوا بكتاب اهللا تعالى واستمسكوا بھ ، فحث    أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والنور: ثقلین 
 .الحدیث )41(»على كتاب اهللا ورغب فیھ 

فكیف یصلح ھذا لو كان القرآن مجمًال مجھول المعنى ال یعرف معناه إّال بالسنة ؟   
بعد من ذلك لو كان القرآن لھ معنى خالف ظاھره باطن یؤول بھ وتدل السنة على تأویلھ ، وأ

والظاھر غیر مقصود كما تزعم الباطنیة ، ولو كان كذلك لما وصف بأنھ بلسان عربي مبین 
، وأنھ آیات بّینات ، وأن فیھ الھدى والنور ، وغیر ذلك من أوصافھ الكریمة في الكتاب 

ّث على التمسك بھ الموجھ إلى الناس بدون قید وال شرط ، بل على ما یفھم والسّنة ، والح
فكیف یصح مع ھذا . السامعون من إطالق التوصیة ، وعلى ما تفھم العرب من معنى القرآن 

جعلھ معلقًا موقوفًا على السنة ال یعرف معناه إال بعد عرضھ علیھا ؟ إن ھذا القول فاسد بّین 
 .الفساد لمن أنصف 

إذا عرفت أن القرآن مستقل في إفادة المراد بھ في الداللة على معانیھ ، غیر موقوف   
على السّنة وال معلق على العرض علیھا ، وعرفت أنھ ال یصح القول بأنھا المبینة للقرآن 
والحاكمة علیھ ، وأن ھذا القول إنما ھو توصل إلى ترك األخذ بكتاب اهللا والعدول إلى 

بناء على أنھا من السنة وأن السنة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ة على رسول اهللالروایات المكذوب
 . )42(وھذه دعوى ال دلیل علیھا كما بّیناه. حاكمة على القرآن 

صلى (كاة والحج ذكرت في القرآن جملة ، والرسولوقد یحتج بعضھم بأن الصالة والز  

 .فّصل بعض معانیھا وذلك دلیل على أن السنة ھي المفسرة للقرآن )اهللا علیھ وآلھ وسلم

إن ھذه المعاني المذكورة جملة كانت معروفة عند الصحابة ، وتفصیل  :والجواب   
لجملة العبادة المعروفة ،  المعنى لیس ترجمة للقرآن ، فقد فھم معناه ألن اسم الصالة اسم

فالتفصیل فائدة زائدة على الترجمة فلیست من التفسیر ، أال ترى أن . وكذا الحج والزكاة 
اإلنسان ذكر في القرآن وفھم معناه ومع ھذا یكون في تشریحھ وذكر أعضائھ الباطنة 

ن ، وإن كانت وعروقھ وغیر ذلك وتحقیق كیفیة صنعھا وفوائدھا فائدة ال تعد من تفسیر القرآ
محققة لتفاصیل اإلنسان واإلنسان مذكور في القرآن ؟ فكذلك تفاصیل الصالة والزكاة والحج 

ولیس في ذكر جملة المعنى داللة على أن القرآن مجمل أي غیر بّین الداللة ـ على . وغیرھا 
داللة علیھ ـ ألن المعنى ھو المعنى الجملي الذي ھو الصالة جملة واإلنسان جملة ، وال  معناه

 .بّینة فال إجمال 

 

 بحث في الدعاء في الصالة یتعلق بالتأمین
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عن إبراھیم ابن عبداهللا : أما الدعاء في السجود ـ إلى أن قال ـ ) :  115ص(  قال مقبل  
وأما « :    بن معبد ، عن أبیھ ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما ، وذكر الحدیث وفي آخره

 .» ء فَقِمٌن أن یستجاب لكم السجود فاجتھدوا في الدعا

« في سند ھذا إبراھیم بن عبداهللا بن معبد ولیس مشھورًا ، بل لم یذكر كتاب  :والجواب   
البن أبي حاتم أنھ روى عن إبراھیم ھذا إال نافعًا وسلیمان بن سحیم ، ولم » الجرح والتعدیل 

یمن روى عنھ ، وذلك محل ابن جریج ف» تھذیب التھذیب « یذكر أن أحدًا وّثقھ ، وزاد في 
أن » تھذیب التھذیب « نظر الحتمال أن الروایة عن ابن جریج غیر صحیحة ، ولم یذكر في 

ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة اتباع التابعین ، وقد ظھر أن ابن : أحدًا وثقھ إال أنھ قال 
خ البخاري لیس فیھا حبان یوثق المجاھیل فال عمدة في ذكره لھ في الثقات وترجمتھ في تاری

سمع منھ سلیمان بن سحیم المدني وسمع منھ ابن جریج ، ولعل ھذا مستند : وقال . توثیق 
التھذیب لذكر ابن جریج ، ولكن روایة البخاري عن ابن جریج ، عن نافع ، عن إبراھیم 
فلعل البخاري إنما عنى سمع من سلیمان بن جریج ، ولو كان یعني أن ابن جریج سمع من 

وسمع منھ ابن   «: سمع منھ سلیمان بن سحیم وابن جریج ، فلما قال : براھیم لكفاه أن یقول إ
یحتمل أن یعود ألقرب ملفوظ وھو سلیمان ، واهللا » منھ « : كان الضمیر في قولھ » جریج 

 .والحاصل أن الروایة ال تصح عندنا . أعلم 

وأحادیث األذكار واألدعیة :  ) 117ص( وقد ذكر مقبل روایات في األدعیة وقال في   
رضي (في الصالة لو استقصیت لكانت كتابًا مستقًال ، ولكني أذكر حدیثًا واحدًا لكونھ عن علي

 .)رضي اهللا عنھ(لیعلم أن المفتین والموقعین على الفتوى بمعزل عن اتباع علي)اهللا عنھ

، وإذا لم   زیدیة وعلمائھمإن المسألة فیھا خالف بین أئمة ال: ، وباهللا التوفیق والجواب   
یذكر في الفتوى إال أن التأمین بدعة ، فھي مسألة أخرى غیر األدعیة التي أورد مقبل فیھا 
الروایات في ھذا المحل ، والمرجح عند أھل المذھب ترك األدعیة غیر ما تقرر من أذكار 

ا عن تحریم الكالم الصالة ، ألن الروایات المثبتة لألدعیة لیس فیھا تاریخ یدل على تأخرھ
في الصالة ، ویحتمل أن الدعاء كان قبل تحریم الكالم في الصالة ، وإذا احتمل فال یحتج بھ 
على جواز الدعاء في الصالة على اإلطالق ، وال على أن الكالم المنھي عنھ إنما ھو غیر 

یثبت تأخر ، ألنھ صرف للكالم عن ظاھره بغیر حّجة ما لم    الذكر والدعاء من كالم الناس
 . )43(أحادیث األدعیة واألذكار ، وباهللا التوفیق

                                                           
آخر الحمد في الصالة ، النھ لیس بقرآن ، وال ذكر ، وال دعاء وانما ھو اسم » آمین « المشھور عند االمامیة عدم جواز قول ) 43(

جواھر الكالم في شرح شرائع « اب في كت)قدس سره(قال المحقق الشیخ محمد حسن النجفي. استجب : للدعاء ، النھ اسم فعل ، معناه 
عند المشھور بین االصحاب القدماء والمتأخرین شھرة عظیمة كادت » ال یجوز قول آمین في آخر الحمد « ) :  2/  10( » االسالم 

العالمین وال تقل الحمد هللا رب : اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتھا فقل انت ): علیھ السالم(قال الصادق... تكون اجماعًا 
 . ] 1من ابواب القراءة في الصالة ، الحدیث  17وسائل الشیعة كتاب الصالة ، الباب  [» آمین 



 

                                                                                                                                                                                     
 [» الحمد اهللا رب العالمین : آمین ، فان شئت قلت : وال تقولنَّ اذا فرغت من قراءتك « ): علیھ السالم(وعن ابي جعفر الباقر...  

 . ] 6من ابواب افعال الصالة ، ح  1الة ، الباب كتاب الص 677/  4وسائل الشیعة  



G S 

 

 

 

 

 

 بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الصحابة

 

 

 

 

g s 

 

 



 

 

 

صلى اهللا علیھ وآلھ (وبما أن معتقد ھذه الطائفة سّیئ في صحابة رسول اهللا :قال مقبل   

 .رأیت أن أعقد فصًال في بیان فضلھم )وسلم

إن التعمیم للصحابة فریة ما فیھا مریة ، وھي من كذباتھ التي یحملھ علیھا  :والجواب   
 . )44(والتعصب]ثم إنكم یوم القیامة عند ربكم تختصمون * إنك میت وإنھم میتون  [الحقد 

جمیع فصل فضائل الصحابة رضي اهللا عنھم ، ال یستطیع أحد أن یحوي  :قال مقبل   
: فضائلھم حتى یطلع على كتب السنة كلھا ، فبینما أنت تقرأ في الحدود إذ تجد أحدھم یقول 

وتجد امرأة تقول نحو ھذه المقالة ، فیصبران للرجم . یا رسول اهللا ، أصبت حدًا فأقمھ علي 
یا رسول : وبینما أنت تقرأ في أحكام رمضان إذ تجد أحدھم یقول . والموت من أجل الجنة 

 .، فھو یرى المعصیة ھالكًا    هللا ، ھلكت ، واقعت أھلي في یوم رمضانا

ولكن ال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّنا ال ننكر شیوع الصالح وانتشاره فیھم في عھده :والجواب   
نّدعي لھم كلھم العصمة ال لفظًا وال معنى ، وھذه التي ذكرھا وأمثالھا مما یدل على أن أھلھا 

، مع أنھ ال دلیل على عصمة الجمیع ، وقد كانت البركة الدینیة في عھد غیر معصومین 
وقد أشار إلى اختالف . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فائقة لما بعد وفاتھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 )45(]  وكیف تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیات اهللا وفیكم رسولھ [: الحالتین قول اهللا تعالى 
وما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم  [: وقول اهللا تعالى 

 . )46(]على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر اهللا شیئًا وسیجزي اهللا الشاكرین 

حّدثنا :    وقال اإلمام أحمد: قال )  273ص 5ج( وأخرج ابن كثیر في البدایة والنھایة   
لما كان الیوم الذي قدم فیھ : عفان ، حّدثنا جعفر بن سلیمان ، حّدثنا ثابت ، عن أنس قال 

لم المدینة أضاء منھا كل شيء ، فلما كان الیوم الذي مات فیھ أظ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .األیدي حتى أنكرنا قلوبنا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وما نفضنا عن رسول اهللا: منھا كل شيء ، قال 

وھكذا رواه الترمذي وابن ماجة جمیعًا عن بشر بن ھالل الصواف عن : قال ابن كثیر   
 .انتھى . ھذا حدیث صحیح غریب : وقال الترمذي . جعفر بن سلیمان الضبعي بھ 

فمن ثم أثنى اهللا علیھم في كتابھ فقال اهللا : بعد ذكر بعض روایات الفضائل  قال مقبل  
والسابقون األولون من المھاجرین واألنصار والذین اتبعوھم بإحسان رضي اهللا  [: تعالى 
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عنھم ورضوا عنھ وأعد لھم جّنات تجري تحتھا األنھار خالدین فیھا أبدًا ذلك الفوز العظیم 
[)47( . 

ھذه اآلیة في السابقین األولین والذین اتبعوھم بإحسان ، وھي : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
، وقد أخرجھ في تفسیره   ال تعم من تسمونھم صحابة ، ألن اإلحسان درجة رفیعة من الدین

وآلھ  صلى اهللا علیھ(كان النبي: عن أبي ھریرة قال )  18ص 1ج( البخاري في صحیحھ 

ما اإلحسان ؟ قال : قال : إلى قولھ ـ   ما اإلیمان ؟ ـ: بارزًا یومًا للناس ، فأتاه رجل فقال )وسلم
وال نزاع في فضل ھؤالء وإن لم  »أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك « : 

ات أولئك ھم إن الذین آمنوا وعملوا الصالح [: یكونوا من الصحابة ، وقد قال اهللا تعالى 
جزاؤھم عند ربھم جّنات عدن تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا أبدًا * خیر البریة 

 . )48(]رضي اهللا عنھم ورضوا عنھ ذلك لمن خشي ربھ 

فھذه عامة ألھلھا سواء كانوا من الصحابة أم من غیرھم ، فمن أین دلت تلك اآلیة   
على عدالة وائل بن حجر وأضرابھ ؟ وكأنھ لیس في سورة التوبة إال تلك اآلیة  الكریمة

، وكأنھ لیس في سورة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لتجعلوھا عامة لكل من رآى وسمع رسول اهللا
وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أھل  [: التوبة عقیب تلك اآلیة قول اهللا تعالى 

ومنھم من عاھد اهللا لئن آتانا  [:    اآلیة ، وفیھا )49(]فاق ال تعلمھم المدینة مردوا على الن
فلما آتاھم من فضلھ بخلوا بھ وتولوا وھم *    من فضلھ لنصّدقن ولنكونن من الصالحین

نوا فأعقبھم نفاقًا في قلوبھم إلى یوم یلقونھ بما أخلفوا اهللا ما وعدوه وبما كا* معرضون 
ومنھم الذین  [: وفیھا  )50(]واهللا ال یھدي القوم الفاسقین  [: إلى قولھ تعالى  ]  یكذبون

)]  یؤذون النبي ومنھم من یقول ائذن لي وال تفتني إال في الفتنة  [: وفیھا  )51
 .وغیر ذلك )52(]  سقطوا

لقد تاب اهللا على النبي والمھاجرین واألنصار الذین اتبعوه  [: وقال تعالى  :قال مقبل   
في ساعة العسرة من بعد ما كاد یزیغ قلوب فریق منھم ثم تاب علیھم إنھ بھم رؤوف رحیم 

[)53( . 
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صلى اهللا (خاصة ال تعم من تسمونھم صحابة ، وال تتناول من لم یتبع النبي إنھا :والجواب   

والعسرة حالھم في غزوة تبوك كانوا في « : في ساعة العسرة ، قال في الكشاف )علیھ وآلھ وسلم
 .   )54(»   ...   عسرة من الظَّھر یعتقب العشرة على بعیر واحد ، وفي عسرة من الزاد

نزلت ھذه اآلیة في غزوة تبوك ، : قال مجاھد وغیر واحد : وفي تفسیر ابن كثیر   
وذلك أنھم خرجوا إلیھا في شدة من األمر ، في سنة مجدبة وحّر شدید ، وعسر من الزاد 

 .انتھى .  )55(والماء

 ذه اآلیة ؟فأین من لم یكن قد أسلم عن ھ  

محمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء  [: وقال تعالى  :قال مقبل   
بینھم تراھم رّكعًا سّجدًا یبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا سیماھم في وجوھھم من أثر 

 .اآلیة أتمھا مقبل  )56(]السجود 

إن ھذه اآلیة خاصة بالمؤمنین المھاجرین واألنصار الذین كانوا مع رسول  :والجواب   
عند نزولھا ، وال یدخل في عمومھا من لم یكن قد أسلم كما أنھ ال یدخل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فیھا المنافقون والذین في قلوبھم مرض ، ألنھم لیسوا مع رسول اهللا
وال في  ]  أشداء على الكفار رحماء بینھم [: ین والنصرة ، وال ھم مشاركون في قولھ الد

 .وھذا واضح  ]  تراھم رّكعًا سّجدًا یبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا [: قولھ 

نزلت ھذه السورة الكریمة لما رجع : قال ابن كثیر في تفسیره لسورة الفتح عند أولھا   
من الحدیبیة في ذي القعدة من سنة ست من الھجرة حین صّده )ھ وآلھ وسلمصلى اهللا علی(رسول اهللا

فلما نحر ھدیھ حیث أحصر ورجع ، أنزل اهللا عزَّوجلَّ ھذه : المشركون ـ إلى أن قال ـ 
 .انتھى .  )57(السورة فیما كان من أمره وأمرھم

عن سھل بن حنیف ) :  46و  45ص 6ج( صحیحھ في التفسیر وروى البخاري في   
: اتھموا أنفسكم ، فلقد رأیتنا یوم الحدیبّیة ولو نرى قتاًال لقاتلنا ، فجاء عمر فقال « : أنھ قال 

 .انتھى »   فنزلت سورة الفتح: ألسنا على الحق وھم على الباطل ؟ إلى قولھ 

یق بین مكة والمدینة ، كما رواه الحاكم في ظاھره أنھا نزلت في الحدیبیة أو في الطر  
 .المستدرك في التفسیر وصححھ ، فظھر أنھا لیست عاّمة لمن تسمونھم صحابة 

ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك  [: وقال اهللا تعالى  :قال مقبل   
 . )58(]  أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى
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: ھذه في المؤمنین الذین تقبل منھم نفقاتھم ، ألن اهللا تعالى یقول في المنافقین  :والجواب   
وال  [: وقال تعالى  )59(]  قل أنفقوا طوعًا أو كرھًا لن یتقبل منكم إنكم كنتم قومًا فاسقین   [

آمنوا باهللا  [: وقد قال ابن كثیر في تفسیر قول اهللا تعالى  )60(]م كارھون ینفقون إال وھ
أمر تعالى باإلیمان بھ وبرسولھ : اآلیات  )61(]  ورسولھ وأنفقوا مّما جعلكم مستخلفین فیھ

وقد أخذ  [: وقولھ : والثبات على ذلك واالستمرار ، ثم قال على الوجھ األكمل والدوام 
واذكروا نعمة اهللا علیكم ومیثاقھ الذي واثقكم بھ إذ قلتم سمعنا  [:   كما قال )62(]میثاقكم 
ال یستوي  [: وقولھ : ثم قال . )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(ویعني بذلك بیعة الرسول )63(]  وأطعنا

أي ال یستوي ھذا ومن لم یفعل كفعلھ ، وذلك إن  )64(]منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
قبل فتح مكة كان الحال شدیدًا فلم یكن یؤمن حینئذ إال الصدیقون ، وأما بعد الفتح فإنھ ظھر 

أولئك أعظم درجة  [:   ودخل الناس في دین اهللا أفواجًا ، ولھذا قال اإلسالم ظھورًا عظیمًا
یعني المنفقین قبل الفتح وبعده  )65(]  من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى

ال یستوي  [: كلھم لھم ثواب على ما عملوا وإن كان بینھم تفاضل الجزاء ، كما قال 
ر أولي الضرر والمجاھدون في سبیل اهللا بأموالھم وأنفسھم القاعدون من المؤمنین غی

 )66(]فّضل اهللا المجاھدین بأموالھم وأنفسھم على القاعدین درجة وكال وعد اهللا الحسنى 
المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن « : وھكذا الحدیث الذي في الصحیح 

وإنما نّبھ بھذا لئال یھدر جانب اآلخر بمدح األول ، ولھذا .   )67(»   خیرالضعیف ، وفي كّل 
أي فلخبرتھ فاوت بین ثواب من أنفق من قبل الفتح  )68(]واهللا بما تعملون خبیر    [: قال 

 .انتھى المراد . ومن فعل ذلك بعد ذلك وقاتل 

 [:    فحقق أن المعنى ھو الوعد للمؤمنین بالثواب على اإلنفاق ، فھذا كقولھ تعالى  
وكًال  [: بل یمكن أنھ الوعد المذكور في قولھ  )69(]فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لھم أجر كبیر 

وإذا كان ھذا  ]فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لھم أجر كبیر  [: لھ أي بقو ]وعد اهللا الحسنى 
إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات    [: فھو الوعد المعلق على اإلیمان والعمل ، كقولھ تعالى 
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إلى قولھ  ]جزاؤھم عند ربھم جّنات عدن تجري من تحتھا األنھار * أولئك ھم خیر البریة 
والوعد والوعید إنما یكون على األعمال بشرط بقاء )70)]ذلك لمن خشي ربھ  [: تعالى 

صاحبھ على تلك األعمال حكمًا ، فإذا خرج عنھا حكمًا خرج عما عّلق علیھ من الوعد 
إنك ال تدري ما « : والوعید ، ولذلك جاء في الحدیث المذكور في الصحیحین وغیرھما 

وذلك ألن اإلحداث أخرج الذین أحدثوا عن حكم اإلیمان والعمل الصالح  )71(»  أحدثوا بعدك
یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا    [: ، فخرجوا عن الوعد الذي علق علیھما ، ولذلك قال اهللا تعالى 

یا أیھا الذین آمنوا ال ترفعوا    [: وقال تعالى  )72(]اهللا ورسولھ وال تبطلوا أعمالكم 
أصواتكم فوق صوت النبي وال تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 

 . )73(]وأنتم ال تشعرون 

صلة ولعل ھذا ھو السر في تعلیق الوعد والوعید على الصفة الطیبة أو الخبیثة أو   
الموصول الجاریة في المعنى مجرى الصفة لیحقق تعلیق الوعد على الصفة المذكورة أو 

وعد اهللا الذین آمنوا    [:   ]  محمد رسول اهللا [الصلة أو الوعید ، فقولھ تعالى في آخر آیة 
لتحقیق تعلیق الوعد على اإلیمان والعمل  ]وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرًا عظیمًا 

لمن كان كذلك منھم ، وفائدتھ أن ال یتوھم تعلیق الوعد على خصلة من الخصال  الصالح
المذكورة في أول اآلیة أو علیھا وحدھا ویتوھم أن الوعد تابع لھا ، أو یتوھم أن الوعد 

» من « بجعل  ]منھم  [: فأما توھم أن قولھ تعالى .    لألشخاص غیر معلق على الصفات
ؤمنون عاملون للصالحات فھو خطأ وإن كانوا في الواقع كذلك ، للبیان یقتضي أن الجمیع م

