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 كلمة المجمع

 

لیس جدیدًا ان تظھر بین فترة واخرى دعوات باطلة ُیحاول اصحابھا ان یضعوا   
انفسھم موضع القیمین على الرسالة االسالمیة في عقائدھا وتشریعاتھا وحركتھا في االمة ، 

، بل في تاریخ االدیان السماویة إذ إن مثل ھذه الدعوات قد تكررت في التاریخ االسالمي
قاطبة، وعانى منھا الرسل واوصیاؤھم واتباعھم الكثیر ، وخاضوا معھا صراعًا بمختلف 

 .ابعاده حتى تبین الحق، ولكن اكثرھم للحق كارھون 

إن خصوص دعوات نصب العداء ألھل بیت النبوة : وال نجانب الحقیقة لو قلنا   
دعوتھ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ت منذ الیوم االول إلعالن الرسولقد ولد )علیھم السالم(والعصمة

علیھ (عندما بعث إلى افراد عشیرتھ االقربین یدعوھم الیھا، وكان عنده أمیر المؤمنین علّي

یا بني عبد المطلب، إّن اهللا بعثني إلى الخلق كاّفة، « : وابوه ابو طالب اذ قال لھم )السالم
وانا ادعوكم إلى كلمتین خفیفتین على  )وأنذر عشیرتك األقربین  ( :والیكم خاّصة، فقال 

اللسان ، ثقیلتین في المیزان ، تملكون بھما العرب والعجم ، وتنقاد لكم بھما االمم ، 
أن ال إلھ إّال اهللا واني رسول اهللا « وتدخلون بھما الجّنة ، وتنجون بھما من النار ، شھادة 

مر ویؤازرني علیھ وعلى القیام بھ یكن أخي ووصیي ووزیري ، فمن یجیبني إلى ھذا األ» 
أنا یا « : قائًال  )علیھ السالم(فما قام غیر علي بن أبي طالب » ووارثي وخلیفتي من بعدي

بالجلوس، فأعادھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأمره رسول اهللا »رسول اهللا ُأؤازرك على ھذا االمر 
وأعادھا ثالثًة فما نھض إّال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأجلسھ رسول اهللا )المعلیھ الس(فلم ینھض إّال علّي

اجلس فأنت أخي   «: قائًال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فالتفت إلیھ رسول اهللا )علیھ السالم(علّي
فنھض القوم من مجلسھم مستنكرین وھم  ،» ووصیي ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي 

لیھنك الیوم أن دخلت في دین بن اخیك ، فقد جعل ابنك امیرًا علیك « : ب یخاطبون ابا طال
«)1( . 

                                                           
البیھقي في سننھ ودالئلھ، الثعلبي والطبري في : تواتر مضمون ھذا الحدیث في اكثر مصادر الحدیث والتفسیر والتاریخ للمذاھب االسالمیة منھا) 1(

، 381: 1، السیرة الحلبیة 22:  2، ابن االثیر في الكامل في التاریخ 217:  2ي في تاریخھ تفسیریھما الكبیرین تفسیر سورة الشعراء، الطبر
 .، وغیرھا من المصادر36، ح371: 13، كنز العمال 159و 111:  1ابن حنبل في مسنده 
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؟ تّبًا لك، ألھذا دعوتنا جمیعًا : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم اردف ابو لھب مخاطبًا رسول اهللا  
* ما اغنى عنھ مالھ وما كسب * تّبت یدا أبي لھب وتّب  (: فأنزل اهللا تعالى سورة المسد

 . )في جیدھا حبٌل من مسد * وامرأتھ حّمالة الحطب * سَیصلى نارًا ذات لھب 

سعیھم لحرف  )علیھم السالم(وأعداء اھل بیتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقد واصل اعداء الرسول  
ھو أجر الرسالة  )علیھم السالم(ا أجمعوا علیھ من أن حب اھل بیت النبوة والعصمةالمسلمین عّم
قل ال أسألكم علیھ أجرًا إّال  (: بنّص القرآن الكریم في قولھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لرسول اهللا

ام االّولین منھم اھتم)علیھم السالم(، ولقد استقطب حب اھل البیت )2()المودة في القربى 
واآلخرین على اختالف مدارسھم ومذاھبھم ، حتى تباَرْوا في ذكر سیرتھم وتاریخھم 
المشرق، واغتنت بھ كتاباتھم ، وُطّرزت بھ مؤلفاتھم ، وتواترت علیھ الروایات في 
مسانیدھم وصحاحھم ومجامیعھم ، بل إنھم تسالموا على وجوب حّبھم وذكر فضائلھم 

واھل بیتھ ھم علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(متیقَّن مصداق قرابة رسول اهللا وفواضلھم ، واّن
كل ذلك استقر ثابتًا من ثوابت عقائدھم، حتى اقترن ...  )علیھم السالم(وفاطمة والحسن والحسین
في تكایا ذكرھم ومحافل مدیحھم وإحیاء أمرھم،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مدیحھم بمدیح رسول اهللا

، في طمس معالمھم ومحو    كل محاوالت اعدائھم االوائل ، وفي مقدمتھم بنو أمیةرغم 
حتى ان معاویة بن أبي سفیان وابنھ یزید ومن تبعھم بسوء لم یكتفوا بإراقة دمائھم ; آثارھم 

حیث ; وھتك حرماتھم، بل عمدوا إلى العمل على محو ذكرھم وآثارھم من واقع المسلمین 
انظروا إلى َمْن قامت علیھ البینة انھ یحب : عّمالھ في العراق وغیره  كتب معاویة إلى جمیع

وكتب كتابًا آخر إلى عّمالھ . علّیًا واھل بیتھ فامحوه من الدیوان وامنعوا عنھ عطاءه ورزقھ 
وجاء عن االمام محمد بن . من اتُّھم بمواالة ھؤالء القوم فنّكلوا بھ واھدموا داره : قال فیھ 

: وھو یصف ماالقاه شیعتھم من البالء والمحن في عھد معاویة ، انھ قال )لیھ السالمع(علي الباقر
وُقتل شیعتنا بكل بلدة ومصر ، وقطعت االیدي واالرجل على الظّنة والتھمة ، وكل من   «

اتُّھم بحبنا ُقتل وسجن وھدمت داره ونھب مالھ ، حتى بلغ بھم الحال أن الرجل كان یتمنى 
 .)3(»والزندقة وال یتھم بحبنا أھل البیت ان یتھم بالكفر 

على المنابر استمر  )علیھ السالم(كما عمد معاویة إلى سّن سّب وشتم أمیر المؤمنین علي  
قرابة االربعین عامًا من حكم بني ُامّیة ، واصطنع مجموعة من الوّضاعین لوضع االحادیث 

 .وتجعل الفضل لخصومھ  )علیھ السالم(أمیر المؤمنینالكاذبة التي تنتقص من 

                                                           
 . 23: الشورى ) 2(
 . 15:  3شرح نھج البالغة ) 3(
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علیھم (وال غرابة ان ینبري البعض مّمن نبت فكره في بقایا ضغائن أعداء اھل البیت  

من امثال بني أمیة فیستّن بسنتھم ویشّذ عن اجماع المسلمین ، ویتكّلف الطعن  )السالم
ھم ووجوب حّبھم واّتباعھم ، وینال من وفضائل )علیھم السالم(بالمسلَّمات في مقام اھل البیت

، االمر الذي » الطلیعة في الرد على غالة الشیعة « أتباعھم والموالین لھم في رسالة أسماھا 
أھاب بالعّالمة المحقق بدر الدین بن أمیر الدین بن الحسین الحوثي ، انطالقًا من المسؤولیة 

وابت االسالم واجماع المسلمین ، لیحّق الشرعیة ، للرّد على بدع ھذا الكاتب وشذوذه عن ث
وقد تمیّز رّد المحقق الحوثي في كتابھ . الحق ویقذف بھ على الباطل فیدمغھ فاذا ھو زاھق 

بالتتبع التفصیلي لموارد الطعن والشبھة واحدة » الغارة السریعة لردع الطلیعة « الذي أسماه 
لیة والسندیة، مّما أظھر فیھ بجالء بطالن بعد أخرى، واعتماده الدلیل العلمي في مباحثھ الدال

 .اّدعاء الخصم وسد علیھ كل جوانب االحتجاج 

وفي اطار المسؤولیات التي اضطلع بھا المجمع العالمي ألھل البیت ـ والتي من   
ومدرستھم )علیھم السالم(ابرزھا الرّد على الشبھات واالفتراءات حول اھل بیت النبوة والعصمة

رى ـ رأى في ھذا الكتاب ضالتھ في الرّد على من جادل بالباطل لیدحض بھ االسالمیة الكب
فماذا بعد الحق إّال الضالل فأّنى تصرفون  (: الحق ، اتمامًا منھ للحّجة االلھیة في قولھ تعالى 

()4( . 

ویستنبئونك أحقٌّ ھو قل أي وربي إّنھ لحقٌّ وما انتم  (وبیانًا للحقیقة لتتّم كلمة اهللا   
ویمُح اُهللا الباطل ویحق الحقَّ ...  (: ویصدق قولھ تعالى في كتابھ الكریم .  )5()بمعجزین 

 .صدق اهللا العلي العظیم والحمد هللا رب العالمین .  )6()بكلماتھ 

 

 

                            المعاون الثقافي
              )علیھم السالم(للمجمع العالمي الھل البیت

  

 

 

 

                                                           
 . 32: یونس ) 4(
 . 53: یونس ) 5(
 . 24: الشورى ) 6(
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 الجرح بروایة الشیعة للفضائل

 

الحمد هللا رب العالمین ، والصلوة والسالم على سیدنا محمد األمین وآلھ الطاھرین ،   
 .ورضي اهللا عن شیعتھم الصادقین 

لذم الشیعة ورد فضائل  »مقبل « التي جمعھا »    الطلیعة  «فھذا جواب عن : وبعد   
 .» الغارة السریعة لردع الطلیعة «  وسمیتھ. اھل البیت 

الطلیعة في الرد على غالة الشیعة ، تألیف أبي عبد الرحمن ) :  143ص( قال مقبل   
مقبل بن ھادي الوادعي ، وبما انھم اغتروا ببعض االحادیث الضعیفة والموضوعة ، رأیت 

 .ان اكتب جملة من االحادیث التي لم تثبت في فضائل اھل البیت رحمھم اهللا 

ابعد عن التدلیس على الزیدیة انھ لو اقتصر على بعض الروایات لكان  :والجواب   
والتغریر على من ال یعرفھم ، فانھ ذكر روایات ال تعتمدھا الزیدیة ، لیشنع بھا على الشیعة 

 .عمومًا ، وھذا ضرب من تضلیلھ 

فاما الروایات القویة التي یعتمدونھا ، فاّنھ وان اخطأ بتضعیفھا ، فقد كشف عن نصبھ   
 .فھ فیما مّر ، وفي ذلك فائدة للمطلع لئال یغتر بقولھ الھل البیت في ھذا البحث كما كش

صلى اهللا علیھ وآلھ (ولما كان غالة الشیعة من اعظم الناس كذبا على رسول اهللا: قال مقبل   

حتى انھم نسبوا لھم ما یحط من قدرھم ، وربما  )علیھم السالم(السیما في فضائل أھل البیت)وسلم
الربوبیة وھو حي ، )رضي اهللا عنھ(بغریب ، فقد ادعوا لعلي افضى ذلك إلى الشرك باهللا ولیس

 :   فلما نھاھم مرارًا فلم ینتھوا امر بأخادید فخدت ، واضرم النار فیھا وحرقھم قائال

 اججت ناري ودعوت قنبرا*** لما رایت االمر امرا منكرا 

كان یرى  )عنھرضي اهللا (وقد اجمع الصحابة رضي اهللا عنھم على ذلك ، اال ان ابن عباس  
كل ھذا وقع بسبب  )7(»ال یعذب بالنار إّال رب النار « : انھم یقتلون وال یحرقون ، لحدیث 

 .الغلو المنھي عنھ شرعا 

قّدم علیا  انھ ھنا یحارب الشیعة حربًا لیس فیھا ھوادة ، ذلك انھ یجعل من :والجواب   
، ثم ینسب الیھم كل افیكة    على الصحابة غالیا في التشیع ، كما تقدم في جرحھ البي الجارود

                                                           
 . 2299الحدیث : وسنن ابي داود .  2644الحدیث : صحیح البخاري ) 7(
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حتى انھم نسبوا لھم ما یحط من    «:    عداوة لھم ، وانقیادًا لداعي العصبیة ، ثم یبالغ فیقول
دعوا ولیس بغریب فقد ا« : ، ثم یبالغ فیزید قولھ » قدرھم وربما افضى إلى الشرك 

 .» الربوبیة  )رضي اهللا عنھ(لعلي

فھذه جرائمھ في نسبة االباطیل الثالث إلى غالة الشیعة ، الذین یعني بھم االمامیة   
 .على الثالثة  )علیھ السالم(والزیدیة ومن كان على مذھبھم في تقدیم علي

قد مّر كالمنا في قصة عبد اهللا بن سبأ فال نسلم » ة فقد ادعوا لعلي الربوبی« : وقولھ   
 . )8(بصحتھا

وتدلیس مقبل ، بجعل روایة البخاري في تحریق الزنادقة اجماع الصحابة اّال ابن   
ى فیھ على طریقة اسالفھ في التدلیس ، فھو شائع فیھم ال یكاد یسلم منھ عباس ، تدلیس جر

والروایة عند البخاري في تحریق الزنادقة . عثماني ، كما یعرف باالستقراء لكتبھم 
واعتراض ابن عباس وروایتھ للحدیث ھي روایة منكرة معیبة على البخاري ، ودالة على 

كرمة الراوي لذلك وھو خارجي ، ولم یلتفت إلى انھ میلھ إلى النواصب ، النھ قبل روایة ع
 . )علیھ السالم(متھم لذلك فیما یرویھ للحط من علي

ولوال انني رأیت ضرر االحادیث الموضوعة ، وضالل معتقدیھا ) :  145ص( قال مقبل  
وتضلیلھم لمن ال یقول بھا ، فضلوا واضلوا وضللوا غیرھم واصبحت عندھم ھي العلم 

، لقصر باعي وقلة اطالعي ، ولكن اهللا  و ال ذلك ـ لما تصدیت لجمع ھذه االحادیثالنافع ـ ل
المطلع اراه واجبًا متحتما ، وال یعرف ذلك اال من قد عرف احوالھم وجالسھم وعرف 

 .   انحرافھم ، نسأل اهللا لنا ولھم الھدایة آمین

م العثمانیة المحاربین لھا انھ ما اتى بما یفید ، النھ انما یحتج لوضعھا بكال :والجواب   
فضّعفوا الرواة وجرحوھم بروایة . ، لحمایة مذھبھم في ابي بكر وعمر وعثمان ومعاویة 

ثم جاء ابن الجوزي ونحوه فابطلوا الروایات في الفضائل بأن رواتھا مجروحون . الفضائل 
. 

تاب أو السنة انھ ال یحكم بالوضع إّال لما خالف الدلیل المعلوم من الك: والتحقیق   
فاما الحكم بالوضع ، لمخالفة المذھب وجرح  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المتیقنة عن رسول اهللا

الراوي بناء على انھ وضع الحدیث ، فانما ھي ظنون ال یحكم بھا وال یحتج بھا ، الن ظن 
 .   )9(الحاكم بالوضع والجرح ال یحكم بھ على ظن الحاكم بثبوت الحدیث

                                                           
 ) .ع(المجمع العالمي ألھل البیت. للمؤلف ط » تحریر االفكار « باب ذكر عبد اهللا بن سبأ في كتاب : راجع ) 8(
 .ث الثابت حجیتھ ال یرفع الید عنھ بمثل ھذه الظنون أي ان الحدی) 9(
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وأیضًا قد یثبت الحدیث بموافقتھ لدلیل صحیح من القرآن والسنة ، فال یحتاج مع   
منھ ، بحیث تطمئن وقد یثبت بكثرة طرقھ مع عدم مخالفتھ القوى . موافقتھ إلى صحة سنده 

النفس إلیھ عند من ال یكره فضائل أھل البیت ، فتقوم كثرة الطرق واشتھار الحدیث مقام 
صحة السند ، الن المعنى واحد ، وھو اطمئنان النفس وسكونھا إلى انھ ثابت ، وثقتھا بھ كما 

ع من الحدیث ، لئال فینبغي االنتباه لھذه الثالثة االنوا.    تثق النفس بالراوي المشھور بالعدالة
 .یتوھم سقوط الحدیث لعدم صحة السند على كل حال 

الفوائد )    ش   : (وقد رمزت لمصنفي االصول التي انقل عنھا ) :  145ص( قال مقبل   
، وغیر ھؤالء    الموضوعات البن الجوزي) ج ( الآللي للسیوطي ، ) ط ( ،   للشوكاني

 .باسمھ 

ي أو جرحھ ال حجة فیھ ، النھ مرسل ، والن الشوكاني ان روایة الشوكان :والجواب   
وقد رد علیھ االمام المنصور باهللا محمد ابن عبد اهللا . نفسھ متھم بالتعصب ضد الشیعة 

مع ان الشوكاني ال یوثق بروایتھ لعدم تثبتھ في النقل ، أو » فرائد الآللي « الوزیر في كتاب 
انھ اخرج ابن خزیمة » نیل االوطار « روى في أال ترى انھ . لمجازفتھ في مقام التعصب 

صلى اهللا علیھ وآلھ (صلیت مع رسول اهللا« : في صحیحھ وصححھ من حدیث وائل بن حجر قال 

 .؟ انتھى    )10(»  فوضع یده الیمنى على یده الیسرى على صدره )وسلم

وكذلك ابن الجوزي ، . حیح ابن خزیمة فوجدنا الحدیث ولم نجده صححھ فبحثنا في ص  
( تكلم فیھ محمد بن ابراھیم الوزیر ، كما حكاه عنھ في توضیح االفكار شرح تنقیح االنظار 

فاما ابن الجوزي فلم یعرف ھذا الشان ، وقد ذكر الذھبي في ترجمتھ : قال )  449ص  2ج 
 .انتھى .  )11(تھفي التذكرة كثرة خطئھ في مصنفا

.    وقد تجرأ مقبل على الحكـم بوضع جملة من االحادیث بدون حجة ، كما بیّنا  
ومقتضى الورع عند أھـل الورع ھو التوقف في ما لم یثبت إذا لم یخـالف دلیال عقلیا وال 

وضوع فھي مجازفة ، ولكن حرصھ على محاربة الفضائل اوقعھ فاما القطع بانھ م. سمعیا 
فتراه یقول موضوع في كثیر من االحادیث ، وكذلك الجرأة على تكذیب . في ھذه المجازفة 

، إّال سوء الظن الذي ھو اكذب الحدیث ، واهللا تعالى   راویھ ، ورمیھ بانھ وضعھ بدون حجة
یرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كث (: یقول 

وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا  (: وقال تعالى في اآلیة قبلھا  )12(اآلیة)یغتب بعضكم بعضا 

                                                           
 .دار الكتب العلمیة ـ بیروت . ط  189ص:  2نیل األوطار ج) 10(
 .دار إحیاء التراث العربي . ط .  1347ص:  4تذكرة الحفاظ ج) 11(
 . 11و  12: الحجرات ) 2و 12(
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ولیس في .  )13()باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلیمان ومن لم یتب فُاولئك ھم الظالمون 
، وال الجأت إلیھ ضرورة بیان الحق ، وانما ھو التعصب ضد الفضائل   مصلحةذلك 

وقد كان یكفیھ ان یقول كما قال بعض اسالفھ من العثمانیة إذا انكروا حدیث . ورواتھا 
والمراد منكر . منكر الحدیث ، أو لھ مناكیر ، أو لھ احادیث منكرة ، أو فیھ نظر : الرجل 

: فان قولكم في المحدث . عن التغریر على القاصرین والمقلدین  عندھم ، فھذا اھون وابعد
كذاب وضاع ونحو ھذا ، یوھم من یحسن الظن بكم انكم ال تقولون ذلك إال بحجة واضحة 

والتحقیق ، ان لیس عندكم إّال اوھام وظنون ، لو عرفھا القاصر وحرر . وداللة فاضحة 
 .ي الراوي بذلك ، والّتھمكم بالتحامل والتعصب فكره عن ربقة التقلید لعلم انھا ال تصحح رم

االحادیث الموضوعة في فضائل امیر المؤمنین علي ابن ابي ) :  145ص ( قال مقبل   
 : )رضي اهللا عنھ(طالب

خلقت انا وھارون بن عمران ویحیى بن زكریا وعلي بن ابي طالب « : ـ حدیث  1  
 . )14()ج (  »من طینة واحدة 

وھو :   قال في حاشیة مقبل. ھذا حدیث موضوع ، والمتھم بھ المروزي : قال مقبل   
وقال ابن . متروك :    وقال الدارقطني. ھو كذاب : محمد بن خلف ، قال یحیى بن معین 

 .كان مغفال یلقن فتلقن فاستحق الترك : حبان 

تاریخ   «یر مسّلم بھ ، وترجمة محمد بن خلف في ھذا غ: وباهللا التوفیق والجواب   
محمد بن خلف بن عبد السالم ابو عبد اهللا االعور یعرف : قال )  235ص 5ج( » الخطیب 

بالمروزي ، النھ كان یسكن محلة المراوزة ، حدث عن یحیى ابن ھاشم السمسار ، وعاصم 
ي بالل االشعري ، روى بن علي ، وعلي بن الجعد ، وموسى بن ابراھیم المروزي ، وأب

عنھ أبو عمرو بن السماك ، ومحمد بن العباس بن نجیح ، وعبد الصمد بن علي الطستي ، 
ال باس بھ ، ثم ذكر : وذكره الدارقطني فقال . ، وكان صدوقا    وابو بكر الشافعي في آخرین

 .حدیثًا من طریقھ وذكر وفاتھ سنة احدى وثمانین ومائتین 

لجوزي في دعوى الوضع ، ال یكون حجة على من یرى انھ غیر ثم ان تقلید ابن ا  
وقبول روایة ابن الجوزي عن ابن معین وغیره ال یكون اولى من قبول روایة . موضوع 

 ...الحدیث ، ھذا عند من انصف 

النھم یتحاملون على الشیعة » كذاب « وقد بّینا فیما مّر انھ ال یلتفت إلى قولھم   
 .حجة صحیحة  ویرمونھم بالكذب بال
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خلقت انا وعلي من نور ، وكّنا عن یمین العرش قبل ان یخلق اهللا آدم « : ـ حدیث  2  
بالفي عام ثم خلق اهللا آدم فانقلبنا في اصالب الرجال ثم جعلنا في صلب عبد المطلب ثم 

 . )15()ج    (»    شق اسمینا من اسمھ فاهللا محمود ، وانا محمد ، واهللا االعلى ، وعلي علي

كنا نتیقن :    قال ابن عدي. ھذا وضعھ جعفر بن احمد ، وكان رافضیا یضع الحدیث   
 .انھ یضع 

والروایة عن ابن عدي مرسلة ، . ھذه دعوى من ابن الجوزي بال حجة  :والجواب   
 .وھو متھم في الشیعة لمخالفتھم مذھبھ 

طرق غیر طریق جعفر بن احمد ، فرواه ابن المغازلي في المناقب والحدیث اصلھ لھ   
من ثالث طرق عن سلمان ، وابي ذر ، وجابر ، ) المكتبة االسالمیة . ط  89وص 88ص( 

واصل الحدیث أیضًا في . ولیس في اسانیدھا جعفر بن احمد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي
بطریقین لیس )   دار الفكر   .  ط 318ص 17ج(  ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر

 .فیھما جعفر بن احمد 

( وذكر المحقق المحمودي انھ اخرجھ احمد بن حنبل في كتاب الفضائل في الحدیث   
حدثنا الحسن ، حدثنا احمد بن المقدام العجلي ، حدثنا : قال . من باب مناقب علي )  252

د ، عن خالد بن معدان ، عن زاذان ، عن سلمان حدثنا ثور بن یزی: الفضیل بن عیاض قال 
كنت انا وعلي نورًا بین یدي اهللا « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت حبیبي رسول اهللا: قال 

عزَّ وجلَّ قبل ان یخلق اهللا آدم باربعة عشر الف عام ، فلما خلق اهللا آدم قسم ذلك النور 
( ورواه الخوارزمي في الفصل : قق المحمودي قال المح.  »جزأین فجزء انا وجزء علي 

ورواه : ، وذكر سندًا لھ لیس فیھ جعفر بن احمد ، ثم قال )  88ص( من كتاب المناقب )  14
وذكر لھ سندا آخر لیس فیھ )  1ط  50ص 1ج ( أیضًا في آخر الفصل الرابع من مقتلھ 

 .جعفر بن احمد 

سنین ، وذلك انھ لم یصل معي رجل  لقد صلت المالئكة على علي سبع« ـ حدیث  3  
 . »غیره 

: موضوع ، فیھ محمد بن عبید اهللا ، قال یحیى : حكى مقبل عن ابن الجوزي انھ قال   
 . منكر الحدیث : وقال البخاري . لیس بشيء 

ما : ابى اهللا إّال ان یفضح الكاذبین ، ورحم اهللا سفیان إذ یقول ) :  146ص   (قال مقبل   
فان الذي یقرأ في التاریخ یعلم : إلى ان قال مقبل . وجلَّ احدا یكذب في الحدیث  ستر اهللا عزَّ

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 15(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ان علیًا وابا بكر وبالال وزید بن حارثة وخدیجة وابن مسعود وعمارا وحمزة وغیرھم كانوا 
اعني معھ في السبع السنین مع قطع النظر عن اول :    قد اسلموا مع علي ، قال في حاشیتھ

 .من اسلم 

( ان الحدیث ھذا روي بطریق آخر ، قال السیوطي في الآللي المصنوعة  :الجواب و  
من طریق محمد بن عبید ) :  320ص( بعد ذكر سنده في ) دار المعرفة . ط  321ص 1ج 

انبانا ابو الحسن الفرضي : قال ابن عساكر . اهللا بن ابي رافع ، ولھ طریق آخر عن ابي ذر 
د ، انبانا ابو الحسن ابن السمسار ، انبانا ابو سلیمان محمد بن عبد ، حدثنا عبد العزیز بن احم

اهللا بن منصور بن نصر بن ابراھیم ، حدثنا ابو عقیل الخوالني ، حدثنا عیسى بن سلیمان ابو 
قال : موسى ، حدثنا عمرو بن جمیع ، عن األعمش ، عن ابي ظبیان ، عن ابي ذر قال 

ان المالئكة صلت علي وعلى علي سبع سنین قبل ان « :  )لمصلى اهللا علیھ وآلھ وس(رسول اهللا
 ..من طرق : من قولھ )علیھ السالم(ثم ذكر حدیثا عن علي .» یسلم بشر 

اسلموا : ان علیا وابا بكر وبالال وزید بن حارثة وخدیجة ـ إلى قولھ ـ : واما قول مقبل   
 .مع علي ، أي في السبع السنین االولى بعد البعثة 

 :عنھ من وجھین فالجواب   

لم یصل :   ان المنفي في ھذا الحدیث ھو الصالة ال االسالم ، النھ قال :الوجھ االول   
 .معي رجل غیره ، فمن الجائز انھم لم یصلوا معھ ، وان كانوا قد اسلموا في السبع السنین 

إن  (:     تعالىویشیر إلى انھ ال یلزم من االسالم في أول البعثة الصالة معھ قول اهللا  
فظھر  )16().. ربك یعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل ونصفھ وثلثھ وطائفة من الذین معك 

ولو كان یلزم من االسالم الصالة معھ لكانوا معھ كلھم ، ولو كانوا معھ كلھم . انھ ال تالزم 
آیة وھذا الحتمال ان الصالة لم  )   وطائفة من الذین معك (: والذین معك ، ولم یقل : لقال 

تكن قد وجبت علیھم ، أو ان الجماعة لم یكن قد وقع الحث علیھا لعدم االذان ، فكان علي 
، لمالزمتھ لھ من قبل االسالم ، وكونھ معھ بمنزلة االبن مع ابیھ ،    یصلي معھ اختیارًا

 .بخالف غیره من الرجال 

ة كانت قبل البعثة ھي التحّنث الذي روي ان انھ یحتمل ان الصال :الوجھ الثاني   
كان یفعلھ ، أو ھي كان یفعلھا في الغار الذي كان یتحنث فیھ ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وعلي لھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكان علي یصلي معھ ، وھذا یستقیم على انھ بعث رسول اهللا
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روي ، فال وجھ للقطع بكذب الروایة بالنظر إلى  وھذا قد. خمس عشرة سنة أو نحو ذلك 
 .التاریخ ، كما انھ ال وجھ للقطع بوضعھا بالنظر إلى السند ، لوجود الشواھد 

مع ان محمد بن عبید اهللا بن ابي رافع عندنا مقبول الروایة ، وال نقبل فیھ جرح ابن   
م ینكرون ما لیس منكرا في الواقع معین لما قدمنا ، وال انكار البخاري لما قدمنا أیضًا من انھ

. 