ألن اآلیة الكریمة إنما ھي في المؤمنین ، كما دّلت علیھ الصفات المذكورة في أولھا ، بل 
مع كونھا للبیان ال تدل على ذلك وإنما المراد التنصیص على أن من » من « التحقیق أن 

الوعد المذكور ، سواء أكانوا كلھم أم بعضھم ، فالكالم  كان منھم مؤمنًا عامًال للصالحات فلھ
یا نساء النبي من یأت منكن  [: ونظیره قولھ تعالى . ال یدل على كلیة وال على تبعیض 
فلیس المراد كلھن أتین بفاحشة وال بعضھن ، حاشا  )74(]بفاحشة مبینة یضاعف لھا العذاب 

المراد التنصیص علیھن بالوعید لمن أتت بفاحشة منھن ، وذلك ال یدل على  وكال ، وإنما
وقوع ذلك منھن ال كلھن وال بعضھن ، وھكذا الوعد والوعید في القرآن أكثره من ھذا القبیل 
یأتي على فرض الصفة التي یعلق علیھا الوعید أو الوعد ، ال على اإلخبار بأنھا واقعة سواء 

لقد كفر الذین قالوا إن اهللا ثالث  [: اقعة ، ومن ھذا القبیل قولھ تعالى كانت واقعة أو غیر و
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ثالثة وما من إلھ إّال إلٌھ واحد وإن لم ینتھوا عّما یقولون لیمّسن الذین كفروا منھم عذاب 
 . )75(]  ألیم

ن قولھم ھذا وحده سبب الوعید فھذا التعلیق مناسب للدعوة إلى اإلیمان ، لئال یتوھموا أ  
إن اهللا ثالث  [:    كلھ والعذاب علیھ كلھ ، ال على قولھم. ، ألن المقصود الوعید على الكفر 

فتحقیقًا للدعوة إلى اإلیمان الذي یخرجون بھ عن الشرك علق الوعید على . فقط  ]ثالثة 
إلى  ]طیبات أحلت لھم فبظلم من الذین ھادوا حرمنا علیھم  [: الكفر وكذلك قولھ تعالى 

ففائدة التعلیق على الكفر الدعوة إلى  )76(]واعتدنا للكافرین منھم عذابًا ألیمًا  [: قولھ تعالى 
اإلیمان وأن ال یتوھم تعلیقھ على األشخاص الذین ھادوا من أجل أنھم ھادوا وفعلوا األفعال 

 .ھم لو آمنوا ما خرجوا من الوعید المذكورة في اآلیات فقط أو أن

للفقراء المھاجرین الذین أخرجوا من دیارھم وأموالھم  [: وقال اهللا تعالى  :قال مقبل   
والذین * یبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا وینصرون اهللا ورسولھ أولئك ھم الصادقون 

ي صدورھم حاجة مما تبّوأوا الدار واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم وال یجدون ف
أوتوا ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شّح نفسھ فأولئك ھم 

والذین جاءوا من بعدھم یقولون رّبنا اغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا * المفلحون 
 . )77(]باإلیمان وال تجعل في قلوبنا غال للذین آمنوا رّبنا إنك رؤوف رحیم 

إن من التغریر والتلبیس جعل ھذه اآلیات فیمن یسمیھم مقبل وأضرابھ  :والجواب   
صحابة ، أمثال معاویة والمغیرة وعمرو بن العاص ، وھي خاصة بالمؤمنین األبرار كما 

فاآلیة األولى في المھاجرین الفقراء الذین . قدمنا في اآلیات السابقة ، وھذه اآلیات كذلك 
خرجوا من دیارھم وأموالھم یبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا وینصرون اهللا ورسولھ ، وھذه أ

واآلیة الثانیة لألنصار الذین تبّوأوا الدار واإلیمان ویحبون من . الصفات ال تكون إال لألبرار 
بھ إال وال یح)علیھ السالم(وھذه ال تكون إال للمؤمنین ، ألن من المھاجرین علّیًا. ھاجر إلیھم 

واآلیة الثالثة كذلك في المؤمنین المحبین للسابقین باإلیمان الذین . مؤمن فخرج المنافقون 
الذین یلعنونھ )علیھ السالم(یستغفرون لھم ، فكیف یدخل فیھا النواصب المبغضون لعلي

 علیھ(ویحاربونھ ؟ فظھر أّن إمالء اآلیات الكریمة وجعلھا في المنافقین والمتھمین ببغض علي

والذین لم تثبت فیھم الصفات المذكورة في ھذه اآلیات إنما ھو تضلیل ومغالطة وتغریر )السالم
 .على العامة 
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وما أحسن :   )  339ص 4ج( قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره ) :  120ص(  قال مقبل  
یسب الصحابة لیس أن الرافضي الذي : من ھذه اآلیة الكریمة  )رحمھ اهللا(ما استنبط اإلمام مالك

ربنا اغفر لنا  [: لھ في مال الفيء نصیب ، لعدم اتصافھ بما مدح اهللا بھ ھؤالء في قولھم 
وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان وال تجعل في قلوبنا غال للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم 

[)78( . 

لكونھ یتولى  )رحمھ اهللا(م الذین رفضوا زید بن عليالروافض ھ: وفي حاشیة كتاب مقبل   
 .أبا بكر وعمر رضي اهللا عنھما ولم یتبرأ منھما 

ھذا القدر من . إن الرافضة ھم الذین رفضوا زید بن علي : وباهللا التوفیق  ، والجواب  
دعوى لكونھ یتولى أبا بكر فھي : أما قولھ . الروایة مشھور بین األمة واتفقت فیھ الروایات 

تفسیر )    103ص   1ج  (ال أساس لھا من الصحة ، وقد ذكر النووي في شرح مسلم 
سّموا رافضة : سموا رافضة من الرفض وھو الترك ، قال األصمعي وغیره : الرافضة فقال 

 .انتھى . ألنھم رفضوا زید بن علي فتركوه 

ل اسم الرافضة فھذا سبب التسمیة ومعنى اسم الرافضة ، وفي ھذا دلیل على أن جع  
لمن یقّدم علّیًا على ابي بكر وعمر إنما ھو اصطالح للنواصب اصطلحوه ، ووضع حادث 

إن ھي إال أسماء سّمیتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل  [وضعوه وھو مخالف للحقیقة فال حكم لھ 
وھو أحد الكتب التي » جادة اإل   «وقد حققت البحث في كتاب .  )79(]اهللا بھا من سلطان 

 ) . 87ص( اشتمل علیھا اإلیجاز في الرّد على فتاوى الحجاز ومحلھ ھناك 

 [: في تفسیر )  202ص 5ج( وقال الشوكاني في فتح القدیر ) :  121ص(  قال مقبل  
أي غشًا وبغضًا وحسدًا ، أمرھم اهللا سبحانھ بعد :  ]وال تجعل في قلوبنا غًال للذین آمنوا 

الستغفار للمھاجرین واألنصار أن یطلبوا من اهللا سبحانھ أن ینزع من قلوبھم الغل للذین ا
آمنوا على اإلطالق ، فیدخل في ذلك الصحابة دخوًال أولّیًا لكونھم أشرف المؤمنین ولكون 

 .السیاق فیھم 

ت إن ھذه مغالطة ، فإن الصحابة لم یذكروا باسم الصحبة في شيء من اآلیا :والجواب   
وال علق شيء من ھذه الفضائل على اسم الصحبة ، والمغالطة باسم الصحبة واضحة ألنھم 
بعد أن یجعلوا اآلیات في الصحابة یجعلون من الصحابة معاویة وعمرًا ووائل بن حجر 
والمغیرة بن شعبة وأشباھھم ، ویجعلون اآلیات فیھم ، ومن جرح في أحد الرواة ممن 

ولو أنصف . إنھا مغالطة : یھ باآلیات القرآنیة ، فلذلك قلنا یسمونھم صحابة احتجوا عل
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فیدخل في ذلك المذكورون في اآلیتین األولیین من المھاجرین واألنصار : الشوكاني لقال 
 .دخوًال أولیًا لكون السیاق فیھم

فمن لم یستغفر للصحابة على العموم ویطلب رضوان اهللا لھم : عن الشوكاني  قال مقبل  
 .لف ما أمره اهللا بھ في ھذه اآلیة فقد خا

: إن ھذا یحقق ما قلنا عنھم من أنھم یغالطون لھذا الغرض ، ولو أنھم قالوا  :والجواب   
فلو أنفق أحدكم مثل   «:   إن المنافق والفاجر لیس لھما حظ في اسم الصحبة الذي في حدیث

وھذا لما حققناه في معناه وأنھ ال یتحقق اسم  )80(»جبل أحد ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ 
الصحبة إال بتحقق اإلیمان والبر والصالح ، لقّل الخالف أو ذھب ، ولكنھم یجعلون 

ولو لم یكن ذلك  وروى عنھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الصحابي من نطق بكلمة الشھادة ورأى النبي
إال مرة في لحظة ، فمن شملھ ھذا الحد منعوا الكالم فیھ وحكموا لھ بفضیلة الصحبة ، 
وجعلوه داخًال في اآلیات واألحادیث وحكموا لھ باإلیمان من ھذه الطریقة ، وتأّولوا لھ في 

ة حالھ ، بل كل منكر بما ال یتأّولون بھ لغیرھم ، ألنھم قد أثبتوا لھ الفضل والدین قبل معرف
وسماعھ منھ ، فأغلقوا باب النظر في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بمجرد نطقھ بالشھادة ورؤیتھ للنبي

 .وھذا غلّو منھم بال إشكال . حالھ والتزموا التعصب لھ ، وجعلوا ذلك من الدین 

نذكر منھا جملة  فكثیرة جدًا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أما األحادیث الواردة عن النبي :قال مقبل   
 .واهللا المستعان 

إن الروایات كثیرة ، والنواصب والعثمانیة یتھم كثیر منھم بوضع الفضائل ،  :والجواب   
صح جرح عدد من العثمانیة )علیھ السالم(وإذا صح جرح عدد من الشیعة بروایة فضائل لعلي

 .  بروایة فضائل رواھا آحادھم في أبي بكر وعثمان وعائشة ومعاویة

)   5ج   (وقد جمع األمیني في الغدیر جملة من موضوعاتھم في كتابھ المسمى الغدیر   
 .بعنوان سلسلة الموضوعات )  297ص( بدءًا من 

قال رسول : بعد السند عن أبي سعید الخدري قال )  222و ص 221ص(  قال مقبل  
فیكم من : ن الناس فیقولون یأتي على الناس زمان فیغزو فئام م: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

ثم یأتي على الناس . نعم ، فیفتح لھم : ؟ فیقولون لھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صاحب رسول اهللا
؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فیكم من صاحب أصحاب رسول اهللا: زمان فیغزو فئام من الناس فیقال 

ھل فیكم : فیغزو فئام من الناس فیقال ثم یأتي على الناس زمان . نعم ، فیفتح لھم : فیقولون 
 .نعم ، فیفتح لھم : ؟ فیقولون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من صاحب من صاحب أصحاب رسول اهللا
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، وسفیان   إن ھذا من طریق سفیان بن عیینة ولم یصرح بالسماع من عمرو :والجواب   
بالتدلیس ، ولو كان  وسفیان معروف) :  197ص 4ج( ھذا قال فیھ النووي في شرح مسلم 

دلیًال على عدالة كل من تسمونھ صاحبًا لكان دلیًال على عدالة التابعین ، فال یجرح أحد منھم 
 ؟  )علیھ السالم(، فلم تجرحون في بعض أصحاب علي

إن الحدیث إنما یدل على النص ، وأن اهللا یؤید الدین بمن قد صحب رسول : والتحقیق   
أو صحب صاحبھ ، أو صحب صاحب صاحبھ ، وقد روى البخاري )وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 .فال تالزم .    انتھى» إن اهللا لیؤّید ھذا الدین بالرجل الفاجر « في حدیث مر ذكره 

ولو سلمنا فال نسلم أن الغزاة یخلون من رجل من المؤمنین األتقیاء الذین ھم صحابة   
 .الخ ... ذلك حقیقة ، فیفتح لھم من أجلھ ثم من صاحبھ ك

خیر أّمتي قرني « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعد ذكر اإلسناد عن النبي)  122ص(  قال مقبل  
 . »ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم 

إن ھذه الخیریة نسبیة ، أي بالنسبة لمن بعدھم ، ومعناھا إما كثرة اآلثار  :والجواب   
وإما كثرة الصالحین .. الناس باعتبار فوائدھا ومنافعھا  الحمیدة ، فجملتھم یحكم لھا بأنھا خیر

فیھم ، فالصالحون فیھم أكثر من الصالحین في القرن الذي بعدھم ، وھكذا في القرن الثاني 
وھذا ال یدل على عدالة كل فرد منھم ، كما أن القرن الثاني خیر ممن بعده وال یدل . والثالث 

ان منھم أھل جریمة كربالء ، وأھل جریمة الحرة وغیر ذلك على عدالتھم كلھم ، كیف وقد ك
إنھم خیر ممن بعدھم بالنظر إلى الجملة وال یقتضي عدالة كل : ذلك ؟ فإذا جاز أن یقال فیھم 

ھو خیر ممن بعده من : أن یقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فرد ، جاز في القرن الذي فیھ رسول اهللا
 .ى عدالة كل فرد من القرن األول القرون ، ومع ذلك ال یدل ذلك عل

، عن    عن حسین بن علي الجعفي: وقال مسلم وذكر السند ) :  124ص(  قال مقبل  
صلینا المغرب مع : مجمع بن یحیى ، عن سعید بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبیھ قال 

للسماء فإذا ذھب النجوم  النجوم أمنة« : فقال : ، إلى أن قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذھبت أتى أصحابي ما یوعدون ، وأصحابي 

 . )81(»أمنة ألمتي فإذا ذھب أصحابي أتى أّمتي ما یوعدون 

 .ھذا في سنده أبو بردة وفیھ مقال  :والجواب   

 

 

 لكالم في أبي موسى األشعريبحث ا
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فإن صح سنده عن أبي موسى فأبو موسى متھم في ھذا الباب ، فقد روي حدیث النجوم   
ألھل البیت من وجوه عدیدة كما مر ، فلعلھ أراد أن یسرقھ للصحابة كما حاول سرق الوالیة 

« : قیم ألنھ قال ولكن روایة النجوم للصحابة ال تست. لغیره عند التحكیم )علیھ السالم(من علي
والذي یوعدون إن كان ھو المعھود الذي ھو »   فإذا ذھب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون

وإن كان عامًا لكل ما یوعدون . الیوم الموعود فھو القیامة ولم تقم حین ذھب الصحابة 
فالقیامة أعظم ما یوعدون ، فوجب على ذلك أن تقوم القیامة حین ذھب الصحابة ، وكذلك 

ع الشمس من مغربھا والدابة وغیر ذلك ، فكان یجب أن قد جاءت اآلیات كلھا وقامت طلو
ویقولون متى ھذا الوعد إن كنتم  [: قال تعالى . القیامة ، فإن ذلك ھو الذي توعد األمة 

وھذا ألن الوعد  )82(]قل لكم میعاد یوم ال تستأخرون عنھ ساعة وال تستقدمون * صادقین 
نسب إلى األمة كلھا ، والوعد الجامع لھا المتبادر ھو ما ذكرنا ، أو العموم لكل ما یوعدون ، 

 .فظھر أن الروایة غیر صحیحة بل منكرة . والقیامة داخلة فیھ دخوًال أولیًا 

لما قتل عثمان وبویع : عن الشعبي قال )  17ص 3ج( وقد روى الحاكم في المستدرك   
خطب أبو موسى وھو على الكوفة ، فنھى الناس عن القتال ) كذا ( رضي اهللا عنھما علي 

 .انتھى . والدخول في الفتنة فعزلھ علي عن الكوفة 

فكیف یثبط عن الجھاد مع أن معاویة ھو الطالب الباغي ، ألنھ بزعمھ یطلب بدم   
مؤمنین وھو یعلم عثمان ؟ فكیف ینھى أبو موسى عن دفاع المعتدي الباغي على ولي ال

الحقیقة ؟ وإنما غلبھ الھوى ، ولو كان غرضھ منع الفتنة لكان حّقھ أن یذھب إلى أصحاب 
معاویة فیعظھم ویحذرھم من الفتنة ، ویبّین لھم الحقیقة ، فإما أن یعظ أھل الحق ویحّذرھم 

في سقوطھ من دفاع الفئة الباغیة فإن ذلك یكشف عن كراھیة لوالیة أمیر المؤمنین ، ورغبة 
ولو بأن تقتلھ الفئة الباغیة ، وقد أكد ذلك صنیعھ یوم التحكیم وعزلھ ألمیر المؤمنین ، 

ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأولئك ھم  [وعدولھ عن الحكم بما أنزل اهللا إلى الحكم بما یھواه 
ومن لم یحكم بما  [ )84(]ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأولئك ھم الظالمون    [)83)]الكافرون 

أفحكم الجاھلیة یبغون ومن أحسن من اهللا حكمًا لقوم  [ )85(]أنزل اهللا فأولئك ھم الفاسقون 
السالم علیك یا    «: ثم ذھابھ إلى زعیم الفئة الباغیة وقولھ لھ عند وصولھ إلیھ  )86(]یوقنون 

حّدثني أحمد ، عن علي ، :   بلفظ)  185ص 6ج( رواه الطبراني في تاریخھ » أمین اهللا 
: قدم أبو موسى على معاویة فدخل علیھ في برنس أسود فقال : عن جویریة بن أسماء قال 
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قدم الشیخ ألوّلیھ ، : ، فلما خرج قال معاویة   وعلیك السالم: هللا ، فقال السالم علیك یا أمین ا
 .وال واهللا ال أوّلیھ 

دخلت على معاویة حیث أصابتھ : وروى عقیب ھذا بسند آخر عن أبي بردة قال   
لیس علیك :    ، فقلت   ھلم یابن أخي نحوي فانظر ، فنظرت فإذا ھي قد سبرت: قرحتھ فقال 
إن ولیت من أمر الناس شیئًا فاستوص بھذا : المؤمنین ، فدخل یزید فقال معاویة بأس یا أمیر 

 .انتھى . فإن أباه كان لي خلیًال ، أو نحو ذلك من القول ، غیر أني رأیت في القتال ما لم یره 

، وأنھ ال   ولیس لمقبل وأصحابھ أن یدافعوا عن أبي موسى بناء على أنھ من الصحابة  
لذلك ، ألنھ إنما احتج بروایة أبي موسى حدیث النجوم لتقریر ھذا األصل  یصح الجرح فیھ

في الصحابة ، فمن كانت عدالتھ ال تثبت إال بھذا األصل فال یصح االحتجاج بھ في إثبات ھذا 
األصل ، ألن ذلك دور باطل ، لتوقف الدلیل على صحة الدعوى وتوقف صحة الدعوى على 

 .الدلیل 

سى مّتھم فیما یروي لنفسھ من الفضائل ، فال تقبل روایة البخاري وعلى ذلك فأبو مو  
عن أبي بردة ، عن أبي ) :  246ص 4ج( في صحیحھ في الفضائل في باب ھجرة الحبشة 

ونحن بالیمن ، فركبنا سفینة فألقتنا سفینتنا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بلغنا مخرج النبي: موسى قال 
صلى اهللا (قنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معھ حتى قدمنا فوافقنا النبيإلى النجاشي بالحبشة ، فواف

. لكم أنتم یا أھل السفینة ھجرتان : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حین افتتح خیبر ، فقال النبي)علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى 

وكذلك حدیث النجوم فھو یجر لنفسھ إثبات فضلھ ، فضًال عن عدالتھ ، فھو مؤكد   
 .فضًال عن أن یكون دلیًال على عدالتھ  التھامھ

،    مع ما تقرر من أنھ ال یبغضھ إال منافق)علیھ السالم(وبما ذكرنا من أمارات بغضھ لعلي  
( وابتدأ البحث في » لوامع األنوار « ولنوردھا من . تتأكد الروایة الدالة على أنھ منافق 

طلح الحدیث في الفصل نسخة رسم على نسخة خطیة ، وذلك في أبحاث مص)  559ص
ولكن ھذا : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السابع قال أّیده اهللا في سیاق الكالم في من أرسلھم رسول اهللا

االحتمال ال یصح في مثل أبي موسى ، لما ثبت من أصالة فساده ونفاقھ ، وتقادم عھد عناده 
موسى وشیئًا من سیرتھ  ونحن نذكر نسب أبي: قال في شرح النھج : وشقاقھ ، إلى أن قال 
البن عبد البر المحدث ، ونتبع ذلك بما نقلناه من غیر »    االستیعاب   «وحالھ نقًال من كتاب 

ھو عبداهللا بن قیس بن سلیم وأتم نسبھ إلى قحطان ، : قال ابن عبد البر .. الكتاب المذكور 
نھ أسلم ثم رجع إلى واختلف ھل ھو من مھاجرة الحبشة ، والصحیح أنھ لیس منھم ولك: قال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (بالد قومھ ، فلم یزل بھا حتى قدم ھو وناس من األشعریین على رسول اهللا



إلى . فوافق قدومھم قدوم أھل السفینتین جعفر بن أبي طالب وأصحابھ من أرض الحبشة )وسلم
ودفعوه عنھا ، فنزل أبو موسى الكوفة وسكنھا فلما كره أھل الكوفة سعید بن العاص : قولھ 

علیھ (وّلوا أبا موسى وكتبوا إلى عثمان یسألونھ فأقره على الكوفة ، فلما قتل عثمان عزلھ علي

حتى جاء منھ ما قال حذیفة فیھ ، فقد روى )علیھ السالم(عنھا فلم یزل واجدًا لذلك على علي)السالم
 .حذیفة فیھ كالمًا كرھت ذكره 

الكالم الذي أشار إلیھ أبو عمر بن عبد البر ولم :  قال الشارح ـ أي ابن أبي الحدید ـ  
أما أنتم فتقولون ذلك وأما أنا فأشھد أنھ عدو هللا : وقد ذكر عنده بالدین فقال : یذكره قولھ فیھ 

یوم ال ینفع الظالمین *   في الحیاة الدنیا ویوم یقوم األشھاد [ولرسولھ ، وحرب لھما 
وكان حذیفة عارفًا بالمنافقین أسر إلیھ رسول .  )87(] معذرتھم ولھم اللعنة ولھم سوء الدار

 .أمرھم ، وأعلمھ أسماءھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

قوًال لقد سمعت فیھ من حذیفة : وروي أن عمارًا سئل عن أبي موسى فقال : قال   
صاحب البرنس األسود ، ثم كلح كلوحًا علمت منھ أنھ كان لیلة العقبة : عظیمًا ، سمعتھ یقول 

 .بین ذلك الرھط 

وقد دخل عبداهللا وأبو : وفي تفریج الكروب قال حذیفة : قال مؤلف اللوامع حفظھ اهللا   
صلى اهللا (برسول اهللا إن أشبھ الناس ھدیًا ودًال وسمتًا: موسى المسجد أحدھما منافق ، ثم قال 

 .انتھى . رواه الذھبي في النبالء عن األعمش عن شقیق . عبداهللا )علیھ وآلھ وسلم

وأخرج الطبراني في الكبیر عن سوید ابن ) :  141ص( وفي النصائح الكافیة   
: )لمصلى اهللا علیھ وآلھ وس(قال رسول اهللا: سمعت أبا موسى األشعري یقول : قال )رضي اهللا عنھ(غفلة

یا أبا موسى ، انظر ال : فقلت  »سیكون في ھذه األمة حكمان ضاّالن ضال من اتبعھما   «
 .انتھى . وفي رواتھ مجھول : فواهللا ما مات حتى رأیتھ أحدھما ، قال : تكون أحدھما ، قال 

قد كان حكمًا ضاًال مضًال سواء صحت الروایة أم ال ، فال خالف أنھ حكم بخلع  :قلت   
 .)علیھ السالم(المؤمنینأمیر 

فأما :   ـ   قال ـ أي شارح نھج البالغة ابن أبي الحدید) :  560ص( وفي لوامع األنوار   
أما :  )رحمھ اهللا(ما یعتقد المعتزلة فیھ فأنا أذكر ما قالھ أبو محمد بن متویھ في كتاب الكفایة قال

ي لم یخف حالھ ، وكان أبو موسى فإنھ عظم جرمھ بما فعلھ وأّدى ذلك إلى الضرر الذ
اللھم العن معاویة أّوًال ، وعمرًا ثانیًا ، وأبا : یقنت علیھ وعلى غیره فیقول )علیھ السالم(علي

 .   األعور السلمي ثالثًا ، وأبا موسى األشعري رابعًا
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صبغ بالعلم صبغًا ، وسلخ منھ سلخًا : أنھ كان یقول في أبي موسى )علیھ السالم(وروي عنھ  
كان في بني « : أنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وابو موسى ھو الذي روى عن النبي: ، قال 

انتھى .    »  إسرائیل حكمان ضاالن ، وسیكون في أّمتي حكمان ضاالن ضال من اّتبعھما
 .المراد 

، فلعل   إن أبا موسى أسلم ثم رجع إلى بلده ، ینظر فیھ إن شاء اهللا: وقول ابن عبد البر   
، واألصل تأخر    أو من طریق شیعتھ المتعصبین لھ. روایة عن أبي موسى وھو متھم أصلھ 

 .إسالمھ 

في المناقب )  301ص 4ج( ومما یتھم فیھ أبو موسى ما أخرجھ البخاري في صحیحھ   
، فجاء   في حائط من حیطان المدینة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت مع النبي: عن أبي موسى قال 

،    افتح لھ وبّشره بالجنة فإذا ھو أبو بكر: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فقال النبي رجل فاستفتح
صلى اهللا (فحمد اهللا ، ثم جاء رجل فاستفتح ، فقال النبي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فبشرتھ بما قال النبي

صلى اهللا (ال النبيافتح لھ وبّشره بالجنة ففتحت لھ فإذا ھو عمر ، فأخبرتھ بما ق:    )علیھ وآلھ وسلم

افتح لھ وبشره بالجنة على بلوى تصیبھ فإذا : فحمد اهللا ، ثم استفتح رجل فقال لي )علیھ وآلھ وسلم
. اهللا المستعان : فحمد اهللا ثم قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھو عثمان ، فأخبرتھ بما قال رسول اهللا

 .انتھى 

حتى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أخص برسول اهللافھذا ظاھر النكارة ، ألن أبا موسى لم یكن   
یكون عنده قبل الثالثة ، وألن الحائط مظّنة أن یكون صاحبھ ھو المأمور بالفتح للمذكورین ، 

على خلق عظیم ولصاحب الحائط حق وتولیتھ الفتح تكرمة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ألن رسول اهللا
مر كانت لھ مصیبة ألنھ قتل فكیف لم تذكر لھ وإظھار إلحسانھ إلى الوافدین ، وألن ع

 مصیبتھ وإنما ذكرت مصیبة عثمان ؟

فظھر من ذكر مصیبة عثمان وتسمیتھا بلوى ، أنھ وضع ھذا الحدیث إلرضاء   
العثمانیة ، وتقویة لسیاستھم في تعظیم قتل عثمان ، وأن ھذه من جنس روایات كثیرة 

وإذا كانت النواصب تجرح . یر الطلب بثأره وضعت في ھذا المعنى لتعظیم قتل عثمان وتبر
 فلماذا ال یكون للشیعة في النواصب مثل ذلك ؟. في الشیعة لروایة فضائل أھل البیت 

وما المقصد بما ذكرت ھنا في شأنھ إال االستشھاد ) :  560ص( قال في لوامع األنوار   
اء أمره إلى نھایتھ ، بموضع الداللة في البحث على خبث سریرتھ ، وسوء سیرتھ من ابتد

وأما بعد واقعتھ فقد شھر اهللا تعالى بھا فضیحتھ بین األمة ، وأظھر بھا خزیھ عند أرباب 
الملة ، من محاولتھ لھدم أركان اإلسالم ، وعداوتھ هللا تعالى ولرسولھ ولوصیھ وأھل بیت 

نزل اهللا فأولئك ھم ومن لم یحكم بما أ   [نبیھ علیھم الصالة والسالم وحكمھ بغیر ما أنزل اهللا 



وقد بلغ التعصب بالحافظ محمد بن إبراھیم الوزیر كل مبلغ وأخرجھ إلى حد  )88(]الكافرون 
العواصم والروض « یسخر منھ كل عالم ، حتى وقع منھ الذب عن ھذا الرجس المنافق في 

یستطع اإلنكار لما ورد فیھ من الذم الالزم في صحیح األخبار لكونھ قد ولكنھ لم » الباسم 
 .الخ ... رواه أھل سنتھم الكبار ، فعدل إلى التحریف والتأویل السخیف 

في عنفوان شبابھ وكانت حدة » العواصم والروض الباسم « أظن الحافظ أّلف  :قلت   
لوامع «  تلیق بمحقق ، وقد ذكر في الجدال تبعثھ على تلك التأویالت واألقاویل التي ال

 .توبتھ من بعض األقاویل » األنوار 

وأما الدفاع عن أبي موسى فال موجب لھ ، ألنھا لم تثبت عدالتھ حتى یدافع عنھ ، وقد   
وفضلھ بحیث ، وإنما تكون المدافعة عن من تقرر دینھ )علیھ السالم(ثبتت منھ أمارة البغض لعلي

یبعد فساده ، فأما التمحل لكل مسلم أو لكل من یسمونھ صحابیًا فلیس من النصیحة للدین ، 
صلى اهللا علیھ (ألنھ یؤدي إلى قبول روایات المفسدین للدین بالروایات المكذوبة على رسول اهللا

 .»   والدین النصیحة  «. ولھذا المعنى تكلمنا في أبي موسى )وآلھ وسلم

وساق سندًا عن )  356ص 5ج(  )رحمھ اهللا(وقال الترمذي) :  125ص( في  قبلقال م  
سمعت جابر بن : سمعت طلحة بن حراش یقول : موسى بن إبراھیم بن كثیر األنصاري قال 

»    ال تمس النار مسلمًا رآني« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عبداهللا یقول 
ث حسن غریب ال نعرفھ إال من حدیث موسى بن إبراھیم األنصاري ، ھذا حدی: إلى أن قال 

 .وروى علي بن المدیني وغیر واحد من أھل الحدیث عن موسى ھذا الحدیث 

إما أن یكون المراد أن : إنھ حدیث منكر المتن ألنھ ال یخلو من أحد معنیین  :والجواب   
آلثام ما دام مسلمًا أي مقرًا بالشھادتین ، من رآه ال تمسھ النار وإن فعل ما فعل من الجرائم وا

 )89(]إن المنافقین في الدرك األسفل من النار  [: فھذا مخالف للكتاب ألن اهللا تعالى یقول 
 [ )90(]فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنھ بما تعملون بصیر  [: ویقول تعالى 

صلى اهللا علیھ وآلھ (وقال في الرسول نفسھ )91(]  وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمّسكم النار

صلى اهللا علیھ (وقال فیھ )92(]إني أخاف إن عصیت رّبي عذاب یوم عظیم  [: وأمره أن یقول )وسلم

إذًا ألذقناك ضعف الحیاة * ال أن ثّبتناك لقد كدت تركن إلیھم شیئًا قلیًال ولو [: )وآلھ وسلم
یجاء برجال فیؤخذ بھم « : وتقدم حدیث  )93(]  وضعف الممات ثم ال تجد لك علینا نصیرًا
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والمسألة واضحة  )94(»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : أصحابي فیقال : ذات الشمال فأقول 
ال تحتاج إلى تطویل مع أنھا ال تفید القوم شیئًا ، ألنھا ال تنفي معاملة الفجار بما یلیق من 

لو سرقت فاطمة « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إجراء الحدود علیھم ، وقد رووا ھم عن رسول اهللا
قتال الباغي ، وتكذیب الكاذب ، واجتناب حدیثھ : لمعامالت من ، وكذلك بقیة ا »لقطعتھا 

ألنھ یرد حدیث الفاجر الكذاب وھو محل النزاع ، ولم یقع النزاع في الفجار ممن یسمونھم 
صحابة إال لھذا المعنى ، فلو فرض أنھم في الجنة ـ وال یصح ذلك ـ فال یلزم منھ أنھم ثقات 

ألن المعاملة الدنیویة تجري علیھم في الدنیا بما دلت علیھ  وال عدول ، وال أنھ یجب تولیھم ،
الدالئل ، وأمرھم في اآلخرة أمر آخر ، ھذا على فرض أن المقصود بالحدیث أن الفجار 
منھم في نعیم ، فأما إن كان المقصود أنھم كلھم من رآه صار مؤمنًا تقیًا ال یصدر عنھ نفاق 

و باطل واضح البطالن كما یدل علیھ الحدیث ، فھ  وال فجور ، بل كل من رآه أبرار
إنك ال تدري ما أحدثوا : أصحابي أصحابي فیقال « : المشھور الذي ال نزاع في صحتھ 

 . )95(»بعدك 

أدركت ثالثین : عن ابن أبي ملیكة )  17ص 1ج( وكذا روایة البخاري في صحیحھ   
وكذلك الروایات في . كلھم یخاف النفاق على نفسھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللامن أصحاب رسول 

ثم وقوع البغي من بعضھم واضح ال یحتاج . الولید ، ووحشي ، وعبداهللا بن أبي ، وغیرھم 
 .إلى تطویل 

فظھر بھذا أن الحدیث منكر ، وأن راویھ متھم بوضعھ فیكون جرحھ بھ أولى فنجرحھ   
وال سواء ألنكم تجرحون  )علیھم السالم(جرحون الشیعة بروایة فضائل أھل البیتبھ ، وأنتم ت

 .رواة الفضائل بدون دلیل على نكارة ما رووه 

فأخرجنا من    [: المراد بالمسلم في الحدیث المؤمن التقي كما قال اهللا تعالى : فإن قالوا   
 .وغیر ذلك )96)]مین فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسل* كان فیھا من المؤمنین 

صلى اهللا علیھ وآلھ (من كان ھكذا فلن تمسھ النار وإن لم یكن ممن قد رأى رسول اهللا :قلنا   

فما معنى تخصیص من رآه ؟ وأیضًا فھذا ال یفید من یحتج بھ لتعدیل من یسمونھم )وسلم
ھم فمتى عرف المتقون عرف دخولھم في ھذا الحدیث صحابة كلھم ، ألنھ خاص باألتقیاء من

، فال یثبت بھ ما أّصلوه من عدالتھم كلھم قبل البحث عن أحوالھم ، وأّسسوا الذب عنھم 
 .واإلرجاف على من جرح في أحد منھم 
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ولم یذكر أحدًا وثقھ ، » تھذیب التھذیب « ھذا وراویة موسى بن إبراھیم ترجم لھ في   
: ذكره ابن حبان في الثقات ، ثم قال ابن حجر في تتمة كالمھ : خر الترجمة إال أنھ قال في آ

 .انتھى . وكان یخطئ 

 .وقد تقرر أنھ یوثق المجاھیل فلو تم على توثیقھ لما كان ذلك شیئًا   

وأما الذین رووا عنھ ھذا الحدیث فلعلھم رووه عنھ في ترجمتھ على عادتھم في التراجم   
وقد : لتعرف حالتھ ال العتماده ، وقد أنصف الترمذي حیث قال  ، یروون حدیث الرجل

رووا : روى علي بن المدیني وغیر واحد من أھل الحدیث عن موسى ھذا الحدیث ، ولم یقل 
 .   عنھ مطلقًا ، لیوھم اعتمادھم لھ في الحدیث مطلقًا

م بن أبي إیاس حّدثنا آد) :  21ص 7ج(  )رحمھ اهللا(وقال البخاري) :  125ص(  قال مقبل  
: قال  )رحمھ اهللا(سمعت ذكوان یحدث عن أبي سعید الخدري: ، حّدثنا شعبة ، عن األعمش قال 

ال تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھبًا ما بلغ « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي
محاضر ، عن ، تابعھ جریر وعبداهللا بن داود وأبو معاویة و »مّد أحدھم وال نصیفھ 

 5ج( وأبو داوود )   1967ص   4ج  (الحدیث أخرجھ مسلم : ثم قال مقبل . األعمش 
ھذا حدیث : وقال الترمذي )  11ص  3ج   (وأحمد )  357ص 5ج( والترمذي )  45ص

 .حسن صحیح 

عن أبي سعید إنھ أخرجھ مسلم عن جریر ، عن األعمش ، عن أبي صالح ،  :والجواب   
كان بین خالد بن الولید وبین عبد الرحمن بن عوف شيء ، فسبھ خالد ، فقال رسول : قال 
ال تسّبوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذھبًا ما « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

ل كما ذكره مقب)    11ص  3ج   (، وأخرجھ أحمد في  »أدرك مّد أحدھم وال نصیفھ 
، عن أبي صالح ، عن أبي سعید   من طریقین ، عن األعمش)  54ص( وأخرجھ في 

وقال ابن كثیر في . ، عن أبي سعید    عن شعبة ، عن ذكوان)  3ج( الخدري وأخرجھ في 
:  )97(]ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  [: تفسیره في تفسیر قول اهللا تعالى 

 .وعن الشعبي وغیره أن المراد بالفتح ھاھنا صلح الحدیبیة 

حّدثنا أحمد بن عبد الملك ، حّدثنا زھیر ، : وقد یستدل لھذا القول بما قال اإلمام أحمد   
كان بین خالد بن الولید وبین عبد الرحمن بن عوف : حّدثنا حمید الطویل ، عن أنس قال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (سبقتمونا بھا ، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي تستطیلون بأیام: كالم فقال خالد 

دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بیده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذھبًا « : فقال )وسلم
ومعلوم أن إسالم خالد المواجھ بھذا الخطاب كان بین صلح الحدیبیة .  »ما بلغتم أعمالھم 
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صلى اهللا علیھ (ة بینھما في بني جذیمة الذین بعث إلیھم رسول اهللاوفتح مكة ، وكانت ھذه المشاجر

والذي في الصحیح عن رسول : خالد بن الولید بعد الفتح ، إلى أن قال ابن كثیر )وآلھ وسلم
ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده لو أنفق أحدكم مثل « : أنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 . »أحدھم وال نصیفھ  أحد ذھبًا ما بلغ مّد

، عن   وروى ابن جریر وابن أبي حاتم من حدیث ابن وھب ، أخبرنا ھشام بن سعد  
خرجنا مع رسول : زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار ، عن أبي سعید الخدري أنھ قال 

:   )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(عام الحدیبیة حتى إذا كنا بعسفان قال رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
من ھم یا رسول اهللا أقریش ؟ : فقلنا یوشك أن یأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالھم ،   «

ھم خیر مّنا یا رسول اهللا ؟ قال :    فقلناال ولكن أھل الیمن ھم أرق أفئدة وألین قلوبًا ،  :قال 
) كذا ( أال إن ھذا لو كان ألحدھم جبل من ذھب فأنفقھ ما أدرك مّد أحدكم وال نصیفھ ،  :

ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم  [فصل ما بیننا وبین الناس 
»  )98(]درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى واهللا بما تعملون خبیر 

 .انتھى المراد 

روایة مسلم ، قصة خالد بن الولید ، وروایة ابن جریر  فقد اتفقت الروایات الثالث ،  
وابن أبي حاتم ، وروایة أحمد على إفادة أن خالد بن الولید ومن تأخر إسالمھ عن الحدیبیة 

. غیر داخلین في الفضیلة المذكورة في الحدیث ، وأنھم لیسوا من األصحاب في ھذا الحدیث 
ء روي مقرونًا بذكر السبب الذي ھو قصة سوا »ال تسبوا أصحابي « وقد ظھر أن حدیث 

خالد أو غیر مقرون ھو حدیث واحد ، أال ترى أن اللفظ واحد ، وأنھم رووه عن أبي سعید 
الخدري عند مسلم ؟ وقد فھم ذلك ابن كثیر فلذلك قال عقیب روایة أحمد لما خالفت في بعض 

 »ال تسبوا أصحابي « : أنھ قال )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(والذي في الصحیح عن رسول اهللا: اللفظ 
والذي في الصحیح ، : فأخرجھ مخرج االستدراك على لفظ روایة أحمد عن أنس لقولھ . الخ 

: فالبد أن المخاطبین بقولھ  »لو أنفق أحدكم « : وھذا من لفظ الحدیث ألنھ ظاھر بقولھ 
، فدل على   تفضیلحاضرون لدیھ وقد فضل عمل األصحاب على عملھم ھذا ال »  أحدكم  «

لو أنفق أحد الصحابة مثل أحد ذھبًا ما بلغ مد : أنھم لیسوا من الصحابة ألنھ ال یصح أن یقال 
بل ظھر من المقابلة بین المخاطبین وبین الصحابة بالخطاب . أحد الصحابة وال نصیفھ 

لكبرى إنما والغیبة والمفاضلة بینھما أنھما متغایران ، وھذا واضح لمن أنصف ، فالفضیلة ا
ال یستوي منكم  [: ھي لمن أسلم قبل الحدیبیة التي كان فیھا الفتح المبین یؤكد أن قولھ تعالى 

معّرف بالّالم ، فیدل على تقدم اإلسالم قبل الفتح كلھ ،  ]  من أنفق من قبل الفتح وقاتل
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ّنا فتحنا لك فتحًا إ [: وتقدم اإلسالم قبل الفتح كلھ یستلزم أن یكون قبل نزول قول اهللا تعالى 
إذا    [: كما أن قولھ تعالى  )100(]فجعل من دون ذلك فتحًا قریبًا  [: وقولھ تعالى  )99(]  مبینًا

ال ھجرة « ال یكون إال بعد مجيء الفتح كلھ بفتح مكة ، وكذلك  )101(]جاء نصر اهللا والفتح 
 .بعد الفتح كلھ فكل ذلك فتح وأولھ فتح وآخره فتح وسبق الفتح سبق لھ كلھ  »بعد الفتح 

 

 ومن یطلق علیھ) الصحابي ( معنى 

واعلم أیھا المنصف أن ھذا الحدیث دلیل على أن اسم األصحاب المطلق إنما ھو   
المالزمین لھ ، ال لكل من أسلم في عھده وصحبھ في  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا لخاصة رسول

طریق أو عمل صحبًة عارضة ، ألن ھذه الصحبة إنما تثبت بھا صحبة مقیدة إما لفظًا وإما 
قرینة ، فأما الصحبة المطلقة فال تثبت بذلك وھذا واضح ، فإن استعمال الصحبة لخاصة 

: ولھذا یقال . بھ ، غیر استعمال الصحبة لمن عرضت لھ مصاحبة  الرجل الذین یعرفون
أصحاب عبداهللا بن مسعود ، لخاصتھ الذین یروون عنھ ال لكل من رآه وسمعھ من المسلمین 

. 