كرامة    «قال السید العّالمة عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي في حاشیة   
اللھم اني ال اعترف ان   «:  )علیھ السالم(عن علي: في شرح حدیث احمد بن حنبل » االولیاء 

لقد صلیت ثالث مرات ـ   ـ)لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(عبدًا لك من ھذه االمة عبدك قبلي غیر نبیك
وتكلم في سنده ورّد جرح الذھبي لبعض رجالھ ، ثم خّرجھ  »قبل ان یصلي الناس سبعا 

واورد حدیث محمد بن عبید اهللا ابن ابي رافع ، بسنده من امالي ابي طالب ومناقب محمد بن 
رافع فھو محمد بن عبید واما ابن ابي : سلیمان الكوفي ، وقال في محمد بن عبید اهللا مالفظھ 

، وثقھ ابن حبان والحاكم ، واخرج لھ ابن ماجة وعّده في ثقات محدثي    اهللا بن ابي رافع
 .انتھى .    الشیعة

، فقد ذكره ابن   قد ظھر انھم لم یجرحوه اال لھذا الحدیث وما یرویھ من الفضائل :قلت   
دیث جّدا یروي عن ابیھ ما لیس منكر الح: وقال » المجروحین والضعفاء « حبان في كتاب 

 .ثم اورد لھ حدیثین عن ابیھ عن جده . یشبھ حدیث ابیھ 

إذا طّنت اذن احدكم فلیذكرني ولیصل « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: احدھما   
حدثنا ابو : اخبرناه ابو یعلى قال : قال ابن حبان . » ذكر اهللا بخیر من ذكرني : علي ولیقل 

 . )17(حدثنا محمد بن عبید اهللا بن ابي رافع: حدثنا حبان بن علي قال : الربیع الزھراني قال 

:    قال ابن حبان. یكتحل باالثمد وھو صائم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: والثاني   
 .   انتھى.  )18(حدثنا حبان بن علي عنھ: ابو الربیع قال  حدثنا: اخبرناه ابو یعلى قال 

فبان ان سببھ . والنكارة في الحدیثین ، ولیس لحدیث ابیھ لون مخالف ینافي الحدیثین   
 1ج ( ، والحدیث االول رواه المرشد باهللا في االمالي  )علیھ السالم(التشیع وروایة فضائل علي

صلى اهللا علیھ وآلھ (خر عن معمر بن محمد بن عبید اهللا بن ابي رافع مولى النبيبسند آ)  129ص

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا عند رسول اهللا: حدثنا ابي ، عن جدي ، عن ابي رافع قال : قال  )وسلم
 .» ذكر اهللا من ذكرني بخیر :    إذا طّنت اذن احدكم فلیذكرني ولیصل علي ، ولیقل« : فقال 

 .ھى انت
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علیھ (والكحل روي فیھ ، في امالي احمد بن عیسى ، الترخیص فیھ للصائم عن علي  

 .وھو ظاھر النھ لیس أكال  )السالم

انا عبد اهللا واخو رسولھ وانا الصدیق االكبر ال « : قول علي ) :  147ص( قال مقبل  
، والمتھم بھ    موضوع:  )19()ج (  »یقولھا بعدي اال كذاب صلیت قبل الناس لسبع سنین 

روى احادیث : ، وقال االزدي    كان ضعیف الحدیث: عباد بن عبد اهللا قال علي بن المدیني 
سالت : وقال ابو بكر االثرم . واما المنھال ـ وھو احد الرواة ـ فتركھ شعبة . ال یتابع علیھا 

: فقال  »انا عبد اهللا واخو رسولھ وانا الصدیق االكبر    «: ي ابا عبد اهللا عن حدیث عل
 .اضرب علیھ فانھ حدیث منكر 

ان ھذا الجرح مرسل عن ابن المدیني فال یقبل ، ثم ان قولھ : ، وباهللا التوفیق والجواب   
ضعیف الحدیث ، مبني على انكاره لبعض ما روي كما انكر احمد ھذا الحدیث ، وكذا : 

 .ع انھ فیھ مقال قد مر ذكره االزدي ، م

فالحكم بان الحدیث موضوع باطٌل ، النھ ال دلیل علیھ ، والتقلید البن الجوزي فیھ   
وصححھ كما یفیده )  112ص 3ج ( والحدیث اخرجھ الحاكم في المستدرك . باطل آخر 

 .تلخیص الذھبي 

» كرامة االولیاء    «ة وقال السید عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي في حاشی  
واخرجھ أیضًا : إلى االسالم بعد ذكر الحدیث  )علیھ السالم(في الباب االول ، في سبق علي

انا عبد اهللا واخو    «: قال )علیھ السالم(الحاكم من حدیث عباد بن عبد اهللا االسدي ، عن علي
، ثم  »اس بسبع سنین رسولھ وانا الصدیق االكبر ال یقولھا بعدي إّال كاذب ، صلیت قبل الن

علیھ (ھذا كذب على علي: ثم قال . صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، ورواه الذھبي : قال 

 .سمع منھ المنھال وفیھ نظر : وقال البخاري . عباد ضعیف :    قال ابن المدیني.  )السالم

 )علیھ السالم(وصیھكالم الذھبي ھذا مجازفة وكم حاول اطفاء نور اهللا ل: قال السید عبد اهللا   
واما كالم البخاري وابن المدیني فھما متأخران ، . واهللا متّمھ على رغم انف الذھبي وقبیلھ 

وعباد من خیار التابعین وثقات شیعة الوصي والمتشبث بحب اھل السفینة ، وقد وثقھ أیضًا 
 .وقد خّرج الحدیث ھناك فلیطالع . انتھى .   ابن حبان ، وصحح الحاكم حدیثھ

ولم یزعم انھ منكر الحدیث » الجرح والتعدیل « واما ابن ابي حاتم فترجم لھ في كتاب   
سمع منھ  )رضي اهللا عنھ(عباد بن عبد اهللا االسدي كوفي ، سمع علیا) :  82ص 6ج( بل قال في 

 .انتھى . المنھال بن عمرو ، سمعت ابي یقول ذلك 
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مة المنھال من كتاب الجرح والتعدیل البن المنھال تركھ شعبة ، فالیك ترج: واما قولھ   
منھال بن عمرو االسدي مولى لبني عمرو بن اسد ابن خزیمة ، كوفي ، : ابي حاتم قال 

روى عن زر بن حبیش ، وسعید بن جبیر ، وعبد الرحمن بن ابي لیلى ، وعباد بن عبد اهللا ، 
، وعبد ربھ بن سعید ، ومیسرة بن حبیب    روى عنھ منصور ، واالعمش. وقیس بن السكن 

، وابو خالد الداالني ، والقاسم بن الولید الھمداني ، والحجاج بن ارطاة ، وابن ابي لیلى ، 
، سمعت ابي یقول ذلك ، نا عبد الرحمن ، انا عبد اهللا بن احمد    والصبي بن اشعث السلولي
على عمد ، قال  ترك شعبة المنھال بن عمرو: سمعت ابي یقول : بن حنبل فیما كتب الي قال 

ذكره ابي ، : النھ سمع من داره صوت قراءة بالتطریب ، نا عبد الرحمن قال :   ابو محمد
 .انتھى .    )20(المنھال بن عمرو ثقة: عن اسحاق بن منصور ، عن یحیى بن معین انھ قال 

نا عبد اهللا بن احمد فیما كتب إلي انھ یحتمل انھ : كالم على الكتاب الذي یقول وقد مر ال  
وضع على عبد اهللا بن احمد ، وشّبھ على عبد الرحمن النھ یشتمل على كثیر من الجرح 

 .واهللا اعلم . للشیعة بسبب اتھامھ 

، نا    حدثنا عبد الرحمن ، نا صالح بن احمد: في ترجمة شعبة )  172ص 1ج( وفي   
اتى شعبة المنھال :    سمعت یحیى ـ یعني ابن القطان ـ یقول: علي ـ یعني ابن المدیني ـ قال 

یعني ـ سمع صوت   بن عمرو فسمع صوتا فتركھ ، حدثنا عبد الرحمن سمعت ابي یقول ـ
 .انتھى . قراءة بإلحان ، فترك الكتابة عنھ الجل ذلك 

، وال یدل    ھ تلك المرة عند سماع الصوتیحتمل كالم یحیى بن سعید انھ ترك :قلت   
على انھ لم یعد إلیھ اصال ، بل یحتمل ان شعبة تركھ في تلك الحال لئال یثقل علیھ صرفھ عن 

ولكن بعض العثمانیة یتصیدون لجرح الشیعھ . حزبھ المعتاد ، أو نحو ذلك من االسباب 
 .تصیدا ، لفرط حرصھم على جرحھم 

 .حیى بن سعید وابن حبان والذھبي ومن اشدھم على الشیعة ی  

رضي اهللا (سمعت عمر بن الخطاب: قال  )رضي اهللا عنھ(عن ابن عباس) :  147( قال مقبل   

فیھ خصاًال ألن  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كفوا عن علي ، فلقد سمعت من رسول اهللا: یقول )عنھ
كنت انا وابو بكر وابو . واحدة منھن في آل الخطاب احب إلّي مما طلعت علیھ الشمس تكون 

رضي اهللا     فانتھینا إلى باب ام سلمة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عبیدة في نفر من اصحاب رسول اهللا
رج الیكم یخ :   فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اردنا رسول اهللا: عنھا ، وعلي قائم على الباب ، فقلنا 

ثم )علیھ السالم(فثرنا إلیھ ، فاتكأ على علي بن ابي طالب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فخرج رسول اهللا، 
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انك مخاصم مخصم ، انت اول المؤمنین ایمانا واعلمھم «  :ضرب بیده على منكبھ ثم قال 
مزیة ، وانت  بایام اهللا ، واوفاھم بعھده ، واقسمھم بالسویة ، وارفقھم بالرعیة ، واعظمھم

عضدي ، وغاسلي ، ودافني ، والمتقدم إلى كل شدیدة وكریھة ، ولن ترجع بعدي كافرًا ، 
 .» وانت تتقدمني بلواء الحمد ، وتذود عن حوضي 

صلى اهللا علیھ (بصھر رسول اهللا )رضي اهللا عنھ(ولقد فاز علي:  )رضي اهللا عنھ(ثم قال ابن عباس  

وبذل للماعون ، وعلم بالتنزیل ، وفقھ في التاویل ، وقتالت وبسطة في العسرة ،  )وآلھ وسلم
 .  االقران

 .انتھى . ھذا حدیث موضوع من عمل االبزاري وكان كذابا  )21()ج (   

 .وھو الحسن بن عبید اهللا : قال في حاشیة مقبل   

ثم تكلم . ھو الحسین : باسم الحسن ، وقال » لسان المیزان « في  انھ ذكره :والجواب   
ھذه دعوى من احمد بن كامل : قلنا . كان كذابا : قال احمد بن كامل : فیھ في الحسین وقال 

 .ال تقبل بدون حجة 

حدثنا ابراھیم بن : فمن اكاذبیھ : قلت : » لسان المیزان « قال الذھبي فیما حكاه في   
ري ، عن المأمون ، عن ابیھ ، عن جده ، عن أبیھ ، عن ابن عباس رضي اهللا سعید الجوھ

ان جبریل لیلة اسري بي ادخلني الجنة فاطعمني « : كان النبي یقبل فاطمة وقال : عنھما 
، فإذا قبلتھا اصبت من رائحة   من جمیع ثمارھا ، فصار ماء في صلبي ، فحملت خدیجة

 . )22(»تلك الثمار 

ان ھذا مبني على تأخر االسراء ، وال وجھ لھذا البناء ، ألن الراجح وقوع  :والجواب   
اسراء سابق ، وان االسراء كان مرتین أو ثالثا ، فالحدیث ھذا محمول على ذلك ، فال وجھ 

 .لتكذیبھ وجرح راویھ 

ل ان ینزل جبریل بسنوات ، فالذھبي ال یعلم الغیب ، فاطمة ولدت قب: واما قول الذھبي   
المالئكة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكیف یقطع بانھ لم ینزل قبل والدتھا ؟ وقد روي أنھ نزلت علیھ

وكان ذلك  )24(انوروي انھ نھي ان یمشي وھو عری.  )23(وھو صبي فشقوا قلبھ وغسلوه
قبل البعثة ، وان یكون لم )علیھ السالم(سابقا قبل البعثة ، فال مانع ان یكون نزل علیھ جبریل

 .یعرفھ باسمھ انھ جبریل إّال بعد البعثة 

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 21(
 .دار الفكر ـ بیروت . ط  297ص:  2ج لسان المیزان) 22(
 .دار الوفاق ـ بیروت . ط .  164ص :  1سیرة ابن ھشام ج) 23(
 . 183ص:  1المصدر السابق ج) 24(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ن ھذا وترجم للحسین بن عبید اهللا الخطیب في تاریخھ ، ولم یذكر احدًا كّذبھ إّال احمد ب  
وھو احد اصحاب :    وترجم الحمد بن كامل وبسط في ترجمتھ ، وقال فیھا )25(كامل القاضي

: حدثني علي بن محمد بن نصر ، قال : ثم قال في أواخر ترجمتھ . محمد بن جریر الطبري 
االسماعیلي ابا الحسن الدارقطني عن ابي بكر  سأل ابو سعد: سمعت حمزة بن یوسف یقول 

كان متساھًال ، وربما حدث من حفظھ بما لیس : ، فقال   احمد بن كامل بن خلف القاضي
عنده في كتابھ ، واھلكھ العجب ، فانھ كان یختار وال یضع الحد من العلماء األئمة اصال ، 

...    بل خالفھ واختار لنفسھ: كان جریري المذھب ، قال ابو الحسن : فقال لھ ابو سعد 
 . )26(الخ

فظھر من ھذا انھ یتھمھ بقلة التثبت ، فلعل تكذیبھ للحسین بن عبید اهللا من قلة تثبتھ ،   
 .  استغرب الروایات اوًال فانكرھا ثانیا ، فجعلھا كذبا بال حجة في الحقیقة

 .في سندھا الحسین بن عبید اهللا والحدیث لھ شواھد لیس   

واخرجھ . بعد ذكر روایة اخرجھا » الآللي المصنوعة « ما ذكره السیوطي في : منھا   
حدثنا ابراھیم بن احمد بن ابي حصین ، حدثنا ) :  66و ص 65ص 1ج( ابو نعیم في الحلیة 

ابراھیم محمد بن عبد اهللا الحضرمي ، حدثنا خلف بن خالد العبدي ، حدثنا بشر بن 
قال رسول : االنصاري ، عن ثور بن یزید ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل قال 

، وتخصم الناس بسبع ،    یا علي اخصمك بالنبوة وال نبوة بعدي« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
ر اهللا وال یحاجك احد من قریش ، انت اولھم ایمانا باهللا ، واوفاھم بعھد اهللا ، واقومھم بام

، واقسمھم بالسویة ، واعدلھم في الرعیة ، وابصرھم بالقضیة ، واعظمھم عند اهللا مزیة 
 «. 

حدثنا محمد بن المظفر ، حدثنا ) :  66ص 1ج( أیضًا » الحلیة « في : وقال أبو نعیم   
عبد اهللا بن اسحاق بن ابراھیم االنماطي ، حدثنا القاسم بن معاویة االنصاري ، حدثني 

بن محمد ، عن یحیى بن سعید االنصاري ، عن سعید بن المسیب ، عن ابي سعید عصمة 
یا علي لك « : ، وضرب بین كتفیھ    لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: الخدري قال 

المؤمنین باهللا ایمانًا ، واوفاھم ، انت اول   سبع خصال ال یحاجك فیھن احد یوم القیامة
بعھد اهللا ، واقومھم بامر اهللا ، وارأفھم بالرعیة ، واقسمھم بالسویة ، واعلمھم بالقضیة ، 

 .   »...  واعظمھم مزیة یوم القیامة
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اخبرنا یحیى بن المدبر ابو : سند االبزاري فقال » الآللي « وذكر السیوطي في   
بن عبد العزیز العكبري ، انبانا ابو احمد عبید اهللا ابن محمد منصور ، انبانا محمد بن محمد 

بن احمد الفرضي ، حدثنا جعفر بن محمد الخوصي ، حدثنا الحسن بن عبید اهللا االبزاري ، 
حدثني ابراھیم بن سعید ، حدثني المأمون ، حدثني الرشید ، حدثني المھدي ، حدثني 

كفوا : سمعت عمر بن الخطاب یقول : باس المنصور ، حدثني ابي ، عن ابیھ ، عن ابن ع
إلى آخر الحدیث كما مر . فیھ خصاًال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن علي فلقد سمعت من رسول اهللا

باطل عملھ االبزاري : عن ابن الجوزي : ثم قال . ، وإلى آخر كالم ابن عباس السابق ذكره 
سبة ذلك إلى االبزاري على القطع بال فظھرت مجازفة ابن الجوزي في الحكم بالوضع ، ون. 

وقد رواه ابو بكر ابن مردویھ ، عن ابي بكر بن كامل ، عن علي بن المبارك : ثم قال . حجة 
 . )27(انتھى. ولعل ابن المبارك اخذه من االبزاري : الربیعي ، عن ابراھیم بن سعید قال 

ھذا التجویز ال یلتفت إلیھ بدون حجة ، فاما ان یجرح علي بن المبارك بنفس  :قلت   
ھذه الروایة ، ثم یّدعى علیھ انھ سرقھا بناء على جرحھ ، فذلك دور وتحكم وتقول بال مستند 

دار . ط  315ص 17ج( من تاریخ ابن عساكر  )علیھ السالم(والحدیث في ترجمة االمام علي. 
من طریق بشر بن ابراھیم االنصاري ، وفي الصفحة التي بعدھا بسند آخر وإلیك  )الفكر 
اخبرنا ابو العّز احمد بن محمد بن عبید اهللا السلمي ، انبانا ابو محمد الحسن بن علي ، : نصھ

) كذا ( انبانا ابو الحسن علي بن محمد بن احمد بن نصیر ، انبانا محمد بن ابراھیم الصلحي 
و سعید عمرو بن عثمان بن راشد السواق ، انبانا عبد اهللا بن مسعود الشامي ، انبانا ، انبانا اب

قال عمر : یاسین بن محمد ابن ایمن ، عن ابي حازم مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال 
كفوا عن علي ، فاني سمعت من رسول اهللا فیھ خصاًال لو ان خصلة منھا في : بن الخطاب 

اني كنت ذات یوم وابو بكر وعبد . احب الي مما طلعت علیھ الشمس جمیع آل الخطاب كان 
صلى اهللا علیھ (الرحمن وعثمان بن عفان وابو عبیدة بن الجراح في نفر من اصحاب رسول اهللا

اردنا رسول : فانتھینا إلى باب اّم سلمة ، إذا نحن بعلي متكئ على نجف الباب ، فقلنا )وآلھ وسلم
فخرج علینا رسول : قال  ھو في البیت یخرج علیكم اآلن: فقال  )ھ وسلمصلى اهللا علیھ وآل(اهللا
اكَس «  :    فثرنا حولھ واتكأ على علي ، ثم ضرب یده على منكبھ وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

انك :  )28(ابن ابي طالب ، فانك مخاصم فتخصم بسبع خصال لیس ألحد بعدھن إّال فضلك
، واوفاھم بعھده ، وارأفھم بالرعیة ،   اول المؤمنین معي ایمانا ، واعلمھم بأیام اهللا

 .وسقطت منھ واحدة : قال ابن عساكر . » واقسمھم بالسویة ، واعظمھم عند اهللا مزیة 

                                                           
 .المكتبة التجاریة الكبرى . ط  323ص:  1الآللي المصنوعة ج) 27(
 ) .المؤلف ( ألحد بعدھن اال فضلك ، أي ما فضل بعدك ، اي الفضلة والسؤر ـ  كذا ، والمعنى مستقیم ، لیس) 28(
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شاھد لبعض ھذا الحدیث بسند ) دار الفكر . ط  345ص 17ج( ذكور وفي الكتاب الم  
واخبرنا ابو غالب ابن البناء ، انبانا ابو الحسین ابن : آخر فقال في ترجمة االمام علي 

االبنوسي ، انبانا ابو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعید بن محارب بن عمرو االنصاري 
اهللا بن اذران الخیاط بشیراز سنة اربع وثلثمائة ،  االوسي االصطخري ، انبانا ابو محمد عبد

انبانا ابراھیم بن سعید الجوھري وصي المأمون ، حدثني امیر المؤمنین المأمون ، حدثني 
امیر المؤمنین الرشید ، حدثني امیر المؤمنین المھدي ، حدثني امیر المؤمنین المنصور ، 

سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة ،  :عن ابیھ ، عن جده ، عن عبد اهللا بن عباس قال 
صلى اهللا علیھ وآلھ (اما علي فسمعت رسول اهللا: فتذاكروا السابقین إلى االسالم فقال عمر 

یقول فیھ ثالث خصال لوددت ان لي واحدة منھن فكان احب الي مما طلعت علیھ )وسلم
صلى اهللا علیھ وآلھ (بيالشمس ، كنت انا وابو عبیدة وابو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب الن

یا علي انت اول المؤمنین ایمانا ، واول المسلمین « : بیده على منكب علي فقال لھ )وسلم
 .» اسالمًا ، وانت مني بمنزلة ھارون من موسى 

 .فھذه الطریق تالقي طریق علي بن المبارك في ابراھیم بن سعید   

عساكر على قول ابن عساكر عن قال المحقق على ترجمة االمام علي من تاریخ ابن   
الورقة  4ج( ورواه أیضًا بسنده عنھ ابو احمد الحاكم في الكنى : ابراھیم بن سعید الجوھري 

ببغداد ، انبانا ابراھیم )    ظ   (اخبرنا ابو الحسن علي بن المبارك بن المسرور : قال )  18
حدثني امیر المؤمنین : حدثني امیر المؤمنین المأمون ، قال : بن سعید الجوھري ، قال 

: حدثني امیر المؤمنین المنصور ، قال : حدثني امیر المؤمنین المھدي ، قال : الرشید ، قال 
 .الخ : حدثني ابي ، عن جدي ، عن عبد اهللا ابن عباس قال 

روایة )علیھ السالم(ھذا وقد ظھر من الروایات السابقة اتفاقھا على اثبات سبع فضائل لعلي  
راھیم ، عن ثور ، عن خالد ، عن معاذ ، وروایة یحیى بن سعید االنصاري ، عن بشر بن اب

، عن ابراھیم بن سعد ، عن    وروایة االبزاري. ابن المسیب ، عن ابي سعید الخدري 
والظاھر انھ ابراھیم بن سعید كما في الروایات . المأمون ، عن آبائھ ، عن ابن عباس 

فھذه الطرق یقوي بعضھا . ك ، عن ابراھیم بن سعید كذلك وروایة علي بن المبار. االخیرة 
 .بعضًا ، ویظھر بجملة ذلك ان دعوى الوضع باطلة 

انت اول من آمن بي ، وانت اول « : لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قول النبي: قال مقبل   
یصافحني یوم القیامة ، وانت الصدیق االكبر ، وانت الفاروق االكبر ، تفرق بین الحق من 
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موضوع ، فیھ )29()ج ( . » والباطل ، وانت یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الفجار 
ستحق الترك ، وفیھ علي یروي المناكیر عن المشاھیر فا: عباد بن یعقوب ، قال ابن حبان 

كان یروي عن المشاھیر المناكیر ، وكان غالیا في التشیع ، وفیھ : قال ابن حبان . بن ھاشم 
 .لیس بشيء : قال یحیى . محمد بن عبید 

، وال    قد قررنا فیما مضى تعصب ابن حبان ومجازفتھ في جرح خصومھ :والجواب   
ح مع عداوة المذھب ، وكل ذلك قد بسطنا فیھ شك انھ متھم ، وقد تقرر انھ ال یقبل الجر

كما انا قد جربنا ابن حبان یدعي على خصومھ مثل ھذه الدعاوي ویظھر . القول فیما مضى 
بطالنھا ، كما قدمنا كالمھ في حسین بن علوان ، وظھر انھ ال یتعین الحمل علیھ ، الحتمال 

ي آخر امره كما مر ، ومثل جرحھ ان سماعھ من ھشام متأخر ، وقد ذكروا ان ھشامًا تغیر ف
في عیسى بن عبد اهللا ، فاورد روایة الحمام االحمر ، وقد رواھا ابن حبان عن غیره ، 

 .وبقیة الروایات لیس فیھا منكر . فخرج عیسى من عھدتھا 

عیسى بن عبد اهللا ) :  122وص 121ص 2ج( قال في كتاب المجروحین والضعفاء   
ابي طالب من اھل الكوفة ، یروي عن ابیھ عن آبائھ اشیاء  بن محمد بن عمر بن علي بن

موضوعة ، ال یحل االحتجاج بھ ، كأنھ كان یھم ویخطئ حتى كان یجيء باالشیاء 
روى عن ابیھ عن جده عن . الموضوعة عن اسالفھ ، فبطل االحتجاج بما یرویھ لما وصفت 

 .» النظر إلى الحمام االحمر واألترج یعجبھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا« : علي 

من زعم انھ یحبني :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا«  :وباسناده عن علي قال   
 .» ویبغض علیا فقد كذب 

 .كان احب الشاة إلى رسول اهللا الذراع : وباسناده قال   

من صنع إلى احد من :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : وباسناده عن علي قال   
 .» اھل بیتي یدًا كافأتھ عنھ یوم القیامة 

یوما فوجدتھ في مأل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جئت إلى رسول اهللا«  :وباسناده عن علي قال   
یا علي انما مثلك في ھذه االمة كمثل عیسى بن مریم ، احبھ : من قریش ، فنظر الي وقال 

: ، وقالوا   فضحك المأل الذي عنده: قال . قوم فافرطوا فیھ ، وابغضھ قوم فافرطوا فیھ 
ولما ضرب ابن مریم مثال إذا  (ونزل القرآن : انظروا كیف شبھ ابن عمھ بعیسى ، قال 

 . )قومك منھ یصدون 
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كل  حق علي على:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : وباسناده عن علي قال   
اخبرنا بھذه االحادیث كلھا اسحاق بن احمد القطان  .» المسلمین كحق الوالد على الولد 

حدثنا : حدثنا عیسى بن عبد اهللا قال : حدثنا یوسف بن موسى القطان ، قال : بتنیس ، قال 
 .انتھى . ابي ، عن ابیھ ، عن جده علي بن ابي طالب في نسخة كتبناھا عنھ اكثرھا معمولة 

ه ترجمتھ عنده ، وھذه االحادیث التي ذكرھا مدعیًا نكارتھا محتجًا بھا على انھ فھذ  
یجيء باالشیاء الموضوعة لیس فیھا شيء منكر ، وانما النواصب ینكرون الفضائل فیتھمون 

یعجبھ « . ولھذه التي اوردھا شواھد من روایة غیر عیسى بن عبد اهللا وحدیثھ . رواتھا 
اخرجھ ابن حبان نفسھ في ترجمة ابي سفیان االنماري  »مر واالترج النظر إلى الحمام االح

وھو الذي روى عن حبیب بن عبد : فقال فیھ » المجروحین   «من كتاب )  148ص 3ج( 
یعجبھ النظر  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا:   ، عن ابیھ ، عن جده قال   اهللا بن ابي كبشة

 .انتھى . إلى االترج والحمام االحمر 

مع ان ھذا لیس منكرا ، النھ ال یخالف الكتاب وال السنة ، وال معنى النكار القوم ما   
یجھلونھ من حدیث اھل البیت وشیعتھم ، الن السبب اعراضھم عنھم ، فال عجب ان یخفى 
علیھم بعض السنة بسبب اعراضھم عن اھلھا ، واعتقاد القوم انھم مع ذلك قد احاطوا بالسنة 

بل األولى بھم ان یعتقدوا ان قد فاتھم بعض السنة . مركب ، النھ ال دلیل لھم على ذلك جھل 
إّال قلیل جدا ، النھم اعرضوا عنھ في عھد  )علیھ السالم(، النھ لم یحصل لھم من حدیث علي

، وجرحوا في عدد من اصحابھ ، واعرضوا عن ذریتھ كذلك ،   االمویة رغبًا أو رھبًا
؟ وكیف  )علیھ السالم(فكیف ال یفوتھم علم كثیر من علم علي. ن اصحابھم وجرحوا في عدد م

؟ ثم یجزمون بنفي ما لیس عندھم ، ویكذبون من رواه    یعتقدون االحاطة بالسنة وحالھم ھذه
،    طول حیاتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، كانھم ھم مدینة العلم ، أو كانھم قد الزموا رسول اهللا

 .احاطوا بكل ما جاء بھ  وعلموا انھم قد

وما لھم بذلك    (فظھر بھذا انھم انما یتحاملون على الشیعة ویكذبونھم محاربة للفضائل   
 . )30()من علم ان یتبعون إّال الظن وما تھوى األنفس ولقد جاءھم من ربھم الھدى 

، دعوى من   لمشاھیریروي المناكیر عن ا: ھذا وقول ابن حبان في عباد بن یعقوب   
( وقد ذكره في كتاب المجروحین والضعفاء . خصم على خصمھ بدون بینة ، فھي مردودة 

وھو الذي روى عن شریك عن :    فلم یات بحجة على دعواه ، انما قال)  172ص 2ج
قال رسول : قال ) صححتھ من المیزان من ترجمة عباد عن عبد اهللا ( عاصم عن زر 

                                                           
 . 23: النجم ) 30(
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: اخبرناه الطبري قال » إذا رایتم معاویة على منبري فاقتلوه «  : )ھ وآلھ وسلمصلى اهللا علی(اهللا
 .انتھى . حدثنا عباد بن یعقوب ، عن شریك : حدثنا محمد بن صالح قال 

عمار تقتلھ    «: ولیس في ھذا نكارة ، بل ھو موافق للحدیث المشھور بین االمة في   
وكیف .  )31()   قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر اهللاف (: ولقول اهللا تعالى » الفئة الباغیة 

یكون االمر بقتلھ منكرا ؟ وقد قتل بسببھ خمسة وعشرون الفا من انصار الحق المقاتلین للفئة 
فقد اورد . مع ان الحدیث لم یتفرد بھ عباد ، بل قد رواه غیره . الباغیة أو نحو ھذا العدد 

زان في ترجمة سفیان بن محمد الفزاري المصیصي ، روى عن منصور بن الذھبي في المی
سلمة وال بأس بمنصور ، عن سلیمان بن بالل ، عن جعفر بن محمد ، عن ابیھ ، عن جابر 

واورده في المیزان في ترجمة عبد .  »إذا رایتم فالنا على منبري فاقتلوه « :    حدیث
سن بن سفیان ، حدثنا ابن راھویھ ، حدثنا عبد حدثنا الح: ، فقال فیھ ابن عدي   الرزاق

، عن ابي سعید   الرزاق ، عن ابن عیینة ، عن علي بن یزید بن جذعان ، عن ابي نضرة
وحدثنا محمد بن سعید بن معاویة :    قال »إذا رایتم معاویة على منبري فاقتلوه « : مرفوعا 

بن عیینة ، وحدثنا محمد بن ابراھیم ، حدثنا ا   بنصیبین ، حدثنا سلیمان بن ایوب الصریفیني
االصبھاني ، حدثنا احمد بن الفرات ، حدثنا عبد الرزاق ، عن جعفر بن سلیمان ، عن ابي 

 .انتھى . جذعان نحوه 

یروي   «فظھر تحامل ابن حبان على من یخالفھ في العقیدة ، ومجازفتھ بھذه العبارة   
ال انصاف من ابن حبان ، ھذا وعّباد لم نعلم ونحوھا بدون تثبت و» المناكیر عن المشاھیر 

 .احدا من المحدثین جرحھ في حدیثھ إّال ابن حبان ومن قلده 

:    قالثم  )32()خ ت ق ( عباد بن یعقوب : » المیزان « قال الذھبي في ترجمتھ في   
االسدي الرواجني الكوفي من غالة الشیعة ورؤوس البدع ، لكنھ صادق في الحدیث ، عن 

وعنھ البخاري حدیثا في الصحیح مقرونا بآخر ، . شریك والولید بن ابي ثور وخلق 
وقال ابن . شیخ ثقة : وقال ابو حاتم . والترمذي وابن ماجة وابن خزیمة وابن ابي داود 

 .انتھى المراد .   )33(قة في روایتھ المتھم في دینھ عبادحدثنا الث: خزیمة 

ودعواھم فیھ الغلو واالبتداع مبني على دعواھم ان مذھبھم ھو السنة وما خالفھ ھو   
إلى الحدیث ،  ھم المستندون )علیھ السالم(البدعة ، وھي دعوى باطلة ، الن المقدمین لعلي

                                                           
 . 9: الحجرات ) 31(
 ) .المؤلف . ( أي أخرج حدیثھ البخاري و الترمذي وابن ماجة ) 32(
 .دار المعرفة ـ بیروت . ط  379ص:  2میزان االعتدال ج) 33(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وغیر ذلك كما ھو محقق في  )35(وحدیث المنزلة )34(المعتمدون على السنة على حدیث الغدیر
 .محلھ 

، وھي   لون بتقدیم الثالثة ، فمعظم اعتمادھم على دعوى اجماع الصحابةاما القائ  
دعوى باطلة عند من انصف وحرر فكره ، ألن الخالف متحقق قد رواه المخالفون ، 
واالجماع بعد ذلك لم یثبت ، وان روى المخالفون في ذلك روایة تنصر مذھبھم فھم تفردوا 

فین في المذھب من الشیعة وخصومھم ، ولیس بھا ولیست متواترة ، وال رواتھا المختل
 .، فكثیر من الفرق كذلك   عجیبا ان تروي فرقة ما ینصر مذھبھا وان كان باطال

وإذا كانت العثمانیة حجة فیما رووه وتفردوا بروایتھ ، لزم ان تكون الشیعة حجة فیما   
. االمة بتعدد طرقھ رووه وتفردوا بروایتھ ، وان لم یكن مما كثرت اسانیده واشتھر بین 

بدعة وتقدیم الثالثة سنة ، على غیر حق وال انصاف  )علیھ السالم(فالقوم في تسمیتھم تقدیم علي
فاما تطورھم إلى سب من خالفھم بضروب من السب ، وطرح بعضھم لروایتھ ، واستحالل 

سك بالسنة ، الكذب علیھ ، مع علمھم انھ معتمد على ما یعتقده سنة ، وانھ یرى نفسھ ھو المتم
فبغضھم لھ ومحاولة بعضھم لتطلب سبب لجرحھ ، وتعنتھم علیھ ونحو ذلك ، عدول عن 

 :كما قال ابن االمیر . ، ومیل مع العاطفة لمذھب االسالف    النصرة للسنة

 یعّض بأنیاب االساود واُألسد*** مذاھب من رام الخالف لبعضھا 

 ن یھواه عن عمدویجفوه من قد كا*** یصب علیھ سوط ذّم وغیبة 

 لتنقیصھ عند التھامي والنجدي*** ویعزى الیھ كل ما ال یقولھ 

وعنھ البخاري حدیثا في الصحیح مقرونا بآخر ، یعني الذي رواه : ھذا وقول الذھبي   
روى عنھ : فقال وقد حقق ھذا ابن حجر في مقدمة شرح البخاري ، . عنھ بال واسطة 

أي العمل افضل : البخاري في كتاب التوحید حدیثا واحدًا مقرونا ، وھو حدیث ابن مسعود 
 .انتھى .    ولھ عند البخاري طرق اخرى من روایة غیره

: وفیھ علي بن ھاشم ، قال ابن حبان : عن ابن الجوزي ) :  148ص( واما قول مقبل   
 .ن غالیا في التشیع كان یروي عن المشاھیر المناكیر وكا

                                                           
فنزلنا بغدیر خم ، فنودي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا مع رسول اهللا: أخرج االمام أحمد من حدیث البراء بن عازب من طریقین ، قال ) 34(

ألستم تعلمون : صّلى الظھر ، وأخذ بید علي ، فقال تحت شجرتین ، ف )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الصالة جامعة ، وكسح لرسول اهللا: فینا 
من : فأخذ بید علي فقال : بلى ، قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ ؟ قالوا : بلى ، قال : أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا 

ھنیئًا یابن أبي طالب ، أصبحت وأمسیت : عمر بعد ذلك فقال لھ  فلقیھ: كنت مواله فعلي مواله ، اللھم واِل من وااله ، وعاِد من عاداه ، قال 
خصائص النسائي .  5، الصواعق المحرقة ص 325ص:  2، صحیح مسلم ج 372،  281ص:  4مسند أحمد ج. ( مولى كل مؤمن ومؤمنة 

 ) . 25ص
مسند أحمد ( » أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إّال أنھ ال نبي بعدي « :  )علیھ السالم(لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا) 35(

 2، باب غزوة تبوك ، وصحیح مسلم ج 58ص:  3وغیرھا ، وصحیح البخاري ج 331،  185،  182،  179،  177،  175،  173ص:  1ج
 ) . 28ص:  1، وسنن ابن ماجة ج 323ص: 
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ھو :    قد ذكر ھذا ابن حبان ، ولم یحتج لدعواه روایة المناكیر إّال بقولھ :فالجواب   
صلى اهللا (قال رسول اهللا: الذي روى عن اسماعیل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابي ھریرة قال 

اخبرناه )36(»  من توضأ فلیتمضمض ولیستنشق واالذنان من الرأس«  : )علیھ وآلھ وسلم
حدثنا علي بن ھاشم ، عن : حدثنا زكریا بن یحیى الواسطي ، قال : الحسن بن سفیان ، قال 