لم یكن یصدق على علي : عن مغیرة یقول )  83ص 1ج( أخرج مسلم في صحیحھ   
عني خاصتھ ، ومغیرة غیر مصدق ی. في الحدیث عنھ إال من أصحاب عبداهللا بن مسعود 

 .فھو خصم للشیعة كما مر 

رأیت :   ) 97ص 1ج (وكذا قول ابن المبارك الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ انظر   
روح بن غطیف ـ صاحب الدم قدر الدرھم ـ وجلست مجلسًا إلیھ فجعلت أستحي من أصحابي 

ي ـ یعني خاصتھ ـ ال كل من أستحي من أصحاب: فقال . ُكره حدیثھ . أن یروني جالسًا معھ 
 .رآه وسمعھ من المسلمین 

أصحاب سفیان ، وأصحاب مالك ، وأصحاب الشافعي ، : وعلى ھذه الطریقة یقال   
 .وأصحاب أبي حنیفة ، لیس المراد إال خاصتھم الذین طالت مالزمتھم لھم حتى عرفوا بھم 

ب ، ویشتق لھ اسم الفاعل صح: فأما احتجاج المخالفین بأنھ یقال لمن صحب في لحظة   
 .صاحب ، وإن كانت الصحبة قصیرة : فیقال لھ 

إن اسم الفاعل إنما یتبع الفعل في المعنى ، والفعل إنما ھو عبارة عن صحبة  :فالجواب   
كفر بالطاغوت :    مقیدة فال یلزم أن یثبت لفاعلھا اسم صاحب المطلق ، أال ترى أنھ یقال

وال یلزم أن یثبت لھ اسم كافر المطلق ، ویقال آمن ببعض فیشتق لھ كافر بالطاغوت ، 
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؟ فھكذا الصحبة متى كانت    فیصلح أن یشتق لھ مؤمن ببعض ال مؤمن على االطالق
صاحب في الطریق إذا صحبھ : عارضة لم تثبت لصاحبھا الصحبة المطلقة ، وإنما یقال لھ 

فال یقال لمن صحب رجًال في طریق  في الطریق یلفظ بالقید ، أو یقدر الغناء القرینة عنھ ،
صاحبھ على اإلطالق ، یسمى بذلك طول عمره ، ألن صحبتھ عارضة نسبیة خاصة : مرة 

كان جلیسھ في : بالطریق فھي مقیدة كما یقید الجلیس الذي جالس رجًال في مكان مرة فیقال 
 .ذلك المكان فالن ، وال یسمى جلیسھ على اإلطالق إال من الزم مجالستھ 

فالن صاحب فالن إال لمن ھو : وأیضًا ال تثبت اللغة بالقیاس ، فإذا ظھر أنھ ال یقال   
من خاصتھ المالزمین لھ ، فال یقاس على ذلك من ثبتت لھ الصحبة العارضة ، ألن الصحبة 

صحبھ في سفره مثًال فالن وكان صاحبھ في ذلك فالن ، فیستعمل كل : العارضة یقال فیھا 
فالن من : فاإلضافة المطلقة لھا معناھا في قولھم . ا استعملتھ العرب شيء في محلھ كم

أصحاب فالن ، واإلضافة المقیدة لھا معناھا المقید ، وإن كان اشتقاق الكل من الصحبة أو 
 .من صحب ، وذلك الختالف المعنى 

 وقد شعر القوم باختالف المعنى بسبب قصة خالد بن الولید ، فادعى بعضھم دعوى ال  
 .دلیل علیھا مع مخالفتھا لألصل والظاھر ، وبعضھم حام حول ما قلنا 

ال تسّبوا أصحابي    «قال المعلق على سنن ابن ماجة على حدیث  :ونذكر كالمھم فنقول   
 .الخطاب لمن بعد الصحابة تنزیًال لھم منزلة الموجودین : قیل ) :  69ص 1ج(  »

 :ھذا فاسد من وجھین  :وأقول   

إن الخطاب العام لألّمة یكون الحاضرون السامعون الموّجھ إلیھم القول  :األول  الوجھ  
 .داخلین فیھ دخوًال أّولیًا ، وال یوجد خطاب بھذه الصورة خاص بالمعدومین 

إن السبب المذكور في حدیث مسلم وحدیث أحمد یرد ھذا ألنھ قد دّل  :الوجھ الثاني   
 .على خطاب خالد بن الولید وأشباھھ 

صلى اهللا علیھ (وقیل للموجودین من العوام في ذلك الزمان الذین لم یصاحبوه: قال المعلق   

 .ویفھم خطاب من بعدھم بداللة النص )وآلھ وسلم

فھو غیر صحیح )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إن كان المراد الموجودین الغائبین عن النبي :وأقول   
اصًا بھم وھم غیب ال یسمعون ، ویرّده أیضًا السبب النھ ال یخاطبھم بھذه الصورة خطابًا خ

صلى اهللا (المذكور ، وإن كان المراد الموجودین الحاضرین الذین لم تطل مالزمتھم لرسول اهللا

 .كخالد بن الولید فھذا صحیح والحكم عام لھم واللغائبین ولمن سیوجد )علیھ وآلھ وسلم



وقیل الخطاب في ذلك لبعض الصحابة لما ورد أن سبب الحدیث أنھ كان : قال المعلق   
بین خالد بن الولید وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبھ خالد والمراد بأصحابي المخصوصین 

 .وھم السابقون على المخاطبین في اإلسالم 

 .ھذا صحیح ولم یرده المعلق  :أقول   

لتعاطیھ بما ال یلیق من السب منزلة غیرھم فخوطب خطاب ینزل الثاني : وقیل : قال   
 .غیر الصحابة 

ھذا مجاز وال یصار إلى المجاز إال بعد تقرر مخالفة الحقیقة ، ونحن ال نسلم أن  :أقول   
االسم المطلق المضاف حقیقة لكل من صحب ولو لحظھ ، فكالمھ تأویل والتأویل ال یصار 

 .إلیھ إال عند معارضة الدلیل 

 )أصحابي   (: الظاھر أن المراد بقولھ : وقال الشیخ تقي الدین السبكي : قال المعلق   
« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من أسلم قبل الفتح وأنھ خطاب لمن أسلم بعد الفتح ، ویرشد إلیھ قولھ

ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح  [: إلى آخره ، مع قولھ تعالى  »لو أنفق أحدكم 
 .اآلیة ، انتھى المراد  )102(]قاتل و

لكنھ الزم : وقد ساق المعلق كالمًا بعد ھذا واعترضھ وقرر ھذا القول في األخیر فقال   
 .إلى آخره  »لو أنفق أحدكم « ألجل آخر الحدیث وھو 

سبق قبل الحدیبیة ،  ھذا ھو الصواب ، إال أن اإلنفاق المذكور في اآلیة ھو ما :وأقول   
ألن خالدًا أسلم ما بین صلح الحدیبیة وفتح : وقد ذكر ابن كثیر داللة الحدیث على ھذا قال 

مكة ، فالفتح ھنا ھو الفتح المذكور في سورة الفتح ، والفضیلة العظمى لمن أنفق قبل 
دیث اإلسالم بعد ال من كان ح)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الحدیبیة وقاتل ، وھم أصحاب رسول اهللا

 .وإن صحبھ في بعض الحاالت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذلك ولم تطل مالزمتھ لرسول اهللا

صلى اهللا علیھ وآلھ (فھذه بعض األدلة الواردة في كتاب اهللا وسّنة رسول اهللا :قال مقبل   

 .التي تدل على فضل الصحابة رضوان اهللا علیھم عمومًا )وسلم

نا عن ذلك وبّینا فساد االستدالل بھا على العموم الذي یعنیھ من دخول قد أجب :والجواب   
من تأخر إسالمھم ولم یثبت منھم اإلحسان والصفات المذكورة كمعاویة ، وعمرو بن العاص 
، والمغیرة بن شعبة ، وخالد بن الولید ، ووحشي قاتل حمزة ، والحكم بن أبي العاص ، وأبي 

العموم لھؤالء أو بعضھم ونحن ال نراھم داخلین في تلك سفیان بن حرب ، فمقبل یعني 
صلى اهللا علیھ وآلھ (وال في جمة أصحاب رسول اهللا »   ال تسبوا أصحابي« اآلیات وال في حدیث 
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وال نرى الحكم بالعدالة لمن تأخر إسالمھ من غیرھم إال بعد ظھور الصالح واألمانة كما )وسلم
 .ألصل فیھم العدالة في كل فرد منھم ، فلیس ا  في القرن الثاني والثالث

ھذا ، وال یخفى أن الصحبة ال تمنع الخروج من العدالة ، ألن األحادیث قد دّلت على   
یكون منافقًا ، ألن إمكان الردة من بعضھم ، وكذلك ال یلزم في كل من سّموه صحابیًا أن ال 

األحادیث قد دّلت على أن فیھم منافقین ، فال ینبغي لمنصف أن یتعصب ویبالغ في الدفاع 
عّمن ظھرت فیھ عالمة من عالمات النفاق لدعوى أنھ صحابي ، أو ظھر فیھ سبب جرح 
وإن كان صحابیًا ، ألنھ إذا جاز على بعضھم الردة عن اإلسالم ، جاز على بعض آخر 

والعصیان ، وذلك ألن الصحبة ال تدل على العصمة ، ولیس في ھذا ما یقطع طریق الفسق 
الشریعة ، ألن فتح باب الجرح والتعدیل فیھم كفتح باب الجرح والتعدیل في التابعین ، فكما 
أنھ في التابعین ال یقتضي التشكیك في الشریعة ، فكذلك فیمن سموھم صحابة ألنھ یعمل 

الجرح ، ویتوقف في الملتبس ، وقد تقدم بعض األدلة من الكتاب والسنة بالظاھر في العدالة و
 .في ھذا الموضوع 

 

 )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : ( بحث في أحادیث 

أخرج مسلم في صحیحھ في كتاب : ونزید ھنا ما تیسر تقویة وتتمیمًا للفائدة فنقول   
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: ا قالت عن أم سلمة رضي اهللا عنھا أنھ)  56ص 15ج( الفضائل 

إني لكم فرط على الحوض ، فإیاي ال یأتین أحدكم فیذب عني كما یذب البعیر « : )وآلھ وسلم
 »سحقًا : ، فأقول    إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فیم ھذا ؟ فیقال : الضال ، فأقول 

 .اختصرتھ 

وإني واهللا ما أخاف علیكم  «: عن عقبة بن عامر من حدیث )  57ص( وأخرج في   
 . »أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف علیكم أن تتنافسوا فیھا 

لست أخشى علیكم أن تشركوا « : عن عقبة أیضًا بزیادة في الحدیث )  59ص( وفي   
بعدي ، ولكني أخشى علیكم الدنیا أن تنافسوا فیھا وتقتتلوا وتھلكوا كما ھلك من كان قبلكم 

 .   على المنبر)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ت آخر ما رأیت رسول اهللافكان: قال عقبة  »

أنا فرطكم على « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: وأخرج ھنالك عن عبداهللا قال   
:    یقال، ف  یا رب أصحابي أصحابي: الحوض وُالنازعّن أقوامًا ثم ألغلبّن علیھم فأقول 

 . »إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 



لیردن علّي « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن أنس بن مالك أن النبي)  64ص( وفي   
أي ربِّ :    الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأیتھم وُرِفعوا إلّي اخُتِلجوا دوني فألقولّن

 . »وا بعدك إنك ال تدري ما أحدث: أصیحابي أصیحابي ، فلیقالن لي 

صلى اهللا علیھ وآلھ (عن أبي سعید الخدري أن النبي)  28ص 3ج( وفي مسند أحمد بن حنبل   

: ، قال    إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي أصحابي ، فیقال : فأقول « : قال )وسلم
 .» ) سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي : قال ( بعدًا بعدًا : فأقول 

فأصغى إلى رسول : عن رجل عن جبیر بن مطعم )  83ص 4ج( وفي مسند أحمد   
 . »إن في أصحابي منافقین « : برأسھ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

كان بین حذیفة وبین رجل من أھل : عن أبي الطفیل قال )  391و  390ص 5ج( وفي   
أخبره : ال لھ القوم ؟ فق   أنشدك اهللا كم كان أصحاب العقبة: العقبة ما یكون بین الناس فقال 

كنا نخبر أنھم : فقال الرجل : إّنا كنا ُنخَبر أنھم أربعة عشر ، وقال أبو نعیم : إذ سألك ، قال 
فقد كان القوم خمسة عشر وأشھد : فإن كنت منھم ـ وقال أبو نعیم فیھم ـ : أربعة عشر قال 

یقوم األشھاد ، قال أبو أحمد باهللا أن اثني عشر منھم حرب هللا ولرسولھ في الحیاة الدنیا ویوم 
وما علمنا ما أراد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما سمعنا منادي رسول اهللا: األشھاد وعددنا ثالثة قالوا : 

فوجد  »إن الماء قلیل فال یسبقني إلیھ أحد « : القوم ، وقد كان في حرة فمشى فقال للناس 
 .قومًا قد سبقوه فلعنھم یومئذ 

لیردن علّي « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن حذیفة أن رسول اهللا)  388ص 5ج( وفیھ   
إنك ال : رب أصحابي رب أصحابي ، فیقال لي : الحوض أقوام فیختلجون دوني فأقول 

 . »تدري ما أحدثوا بعدك 

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابن مسعود وحذیفة قاال )  393ص( وفیھ في   
نا فرطكم على الحوض أنظركم ، لیرفع إلّي رجال منكم حتى إذا عرفتھم اختلجوا دوني أ  «

 . »  إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: ربي أصحابي أصحابي ، فیقال : فأقول 

لیردّن « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن حذیفة قال )  400ص( وفیھ   
إنك ال : أي رّب أصحابي أصحابي ، فیقال : دوني فأقول  الحوض أقوام فإذا رأیتھم اختلجوا

 . »تدري ما أحدثوا بعدك 

: یوم غزوة تبوك قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خرج رسول اهللا: وفیھ ھناك عن حذیفة قال   
أن ال یسبقني إلى الماء أحد : فبلغھ أن في الماء قّلة الذي یرده ، فأمر منادیًا فنادى في الناس 

 .أتى الماء وقد سبقھ قوم فلعنھم ، ف



: دخل علیھا عبد الرحمن بن عوف قال : عن أّم سلمة قالت )  290ص 6ج( وفیھ   
یا بني : ماًال ، قالت )   كذا   (یا أّمھ قد خفت أن یھلكني كثرة مالي أنا أكثر قریشًا : فقال 

ن من أصحابي من ال یراني بعد إ« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأنفق ، فإني سمعت رسول اهللا
باهللا منھم أنا ؟ :    فخرج فلقي عمر فأخبره ، فجاء عمر فدخل علیھا فقال لھا »أن أفارقھ 

 .أحدًا بعدك ) كذا ( ال ولن أبلي : فقالت 

دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقالت : عن أبي وائل قال )  307ص( وفیھ   
إن من أصحابي من ال یراني بعد أن « : یقول )هللا علیھ وآلھ وسلمصلى ا(إني سمعت رسول اهللا: لھ 

أذكرك اهللا أمنھم أنا ؟ قالت : فأتاھا عمر فقال : فأتى عمر فذكر ذلك لھ قال : قال  »یفارقني 
 ) . 317ص( وأخرجھ عنھا في . اللھم ال ولن أبلي أحدًا بعدك : 

حینئذ فال مانع من الكالم فیمن فثبت بھذا أن الصحبة ال توجب لصاحبھا العصمة ، و  
 .ظھر منھ جارح یمنع قبول روایتھ 

ویدل على ذلك أنھ قد ثبت وقوع الكالم في بعض من یسمونھم صحابة ، وظھر أن   
 [:    قرر علیھ ألنھ للعذر لیس تفكھًا بذّمھم ، وقد قال اهللا تعالى)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

یكن لھم شھداء إال أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات باهللا  والذین یرمون أزواجھم ولم
ویدرأ عنھا العذاب * والخامسة أن لعنة اهللا علیھ إن كان من الكاذبین * إنھ لمن الصادقین 

والخامسة إن غضب اهللا علیھا إن كان من *   أن تشھد أربع شھادات باهللا إنھ لمن الكاذبین
 . )103(]الصادقین 

قالت ھند أم معاویة لرسول : عن عائشة )  36ص 1ج( وأخرج البخاري في صحیحھ   
: إن أبا سفیان رجل شحیح فھل علي جناح أن آخذ من مالھ سرًا ؟ قال : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .وأخرجھ في مواضع عدیدة . خذي أنت وبنوك ما یكفیِك بالمعروف 

قال لي رسول : عن فاطمة بنت قیس )  104ص 10ج( وأخرج مسلم في صحیحھ   
فآذنتھ ، فخطبھا معاویة وأبو جھم وأسامة بن  »إذا حللت فآذنیني « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

أما معاویة فرجل ترب ال مال لھ ، وأما أبو جھم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(زید ، فقال رسول اهللا
و    106ص   (قال النووي في شرح الحدیث  »ضراب للنساء ، ولكن أسامة بن زید  فرجل
أي : التاسعة ـ :    ، إلى أن قال   واعلم أن في حدیث فاطمة بنت قیس فوائد كثیرة) :  107

الفائدة التاسعة ـ جواز ذكر الغائب بما فیھ من العیوب التي یكرھھا إذا كانت للنصیحة وال 
 .انتھى . حرمة یكون حینئذ غیبة م
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إذا كانوا یحتجون على ھذا بما ورد في الصحابة ، فكیف یمنعونھ في بعض  :قلت   
الصحابة مع أنھم سبب الحكم وھم داخلون فیھ دخوًال أولیًا ، أو ھم المخاطبون بالحكم أّوًال ؟ 

 .وإنما یدخل غیرھم في الحكم تبعًا لھم 

فجاء رجل ھو « : عنین وفیھ حدیث المتال)  128ص 10ج( وأخرج مسلم في   
فتالعنا ، وشھد الرجل أربع شھادات باهللا أنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وامرأتھ إلى رسول اهللا

، وفي    إلى آخره »لمن الصادقین ، ثم لعن الخامسة أن لعنة اهللا علیھ إن كان من الكاذبین 
صلى اهللا علیھ (م یذكر أن رسول اهللاذلك داللة واضحة ألنھ یرمیھا بالزنى ویؤكده باألیمان ، ول

 .نھاه عن ذلك لكونھ سّبًا ، والحدیث في رجل من األنصار وامرأتھ )وآلھ وسلم

بین أخوي بني )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فرق رسول اهللا: عن ابن عمر قال )  126ص( وفي   
 . »اهللا یعلم أن أحدكما كاذب فھل منكما تائب « : العجالن وقال 

حسابكما على « : للمتالعنین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ك عن ابن عمر وھنا  
 . »اهللا أحدكما كاذب 

أھي التي قال : فقال رجل البن عباس في المجلس ) :  130و  129ص( وھناك في   
بن ؟ فقال ا »لو رجمت أحدًا بغیر بّینة لرجمت ھذه « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .ال ، تلك امرأة كانت تظھر السوء في اإلسالم :   عباس

أنھ یخدع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذكر رجل لرسول اهللا: عن ابن عمر ) :  176ص( وفي   
فكان إذا بایع  »ال خالبة : من بایعت فقل « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في البیوع ، فقال رسول اهللا

 .ال خیابھ :   یقول

من أجزاء شرح ابن حجر عن ابن )  82ص 5ج( وأخرج البخاري في صحیحھ   
لم أزل حریصًا على أن أسأل عمر عن المرأتین من أزواج : عباس رضي اهللا عنھما قال 

إلى  )104(]إن تتوبا إلى اهللا فقد صغت قلوبكما  [: اللتین قال اهللا لھما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
فصحت على : وفي ھذا عن عمر . واعجبًا لك یابن عباس ، عائشة وحفصة : فقال : أن قال 

وِلَم تنكر أن أراجعك ؟ فواهللا إن أزواج : امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت 
: فقلت : لیراجعنھ وإن إحداھن لتھجره الیوم إلى اللیل ، إلى أن قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

. نعم : الیوم حتى اللیل ؟ قالت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول اهللا
 .خابت وخسرت : فقلت 

صلى اهللا علیھ (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي: عن عائشة قالت )  184ص( وفیھ   

الرحمن بن الّزبیر إنما  كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طالقي فتزوجت عبد: فقالت )وآلھ وسلم
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أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ال حتى تذوقي عسیلتھ « : معھ مثل ھدبة الثوب فقال 
 . »ویذوق عسیلتك 

أما كالمكم في وائل بن حجر الصحابي الجلیل أحد ملوك الیمن بحضر موت  :قال مقبل   
ھ من شرح البحر أن وائل بن فأین سند ذلك الكالم الذي نقلت: فلیس ذلك بضائره ، إلى أن قال 

 ویفشي أسراره ؟)رضي اهللا عنھ(حجر كان یخون أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

، وبذلك    إن المطالبة بالسند طریقة حسنة ، ولكن یلزمھ مثل ما ألزم خصمھ :والجواب   
كما قدمنا ، فإن أنصف یبطل اعتماد میزان الذھبي من حیث أن جرحھ للشیعة مراسیل 

 .اعترف بھذا وإن رأى أن لھ اعتماد الجرح المرسل دون غیره فذلك تحكم 

، وال   وكذلك نطالبھ بالسند فیما ادعى لوائل وال نسلم أنھ صحابي بالمعنى الشرعي  
نسلم أنھ جلیل جاللة العلم والدین ، فإن أراد علو المكانة الدنیویة فذلك ال یوجب تعدیلھ وال 

 .مرسل ال یعول علیھ »   تھذیب التھذیب   «بول روایتھ ، وما في ترجمتھ في ق

 فھل اعتمدت على أساطیر الرافضة وأكاذیبھم ؟ :قال مقبل   

 .ال  :والجواب   

 .إن أكذب الطوائف الرافضة : وقد ذكر بعض أھل المصطلح قال مقبل ،   

ویسمونھ رافضیًا ویحملھم بغضھ إنھم یبغضون من قدم علیًا على الثالثة  :والجواب   
، وذلك تعصب ال یلتفت    على مثل ھذا القول من أجل الروایات المخالفة لمذھبھم كما قدمنا