، بل الجرح بمثل ھذا ھو المنكر   ولیس في ھذا نكارة یجرح بھا الراوي. اسماعیل بن مسلم 
وقد روي مثل ھذا عن ابي ھریرة من . لمعنى كثیرة الدال على التعنت ، الن الروایات بھذا ا

مع ان .  )37(»نصب الرایة « ومن اراد معرفة ذلك فلینظره في . غیر طریق علي بن ھاشم 
الذي روى عنھ علي بن ھاشم ، فلو كان الحدیث بعضھم ضعف اسماعیل ابن مسلم المكي 

 .منكرًا فال یحمل على علي بن ھاشم ، الحتمال ان اسماعیل بن مسلم غلط فیھ لضعفھ 

اخبرنا مكحول قال : والمنكر ھو سند ابن حبان الذي جرح بھ عددًا من الشیعة ، فیقول   
فتراه یكرر ھذا السند عند سمعت فالنا قال في فالن كذا ، : سمعت جعفر بن ابان یقول : 

وابن حبان متھم . حاجتھ إلیھ في جرح الرواة أو تضعیفھم ، حتى جرح بھ عددًا من الشیعة 
صلیت خلف رسول : في روایتھ فقد روى عن شعبة ، عن قتادة سمعت انس بن مالك قال 

اهللا الرحمن وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا یجھر ببسم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى .  )38(الرحیم

. فخالف الرواة في اثبات سماع قتادة من انس في روایة شعبة ، فابن حبان متھم بھا   
فھو متھم بوضع السند المذكور ـ أي اخبرنا مكحول الخ ـ كما ھو متھم بوضع السند ھذا في 

ال یجھرون ببسم اهللا : لرحیم بذكر السماع ، وھو متھم بزیادة في روایة بسم اهللا الرحمن ا
ویجھرون بالحمد هللا رب العالمین ، افاد زیادتھ ذلك : الرحمن الرحیم ، فزاد ابن حبان 

 ) . 326ص 1ج( الزیلعي في نصب الرایة 

ي وقد قال الذھبي ف. فظھر بطالن االعتماد على ابن حبان في جرح علي بن ھاشم   
المیزان في ترجمة علي بن ھاشم ، عن ھشام بن عروة وجماعة وعنھ احمد وابنا ابي شیبة 

كان ھو وابوه : ثبت یتشیع ، وقال البخاري : وخلق ، وثّقھ ابن معین وغیره ، وقال ابو داود 
ولغلوه ترك البخاري اخراج حدیثھ ، فانھ یتجنب :    ثم قال الذھبي. غالیین في مذھبھما 

كثیرًا ، كأنھ یخاف من تدینھم بالتقیة ، وال نراه یتجنب القدریة وال الخوارج وال الرافضة 

                                                           
 .دار الباز . ط  110ص:  2الضعفاء البن حبان ج) 36(
 .احادیث األمر بالمضمضة واالستنشاق : باب  18ص:  1نصب الرایة ج) 37(
 . 897كتاب االفتتاح الحدیث : صحیح النسائي ) 38(
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صدوق ، وقال : قال ابو زرعة ) ثم قال ( الجھمیة ، فانھم على بدعھم یلزمون الصدق 
 .انتھى .  )39(لیس بھ بأس: النسائي 

لذھبي غیر صحیح ، بل یتجنبون من یسمونھم رافضة ، لئال یلزمھم قبول وما ذكره ا  
ما رووه في الفضائل ، أو لئال یقبلھا غیرھم بناء على الوثوق بھم ، أو بغضًا لھم واحتقارًا ، 

أو اتھامًا لھم . النھم بزعمھم یروون ما فیھ سب الصحابة ، كما مر عن ابن معین وغیره 
إذا رایتم معاویة على منبري « : أو في المثالب بزعمھم كحدیث فیما یروون في الفضائل 

 .أو غیره  »فاقتلوه 

فاما التقیة فانما تكون في روایة الراوي ما یخالف مذھبھ ، لخوفھ الضرر من السلطان   
وقد كانت السلطة العداء الشیعة ، فال . أو غیره ، فیرویھا لیدفع عن نفسھ بارضاء عدوه 

لفضائل ، مع ان نسبة التقیة إلى كل من یقدم علیًا على الثالثة ، وھو معنى تقیة في روایة ا
الرافضة عند الذھبي واضرابھ ، نسبة غیر صحیحة بالمعنى الذي یریده الذھبي ، النھ ال 

 .تالزم بینھا وبین اعتقاد ان علیًا احق بالوالیة من الثالثة 

إّال أن تتقوا  (: القرآن في قول اهللا تعالى  فاما التقیة بمعنى التقیة الشرعیة المذكورة في  
فال  )41()إّال من ُاكره وقلبھ مطمئن باإلیمان  (: والتي دل علیھا قولھ تعالى  )40()منھم تقاة 

ھذا وعلي ابن ھاشم لھ ترجمة . ینبغي ان یجرح بھا الراوي ، النھا دین المسلمین كافة 
فراجعھا فھي . وفیھا توثیق وتصدیق عن عدد من القوم » تھذیب التھذیب « ة في مبسوط
اباه ھاشما من اصحاب زید بن علي فكیف » الروض النضیر « وقد عد في .  )42(مفیدة

 یخشى منھ التقیة ؟

: بسنده عن سعید بن خثیم )  456ص( وقال ابو الفرج االصبھاني في مقاتل الطالبیین   
( وفي . بن البرید ویحیى بن یعلى  ]ھاشم  [كنت مع الحسین صاحب فخ انا وعلي بن ھشام 

ان ھارون اخذه وعبد ربھ بن علقة ، ومخول : بسنده عن علي بن ھاشم بن البرید )  485ص
ا في المطبق ، بن ابراھیم النھدي ، وكانوا من اصحاب یحیى ابن عبد اهللا ، فحبسھم جمیع

 .انتھى . فمكثوا فیھ اثنتي عشرة سنة 

فظھر ان علي بن ھاشم من الزیدیة ، وانھ جاھد حتى قبض وحبس ، فأین التقیة التي   
 زعمھا الذھبي ؟

 .   لیس بشيء: وفیھ محمد بن عبید ، قال یحیى ) :  148ص( واما قول مقبل   
                                                           

 .دار المعرفة ـ بیروت . ط  160ص:  3میزان االعتدال ج) 39(
 . 28: آل عمران ) 40(
 . 106: النحل ) 41(
 .دار صادر . ط  392ص:  7تھذیب التھذیب ج) 42(
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قد ظھر من مذھب یحیى ان من روى المثالب في الصحابة بزعمھ او ما  :فالجواب   
یدل من الفضائل على سبھم بزعمھ فلیس بشيء عنده ، فھذا جرح غیر مقبول ، وقد مر في 

 .ھذا المعنى ما فیھ كفایة 

، وقد مر    محمد بن عبید ، یظھر ان فیھ سقطًا ، والصواب محمد بن عبید اهللا: قولھ   
، حدثنا عباد بن    البزار: ھكذا )  324ص 1ج( والسند في الآللي المصنوعة  الجواب فیھ

، عن ابیھ ، عن جده ابي   ، حدثنا محمد بن عبید اهللا بن ابي رافع   یعقوب ، حدثنا ابن ھاشم
انت اول    «: انھ قال لعلي بن ابي طالب  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رافع ، عن ابي ذر ، عن النبي

ي یوم القیامة ، وانت الصدیق االكبر ، وانت الفاروق تفرق بین الحق والباطل من یصافحن
 .  انتھى. »   ، وانت یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الكفار

 .وھذا یشھد لھ الحدیث الذي یاتي بعده   

 .الخ . » ... ستكون فتنة « : قول ابن عباس ) :  148ص( قال مقبل   

فلننقلھ من ھناك ) دار المعرفة . ط  324ص 1ج( مصنوعة ھو في الآللي ال :قلت   
العقیلي ، حدثنا علي ابن سعید : » الآللي المصنوعة « قال في . لذكر السند تتمیمًا للفائدة 

الرازي ، حدثنا عبد اهللا بن داھر بن یحیى الرازي ، حدثنا ، ابي عن االعمش ، عن عبایة 
كتاب : فتنة فان أدركھا احد منكم فعلیھ بخصلتین  ستكون: االسدي ، عن ابن عباس انھ قال 

یقول وھو آخذ بیدي ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا وعلي بن ابي طالب ، فاني سمعت رسول اهللا
ھذا اول من آمن بي ، وھو اول من یصافحني یوم القیامة ، وھو فاروق ھذه « : علي 

منین ، والمال یعسوب الظلمة ، وھو االمة ، یفرق بین الحق والباطل ، وھو یعسوب المؤ
ابن داھر ، قال . » الصدیق االكبر ، وھو بابي الذي اوتى منھ ، وھو خلیفتي من بعدي 

 .كان ممن یخلو في الرفض وال یتابع على حدیثھ وانھ كذاب : العقیلي 

حدثنا ابو العباس محمد بن : لھ طریق آخر ، قال ابو احمد في الكنى : قال السیوطي   
عقوب بن یوسف ، حدثنا ابراھیم بن سلیمان الخزاز الفھمي ، حدثنا اسحاق بن بشر االسدي ی

. الغفاري قال ) كذا ( ، حدثنا خالد بن الحارث ، عن عوف ، عن الحسن ، عن ابي لیلة 
ستكون من بعدي فتنة ، فاذا كان ذلك    «: یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا

بن ابي طالب ، فانھ اول من یراني ، واول من یصافحني یوم القیامة ، وھو فالزموا علي 
الصدیق األكبر ، وھو فاروق ھذه االمة ، یفرق بین الحق والباطل ، وھو یعسوب 

 .» المؤمنین ، والمال یعسوب المنافقین 

اب اسحاق بن بشر كذ: وفي المیزان . اسناده غیر صحیح : قال الحاكم ـ اي ابو احمد ـ   
 .انتھى . في عداد من یضع الحدیث ، واهللا اعلم 
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كالم الذھبي مبني على انھ اسحاق بن بشر بن مقاتل الكاھلي ، وفي ذلك نظر ،  :قلت   
بني على الن في السند اسحاق بن بشر االسدي ، مع ان الكالم في الكاھلي محل نظر ، النھ م

روایة ، ال ندري اصحیحة ام ال ؟ وللحدیث شاھد في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن 
اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسین ، انبانا ابو : قال ) دار الفكر . ط  306ص 17ج( عساكر 

، انبانا ابو حبیب )   ظ   (الحسین ابن المھتدي ، انبانا علي بن عمر بن محمد الحربي 
، انبانا ابن بنت السدي یعني اسماعیل بن   احمد بن محمد البرتي) بن ( محمد  العباس بن

، عن فضیل بن مرزوق ، عن ابي سخیلة ، عن    موسى ، انبانا عمرو بن سعید البصري
أال إن ھذا اول من «  :بید علي فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اخذ رسول اهللا: سلمان وابي ذر قاال 

اول من یصافحني یوم القیامة ، وھذا الصّدیق االكبر ، وھذا فاروق ھذه آمن بي ، وھذا 
 .» األمة ، یفرق بین الحق والباطل ، وھذا یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الظالمین 

اخبرنا ابو القاسم ابن السمرقندي ، انبانا ابو الحسین عاصم بن الحسن ، انبانا ابو عمر   
، انبانا محمد بن احمد بن الحسن القطواني ، انبانا    اس بن عقدةبن مھدي ، انبانا ابو العب

حججت انا وسلمان فنزلنا : مخلد بن شداد ، انبانا محمد بن عبید اهللا ، عن ابي سخیلة قال 
اني ارى امورا قد ! یا ابا ذر : بابي ذر ، فكنا عنده ما شاء اهللا ، فلما حان منا خفوف قلت 

الزم : في الناس اختالف ، فان كان ذلك فما تامرني ؟ قال  حدثت ، واني خائف ان یكون
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كتاب اهللا عزَّ وجلَّ وعلي ابن ابي طالب ، فأشھد اني سمعت رسول اهللا

، واول من یصافحني یوم القیامة ، وھو الصدیق االكبر ،   علي اول من آمن بي« : یقول 
 .» اطل وھو الفاروق یفرق بین الحق والب

اخبرنا خالي القاضي ابو المعالي محمد بن یحیى القرشي ، انبانا ابو الحسن علي بن   
الحسن بن الحسین ، انبانا ابو العباس احمد بن الحسین بن جعفر العطار قراءة علیھ وانا 
اسمع في سنة احدى عشرة واربعمائة ، انبانا ابو محمد الحسن بن رشیق العسكري ، انبانا 

 . )43(، سنة سبع وتسعین ومائتین   د اهللا محمد بن رزین بن جامع المدینيابو عب

ا علي بن ھاشم بن البرید ، عن انبانا ابو الحسین سفیان بن بشر االسدي الكوفي ، انبان  
محمد بن عبد اهللا بن ابي رافع ، عن ابیھ ، عن علي بن ابي رافع ، عن ابي ذر انھ سمع 

، وأنت أول    انت أول من آمن بي« : یقول لعلي بن ابي طالب  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
روق الذي یفّرق بین الحق من یصافحني یوم القیامة ، وأنت الصّدیق األكبر ، وأنت الفا

 .   انتھى.    »   والباطل ، وانت یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الكفار

                                                           
. ( انتھى . زریق وسبعین : قال المحقق علیھ لفظتا رزین و تسعین غیر واضحتین من النسخة االزھریة ویصلح رسم الخط منھا ان یقرا ) 43(

 ) .المؤلف 
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بسند یالقي سند ابن عساكر )  139ص 1ج( وھذا الحدیث رواه في فرائد السمطین   
اخبرني الشیخ االمام المتقي المتقن كمال الدین احمد بن ابي الفضائل ابن ابي المجد : فقال 

انبانا الشیخ العدل الرضي الصدق :    كتابة من كرمان قال )44(المعالي بن الدخمیسي بن ابي
انبانا القاضي ابو محمد عبد اهللا بن : ابو علي الحسین بن صباح المصري قراءة علیھ ، قال 

لي بن الحسن الحسیني ، انبانا القاضي ابو الحسن ع   رفاعة بن غدیر السعدي العرضي
في السند بن رزین بن : وھنا التقى سنده وسند ابن عساكر ، وقال .    الخلعي قراءة علیھ

 .جامع المدیني سنة سبع وسبعین ومائتین 

: بسند آخر عن ابي بكر البیھقي إذنًا قال )  140ص 1ج( ورواه في فرائد السمطین   
حدثنا محمد بن علي االسفراییني ، انبانا أحمد بن محمد : انبانا الحاكم ابو عبد اهللا الحافظ قال 

انبانا علي : بن اسماعیل الطوسي ، حدثنا مذكور بن سلیمان ، حدثنا ابو الصلت الھروي قال 
رضي اهللا (بن ھاشم ، حدثنا محمد بن عبید اهللا بن ابي رافع ، عن ابیھ ، عن جده ، عن ابي ذر

أنت أول من آمن بي    «: یقول لعلي  )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(سمعت رسول اهللا: قال  )عنھ
، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق    وصدقني ، وأنت أول من یصافحني یوم القیامة

 .انتھى . » والباطل ، وانت یعسوب المسلمین ، والمال یعسوب الظلمة 

القاسمي في حاشیة  ولعل ھنا سقطًا ، فقد قال السید عبد اهللا ابن الھادي الحسن بن یحیى  
) العاشر : (  )علیھ السالم(في سیاق ذكر اربعین حدیثا وزیادة في امامة علي» كرامة االولیاء « 

اخبرنا العالمة مفتي الشام ابو نصر ھبة اهللا : اخرج محمد بن یوسف ـ أي الكنجي ـ قال 
اخبرنا عبد الرحمن القاضي ، اخبرنا ابو القاسم السمرقندي ، اخبرنا ابو القاسم بن سعدة ، 

بن عمرو الفارسي ، اخبرنا ابو احمد بن عدي ، حدثنا علي بن سعید بن بشیر ، حدثنا عبد 
تكون : ، حدثنا ابي ، عن االعمش ، عن عبایة ، عن ابن عباس قال  )45(اهللا بن داھر الرازي

فعلیھ بخصلة من كتاب اهللا ، وعلي بن ابي طالب ، فاني سمعت فتنة فمن ادركھا منكم 
ھذا أول من آمن بي ، وأول من «  :وھو آخذ بید علي وھو یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول

یصافحني ، وھو فاروق ھذه االمة ، یفرق بین الحق ، والباطل وھو یعسوب المؤمنین ، 
كبر ، وھو بابي الذي اوتى منھ ، وخو خلیفتي والمال یعسوب الظلمة ، وھو الصّدیق اال

 .» من بعدي 

في الجزء التاسع  )علیھ السالم(ھكذا اخرجھ محدث الشام في فضائل علي: قال ابن یوسف   
واخرجھ ابو نعیم واحمد بن حنبل بھذا السیاق ، وكذا . واالربعین من كتابھ بطرق شتى 

                                                           
 ) .المؤلف . ( حكى عن نسخة الدغیسي ) 44(
 ) .المؤلف . ( الدارمي ، وھو تصحیف : في االم ) 45(
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وھو تعصب عظیم من العقیلي واھل . نھ كذاب العقیلي واعّلھ بعبد اهللا بن داھر ، وزعم ا
فیما ندب امتھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نحلتھ ، وھذا دأبھم یجعلون البدعة ـ وھي مخالفة رسول اهللا

وتصدیقھ والعمل بموجب ما قالھ بدعة ، فاحفظ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وطاعتھ. ألھل بیتھ ـ سّنة 
، خّرج لھ الناصر ، وابو طالب ، والمرشد ،    عة وخیارھموابن داھر من ثقات الشی. ذلك 

، فعظم ذلك على النواصب وغاظھم ،    ومحمد فاكثر ، وعامة ما یرویھ في فضائل الوصي
في الكنى عن ابي العباس محمد بن یعقوب بن یوسف ، عن ابراھیم  )46(وقد اخرجھ الحاكم

، عن اسحاق بن بشر االسدي ، عن خالد بن الحارث ، عن  بن سلیمان الخزاز الفھمي
یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: ، عن الحسن ، عن ابي لیلى الغفاري قال    عوف

، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب ، فانھ أول من   ستكون فتنة من بعدي  «: 
وھو الصّدیق االكبر ، وھو فاروق ھذه األمة ، یراني ، وأول من یصافحني یوم القیامة ، 

 .» یفرق بین الحق والباطل ، وھو یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب المنافقین 

، ونھشوا لحمھ   وأعّلھ الذھبي وغیره باسحاق ، كعادتھم في من روى في فضائل اآلل  
رجم لھ صاحب ، ت   بغیر حجة إّال مجازفة وتعصبًا ، واسحاق من رجال المرشد باهللا

، وابن عدي في الكامل ،    الطبقات ، واخرجھ الطبراني في الكبیر عن سلمان وابي ذر معا
ھذا اول من آمن بي ، وھذا أول من یصافحني « : والعقیلي والبیھقي عن ابن عباس بلفظ 

یوم القیامة ، وھو الصّدیق االكبر ، وھذا فاروق ھذه االمة ، یفرق بین الحق والباطل ، 
 . )علیھ السالم(قالھ لعلي »ذا یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الظالمین وھ

امیر النحل وذكرھا ، واستعمل بعد ذلك في : الیعسوب : قال في القاموس وشرحھ   
 .انتھى . الرئیس الكبیر والسید المقدم 

د وقد نقلتھ وان كان قد مّر بعضھ ، لزیادة الفائدة وبیان ما سقط من روایة فرائ  
وبھذه الجملة ظھر تعدد الطرق وتعاضدھا ، كما ظھر تعصب الجارحین لمن . السمطین 

جرحوه من رواتھا ، وان الحدیثین اللذین اوردھما مقبل عن ابي ذر وابن عباس اصلھما 
 .حدیث واحد تعددت رواتھ 

موضوع ، والمتھم بھ عبد اهللا بن  )47()ج ( قال مقبل بعد ذكره لحدیث ابن عباس . نعم   
لیس بشيء ، ما یكتب عنھ انسان : داھر ، فانھ كان غالیا في الرفض ، قال یحیى بن معین 

 .فیھ خیر 

                                                           
 .ھو الحاكم أبو أحمد ) 46(
 .بن الجوزي ال» الموضوعات « رمز لكتاب ) 47(
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انھ ال یجوز تقلید ابن الجوزي وابن معین ، فابن الجوزي تابع البن معین ،  :والجواب   
في تھذیب التھذیب ، في ترجمة تلید عن ابن معین وابن معین بنى على اصلھ الذي حكاه عنھ 

كان یشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو احدًا من اصحاب رسول : انھ قال في تلید 
انتھى . دجال ال یكتب عنھ وعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس اجمعین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .المراد 

ي مینا اآلتي قریبا ، مع ان الخطیب قال في تاریخھ في ویشیر إلیھ أیضًا كالمھ ف  
 »ھذا اول من یصافحني یوم القیامھ « : ترجمة عبد اهللا بن داھر بعد ان ذكر اول الحدیث 

قرأت في اصل كتاب ابي الحسن بن الفرات بخطھ ، اخبرنا : وذكر قول ابن معین فیھ ثم قال 
بن اسحاق ابن محمود الفقیھ ، اخبرنا  محمد بن العباس الضبي الھروي ، حدثنا یعقوب

انتھى . عبد اهللا بن داھر یحیى االحمري الرازي شیخ صدوق : صالح بن محمد االسدي قال 
. 

لیلة وفد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت مع النبي: حدیث ابن مسعود ) :  149ص( قال مقبل   
: ، قلت    ت الي نفسي یابن مسعودنعی: ما شانك یا رسول اهللا ؟ قال : الجن ، فتنفس فقلت 

ما شانك بابي : ابو بكر ، فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت : ؟ قلت  من: فاستخلف قال 
؟ قلت علي بن  من: فاستخلف قال : قلت : ، قال  نعیت الي نفسي: وامي یا رسول اهللا ؟ قال 

 . »معین اكتعین والذي نفسي بیده لئن اطاعوه لیدخلن الجنة اج«  :ابي طالب ، قال 

، وكان   موضوع ، والحمل فیھ على مینا ، وھو مولى لعبد الرحمن بن عوف) : ج (   
بظر ُاّمھ ]   الماص   [لیس بثقة ، ومن مینا العاض : قال یحیى بن معین . یغلو في التشیع 

 .كان یكذب : ؟ وقال ابو حاتم الرازي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حتى یتكلم في اصحاب رسول اهللا

ان ظاھره ان ابن معین یرى مینا قد تكلم في اصحاب : ، وباهللا التوفیق والجواب   
.    النھ روى حدیثا یدل على ان علیًا اولى بالخالفة من ابي بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

صلى (ین یتكلم في اصحاب النبيوعلى ھذا فكل من روى حدیثا یدل على ذلك فھو عند ابن مع

وكل من شتم عثمان أو طلحة أو احدًا من « : وھو عنده مجروح ، لقولھ  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .» دجال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اصحاب رسول اهللا

فكیف .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فظھر ان مرجع جرحھ إلى الروایة لما یدل على تقدیم علي  
ن الجوزي على اّن الروایة موضوعة بقول ابن معین في الراوي ؟ وقول ابن معین یحتج اب

في الراوي ھو من اجل الروایة ، فالحكم بسقوط الروایة عند ابن معین مقدم على الحكم 
واحتجاج ابن الجوزي ، . بسقوط الراوي ، وسقوط الراوي عنده مرتب على سقوط الروایة 

بن معین في الراوي ، یجعل سقوط الحدیث مرتبا على على ان الحدیث موضوع بكالم ا
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سقوط الراوي ، بمعنى ان سقوط الراوي ھو الدلیل على ان الحدیث موضوع ، وذلك خالف 
الظاھر من مذھب ابن معین ، الن الدلیل عنده على سقوط الراوي ھو ان حدیثھ موضوع ، 

وز تقلیده وال تقلید ابن فلھذا ال یج. وحكمھ بوضعھ النھ مخالف لمذھبھ في الصحابة 
 .الجوزي المقلد لھ 

في ترجمة ابراھیم بن الحكم ابن » المیزان « وكذلك ابو حاتم ، فقد قال الذھبي في   
كذاب ، روى في مثالب معاویة فمزقنا ما : قال ابو حاتم . شیعي جلد ، لھ عن شریك : ظھیر 

 .انتھى . كتبنا عنھ 

ان یتبعون اال الظن وما تھوى االنفس  (مذھبھ ؟  فكیف یقبل جرح من یجرح بمخالفة  
 . )48()ولقد جاءھم من ربھم الھدى 

دار . ط  325ص 1ج ( قال السیوطي في الآللي المصنوعة : فلنذكر سند حدیث مینا   
، عن    ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابیھ ، عن مینا )49(ـ الطبراني ـ حدثنا الدیري) : المعرفة 

:    فاستخلف ، قال: قلت : إلى ان قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت مع النبي: ابن مسعود قال 
، فسكت  عمر:  قلتمن : قلت فاستخلف قال) : إلى ان قال ( ابو بكر ، فسكت : ؟ قلت    من

اما والذي « : علي ابن ابي طالب ، قال : ؟ قلتمن:   فاستخلف قال: قلت): إلى ان قال(
 . »نفسي بیده لئن اطاعوه لیدخلن الجنة اجمعین 

حدثنا محمد بن عبد اهللا : رواه الطبراني من طریق آخر فقال : قال السیوطي   
الحضرمي ، حدثنا علي بن الحسین بن بردة العجلي الذھبي ، حدثنا یحیى بن یعلى االسلمي 

صبیح ، حدثنا سعید بن مسلم ، عن ابي مرة الصنعاني ، عن ابي عبد اهللا ، عن حرب بن 
لیلة الجن ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(استتبعني رسول اهللا: ، عن ابن مسعود قال  )50(الحذلي

ثم انصاع في جبال  »ال تبرح    «: قال فانطلقت معھ حتى بلغنا اعلى مكة ، فخط علي خطا و
، فرایت الرجال ینحدرون علیھ من رؤوس الجبال حتى حالوا بیني وبینھ ، فاخترطت 

ال «  :ثم ذكرت قولھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الضربن حتى استنقذ رسول اهللا: السیف وقلت 
وانا قائم ،  )اهللا علیھ وآلھ وسلم صلى(فلم ازل كذلك حتى اضاء الفجر ، فجاء النبي »تبرح حتى آتیك 

لو مكثت شھرا ما برحت حتى تاتیني ، ثم شبك : قلت » ما زلت على حالك ؟ « : فقال 
اني وعدت ان یؤمن بي الجن واالنس ، فاما االنس قد آمنت : اصابعھ في اصابعي وقال 

اال ! رسول اهللا یا : قلت  »وما اظن اجلي اال قد اقترب : قال بي ، واما الجن فقد رأیت ، 

                                                           
 . 23: النجم ) 48(
 ) .المؤلف . ( الدَبري بالباء الموحدة : الصواب ) 49(
 ) .المؤلف . ( الجدلي بالجیم والدال المھملة : الصواب ) 50(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


یا رسول اهللا اال تستخلف : تستخلف ابا بكر ؟ فاعرض عني ، فرایت انھ لم یوافقھ ، فقلت 
:   یا رسول اهللا اال تستخلف علیا ؟ قال: ؟ فاعرض عني ؟ فرایت انھ لم یوافقھ ، فقلت    عمر

 .تھى ان. »    ذاك والذي ال الھ غیره لو بایعتموه واطعتموه ادخلكم الجنة اجمعین« 

)  95ص 3ج   (والحدیث من روایة مینا في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
. 

البظر ما بین اسكتي المراة ـ « : الماص بظر ُامھ ، قال في القاموس : قول ابن معین   
 .انتھى . »   امصص بظر فالنة: الى ان قال ـ وھو یمصھ ویبظره ، أي قال لھ 

بالمعجمة ـ    الماض ـ: الماص ـ بالمھملة ـ وفي كتاب مقبل : وھذه الكلمة في المیزان   
 .والمعنى متقارب أو اللفظ مترادف 

 .» اولكم ورودًا علي الحوض « : حدیث ) :  149ص( قال مقبل   

ابن ) :    326ص 1ج( نورده بسنده لتمام الفائدة ، قال في الآللي المصنوعة  :قلت   
دثنا محمد بن جعفر بن یزید ، حدثنا اسماعیل بن عبد اهللا بن میمون ، حدثنا ابو عدي ، ح

معاویة الزعفراني عبد الرحمن بن قیس ، حدثنا سفیان الثوري ، عن سلمة بن كھیل ، عن 
رودًا علي الحوض اولكم و  «: مرفوعًا  )51(ابي صادق ، عن علیم الكندي ، عن سلیمان

ابو معاویة كذاب یضع الحدیث ، وتابعھ سیف بن محمد . » اولكم اسالمًا علي بن ابي طالب 
 .انتھى .    عن الثوري وھو شر منھ

ابو : ھذا الحدیث ال یصح ، قال احمد بن حنبل  )52()ج : ( قال مقبل بعد ذكر الحدیث   
متروك ، وقال :    یة الزعفراني لم یكن حدیثھ بشيء ومتروك ، وكذا قال النسائيمعاو

كان یضع : كذاب ، وقال ابو علي بن محمد : ذھب حدیثھ وقال ابو زرعة : البخاري ومسلم 
. الحدیث ، وقد روى ھذا الحدیث سیف بن محمد ، عن الثوري ، وسیف شر من معاویة 

 .انتھى 

قلدون في الجرح لمخالفتھم في سببھ ، مع ان ھذه الحكایات عنھم انھم ال ی :والجواب   
مرسلة ، والروایة عن احمد بن حنبل في كتاب الجرح والتعدیل البن ابي حاتم بواسطة 

والروایة عن . الكتابة ، فھي معلولة ، وقد قدمنا تھمة ھذا الكتاب لكثرة جرح الشیعة فیھ 
م ، وال یثبت عندنا ما رواه عن ابیھ ، بل ھو متھم مع النسائي لعلھا من طریق ابنھ عبد الكری

ذھب حدیثھ ، : واما قول من قال . انھم قد ذكروا ان النسائي یتعنت في الجرح كما قدمناه 
فلعلھم ارادوا ذھبت كتبھ فضاع حدیثھ ، بل ھو الظاھر ، الن عبارة الجرح المعروفة ـ 

                                                           
 ) .المؤلف . ( سلمان : كذا ، والصواب ) 51(
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 52(
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ن ابي زرعة فلعلھ اراد ما رواه في الفضائل واما الروایة ع. ذاھب الحدیث ـ ال ذھب حدیثھ 
 .بناء على ظنھ لمخالفتھا لعقیدتھ في الصحابة 

انھ اخرج لھ الترمذي ، فدل ذلك على انھ ال یرى » المیزان « واما سیف فقد افاد في   
 .فیھ رأي ابن الجوزي ، ومع ھذا فللحدیث اسانید 

اخرجھ ) : دار المعرفة . ط  326ص 1ج( قال السیوطي في الآللي المصنوعة   
الخطیب ، انبانا احمد بن محمد بن غالب ، حدثنا ابو بكر االسماعیلي ، حدثنا احمد بن حفص 

، عن سفیان   ، حدثنا محمد بن ابان ، حدثنا داود بن مھران ، حدثنا سیف بن محمد  السعدي
 .  بھ

ا عبید بن حاتم الحافظ حدثنا ابو بكر بن اسحاق ، حدثن: واخرجھ الحاكم في المستدرك   
والحدیث . ، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب ، حدثنا سیف بن محمد ، حدثنا سفیان الثوري بھ 

 ) . 136ص 3ج( في مستدرك الحاكم 

حدثنا یحیى ابن ھاشم ، : واخرجھ الحارث بن ابي اسامة في مسنده : قال السیوطي   
 .حدثنا الثوري بھ ، ویحیى ھو السمسار كذاب 

إذا كان من اصولھم جرح من روى ما یخالف عقیدتھم في الصحابة من الشیعة  :لت ق  
وقال ابو بكر بن ابي :    قال السیوطي. ، فال ینبغي االلتفات إلى جرحھم لرواة ھذه الفضائل 

، عن سلمة بن كھیل ، عن ابي   ، حدثنا عبد الرزاق ، عن سفیان   حدثنا ابو مسعود: عاصم 
اول ھذه االمة ورودًا على نبیھا اولھا اسالمًا « : لكندي ، عن سلمان قال صادق ، عن علیم ا
وھذه متابعة قویة جدا ، وال یضر ایراده بصیغة الوقف ، الن لھ حكم . » علي بن ابي طالب 

 .الرفع 

حدثنا :   روى ابو بكر بن مردویھ قال: وقال المؤلف في العلل ـ أي ابن الجوزي ـ   
، حدثنا محمد بن احمد الواسطي ، حدثنا اسحاق بن   صدقة المصري احمد بن القاسم بن

الصیف ، حدثنا محمد بن یحیى المازني ، حدثنا سفیان الثوري ، عن قیس بن مسلم الجدلي ، 
أولكم ورودًا على   «: قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن علیم الكندي ، عن سلمان ، عن النبي

.    محمد بن یحیى ، منكر الحدیث: ، ثم قال  »ابي طالب  الحوض أولكم اسالمًا علي بن
 .انتھى 

والعجب من المصنف ـ یعني ابن الجوزي ـ انھ قال في العلل ، باب فضل علي بن ابي   
قد وضعوا احادیث خارجة عن الحد ، ذكرت جمھورھا في كتاب الموضوعات ، : طالب 

متنھ غیر  ]ان  [وھذا یدل على .   یثوانما اذكرھا ھنا ما دون ذلك ، ثم اورد ھذا الحد
ھذا االمر بعینھ ) كذا ( موضوع فكیف یورده في الموضوعات ؟ وقد عاب علیھ الحافظ 
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انھ یورد حدیثا في كتاب الموضوعات ویحكم بوضعھ ثم یورده في العلل ، : فقالوا 
 .ناقض وھذا ت. وموضوعھ االحادیث الواھیة التي لم ینتھ الى ان یحكم علیھا بالوضع 

حدثنا علي بن عبد اهللا بن : وقال الحافظ عبد الغني بن سعید في ایضاح االشكال   
الفضل ، حدثنا محمد بن جریر ، حدثنا محمد بن عماد الرازي ، حدثنا ابو الھیثم السندي ، 
حدثنا عمر بن ابي قیس ، عن شعیب بن خالد ، عن سلمة بن كھیل ، عن ابي صادق االسدي 

ان اول ھذه االمة ورودًا على نبیھا الحوض    «: قال سلمان : قال  )53(ليسمعت ع: قال 
 .انتھى . واهللا اعلم » اولھا ایمانًا علي بن ابي طالب 

اول )علیھ السالم(فظھر بھذه الجملة قوة الحدیث ، مع ان لھ شواھد في الداللة على اّن علیا  
والحدیث بالسند الذي من طریق ابي معاویة الزعفراني ھو . سالمًا ، منھا ما قد مر االمة ا

قلت : وقال ) .   دار الفكر. ط  306ص 17ج( في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 
ورواه یحیى بن یمان عن الثوري ، وزاد في اسناده علیا ، اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي : 

: الحسین بن النقور ، وابو محمد بن ابي عثمان ، وابو القاسم بن البسري قالوا ، انبانا ابو 
انبانا ابو الحسن احمد ابن محمد ابن موسى ابن القاسم بن الصلت المجبر ، انبانا ابو بكر 

) یحیى ( محمد بن القاسم ابن بشار ، انبانا محمد ابن عثمان بن ابي شیبة ، انبانا ابي ، انبانا 
: ، عن سفیان ، عن سلمة ابن كـھیل ، عن ابي صـادق عن علیم ، عن سلمان قال    بن یمان

الحـوض یوم القیامـة اولھـم اسالمـًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان اول ھذه االمة ورودًا عـلى نبیھا« 
 .  »   علي بن ابي طالب

بن الحسن ، انبانا  اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي ، انبانا ابو الحسین عاصم: وقال   
عبد الواحد بن محمد بن عبد اهللا ، انبانا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة ، انبانا احمد بن 
الحسین بن عبد الملك االودي ، انبانا اسماعیل بن عامر ، حدثني كامل ابو العالء ، عن 

: ان قال ، عن ابي صادق ، عن علیم ، عن سلم   ، عن سلمة بن كھیل) السمط ( عامر بن  
اولھا اسالمًا علي بن ابي طالب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان اول ھذه االمة ورودًا على رسول اهللا« 
 .انتھى . » 

اخبرنا احمد بن موسى ) : المكتبة االسالمیة . ط  15ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
، حدثنا جعفر بن بن الطحان اجازة ، عن القاضي ابي الفرج الخیوطي ، حدثنا ابن عبادة 

، عن سلمة    محمد الخلدي ، حدثنا عبد السالم بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوري
قال رسول : قال )رحمھ اهللا(بن كھیل ، عن ابي صادق ، عن علیم بن قعین الكندي ، عن سلمان

                                                           
 ) .المؤلف . ( كذا ، ولعل األصل علیًا ) 53(
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اسالمًا علي بن ابي اول الناس ورودًا علي الحوض اولھم «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .»  )علیھ السالم(طالب

من كتاب المسند  32( تحت عنوان » مناقب المغازلي « وفي الكتاب المطبوع بجنب   
البي الحسین عبد الوھاب بن الحسن بن الولید الكالبي المعروف بابن اخي تبوك مسند 

حدثنا : مد ، قال ـ حدثنا عثمان بن مح 10وذلك الحدیث ـ ) ھـ  396دمشق المتوّفى سنة 
حدثنا یحیى : حدثنا محمد بن عبد اهللا بن حبان قال : محمد بن یونس بن موسى الكدیمي قال 

بن یمان ، عن سفیان الثوري ، عن سلمة بن كھیل ، عن ابي صادق ، عن علیم الكندي ، 
یھا اولھا اول ھذه االمة ورودًا على نب«  :قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن سلمان ، عن النبي

 .» اسالمًا علي بن ابي طالب 

 83ص 1ج( قال المحقق على ترجمة االمام علي بن ابي طالب من تاریخ ابن عساكر   
. ط  503ص 7ج( ورواه أیضًا ابو بكر بن ابي شیبة في باب فضائل علي من المصنف ) : 

كھیل ، عن ابي ثنا قیس ، عن سلمة ابن : حدثنا معاویة بن ھشام قال : قال ) دار الفكر 
ان اول ھذه االمة ورودًا على نبیھا اولھا اسالمًا « : صادق ، عن علیم ، عن سلمان قال 

 .» علي بن ابي طالب 

من مجمع  )علیھ السالم(كما في باب فضائل علي )54(ورواه الطبراني في الكبیر: قال   
ـ في    ورجالھ ثقات ، ورواه أیضًا عنھ ـ أي عن الطبراني: قال )  102ص 9ج( الزوائد 

مؤسسة . ط  144ص 13ج( من كنز العمال )علیھ السالم(ـ في فضائل علي 367الحدیث ـ 
 ) .الرسالة 

 .في قسم االفعال  )علیھ السالم(ھو في كنز العمال في فضائل علي :قلت   

« ورواه أیضًا في ترجمة امیر المؤمنین من كتاب ) :  84ص( قال المحقق المذكور   
حدثنا : قال ) .    ب   15الورق ( الحمد بن عمرو بن ابي عاصم النبیل » اآلحاد والمثاني 

، عن سلمة ابن كھیل ، عن ابي    ابو بكر بن ابي شیبة ، انبانا معاویة بن ھشام ، انبانا قیس
صلى اهللا (اول ھذه االمة ورودًا على نبیھا« : قال .  )رضي اهللا عنھ(یم ، عن سلمانصادق ، عن عل

ورواه أیضًا ابن االعرابي في . »  )رضي اهللا عنھ(اولھا اسالمًا علي بن ابي طالب )علیھ وآلھ وسلم
بن ( انبانا جعفر :   قال) .   ، ب 125، وفي نسخة الورق  160الورق  5ج( معجم الشیوخ 

بن الحسین بن زیاد بن صالح بن مدرك ابو یحیى الزعفراني مولى بني قیس الرازي محمد 
، انبانا عبد السالم بن صالح ، انبانا عبد الرزاق ، عن الثوري ، )  78قدم علینا بغداد سنة 

                                                           
 .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت . ط  265ص:  6المعجم الكبیر ج: راجع ) 54(
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قال : عن سلمة بن كھیل ، عن ابي صادق ، عن علیم بن قیس الكندي ، عن سلمان قال 
اول الناس ورودًا علي الحوض اولھم اسالمًا علي بن    «:  )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(رسول اهللا
 .» ابي طالب 

، اخبرنا    في ترجمة محمد بن ابان المخرمي) :  81ص 2ج( وفي تاریخ الخطیب   
نبانا احمد بن حفص : انبانا ابو بكر االسماعیلي ، قال : احمد بن محمد بن غالب قال 

نبانا : نبانا داود بن مھران قال : قال . نا محمد بن ابان المخرمي نبا: السعدي امالًء ، قال 
صلى (سیف بن محمد ، عن سفیان ، عن سلمة بن كھیل ، عن االغر ، عن سلمان ، عن النبي

وقد . » اولكم واردة على الحوض اولكم اسالمًا علي بن ابي طالب « : قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .خطیب مرت حكایة السیوطي لھ عن ال

ورواه أیضًا :    ) 85ص( قال المحقق على ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
: قال ) دار إحیاء التراث العربي . ط  17ص 4ج( في ترجمة امیر المؤمنین من اسد الغابة 

وانبانا ابو الطیب محمد بن ابي بكر بن احمد المعروف بكلى االصبھاني كتابة ، وحدثني بھ 
ابي بكر بن جلدك الموصلي ، عنھ ، اخبرنا ابو علي الحداد ، انبانا احمد بن عبد  عثمان بن

، حدثنا بن عبد االعلى الصنعاني ، حدثنا   اهللا ابن اسحاق ، انبانا سلیمان بن احمد بن ایوب
عبد الرزاق ، حدثنا الثوري ، عن سلمة بن كھیل ، عن ابي صادق ، عن علیم الكندي ، عن 

» اول ھذه االمة ورودًا على نبیھا اولھا اسالما علي بن ابي طالب   «: قال  سلمان الفارسي
 .، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن قیس بن مسلم    رواه الدبري. 

ورواه أیضًا في اول ترجمة امیر المؤمنین من ) :  85ص  (قال المحقق في   
 ) . 457ص 2ج( االستیعاب 

حدثنا احمد بن قاسم ، عن : قال )  28ص 3ج(  وفي طبعة اخرى بھامش االصابة  
، عن الثوري ،   )  كذا   (قاسم بن اصبغ ، عن الحارث بن ابي اسامة ، عن یحیى بن ھشام 

كذا ، ولعلھ عن ابي صادق وعن حنش بن المعتر ( عن سلمة ، عن ابي صادق ، عن خنیس 
:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللاقال : عن علیم الكندي ، عن سلمان الفارسي قال ) واهللا اعلم 

 .» طالب  اولكم ورودًا علي الحوض اولكم اسالمًا علي بن ابي« 

ورواه أیضًا الخوارزمي في الحدیث الثالث من الفصل : قال المحقق في ھذه الصفحة   
اخبرنا ابو الحسن علي بن : قال ) مؤسسة النشر اإلسالمي . ط  52ص(الرابع من مناقبھ 

،   ، اخبرني اسماعیل بن احمد ، اخبرني والدي احمد ابن الحسین البیھقي  العاصمي احمد
اخبرني محمد بن عبد اهللا الحافظ ، اخبرنا ابو علي الحسین بن علي الحافظ ، حدثنا ابو 
جعفر محمد بن عبد الرحمن القرشي ، حدثني ابو الصلت الھروي ، حدثني عبد الرزاق 
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قال سفیان الثوري ، عن سلمة ابن كھیل ـ اي إلى آخر السند : ویحیى بن الیمان قاال 
 .والحدیث ـ فظھر ان للحدیث طرقا عدیدة یقوي بعضھا بعضًا 

 . »...ان اخي ووزیري « : حدیث ) :  149ص( قال مقبل   

» دار المعرفة . ط  326ص 1ج( » الآللي المصنوعة « قال في . نورده بسنده : قلت   
ا محمد بن سھل بن ایوب ، حدثنا عمار بن رجاء ، حدثنا عبید اهللا بن ابن حبان ، حدثن: 

ان اخي ووزیري    «: موسى ، حدثنا مطر بن میمون االسكافي ، عن انس مرفوعًا 
اھلي وخیر من اترك بعدي ، یقضي دیني وینجز موعودي علي  ]في  [وخلیفتي من بعدي 

ھذا موضوع ، والمتھم بھ مطر ، فان : » المیزان « قال في : آفتھ مطر ، قال السیوطي .  »
 .عبید اهللا ثقة شیعي ، ولكنھ اثم بروایة ھذا االفك ، واهللا اعلم 

مطر بن میمون یروي المضوعات ، ال تحل : قال ابن حبان :  )55()ج ( قال مقبل   
 .الروایة عنھ 

قد ظھر ان السابق في ھذا ھو قول ابن حبان ، وتبعھ : ، وباهللا التوفیق  والجواب  
الذھبي وابن الجوزي ، وقلدھم مقبل ، والجامع لھم بغض الشیعة وكراھیة احادیث الشیعة 

اما مطر فانھ ال حجة لھم في .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وذریة رسول اهللا )علیھ السالم(في فضل علي
ا زعیمھم ابن حبان لما ذكر ترجمتھ في كتابھ المسمى كتاب جرحھم لھ ، وھذ

وادعى انھ كان ممن یروي » المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین    «
یروي عن انس ما لیس من حدیثھ في : الموضوعات عن االثبات ، احتج لھذه الدعوى بقولھ 

عن انس بن مالك ان  روى. فضل علي بن ابي طالب وغیره ، ال تحل الروایة عنھ 
ان اخي ووزیري ، وخلیفتي في اھلي ، وخیر من اترك بعدي ، «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

: اخبرنا محمد بن سھل ابو تراب قال  »یقضي دیني وینجز موعدي علي بن ابي طالب 
ر ، عن انس حدثنا مط: ، قال    بن موسى) كذا ( حدثنا عبد اهللا : حدثنا عمار بن رجاء ، قال 

 .انتھى . بن مالك 

فھذه ھي حجتھ التي احتج بھا ، وكذلك فعل الذھبي في ترجمتھ ، اورد ھذا الحدیث   
ابن عدي ، حدثنا حاجب بن : واضاف إلیھ من االحادیث التي تنكرھا قلوب النواصب فقال 

مطر ، عن  ، حدثني مطر بن ابي   مالك ، حدثنا علي بن المثنى ، حدثني عبید اهللا بن موسى
عمار بن رجاء ، .  »النظر إلى وجھ علي عبادة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(انس ، قال النبي

ان اخي ووزیري وخلیفتي في اھلي « : حدثنا عبید اهللا ، حدثنا مطر ، عن انس مرفوعًا 
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كتب الي من . كالھما موضوعان : قال الذھبي  » )رضي اهللا عنھ(وخیر من اترك بعدي علي
المدینة النبویة الطواشي محسن رئیس الخدام انبأنا ابن رواح ، انا السلفي ، انا ابو مطیع ، انا 

، حدثنا شعیب بن  ]الدھشتاني  [ابو سعید الحافظ ، حدثنا محمد بن احمد بن القاسم الدھستاني 
انس احمد الحنبلي ، حدثنا علي بن المثنى ، حدثنا عبید اهللا بن موسى ، حدثني مطر ، عن 

یا انس ھذا حجتي على « : فرآى علیًا مقبًال فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت عند النبي: قال 
ابن زیدان البجلي ، حدثنا عبد : وھذا باطل أیضًا ، ولھ اسناد آخر فقال » امتي یوم القیامة 

لسًا مع كنت جا«: الرحمن ابن سراج ، حدثنا عبید اهللا بن موسى ، عن مطر ، عن انس قال 
قلت من ھذا ؟ ! یا انس :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إذ اقبل علي فقال النبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

علي بن سھل ، .  »یا انس انا وھذا حجة اهللا على خلقھ : ھذا علي بن ابي طالب فقال : 
وصاحبي وابن  علي اخي« : حدثنا عبید اهللا ، حدثنا مطر االسكاف ، عن انس مرفروعًا 
این لقیت أنسا ؟ : قلت لمطر  »عمي وخیر من اترك بعدي ، یقضي دیني وینجز موعدي 

المتھم بھذا وما قبلھ مطر ، فان عبید اهللا ثقة شیعي ، ولكنھ اثم : بالخرابیة ، قال الذھبي : قال 
 .انتھى من المیزان من ترجمة مطر . بروایة ھذا االفك 

رارًا انھم یجرحون الرجل بروایتھ لما ینكرونھ في فضائل وبھذا یتضح ما كررناه م  
لمخالفتھ عقیدتھم في الصحابة ، وال یحتاجون لجرحھ إلى امر آخر ; علي وسائر اھل البیت 

، ككونھ ال یصلي أو كونھ یشرب الخمر ، بل اعتمدوا في جرح الشیعة انھم رووا تلك 
طول حیاتھ ، فعلموا ما ھو  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(االحادیث ، كأن العثمانیة كانوا عند رسول اهللا

 .الصحیح من الروایات وما ھو المكذوب 
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 ثقل روایة الفضائل واالستدالل على انھ ال یجرح بالتفّرد بھا

 

ومن العجیب تغافل ابن حبان ومن حذا حذوه في انكار ما یروي عن المشاھیر ، مما   
د أو اثنان ، فیجعلوا تلك الروایة منكرة ، بدعوى انھ ال لیس یرویھ عن المشاھیر إّال واح

یرویھا سائر الرواة عن المشاھیر ، یوھمون انھا لو كانت صحیحة لرواھا الحفاظ من تالمیذ 
المشاھیر ، كما رووا سائر حدیثھم وال شتھرت عنھم كما اشتھر سایر حدیثھم ، وھذا تغافل 

علیھ (تسعد كثیرًا من المشاھیر على نشر فضائل علي وتجاھل ، فانھم یعلمون ان الحال لم تكن

افال یرضى ابن حبان واضرابھ عن المحدث إّال ان یكون حدیثھ مما ال تأباه السیاسة  )السالم
 االمویة بحیث لو عرض على الحجاج بن یوسف لما انكره ؟

ال ھذا ھو الظاھر ، فان القوم حذوا حذو بني اسرائیل في كتمان الحق ، وصاروا   
ولن ترضى عنك الیھود وال  (: یرضون عن احد حتى یتبع ملتھم ، كما قال اهللا تعالى 

ولوال كتمان القوم للحق لذكروا ھذا العذر الواضح واعتذروا  )56()النصارى حتى تتبع ملتھم 
وقد .  )معلیھ السال(بھ لمن تفرد عن انس وسفیان وعبد الرزاق وغیرھم في روایة فضائل علي

عرفوا ان الراوي كان یخاف الدولة ، ثم صار الجمھور على مذھب الدولة ، فكان الراوي 
أفال یكون ھذا عذرًا في ترك نشر الفضائل واالقتصار على . یخاف عدوان الجمھور وأذیتھم 

 ابالغھا لمن یوثق بھ في كتمانھا عمن یخشى ضّره ؟

إّال إذا كانت مما شأنھ ان لو كان الشتھر ، ولكن والحاصل انھا ال ترد الروایة بالتفرد   
الحقیقة التي ال ریب فیھا ان احادیث في فضائل علي لیست مما شأنھ ان لو كان رواه انس 
مثًال الشتھر عنھ من طریق الرواة المختلفین في المذھب ، بل ھو مما من شأنھ ان یكتم ، إما 

من الصحابة ، فأسباب الكتم متوفرة رغبة  )السالم علیھ(خوفًا وإما حسدًا وإما تعصبًا لغیر علي
اقرب إلى ان تكون فیمن رواھا  )علیھ السالم(ورھبة ، حتى صارت روایة الفضائل في علي

 .دلیل االیمان الراسخ والعزیمة القویة في نصرة الحق وأھلھ 

في شرح » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى في حاشیة   
تمأل االرض جورًا    «: حدیث احمد بن حنبل بسنده عن ابي ھارون العبدي ومطر الوراق 
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وأما مطر الوراق فھو مطر بن میمون : قال . الحدیث  »وظلمًا فیخرج رجل من عترتي 
المحاربي االسكاف الزیدي الثقة العباد النحریر ، اخبر الدوانیقي انھ رئي وبشیر یدخالن 

ما كنت اظن الصوم ابقى منھما ما یحمالن بھ : بن عبد اهللا بالسالح ، فقال على ابراھیم 
 .السالح 

ان مطرًا روى االحادیث التي نقلتھا آنفًا من میزان الذھبي ، ثم : ثم ذكر السید عبد اهللا   
عبید اهللا شیعي ثقة موضوعة باطلة ، المتھم بھا مطر ، فان : قال الذھبي : قال السید عبد اهللا 

مطر من الثقات الزھاد والشیعة الخلص ، ولم یتفرد بھذه : قلت : ، قال السید عبد اهللا 
وأما الجزم بوضعھا فھو الخرق العظیم والبھتان ، وما . االحادیث ، بل قد توبع علیھا 

واالخبار مستندھم إّال مخالفتھا لما تقرر عندھم من الزخارف الممّوھة والقواعد الباطلة ، 
ثم ذكر السید شواھد . الكاذبة ، وال یالم الذھبي على ھذا ، فالعدو یرمي عدوه بأكثر من ھذا 

 »ان اخي ووزیري « : وأما حدیث : الروایات المذكورة التي رواھا مطر ـ إلى ان قال ـ 
القاسم بن جند ، عن انس ، اخرجھ محمد بن سلیمان والقاسم ، إلى آخره ، فقد تابعھ فیھ 

السمان في أمالیھ ، وعلى فصولھ  ]و  [، واخرج لھ محمد بن سلیمان    ترجم لھ في الطبقات
 .أیضًا شواھد كثیرة قد تقدم نقل شيء منھا 

الخ ، فمن شواھده ما اخرجھ الطبراني في الكبیر من  »...علي اخي « : واما حدیث   
انت اخي ووزیري ، تقضي دیني وتنجز ! أال ارضیك یا علي «: حدیث ابن عمر مرفوعًا 

موعدي وتبري ذمتي ، من احبك في حیاة مني فقد قضى نحبھ ومن احبك في حیاة منك 
بعدي ختم لھ باالمن واالیمان وآمنھ اهللا یوم الفزع ، ومن مات وھو یبغضك یا علي مات 

 .» ما عمل في االسالم میتة جاھلیة ، یحاسبھ اهللا ب

 . » )علیھ السالم(خیر البریة علي« : حدیث ابي سعید عند الخوارزمي مرفوعًا : ومنھا   

ھم شر الخلق والخلیقة یقتلھم « : حدیث مسروق عن عائشة في الخوارج : ومنھا   
واخرجھ محمد ابن سلیمان  »خیر الخلق والخلیقة وأقربھم عند اهللا وسیلة یوم القیامة 

انتھى . وأحمد بن حنبل ، وقد تقدم كثیر من شواھد ھذه االحادیث في المؤاخاة وغیرھا 
 .المراد 

: فقال )  126ص 1ج( وحدیث ابن عمر ، ذكر المحقق على ترجمة االمام علي   
المعجم « من مسند عبد اهللا بن عمر من )  100( وقریبًا منھ ، رواه الطبراني في الحدیث 

حدثنا محمد بن عثمان بن : قال ) دار إحیاء التراث العربي . ط  321ص 12ج( » الكبیر 
ابي شیبة ، انبانا محمد بن یزید ھو ابو ھاشم الرفاعي ، انبانا عبد اهللا بن محمد الطھوي ، 

في ظلل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بینما انا مع النبي: عن لیث ، عن مجاھد ، عن ابن عمر قال 
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صلى اهللا علیھ وآلھ (بلى یا رسول اهللا: قال  اال ارضینك یا علي ؟« : فقال : ل ـ بالمدینة ـ إلى ان قا

انت اخي ووزیري ، تقضي دیني ، وتنجز موعدي ، وتبرئ ذمتي ، فمن احبك : قال  )وسلم
في حیاة مني فقد قضى نحبھ ، ومن احبك في حیاة منك بعدي ختم اهللا لھ باألمن واالیمان ، 

رك ختم اهللا لھ باالمن واالیمان ، وآمنھ یوم الفزع االكبر ، ومن مات ومن احبك بعدي ولم ی
 .انتھى .  »یحاسبھ اهللا بما عمل في االسالم  ]و  [وھو یبغضك یا علي مات میتة جاھلیة 

وفي شواھد التنزیل للحاكم . وھناك روایات عدیدة في المؤاخاة في االصل والحاشیة   
اني جاعل في  (: ة البقرة عند ذكر قول اهللا تعالى الحسكاني عند ذكر اآلیات من سور

حدثنا : اخبرنا علي بن الحسین قال : اخبرنا عقیل بن الحسین ، قال :  )57()األرض خلیفة 
حدثنا : حدثنا المستنصر بن نصر بن تمیم الواسطي بواسط قال : محمد بن عبد اهللا قال 

حدثنا سفیان ، عن ابراھیم التیمي ، عن : بن ابراھیم قال حدثنا مكي : محمد بن مدرك قال 
وقعت الخالفة من اهللا عزَّ وجلَّ في القرآن : ابیھ ، عن علقمة ، عن عبد اهللا بن مسعود قال 

والخلیفة الثاني داود صلوات اهللا علیھ ـ إلى ان قال : ـ إلى ان قال ـ )علیھ السالم(آلدم: لثالثة نفر 
لیستخلفنھم في االرض كما  (: ث علي بن ابي طالب، لقول اهللا تعالى والخلیفة الثال: ـ 

وبھ حدثنا محمد بن . یعني آدم وداود علیھما الصالة والسالم  )58()استخلف الذین من قبلھم 
حدثنا علي بن داود : حدثنا محمد بن حماد االثرم بالبصرة قال : قال ) كذا ( عبید اهللا 

رضي (حدثنا سفیان الثوري ، عن منصور ، عن مجاھد ، عن سلمان الفارسي: ل القنطري قا

ان وصیي وخلیفتي وخیر من « :یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: قال  )اهللا عنھ
 .انتھى  .» اخلفھ بعدي ، ینجز وعدي ویقضي دیني ، علي بن ابي طالب 

 279ص   (في ترجمة خالد بن عبید العتكي » المجروحین « وقال ابن حبان في كتاب   
صلى (یروي عن انس بن مالك بنسخة موضوعة ، منھا عن انس ، عن سلمان ، عن النبي) : 

، وخیر    ھذا وصیي وموضع سري« :  )علیھ السالم(انھ قال لعلي بن ابي طالب )اهللا علیھ وآلھ وسلم
. ، حدثنا العالء بن عمران عنھ ) ن بن سلیما( حدثنا عبد اهللا بن محمد :  »من اترك بعدي 

 .انتھى 

) :  9و 8ص 3ج( » تاریخ ابن عساكر « وقال المحقق على ترجمة االمام علي من   
حدثنا محمد ابن عبد اهللا : وقال الطبراني في مسند ابي سعید الخدري من المعجم الكبیر 
ى ، عن ناصح بن عبد اهللا الحضرمي ، حدثنا ابراھیم بن الحسن الثعلبي ، حدثنا یحیى بن یعل

یا : قلت «: قال  )رضي اهللا عنھ(، عن سماك بن حرب ، عن ابي سعید الخدري ، عن سلمان
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یا : لكل نبي وصي ، فمن وصیك ؟ فسكت عني ، فلما كان بعد رآني قال ! رسول اهللا 
نعم ، یوشع بن : قلت تعلم من وصي موسى ؟ : ، فأسرعت إلیھ فقلت لبیك ، قال  سلمان

فإن وصیي وموضع سري وخیر من : ألنھ كان اعلمھم یومئذ ، قال : قلت  ِلَم ؟: نون ، قال 
 .» اترك بعدي ، ینجز عدتي ویقضي دیني ، علي ابن ابي طالب 

: حدیث )  16(  »علي خیر الناس فقد كفر : من لم یقل « : حدیث )  15( قال مقبل   
. » علي خیر البریة «  :حدیث )  17( . » شر من ابى فقد كفر یا محمد علي خیر الب« 

الخطیب ، انبانا ) : دار المعرفة . ط  327ص 1ج( » الآللي « قال السیوطي في : قلت 
عبید اهللا بن ابي الفتح ، حدثنا محمد بن المظفر الحافظ ، حدثنا عبد اهللا بن جعفر الثعلبي ، 

محمد بن كثیر الكوفي ، حدثنا االعمش ، عن عدي  حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا
من لم یقل علي خیر الناس فقد « : عبد اهللا ، عن علي مرفوعًا  )59(بن ثابت ، عن ذر، عن

 .محمد بن كثیر الشیعي ، وّضاع .  »كفر 

مشاء بن معین ـ أي محمد بن : » المیزان « قال في : قلت : قال السیوطي  :والجواب   
، ولعل الراوي    ھذا اللفظ بعید من الصحة: قلت . كثیر ـ شیعي لم یكن بھ باس واهللا اعلم 

« مثل معنى » ابى « ى فتوھم ان معن »علي خیر البشر فمن ابى فقد كفر « : سمع الحدیث 
. النھ لم یحفظ لفظھ ; والتحقیق ان بینھما فرقا ، فرواه على المعنى الذي یعتقده » لم یقل 

شیخ : فقال فیھ » المیزان « وفي ھذا السند عبد اهللا بن جعفر الثعلبي ، تكلم فیھ الذھبي في 
فرواه باسناد  »فقد كفر من لم یقل علي خیر الناس « : ألبي الحسین لیس بثقة ، انفرد بخبر 

 .انتھى . انفرد بھ ، وھذا باطل 

. وال نعتمد قولھ في ھذا الراوي ، ولكن لفظھ منكر ، فال یعتمد ھذا اللفظ على ظاھره   
في ضمن الجواب على  »خیر البشر « ھذا وقد مر الجواب عن مقبل عن دعواه في احادیث 

بیس ان یقوم خطیبكم ببث االحادیث أو لیس من التل) :  81ص( » الریاض « قولھ في 
 .   فال نطیل باعادة الجواب ھنا. الضعیفة والموضوعة ؟ الخ 

وثم طرق : قلت : قال  »علي خیر البشر « : قال مقبل بعد الكالم على اسانید الحدیث   
 .ُاخر ال یصح منھا شيء ، تركتھا اختصارا 

بعضھا بعضا ، ویشھد بعضھا  انھا ال تترك الطرق الكثیرة التي یقوي :والجواب   
لبعض ، حتى یتبین بذلك ثبوت الحدیث ، وان لم یكن في اسانیده سند معین صحیح على 

                                                           
 .  ) المؤلف . (واهللا اعلم . ذر عن عبد اهللا ، وذر ھو ابن عبد اهللا ، عن عبد اهللا وھو ابن شداد بن الھاد : لعل ھذا ھو الصواب ) 59(
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; شروط القوم ، وذلك الن العمدة تبین ثبوتھ واطمئنان نفس المنصف السلیم من التعصب 
 .   النھ ال دلیل على حصر الثبوت فیما یصح سنده على شروطھم

وال یخفى على من لھ ادنى فھم عدم  :» علي خیر البشر « : قال مقبل في حدیث   
النھم من البشر ، ; افضل من االنبیاء كلھم  )رضي اهللا عنھ(لداللتھا ان علیًا; صحة ھذه االحادیث 

عقیب » البدایة والنھایة   «واعتقاد ھذا كفر نسأل اهللا السالمة ، وقد قال الحافظ ابن كثیر في 
 .انتھى . بح اهللا واضعھ موضوع ق: ھذا الحدیث 

ان ھذه الشبھة قد اعجبتھم لدفع ھذا الحدیث ونحوه ، وھي : ، وباهللا التوفیق  والجواب  
شبھة واضحة البطالن ، الن العموم یستعمل وھو مخصوص بما یعلمھ السامع ، ویترك 

قال لكونھ غیر مقصود في العموم ، وقد ; استثناء المخصص احالة على علم السامع وفھمھ 
 )60()یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأني فضلتكم على العالمین  (: تعالى 

وابراھیم واسحاق ویعقوب  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فھل یلزم من ھذا انھم افضل من نبینا محمد
تراضھم الزم لھم فیما ونوح وغیرھم من االنبیاء الذین لیسوا من بني اسرائیل ؟ ثم ان اع

فنخیر ابا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا نخیر بین الناس في زمن النبي  «: یروونھ عن ابن عمر 
فما لكم لم تخطر ببالكم تلك الشبھة فتقولوا ھذا الحدیث موضوع » بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان 

ین ھم من البشر ، فكیف بطل ، ومن الناس األنبیاء كلھم الذ  ؟ النھ یدل على انھم خیر الناس
 !!ولم یبطل حدیثھم عن ابن عمر ؟ »علي خیر البشر « حدیث 

انا مدینة    «: حدیث  »انا دار الحكمة وعلي بابھا « : حدیث ) :  150ص( قال مقبل   
ھذا حدیث ال یصح من جمیع :  )61()ج (  »العلم وعلي بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب 

قد رواه : فقال الدارقطني  »انا دار الحكمة وعلي بابھا « الوجوه ، اما حدیث علي ، أي 
سوید بن غفلة ، عن الصنابجي لم یسنده ، والحدیث مضطرب غیر ثابت ، وسلمة لم یسمع 

 .من الصنابجي 

كان : ي ، قال ابن حبان وثم في الطریق االول محمد بن عمر الروم: قال ابن الجوزي   
 .یاتي عن الثقات بما لیس من حدیثھم ، ال یجوز االحتجاج بھ بحال 

)   329ص 1ج( » الآللي المصنوعة « اما سند الحدیث االول فھو في  :الجواب   
وآخر الصفحة قبلھا ، اخبرنا علي بن عبید اهللا الزاغوني ، انبانا علي بن احمد البشري ، 

هللا بن بطة العكبري ، حدثنا ابو علي محمد بن احمد الصواف ، حدثنا ابو مسلم انبانا ابو عبد ا
ابراھیم بن عبد اهللا البصري ، حدثنا محمد بن عمران الرومي ، حدثنا شریك ، عن سلمة بن 
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انا دار :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا   «: كھیل ، عن الصنابجي ، عن علي، قال 
ابو نعیم ، حدثنا ابو محمد بن احمد الجرجاني ، حدثنا الحسن بن .  »ھا الحكمة وعلي باب

سفیان ، حدثنا عبد الحمید بن بحر ، حدثنا شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن الصنابجي ، 
انا دار الحكمة وعلي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : عن علي بن ابي طالب قال 

 .» بابھا 

، من طریق الحسن بن محمد ، عن جریر ، عن محمد بن قیس ، عن  ابن مردویة  
» انا دار الحكمة وعلي بابھا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : الشعبي ، عن علي قال 

. 