إلیھ ، ویلزم مثل ذلك في شیعة أبي بكر وعمر وعثمان الذین یروون فضائلھم ، فیكون 
حابة ولمعاویة للشیعة أن یعدوھم أكذب الطوائف لكثرة ما رووا من فضائل لھم ولكافة الص

تحت عنوان سلسلة األكاذیب )  5ج( وغیره ، وقد ذكر جملة من ذلك األمیني في الغدیر 
وقد . على أن قائل ذلك في الرافضي بزعمھ بناه على مذھبھ ، وال یجب تقلیده . فلیراجع 

أقبل شھادة أھل البدع واألھواء : روى ابن حجر الھیثمي في الصواعق عن الشافعي أنھ قال 
 .انتھى .   ال الخطابیةإ

. إن جعفرًا إلھ فتبرأ منھم : والخطابیة ، ذكر الشھرستاني في الملل والنحل أنھم قالوا   
فھم الرافضة )علیھ السالم(انتھى ، فھم مشركون ، وقد روي أنھم ھم الذین رفضوا زید بن علي

 .دون غیرھم 

 .ذكر السند یا ھذا إن أردت أن تفتي في أمر فالبد من  :قال مقبل   

 .ما مر قریبًا  :والجواب   

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بحث في طعن القوم في ذریة رسول اهللا



ألنھ ال یوثق بك وال بأئمتك الطاعنین في الصحابة رضوان اهللا علیھم  :قال مقبل   
 .أجمعین 

صلى اهللا علیھ (بل أنت ال یوثق بك وال بأئمتك الطاعنین في عدد من آل رسول اهللا :الجواب   

ولو لم یكن منھم إال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فلم یرعوا فیھم حقھم ولم یرقبوا فیھم محمدًا)وآلھ وسلم
كیف وقد تكلموا معھ في الحسن بن زید بن الحسن بن علي )علیھ السالم(تضعیف جعفر الصادق

لحسین ابن زید بن بن أبي طالب ، والحسین بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، وا
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، واإلمام العریضي علي بن جعفر الصادق ، واإلمام 

.  )علیھم السالم(محمد بن عبداهللا النفس الزكیة ، وأخیھ إبراھیم بن عبداهللا وغیرھم من أھل البیت
؟  )اهللا علیھ وآلھ وسلم صلى(وقبلتم روایات النواصب ، وجعلتموھم ثقات ولم تغضبوا آلل رسول اهللا

فمنكم من وثق عمران بن حطان ، ومنكم من وثق عمر بن سعد قائد الجیش الذین قتلوا 
الحسین ، ومنكم من یحتج بحریز بن عثمان الذي كان یلعن علّیًا ، واكتفیتم في االعتذار عن 

یشترط في  ذلك بأنھ كان قد ترك لعنھ ، فھل الترك یبرر لھ ما سلف أو یمحو سیئاتھ ؟ ھل
قبح المعصیة االستمرار علیھا إلى الموت فمن كف عنھا قبل الموت زال عنھ حكمھا ؟ 
واتخذتم السعدي الجوزجاني إمامًا في الجرح والتعدیل وھو داعیة إلى النصب ، محارب 

وجرحتم الحسن بن محمد السابق ذكره لروایتھ . للشیعة یرمیھم بالزیغ ویجرح كثیرًا منھم 
الفضائل بسند كالشمس في قول الذھبي ، وجرحت یا مقبل وحدك المرتضى محمد حدیثًا من 

بن یحیى بن الحسین بن القاسم بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن 
معناه . ال یقبل منھ الحدیث وال من ألف مثلھ : علي بن أبي طالب كما تقدم عنك ، ألن قولك 

م أضفتھ إلى ھذا قد مر ذكره والجواب عنھ ، ولو تتبعنا من جرحتم الجرح بال إشكال مع كال
ومن أراد االزدیاد فلیطالع . لطال الكالم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أو ضعفتم من ذریة رسول اهللا

 .   المیزان للذھبي ولسان المیزان البن حجر

 وأقرب رحمًا لو عقلتم أم األھل*** وھل كانت األصحاب أدنى قرابة 

»    أذّكركم اهللا في أھل بیتي ، أذّكركم اهللا في أھل بیتي ، أذّكركم اهللا في أھل بیتي«   
 فھل ذكرتم اهللا فیھم وأنتم تجرحون بناء على الظن واألصول ؟

 .إن حق النصیحة للدین یوجب علینا أن نجرح من ظھر جرحھ  :فإن قلتم   

صحابة ، ولئال یؤدي ترك جرحھم إلى إنكم تجرحونھم للمحاماة عن مذھبكم في ال :قلنا   
جرح بعض الصحابة ، وتسمونھم روافض ھذا بالنسبة إلى بعضھم ، فأضعتم اآلیات فیھم ، 
وجادلتم في داللتھا ، وأھملتم األحادیث وجادلتم في أكثر ما روي فیھم ، ثم تركتم الحدیث 



إني تارك فیكم الثقلین  «: الذي تعترفون بصحتھ ، واكتفیتم بالدعوى أي دعوى العمل بقولھ 
 .والواقع بخالفھ لما حققناه من المیل ضدھم .  »أذكركم اهللا في أھل بیتي  :ـ إلى قولھ ـ 

ثم أنھ إذا جاز لكم جرحھم بالظن ، والعمل على أصولكم الفاسدة ، فلماذا ال یجوز   
ألدلة للشیعة أن یجرحوا في بعض الصحابة بالظن ، وبناء على أصولھم المبنیة على ا

الواضحة ، ال على مجرد األراجیف واإلرھاب والتحذیر من سوء األلقاب ؟ لماذا تعملون 
بالكتاب بزعمكم في الصحابة وال تعملون بھ في أھل البیت ؟ لماذا تعملون بوصیة رسول 

بزعمكم فیمن تسمونھم صحابة ، وال تعملون بوصیتھ في أھل بیتھ ؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
صلى اهللا (ذا ترعون حق الصحبة وتعظمونھا وال تعتبرون الوالدة توجب الرعایة للرسوللما

في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وإن قلتم بذلك بألسنتكم فالعمل مخالف لھ ؟ متى رقبتم محمدًا)علیھ وآلھ وسلم
ة عنھ أھل بیتھ وأنتم تجتنبون التعلم منھم ؟ ومنكم من یجرح في أحدھم أو في أصحابھ الروا

، أو في أكثرھم صحبة وروایة عنھ ، أو یضعفھ وتسمونھم غالة في التشیع أو روافض ، 
وتزعمون أنھم ضعفاء ، وتفعلون ما یدل على العداوة كما ال یخفى على من تأمل معاملتكم 
لھم ، فبعضكم یجرح ، وبعضكم یضعف ، وبعضكم یرضى وبعضكم ال یغضب لما یصدر 

فما بال . ضب لجرح أو تضعیف أحد ممن تسمونھم صحابة في حق أھل البیت كما یغ
بعضكم یغضب من جرح صحابي حتى یجرح الجارح ویمنع من العمل بروایتھ ومن الروایة 

أو ضعفھ ؟ بل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عنھ ثم ال یفعل كذلك فیمن جرح أحدًا من ذریة رسول اهللا
عدیل فیھم ، ولم تجعلوا الصحابة وغیرھم جعلتموھم وغیرھم سواء في فتح باب الجرح والت

سواء في ذلك ، وقد علمتم أنھ كان في الصحابة منافقون ، ومنھم من غّیر وبّدل كما قدمناه 
فقد بان من صنیعكم في أھل البیت أّن صنیعكم في الصحابة لیس لمراقبة . مفصًال 
تعصبات مذھبیة وآثار السیاسة  وال للتمسك بالدلیل ، وإنما ھي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الرسول
 .األمویة 

ثم بنیتم على ھذا األساس المنھار قاعدة الجرح في كثیر من أھل البیت وشیعتھم   
سیعلمون  [ورمیھم بالغلو والرفض ، وغیر ذلك من األلقاب ، وتوثیق الناصبي في الغالب 

 . )105(]غدًا من الكذاب األشر 

 

 معاویة وأحادیث الفضائل ومحاربتھ ألھل البیت وشیعتھم

( قال السید العالمة مجد الدین بن محمد المؤیدي أّیده اهللا وحفظھ في لوامع األنوار   
المدائني في روى أبو الحسن علي بن محمد سیف : من رسم نسخة مخطوطة )  540ص

                                                           
 . 26اآلیة : سورة القمر ) 105(



أن برئت : كتب معاویة نسخة واحدة إلى عمالھ بعد عام الجماعة : قال » األحداث « كتاب 
وكتب معاویة إلى جمیع : الذمة ممن روى شیئًا في فضل أبي تراب وأھل بیتھ ، إلى قولھ 

 :أن ال تجیزوا ألحد من شیعة علي وأھل بیتھ شھادة ، وكتب إلیھم : عمالھ في جمیع اآلفاق 
أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ وأھل والیتھ الذین یروون مناقبھ وفضائلھ ، 
فادنوا مجالسھم وقّربوھم واكتبوا إلّي بكل ما یروي كل رجل منھم واسمھ واسم أبیھ واسم 

. فلبثوا بذلك حینًا : إلى قولھ . عشیرتھ ، ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ 
إن الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجھ وناحیة ، : ب إلى عمالھ ثم كت

فإذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس إلى الروایة في فضل الصحابة والخلفاء األولین ، وال 
تتركوا خبرًا یرویھ أحد من المسلمین في فضل أبي تراب ، إّال واتوني بمناقض لھ في 

إلّي ، وأقر لعیني ، وأدحض لحجة أبي تراب وشیعتھ ، وأشد علیھم  الصحابة فإن ھذا أحّب
من مناقب عثمان وفضلھ ، فقرئت كتبھ على الناس ، فرویت أخبار كثیرة في مناقب 
الصحابة مفتعلة ، ال حقیقیة لھا ، وجّد الناس في روایة ما یجري ھذا المجرى حتى أشادوا 

غلمانھم في ذلك الكثیر الواسع حتى رووه وتعلموه فعلموا صبیانھم و: بذكر ذلك ، إلى قولھ 
انظروا : ثم كتب إلى عمالھ نسخة واحدة إلى جمیع البلدان : إلى قولھ . كما یتعلمون القرآن 

من قامت علیھ البینة أنھ یحب علّیًا وأھل بیتھ فامحوه من الدیوان ، وأسقطوا عطاءه ، وشفع 
مواالة ھؤالء القوم فنكلوا بھ وأھدموا داره ، فلم من اتھمتموه ب:    أخرى) كذا ( ذلك نسخة 

فظھر حدیث كثیر : یكن البالء أشد وال أكثر منھ بالعراق ، وال سیما بالكوفة ، إلى قولھ 
موضوع وبھتان منتشر ، ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة والوالة ، وكان أعظم الناس بلیة 

ون الخشوع والنسك فیفتعلون األحادیث في ذلك القراء المراءون والمتصنعون الذین یظھر
لیحظوا بذلك عند والتھم ، ویقربوا مجالسھم ، ویصیبوا بذلك األموال والضیاع والمنازل ، 

... حتى انتقلت تلك األخبار إلى أیدي الدّیانین الذین ال یستحلون الكذب ، فنقلوھا ورووھا 
 .إلى آخر كالمھ 

 

 ترجمة المدائني

أبو الحسن المدائني ترجم لھ السید اإلمام في : قلت : ّیده اهللا قال مؤلف اللوامع أ  
الطبقات ـ أي طبقات الزیدیة ـ وھي من كتب الزیدیة ، وعّده اإلمام عبداهللا بن حمزة في 

وقد رأیت أن أنقل ھنا : رجال العدل والتوحید ، وقال في تفریج الكروب بعد سیاق ھذا 
ق بھم ، وأما كتاب األحداث فنسبتھ إلیھ تواتریة كسائر ترجمة المدائني لیعلم أنھ من الموثو



، ونقل ترجمتھ من میزان الذھبي وقد رجحت أن    المؤلفات المشھورة بالنسبة إلى أربابھا
 .  أنقل المقصود من ذلك الكتاب

علي بن محمد المدائني االخباري صاحب التصانیف ، ذكره ابن : قال في المیزان   
علي بن عبداهللا بن أبي سیف المدائني مولى عبد الرحمن ابن سمرة : عدي في الكامل فقال 

وروى عنھ الزبیر بن بكار ، : لیس بقوي في الحدیث وھو صاحب األخبار ، إلى قولھ 
كان أبي وابن معین : وأحمد بن زھیر ، والحارث بن أبي أسامة ، قال أحمد بن أبي خیثمة 

رجل على حمار فاره ، وبزة حسنة ، ومصعب الزبیري یجلسون على باب مصعب فمر 
ثقة ثقة ثقة ، فسألت أبي من ھذا : فلما وّلى قال یحیى : فسلم وخص بمسائلھ یحیى ، إلى قولھ 

ھذا المدائني ، مات المدایني سنة أربع أو خمس وعشرین ومائتین عن ثالث : ؟ فقال 
 .انتھى . وتسعین سنة 

المعروف بنفطویھ وھو من أكابر أھل  قال ابن عرفة: » تفریج الكروب « قال في   
إن أكثر الموضوعة في فضائل الصحابة : الحدیث وأعالمھم في تاریخھ ما یؤید ھذا قال 

انتھى . افتعلت في أیام بني أمیة تقربًا إلیھم بما یظنون أنھم یرغمون بھ أنوف بني ھاشم 
 .» لوامع األنوار « المنقول من 

 .ن زیادة مفیدة في ترجمة المدایني وزاد ابن حجر في لسان المیزا  

 

 »تفریج الكروب « ترجمة مؤلف 

لصاحب تفریج الكروب السید إسحاق بن » البدر الطالع « وقد ترجم الشوكاني في   
ھو إمام اآلداب والفائق في كل باب على ) :  135ص 1ج( یوسف وأثنى علیھ فقال فیھ 

في مناقب علي بن أبي »   تفریج الكروب   «ولھ مصنفات منھا : ذوي األلباب ، إلى أن قال 
 .الخ ... طالب كّرم اهللا وجھھ ، وھو كتاب نفیس 

 

 بحث في معاویة

صلى اهللا (وأما معاویة فھو صحابي جلیل ، من ُكتَّاِب رسول اهللا) :  126ص(  قال مقبل  

ن الحق مع واستعملھ عمر ، ثم عثمان ، ثم وقع بینھ وبین علي ما وقع وكا. )علیھ وآلھ وسلم
، في جمیع حروبھ حتى في وقعة الجمل التي ھي مع من ھو أفضل من )رضي اهللا عنھ(علي

« : معاویة ، والذي نعتقده وندین هللا بھ أن معاویة وحزبھ كانوا بغاة للحدیث المتفق علیھ 
وقد كان عمار في جیش علي بل في رؤوس جیش علي ، فقتلھ  »تقتل عمارًا الفئة الباغیة 

وإن طائفتان  [: ولكن ھل یخرجھ بغیھ من اإلیمان ؟ ال ، قال اهللا تعالى . معاویة أصحاب 



من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على األخرى فقاتلوا التي تبغي 
 . )106(]حتى تفيء إلى أمر اهللا 

ي معنى الصحابي الشرعي ما تقدم بدلیلھ ، وبناء إّنا قررنا ف: ، وباهللا التوفیق والجواب   
 .صحابي جلیل ، دعوى بال دلیل : علیھ ننكر صحبة معاویة ، ونعتبر قول مقبل 

ھل : ھل یخرجھ بغیھ من اإلیمان ؟ فإنھ لم یثبت إیمانھ من قبل حتى یقال  :وأما قولھ   
ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا قالت األعراب آمّن [: یخرجھ من اإلیمان ؟ وقد قال اهللا تعالى 

فال نسلم أنھ یحكم باإلیمان لكل من أسلم بھذا  )107(]أسلمنا ولما یدخل اإلیمان في قلوبكم 
 .المعنى ، إذا لم تظھر فیھ صفات اإلیمان 

آمنوا ثم إن الذین  [: وأما االحتجاج باآلیة الكریمة فإنھ مردود ألن اهللا تعالى یقول   
فلم یدل ذلك على اجتماع الكفر واإلیمان ، فكذلك قولھ تعالى  )108(]كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 

فإن : ال یدل على اجتماع البغي واإلیمان ، كما لو قال  ]فإن بغت إحداھما على األخرى  [: 
فكان  )109(]قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم إن    [:   كفرت إحداھما وكما قال تعالى

 .تعبیرًا عن خروجھ عن كونھ من قوم موسى  ]فبغى علیھم  [: قولھ 

ففي الصحیحین من حدیث أبي بكر . ھل یخرجھ قتالھ لعلي عن اإلسالم ؟ ال  :قال مقبل   
یا رسول اهللا ، ھذا : قیل  مقتول في النار ،المسلمان إذا التقیا بسیفیھما فالقاتل وال« : 

 . )110(»إنھ كان حریصًا على قتل أخیھ  :القاتل فما بال المقتول ؟ قال 

إنھ ال داللة في ھذا على المطلوب ، ألن من كفر معاویة ال : ، وباهللا التوفیق والجواب   
قل لم  [: لمًا ، ولو سلمنا بقاء اسم اإلسالم ، فقد قال اهللا تعالى یكفره لمجرد أنھ قاتل مس

مع أن الحدیث ال یدل على بقاء اإلسالم بعد القتال وإن كان باقیًا  ]تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
المسلم من سلم المسلمون من « :    عند اللقاء قبل قتل مؤمن بغیر حق ، وكیف وفي الحدیث

ھذا اإلسالم الكامل وھو غیر اإلسالم في حدیث أبي بكرة : ؟ نعم قد یقال  )111(»یده ولسانھ 
ومن یقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جھنم خالدًا فیھا وغضب اهللا    [:    نعم قد قال اهللا تعالى. 

ومن كان ھكذا فھو عدو هللا ، ال یجوز توّلیھ لقول  )112(]علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابًا عظیمًا 
 )113(]ال تجد قومًا یؤمنون باهللا والیوم اآلخر یواّدون من حاد اهللا ورسولھ    [: اهللا تعالى 
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: اآلیة ، وقال تعالى  )114(]وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمّسكم النار  [: وقال تعالى 
یحلفون لكم لترضوا عنھم فإن ترضوا عنھم فإن اهللا ال یرضى عن القوم    [

 . )115(]  الفاسقین

كتابھ وقد أشبع الموضوع عالمة الیمن محمد بن إبراھیم الوزیر في  :قال مقبل   
إنھ لم ینقل عن معاویة حدیث رفعھ : وقال » الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم   «

في ذم علي ، وھذا یدل على تحریھم الصدق جمیعًا في الروایة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إلى النبي
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن رسول اهللا

« ة التحقیق ھو العالمة ابن عقیل في كتابھ إن الذي أشبع الموضوع بطریق :والجواب   
أما ابن الوزیر فإنما حملھ على ذلك التعصب للبخاري وأضرابھ لما . » النصائح الكافیة 

 .عیب علیھ الروایة عن معاویة 

فلیس . في ذم علي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إنھ لم ینقل عنھ حدیث رفعھ إلى النبي :وأما قولھ   
ألنھ طالب ملك ، ولو )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لى تورعھ من الكذب على رسول اهللافي ذلك داللة ع

روى ذلك لكانت فضیحة لمعاویة وعارًا وخزیًا ، وطالب الملك یجتھد في رفع معنویاتھ عند 
الناس ، ال إظھار سفالتھ وخّستھ ، فقد كان لعلي من الفضل المشھور بین األمة مع قرب 

 .ما یكشف كذب معاویة لو روى فیھ ذّمًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العھد من رسول اهللا

إنھم شیعة معاویة ؟ : فلم تنفرون عن كتب السّنة وعن أھل السّنة وتقولون  :قال مقبل   
فإن الشیعة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إننا وعلي ومعاویة من شیعة رسول اهللا: ونحن نقول لكم 

اهللا لنا أن نكون شیعًا وأحزابًا ، فھذا بكري وھذا عمري وھذا  بمعنى االتباع ، ولم یأذن
إن الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعًا لست  [: عثماني وھذا علوي ، قال اهللا سبحانھ وتعالى 

 [: وقال تعالى .  )116(]  منھم في شيء إنما أمرھم إلى اهللا ثم ینبئھم بما كانوا یفعلون
من الذین فرقوا دینھم * منیبین إلیھ واتقوه وأقیموا الصالة وال تكونوا من المشركین 

 . )117(]وكانوا شیعًا كل حزب بما لدیھم فرحون 

إن إنكار الخالف بین الشیعة والنواصب كإنكار الفرق بین : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
مع االحتجاج لذلك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم دعوى أن الجمیع شیعة لرسول اهللا اللیل والنھار ،

صلى اهللا علیھ (دعوى تعارض دلیلھا ألن رسول اهللا ]لست منھم في شيء  [: بقول اهللا تعالى 
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إذا لم یكن منھم في شيء فكیف یكونون جمیعًا شیعتھ وھو لیس منھم في شيء ؟ وھذا )وآلھ وسلم
 .م االنقطاع بینھ وبینھم یدل على تما

ولم یأذن اهللا لنا أن نكون شیعًا وأحزابًا ، فذلك صحیح وذلك ال یفید مطلوبھ  :وأما قولھ   
 . )118(]یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون  [

 .ھذا من شیعة معاویة وھذا من شیعة علي : فال یجوز لنا أن نقول  :قال   

إن ما تقدم من األدلة ال یدل على صّحة ھذه الدعوى ، ألنھ إنما یدل على أنھ  :والجواب   
ال یجوز التفرق في الدین ، ولم یدل على أنھ لم یقع ، فأما وقد وقع فالواجب بیان الحق 

الباطل والتسویة بین المؤمن والمنافق ، ألن على ذلك اعتماد لطالبھ ، وال یجوز لبس الحق ب
الجرح والتعدیل ، ومعرفة من تقبل روایتھ ومن یحذر االغترار بھ ، وقد قال اهللا تعالى في 

فالبد من التعرف علیھم ، والنظر في عالماتھم ، ومن )119)]ھم العدو فاحذرھم  [: المنافقین 
سّوى بینھم وبین المؤمنین لم یحذر المنافقین ، وأنتم بزعمكم أن الشیعة ضعفاء في الحدیث 

فالن شیعي ، وفالن رافضي ، وكتاب مقبل مشبع من : ال تزالون تقولون في روایة الشیعي 
 فكیف یعیب على غیره ما ھو فیھ ؟. ھذا القبیل 

معاویة ، وھذا من شیعة علي ، بل أمة ھذا من شیعة : فال یجوز لنا أن نقول  :قال مقبل   
وإن من شیعتھ    [:    )علیھ السالم(محمد كلھا من شیعتھ ، قال اهللا سبحانھ وتعالى في شأن نوح

 .أي من أتباعھ  )120(]إلبراھیم 

فاستغاثھ    [ :إن الشیعة تقابل العدو ، فلیس العدو من الشیعة ، قال اهللا تعالى  :والجواب   
وكیف یكون من ھو من شیعة معاویة ولّیًا  )121(]الذي من شیعتھ على الذي من عدوه 

وشیعة لھ ؟ وھو یعلم أن معاویة حرب ألھل البیت النبوي الذي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لرسول اهللا
أنا حرب لمن حاربكم وسلم « : أنھ قال )لمصلى اهللا علیھ وآلھ وس(جاء فیھم الحدیث المشھور عنھ

من طریق )    149ص  3ج   (أخرجھ أحمد وأخرجھ الحاكم في المستدرك .  »لمن سالمكم 
بسند یالقي )  517ـ  516ص 2ج( أحمد بن حنبل في المسند وأخرجھ ابن عدي في الكامل 

 .)وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (عن أبي ھریرة عن النبي)  442ص 2ج( سند أحمد في تلید 

حّدثنا محمد بن أحمد بن المنقر األزدي )  3ص 2ج( وأخرج الطبراني في الصغیر   
ابن بنت معاویة بن عمرو ، حّدثنا أبو غسان مالك بن إسماعیل النھدي ، حّدثنا اسباط بن 

صلى اهللا علیھ وآلھ (نصر ، عن السدي ، عن صبیح مولى أم سلمة ، عن زید بن أرقم أن النبي
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أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم « :  )علیھم السالم(قال لعلي وفاطمة وحسن وحسین)وسلم
 .انتھى .  »

من شرحھ عارضة األحوذي بسند )  248ص 12ج( وأخرجھ الترمذي في جامعھ   
 »أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم « : آخر عن أسباط إلى آخر السند والحدیث بلفظ 

. 

 .من ھذا الطریق )  65ص 1ج( وأخرجھ ابن ماجة في السنن   

 ) . 149ص 3ج( وأخرجھ الحاكم من ھذا الطریق في المستدرك   

 .   انتھى. من ھذا الطریق )  57ص 12ج( وأخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف   

حبیبك حبیبي وحبیبي حبیب اهللا ، وعدوك عدوي «  :خاصة  )علیھ السالم(وفي علي  
ال یحبك «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقد مر ذكر ھذا الحدیث ، ویكفي قولھ.  »عدو اهللا  وعدوي

فكیف )123(]ھم العدو فاحذرھم  [: مع قول اهللا تعالى  )122)»إال مؤمن وال یبغضك إال منافق 
 ؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یجعل شیعة معاویة شیعة لرسول اهللا

ونسأل اهللا أن )رضي اهللا عنھ(ونعتقد أننا لو كّنا موجودین لوجب علینا نصرة علي :قال مقبل   
 .یعیذنا من الفتن 

 یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا [: إن وجوب نصرتھ صحیح لقول اهللا تعالى  :والجواب   
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا  [: وقول اهللا تعالى  )124(]وكونوا مع الصادقین 
وقول رسول  )126(]  فقاتلوا التي تبغي [: وقول اهللا تعالى  )125(]على اإلثم والعدوان 

من كنت مواله فعليٌّ مواله ، اللھم واِل من وااله وعاِد من عاداه « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
«)127( . 

وأن منھم العثمانیة المحّبین لھ ، المدافعین عنھ ھذا وال إشكال أن شیعة معاویة أنصاره   
الساعین في رفع شأنھ وتزیین أمره ، الدعاة إلى جعلھ صحابیًا جلیًال مؤمنًا مجتھدًا في بغیھ 

فھم یجادلون عنھ وینصرونھ ویغضبون لھ ویتعصبون . معذورًا بزعمھم )علیھ السالم(على علي
، ویجرحون في بعض الشیعة    اعًا عن معاویةدف)علیھ السالم(، ویحاربون بعض فضائل علي

إذا رأیتم معاویة « لھذا الغرض ویجرحون في راوي )علیھ السالم(لروایة بعض فضائل علي
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أو نحو ذلك ، فال إشكال أن العثمانیة الفاعلین لھذه األفعال  )128(»على منبري فاقتلوه 
 .أنصار ، وأنھم شیعة لھ وإن أبى ذلك بعضھم أنصار وأي 

ولقد أصبحت ھذه الدعایة على لسان كل خبیث یرید تفرقة المسلمین كلما  :قال مقبل   
فعسى اهللا أن یبّصر .    ھذا من شیعة معاویة: رأى من یدعو إلى اهللا ، ویتأّثر بھ العامة قال 

 .قومنا بالحق ویھدیھم سواء السبیل 

كم تفعلون ھكذا تحّذرون من كثیر من آل محمد وشیعتھم ، وتسمونھم إن :والجواب   
وھذا كتاب مقبل مشحون بھذا القبیل وھو یقول في . روافض وغالة ومبتدعین، وغیر ذلك 

أترید مّنا أن نرجع إلى كتب الرافضة التي ال أسانید لھا؟ فھي كما یقول بعض ): 20ص(
 .ھا أسانید العلماء تشبھ كتب الیھود والنصارى لیس ل

فأخطأ مقبل بتصدیق عدوھم فیھم ، وأخطأ بتقلیده في ھذا ، وقد اطلعنا على بعض   
أمالي الصدوق    «وكتاب  )129(»وسائل الشیعة إلى علم الشریعة « كتبھم المسندة منھا كتاب 

 .روافض حیف عظیم على أن تقلید خصومھم في تسمیتھم » 

وجھد في . إلى آخره ... أم ترید مّنا أن نرجع إلى كتب الزیدیة : ھناك  ثم قال مقبل  
. ذھبت دولة أصحاب البدع : التحذیر منھا كلھا مسندھا ومرسلھا ، ثم أنشد ھناك األبیات 

و وھناك جرح محدثین من الزیدیة وقلد خصومھم في ذلك ، إلى غیر ذلك من صنیعھ الذي ھ
 .شأن من یرید التفرقة بین المسلمین وإحداث الشقاق بینھم ، مما یوجد بعضھ في ھذا الكتاب 

فھو كذب ألن علماء الشیعة یدعون إلى . الخ ... كلما رأى من یدعو إلى اهللا  :وأما قولھ   
اهللا وال یقال فیھم ذلك ، وإنما یقال ھذا القول في دعاة النصب المفسدین المغررین على 

 . »الدین النصیحة « عامة الذین یلبسون الحق بالباطل ، وذلك التحذیر منھم نصیحة و ال

 

 )علیھم السالم(تحامل مقبل على علماء أھل البیت

: قال في الشفاء : أراد صالح أن یشكك في التأمین فقال ) :  128ص( في  وقد قال مقبل  
 [: إذا قال اإلمام « : أنھ قال )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(وھو معارض بما روى أبو ھریرة عن النبي

رواه السیدان أبو العباس : ، قال فیھ  »فانصتوا  ]غیر المغضوب علیھم وال الّضالین 
ھل ھذا الحدیث صحیح یا صالح ؟ ومن أخرجھ من . انتھى . والمؤید باهللا بإسنادھما 

على أبي العباس وال على صاحب المحدثین ؟ فانا ال نعتمد علیك وال على المؤّید باهللا وال 
 .الشفاء في فن الحدیث ألنكم لستم من أھل الحدیث 
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إن ھذا جھل بأئمة الحدیث من أھل البیت إلعراضھ عنھم : ، وباهللا التوفیق والجواب   
، ومیلھ إلیھم وبغضھ    واشتغالھ بكتب العثمانیة ، واعتقاده أن لیس أھل الفن إال العثمانیة

مع أنھ ال یشترط في الراوي أن یكون من أھل . وشیعتھم  )علیھم السالم(لبیتللزیدیة من أھل ا
مع شرح )    191ص   2ج   (وقد قال محمد بن إبراھیم الوزیر في تنقیح األنظار . الحدیث 

ألنھ ) ألن العلم على الصحیح لیس من شرط الراوي : ( ابن األمیر ، فقد قاال ھناك ما لفظھ 
شرطًا فیھ لم ( العلم ) ولو كان ( یس من العلماء كأعراب الصحابة قبل العلماء روایة من ل

ال یشترط ( أي العلم ) وقد ثبت أن ذلك : ( إلى أن قاال )   یقبل كثیر من الصحابة واألعراب
 .الخ ) ... في الشھادة وھي آكد من الروایة 

 1ج( ي سننھ ونفید اإلخوان القّراء أن ھذا الحدیث أخرجھ الدارقطني ف :قال مقبل   
 .من طریق محمد بن یونس الكدیمي وھو كذاب )  331ص

لمحمد بن یونس الكدیمي وأفاد أنھ مختلف » تھذیب التھذیب « قد ترجم في  :والجواب   
فیھ اختالفًا كبیرًا ، ویأتي في الجواب عن الطلیعة بیان أن الجارحین لھ تحاملوا علیھ أو 

كثیرًا من » تھذیب التھذیب « م فیھ ، وقد ذكر في صدقوا من تحامل علیھ فال یقبل قولھ
المحدثین رووا عنھ ، وكثیرًا روى عنھم وأفاد أنھ من حفاظ الحدیث فال نسلم صحة القدح 

 .فیھ 

 

 الھادي والقاسم وأبي طالب: نسبتھ الجھل لألئمة 

نقل صالح عن صاحب البحر أن الھادي والقاسم وأبا طالب ) :  128ص(  قال مقبل  
فعلى قول ھؤالء الجاھلین . إلى آخره ... إن الضم یبطل الصالة إذ ھو فعل كثیر : ولون یق

باطلة ألنھ كان یضم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صالُة رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سنَة رسول اهللا
 .وكفى بھذا القول عارًا على صاحبھ 

ده مخرج للمذھب ولیس نّصًا للھادي وال إن القول بإفسا: ، وباهللا التوفیق والجواب   
للقاسم ولم یذكر المؤید باهللا مسألة الضم في شرح التجرید والذي في ذھني أن أبا طالب 
خرجھ للمذھب ، وفي صحة التخریج نظر ألنھما یمنعان من الحركات المنافیة للخشوع دون 

وتخریج . ة والخطوتین وقد قرر المذھب جواز الحكة والحكتین والخطو. الحركات الیسیرة 
منع االعتماد الطویل محل نظر ألنھ إذا كان ال ینافي الخشوع فال یقاس على الحركات 
الكثیرة وإن كان یسمى فعًال طویًال ، فتحریم الحركات الكثیرة علتھ منافاتھا للخشوع 

ن الذین ھم في صالتھم خاشعو* قد أفلح المؤمنون  [: العتمادھما على قول اهللا تعالى 



فإذا لم یثبت أنھما منعا من .  »أما ھذا فلو خشع قلبھ لخشعت جوارحھ « : وحدیث  )130(]
وعلى .    الحركات الكثیرة لتسمیتھا أفعاًال فتخریج منع االعتماد الطویل لكونھ فعًال ضعیف

ویكون صواب العبارة . نى ذلك تضعف حكایة اإلجماع على منع الفعل الكثیر بھذا المع
 .اإلجماع على منع الحركات الكثیرة 

إن إفساد الضم عند المخرج لھ سببھ أنھ اعتماد طویل ال حركة الیدین في : والحاصل   
أول الضم ، وال حركتھما في آخره ألن ذلك یسیر ، واالعتماد ال نعلم للھادي أو القاسم نّصًا 

ة تخریجھ لھما من المنع عن الحركات وإیجاب على منعھ في الصالة ، وال ظھرت صّح
فظھر أّن تخریج أبي طالب لإلفساد ضعیف ما لم یظھر لھما نص على أن . السكون 

 1ج( االعتماد الطویل مفسد ، أو ینّصا على اعتماد یصلح قیاس الضم علیھ ، وفي البحر 
وال معنى : ، ثم قال  یكره وال تفسد إذ ال دلیل: عن المؤید باهللا واإلمام یحیى )  242ص

 . )131(انتھى. ینافي الخشوع السكون وتركھ أحوط : لقول أصحابنا 

. فاسدة ـ فھو أبعد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وأما تخریج مقبل ـ أي إلزامھ أن صالة رسول اهللا  
فھو غیر مفسد عندھم  فإن كان مشروعًا. ألنھم إنما یرون فسادھا بناء على أنھ غیر مشروع 

على أنھم ال یرون الفعل الكثیر مفسدًا . ، فتفریع الفساد في المعنى مشروط بصحة األصل 
كان یضم قبل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن الممكن أن رسول اهللا. قبل تحریم األفعال في الصالة 

األفعال الكثیرة مؤرخ وال نعلم روایة فعل بعد تحریم . تحریم األفعال الكثیرة في الصالة 
 .بذلك ، وإذا لم یفعلھ بعد تحریم األفعال فال كالم 

قول . فاسدة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فعلى قول ھؤالء الجاھلین صالة رسول اهللا :فقول مقبل   
لنصرة مذھبھم فاسد ألنھ تخریج فاسد وإنما ھو تھجین جرى علیھ مقبل ، وتلك عادتھم 

 .تنفیرًا من حب علي وتقدیمھ . رافضي غال : بالتھجین والسب لخصومھم كما یقولون 

فأما تجھیلھ لعلماء العترة فال یضرھم وال ینفق ھذا إال عند الجاھلین من خصومھم ،   
فأما من یقرأ في كتبھم وتبلغھ أخبارھم فإنما یمقت مقبًال ویعّد تجھیلھ لھم جریمة كبرى 

 .ق علیھا التأدیب ، ألنھ سب للمؤمنین وإفساد في الدین یستح

: في باب ما ینھى عنھ من السباب واللعن )  84ص 7ج( أخرج البخاري في صحیحھ   
 »سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن عبداهللا قال 

 .ي كفارًا في باب ال ترجعوا بعد)  91ص 8ج( وأخرجھ في 
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سمعت : عن عامر : في باب االنتھاء عن المعاصي )  186ص 7ج( وأخرج في   
المسلم من سلم المسلمون من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: عبداهللا بن عمرو یقول 

یا أیھا الذین  [: ویكفي قول اهللا تعالى  »لسانھ ویده ، والمھاجر من ھجر ما نھى اهللا عنھ 
ال یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیرًا منھم وال نساء من نساء عسى أن یكن  آمنوا

خیرًا منھن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلیمان ومن لم 
یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرًا من الظن إن بعض الظن إثٌم * یتب فأولئك ھم الظالمون 

صلى اهللا (اآلیة ، فكیف بمن سب علماء آل رسول )132(]  ال یغتب بعضكم بعضًاوال تجسسوا و

أذّكركم اهللا في أھل بیتي ثالثًا ؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وخالف فیھم وصیة رسول اهللا)علیھ وآلھ وسلم
 . )133(]وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون  [

 

 بحث نسبة ابن األمیر الضم إلى بعض علماء العترة

وقد ذھب : » سبل السالم « وقال محمد بن إسماعیل األمیر في ) :  129ص(  قال مقبل  
 .، ومحمد بن منصور    إلى مشروعیتھ زید بن علي ، وأحمد بن عیسى ، والحسن بن یحیى

إن ھذه حكایة مرسلة فال تقبل ، ولعل أساسھا تخریج ضعیف : توفیق ، وباهللا الوالجواب   
في المجموع ، ولیس فیھا ذكر الصالة وال یلزم أن یكون نظر )علیھ السالم(من روایة زید

 .فالتخریج لھ من ذلك ضعیف . مطابقًا لنظر من یرى أن المقصود في الصالة )علیھ السالم(زید

قال محمد :    )   124ص 1ج( ك لھ في األمالي بل فیھا وأما أحمد بن عیسى فلم أجد ذل  
رأیت أحمد بن عیسى حین كبر في أول الصالة فأرسل یدیھ على فخذیھ وھو قائم لم یضع : 

ولعل روایتھ عنھ وعن الحسن ومحمد تخریج من وجود روایة في . واحدة على األخرى 
 .   الجامع الكافي إن كانت ولیس عندي منھ نسخة

 

 )علیھم السالم(واه أن المحدثین یحبون أھل البیتبحث في دع

 .  والمحدثون رحمھم اهللا یحبون أھل البیت حّبًا شرعیًا) :  130ص(  قال مقبل  

،    سفیان الثوري: ھذا غیر صحیح على عمومھ ، فھناك المحبون مثل  :والجواب   
: الواضح نصبھم واألعمش ، ووكیع ، ویحیى بن آدم ، وجابر الجعفي ، وھناك النواصب 

وھناك . مثل حریز ـ بالزاي في آخره ـ ابن عثمان ، وإبراھیم بن یعقوب الجوزجاني 
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، وینصرون بعض    عثمانیون مائلون إلى النواصب یحبون بعض أعداء أھل البیت
 .النواصب ویعظمونھم ، فھؤالء ال یصح أن یقال إنھم محبون ألھل البیت 

 ك لیس النوك عنك بعازبصدیق*** تود عدوي ثم تزعم أنني 

 

 )علیھم السالم(البخاري وأھل البیت

فلم یخرج )علیھ السالم(وأین تشیع البخاري أو محبتھ ألھل البیت وقد تجّنب جعفر بن محمد  
وتكلم في . كما ذكره الحاكم  )علیھم السالم(لھ في الصحیح ؟ وتجنب الحسین بن علي بن الحسین

وتكلم في أخیھ موسى بن عبداهللا . ال یتابع على حدیثھ : قال محمد بن عبداهللا النفس الزكیة ف
ومع ھذا محاربتھ للشیعة وجرحھم بروایاتھم ، أي من أجل روایاتھم التي . فیھ نظر : فقال 

ال ( وال حدیث  )الثقلین ( وال حدیث  )  الغدیر  (یجعلھا مناكیر ولم یورد في كتابھ حدیث 
ل آیة المودة وصرفھا عن داللتھا على مودة أھل البیت وأورد في تأوی.  )یحبك إال مؤمن 

روایة من طریق خصومھم ، ولیس غافًال عن ذلك ، وال غافًال عن تھمة النواصب في مثل 
، ولم یورد حدیث الكساء ، وأورد حدیث الطیر في تاریخھ    ھذا او المتقربین إلى الملوك

ال في ترجمة أحمد بن یزید بن إبراھیم ترجمة للراوي لیعرف أنھ شیعي مّتھم في حدیثھ ، فق
حّدثنا زھیر ـ ھو ابن : حّدثنا أحمد قال : قال لي محمد بن یوسف : أبي الحسن الحراني 

حدثنا عثمان الطویل ، عن أنس بن : معاویة ، كما یؤخذ من كتاب ابن أبي حاتم وغیره ـ قال 
اللھم ائتني بأحب خلقك   «: یعجبھ فقال طائر كان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أھدي للنبي: مالك قال 

وال یعرف لعثمان سماع » أدخل « :   فاستأذن علي فسمع كالمھ فقال »إلیك یأكل ھذا الطیر 
ھو ابن أبي سلیمان عن أنس شھد : وقال إسحاق بن یوسف عن عبد الملك . من أنس 

 .مرسل انتھى . بھذا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

وما لم یكن في كتب السّنة من األحادیث الضعیفة والموضوعة ) :  131ص(  قال مقبل  
 .فلیس بمعتمد 

إن األحادیث الضعیفة والموضوعة لیست بمعتمدة وإن كانت في كتب السنة  :والجواب   
العثمانیة ، معتمدة وإن لم تكن في كتب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، واألحادیث الثابتة عن رسول اهللا

ولو كان ثمة غیره ألخرجھ ـ أي لو : جوابًا عن قول صالح )  130ص( وقد قال مقبل في 
كان غیر حدیث سھل ألخرجھ البخاري ـ كأنھ یظن أن البخاري التزم أن یخرج كل حدیث 

الصحیح ) كذا ( لم أخرج في كتابي إال صحیحًا وما تركت في : صحیح ، وقد قال البخاري 
 .انتھى . في مقدمة الفتح  أكثر ـ كما



ال ترد لعدمھا في صحاح القوم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فاألحادیث الثابتة عن رسول اهللا :قلت   
. 