وبالسند الماضي إلى ابن بطة ، حدثنا ابو بكر محمد بن القاسم النحوي ، حدثنا عبد اهللا   
منصور بن شجاع ، حدثنا عبد الحمید بن بحر البصري، حدثنا شریك ،  بن ناجیة ، حدثنا ابو

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا   «: عن سلمة بن كھیل ، عن الصنابجي ، عن علي ، قال 
انا مدینة « : وعن الحسن بن علي ، عن ابیھ مرفوعًا  .» انا مدینة الفقھ وعلي بابھا : 

 .انتھى . رواه ابن مردویھ  .» اراد العلم فلیأت الباب العلم وعلي بابھا ، فمن 

محمد بن عمران الرومي ، یظھر انھ غلط ، والصواب محمد بن عمر الرومي : وقولھ   
للحاكم الحسكاني في » شواھد التنزیل « ـ أي محمد بن عمر بن عبد اهللا الرومي ـ وفي 

اخبرنا ابو سعید : من سورة البقرة  )62()وعلم آدم االسماء كلھا  (: تفسیر قول اهللا تعالى 
حدثنا محمد بن : اخبرنا ابو اسحاق ابراھیم ابن احمد قال : مسعود بن محمد القاضي قال 

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد اهللا الرومي قال : حدثنا ابو االزھر قال : سلیمان بن فارس قال 
وأخبرنا السید ابو الحسن الحسني  )علیھ السالم(ليشریك ، عن سلمة ، عن الصنابجي ، عن ع

اخبرنا عبد اهللا بن محمد بن الحسن ، : رحمھ اهللا تعالى امالء سنة ثمان وتسعین وثلثمائة قال 
حدثنا شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن : حدثنا محمد ، قال : ، قال   حدثنا ابو االزھر: قال 

اخبرنا : برنا ابو حامد احمد بن محمد المطوعي قال واخ.  )علیھ السالم(الصنابجي ، عن علي
: حدثنا عبد الحمید بن بحر قال : اخبرنا الحسن بن سفیان قال : ابو اسحاق البراري قال 

صلى (قال رسول اهللا  «: حدثنا شریك ، عن سلمة ، عن ابي عبد اهللا الصنابجي عن علي قال 

 .  »   بھا ، فمن اراد العلم فلیاتھا من بابھاانا دار العلم وعلي با:  )اهللا علیھ وآلھ وسلم

ھذا .  »   ان ما بین اضالعي ھذه لعلم كثیر« : وكنت اسمع علیًا كثیرًا ما یقول : قال   
لفظ ابن فارس ، ورواه جماعة عن شریك ، وھو ابن عبد اهللا النخعي قاضي الكوفة ، 
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وفي الباب .  )علیھ السالم(المؤمنینواخرجھ ابو عیسى الترمذي في جامعھ ، ولھ طرق عن امیر 
عن عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر ، وعقبة بن عامر الجھمي ، وابي ذر الغفاري ، 

 .انتھى . وانس ، وسلمان وغیرھم 

وقد مرت روایة الحاكم الحسكاني لحدیث ابن عباس وذكره لرواتھ وذلك في الجواب   
 .ي من ابحاث ھذا الحدیث مقبل ، في البحث الثان» ریاض « عن 

فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون  (: وفي شواھد التنزیل عند تفسیر قول اهللا تعالى   
حدثنا : ابن محمد الشیرازي قال ) وفي المطبوعة عبدویھ ( حدثنا عبد ربھ : ، قال  )63()

حدثنا یوسف بن موسى القطان ، عن : بن الحسین الحباري قال  )64(سھل بن نوح بن یحیى
فاسألوا أھل  (: سألت علیًا في ھذه اآلیة : وكیع ، عن سفیان ، عن السدي ، عن الحارث قال 

واهللا إّنا لنحن اھل الذكر ، نحن اھل العلم ، ونحن معدن التأویل والتنزیل ، : قال  )الذكر 
انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد :   یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولقد سمعت رسول اهللا

 .انتھى . العلم فلیاتھ من بابھ 

اخبرنا .    )65()   واعیة وتعیھا اذن (: وفي شواھد التنزیل أیضًا في تفسیر قولھ تعالى   
ابو الحسن االھوازي ، اخبرنا ابو بكر البیضاوي ، حدثنا ابو محمد القاسم ابن محمد بن 
جعفر بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي ابن ابي طالب ، حدثني ابي ، عن ابیھ 

حمد ، عن ابیھ عمر ، عن ابیھ علي ، عن محمد بن عبد اهللا ، عن ابیھ عبد اهللا ، عن ابیھ م
إن اهللا أمرني أن ادنیك وال :    )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال  )علیھ السالم(بن ابي طالب

فاذنك الواعیة لعلمي  )   وتعیھا ُاذن واعیة (:    وانزلت ھذه اآلیة. اقصیك ، واعلمك لتعي 
 .انتھى . تؤتى المدینة إّال من بابھا یا علي ، وانا المدینة وانت الباب ، وال 

اخبرنا محمد ابن ) : المكتبة االسالمیة . ط  82ص( » مناقب ابن المغازلي « وفي   
احمد بن عثمان ، اخبرنا ابو الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى الحافظ البغدادي 

، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا الباغندي محمد بن محمد بن سلیمان ، حدثنا محمد بن مصلي 
قال « : قال  )علیھ السالم(عن علي) كذا ( العدني ، حدثنا علي بن عمر ، عن ابیھ ، عن جریر 

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، وال تؤتى البیوت إّال من ابوابھا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
 .انتھى  .» 

                                                           
 . 7: االنبیاء ) 63(
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فیما اذن  )رحمھ اهللا(احمد بن سھل النحوياخبرنا ابو غالب محمد بن ) :  84ص( وفیھ   
حدثنا محمد بن : لي في روایتھ عنھ ، ان ابا طاھر ابراھیم بن عمر بن یحیى یحدثھم قال 

عبد اهللا بن المطلب ، حدثنا احمد بن محمد بن عیسى سنة عشر وثلثمائة ، حدثنا محمد بن 
وأربعین ومائتین ، حدثنا ابو  عبد اهللا بن عمر بن مسلم الالحقي الصفار بالبصرة سنة اربع

حدثني ابي ، عن ابیھ جعفر بن محمد ، عن ابیھ ، عن : الحسن علي بن موسى الرضا قال 
: قال  )علیھ السالم(جده علي بن الحسین ، عن ابیھ الحسین بن علي ، عن ابیھ علي بن ابي طالب

علم وانت الباب ، كذب من زعم انھ یا علي انا مدینة ال:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« 
 .انتھى .  »یصل إلى المدینة اال من الباب 

قال الخطیب ) دار المعرفة . ط  334ص 1ج( للسیوطي » الآللي المصنوعة « وفي   
انبانا علي بن ابي علي ، حدثنا محمد بن المظفر الحافظ ، حدثنا محمد : في تلخیص المتشابھ 

عباد بن یعقوب ، حدثنا یحیى ابن بشار الكندي ، عن اسماعیل  بن الحسین الخثعمي ، حدثنا
بن ابراھیم الھمداني ، عن ابي اسحاق ، عن الحارث ، عن علي وعن عاصم بن ضمرة ، 

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : عن علي قال 
 .» العلم فلیات الباب 

حدثتنا رقیة : وقال ابن النجار في تاریخھ : عقیب ھذا » الآللي « لسیوطي في وقال ا  
بنت معمر بن عبد الواحد ، انباتنا فاطمة بنت محمد بن ابي سعد البغدادي ، انبانا سعید بن 
احمد النیسابوري ، انبانا علي بن الحسن بن بندار بن المثنى ، انبانا علي بن محمد بن 

د بن سلیمان الغازي ، حدثنا علي ابن موسى الرضا ، عن آبائھ ، عن مھرویھ ، حدثنا داو
وھو موافق لما رواه ابن المغازلي بسند آخر عن االمام علي بن . انتھى . علي مرفوعًا مثلھ 

 .موسى الرضا عن آبائھ كما مر 

قال ابو الحسن « و ) : دار المعرفة . ط  335ص 1ج( » الآللي « قال السیوطي في   
حدثنا اسحاق بن مروان ، حدثنا ابي ، حدثنا عامر بن : ابن عمر الحربي في امالیھ  )66(عن

كثیر السراج ، عن ابي خالد ، عن سعد بن طریف ، عن االصبغ ابن نباتة ، عن علي بن 
انا مدینة العلم وانت بابھا ، یا علي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : ابي طالب قال 

 .انتھى  .» كذب من زعم انھ یدخلھا من غیر بابھا 

واما قول ابن الجوزي عن الدارقطني في اعالل ھذا الحدیث ، فھي حكایة مرسلة ، مع   
مذكورا في كتاب  اما اعالل الحدیث ، فان كان. انھم قد ذكروا عنھ جرح كثیر من الشیعة 
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العلل فالمتھم بھ البرقاني الراوي عن الدارقطني ، كما انھ متھم في روایة جرح كثیر من 
الشیعة عن الدارقطني والنسائي ، ولعل البرقاني كان یبلغ بھ التعصب لمذھبھ إلى حد ان 

مصلحة  النھ یعتقد ان حدیثھم مفسدة ، ویرى ان دفع فساده; یعتقد الجرح فیھم مصلحة دینیة 
یجوز الكذب الجلھا ، كما یجّوز بعض اصحابھ الكذب لالصالح ، أو الكذب على الزوجة 

العتقاده المصلحة في ; للمصلحة ، فباألولى ان یرى جواز الكذب على الدارقطني والنسائي 
 .ذلك 

كذب انھ ـ أي ابراھیم ـ « : اما الحدیث ) :  5ص 4ج( » الفصل « قال ابن حزم في   
فلیس كل كذب معصیة ، بل منھ ما یكون طاعة هللا عزَّوجلَّّ وفرضًا واجبًا » ثالث كذبات 

لیس الكذاب الذي یصلح « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یعصي من تركھ ، صح ان رسول اهللا
ا ، كذب الرجل المراتھ فیما یستجلب بھ مودتھ )علیھ السالم(وقد اباح.  »بین الناس فینمي خیرا 

 .انتھى المراد . وكذلك الكذب في الحرب 

فظھر انھم یرون جواز الكذب للمصلحة فكیف ال یرى بعضھم جواز الكذب للمصلحة   
، أو یروي جرحھ ، لئال یغتر    الدینیة حسب اعتقادھم ؟ فیجرح من یروي روایة في الفضائل

لعل : ولھذا قلنا . دین الناس بحدیثھ ، بناء منھ على ظنھ ان قبولھ اغترار وفساد في ال
البرقاني یكذب على الدارقطني والنسائي في جرح الشیعة لھذا المعنى ، وكذلك في العلل 

ظنا منھ ان ذلك مصلحة دینیة یجوز  »انا مدینة العلم « : فیروي اعالل الدارقطني لحدیث 
 .في مذھبھ الكذب الجلھا 

ھل كان ابو الحسن یملي : رقاني سألت الب: وفي مقدمة سنن الدارقطني قال الخطیب   
 .انتھى . نعم ، وانا الذي جمعتھا قرأھا الناس من نسختي : علیك العلل من حفظھ ؟ قال 

فال یبعد ان البرقاني كان یكتب ما اماله علیھ الدارقطني ، وكان یضیف إلیھ : قلت   
ى الدارقطني لیقبلوه ، النھ ال یكره ان ینسب الناس الكل إل; كالما من نفسھ وال یمیز بینھما 

لما في ذلك من المصلحة في ظنھ ، وتلقاھا اصحابھ بالقبول لموافقتھا لغرضھم ، وجعلوھا 
 .كلھا للدارقطني ، واثنوا على البرقاني لموافقتھ لھم في العقیدة ونصرتھ لمذھبھم بما یرویھ 

، وكذلك    جة تقلیدھذا مع انا قد قررنا في الجرح ان االتباع فیھ من دون اعتماد على ح  
االتباع في العلل ، بل التقلید فیھ یكون اظھر انھ تقلید النھ یبنى على الظن بناء واضحا جلیا ، 
اوضح واجلى من بناء الجرح على الظن ، فلكون ذلك نظریات تختلف فیھا االنظار ال یقلَّد 

 .فیھ الدارقطني وال غیره ، لجواز الخطأ علیھم والبناء على اصل فاسد 

شرح مجموع زید : » الروض النضیر «ولنرجع إلى ذكر الحدیث ، قال السیاغي في   
)  182ص 1ج   (» الروض «ناقال عن الجامع الكبیر للسیوطي وھو في  )علیھما السالم(بن علي
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انا محمد بن عمر : حدثنا اسمعیل بن موسى السدي قال : قال الترمذي وابن جریر معا 
لمة بن كھیل ، عن سوید بن غفلة ، عن الصنابجي ، عن علي الرومي ، عن شریك ، عن س

 .» انا دار الحكمة وعلي بابھا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : قال 

ثم بعد ذكر ) مؤسسة الرسالة . ط  147ص 13ج( » كنز العمال « وھكذا حكاه في   
وكذا . ا خبر عندنا صحیح سنده ھذ: وقال ابن جریر : كالم الترمذي في ھذا الحدیث قال 

وقال الحافظ : وقال ھناك )  137ص( » شرح التحفة العلویة « حكاه ابن االمیر في 
إلى ان  ]دھرًا  [وقد كنت اجبت بھذا الجواب ، یعني انھ من قسم الحسن دھر : السیوطي 

حدیث مع تصحیح الحاكم ل» تھذیب اآلثار    «وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث علي في 
وقد مر . انتھى . ابن عباس ، فاستخرت اهللا تعالى وجزمت بارتقاء الحدیث إلى رتبة الصحة 

الروض « مقبل ، وفي » ریاض « الكالم في ذكر من صحح الحدیث في الجواب عن 
 ) . 402ص 1ج( » النضیر 

أي السید أحمد بن یوسف الحدیثي ، الذي وصفھ صاحب  )رحمھ اهللا(قال الشارح  
ومحمد بن عمر الرومي المذكور في : باالجتھاد في علم الجرح والتعدیل » روض ال  «

ضعفھ ابو داود وقواه غیره ، واقتصر : حدیث الترمذي السابق ، قال فیھ الذھبي في الكاشف 
بل قد اشار إلى قوتھ وانھ في درجة اسماعیل بن : على تضعیفھ ، قلت » المیزان « في 

ضعیف : وقال ابو داود . قال ابو زرعة ، فیھ لین : في ترجمتھ موسى أو شریك ، النھ قال 
وقد روى عنھ البخاري في غیر صحیحھ ، واخرج الترمذي عن اسماعیل بن موسى 

» انا دار الحكمة وعلي بابھا « : الفزاري ، عن محمد بن عمر الرومي ، عن شریك حدیث 
 .انتھى . فما ادري من وضعھ 

النھ لو كان ساقطًا عند ; ن عمر بالنسبة إلى اسماعیل وشریك فدل ھذا على قوة محمد ب  
الذھبي لما تردد في تعیین من وضعھ بزعمھ ، ولكان ھو األولى بالحمل علیھ بال تردد ، 

كان یأتي عن الثقات بما : واما حكایة ابن الجوزي عن ابن حبان انھ قال في محمد بن عمر 
المجروحین والضعفاء « ك في كتاب ابن حبان في لیس من حدیثھم ، إلى آخره ، فلم اجد ذل

في ترجمة محمد بن عمر ، فینظر في صحة حكایة » المیزان « وال حكاه عنھ الذھبي في » 
 .بل االقرب انھا غلطة من غلطاتھ ، وقد ذكر الذھبي انھ یغلط . ابن الجوزي 

د بروایتھ ولم ینفر: في محمد بن عمر قال » الروض النضیر « ونرجع إلى كالم   
لھ ما لفظھ » المناقب   «للحدیث عن شریك ، فقد اخرج عبد اهللا بن احمد بن حنبل في كتاب 

» السنن « احد الحفاظ مؤلف كتاب ) كذا ( حدثنا ابراھیم بن عبد اهللا وھو ابو مسلم الكشي : 
 عن محمد بن عبد اهللا: لجاللتھ قال » المیزان « وثقھ الدارقطني وغیره ، وتركھ في 
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حدثنا شریك ، فذكره باسناده ومتنھ ، ومحمد بن عبد اهللا الرقاشي ثقة ثبت ، : الرقاشي قال 
روى لھ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وقد رواه سوید بن سعید ، وھو من رجال 

 .مسلم كما رویاه 

ھبي یعني محمد بن عمر الرومي ومحمد بن عبد اهللا الرقاشي ، وقد ذكر ذلك الذ :قلت   
اخبرنا محمد بن عبد السالم ، انبانا عبد : في ترجمة سوید بن سعید فقال » المیزان « في 

المنعم بن القشیري ، انبانا ابو سعید ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا الولید السرخسي ، حدثنا 
 صلى اهللا(قال رسول اهللا« : ، عن علي قال    سوید ، حدثنا شریك ، عن سلمة ، عن الصنابجي

. انتھى  .» انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد المدینة فلیات باب المدینة :  )علیھ وآلھ وسلم
وبھ ـ اي : والسند من الذھبي إلى سوید روى بھ الذھبي عنھ عدة احادیث ، منھا ھذا ، فقال 

 .فجمعتھ ھنا النفراد الحدیث ھنا . الخ ...    بالسند المذكور ـ حدثنا شریك

 2ج( » تاریخ دمشق « ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر المسمى وفي   
: اخبرنا ابو المظفر عبد المنعم بن عبد الكریم وابو القاسم زاھر بن طاھر قاال ) :  464ص

، انبانا ابو   انبانا ابو سعد محمد بن عبد الرحمن ، انبانا ابو سعید محمد بن بشر بن العباس
، انبانا سوید بن سعید ، انبانا شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن الولید محمد بن ادریس 

انا مدینة العلم وعلي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : الصنابجي ، عن علي قال 
ولھ طریق آخر عن سوید ، وھو . انتھى .  »بابھا ، فمن اراد العلم فلیات باب المدینة 

شواھد « و » الآللي    «ي ، وقد مرت فیما نقلناه عن روایة عبد الحمید بن بحر البصر
 .اول البحث من طریقین » التنزیل 

واخرجھ :    حاكیا عن السید احمد بن یوسف الحدیثي» الروض النضیر « وقال في   
من روى عن زید بن علي من « السید الشریف ابو عبد اهللا محمد بن علي الحسني في كتاب 

الحسن بن زید بن الحسن بن علي ابن ابي طالب ، عن ابیھ ، عن  وذلك من طریق» التابعین 
قال رسول « : قال  )علیھ السالم(زید بن علي ، عن ابیھ ، عن عبید اهللا بن ابي رافع ، عن علي

وھذا الحسن ابن زید الراوي ، عن  »انا دار الحكمة وعلي بابھا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
ھو والد الشریفة نفیسة المصریة التي یتبرك بقبرھا اھل مصر ، وقد  ابیھ ، عن زید بن علي

. انتھى . روى لھ النسائي ، وروى عنھ مالك وزید بن الحباب ، ذكره الذھبي في ترجمتھ 
 .وقد مرت للحدیث طرق تقوي ھذه الطریق غیر طریق شریك 

عن الحافظ العالئي ) : دار المعرفة . ط  333ص 1ج( » الآللي المصنوعة « قال في   
، وشریك ھو ابن عبد اهللا النخعي القاضي ، احتج بھ مسلم ، وعلق لھ البخاري ، ووثقھ یحیى 

ما رایت احدًا قط : ثقة حسن الحدیث ، وقال عیسى ابن یونس : بن معین ، وقال العجلي 
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یك ، فعلى ھذا یكون تفرده حسنًا ، فكیف إذا انضم إلى حدیث ابي اورع في علمھ من شر
معاویة ؟ وال یرد علیھ روایة من اسقط من الصنابجي ، الن سوید بن غفلة تابعي مخضرم ، 

وذكر الصنابجي فیھ من المزید في معتل االسانید ، ولم . ادرك الخلفاء االربعة وسمع منھم 
قادحة في حدیث شریك سوى ) بعلة ( وال غیره بلة  یات ابو الفرج ـ أي ابن الجوزي ـ

 .انتھى . دعوى الوضع دفعا بالصدر 

: وفي الطریق الخامس مجاھیل ، قال : حاكیا عن ابن الجوزي )  150ص( قال مقبل   
 .ـ كذا قال مقبل  19وھو رقم ـ 

لم فلیأت الباب انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد الع« : الحدیث ھذا بلفظ : ومعناه   
النھ روي من طرق عدیدة لیست ; وھذا تدلیس من مقبل ، وتغریر على القاصرین  .» 

اسانید للحدیث » المستدرك   «وقد ذكر الحاكم في . طریقًا واحدة ، ولیس في كلھا مجاھیل 
وصححھ ، فلم یعترضھ الذھبي بدعوى جھالة السند ، انما ادعى جرح ابي الصلت الراوي 

بي معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، وادعى الذھبي جرح احمد لھ عن ا
وسكت على سند . بن عبد اهللا الحراني الراوي لھ بسند آخر عن جابر بن عبد اهللا االنصاري 

ثالث فلم یجرح احد رواتھ ، وال ادعى جھالة السند ، ولو كان فیھم مجھول لذكره لعنایتھ في 
واھل البیت ، حیث یجد وجھا في رأیھ إلبطال الروایة كما ال  )لیھ السالمع(رد الفضائل لعلي

ھذا وقد مر جواب في ابي الصلت ، وذلك في . یخفى على من طالع تلخیصھ ومیزانھ 
مقبل وكذلك مر جواب ھناك في احمد بن عبد اهللا بن یزید الحراني » ریاض « الجواب عن 

 .حیح روایتھ ونزید ھنا ما تیسر في ابي الصلت وتص. 

یعني ( واما حدیث االعمش ) :  50وص 49ص 11ج ( » تاریخھ « قال الخطیب في   
انا مدینة العلم وعلي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن مجاھد عن ابن عباس قال 

ره فان ابا الصلت كان یرویھ عن أبي معاویة عنھ ـ أي عن االعمش ـ فانك) الحدیث .» بابھا 
احمد بن حنبل ویحیى بن معین من حدیث ابي معاویة ثم بحث یحیى عنھ فوجد غیر ابي 
الصلت قد رواه عن ابي معاویة ، فاخبرنا محمد بن احمد بن رزق ، اخبرنا ابو بكر مكرم 
بن احمد بن مكرم القاضي ، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن االنباري ، حدثنا ابو الصلت 

قال رسول : معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال الھروي ، حدثنا ابو 
قال  »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت بابھ « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

اراد انھ : ھو صحیح ، قال الخطیب : القاسم ، سألت یحیى بن معین عن ھذا الحدیث فقال 
اخبرنا محمد بن . ة ولیس بباطل ، إذ قد رواه غیر واحد عنھ صحیح من حدیث ابي معاوی

سمعت ابا العباس محمد بن یعقوب : علي المقري ، اخبرنا محمد بن عبد اهللا النیسابوري قال 
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سمعت یحیى بن معین یوثق ابا : سمعت العباس بن محمد الدوري یقول : االصم یقول 
: انھ حدث عن ابي معاویة ، عن االعمش : الصلت عبد السالم بن صالح ، فقلت أو قیل لھ 

؟ الیس قد حدث بھ   ما تریدون من ھذا المسكین: فقال  »أنا مدینة العلم وعلي بابھا « 
محمد بن جعفر الفیدي عن ابي معاویة ھذا أو نحوه ؟ قرأت على البرقاني ، عن محمد بن 

رستویھ ، حدثنا احمد بن حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة ، حدثنا جعفر بن د: العباس قال 
سألت یحیى بن معین عن ابي الصلت عبد السالم بن صالح : محمد بن القاسم بن محرز قال 

لیس ممن یكذب ، فقیل لھ في حدیث ابي معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد : الھروي فقال 
،  ھو من حدیث ابي معاویة: فقال  »انا مدینة العلم وعلي بابھا « : ، عن ابن عباس 

وكان ابو الصلت رجال . حدث بھ ابو معاویة قدیمًا ثم كف عنھ : اخبرني ابن نمیر قال 
اخبرني ابو العالء محمد . موسرا یطلب ھذه االحادیث ویكرم المشائخ وكانوا یحدثونھ بھا 

: بن علي الواسطي ، اخبرنا ابو مسلم بن مھران ، اخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال 
رأیت یحیى بن معین یحسن : لي صالح بن محمد عن ابي الصلت الھروي فقال سألت ابا ع

القول فیھ ورأیت یحیى بن معین عنده ، وسئل عن ھذا الحدیث الذي روي عن ابي معاویة 
ما اسمھ قال : ، قلت    رواه أیضًا الفیدي: فقال  »انا مدینة العلم وعلي بابھا « : حدیث علي 

 .انتھى . محمد بن جعفر : 

فال ترى نزاعًا بین المحدثین في انا ابا الصلت رواه عن ابي معاویة ، عن االعمش ،   
عن مجاھد ، عن ابن عباس ، وال ترى نزاعًا في ان رجال السند غیر مجاھیل ، ولھذا 

وال نزاع في ان الذین رواه عنھم لیسوا مجاھیل ، بل ھم من . یجزمون ان ابا الصلت رواه 
ا النزاع في ابي الصلت ، وال ترى احدًا یدعي انھ مجھول ، ولو ادعى احد انم. ائمة الحدیث 

انھ مجھول لكان قولھ مردودا بتعریف من قد عّرفھ ، ھذا وقد عیب علیھ روایات عن عبد 
الرزاق أو عن االمام الرضا علي بن موسى وقد قدمنا العذر في التفرد عن اھل البیت ، 

. نھا العثمانیة لمخالفتھا عقیدتھم في الصحابة أو نحو ذلك والعذر في الروایات التي تنفر ع
فال ینبغي لمنصف ان یحعل التفرد تھمة على االطالق ، ولكن القوم إذا اتھموا راویًا تطلبوا 

اال ترى ان بعضھم صرح باتھام ابي . جرحھ لسوء ظنھم فیھ وبغضھم ، ولم یتثبتوا في ذلك 
مع  »اللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان االیمان قول ب« : الصلت بوضع حدیث 

وزھده وقشافتھ ، كما وصفھ بھ  )67(»   المیزان   «معرفة صالحھ ، كما وصفھ بھ الذھبي في 
ثم لم . ومع تصریح ابن معین بتوثیقھ ، وھو قد عرفھ وجالسھ  )68(الخطیب في ترجمتھ

                                                           
 .دار المعرفة ـ بیروت . ط .  616ص :  2میزان االعتدال ج ) 67(
 . 49،  48ص: 11ج: تاریخ بغداد) 68(
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یتورع من صرح باتھامھ بوضع ھذا الحدیث ، مع ان الحدیث الواحد ال یوجب التھمة ، النھ 
ولو كان منكرًا یحتمل ان الراوي غلط برفعھ وھو موقوف ، أو توھمھ حدیثًا وھو من كالم 

انتقل ذھنھ من محدث إلى محدث مقارن لھ في  بعض الحكماء الذین یسند من طریقھم ، أو
خیالھ ، أو سمعھ من راو عن شیخھ فنسي انھ لم یسمعھ من شیخھ وانما سمعھ من الراوي 

اال ترى . عنھ ، أو غیر ذلك من اسباب الغلط التي ال یكاد ینجو منھا محدث إّال من عصم اهللا 
كان الناس ال    «: عباس أنھم رووا عن عكرمة بن عمار ، عن ابي زمیل ، عن ابن 

: ثالث اعطیكھن قال :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ینظرون إلى ابي سفیان وال یقاعدونھ ، فقال للنبّي
الحدیث » عندي أحسن العرب وأجملھ ام حبیبة بنت ابي سفیان أزوجكھا ، قال نعم : نعم قال 

قال النووي في . ة بن عمار ھذا موضوع ال شك فیھ ، واآلفة فیھ من عكرم: قال ابن حزم . 
واعلم ان ھذا الحدیث من االحادیث المشھورة باالشكال ، الن ابا سفیان انما : شرح مسلم 

انما تزوج ام حبیبة قبل ذلك بزمن طویل ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اسلم عام الفتح ، وكان النبي
قد رد : قلت :   قال ثم)  129وص 128ص 1ج( » تنقیح االنظار وشرحھ    «ذكر ھذا في 

الحفاظ على ابن حزم ما ذكره ، وجمع ابن كثیر الحافظ جزءًا مفردًا في بیان ضعف كالمھ، 
وھي عزة اخت ام  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفي الحدیث غلط ووھم في اسم المخطوب لھا النبي

 .انتھى . وقد ذكر لھ تأویالت كثیرة ھذا اقربھا: الى ان قال ـ  -حبیبة 

اما عبدالسالم فحاول . فانظر كیف تأولوا لما كان من رجال مسلم ولم یكن شیعیًا   
حدثنا علي بن : بعضھم جرحھ الجل روایتھ عن االمام الرضا علي بن موسى بن جعفر 

موسى الرضا ، حدثنا ابي موسى بن جعفر ، حدثنا ابي جعفر بن محمد ، عن ابیھ محمد بن 
، عن ابیھ علي بن ابي طالب    ، عن ابیھ الحسین بن علي علي ، عن ابیھ علي بن الحسین

االیمان معرفة بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : قال 
» تاریخ بغداد « ھذا الحدیث رواه عنھ الخطیب باسناد إلیھ في ترجمتھ من كتابھ » باالركان 

ال نكارة في معناه ، النھ موافق لقول اهللا تعالى في ومن الواضح انھ )  47ص 11ج( 
وقول اهللا  )وما كان اهللا لیضیع ایمانكم    (: الصالة إلى بیت المقدس قبل نسخھا لما نسخت 

وقول اهللا  )69()والذین یؤمنون باآلخرة یؤمنون بھ وھم على صالتھم یحافظون  (: تعالى 
المؤمنات بعضھم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن والمؤمنون و  (: تعالى 

 . )70()المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون الزكاة ویطیعون اهللا ورسولھ 

                                                           
 . 92: االنعام ) 69(
 . 71: التوبة ) 70(
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ثم ذریتھ من بعده بما لیس عند العامة   )علیھ السالم(فاما التفرد بھ فال عجب ان یتفرد علي  
دھم ، بل لم یبلغھم من حدیثھم إّال قلیل وإّال ما جرحوا الذین لم یالزموھم حتى یحیطوا بما عن

رواتھ وانكروه ، فال عجب ان یتفرد الرواة عن آل الرسول بما تفرد بھ أئمتھم ، وھذا واضح 
 .لمن انصف 

مع ان ابا الصلت لم یتفرد بھذا ، فقد رواه ابو احمد داود بن سلیمان بن یوسف ابن عبد   
االیمان معرفة   «: نا علي بن موسى الرضا بھ سندا ومتنا بلفظ حدث: اهللا بن الغازي قال 

 1ج( » االمالي « رواه المرشد باهللا في  .» بالقلب ، واقرار باللسان ، وعمل باالركان 
حدثني علي بن : وھو أیضًا في الصحیفة روایة عبد اهللا بن عامر الطائي قال )  24و 23ص

االیمان اقرار :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : موسى الرضا بھ سندًا ومتنا بلفظ 
 . »باللسان ، ومعرفة بالقلب ، وعمل باالركان 

وقد تابعھ : قال المزي ) :  178ص 1ج( » الروض النضیر « قال السیاغي في   
الحسن بن علي التمیمي الطبرستاني ، عن محمد بن صدقة العنبري ، عن موسى بن جعفر 

بن عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب ، عن عباد بن  وتابعھ احمد
 .» الروض النضیر « انتھى  ـ أي كالم المزي ـ نقلتھ من . صھیب ، عن جعفر بن محمد 

فاما دعوى بعضھم ، ان ابا الصلت وضعھ ومن رواه غیره فانما سرقھ منھ ، فھي   
ھب كثیر من السنة بتكذیب الروایات خرص وسوء ظن بال حجة ، ولو جاز مثل ھذا لذ
رواه الخطیب  »... انا مدینة العلم « : بالوھم وجرح الرواة بناء على ذلك ، ھذا والحدیث 

اخبرنا محمد بن عمر ) :    48ص 11ج   (عن ابي الصلت من طریقین ، فقال في ترجمتھ 
ن الحسن بن میمون بن قاسم النرسي ، اخبرنا محمد بن عبد اهللا الشافعي ، حدثنا اسحاق ب

الحربي ، حدثنا عبد السالم بن صالح یعني الھروي ، حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن 
انا مدینة العلم وعلي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: مجاھد ، عن ابن عباس قال 

 .» بابھا 

اخبرنا محمد ابن احمد ف) :  49ص( والسند الثاني قد مر ذكره وھو قولھ في ترجمتھ   
بن رزق ، اخبرنا ابو بكر مكرم بن احمد بن مكرم القاضي ، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن 
االنباري ، حدثنا ابو الصلت الھروي ، حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن 