 

 بحث في ذكر عبداهللا بن سبأ

ھنا شيء ینبغي التنبیھ علیھ وھو أن الروافض وغالة التشیع قد ) :  131ص(  قال مقبل  
رضي (اهللا بن سبأ واتباعھ معروفة من ادعائھم ألوھیة عليكذبوا على أھل البیت ، وقصة عبد

 :فلما أبوا خّد أخادید وأضرمھا نارًا وقال )رضي اهللا عنھ(فنھاھم علي)اهللا عنھ

 أّججت ناري ودعوت قنبرًا*** لما رأیت األمر أمرًا منكرًا 

 . فأحرق من أحرق وھرب من ھرب ، فأھل بیت النبوة في واد وغالة التشیع في واد  

 شتان بین مشرق ومغرب*** سارت مشرقة وسرت مغربًا 

إن قصة عبداهللا بن سبأ ال ندري أھي صحیحة أم ھي : ، وباهللا التوفیق والجواب   
المزعومة التي أسطورة من أصلھا لیبنوا علیھا ما بنوا ، وشادوا في قصة ابن السوداء 

زعموا أنھا سبب الفتن بین المسلمین ، وأنھا سبب قتل عثمان ، وھذا ال إشكال أنھ أسطورة 
 .   )134(ال أساس لھا من الصحة ، وإنما ھي من أكاذیب النواصب

فالعثمانیة قد كذبوا . كذبوا على أھل البیت  إن الروافض وغالة التشیع قد :وأما قولھ   
 .علیھم ووضعوا روایات عنھم تنصر مذھبھم 

 .فأھل البیت في واد وغالة التشیع في واد  :وأما قولھ   

اُاللوھیة أو النبّوة أو نحو ذلك ، )علیھ السالم(فصحیح إن كان المراد بالغالة من اّدعى لعلي  
على أبي بكر )علیھ السالم(زیدیة واإلمامیة الذین یقدمون علّیًاوإن كان المراد بغالة التشیع ال

وعمر وعثمان فال نسلم أنھم في واد وأھل البیت في واد ، بل الجمیع في واد واحد ، ولذا 
: صار العثمانیة یرونھم روافض إال النادر ، وإذا اعترف بعضھم بفضیلة ألھل البیت قال 

وال یحتاج إلى االحتراس إال من . ا بعبارة االحتراس الصالحین من أھل البیت ، أو نحو ھذ
 .یخشى أن یتوھم منھ اإلقرار لغیر من یرید 

فھل ثبت عن أحد من أھل البیت الذین یقتدى بھم أنھ حرم الفاطمیة على غیر  :قال مقبل   
 .الفاطمي 

 معنى لقولك ھذا ، فال)علیھ السالم(إنك ال ترى االقتداء بأحد منھم ، ولو كان علّیًا :والجواب   
ثم رجع مقبل إلى الذم والتشنیع في مسألة الفاطمیة وھي مسألة نظریة لم یقلھا قائلھا غلّوًا ، 
ألن الغلو یعتبر فیھ التدین بدون مستند شرعي وھو نوع من البدعة ، وال یقال ذلك فیمن 
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یوھم أنھ إنما اعتمد على دلیل شرعي یعتقده صحیحًا في مسألة فرعیة ، ألن رمیھ بالغلو 
تدین بذلك اتباعًا لھواه بال دلیل شرعي اعتمده ، ولو ذھب علماء الفقھ یترامون بالغلو 
واالبتداع یرمي كل منھم من خالفھ لزالت بینھم المحبة وظھر الشقاق ، وذلك غیر مشروع ، 

حتى تحابوا ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كیف وقد قال
الحدیث ؟ وأیضًا فإن الرمي بالغلو واالبتداع ظاھره التأثیم ، وھو نوع من السباب ،  )135(»

، فیعلم من یتجرأ على سّبھم أنھ إنما ضر  )136(»سباب المؤمن فسوق « وقد مر الحدیث 
 .نفسھ وأما مسألة زواج الفاطمیة فقد كتبت فیھا رسالة مستقلة وانتشرت فلیرجع إلیھا 

 

*   *   * 
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« وقد روى المحدثون صیغ األذان واإلقامة فلم یذكروا فیھما ) :  132ص(  قال مقبل  
 .الخ ... إال ما روي عن عبداهللا بن عمر  »حي على خیر العمل 

إن ھنا المیل الشدید والتعصب النھائي ، حیث لم یعد المحدثین إال أھل  :والجواب   
یرھم ال شيء تضلیًال فجعل غ »حي على خیر العمل « الصحاح ومن وافقھم في ترك 

یا أھل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم  [وتلبیسًا وتعمیة وتدلیسًا 
. وقد روى المحدثون بالتعمیم : مع أني لم أجد الروایة في البخاري ، فقولھ  )137(]تعلمون 

 .تدلیس 

حي « : هللا بن عمر أنھ كان یأمر مؤذنھ أحیانًا أن یقول إال ما روي عن عبدا :قال مقبل   
 . »على خیر العمل 

إن ھذا وإن لم یكن مرفوعًا فإنھ یؤكد الروایة في رفعھ ، ألن عبداهللا بن عمر  :والجواب   
لم یكن عند أسالف مقبل ممن یعدل عن السنة إلى الرأي ، بل كان معروفًا بشدة االقتداء 

كما تفیده روایات القوم ، وھذا من تمسكھ بالسّنة وعدولھ عن )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(برسول اهللا
رأي أبیھ ، فكیف یجعل فعلھا رأیًا البن عمر ؟ ھذا ال یفعلھ من اطلع على روایات القوم في 
تمسكھ بالسنة وعدولھ عن الرأي ، ال یقول فیھ إنھ منھ اجتھاد ـ أي رأي ـ إال قوًال من لسانھ 

فظھر من ھذا تعصب مقبل وجدالھ . اه إن كان ممن یعتمد حدیث القوم كمقبل وضمیره یأب
 .بما یعتقد بطالنھ 

 .» زین العابدین « وعن علي بن الحسین الملقب بـ  :قال مقبل   

، كیف وھو    إن فعلھ مما یدل على أنھ السّنة ، ألنھ لم یكن من أھل البدعة :والجواب   
أھل الكساء ؟ وھو في كمال علمھ وعقلھ وورعھ وحرصھ على كبیر أھل البیت وإمامھم بعد 
كیف یعدل عنھا إلى رأي یرتئیھ من تلقاء نفسھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اتباع سّنة جّده رسول اهللا

وھو أشد الناس بعدًا عن االبتداء ، واعلم الناس بالسّنة وھو یسمع األذان كل یوم وھو في 
، وھو وارث علم آبائھ الطاھرین ؟ ھذا ما ال یقولھ منصف بل  المدینة المنّورة مھبط الوحي

ھو « : )علیھ السالم(فعلھ ھذا یجري في ھذه المسألة مجرى الروایة المرفوعة فضًال عن قولھ
 .فإن ھذه الكلمة روایة مرفوعة في المعنى بال إشكال . » األذان األول 

 .وعن أبي أمامة بن سھل  :قال مقبل   
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وذلك یقرب إلى أنھ إنما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إنھ أنصاري ولد على عھد النبي :والجواب   
صلى اهللا علیھ وآلھ (فعلھ لروایة أھل بلده الذین كانوا یسمعون األذان على عھد رسول اهللا

وربما كان یسمعھ ھو وإن كان صغیرًا ، اختلف في صحبتھ فھذا ال یمنع سماع األذان )وسلم
 .كل یوم ورفع صوت المؤذن بھ  وتعقلھ ، لتكرره

ھؤالء الثالثة رضي اهللا عنھم أن الرسول أمر بذلك ) كذا ( لكن لم یذكروا  :قال مقبل   
 .وإنما ھو اجتھاد منھم 

إن ھذا مجازفة وتعصب ، فكیف یجزم بأنھ لیس إال اجتھادًا منھم مع أن  :والجواب   
 . »ھو األذان األول « : قد ذكر ذلك في المعنى بقولھ )علیھ السالم(علي بن الحسین

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكل یؤخذ من قولھ ویترك إال رسول اهللا :قال مقبل   

لیس محموًال قد قررنا أن ھذا یجري مجرى الروایة ، وأكثر الحدیث : أوًال  :والجواب   
على اتصال السند إال بمثل ھذه النظریة ـ أعني ظھور االتصال وإن لم یصرح بھ الراوي ـ 

وأن فاعلھ إنما فعلھ ألنھ بلغھ أنھ األذان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكذلك ظھور اإلتباع لرسول اهللا
یب أن یعتمد القوم ، ومن العج)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الذي كان یؤذن بھ في عھد رسول اهللا

مروان بن الحكم في مسألة أخرى العتقادھم ھذا المعنى ، ویتركوا أبا أمامة األنصاري وابن 
حي « في ھذه المسألة مع أن عمدتھم في ھذه المسألة عدم ذكر )علیھ السالم(عمر وزین العابدین

رھا عند ومن الجائز أنھ ترك ذك. في روایة أبي محذورة عند مسلم  »على خیر العمل 
روایتھ لھا استحسانًا واجتھادًا لئال یخالف العمل الظاھر في وقت الروایة إن صحت عنھ ، 
ولئال یعارض الحكومة ویكون بصورة المعترض علیھا ، وقد قدمنا أن بعضھم كانوا یرون 

ھا ، إنما سكت الراوي عن ذكر)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اتباع األمراء ولم یرو تركھا في وقت النبي
إن : وذلك لیس نفیًا لھا ، أال ترى أنھم لما اختلفوا في تربیع التكبیر قال من رجح التربیع 

 نفیًا للتربیع ؟ »اهللا أكبر اهللا أكبر « الزیادة من الثقة مقبولة ، ولم یجعل روایة 

وكذلك اختلف في حدیث عبداهللا بن زید ) :  81ص 4ج( قال النووي في شرح مسلم   
والتربیع والمشھور فیھ التربیع ، وبالتربیع قال الشافعي وأبو حنیفة وأحمد  في التثنیة

وجمھور العلماء ، وبالتثنیة قال مالك ، واحتج بھذا الحدیث ـ أي حدیث مسلم عن أبي 
محذورة ـ وبأنھ عمل أھل المدینة وھم أعرف بالسنن ، واحتج الجمھور بأن الزیادة من الشقة 

فانظر كیف لم یعتبروا سكوت أبي محذورة عن . في الترجیع مثل ذلك وقال . انتھى . مقبولة 
. التربیع نفیًا لھ ، إنما جعلوا التربیع یثبت زیادة مسكوتًا عنھا في روایة التثنیة ، وھذا واضح 

 .الترجیع زیادة والزیادة مقدمة : وكذلك لم یجعلوا السكوت عن الترجیع نفیًا لھ بل قالوا 



إن السكوت عنھا لیس نفیًا لھا بل یحتمل النسیان :  »لى خیر العمل حي ع« في  فنقول  
وكل یؤخذ من قولھ ویترك إال « : فظھر أن قول مقبل . واالجتھاد أي ترجیح السكوت 

صلى اهللا علیھ وآلھ (تدلیس ألنھ یوھم أن الثابت عن رسول اهللا» )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وإذا لم یعارض . وھو إیھام باطل ال أصل لھ كما بّینا  »ر العمل حي على خی« ھو ترك )وسلم
وأبي أمامة بن سھل فلماذا یجزم بأنھ اجتھاد منھم )علیھ السالم(نّصًا فعل ابن عمر وزین العابدین

 ال یؤخذ بھ ؟ ھل ذلك إال تعصب من مقبل لنصرة أسالفھ ؟

فقد اطلعت  »على خیر العمل حّي « وأما النسخة المعنونة بـ ) :  132ص(  قال مقبل  
 :علیھا فوجدتھا تنقسم إلى ثالثة أقسام 

مثالھ »    حّي على خیر العمل« : صحیح ، لكنھ ال یدل على أننا نقول في األذان  ـ 1  
أي األعمال : سئل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الحدیث المتفق علیھ من حدیث ابن مسعود أن النبي

ونحن ال ننكر أن الصالة أفضل األعمال بعد . الحدیث  »قتھا الصالة لو« : أفضل ؟ فقال 
 »حّي على خیر العمل    «: الشھادتین ، ولكن ال یلزم من ھذا أن نبتدع في األذان ونقول فیھ 

. 

 :لیس المقصود بھذا الضرب ما ذكره بل فیھ فائدتان : ، وباهللا التوفیق والجواب   

ألذان بھا لثبوت صحة معناھا فھو یقرب إلى صدق التقریب لثبوت الروایة با :األولى   
 .الروایة ، ألن الترغیب العظیم بكلمة واحدة جامعة مظّنة أن یصدر في الدعوة إلى الصالة 

لئال »    حي على خیر العمل« أنھ اشتھر عن عمر أنھ منع األذان بـ  :الفائدة الثانیة   
ھاد أفضل فیكون في إیراد الروایة أي یتكل الناس عن الجھاد ، فقد یتوھم من ذلك أن الج

 .دفع ھذا الوھم  »الصالة لوقتھا « . األعمال األفضل 

 

 وابن عمر وأبو أمامة مبتدعون عند مقبل )علیھما السالم(علي بن الحسین

صحیح صریح لكنھ لیس بحّجة ألنھ موقوف على عبداهللا ابن عمر ) :  2(  قال مقبل  
لي بن الحسین ، وھذا استحسان منھم رحمھم اهللا ولسنا وأبي أمامة بن سھل بن حنیف وع

من أحدث في أمرنا ھذا ما « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(متعبدین باستحسانھم ألن الرسول
 . »من عمل عمًال لیس علیھ أمرنا فھو رد « متفق علیھ ، ولمسلم  »لیس منھ فھو رّد 

فمقبل یسمیھا بدعة في قولھ في القسم األول إّنھ أجل من أن یستحسن البدعة  :والجواب   
أفلم یكونوا یعلمون أنھ ال یجوز . وھنا یحتج إلبطال البدعة . ولكن ال یلزم من ھذا أن نبتدع 

استحسنوا السّنة : استحسان البدعة ؟ فكیف یدعي علیھم استحسان البدعة ؟ واألولى أن یقال 



 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ا كنت ألدع سّنة رسول اهللام  «: )علیھ السالم(وتركوا الرأي كما قال علي
 . »لقول أحد 

وكل یؤخذ من :    والجواب على جزمھ بأنھ استحسان منھم وإحداث كالجواب على قولھ  
وقد مر قریبًا ، ثم إن زین العابدین علي بن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قولھ ویترك إال رسول اهللا

وھذه .  »ھو األذان األول « : قد رواه بقولھ  )علیھم السالم(الحسین بن علي بن أبي طالب
وقد حققھا وحقق صحتھا وتقویة بعضھا )  435و  434ص 1ج( الروایات في سنن البیھقي 

والصفحات الثالث بعدھا ، وحققھا وحقق )  538ص 1ج( ببعض في الروض النضیر 
هللا وحفظھ ، وذلك في كتابھ المنھج صحتھا السید العالمة مجد الدین بن محمد المؤیدي أّیده ا

: في السطر الثاني قال )  33ص( ووقعت غلطة مطبعیة في )    37إلى ص 32ص( األقوم 
أبو بكر محمد بدون زیادة ـ ابن ـ : حّدثنا أبو بكر ابن محمد بن علي بن داود ، والصواب 

 .بین أبو بكر ومحمد كما في الروض النضیر 

فالذي یدل على أن التكبیر في أول األذان مرتان ما : ید ولفظ السند في شرح التجر  
حّدثنا أبو عاصم :    حّدثنا أبو بكر قال: حّدثنا الطحاوي قال : أخبرنا بھ أبو بكر المقرئ قال 

أخبرني أبي ، عن عبد الملك : أخبرني عثمان بن السائب قال : حّدثني ابن جریج قال : قال 
األذان كما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عّلمني رسول اهللا: قال بن أبي محذورة ، عن أبي محذورة 

 :أؤذن اآلن 

اهللا أكبر ، اهللا أكبر ، أشھد أن ال إلھ إال اهللا ، أشھد أن ال إلھ إال اهللا ، أشھد أن محمدًا   
رسول اهللا ، أشھد أن محمدًا رسول اهللا ، حي على الصالة حي على الصالة ، حي على 

الح ، حي على خیر العمل ، حي على خیر العمل ، اهللا أكبر ، اهللا أكبر ، الفالح حي على الف
 .انتھى  .ال إلھ إال اهللا 

ابن أخت عراك الحافظ : فقال ) :  208ص 2ج( وترجمة أبي بكر في تذكرة الذھبي   
اإلمام أبو بكر محمد بن علي البغدادي نزیل مصر ، حدث عن سعید بن داود الزبیري 

الملك الحراني وأحمد بن حنبل ویحیى بن معین ، وعنھ أبو جعفر الطحاوي وأحمد بن عبد 
كان یحفظ الحدیث ویفھم ، إلى أن : وعلي بن أحمد عالن وغیرھما ، قال أبو سعید بن یونس 

 .وكان حسن الحدیث ، انتھى المراد : قال الذھبي 

حافظ یعرف محمد بن علي بن داود أبو بكر ال) :  59ص 3ج( وفي تاریخ الخطیب   
حّدثنا الصوري ، أخبرنا األزدي ، حّدثنا أبو : بابن أخت غزال ، وساق في ترجمتھ حتى قال 

محمد بن علي بن داود یعرف بابن أخت غزال یكّنى أبا بكر كان : سعید بن یونس ، قال 



یحفظ الحدیث ویفھم ، قدم مصر وحدث وخرج إلى قریة من أسفل أرض مصر فتوفي بھا 
 .انتھى . األول سنة أربع وستین ومائتین ، وكان ثقة حسن الحدیث  في شھر ربیع

روایات البیھقي وعبد الرزاق في » اإلفادة ألھل اإلنصاف « وقد نقلت في كتابي   
ونضیف إلى ذلك ھنا روایة في )  43و  42ص( المصنف وذلك في الكتاب المسمى اإلیجاز 

حي على خیر « : یؤّذن بالصبح فیقول : كان بالل : عن بالل )  220ص 8ج( كنز العمال 
 .أفاد أنھ أخرجھ الطبراني في الكبیر .  »العمل 

 

 عودة لطریقة المخالفین في تضعیف الشیعة وبقیة في حي على خیر العمل

أحادیث :   ) 3 : (قال )  132ص( في كالمھ على كتاب حّي على خیر العمل  قال مقبل  
الجارود )    كذا   (ن أغلب أحادیثھا تدور على ابن منكرة وموضوعة وھو أكثر النسخة فإ

زیاد بن المنذر ، وأبي بكر بن دارم وأحمد بن محمد ونصر ابن مزاحم وجابر بن یزید 
الجعفي ومقاتل بن سلیمان ، وكل ھؤالء قد كذبوا ، وأحادیث أخر تدور على مجاھیل ال 

 .یحتج بھم 

اول بھ إسقاط روایات كثیرة جدًا یقوي إن ھذا جواب یح: ، وباهللا التوفیق والجواب   
، وال یقبل  »  حي على خیر العمل« بعضھا بعضًا ، ویدل مجموعھا على ثبوت األذان بـ 

منھ ـ ألنھ محارب للسّنة النبویة ـ ما لم تكن موافقة للعثمانیة كما أنھ ال یقبل منھ وال من 
مذھب العثمانیة ھو الصواب ،  أسیاده العثمانیة جرح الشیعة ألنھم جّرحوھم بناء على أن

وھذا أصل فاسد ال یدل علیھ كتاب وال سّنة ، كیف . ومن روى ما یخالفھ یجرح أو یضعف 
ومنھم من یجرح بالمیل إلى مذھب أھل البیت أو یضعف كما قدمناه ؟ وأئمة مقبل في الجرح 

مًا كالذھبي ، ، ومنھم من اتخذ الجوزجاني إما  منھم السعدي الجوزجاني الناصبي المشھور
ومنھم ابن حبان المتعصب الجلي التعصب لمذھبھ الذي یتشدد على المخالفین لھ ، ویتسرع 

 .» المجروحین والضعفاء « إلى جرحھم كما ال یخفى على من طالع كتابھ في 

:    من قولھ في أصبغ بن نباتة» تھذیب التھذیب « ومما یدل على تعصبھ ما حكاه في   
عامة ما یرویھ عن علي ال : بالطامات فاستحق الترك ، وقال ابن عدي  فتن بحب علي فأتى

وإذا حدث عنھ ثقة فھو عندي ال بأس بروایتھ ، : یتابعھ أحد علیھ وھو بین الضعف ، ثم قال 
 ..فنقض قول ابن حبان . انتھى . وإنما أتى اإلنكار من جھة من روى عنھ 

ى ال حجة لھا إال أنھا مخالفة لمذھبھ أو دعو. أحادیث منكرة وموضوعة : وكذلك قولھ   
 .من روایة المخالفین لمذھبھ وذلك ال یغني شیئًا 



ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف ألنھ شیعي فیخشى أن یزید في ) :  132ص(  قال مقبل  
 .الحدیث ما لیس منھ 

وذلك ال یوجب  وتقدیمھ)علیھ السالم(إن التشیع ھو محّبة علي: ، وباهللا التوفیق والجواب   
 .التھمة بالكذب ، بل بغضھ ھو الموجب للتھمة كما قررناه فیما مر 

« حدیثًا من طریق الطحاوي وفیھ )  26ص( وإلیك مثاًال على ذلك فقد ذكر  :قال مقبل   
، فراجعناه في شرح معاني اآلثار فوجدنا الحدیث ولم نجد ھذه  »حي على خیر العمل 
 .یعتمد على ھذا المؤلف فحذار حذار أن تعتمد على أباطیل الشیعة الزیادة ، فعلمنا أنھ ال 

إن ھذا تحامل من مقبل وتضلیل لفرط تعصبھ في ھذه : ، وباهللا التوفیق والجواب   
الطحاوي لم ینسب الحدیث إلى كتاب  »حّي على خیر العمل « المسألة ، فإن مؤلف كتاب 

حّدثنا أبو ) :   26ص   (إنما رواه بسنده إلى الطحاوي ، فقال في الصفحة التي ذكرھا مقبل 
الطیب علي بن محمد بن بنان ، حّدثني أبو القاسم عبداهللا بن جعفر بن محمد النجار الفقیھ ، 

، حّدثنا حّدثنا العباس بن أحمد بن محمود الرازي قدم حاجًا في سنة ثالث وأربعین وثالثمائة 
... أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي بمصر یعني الطحاوي الفقیھ ، حّدثنا یونس 

الى آخره ، فلم یذكر كتاب الطحاوي مع أنھ لو نسبھ إلى الكتاب لكانت تھمة النسخة 
الموجودة اآلن أقرب ألن القوم یتعصبون في ھذه المسألة تعصبًا شدیدًا ، فمن الجائز أن 

ضھم حذفھا من األم التي طبع علیھا أو حذفت عند الطبع أو عند النقل من نسخة قبل یكون بع
ذلك فلیس بعیدًا ، فقد ظھر باالستقراء في كتبھم تصرفھم بالحذف في مواضع كثیرة وھم 

 .فحذار حذار : یظنون ذلك من المصلحة لئال یغتر المطلع القاصر ، كما حذر مقبل ھنا فقال 

لم ینسب الحدیث » حّي على خیر العمل « د أبا عبداهللا المؤلف لكتاب وھذا مع أن السی  
إلى كتاب الطحاوي ، فمن الجائز أن الطحاوي تركھا خوفًا من أذیة العامة أو الحكومة ألنھم 

مع أن السید أبا عبداهللا لم ینفرد بروایتھا من طریق . یتعصبون في ھذه المسألة جدًا 
باهللا في شرح التجرید ، وقد نقلنا روایتھ فیما مّر قریبًا ولیس الطحاوي بل قد رواھا المؤید 

أما عبداهللا فقد ترجم لھ الذھبي في النبالء فقال كما . بینھ وبین الطحاوي إال أبو بكر المقرئ 
وقد : حیث قال )  122ص( حكاه عالمة العصر مجد الدین بن محمد أّیده اهللا في التحف 

اإلمام المحدث الثقة العالم البقیة مسند الكوفة أبو : قال ما لفظھ ترجم لھ الذھبي في النبالء ف
. الى آخره ... العلوي جمع كتابًا فیھ علم األئمة بالعراق : عبداهللا محمد بن علي ، إلى أن قال 

)   133ص  (ووقع في المنھج األقوم غلطة مطبعیة أیضًا في التحویل على ھذه الترجمة 
 ) . 122ص( وھو غلط والصواب 



ـ خاملة  »   حي على خیر العمل« وقد أصبحت ھذه البدعة ـ یعني األذان بـ  :قال مقبل   
 .مستنكرة 

وأما . إنھا سّنة ولكنھ حاربھا كما حارب غیرھا من السنن تعصبًا للعثمانیة  :والجواب   
 .خمولھا فغیر صحیح بل ھي ظاھرة في بالد الشیعة في الیمن وإیران وغیرھما 

وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقًا  [: وصدق اهللا إذ یقول  :بل قال مق  
 . )139(]فأما الزبد فیذھب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكث في األرض  [: ویقول  )138(]

إن زھوق الباطل بوضوح الحق ال بتمسك أھل الباطل : ، وباهللا التوفیق فالجواب   
بباطلھم وكثرتھم ، ولو كان المعنى ھو الخمول الذي زعمھ لزم بطالن الدین جملة بقوة 

 :وهللا الھادي بن إبراھیم إذ یقول . الكفر وغلبة الفسق في ھذا الزمان 

 اع فیھ عوالمیكون من االتب*** وقالوا بأن المذھب الحق مذھب 

 إذًا ذھبت بالفلج فیھ األعاجم*** وما كثرة االتباع في الحق آیة 

وإن تطع أكثر من في األرض یضلوك  [: وأحسن الحدیث كتاب اهللا واهللا تعالى یقول   
عن نبّیھ  وقال تعالى حاكیًا )140(]عن سبیل اهللا إن یتبعون إّال الظن وإن ھم إّال یخرصون 

 [: وقال تعالى  )141(]  إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ھم [: )علیھ السالم(داود
بدأ اإلسالم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفي الحدیث عن رسول اهللا )142(]وقلیل من عبادي الشكور 

 . )143(»ًا فطوبى للغرباء غریبًا وسیعود غریب

 

 )علیھم السالم(بحث انتماء الزیدیة إلى أھل البیت

من الذي قسم أھل الیمن إلى جارودیة وسلیمانیة : فیقال لھ )  133ص(  قال مقبل  
 وصالحیة ؟

ھذا إفك مبین على أھل الیمن فھم ال ینتمون إال إلى الكتاب والسنة وأھل  :والجواب   
، وكتبھم في العقائد شاھدة بأنھم ال یتبعون أحدًا من زعماء ھذه المذاھب كما  )علیھم السالم(البیت

ینتمي األشعریة إلى األشعري ، أو الوھابیة إلى محمد بن عبد الوھاب ، وإن وافق بعضھم 
رود سّمي جارودیًا ال بمعنى أنھ متبع ألبي الجارود ، ألنھم ال یعتبرونھ إمامًا مذھب أبي الجا

وأوضح شيء انتماؤھم إلیھم ونقلھم لنصوصھم .  )علیھم السالم(لھم إنما األئمة أھل البیت
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، فكالم مقبل ھذا تضلیل وتدلیس ، ومن شك في   واحتجاجھم بحججھم وقراءتھم كتبھم
 .الحقیقة فلیقرأ كتبھم 

وكل ھذه الثالثة طوائف موجودة في الیمن والذین أسسوا ھذه الطوائف في  :قال مقبل   
 .الیمن ھم غالة التشیع 

ھذا كذب ، بل أسس مذھب الزیدیة في الیمن اإلمام الھادي إلى الحق یحیى  :والجواب   
لي بن بن الحسین بن القاسم بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن ع

وانتشر العلم وكثرت العلماء ، ومع حریة الفكر وصدق النیة في طلب  )علیھم السالم(أبي طالب
الحق تختلف األنظار والمذاھب مع تفاوت الدرجات في االطالع والفھم والتمسك بأسباب 
اإلصابة ، فمن ھناك اختلفت المذاھب ال لغرض االقتداء بأبي الجارود ، وال سلیمان بن 

 .وال الحسن بن صالح جریر ، 

 .وإال فھؤالء الثالثة الذین تنتسب إلیھم كل طائفة من الیمن ھم كوفیون  :قال مقبل   

إن ھذا تعمیة وتلبیس فالمذكورون غیر عمدة في عقائد الزیدیة في الیمن فال  :والجواب   
 .معنى للجدال فیھم في ھذا المقام 

 

 یعةعودة إلى ذكر طریقة المخالفین في جرح الش

فأما الجارودیة فھي التي تنتسب إلى أبي الجارود زیاد بن ) :  133ص(  قال مقبل  
: وقال النسائي وغیره . كذاب : قال ابن معین : » المیزان « المنذر قال الحافظ الذھبي في 

وقال . كان رافضیًا یضع الحدیث في الفضائل والمثالب : وقال ابن حبان . متروك 
إن : إلیھ ینسب الجارودیة ویقولون : وقال غیره . ھو منذر بن زیاد متروك إنما : الدارقطني 

علّیًا أفضل من الصحابة وتبّرأوا من أبي بكر وعمر وزعموا أن اإلمامة مقصورة على ولد 
 .فاطمة ، وبعضھم یرى الرجعة ویبیح المتعة 

ى بطالن جرحھم لھذا إّنا قد قدمنا ما یكفي في االحتجاج عل: ، وباهللا التوفیق والجواب   
وقول یحیى بن معین .    وأمثالھ ، ألنھم یغضبون علیھم ویسمونھم كذابین من أجل مذاھبھم

إن صح عنھ فھو ال یدل على جرحھ في الحدیث ، فقد قال في مینا بن مینا كما حكاه مقبل في 
لى اهللا ص(لیس بثقة ومن مینا العاض بظر أمھ حتى یتكلم في أصحاب رسول اهللا) :  149ص( 

« في آخر حدیث )علیھ السالم(؟ فھذا غضبھ علیھ وجرحھ لھ من أجل روایتھ في علي)علیھ وآلھ وسلم
صلى اهللا علیھ (ولیس في ھذا تكلم في أصحاب محمد )144(»لئن أطاعوه لیدخلن الجنة أجمعین 

فلیس ذلك . أبا بكر فسكت : ؟ قلت  من: استخلف قال : وكذا في أول الحدیث قلت )وآلھ وسلم
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وإنما تأّول ابن معین أنھ یدل على أن علّیًا أحق بالوالیة ، وذلك عندھم . سّبًا ألبي بكر 
یستلزم تخطئة أبي بكر ومن رضیھ من الصحابة ، فاعتبروا مینا سابًا للصحابة من أجل ھذه 

بمن یصرح بتخطئتھم ویتبرأ من والیتھم ؟ وجرحھم لمن ھذا مذھبھ ال دلیل فكیف . الروایة 
علیھ من كتاب وال سّنة ، وإنما ھو تعّصب للثالثة وعداوة مذھب ال یرضاھا منصف كما قال 

 :ابن األمیر 

 یعض بأنیاب األساود واألسد*** مذاھب من رام الخالف لبعضھا 

 :إلى أن قال   

 لتنقیصھ عند التھامي والنجدي*** ولھ ویعزى إلیھ كل ما ال یق

في ترجمة تلید بن سلیمان عن » تھذیب التھذیب « وقد مر عن ابن حجر حكایتھ في   
كان یشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدًا من أصحاب : ابن معین أنھ قال 

 .المالئكة والناس أجمعین دجال ال یكتب عنھ وعلیھ لعنة اهللا و)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

یفید جرحھ لھم حتى لمن تكلم في معاویة أو . ال یكتب عنھ : وقولھ . دجال : فقولھ   
عمرو بن العاص أو المغیرة بن شعبة أو أبي موسى األشعري ألنھم عندھم صحابة ، فكیف 

شیعة ، وتبین بمن تكلم في أبي بكر وعمر ؟ فقد بان التباین بین العثمانیة كابن معین وبین ال
 .ان االستسالم لجرحھم في أعالم الشیعة عجز وغفلة ومیل عن اإلنصاف 

، وال   فإنما یعني بھ أصحاب النسائي أو بعضھم تركوه. متروك : وأما قول النسائي   
إشكال في أن العثمانیة یتركون أبا الجارود وأمثالھ لتمام االنقطاع بین الفریقین ، ولئال تسخط 

على أن ابن حجر قد ذكر أن النسائي یتعنت في . ومة أو الجمھور من اصحابھم علیھم الحك
 ) . 384ص( جرح الرواة ، ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري 

وأما ابن حبان فھو یجازف في جرح خصومھ ، وال یتورع من الكذب علیھم إلفراطھ   
أن یورد للمجروح أو المضعف روایة  في التعصب لمذھبھ ، وقد ذكره في كتابھ ومن عادتھ

من حدیثھ أو أكثر لیستدل بذلك على جرحھ أو ضعفھ ، ولم یورد ألبي الجارود شیئًا فظھر 
 .أن جرحھ بال حجة إال كالم خصومھ الغاضبین علیھ للثالثة 

رحمھ (وأما الدارقطني فقد ظھر تعصبھ بجرحھ في أبي الطاھر أحمد بن عیسى العلوي  

عن ابن أبي ذئب إلى آخر السند  ]بسم اهللا الرحمن الرحیم  [روایة حدیث الجھر بـ بنفس  )اهللا
، مع أن روایة الدارقطني عن أبي الطاھر لم تثبت ، ألن الدارقطني رواھا عن شیخھ وھو 
ضعیف ، عن أحمد بن عیسى ، ولو تورع الدارقطني لتوقف في ذلك الحتمال أن الحمل 

اھر ، وھذا إذا كانت الروایة صحیحة عن الدارقطني وقد على شیخھ الراوي عن أبي الط



في بحث الجھر بالبسملة ، ولعل كثیرًا من روایات »   نصب الرایة   «حكاھا عنھ صاحب 
 .الجرح مكذوب علیھ 

« : وقولھ . » وقال غیره فلم یسم ھذا الذي ھو غیره فھو مجھول « : وأما قول الذھبي   
غیر صحیح فلیس ھذا من مذاھب الزیدیة ، مع أنھ ال » تعة وبعضھم یرى الرجعة ویبیح الم

 .یقتضي الجرح ، فقد مر كالمنا في أن القول بالرجعة ال یوجب الجرح 

وأما إباحة المتعة فھي مذھب بعض الصحابة كما في صحیح مسلم ، وللقائلین بھا في   
ح عندھم ، وإن إثباتھا روایات مذكورة في صحیح مسلم وغیره ، ولیس في نسخھا ما یص

كان صحیحًا عند غیرھم ، وعلى ھذا فھم معتمدون على دلیل شرعي في اعتقادھم ، فكیف 
یجرحون بھا في مسألة فرعیة ، ولو لزم جرحھم بھا للزم جرح من أثبتھا من الصحابة ، ألن 
الدین واحد والشریعة ال تختلف أحكامھا للصحابي وغیره ، إال ما كان فیھ دلیل خاص یفرق 

ین الصحابي وغیره ، ولیس في مسألة المتعة ما یدل على أن القول بھا بعد موت رسول ب
یجرح بھ من عدا الصحابة ، وال یجرح بھ من یثبتھ من الصحابة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .ویجعلھ باقیًا غیر منسوخ ، فالتفرقة تحّكم واتباع للھوى 

أن سلیمان بن جریر كفر عثمان ، فھي غیر صحیحة )  133ص( في  وأما حكایة مقبل  
ألنھا من روایة خصمھ ، وبعض خصوم الشیعة یتعمد الكذب على بعضھم بغضًا لھم وعداوة 
، فال یقبل قولھم فیھم ، وقد خالفت ھذه الروایة روایة ابن حزم التي ذكرھا عقیبھا ، مع أن 

ل على الشیعة أو في قبول األقاویل التي یرمى بھا ابن حزم والشھرستاني أسرفا في التقّو
الشیعة وھي عادة القول یقبلون فیھا الذم والجرح والروایات التي ھي في الواقع غیر 

 .صحیحة ، وذلك لسوء ظّنھم فیھم وبغضھم لھم 

في ترجمتھ وقد » تھذیب التھذیب « وأما الحسن بن صالح فقد ذّب عنھ ابن حجر في   
معنى لكالم مقبل في ھؤالء في ھذا المقام ، فإن كانوا صالحین فقد أصابوا ذكرنا أنھ ال 

، وإن كانوا طالحین فضرر ذلك علیھم وال  )علیھم السالم(وصدقوا في دعوى اتباع أھل البیت
یضر ذلك المذھب الزیدي شیئًا ألنھ مبني على الكتاب والسّنة ال على زیاد وسلیمان وابن 

 .حي 

 .ك أنھم دعاة التشیع المبتدع ال ش :قال مقبل   

ھذه دعوى علیھم ویحكم اهللا بینك وبینھم یوم الحساب في نسبة االبتداع إلیھم  :والجواب   
. 

 

 بحث الكالم في الحسین بن القاسم العیاني



وكأن قومكم یریدون أن نكون اتباعًا للحسین بن القاسم العیاني ) :  135ص(  قال مقبل  
، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من الزیدیة الذي ادعى أنھ أفضل من رسول اهللاأحد من ادعى اإلمامة 

 ) .  2ج   (انتھى الروض الباسم : وأن كالمھ أفضل من كالم اهللا ، إلى أن قال 

ان ھذه الحكایة غیر صحیحة ، وقد حقق فسادھا السید حمیدان في مجموعھ  :والجواب   
وقد قرر مقبل )   82   و  81ص   (ده اهللا في التحف ، وشیخنا العالمة مجد الدین بن محمد أّی

أن ال یعتمد روایة غیر مسندة ، فأین سند ھذه الروایة ؟ ومن ھم رجال السند حتى ننظر فیھم 
» الروض الباسم « ؟ فأما ابن الوزیر فإنھا أعجبتھ لیجادل بھا ، وقد ذكرنا أنھ جادل في 

ّلفھ في عنفوان شبابھ ، وقد حكى توبتھ اإلمام محمد حتى تعدى الحد الالئق بھ وتأولنا لھ أنھ أ
 .» لوامع األنوار « وشیخنا العالمة مجد الدین في » فرائد الآللي « بن عبداهللا الوزیر في 

وقد حصل مني بعض الكالم في الرد وربما انتقدني علیھ بعض ) :  136ص(  قال مقبل  
إن    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ون كما قال النبيطلبة العلم الذین لم یخالطوا ذوي األھواء ویقول

أن لي : الجواب : قال  )145(»الرفق ما كان في شيء إال زانھ وال نزع من شيء إال شانھ 
بین أظھرھم أربع سنین وأنا أرفق بھم فلما لم ینفع فیھم استعملت بعض الشدة ولیست كلھا ، 

وال تطع كل حالف مھین    [:   ولي إسوة حسنة في القرآن الكریم واهللا سبحانھ وتعالى یقول
تّبت  [: ویقول .  )146(]عتل بعد ذلك زنیم * مناع للخیر معتد أثیم * ھّماز مشاء بنمیم * 

 .السورة إلى آخر  )147(]یدا أبي لھب وتب 

إنھ بالسباب وإن آذى المؤمنین فضره علیھ أشد لما في : ، وباهللا التوفیق والجواب   
مذھبكم مبني وأما أفضلیة الرفق فصحیح ولكن  )148(»سباب المؤمن فسوق « : الحدیث 

على اإلرجاف كما ذكرناه مرارًا ، وأنتم تحتاجون فیھ إلى السب والنبز باأللقاب للتنفیر عن 
، روافض ، قدریة ، جھمیة ، ثم أنتم   غالة: الحق والخداع للقاصرین ، فأسالفكم یقولون 

 .مشركون ، أو مؤسسون للشرك والبدع والخرافات والغلو والتقلید ، ونحو ذلك : زدتم 

 .» ولي بین أظھرھم أربع سنین وأنا أرفق بھم «  :وأما قولھ   

إنھ جاء وأظھر رمي المسلمین بالشرك ، فشرع بعد صالة الجمعة في مسجد  :فالجواب   
یحذرھم من الشرك ، وھذه كلمة حق یراد بھا باطل ولھذا فھي جامعة » صعدة « الھادي بـ 

 لذي بدأ بھ ؟فأین الرفق ا. للتنفیر والشدة في القول 

 .» فلما لم ینفع فیھم استعملت بعض الشدة «  :وقولھ   
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ان استعمالھ للشدة لیس لحكمة فیھا ، وإنما ھي عصبیة المذھب ، وعداوة  :فالجواب   
قیامھ على منبر الھادي الناصبة ألھل البیت وشیعتھم ، وأكد ذلك الحادثة التي حدثت لھ عند 

ألنھ لم یشف » استعملت بعض الشدة ولیس كلھا « : فازداد بذلك عداوة وغضبًا ولذلك قال 
غیظھ ما قد أماله في كتابھ من ألوان السب واألذى والكذب علیھم واالفتراء ، وكأنھ ال یشفي 

أضرابھم ، ولعلھ غیظھ إال أن یعودوا لما كانوا فیھ أیام یزید وھشام وأبي جعفر وھارون و
ولكن اهللا . یرجو أن ذلك یتم لھ عن قریب لما یرى من قوة الباطل في صوالتھ الماضیة 

ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في األرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم    [: تعالى یقول 
فیصبحوا على ما أسروا في  فعسى اهللا أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده [ )149(]  الوارثین

 . )150(]أنفسھم نادمین 

نصیحة لذوي األھواء ، أنصح إخواننا الشیعة أن ال یقفوا « ) :  141ص(  قال مقبل  
 .» )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أمام سّنة رسول اهللا

صلى (بما نصح بھ رسول اهللاّنا ننصح من یقبل النصیحة من المدعین للسنة  :والجواب   

أّمتھ حین أرشدھم للتمسك بالثقلین ، وأن ال یعرضوا عن كتاب اهللا فإن اهللا )اهللا علیھ وآلھ وسلم
من أعرض عنھ فإنھ یحمل یوم القیامة وزرًا * وقد آتیناك من لدنا ذكرًا  [: تعالى یقول 

صلى (سة األمویة والعباسیة في الحملة الدعائیة ضد ذّریة رسول اهللاوأن ال یقتدوا بالسیا )151(]

وشیعتھم ، وال یغتروا بحمالت العثمانیة المخالفین لھم في االعتقاد الذین )اهللا علیھ وآلھ وسلم
بسم  [وأھل بیتھ ، ورواة الجھر بـ )علیھ السالم(ضّعفوا أو جرحوا كثیرًا من رواة فضائل علي

فإنھ جرح خصوم »    حي على خیر العمل« ورواة األذان بـ  ]م اهللا الرحمن الرحی
 .لخصومھم ، وھو ال یقبل عند اإلنصاف 

واحّذرھم من رمي المسلمین بالشرك ، واالعتماد في ذلك على دعایة الدعوة إلى   
 .التوحید 

واحّذرھم من رمي المؤمنین بالغلو واالبتداع ظّنًا منھم أن لیس السنة إال ما رواه   
 .العثمانیة ، أو جھًال بمعنى الغلو واالبتداع 

فعسى اهللا أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده  [. وأوصیھم أن ال یھابوا أرجاف أعدائھم   
 . ]فیصبحوا على ما أسروا في أنفسھم نادمین 

                                                           
 . 5اآلیة : سورة القصص ) 149(
 . 52اآلیة : سورة المائدة ) 150(
 . 100و  99اآلیتان : سورة طھ ) 151(



وصلى والحمد اهللا رب العالمین ، .. وبھذا تّم ما رمناه من الجواب عن ریاض مقبل   
ھجریة وكتب بدر الدین  1402اهللا وسلم على محمد وآلھ الطاھرین ، بتاریخ شھر صفر سنة 

 .بن أمیر الدین الحوثي 

تم ھذا نقًال عن النسخة التي بخط المؤلف وتحت إشرافھ ومع مراجعتھ وتصحیحھ ،   
الحمد اهللا وأفاد أن االعتماد على ھذه المطبوعة أولى من غیرھا لزیادة عنایتھ بتصحیحھا و

 .ھجریة  1402/    رجب   /  7   كان االنتھاء من كتابة ھذا في یوم الجمعة. رب العالمین 
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