العلم وعلي بابھا ، فمن اراد انا مدینة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ابن عباس قال 
 .» العلم فلیات بابھ 

 1ج   (» تاریخھ « اما محمد بن احمد بن رزق شیخ الخطیب فترجم لھ الخطیب في   
وكان ثقة صدوقا ، كثیر السماع والكتابة ، حسن االعتقاد ، جمیل : وقال فیھ )  351ص
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وھو اول شیخ كتبت :   ـ  ى ان قالالمذھب ، مدیما لتالوة القرآن ، شدیدًا على أھل البدع ـ إل
وسمعت ابا : عنھ ، واول ما سمعت منھ في سنة ثالث واربعمائة ـ إلى ان قال ـ في ترجمتھ 

واما ابو بكر مكرم بن احمد فترجم لھ الخطیب أیضًا في . ثقة : بكر البرقاني یسأل عنھ فقال 
دثنا عنھ ابو الحسن بن ح: وذكر عددًا روى عنھم ـ ثم قال ـ )  221ص 13ج(» تاریخھ «

 .رزقویھ ، وابو الحسین بن الفضل القطان ، وابو علي بن شاذان ، وكان ثقة 

( »   تاریخھ  «واما القاسم بن عبد الرحمن االنباري فترجم لھ الخطیب أیضًا في   
حدث عن یحیى بن ھاشم السمسار ، وابي جعفر النفیلي ، ویحیى : ، وقال )  437ص 12ج

روى عنھ ابو عمرو السماك ومكرم بن احمد القاضي . ابي الصلت الھروي بن معین ، و
، ثم ذكر تاریخ وفاتھ سنة اربع   وعبد الصمد بن علي الطستي ، ثم روى حدیثًا من طریقھ

 .انتھى . وثمانین ومائتین 

فافاد ھذا ان رجال السند معروفون لم یذكر في احد منھم انھ مجھول ، بل ذكر عددًا   
« واما السند االول فترجم الخطیب لشیخھ محمد بن عمر بن القاسم النرسي في . نھم رووا ع
كتبنا عنھ وكان شیخًا :    ـ  یعرف بابن عدسیة ـ ثم قال: وقال فیھ )  37ص 3ج( « التاریخ 

 .صالحًا صدوقا من اھل السنة معروفا بالخیر 

 456ص 5ج( » طیب تاریخ الخ« واما محمد بن عبد اهللا الشافعي فترجمتھ في   
وجماعة یطول ذكرھم ، وكان : وذكر جماعة روى عنھم ـ ثم قال ـ )  458وص  457وص

: ثقة ثبتا كثیر الحدیث حسن التصنیف ، ثم ذكر جماعة رووا عنھ ـ ثم قال في ترجمتھ 
شیخنا ابو بكر محمد بن عبد اهللا بن : اخبرنا االزھري ، اخبرنا ابو الحسن الدارقطني قال 

حدثني علي بن محمد بن نصر . یم الشافعي ، كان یقول لنا انھ جبلي ، وكان ثقة مأمونًا ابراھ
وسئل الدارقطني عن محمد بن عبد اهللا : سمعت حمزة بن یوسف السھمي یقول : قال 

 .ابو بكر جبلي ثقة مأمون ، وما كان في ذلك الزمان اوثق منھ : الشافعي فقال 

 6ج   (» تاریخ الخطیب « ن الحربي فترجمتھ في واما اسحاق بن الحسن بن میمو  
ذكر فیھا عددًا روى عنھم ثالثة عشر شیخًا وعددًا رووا عنھ تسعة من )  383وص 382ص

اخبرنا احمد بن ابي جعفر القطیعي ، حدثنا محمد بن العباس الخزاز ، : الرواة ـ ثم قال ـ 
اھیم الحربي عن اسحاق الحربي سئل ابر: اخبرنا ابو ایوب سلیمان بن اسحاق الجالب قال 

ھو اكبر مني بثالث سنین ، وانا قد لقیت حسینا ال یلقاه : ھل سمع من حسین المروزي ؟ قال 
ھو ثقة لو ان الكذب حالل : سالت ابراھیم عن اسحاق الحربي فقال لي : وقال سلیمان . ھو 

ثقة ، اخبرني : ق فقال وسألت عبد اهللا بن احمد عن اسحا: ابو ایوب : قال . ما كذب اسحاق 
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فھذا یفید صحة . اسحاق بن الحسن الحربي ثقة : االزھري عن ابي الحسن الدارقطني قال 
 .السند إلى ابي الصلت ، وان رجالھ معروفون من اھل الصدق واالمانة 

فأما ابو الصلت فقد مر الكالم فیھ ولنذكر ھنا مشائخھ واآلخذین عنھ الذین ذكرھم   
 .متھ لتعرف مكانتھ في علم الحدیث الخطیب في ترج

عبد السالم بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسرة ابو الصلت : قال الخطیب   
، رحل في    الھروي ، مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي ، نسبھ أحمد بن سیار المروزي

، وعبد  الحدیث إلى البصرة والكوفة والحجاز والیمن ، وسمع حماد بن زید ، ومالك بن انس
الوارث بن سعید ، وجعفر بن سلیمان ، وشریك بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن ادریس ، وعباد 
بن العوام ، وابا معاویة الضریر ، ومعتمر ابن سلیمان التیمي ، وسفیان بن عیینة ، وعبد 
الرزاق بن ھمام ، وقدم بغداد فحدث بھا ، فروى عنھ من اھلھا احمد بن منصور الرمادي ، 

باس بن محمد الدوري ، واسحاق بن الحسین الحربي ، ومحمد بن علي المعروف بفستقة وع
 .انتھى المراد . ، والحسن بن علویة القطان ، وعلي بن احمد بن النظر االزدي وغیرھم 

ونعید بعض ذلك للنظر في السند » المستدرك « وقد مرت اسانید الحاكم التي ذكر في   
. 

حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ، ) :  126ص 3ج( » ستدرك الم« قال الحاكم في   
حدثنا محمد بن عبد الرحیم الھروي بالرملة ، ثنا ابو الصلت عبد السالم ابن صالح ، ثنا ابو 

قال رسول : معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 
ھذا  »نة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد المدینة فلیأت الباب انا مدی« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

حدیث صحیح االسناد ولم یخرجاه ، وابو الصلت ثقة مأمون ، فإني سمعت ابا العباس محمد 
سألت یحیى بن معین : سمعت العباس بن محمد الدوري یقول : بن یعقوب في التاریخ یقول 

« : الیس قد حدث عن ابي معاویة عن االعمش : ثقة ، فقلت : عن ابي الصلت الھروي فقال 
سمعت ابا . قد حدث بھ محمد بن جعفر الفیدي ، وھو ثقة مأمون : فقال  ؟» انا مدینة العلم 

سمعت صالح بن محمد بن : نصر احمد بن سھل الفقیھ القباني امام عصره ببخارى یقول 
یحیى بن معین ونحن معھ  دخل: حبیب الحافظ یقول ـ وسئل عن ابي الصلت الھروي ـ فقال 

ما تقول رحمك اهللا في ابي الصلت ، : على ابي الصلت فسلم علیھ ، فلما خرج تبعتھ فقلت لھ 
انھ یروي حدیث االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، عن : ھو صدوق ، فقلت لھ : فقال 
 »العلم فلیأتھا من بابھا  انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
قد روى ھذا ذاك الفیدي عن ابي معاویة ، عن االعمش ، كما رواه ابو الصلت ، : فقال 

حدثنا بصحة ما ذكره االمام ابو زكریا یحیى بن معین ، حدثنا ابو الحسین محمد بن احمد بن 
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حدثنا محمد بن تمیم القنطري ، حدثنا الحسین بن فھم ، حدثنا محمد بن یحیى بن الضریس ، 
جعفر الفیدي ، حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس رضي اهللا 

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عنھما قال 
. ابي معاویة  حدثناه ابو الصلت الھروي ، عن: قال الحسین بن فھم .  »المدینة فلیأت الباب 

. لیعلم المستفید لھذا العلم ان الحسین بن فھم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ : قال الحاكم 
 .انتھى المراد ھنا 

نذكر ھنا ما تیسر )  474و  473ص 5ج( » تاریخ الخطیب « اما الحاكم فترجمتھ في   
 :منھا وھذا نصھ 

بن الحكم الضبي ، یعرف بابن البیع من محمد بن عبداهللا بن محمد بن حمدویھ بن نعیم   
اھل نیسابور ، كان من اھل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ ، ولھ في علوم الحدیث 

بغداد في شبیبتھ ، فكتب بھا عن ابي عمرو بن السماك ، واحمد بن ) ورد ( مصنفات عدة 
خ ، ثم وردھا وقد سلیمان النجاد ، وابي سھل بن زیاد ، ودعلج بن احمد ، ونحوھم من الشیو

علت سّنھ ، فحدث بھا عن ابي العباس االصم ، وابي عبداهللا بن االخرم ، وابي علي الحافظ 
ومحمد بن صالح بن ھانئ، وغیرھم من شیوخ خراسان ، روى عنھ الدارقطني ، وحدثنا . 

ولد . عنھ محمد بن ابي الفوارس ، والقاضي ابو العالء الواسطي ، وغیرھما ، وكان ثقة 
سنة احدى وعشرین وثالثمائة وأول سماعھ في سنة ثالثین وثالثمائة ـ ثم قال في آخر 

مات ابو عبداهللا بن : حدثني االزھري ومحمد بن یحیى بن ابراھیم المزكي قاال : الترجمة ـ 
 .انتھى . البیع بنیسابور سنة خمس واربعمائة 

الذھبي في التذكرة ترجمة واما ابو العباس محمد بن یعقوب شیخ الحاكم فترجم لھ   
االمام الثقة محدث المشرق ابو العباس محمد ابن یعقوب بن : االصم : طویلة ، اولھا ھكذا 

یوسف بن معقل بن سنان األموي موالھم المعقلي النیسابوري ، وكان یكره ان یقال لھ 
وذكر فیھا سماعھ من مشائخھ ورحالتھ إلى اصبھان ومكة ومصر وعسقالن . االصم 

 .بیروت ودمشق وحمص وطرسوس والرقة والكوفة وبغداد و

عن : في ترجمتھ ) دار إحیاء التراث العربي . ط  860ص 3ج( وقال في التذكرة   
محدث عصره وكان أي ابو العباس : الحاكم ابي عبداهللا الراوي ، عن ابي العباس محمد قال 

ثم ذكر مشائخھ ثم ذكر . ولدت سنة سبع واربعین ومائتین : ، وسمعتھ یقول    بال مدافعة
حدث عنھ الحاكم وابن مندة فاكثر ، وابو : قلت : تالمیذ كثیرًا رووا عنھ ـ ثم قال الذھبي ـ 

عنھ  عبد الرحمن السلمي ، ویحیى بن ابراھیم المزكي ، وابو بكر الحیري ، واتم ذكر الرواة
قال : الذین سردھم الذھبي نحو اثنین وعشرین راویًا ، سوى من ذكرھم الحاكم ـ ثم قال ـ 
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حدث في االسالم ستًا وسبعین سنة ولم یختلف في صدقھ وصحة سماعھ وھو : الحاكم 
قال ، : بضبط والده أّذن سبعین سنة ، وكان حسن الخلق سخي النفس ـ إلى ان قال الذھبي ـ 

سمعت جدي امام االئمة وسئل عن : سمعت محمد بن الفضل بن خزیمة قالو: أي الحاكم 
اسمعوه من ابي العباس االصم فانھ ثقة ، قد رأیتھ یسمع : كتاب المبسوط للشافعي فقال 

وتوفي في ربیع اآلخر سنة ست واربعین وثالثمائة : إلى ان قال حاكیًا عن الحاكم ـ    بمصر ـ
 .ویلة وھي ترجمة ط.    انتھى المراد. 

واما محمد بن عبد الرحیم الھروي فقد صحح لھ الحاكم واقره الذھبي ، اذ لم یعترض   
تصحیح السند إّال بابي الصلت ، ومع ھذا فقد قرر الحاكم في اول المستدرك ان تصحیح 

وكذا وثقھ السید احمد بن یوسف الحدیثي ، احد رجال الجرح والتعدیل . السند توثیق لرجالھ 
وذكر انھ مجتھد في ھذا الفن ، ولم » الروض    «في اول » الروض « صاحب  ، ترجم لھ

ولو » لسان المیزان « وال ابن حجر في » المیزان   «یذكر محمد بن عبد الرحیم الذھبي في 
مع كون  )علیھ السالم(كان ضعیفًا لذكر في ذلك لشدة حرصھم على تضعیف رواة فضائل علي

 ح لھ ، فكیف یسكتون عنھ لو كان ضعیفًا ؟الرجل قد روى عنھ الحاكم وصح

ھذا ولم اجد ترجمة بھذا االسم وھذه النسبة بلفظ الھروي ، واالقرب انھ محمد بن عبد   
دار إحیاء التراث . ط 553ص 2ج( » التذكرة « قال الذھبي في . الرحیم الملقب صاعقة 

یم بن ابي زھیر العدوي صاعقة ، الحافظ الكبیر ابو یحیى محمد بن عبد الرح) : العربي 
)  363ص 2ج( » تاریخھ « وكذا قال الخطیب في . العمري موالھم الفارسي ثم البغدادي 

 .یعرف بصاعقة وأصلھ فارسي : فقال 

) ة ( بلد بخراسان و ) د ( وفي القاموس في باب الواو والیاء فصل الھاء وھراة  :قلت   
 .انتھى . قریة بفارس ، والنسبة ھروي محركة 

»   الفارسي  «: وقول الذھبي » الھروي « : وعلى ھذا فال تنافي بین قول الحاكم   
 .فیكون فارسیًا ھرویًا 

سمع عبد الوھاب بن عطاء ، وعبید اهللا بن موسى ، واسود بن عامر ، : قال الخطیب   
 وروح بن عبادة ، وابا المنذر اسماعیل بن عمر ، واحمد بن یونس ، وقبیصة ابن عقبة ،

محمد بن : وكان متقنًا ضابطًا عالمًا حافظًا ، حدث عنھ . وسعید بن سلیمان سعدویھ ونحوھم 
یحیى الذھلي ، ومحمد بن اسماعیل البخاري في صحیحھ ، وابو داود السجستاني ، وعبداهللا 

وروى ھناك . وغیرھم ) : ثم قال    (وذكر عددًا من الرواة عنھ . الخ ... بن احمد بن حنبل 
وروى مثلھ عن . صاعقة بغدادي ثقة :    محمد بن عبد الرحیم: ده عن النسائي انھ قال باسنا

قرأت على : ثم قال الخطیب . عبداهللا بن احمد بن حنبل ، وعن یحیى بن محمد بن صاعد 
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ابي بكر البرقاني ، عن ابراھیم بن محمد المزكي ، اخبرنا ابو العباس محمد بن اسحاق 
أصلھ فارسي ، مولى آل عمر بن : حمد بن عبد الرحیم البزاز السراج قال ابو یحیى م

ومات : ولدت سنة خمس وثمانین ومائة ، قال ابو العباس :    الخطاب ثقة ، قال لي ابو یحیى
 .انتھى . في شعبان سنة خمس وخمسین ومائتین ، ولھ سبعون سنة ، وكان ال یخضب 

، أي قبل    سنة سبع واربعین ومائتینوقد تقدم ان والدة ابي العباس محمد بن یعقوب   
وفاة صاعقة بنحو ثمانیة عشر عامًا ، فیكون قد امكن سماعھ منھ النھ یكون سن ابي العباس 
محمد بن یعقوب في تاریخ وفاة صاعقة نحو ثمانیة عشر عامًا ، فھذا من جھة الزمان ، واما 

نھ رحل إلى بغداد ، وافادوا من جھة المكان فقد مر في ترجمة ابي العباس محمد بن یعقوب ا
الفارسي ثم البغدادي ، فظھر انھ : ان صاعقة سكن بغداد ، حیث قال الذھبي في ترجمتھ 

ولعل ابا العباس محمد ابن یعقوب نسبھ إلى ھراة ، لزیادة معرفتھ بھ فنّبھ على ذلك . واحد 
الصم نیسابوري أو لعل السبب ان ا. بالنسبة للقریة التي ھي اخص من النسبة إلى فارس 

وھذا ھو االقرب الن الراوي . وسمعھ ببلده االصلي قبل انتقالھ إلى بغداد فنسبھ إلى ھراة 
عن االصم ھنا نیسابوري ، وكذا في سند ابن المغازلي اآلتي ، وھذا السند من ابي العباس 

 في ترجمة)    دار إحیاء التراث العربي. ط 1230ص 4ج( » التذكرة « رواه الذھبي في 
لم یكن في زمانھ في فنھ :    قال السمعاني: السمرقندي الحسن بن احمد بن محمد بعد ان قال 

جمع فیھ مائة الف » بحر االسانید في صحاح االسانید « مثلھ في الشرق والغرب ، لھ كتاب 
اخبرنا اسحاق بن یحیى ، انا الحسن بن عباس ، انا عبد الواحد بن ) : ثم قال الذھبي ( حدیث 

ویھ ، انا وجیھ بن طاھر ، انا الحسن بن احمد السمرقندي الحافظ ، انا ابو طالب حمزة حّم
بن محمد الحافظ ، انا ابو صالح الكرابیسي ، انا صالح بن محمد ، انا ابو الصلت الھروي ، 

صلى اهللا علیھ وآلھ (انا ابو معاویة ، عن األعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، عن رسول اهللا

ھذا الحدیث صحیح  »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد بابھا فلیات علیًا « : ال ق)وسلم
 .انتھى . وابو الصلت ھو عبد السالم متھم 

اخبرنا : فقال ) المكتبة االسالمیة . ط 83ص( » المناقب « ورواه ابن المغازلي في   
ا واسطًا ، امأل في جامعھا في ابو القاسم الفضل بن محمد بن عبداهللا االصفھاني ، قدم علین

شھر رمضان من سنة اربع وثالثین واربعمائة ، اخبرنا ابو سعید محمد ابن موسى بن 
الفضل بن شاذان الصیرفي بنیسابور ، اخبرنا ابو العباس محمد بن یعقوب االصم ، حدثنا 

إلى آخر ...  ، حدثنا ابو معاویة  محمد بن عبد الرحیم الھروي ، حدثنا عبد السالم بن صالح
 .السند والحدیث بتمامھ 
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واما السند الثاني عن ابي الصلت الذي رواه الحاكم من طریق ابن معین ، وصالح بن   
انھ ـ أي ابو الصلت ـ : محمد بن حبیب ، في القصة التي ذكر فیھا قول محمد بن حبیب 

عن ابي معاویة عن وقول ابن معین قد روى ھذا ذاك الفیدي . الخ .... یروي حدیث االعمش 
سمعت ابا نصر احمد بن : فاول السند ھذا قول الحاكم . االعمش ، كما رواه ابو الصلت 

 .وكفى بھذا مدحًا لھ ، وداللة على جاللتھ وتوثیقًا لھ . سھل الفقیھ القباني امام عصره 

 641ص 2ج( » التذكرة « واما شیخھ صالح بن محمد بن حبیب فترجم لھ الذھبي في   
جزرة ، الحافظ العالمة الثبت ، شیخ ما وراء النھر ، : فقال ) دار إحیاء التراث العربي  .ط

ابو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبیب األسدي ، موالھم البغدادي ، نزیل بخارى ـ 
 .انتھى . كان ثقة حافظًا عارفًا : قال الدارقطني : إلى ان قال ـ 

دین السابقین من تاریخ الخطیب ، الكل عن ابي فھذان سندان عند الحاكم مع السن  
الصلت ، مع ان الحاكم الحسكاني زاد سندًا عن ابي الصلت ذكرناه في البحث الثاني من 

الیس من التغریر ان یقوم خطیبكم « : مباحث ھذا الحدیث ، وھو في الجواب عن قول مقبل 
انا مدینة العلم وعلي « : ا ببث االحادیث الموضوعة والضعیفة ؟ ومثل لذلك باحادیث منھ

 . »بابھا 

اخبرنا ابو طالب ) : المكتبة االسالمیة . ط 81ص( » مناقب ابن المغازلي « وفي   
، اخبرنا ابو بكر احمد بن ابراھیم بن الحسن بن  )رحمھ اهللا(محمد بن احمد بن عثمان بن الفرج

بو جعفر محمد بن عمار بن شاذان البزاز اذنا ، حدثنا محمد بن حمید اللخمي ، اخبرنا ا
عطیة ، حدثنا عبد السالم بن صالح الھروي ، حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد 

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ، عن ابن عباس قال 
 . »فمن اراد العلم فلیأت الباب 

منصور زید بن طاھر بن سیار البصري ، قدم علینا اخبرنا ابو ) :  82ص( وفیھا   
واسطًا ، حدثنا ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا، بن داسة ، حدثنا احمد بن عبید اهللا ، حدثنا بكر 

السالم بن صالح ، حدثنا    بن احمد بن مقبل ، حدثنا محمد بن الحسن بن العباس ، حدثنا عبد
صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: ن ابن عباس قال ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، ع

 . »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت الباب « : )وسلم

الطبراني ، حدثنا الحسن بن علي ) :  329ص 1ج( » الآللي المصنوعة « وفي   
بن صالح  حدثنا ابو الصلت عبد السالم: المعمري ومحمد بن علي الصائغ المكي قاال 

قال رسول : الھروي ، حدثنا ابو معاویة عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال 
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» انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأتھ من بابھ « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى 

في شأنھ  فیھا اختالف» لسان المیزان « الحسن بن علي المعمري لھ ترجمة طویلة في   
 ) . 224ص 2ج( ، ومن جملتھا في 

الحسن بن علي بن شبیب المعمري عندي صدوق : انا الدارقطني قال : وقال الحاكم   
انھ : فاستقر الحال على توثیقھ ، فان غایة ما قیل فیھ : قلت )  225ص( حافظ ، وفیھا في 

ا رأیت في الدنیا صاحب م:   وفي اول ترجمتھ وقال عبدان. حدث باحادیث لم یتابع علیھا 
وقال البردیجي لیس بعجب ان ینفرد المعمري بعشرین او ثالثین حدیثًا في كثرة . حدیث مثلھ
 .انتھى المراد . مما كتب 

واما روایة الحدیث عن ابي معاویة من غیر طریق ابي الصلت ، فقد مرت روایة   
. ن محمد بن حبیب الحاكم بسنده عن شیخھ امام عصره احمد بن سھل ، عن صالح ب

قد روى ھذا ذاك الفیدي ، عن ابي : وتقدمت ترجمتھ من التذكرة عن یحیى بن معین قال 
 .انتھى . معاویة، عن االعمش ، كما رواه ابو الصلت 

فاني سمعت وابو الصلت ثقة مأمون ، : فھذه متابعة ، ورواھا الحاكم أیضًا حیث قال   
: سمعت العباس بن محمد الدوري یقول : ابا العباس محمد بن یعقوب في التاریخ یقول 

قد حدث بھ محمد بن جعفر الفیدي : سألت یحیى بن معین ، عن ابي الصلت الھروي ، فقال 
 .فھذه متابعة بسند آخر ، عن ابن معین ، عن الفیدي ، عن ابي معاویة . ، وھو ثقة مأمون 

اخبرنا محمد بن علي المقرئ ، اخبرنا ) :  50ص 11ج( » تاریخ الخطیب  «وفي   
سمعت : سمعت ابا العباس محمد بن یعقوب االصم یقول : محمد بن عبداهللا النیسابوري قال 
سمعت یحیى بن معین یوثق ابا الصلت عبد السالم بن : العباس بن محمد الدوري یقول 

انا مدینة العلم « : عن االعمش . عن ابي معاویة انھ حدث : صالح ، فقلت ، أو قیل لھ 
ما تریدون من ھذا المسكین ؟ الیس قد حدث بھ محمد بن جعفر الفیدي : فقال  »وعلي بابھا 

 .عن ابي معاویة ھذا أو نحوه ؟ انتھى 

وما بعدھا )  144ص 12ج( » تاریخھ « ترجم لھ الخطیب ترجمة طویلة في : العباس   
اخبرني محمد بن علي المقرئ ، اخبرنا محمد بن عبداهللا النیسابوري ) :  145ص( ، قال 

لم ار في مشائخي احسن حدیثًا من عباس : سمعت ابا العباس محمد بن یعقوب یقول : قال 
 .وفیھا عن النسائي انھ وثقھ . الدوري 

قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس ) :  50ص 11ج( » تاریخ الخطیب « وفي   
حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة ، حدثنا جعفر بن درستویھ ، حدثنا احمد بن محمد بن  :قال 
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سألت یحیى بن معین عن ابي الصلت عبد السالم بن صالح الھروي : القاسم بن محرز قال 
لیس ممن یكذب ، فقیل لھ في حدیث ابي معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد عن ابن : فقال 

ھو من حدیث ابي معاویة ، اخبرني ابن نمیر : فقال  »لم وعلي بابھا انا مدینة الع« : عباس 
حدث بھ ابو معاویة قدیمًا ثم كف عنھ ، وكان ابو الصلت رجًال موسرا یطلب ھذه : قال 

 .انتھى . االحادیث ویكرم المشائخ ، وكانوا یحدثونھ بھا 

ویظھر من . ئمة الحدیث ھو محمد بن عبداهللا ، من ا: وھذه متابعة للفیدي ، وابن نمیر   
ھذا ان المشائخ كانوا تثقل علیھم روایة الفضائل من خوف االذیة أو خوف الدولة إذا اكثروا 

، حتى یسعدوه مع ائتمانھم لھ ،   اما ابو الصلت فكان یبالغ في طلبھا. منھا واشتھرت عنھم 
واھل البیت ال یستنكر ، فال  )علیھ السالم(ان التفرد بفضائل علي: وھذا مما یؤكد ما سبق ان قلنا 

 .یصح جرح الراوي بھ وال تضعیفھ 

اخبرنا القاضي ابو العالء محمد بن علي ) :  50ص 11ج( » تاریخ الخطیب « وفي   
سألت ابا : الواسطي ، اخبرنا ابو مسلم بن مھران ، اخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال 

رأیت ابن معین یحسن القول فیھ ، : ال علي صالح بن محمد عن ابي الصلت الھروي فق
« : ورأیت یحیى بن معین عنده ، وسئل عن ھذا الحدیث الذي روي عن ابي معاویة حدیث 

جعفر بن : ما اسمھ ؟ قال : ، قلت    رواه أیضًا الفیدي: فقال  »انا مدینة العلم وعلي بابھا 
 .انتھى . محمد 

قال . ل ، عن صالح جزرة ، عن ابن معین وھذه متابعة لروایة الحاكم عن احمد بن سھ  
 )71(حدثنا بصحة ما ذكره االمام ابو زكریا) :  127ص 3ج( » المستدرك « الحاكم في 

محمد بن احمد بن تمیم القنطري ، ثنا الحسین بن فھم ، ثنا یحیى بن معین ، ثنا ابو الحسین 
محمد بن یحیى بن الضریس ، ثنا محمد بن جعفر الفیدي ، ثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، 

انا « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن مجاھد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 
 . »راد المدینة فلیأت الباب مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن ا

: قال الحاكم . حدثناه ابو الصلت الھروي عن ابي معاویة  ]و  [: قال الحسین بن فھم   
 .انتھى . لیعلم المستفید لھذا العلم ان الحسین بن فھم بن عبد الرحمن ثقھ مأمون 

لمستدرك ا  «عن » الروض النضیر « بین المعقوفتین ھي في روایة ) الواو ( وزیادة   
« الن مؤلف ;    للحاكم ، وھو متقدم قبل طبع نسخة المستدرك التي ننقل منھا بكثیر» 

توفي عام واحد وعشرین ومائتین والف ، فالظاھر انھ نقلھ من نسخة مخطوطة » الروض 

                                                           
 ) .المؤلف . ( وابو زكریا ھو ابن معین . ثنا زیادة وھو غلط ، والروایة في الروض النضیر على وجھ الصحة : في االم ) 71(
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قبل طبع المستدرك ، ورجال ھذا السند وثقھم السید احمد بن یوسف الحدیثي ، حكاه عنھ في 
 ) . 180ص 1ج( » یر الروض النض« 

وقال )  93و ص 92ص 8ج( » تاریخھ « والحسین بن فھم ، ترجم لھ الخطیب في   
لعل ھذا في : قلت . لیس بالقوي : وذكره الدارقطني فقال ) : وقال ( كان ثقة : في ترجمتھ 

 .العلل وفیھ نظر ، الحتمال انھ من كالم البرقاني كما قدمناه 

ان الروایة مرسلة ، وال نسلم صحتھا عن الدارقطني ، فان صحت فیحتمل : والحاصل   
وكذا ما . وال توجب تضعیفھ  »انا مدینة العلم « : انھ ضّعفھ الجل ھذه الروایة ، لحدیث 

لسان « رواه الذھبي عن الحاكم ، واظن المراد بالحاكم ھذا ابا احمد ، ترجم لھ ابن حجر في 
اب الكنى فقال ابو احمد الحاكم صاحب الكتاب الشھیر الكبیر الشأن في الكنى في ب» المیزان 

، وتعقب بانھ امام كبیر ومعروف بسعة الحفظ ، وھو   ال یعرف: ، قال ابو الحسن القطان 
 .انتھى المراد . محمد بن محمد بن اسحاق النیسابوري الكرابیسي ، وھو الحاكم الكبیر 

بر سنًا من الحاكم ابي عبد اهللا ، فان اراد انھ اكبر قدرًا فال نسلم لعلھ یعني انھ اك :قلت   
وقد اتھمت الذھبي في اجمال العبارة ھنا ، ان القصد التدلیس بایھام ان الحاكم ابا عبداهللا . 

في عیسى )  345ص 1ج   (» نصب الرایة « ضعفھ ، وكذلك اتھمت الزیلعي حیث قال في 
روى عن آبائھ احادیث موضوعة ال یحل : بن حبان والحاكم ھو وضاع ، قال ا: بن عبداهللا 

 :فدّلس من جھتین . االحتجاج بھ 

من جھة ایھام انھما جعاله وضاعًا ، وقد مر كالم ابن حبان ولیس فیھ التصریح بانھ   
وذكره : في ترجمة عیسى بن عبداهللا » لسان المیزان « قال في . وضاع ، انما اراد انھ یھم 

 .انتھى . ي الثقات ایضًا ابن حبان ف

ولم یذكر ذلك الذھبي . ومن حیث اوھم ان الحاكم ابا عبداهللا رماه بالوضع ، وحاشاه   
 (في بحث » سنن الدارقطني « في میزانھ في ترجمة عیسى بن عبداهللا ، وال المحقق على 

ذكره ابن عند روایة الدارقطني عن عیسى ابن عبد اهللا ، وال  )بسم اهللا الرحمن الرحیم 
نصب الرایة « وقد اكثر الزیلعي من التحامل على الشیعة في . » لسان المیزان « حجر في 

بالروایات المرسلة ، فاحذره واحذر ما ینسب إلى » الكشاف « وفي تخریج احادیث » 
الدارقطني من ھذه المراسیل أو إلى غیره ، فقد تساھل كثیر من الناس في ھذا الباب بقبول 

 .، وھو غلط كبیر كما حققناه فیما مر  المراسیل

)  348ص 4ج( » تاریخھ « ولنرجع إلى تخریج حدیث ابي معاویة ، قال الخطیب في   
اخبرني احمد بن محمد العتیقي ، حدثنا عبداهللا بن محمد بن : في ترجمة احمد بن فاذویھ 

دثنا ابو عبداهللا احمد بن عبداهللا الشاھد ، حدثنا ابو بكر احمد بن فاذویھ بن عزرة الطحان ، ح
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محمد بن یزید بن سلیم ، حدثني رجاء بن سلمة ، حدثنا ابو معاویة الضریر ، عن االعمش ، 
انا مدینة العلم « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا:    عن مجاھد ، عن ابن عباس قال

 . »وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت الباب 

في ترجمة جعفر بن محمد )  173و ص 172ص 7ج( أیضًا » خھ تاری« وقال في   
اخبرني بحدیثھ الحسین بن علي الصیمري ، حدثنا احمد بن محمد بن علي : الفقیھ ، فقال 

حدثنا ابراھیم بن احمد بن ابي حصین ، حدثنا محمد بن عبداهللا ابو : قال .  )72(الصیرفي
ر الحضرمي ، حدثنا جعفر بن محمد البغدادي ابو محمد الفقیھ ، وكان في لسانھ شيء ، جعف

صلى (سمعت رسول اهللا: حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال 

 .انتھى .  »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت الباب « : یقول  )اهللا علیھ وآلھ وسلم

العقیلي ، حدثنا محمد بن ) :  329ص 1ج( » الآللي المصنوعة « قال السیوطي في   
ھشام ، حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد ، حدثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، 

العلم وعلي بابھا ، فمن انا مدینة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال 
 . »اراد المدینة فلیأتھا من بابھا 

حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن موسى ، حدثنا احمد بن سلمة ابو عمرو : ابن عدي   
ابن عدي ، حدثنا الحسن بن ) :  330ص( الجرجاني ، حدثنا ابو معاویة بھ ، ثم قال في 
 .ویة بھ عثمان ، حدثنا محمود بن خداش ، حدثنا ابو معا

حدثنا الحسن بن علي بن راشد ، حدثنا ابو ) كذا ( ابن عدي ، حدثنا ابو سعید العدي   
 .معاویة بھ 

ابن عدي ، حدثنا احمد بن حفص السعدي ، حدثنا سعید بن عقبة ابو الفتح الكوفي ،   
 .عن االعمش بھ 

محمد ابن یوسف  ابن حبان ، حدثنا الحسین بن اسحاق االصبھاني ، حدثنا اسماعیل بن  
، حدثنا ابو عبید القاسم بن سالم ، عن ابي معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن 

 . »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد الدار فلیأتھا من قبل بابھا « : عباس مرفوعًا 

حدثنا ابن : قال خیثمة : في ترجمة محفوظ بن بحر » المیزان « وقال الذھبي في   
عوف ، حدثنا محفوظ بن بحر ، حدثنا موسى بن محمد االنصاري الكوفي ، عن ابي معاویة 

.  »انا مدینة الحكمة وعلي بابھا « : ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس مرفوعًا 
 .انتھى 

                                                           
 ) .المؤلف . ( الصیمري : وفي الآللي ) 72(
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اخبرنا ابو طالب ) : المكتبة االسالمیة . ط 81ص( » مناقب ابن المغازلي « وفي   
بن عثمان البغدادي ، قدم علینا واسطًا ، اخبرنا ابو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن احمد 

لؤلؤ إذنًا ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المغیرة، حدثنا محمد بن یحیى ، حدثنا محمد بن 
جعفر الكوفي ، عن محمد بن الطفیل ، عن ابي معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن 

انا مدینة الحكمة وعلي بابھا ، فمن « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا قال رسول: ابن عباس قال 
 . »اراد الحكمة فلیأت الباب 

:   وما بعدھا)  465ص 2ج( » تاریخ ابن عساكر « وفي ترجمة االمام علي من   
ابن زریق ، انبانا ابو بكر ) كذا ( اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد ، انبانا وابو منصور 

إلى آخر السند والحدیث الذي نقلتھ من ترجمة . ب ، اخبرني احمد بن محمد العتیقي الخطی
 .احمد بن فاذویھ كما مر 

اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي ، انبانا ابو القاسم بن مسعدة ، : ثم قال ابن عساكر   
بن علي بن  انبانا حمزة بن یوسف ، انبانا ابو احمد بن عدي ، انبانا العدوي ـ یعني الحسن

صالح ـ انبانا سعید ، انبانا الحسن بن علي بن راشد ، انبانا ابو معاویة ، انبانا االعمش ، عن 
انا مدینة العلم وعلي    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: مجاھد ، عن ابن عباس قال 

ھذا حدیث : أي ابن عدي ـ  قال ابو احمد ـ.  »بابھا ، فمن اراد مدینة العلم فلیأتھا من بابھا 
 .ابي الصلت عن ابي معاویة ، وسرقھ غیره من الضعفاء 

انبانا ابو احمد ، انبانا عبد الرحمن بن سلیمان بن موسى بن : قال ) وبالسند المتقدم (   
عدي الجرجاني بمكة ، انبانا احمد بن سلمة ابو عمرو الجرجاني ، انبانا ابو معاویة ، عن 

انا مدینة    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: جاھد ، عن ابن عباس قال االعمش ، عن م
قال ابو احمد ـ أي ابن .  »العلم وعلي بابھا ، فمن اراد مدینة العلم فلیأتھا من قبل بابھا 

، سرقھ منھ احمد بن    وھذا الحدیث یعرف بابي الصلت الھروي ، عن ابي معاویة: عدي ـ 
 .انتھى . عھ جماعة ضعفاء سلمة ھذا وم

ان ما ذكره من ان الحدیث سرقھ من ابي الصلت احمد : قال المحقق ـ وِنعَم ما قال ـ   
بن سلمة وجماعة من الضعفاء ، من باب الرجم بالغیب واالختالق ، من این ثبت البن عدي 

ذا لم یبینھ ؟ ان احمد بن سلمة سرقھ من ابي الصلت ؟ فان كان لھ طریق إلى ھذه السرقة فلما
ومعھ جماعة من الضعفاء أیضًا كذب على كذب ، فقد رواه یحیى بن معین ، : وكذا قولھ 

وھل ھو من الضعفاء ؟ ورواه القاسم ابن سالم فھل ھو من السرقة والضعفاء ؟ ورواه محمد 
بن جعفر الفیدي ، وصححھ ابن معین والحاكم وبعض من تأخر عنھم ، أفھؤالء عند ابن 

 السّراق ؟عدي من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11ج   (» المعجم الكبیر « ورواه أیضًا الطبراني في مسند عبداهللا بن العباس من   
حدثنا المعمري ، ومحمد بن علي الصائغ المكي : قال ) دار إحیاء التراث العربي . ط 55ص
ثنا عبد السالم بن صالح الھروي ، ثنا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مجاھد ، عن : قاال 

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: اس قال ابن عب
 . )73(»العلم فلیأتھ من بابھ 

« لرابع من كتاب ورواه عنھ ـ أي عن ابي معاویة ـ أیضًا في الحدیث ا: قال المحقق   
اخرج الحافظ أیضًا ابو : وقال أیضًا )  4ص 1وفي ط  2ط  23ص( » فتح الملك العلي 

انبانا ابو : قال » بحر االسانید « في كتاب  490محمد الحسن بن احمد السمرقندي المتوفى 
أنا ، انبأنا صالح بن محمد ، انب  طالب حمزة بن محمد الحافظ ، انبأنا ابو صالح الكرابیسي

 ابو الصلت الھروي ، انبانا ابو معاویة ، عن

انا مدینة العلم « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس، عن النبي
ھذا ھو الحدیث االول من الكتاب ، وقد رواه .  »وعلي بابھا ، فمن اراد بابھا فلیأت علیًا 

حدثنا :    »   تھذیب اآلثار« قال ابن جریر في كتاب و: أیضًا في الحدیث الثاني منھ قال 
، حدثنا ابو معاویة ،   محمد بن اسماعیل الضراري ، حدثنا عبد السالم بن صالح الھروي

انا    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن االعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال 
ورواه أیضًا عن ابن .    »   نة فلیأتھا من بابھامدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد المدی

 148ص 13ج( » كنز العمال « من )علیھ السالم(من باب فضائل علي 378جریر في الحدیث 
حدثنا ابراھیم بن موسى الرازي ولیس : ثم قال نقًال عن ابن جریر ) مؤسسة الرسالة . ط

اعرفھ وال سمعت منھ غیر ھذا الحدیث ھذا الشیخ ال : بالفراء ، حدثنا ابو معاویة باسناد مثلھ 
 .انتھى . 

وقد ذكرنا ھذا تتمیمًا للفائدة ، وكان االولى تقدیمھ حیث ذكرنا الروایات عن ابي   
 .الصلت 

: وما بعدھا )  469ص 2ج( » تاریخ ابن عساكر « قال في ترجمة االمام علي من   
سین بن محمد بن عبد الوھاب ، وام واخبرنا ، ابو علي الحسن بن المظفر ، وابو عبداهللا الح

انبانا ابو الغنائم محمد بن علي الدجاجي ، انبانا ابو : ابیھا فاطمة بنت علي بن الحسین قالوا 
الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي ، انبانا الھیثم بن خلف الدوري ، انبانا عمر بن 

: اھد ، عن ابن عباس ، قال اسماعیل بن مجالد ، انبانا ابو معاویة ، عن االعمش ، عن مج

                                                           
 .ھكذا في روایة الطبراني ، وفیھا اختالف یسیر عما ھو في فتح الملك العلي ) 73(
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انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد الباب فلیأت « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا
» تحریر المقاصد الحسنة « وفي ھامش ) :  177ص 1ج( قال في الروض النضیر  »علیًا 

ن غیر ابي الصلت ، انھ قد ثبت روایة الحدیث عن ابي معاویة م: عن الحافظ العالئي . 
وابو معاویة ثقة حافظ محتج بافراده : ثم قال ـ أي العالئي ـ . فزال المحذور ممن ھو دونھ 

 .انتھى . كابن عیینة وغیره ، فمن حكم على الحدیث مع ذلك بالكذب فقد اخطأ 

و  332ص 1ج( كالمًا طویًال للعالئي » الآللي « ذكر السیوطي في كتاب : قلت   
ننقل بعضھ ھنا وان ادى إلى قلیل من التكرار لبعض ما سبق وذلك )  334و ص 333ص

 :للفوائد المرتبطة بھ 

حدثنا االصم ، حدثنا عباس ، یعني : ومع ذلك فقد قال الحاكم : قال في ابي الصلت   
الیس قد حدث عن : ثقة فقلت : سالت یحیى بن معین عن ابي الصلت فقال : الدوري ، قال 
محمد بن جعفر الفیدي وھو ) بھ ( حدث : ؟ فقال  »انا مدینة العلم « : یث ابي معاویة حد

وكذلك روى صالح ابن جزرة أیضًا عن ابن معین ، ثم ساقھ الحاكم من . ثقة عن ابي معاویة 
طریق محمد بن یحیى الضریس وھو ثقة حافظ ، عن محمد بن جعفر الفیدي ، عن ابي 

و الصلت عبد السالم من عھدتھ ، وابو معاویة ثقة مامون فقد برئ اب: قال العالئي . معاویة 
ماذا ؟ واي : من كبار الشیوخ وحفاظھم المتفق علیھم ، وقد تفرد بھ عن االعمش فقال 

مثل ھذا في حق علي رضي اهللا عنھ ؟ ولم یات  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(استحالة في ان یقول النبي
وضعھ بجواب عن ھذه الروایات الصحیحة عن ) بـ ( ھذا الحدیث وجزم كل من تكلم في 

 .   ابن معین

ومع ذلك فلھ شاھد رواه الترمذي في جامعھ ، عن اسماعیل بن موسى الفزاري ، عن   
عن سوید بن غفلة ، محمد بن عمر الرومي ، عن شریك بن عبداهللا ، عن سلمة بن كھیل ، 

ورواه ابو  »انا دار الحكمة وعلي بابھا « : عن ابي عبداهللا الصنابجي ، عن علي مرفوعًا 
وغیره ، عن محمد بن عمر الرومي ، وھو ممن  )74(»الروض الكشي « مسلم الكجي وفي 

وضعفھ ابو داود ، وقال ابو  روى عنھ البخاري في غیر الصحیح ، وقد وثقھ ابن حبان ،
ھذا حدیث غریب ، وقد روى بعضھم : فیھ لین ، وقال الترمذي بعد اخراج الحدیث : زرعة 

ھذا عن شریك ولم یذكر فیھ الصنابجي وال نعرف ھذا عن احد عن الثقات غیر شریك 
 .النخعي القاضي ِبَري محمد بن عمر الرومي من التفرد بھ 

                                                           
 .من الروض  183ص 1ج: راجع ) 74(
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النخعي القاضي احتج بھ مسلم وعلق لھ البخاري ووثقھ یحیى وشریك ھو ابن عبداهللا   
ما رأیت احدًا قط : ثقة حسن الحدیث ، وقال عیسى بن یونس : بن معین ، وقال العجلي 

فعلى ھذا یكون تفرده حسنًا ، فكیف إذا انضم إلى حدیث ابي . اورع في علمھ من شریك 
جي الن سوید بن غفلة تابعي مخضرم معاویة ؟ وال یرد علیھ روایة من اسقط منھ الصناب

» متصل االسانید « ادرك الخلفاء االربعة وسمع منھم ، وذكر الصنابجي فیھ من المزید في 
قادحة في حدیث شریك سوى دعوى الوضع دفعًا  ]بعلة  [ولم یات ابو الفرج وال غیره بلة 

ا غلط یعرفھ من اطلع انتھى كالم الحافظ العالئي نقلتھ من الآللي ، وفي نسختھ. بالصدر 
 .على النسخة وتأملھا 

عن الشارح )  183ص 1ج( » الروض « وال یخفى ان صواب الكالم ما نقلھ في   
ولم ) : ثم قال ( الذي قبلھ السید احمد بن یوسف الحدیثي ، حیث ذكر محمد بن عمر الرومي 

المناقب « في كتاب  یتفرد بروایتھ للحدیث عن شریك ، فقد اخرج عبداهللا بن احمد بن حنبل
« حدثنا ابراھیم بن عبداهللا ، وھو ابو مسلم الكشي احد الحفاظ مؤلف كتاب : لھ ما لفظھ » 

عن محمد بن : لجاللتھ ، قال » المیزان « وثقھ الدارقطني وغیره ، وتركھ في » السنن 
رقاشي ثقة ثبت حدثنا شریك فذكره باسناده ومتنھ ، ومحمد بن عبداهللا ال: عبداهللا الرقاشي قال 

وقد رواه سوید بن سعید ، وھو من رجال . ، روى لھ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة 
 .انتھى . مسلم عن شریك كما رویاه 

وقد مرت . یعني كما رواه محمد بن عمر الرومي ، ومحمد بن عبداهللا الرقاشي  :قلت   
ناد الذھبي إلیھ واسناده إلى باس» میزان الذھبي « روایة سوید نقلتھا من ترجمتھ من 

وإذا قارنت بین كالم السید احمد بن یوسف وكالم العالئي عرفت انھ قد .  )علیھ السالم(علي
وقد تفرد : وقول العالئي . سقط بعض كالم العالئي ، وانھ مثل كالم السید احمد بن یوسف 

عي التفرد مع وجود بھ ـ أي أبو معاویة ـ عن االعمش دعوى ممنوعة ، النھ ال یصح ان ید
الروایة عن االعمش من غیر طریق ابي معاویة ، ولو كانت عند العالئي لم تصح إّال عن 

واالحتمال كاف في فساد دعوى . ابي معاویة ، الن عدم الصحة ال یدل على صحة العدم 
علم و (: عند ذكر قول اهللا تعالى » شواھد التنزیل « وقد قال الحاكم الحسكاني في . التفرد 

من سورة البقرة ، بعد ان اسند الحدیث ھذا من طریق ابي الصلت ،  )75()آدم االسماء كلھا 
وقد رواه جماعة ، عن ابي الصلت : قال الحاكم . كما قدمناه في الجواب على ریاض مقبل 

 . )76(قھو صدو: عبد السالم بن صالح الھروي ، وھو ثقة اثنى علیھ یحیى بن معین وقال 

                                                           
 . 31: البقرة ) 75(
 . 126ص:  3المستدرك للحاكم ج) 76(
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وقد روى ھذا الحدیث جماعة سواه عن ابي معاویة محمد بن حازم الضریر الثقة ،   
ابو عبید القاسم بن سالم ، ومحمد بن الطفیل ، واحمد بن خالد بن موسى ، واحمد بن : منھم 

بن جعفر الفیدي ، عبداهللا بن حكیم ، وعمر بن اسماعیل ، وھارون بن خاتم ، ومحمد 
یعلى بن : وغیرھم ، ورواه عن سلیمان بن مھران االعمش جماعة كروایة ابي معاویة فیھم 

 .انتھى المراد .   عبید ، وعیسى بن یونس ، وسعید بن عقبة

وقد مرت روایة عن االعمش من طریق سعید بن عقبة ، وذلك فیما نقلناه من الآللي   
ن عدي ، حدثنا احمد بن حفص السعدي ، حدثنا سعید عن اب) :  330ص 1ج( المصنوعة 

 .انتھى . بن عقبة ابو الفتح الكوفي عن االعمش بھ 

 127ص 3ج   (وقد روي الحدیث من طریق جابر بن عبداهللا االنصاري ، قال الحاكم   
ولھذا الحدیث شاھد من حدیث سفیان الثوري : بعد ذكره لحدیث ابن عباس الماضي ) 

بو بكر محمد بن علي الفقیھ االمام الشاشي القفال ببخارى وأنا سألتھ ، حدثني ا: صحیح 
، ثنا احمد بن عبداهللا بن یزید    حدثني النعمان بن الھارون البلدي ببلد من اصل كتابھ

الحراني ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفیان الثوري ، عن عبداهللا بن عثمان بن خثیم ، عن عبد 
صلى اهللا علیھ (سمعت رسول اهللا: سمعت جابر ابن عبداهللا یقول : ل الرحمن بن عثمان التیمي قا

 . »انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت الباب « : یقول  )وآلھ وسلم

حدثنا ) :  377ص 2ج( وفي تاریخ الخطیب في ترجمة محمد بن عبد الصمد الدقاق   
، حدثنا ابو   ر محمد بن المقرئ باصبھانیحیى بن علي الدسكري بحلوان ، حدثنا ابو بك

الطیب محمد بن عبد الصمد الدقاق البغدادي ، حدثنا احمد ابن عبداهللا ابو جعفر المكتب ، 
حدثنا الرزاق ، اخبرنا سفیان عن عبداهللا بن عثمان ابن خیثم عن عبد الرحمن بن بھمان ، 

یوم الحدیبیة وھو  )هللا علیھ وآلھ وسلمصلى ا(سمعت رسول اهللا: سمعت جابر بن عبداهللا قال : قال 
، منصور من نصره ، مخذول من   ھذا امیر البررة ، وقاتل الفجرة« : آخذ بید علي یقول 

 . »فلیأت الباب ) كذا ( ـ انا مدینة العلم وعلي بابھا فمن اراد البیت ـ یمد بھا صوتھ خذلھ 

اخبرنا ابو الحسن ) : میة المكتبة االسال. ط 80ص( » مناقب ابن المغازلي « وفي   
بقراءتي علیھ فأقّر بھ سنة اربع  )رحمھ اهللا(احمد بن المظفر بن احمد العطار الفقیھ الشافعي

، الملقب   اخبركم ابو محمد عبداهللا بن محمد بن عثمان المزني: وثالثین واربعمائة ، قلت لھ 
، حدثنا احمد بن عبداهللا بن بابن السقاء الحافظ الواسطي ، حدثنا عمر بن الحسن الصیرفي 

حدثنا سفیان الثوري ، عن عبداهللا بن عثمان ، عن عبد : یزید ، حدثنا عبد الرزاق قال 
بعضد علي فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اخذ النبي: الرحمن بن بھمان ، عن جابر بن عبداهللا قال 

ثم مد بھا ول من خذلھ ، ، مخذ   ھذا امیر البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره« : 
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) :  84ص( وفیھ .  »انا مدینة العلم وعلي بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب : صوتھ فقال 
اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن الصلت : اخبرنا الحسن بن احمد بن موسى ، قال 

حدثنا القرشي ، حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن عیسى بن شیبة البزار ، 
احمد بن عبداهللا بن یزید المؤدب ، حدثنا عبد الرزاق ، اخبرنا معمر ، عن عبداهللا بن عثمان 

صلى اهللا (سمعت رسول اهللا: سمعت جابر بن عبداهللا االنصاري یقول : ، عن عبد الرحمن قال 

ھذا امیر « :  )علیھ السالم(یقول یوم الحدیبیة وھو آخذ بضبع علي بن ابي طالب)علیھ وآلھ وسلم
صلى اهللا (ثم مد بھا صوتھ فقالالبررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ 

 .انتھى .  »انا مدینة العلم وعلي بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب :  )علیھ وآلھ وسلم

ابن عدي ، حدثنا النعمان بن ) :  330ص 1ج( للسیوطي » الآللي المصنوعة « وفي   
حدثنا احمد بن : ون البلدي ، ومحمد بن احمد بن المؤمل ، وعبد الملك بن محمد قالوا بكر

عبداهللا ابو جعفر المكتب ، انبانا عبد الرزاق ، انبانا سفیان ، عن عبد اهللا بن عثمان بن خیثم 
سمعت رسول : سمعت جابر بن عبد اهللا قال ) كذا ( عن عبد الرحمن بن بھما ) كذا ( 
ھذا امیر البررة ، وقاتل « : یوم الحدیبیة وھو آخذ بید علي یقول  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(اهللا

انا مدینة العلم وعلي ـ   یمد بھا صوتھ الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ ـ
تابعھ احمد بن طاھر بن حرملة بن یحیى المصري ،  »بابھا ، فمن اراد العلم فلیأت الباب 

 .انتھى المراد  .عن عبد الرزاق 

اخبرنا ابو ) :  476ص 2ج( » تاریخ ابن عساكر « وفي ترجمة االمام علي من   
القاسم بن السمرقندي ، انبانا ابو القاسم بن مسعدة ، انبانا حمزة بن یوسف ، انبانا ابو احمد 
 بن عدي ، انبانا النعمان بن ھارون البلدي ، ومحمد بن احمد بن المؤمل الصیرفي ، وعبد

انبانا احمد بن عبداهللا بن یزید المؤدب ، انبانا عبد الرزاق ، عن : الملك بن محمد قالوا 
سمعت : عن عبد الرحمن بن بھمان ، قال ) كذا ( سفیان ، عن عبداهللا بن عثمان بن خیثم 

یقول یوم الحدیبیة وھو آخذ بضبع علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: جابرًا یقول 
ھذا امیر البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول « : ن ابي طالب وھو یقول ب

انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد الدار فلیأت الباب : ثم مد بھا صوتھ وقال من خذلھ ، 
 .انتھى .  »

 تكلم في ھذا الحدیث ابن عدي والخطیب والذھبي من اجل ان في سنده احمد بن عبداهللا  
( » ریاضھ « وقد مر الجواب علیھم في سیاق الرد على مقبل ، حیث قال في . بن یزید 

« : الیس من التلبیس ان یقوم خطیبكم ببث االحادیث الضعیفة والموضوعة مثل ) :  81ص
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الحدیث ؟ وخالصة الرد علیھم ابطال  »انا مدینة العلم : ـ إلى قولھ ـ اھل بیتي كسفینة نوح 
 .ن عبداهللا ، وترجیح تصحیح الحاكم لحدیثھ ، فراجعھ فانھ مفید جرحھم الحمد ب

وثم طرق ُاخر تركتھا اختصارًا ، وكلھا قد قدح ابن الجوزي ) :  150ص( قال مقبل   
 .وغیره من الحّفاظ في صحتھا 

ان كالمھم ال حجة فیھ ، والطریق إذا لم تصح مفردة فالطرق اُالخر  :والجواب   
 .جموع بكثرة الطرق تعضدھا ، ویصح الم

وقد اطال الكالم اھل العلم على ھذا الحدیث فمنھم من حكم علیھ بالوضع : قال مقبل   
 .كابن الجوزي 

قد اتضح بطالن ھذا الحكم ، مع ان ابن الجوزي فیھ كالم قد سبق في اول  :والجواب   
 .الكالم على احادیث الطلیعة 

م ، وال یخفى تساھلھ في تصحیح االحادیث ومنھم من قال بصحتھ كالحاك: قال مقبل   
 .الضعیفة ، بل والموضوعة ، ولذلك ال یعتمد المحدثون على تصحیحھ 

ان دعوى التساھل على الحاكم انما ھي دعایة من العثمانیة ومن قلدھم ،  :والجواب   
ذا كان انھم ھم الذین یتساھلون في الجرح والتضعیف إ: والتحقیق . وقد قدمنا الجواب علیھا 

المجروح أو المضعف ممن یخالفھم في بعض العقائد كالشیعة ، ثم بعد ھذا الجرح لبعض 
الرواة أو التضعیف یعترضون على الحاكم في تصحیح حدیث من قد جرحوه أو ضعفوه ، 
ویدعون علیھ انھ قد صحح من ال یصح حدیثھ ، ثم ال یكفیھم ذلك حتى یوھموا ان جرح 

فروغ منھ ال نزاع فیھ تدلیسا على المطلع القاصر والمقلد ، ومن الراوي أو تضعیفھ امر م
ولو انصفوا . ھنالك یرمون الحاكم بالتساھل في التصحیح ، بمعنى انھ ال یتثبت في التصحیح 

العتبروا الراوي مختلفا فیھ بین الحاكم المصحح لحدیثھ وبین من جرحھ أو ضعفھ ، وتركوا 
ھل ان كان ھناك تساھل في توثیق أو جرح أو تضعیف ، للناظر نظره حتى یعرف من المتسا

 .أو حتى یترجح لھ احد االمرین بالنظر وتحریر الفكر ال بالتقلید 

فالمجتھدون في الجرح » ولذلك ال یعتمد المحدثون على تصحیحھ « : واما قولھ   
من  والتعدیل ال یعتمدون على تصحیح احد بدون حجة ، بل یعتمدون ما یعرفونھ بالحجة

وانما ھي طریقة المقلدین وال . وكالم مقبل یوھم رمیھم بتقلید غیر الحاكم . صحة أو عدمھا 
یحتج بالمقلدین ، وخصوصا المتعصبین لمذاھب العثمانیة ، فانھم ال یعتمدون تصحیح الحاكم 

واھل البیت ال توافق ھواھم ، فھم یقلدون  )علیھ السالم(، النھ یصحح احادیث في فضائل علي
 .الذھبي فیما انتقده على الحاكم 
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واما ایھام مقبل انھم ال یعتمدون على تصحیح الحاكم اصًال فھو غیر صحیح ، وقد   
في مقدمة » كنز العمال « صرح السیوطي بانھ صحیح ، وذكره المتقي في الجزء االول من 

. ا تعقب الكتاب ، فجعل كل ما صححھ الحاكم في المستدرك صحیحا لم یستثن منھ إّال م
ومن العجیب ان یدعي مقبل انھم ال ) . مؤسسة الرسالة . ط  10وص 9ص 1ج( انظره في 

 .یعتمدون على تصحیحھ ، وھو یروي الخالف فیھ عن ابن االمیر على ثالثة اقوال 

اما ابن حجر والسیوطي فقد حكما على الحدیث انھ من قسم ) :  151ص( قال مقبل   
 .الحسن لكثرة طرقھ 

ان ھذا فیھ تغطیة للحق فالحدیث صححھ عدد من المحدثین ، منھم : جواب وال  
السیوطي وابن جریر كما ال یخفى على الباحث ، بل الظاھر تصحیح ابن معین لھ على 

وتأویل الخطیب انھ اراد . ھو صحیح كما قدمنا : االطالق ، الن الخطیب روى عنھ انھ قال 
، النھ إذا صح عن ابي معاویة فال اشكال في صحتھ ھو صحیح عن ابي معاویة ال یدفع ذلك 

 .كما قدمنا 

ھو نوع من التدلیس جرى فیھ » انھ حسن الحدیث « : ثم قول مقبل عن السیوطي   
مقبل على طریقة سلفھ في التدلیس ، الن الذي استقر علیھ رأي السیوطي ھو تصحیح 

حیث قال ) مؤسسة الرسالة .    ط 149ص 13ج( » كنز العمال « الحدیث كما حكاه عنھ في 
السیوطي بعد ان حكى كالم ابن حجر وترجیحھ ان الحدیث حسن ، قال السیوطي فیما حكاه 

وقد كنت اجیب بھذا الجواب دھرًا إلى ان وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث علي : عنھ 
رتقاء مع تصحیح الحاكم لحدیث ابن عباس ، فاستخرت اهللا وجزمت با» تھذیب اآلثار « في 

 .انتھى . الحدیث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة ، واهللا اعلم 

 :في شرح قولھ » الروضة الندیة شرح التحفة العلویة « والبن االمیر كالم مفید في   

 )77(فھنیئا لك بالعلم مریا*** باب علم المصطفى ان تأتھ 

 .ووقع ھناك في اللفظ   

ھذا حدیث عندنا صحیح : وقال العالمة الحافظ الكبیر المجتھد محمد بن جریر الطبري   
وذكر مالك غلط من النساخ ، . صحیح االسناد : سنده ، وقال مالك في حدیث ابن عباس 

في حدیث ابن ) ك ( وقال « واالصل . وسببھ نقل حكایة السیوطي في االصل برمز الكاف 
والصواب انھ . الكاف رمز مالك ، كما ھو في كتب الفقھ  فتوھموا ان» صحیح : عباس 

« الحاكم النھ رمز السیوطي ، والكالم اصلھ نقل كالم السیوطي ، وقد حكاه عنھ صاحب 

                                                           
 . 137ص: الروضة الندیة ) 77(
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في قسم االفعال ،  )علیھ السالم(في فضائل علي) مؤسسة الرسالة . ط  13ج( » كنز العمال 
 1ج( » الروض النضیر « ونحوه في  »كنز العمال « والفضائل جملة في حرف الفاء من 

 ) . 184ص

وھناك ترجمة صغیرة للسید احمد بن یوسف الحدیثي شارح بعض المجموع قبل   
واضاف إلى )  185ص( واتم البحث في تصحیح الحدیث في » الروض النضیر « صاحب 

« وقد رجح ابن االمیر في . ذلك ما یناسب الحدیث ویؤكد صحتھ ، فراجعھ فانھ مفید 
مقبل ، وقواه » ریاض   «القول بالصحة ، ونقلت كالمھ في جوابي على » الروضة الندیة 

 ) . 183وص 182ص 1ج( » الروض النضیر « صاحب 

انا مدینة العلم وعلي « : وال یخفى ان ھذا الحدیث أي حدیث ) :  151ص( قال مقبل   
یعة جاءتنا من قبل رسول اهللا قد خالف الواقع ، فلو كانت الشر) : قال ( إلى آخره  »بابھا 

لم  )رضي اهللا عنھ(عن علي الحتمل ان ھذا الحدیث لھ اصل ، ولكن ما دام ان امیر المؤمنین علي
، كما ذكره شیخ االسالم ابن    یحط بالشریعة كلھا ، وقد كان یطلب من الصحابة الحدیث

انھ ما من احد إّال وقد فاتھ  قال ـ في سیاق»    رفع المالم عن األئمة االعالم« تیمیة في كتابھ 
صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت من رسول اهللا) إذا ( كنت : ـ قال  )علیھ السالم(شيء من العلم وكذلك علي

، وإذا حدثني غیره استحلفتھ فإذا حلف صدقتھ    حدیثًا نفعني اهللا بما شاء أن ینفعني منھ )وسلم
 .، وذكر حدیث التوبة المشھور    وصدق ابو بكر، وحدثني ابو بكر 

إن الحدیث قد خالف الواقع ، الن الشریعة لم : اما قولھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
تاتھم عن النبي من طریق علي ، فالدعوى باطلة ، والتعلیل ال یفید ، ألنا ال نسلم ان الشریعة 

وشیعتھ الذین  )علیھ السالم(عراضھم عن عليجاءتھم كلھا ، بل قد فاتھم منھا خیر كثیر ، إل
ولو سلمنا انھا جاءتھم كلھا فالشریعة االحكام الشرعیة وذلك  )علیھ السالم(اخذوا الدین عنھ

العلم باخبار الماضین ، والعلم بما یكون في اآلخرة ، : بعض العلم ال كلھ ، الن من العلم 
 .تأتي قبل القیامھ وغیر ذلك  وعلم المالحم والحوادث المستقبلة العظیمة التي

 )علیھ السالم(واما وصول بعض العلم من طریق غیره من الصحابة فذلك ال ینافي ان علیًا  
باب مدینة العلم ، الن وصول بعض العلم من طریق غیره ال یدل على ان ذلك الغیر باب 

علم كلھ بداللة ھذا فھو باب لل )علیھ السالم(للعلم كلھ ، وانما ھو طریق لبعضھ ، بخالف علي
محیط بالعلم الذي ینبغي طلبھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فرسول اهللا. الحدیث ، وھذا معنى الحدیث 

طریق ذلك العلم كلھ ، فكان باب مدینة العلم ، النھ طریق إلیھ كلھ ، بخالف  )علیھ السالم(وعلي
 .غیره من الصحابة 
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فھو باطل ، بل قد احاط بھا بداللة . یحط بالشریعة كلھا  لم )علیھ السالم(ان علیًا: واما قولھ   
 .الحدیث ، فھو دلیل واضح لمن انصف 

صلى اهللا (فان اراد بعد موت رسول اهللا. وقد كان یطلب من الصحابة الحدیث : واما قولھ   

فھي دعوى باطلة ، وال دلیل علیھا ، فكیف یعارض الحدیث الصحیح بالدعوى ؟  )علیھ وآلھ وسلم
وھل ھذا إّال رد الدلیل بمذھب االسالف ؟ فھو یعارض الحدیث الثابت بدعوى ابن تیمیة 

 .الكاذبة ان علیًا كان یطلب الحدیث من الصحابة 

حدیثًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت إذا سمعت من رسول اهللا: وكذلك علي قال : واما قولھ   
، ولو سلم فو محمول على وقت  )علیھ السالم(ليفھذا ال نسلم صحتھ عن ع. الخ ... نفعني اهللا 

ویؤكد  »انا مدینة العلم وعلي بابھا « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سابق قبل ان یقول فیھ رسول اهللا
وكنتم على شفا حفرة من  (: فھو محمول على زمن سابق كقولھ تعالى » كنت « : ھذا قولھ 

ما كنت تدري ما  (:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقولھ تعالى في رسول اهللا )78()النار فأنقذكم منھا 
 . )79()الكتاب وال االیمان 

وافتى ھو وابن عباس وغیرھما بان المتوفى : عن ابن تیمیة )  151ص( قال مقبل   
صلى اهللا علیھ (ھم سنة رسول اهللاعنھا زوجھا إذا كانت حامًال تعتد أبعد االجلین ، ولم تكن قد بلغت

صلى اهللا علیھ وآلھ (في سبیعة ، وقد توفي عنھا زوجھا سعد بن خولة ، حیث افتاھا النبي )وآلھ وسلم

 .بان عّدتھا وضع حملھا  )وسلم

ال نسلم انھم جھلوا الحدیث في : وباهللا التوفیق ، قد سبق مبسوطًا وحاصلھ  والجواب ،  
فاما قول ابن تیمیة فاالحتجاج بھ لترك السنة دلیل الخذالن .  دلیل سبیعة ، بل ھذه دعوى بال

فاما اعتمادھم للقرآن في عدة المتوفى عنھا فال یدل على جھلھم بالحدیث في . نعوذ باهللا 
 .سبیعة ، الحتمال انھم عرفوه خاصًا بسبیعة كما قدمنا تحقیقھ 

فال » بان عدتھا وضع حملھا  )ھ وآلھ وسلمصلى اهللا علی(حیث افتاھا رسول اهللا« : واما قولھ   
افتاھا بھذا اللفظ ، الن الروایة جاءت بالفاظ مختلفة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نسلم ان رسول اهللا

كما قدمنا، فال نسلم ان اللفظ الذي ذكره ھو الواقع ، بل حمل روایة على انھ غلط ، وروى 
وابن عباس على الجھل ،  )علیھ السالم(ل عليالحدیث على المعنى الذي یعتقده اولى من حم

تشكو وتستفتي أو  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فالمشھور من الحدیث ان سبیعة جاءت إلى رسول اهللا
انھا : وال نسلم انھ قال . تستاذن ، فامرھا ان تتزوج ، ودل بذلك على انھ قد جاز لھا الزواج 

الزواج كان جعلھ خاصًا بھا اولى ، حیث لم یثبت وإذا لم یكن غیر إذنھ لھا ب. حلت بالوضع 
                                                           

 . 103: آل عمران ) 78(
 . 52: الشورى ) 79(
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وشكواھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تعلیق الحكم على الوضع ، بل ترتیبھ على مجیئھا إلى رسول اهللا
 .أو نحو ذلك ھو المشھور المتفق علیھ بین كثیر من الروایات ، فظھر انھ خاص بھا 

ولعلھ یعترض بروایة الزھري تعلیق الحكم على الوضع ، والزھري عندنا متھم في   
ولو سلم ان ھذا اللفظ » الزھري « ھذا وامثالھ ، كما حققناه مبسوطًا في كتابنا الذي عنوانھ 

ومن معھ جھلوه ، بل یحتمل انھم عرفوا انھ  )علیھ السالم(صحیح فال یدل ذلك على ان علیًا
فمن این علم ابن تیمیة انھم جھلوا ھذا الحدیث ؟ لقد جازف . یل خاص خاص بسبیعة بدل

بھذه االوھام والظنون ؟ ولو  »انا مدینة العلم « : ثم كیف یعارض حدیث . واتبع ھواه 
دلیًال على ان الصواب قول علي في  »انا مدینة العلم وعلي بابھا « : انصف لجعل حدیث 

علیھ (ذلك دلیل على ان حدیث سبیعة خاص بھا وان علیًامسألة الحامل المتوفى عنھا ، وان 

علم في ذلك دلیًال ال یبطلھ جھلنا بھ ، وال یسوغ لنا نفیھ لعدم علمنا بھ ، للفرق الواضح  )السالم
فال یجب البن تیمیة ان ینفي دلیل الخصوصیة لعدم . بین من ھو باب مدینة العلم وغیره 
نفسھ باب مدینة العلم ، وادعى لنفسھ االحاطة بالكتاب  علمھ بھ ، النھ في ذلك یكون قد جعل

فكیف یدعیھا لنفسھ ؟ فانظر  )علیھ السالم(والسنة لفظًا ومعنى ، وھو ال یرضى ھذه المنزلة لعلي
 .ھذا العناد من ابن تیمیة ومن قلده ، نعوذ باهللا من الخذالن 

 

 

 

 )علیھ السالم(الرد على دعوى ابن تیمیة تجھیل علي

 

ـ وزید وابن  )علیھ السالم(وافتى ھو ـ أي علي: عن ابن تیمیة ) :  151ص( مقبل  قال  
، ولم تكن   عمر وغیرھم رضي اهللا عنھم بان المفوضة إذا مات عنھا زوجھا فال مھر لھا

 .في بروع بنت واشق  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بلغتھم سنة رسول اهللا

قھ قد مر في الجواب عن ھذا لما ذكره مقبل في ان ھذا رجم بالغیب ، وتحقی :والجواب   
ان الروایة في بروع بنت واشق مركبة من نفي واثبات ، اما النفي : وحاصلھ . » ریاضھ « 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واما االثبات فھو ان رسول اهللا. فقول الراوي بان زوجھا لم یكن دخل بھا 
 .قضى لھا بالمھر 

خول ـ ال نسلمھ ، الحتمال ان الراوي استند فیھ إلى موت الزوج فالنفي ـ أي نفي الد  
قبل زفافھا إلیھ ، الن العادة عندھم ان ال یكون الدخول إّال بعد الزفاف ، وھذا ظن منھ ال 
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بل یحتمل ان زوجھا كان دخل بھا قبل الزفاف وكان ذلك . یصح اعتماده لمخالفة القرآن 
 .   یث من قومھخفیة فلم یشعر بھ الذین رووا الحد

قضى لھا بالمھر ـ فمسلم ، ولكنھ ال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واما االثبات ـ وھو ان رسول اهللا  
یفید الخصم مطلوبھ ، الحتمال انھ قضى لھا بالمھر النھا مدخولة ، وان لم تكن قد زفت إلى 

وعلى انھ جھل بیت زوجھا ولم یسم لھا مھر ، وحمـل الراوي على الغلط في نفـي الدخول 
علیھ (الدخول ، مع كونھ من اھل البادیة ولیس من العلماء المحققین ، ھو اقرب من حمل علي

على الجھل بالسنة في بروع ، الن الدخول مظنة ان یخفى ، الن العادة ان یكون سرًا ،  )السالم
 والراوي مظنة ان یعتقد عدمھ
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 )علیھ السالم(الرد على دعوى ابن تیمیة تجھیل علي

 

ـ وزید وابن  )علیھ السالم(وافتى ھو ـ أي علي: عن ابن تیمیة ) :  151ص( قال مقبل   
، ولم تكن   لھاعمر وغیرھم رضي اهللا عنھم بان المفوضة إذا مات عنھا زوجھا فال مھر 

 .في بروع بنت واشق  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بلغتھم سنة رسول اهللا

ان ھذا رجم بالغیب ، وتحقیقھ قد مر في الجواب عن ھذا لما ذكره مقبل في  :والجواب   
ان الروایة في بروع بنت واشق مركبة من نفي واثبات ، اما النفي : وحاصلھ . » ریاضھ « 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واما االثبات فھو ان رسول اهللا. زوجھا لم یكن دخل بھا  فقول الراوي بان
 .قضى لھا بالمھر 

فالنفي ـ أي نفي الدخول ـ ال نسلمھ ، الحتمال ان الراوي استند فیھ إلى موت الزوج   
نھ ال قبل زفافھا إلیھ ، الن العادة عندھم ان ال یكون الدخول إّال بعد الزفاف ، وھذا ظن م

بل یحتمل ان زوجھا كان دخل بھا قبل الزفاف وكان ذلك . یصح اعتماده لمخالفة القرآن 
 .   خفیة فلم یشعر بھ الذین رووا الحدیث من قومھ

قضى لھا بالمھر ـ فمسلم ، ولكنھ ال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واما االثبات ـ وھو ان رسول اهللا  
ضى لھا بالمھر النھا مدخولة ، وان لم تكن قد زفت إلى یفید الخصم مطلوبھ ، الحتمال انھ ق

بیت زوجھا ولم یسم لھا مھر ، وحمل الراوي على الغلط في نفي الدخول وعلى انھ جھل 
علیھ (الدخول ، مع كونھ من اھل البادیة ولیس من العلماء المحققین ، ھو اقرب من حمل علي

مظنة ان یخفى ، الن العادة ان یكون سرًا ،  على الجھل بالسنة في بروع ، الن الدخول )السالم
فقول . والراوي مظنة ان یعتقد عدمھ لعدم الزفاف ، ومظنة ان ینفیھ بناء على ھذا االعتقاد 

تحامل على امیر » في بروع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولم تكن بلغتھم سنة رسول اهللا« : ابن تیمیة 
ذف بالغیب من مكان بعید ، الن تمسكھم بالقرآن المؤمنین ، وتعصب لمذھب العثمانیة ، وق

في ھذه المسالة وعدم اعتمادھم للروایة في بروع ال یدل على جھلھم بالروایة ، الن االطالع 
فعدم اعتمادھا ال یدل على الجھل بھا ، . علیھا ال یستلزم اعتمادھا لما ذكرنا فیھا من العلة 

 )علیھ السالم(وقد روي عن علي. في نفیھ للدخول الحتمال انھم تركوھا لعدم الثقة بالراوي 
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نحو ھذا ، وھي وان لم تثبت فاحتمالھا كاف في ابطال قول  )1(»سنن البیھقي « روایة في 
ویكفي في ابطالھ . روع في ب)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ابن تیمیة انھا لم تكن بلغتھم سنة رسول اهللا

صلى (، واعتماد كالم رسول اهللا »انا مدینة العلم وعلي بابھا « : الحدیث الذي نحن بصدده 

 .اولى من اعتماد كالم ابن تیمیة )اهللا علیھ وآلھ وسلم

 

                                                           
 .، من قال ال صداق لھا  10باب .  247ص :  7سنن البیھقي ج) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 )علیھ السالم(الرد على دعوى قّلة علمھ

 

قد  »نة العلم وعلي بابھا انا مدی« ومما یدلنا ان الحدیث أي ) :  152ص( قال مقبل   
من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن رسول اهللا  )علیھ السالم(خالف الواقع ذكر ما رواه امیر المؤمنین

انھ روى خمسمائة وستة ) : كذا ( الحدیث ، فقد ذكر بعض المترجمین لھ رضي اهللا عنھم 
النھ قد نقل الینا عن سائر وثمانین حدیثًا ، فھذا یدل داللة واضحة ان الحدیث لیس بصحیح ، 

 . )رحمھ اهللا(الصحابة اضعاف ما رواه علي

ان ھذا كالم ال یقولھ اال جاھل أو متجاھل ، الن االعتماد على كالم رسول  :والجواب   
اولى من اعتماد كالم المترجم ، وخصوصًا والمترجم لم ینف علم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

،    تلك االحادیث ، انما ذكر ما بلغھ عنھ وسكت عن نفي العلم بغیرهبغیر  )علیھ السالم(علي
علیھ (ولو لم یكن قد ورد في سعة علمھ. فمعارضة الحدیث بكالمھ ظلمات بعضھا فوق بعض 

صحب )علیھ السالم(، النھ   ما ورد لكانت معرفة تاریخھ تدل على بطالن ھذا الحصر )السالم
، وھو مع   ثالثا وعشرین سنة ، والزمھ مالزمة الولد البیھ )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(رسول اهللا

عقلھ وفھمھ وحفظھ ، وكمال :    ذلك في شبابھ وكمال قوتھ وقوة حواسھ وكمال قواه الباطنة
حرصھ على العلم بالدین لقوة باعث االیمان على معرفة الدین ، فإذا فرقنا حساب احادیثھ 

وعشرون حدیثا وزاد في رأس الثالث والعشرین التي ذكرھا المترجم كان للسنة خمسة 
وإذا كان للسنة خمسة وعشرون حدیثا كان للشھر حدیثان وزاد في رأس . السنة حدیث واحد 

السنة حدیث واحد ، فھل یتصور عاقل منصف سلیم القلب من تلبیس النواصب محرر لفكره 
من اقوالھ وافعالھ وتروكھ وتقریراتھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان ال یكون یعلم من سنة رسول اهللا

في العبادات والمعامالت والغزوات والسیرة ، واخبار الماضین واخبار ما سیكون ، 
والمواعظ والحكم واآلداب والكتب والرسائل والقضاء وغیر ذلك ، ال یعلم في الشھر إّال 

؟ ھل  حدیثین ونصف سدس حدیث وجزء من الحدیث الزائد في رأس ثالث وعشرین سنة
یتصور ھذا منصف ؟ ونحن نشاھد من یجالس عالما من صغار العلماء ال یكاد یمر یوم 

صلى اهللا علیھ وآلھ (واحد إال ویستفید منھ فائدة واحدة على االقل فكیف بمن یالزم رسول اهللا

ت فأین بركا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من المؤمنین الحّراص على معرفة الدین من رسول اهللا)وسلم
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ام النواصب ! ام لم یكن یعقل ؟! ام اعمى ال یرى ؟! ؟ أكان علي اصم ال یسمع ؟   النبوة
َوِمْنُھم َمْن یْسَتمُع إَلیَك َحّتى إذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك َقاُلوا  (:    یحسبونھ من الذین قال اهللا فیھم

؟ ال  )2()َعلى ُقلوِبِھْم واتَّبعوا أْھواءھم  للذیَن ُاوُتوا اِلعلَم َماذا قال آنفًا ُاوِلئَك الذْین َطَبَع اهللا
 . )3()  َواِلذیَن اھَتدوا زاَدُھم ُھدًى وآتاُھم َتقواُھم (: واهللا انھ من الذین قال اهللا فیھم 

علیھ (بل التحقیق ان القوم سدوا عن انفسھم باب مدینة العلم بالجرح في اصحاب علي  

. كما ھو مذكور في مقدمة صحیح مسلم عن مغیرة وغیره وبالجرح في اصحاب ذریتھ )السالم
وانضاف إلى ذلك قلة الروایة عن . وبترك المالزمة ألھل البیت في عھد االمویة والعباسیة 

في عھد یزید ومن بعده من الغلمة ، الذین كانت على یدیھم ھلكة االمة ، كما  )علیھ السالم(علي
ومن عرف تاریخ األمویة وجّدھم واجتھادھم . مقبل »    ریاض  «واب على حققناه في الج

في طمس معالم اھل البیت وصرف الناس عنھم ، كما ھو مقتضى السیاسة ، لم یستبعد 
، فكیف یجعل    وان ذلك كان سببا لقلة حدیثھم عند العامة. خوف الناس من الروایة عنھم 

دلیال على قلة علمھ ؟ ان ھذا ال یقولھ إّال )لیھ السالمع(مقبل كالم المترجم الحاصر لحدیث علي
 .جاھل او متجاھل 

 

 

                                                           
 . 17و  16: محمد ) 2و 2(
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 بالنظر الثاقب )علیھ السالم(االعتراف لھ

 

ولسنا نحسد امیر المؤمنین على ما اعطاه اهللا من النظر الثاقب ) :  152ص( قال مقبل   
 .ادیث الموضوعة والرأي الصائب والفھم الصحیح ، ولكنا نرید ان نبین للناس االح

) :  357ص 8ج( قال ابن حجر في شرحھ على البخاري : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
صلى اهللا علیھ وآلھ (والعلة في اختصاص علي واسامة بالمشاورة ان علیا كان عنده ـ أي عند النبي

یج فاطمة ، ـ كالولد ، النھ رّباه من حال صغره ثم لم یفارقھ ، بل وازداد اتصالھ بتزو )وسلم
فلذلك كان مخصوصا بالمشاورة فیما یتعلق بأھلھ ، لمزید اطالعھ على احوالھ اكثر من 

 .انتھى المراد . غیره 

ولسنا نحسد امیر المؤمنین « : فأضف ایھا المطلع المنصف ھذا القول الى قول مقبل   
ظر إذا اجتمع وان» على ما اعطاه اهللا من النظر الثاقب والرأي الصائب والفھم الصحیح 

المالزمة البالغة والفھم الصحیح ، والنظر الثاقب والرأي الصائب ، ومع ذلك : االمران 
االیمان الذي ال خالف فیھ بیننا وبین مقبل واالیمان ھو سبب الھدى بل واالحسان واهللا تعالى 

 . )4()حسنین َولّما َبَلَغ أُشدَّه اتیناُه ُحْكَمًا َوِعلمًا َوَكَذَلك نجزي الم (: یقول 

فانظر مع ھذا ھل یستقیم حصر علمھ في خمسمائة وستة وثمانین حدیثا حتى یكون   
؟ فاعجب   الحاصل لھ في الشھر نحو حدیثین وھو بحضرة انوار النبوة وبركات الرسالة

ھ ھذا بل اعتقد ان كالم» وھذا یدل داللة واضحة ان الحدیث لیس بصحیح « : لمقبل إذ یقول 
یدل داللة فاضحة على انھ متصنع ألسیاده الوھابیة ، یقول ما یراه یرضیھم وان كان خالف 

 .ما یضمر أو انھ قد ھوى بھ الخذالن في مكان سحیق 

 

                                                           
 . 22: یوسف ) 4(
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 )علیھ السالم(ثبوت حدیثي رد الشمس لعلي

 

ھ وآلھ صلى اهللا علی(كان رسول اهللا« : قول اسماء رضي اهللا عنھا ) :  152ص( قال مقبل   

فلم یصل العصر حتى غربت الشمس ،  )رضي اهللا عنھ(یوحى إلیھ وراسھ في حجر علي)وسلم
اللھم انھ كان في طاعتك  :قال  ال: قال  صلیت ؟ :لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال رسول اهللا

فرایتھا غربت ثم رایتھا طلعت بعدما غربت : قالت   وطاعة رسولك فاردد علیھ الشمس ،
) : إلى ان قال    (ھذا حدیث موضوع بال شك ، فقد اضطرب الرواة فیھ : قال  )5()ج ( » 

. متروك كذاب : ، قال الدارقطني    واحمد بن داود لیس بشيء ، وھو احد رواة الحدیث ھذا
كان : ر ، قال فیھ العقیلي وفیھ عمار بن مط:   قال. كان یضع الحدیث : وقال ابن حبان 
. وفضیل بن مرزوق ضعفھ یحیى . متروك الحدیث :    وقال ابن عدي. یحدث بالمناكیر 
:  )6()ج ( ثم قال ابن الجوزي . یروي الموضوعات ویخطئ على الثقات : وقال ابن حبان 

،    نظر إلى صورة فضیلة ولم یتلمح إلى عدم الفائدةومن تغفیل واضع ھذا الحدیث انھ : قلت 
، وفي   فان صالة العصر بغیبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس ال یعیدھا اداء

 . ».. ان الشمس لم تحبس على احد اال لیوشع« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الصحیح عن النبي

) : وما بعدھا  8ص 2ج( اآلثار قال الطحاوي في مشكل : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
حدثنا ابو امیة ، حدثنا عبید اهللا بن موسى العبسي ، حدثنا الفضیل ابن مرزوق ، عن ابراھیم 

صلى اهللا (كان رسول اهللا« : بن الحسن ، عن فاطمة ابنة الحسین ، عن اسماء ابنة عمیس قالت 

صر حتى غربت الشمس ، فقال یوحى إلیھ وراسھ في حجر علي ، فلم یصل الع )علیھ وآلھ وسلم
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فقال رسول اهللا ال: ؟ قال  صلیت یا علي:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

فرایتھا : قالت اسماء اللھم انھ كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد علیھ الشمس ، : 
 .» غربت ثم رایتھا طلعت بعدما غربت 

، حدثنا ابن    د الرحمن بن محمد بن المغیرة ، حدثنا احمد بن صالححدثنا علي بن عب  
ابي فدیك ، حدثني محمد بن موسى ، عن عون بن محمد ، عن امھ ام جعفر ، عن اسماء ابنة 

في  )علیھ السالم(صلى الظھر بالصھباء ، ثم ارسل علیًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي: عمیس 
                                                           

 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 5(
 .» الموضوعات « أي في كتاب ) 6(
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صلى اهللا علیھ وآلھ (العصر ، فوضع النبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نبيحاجة ، فرجع وقد صلى ال

«  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رأسھ في حجر علي فلم یحركھ حتى غابت الشمس ، فقال النبي)وسلم
فطلعت : قالت اسماء . » اللھم ان عبدك علیا احتبس بنفسھ على نبیك فرد علیھ شرقھا 

وعلى االرض ، ثم قام علي فتوضا وصلى العصر ثم غابت  الشمس حتى وقفت على الجبال
 .، وذلك في الصھباء 

فاحتجنا ان نعلم من محمد بن موسى المذكور في اسناد ھذا الحدیث ؟ : قال ابو جعفر   
روایتھ ، واحتجنا ان نعلم من فاذا ھو محمد بن موسى المعروف بالفطري ، وھو محمود في 

عون بن محمد المذكور فیھ ؟ فإذا ھو عون بن محمد بن علي بن ابي طالب ، واحتجنا ان 
؟ فإذا ھي ام جعفر ابنة محمد بن جعفر بن ابي    نعلم من امھ التي روى عنھا في ھذا الحدیث

 .طالب 

صلى اهللا علیھ وآلھ (نبيكیف تقبلون ھذا وانتم تروون عن ابي ھریرة عن ال: فقال قائل   

ما یدفعھ ؟ فذكر ما حدثنا بھ علي بن الحسین ابو عبید ، وساق سنده عن ابي ھریرة قال )وسلم
وما حدثنا  »لم تحبس الشمس على احد إّال لیوشع « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: 

قال رسول : ، قال یحیى بن زكریا بن یحیى النیسابوري ، وساق سنده عن ابي ھریرة 
لم ترد الشمس منذ ردت على یوشع بن نون لیالي سار إلى بیت « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .» المقدس 

ان ھذا الحدیث قد اختلف علینا : فكان جوابنا لھ في ذلك بتوفیق اهللا تعالى وعونھ   
فاما ما رواه لنا علي بن .    هراویاه ، لنا فیھ على ما قد ذكرنا من كل واحد منھما مما قد روا

فان كان حقیقة الحدیث كذلك . الحسین فھو ان الشمس لم تحتبس على احد إّال على یوشع 
فلیس فیھ خالف لما في الحدیثین االولین الن الذي فیھ ھو حبس الشمس عن الغیبوبة والذي 

 .في الحدیثین االولین ھو ردھا بعد الغیبوبة 

بن زكریا فھو على انھا لم ترد منذ ردت على یوشع ابن نون  واما ما رواه لنا یحیى  
ھذا القول ، فذلك غیر دافع ان یكون لم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إلى الوقت الذي قال لھم رسول اهللا

وقد روي في حبسھا . ترد إلى یومئذ ثم ردت بعد ھذا غیر مستنكر من افعال اهللا عزوجل 
كما حدثنا . بعض انبیاء اهللا عزوجل ان یبقى علیھ من اجلھ عن الغروب لمعنى احتاج إلیھ 

( ان نبیًا من االنبیاء غزا باصحابھ « :   محمد بن اسماعیل ، وساق السند عن ابي ھریرة
انھا مامورة واني مامور حتى : فلقي العدو عند غیبوبة الشمس ، فقال لھم ) : إلى قولھ 

. الحدیث اتمھ ابو جعفر الطحاوي . » ھ ففتح علیھ یقضى بیني وبینھم ، قال فحبسھا اهللا علی
وكل ھذه االحادیث من عالمات النبوة ، وقد حكى علي بن عبد الرحمن بن : ثم قال 
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ال ینبغي لمن كان سبیلھ العلم ، التخلف عن : ، عن احمد بن صالح انھ كان یقول   المغیرة
: قال ابو جعفر . عالمات النبوة  النھ من اجّل) كذا ( حفظ حدیث اسماء الذي روي لنا عنھ 

اهللا عزوجل لھ بما دعا بھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفیھ لمن كان دعا رسول اهللا: وھذا كما قال 
صلى اهللا علیھ وآلھ (حتى یكون ذلك المقدار الجلیل والرتبة الرفیعة ، الن ذلك كان من رسول اهللا

حتى غربت  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللالیصلي صالتھ تلك التي احتبس نفسھ على  )وسلم
الشمس في وقتھا على غیر فوت منھا إّیاه ، وفي ذلك ما قد دل على التغلیظ في فوات العصر 

. 

حدثنا عبد الغني بن ابي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن ذلك ما قد روي عن رسول اهللا  
صلى (قال رسول اهللا: ن سالم ، عن ابیھ قال ، حدثنا سفیان بن عیینة ، عن الزھري ، ع   عقیل

فوقى :    قال ابو جعفر »من فاتتھ صالة العصر فكأنما وتر أھلھ ومالھ « :  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى المراد .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا عزوجل علیًا ذلك لطاعتھ لرسول اهللا

انبانا محمد بن ناصر ، انبانا عبد : ) وما بعدھا  336ص 1ج( وفي الآللي المصنوعة   
، حدثنا ابو امیة ،    الوھاب بن محمد بن مندة ، انبانا ابي ، حدثنا عثمان بن احمد التنیسي

راھیم بن الحسن بن الحسن ، ، عن اب   ، حدثنا فضیل بن مرزوق )7(حدثنا عبید اهللا بن موسى
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان رسول اهللا« : ، عن اسماء بنت عمیس قالت  )8(عن فاطمة بنت الحسین

یوحى إلیھ وراسھ في حجر علي ، فلم یصل العصر حتى غربت الشمس ، فقال رسول  )وسلم
اللھم انھ كان في طاعتك وطاعة : قال .  ال: قال  ؟   صلیت: لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .» ، قالت اسماء فرأیتھا غربت ثم رأیتھا طلعت بعد ما غربت  رسولك فاردد علیھ الشمس

 .ھذا حدیث منكر مضطرب : قال الجوزجاني   

ھ الرواة ، فرواه سعید بن موضوع ، اضطرب فی: وقال المؤلف ـ أي ابن الجوزي ـ   
مسعود عن عبید اهللا بن موسى ، عن فضیل ، عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار ، عن 

 .عن فاطمة بنت علي ، عن اسماء ) كذا ( علي بن الحسن 

. یروي الموضوعات ویخطئ على الثقات : ضعفھ یحیى ، وقال ابن حبان : وفضیل   
بن محمد بن سعید الھمداني ، حـدثنا احمد بن یحیى الصوفي ورواه ابن شاھین ، حدثنا احمد 

، حدثنا عبد الرحمن بن شریك ، حدثنا ابي ، عن عروة بن عبد اهللا بن قشیر ، عن فاطمة 
 .   بنت علي بن ابي طالب ، عن اسماء بھ

                                                           
 ) .المؤلف . ( ابو عبید اهللا ، وھو غلط ، وھي كثیرة الغلط : في نسخة الآللي ) 7(
 ) .المؤلف . ( بنت الحسن وھو غلط : في نسخة الآللي ) 8(
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وشیخ ابن شاھین ھو ابن عقدة ، . واھي الحدیث : وعبد الرحمن ، قال ابو حاتم   
 .الكذب وھو المتھم بھ رافضي رمي ب

نام رسول « : ورواه ابن مردویھ من طریق داود بن فراھیج ، عن ابي ھریرة قال   
ورأسھ في حجر علي ، ولم یكن صلى العصر حتى غربت الشمس ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

داود » بت ثانیة دعا لھ فردت علیھ الشمس حتى صلى ثم غا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فلما قام النبي
 .، ضّعفھ شعبة 

قلت : عقیب ما اورده من كالم ابن الجوزي )  337ص 1ج( قال السیوطي في الآللي   
فضیل الذي أعلى بھ الطریق االول ثقة صدوق احتج بھ مسلم في صحیحھ واخرج لھ : 

 .انتھى . االربعة 

،    الغـر الرواسيفضیل بن مـرزوق ا: ترجـم ابن ابـي حـاتم لفضـیل فقال  :قلت   
كوفي ، روى عن ابي اسحاق الھمداني ، وعدي بن ثابت ، وشقیق بن عقبة ، وعطیة العوفي 

روى عنھ سفیان الثوري وابو نعیم ـ أي الفضل بن دكین ـ وقبیصة ، وعبد اهللا بن صالح . 
سمعت ابي یقول ذلك ، نا عبد .   بن مسلم العجلي ، والحسن بن عطیة ، وعلي بن الجعد

نا ابي قال : نا المثنى بن معاذ ، قال : لرحمن ، انا ابو بكر بن ابي خیثمة فیما كتب الي قال ا
نا علي بن ابي طاھر فیما ( ثقة : سألت سفیان ـ یعني الثوري ـ عن فضیل بن مرزوق فقال : 

. فضیل بن مرزوق : قلت البي عبد اهللا احمد بن حنبل :   كتب الي ، نا ابو بكر االثرم قال
: نا عبد الرحمن ، انا ابو بكر بن ابي خیثمة فیما كتب الي قال .    )  ال اعلم إّال خیرا: قال 

سألت ابي ، عن : نا عبد الرحمن قال . فضیل بن مرزوق ثقة : سمعت یحیى ابن معین یقول 
یحتج :   ، قلت   ھو صدوق صالح الحدیث ، یھم كثیرا یكتب حدیثھ: فضیل بن مرزوق قال 

 .انتھى . ال :  بھ ؟ قال

فروایة ابن الجوزي عن یحیى بن معین انھ ضعفھ ، ال نسلم صحتھا ، بل الراجح انھ   
سمعت : وثقھ ، والتضعیف رواه ابن حبان في ترجمة فضیل من كتاب المجروحین فقال 

سئل یحیى بن معین عن فضیل بن مرزوق :   سمعت احمد بن زھیر یقول: الحنبلي یقول 
 .انتھى . ضعیف : فقال 

مقبل ، » ریاض « لما قدمنا في الرد على ; وابن حبان ال یوثق بھ في مثل ھذا   
،    والحنبلي محمد بن صالح لم اجد لھ ترجمة ، واحمد بن زھیر ھو ابو بكر بن ابي خیثمة

» لسان المیزان   «ترجم لھ الخطیب في تاریخھ فأطراه ، وذكره الذھبي ، وابن حجر في 
 .القدر على حد تعبیرھم ألجل مذھبھ في 
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واما تضعیف ابي حاتم فانما معناه انھ ال یحتج بھ عنده إذا انفرد ، وھو معارض   
وابو حاتم متأخر . بتوثیق سفیان ، فھو اعرف بھ النھ روى عنھ كما ھو مذكور في ترجمتھ 

على  عن زمانھ ، وقد یكون ابو حاتم اعتمد روایة غیر صحیحة عن فضیل ، واعتبرھا دلیًال
واما ابن حبان فھو مجازف یغلبھ التعصب ضد من یخالف مذھبھ ، مع ان الروایة . ضعفھ 

، النھ ترجم لفضیل في كتابھ    عنھ التي رواھا ابن الجوزي ینظر في صحتھا عنھ
بل قال . یروي الموضوعات : ولم یذكر الكلمة التي رواھا ابن الجوزي »    المجروحین  «

ي ان كل ما روى عن عطیة من المناكیر یلزق ذلك كلھ بعطیة والذي عند: في ترجمتھ 
ویبرأ فضیل منھا ، وفیما وافق الثقات من الروایات عن االثبات یكون محتجا بھ ، وفیما 

 .انتھى المراد . انفرد على الثقات ما لم یتابع علیھ یتنكب عنھا في االحتجاج بھا 

حذف ھذا الكالم الذي نقلناه عن ابن ولعل ابن الجوزي روى بعض كالمھ بالمعنى ، و  
لیوھم ان ابن حبان رماه بالوضع ، فقد دلس ، وذلك من تحریف الكلم عن مواضعھ ، ; حبان 

بل ذكر توثیقا ومدحا عن » تھذیب التھذیب   «ولم یذكر ذلك ابن حجر في ترجمة فضیل في 
راجع . ل الحدیث سفیان والشافعي وابن معین وغیرھم ، وذكر تضعیفا خفیفا عن بعض اھ

 . )9(»   تھذیب التھذیب   «ترجمتھ في 

: ردًا على ابن الجوزي لما قال )   337ص 1ج( قال السیوطي في الآللي المصنوعة   
 :واھي الحدیث ، قال السیوطي :    وعبد الرحمن ـ أي احد رجال السند الثاني ـ قال ابو حاتم

 .وعبد الرحمن بن شریك وان وّھاه ابو حاتم فقد وثقھ غیره ، وروى عنھ البخاري في األدب 

ان البخاري روى عنھ بدون واسطة ، » تھذیب التھذیب « ظاھر ترجمتھ في  :قلت   
بخ ، عبد الرحمن بن شریك بن عبد اهللا النخعي الكوفي ، روى عن ابیھ وعنھ : فانھ قال فیھا 

ب االدب ، وابو كریب ، ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر ، واحمد بن عثمان بن البخاري في كتا
، وابو شیبة بن ابي بكر بن ابي شیبة ، ومحمد بن بشر بن شریك النخعي ـ وھو ابن   حكیم

 .انتھى المراد . ، ومحمد بن مسلم بن وارة ، وغیرھم    اخیھ ـ ومحمد بن ابي غالب العوفي

وابن :   ردًا على ابن الجوزي على كالمھ في السند الثاني» ي الآلل« قال السیوطي في   
كذب من اتھمھ : قال الدارقطني . عقدة من كبار الحفاظ ، والناس مختلفون في مدحھ وذمھ 

ابو العباس امام : وقال ابو علي الحافظ . ما یتھمھ بوضع االباطیل : وقال سلمة . بالوضع 
 .انتھى . واتباعھم  حافظ محلھ محل من یسأل عن التابعین

                                                           
 .حیدر آباد . ط  298ص :  8تھذیب التھذیب ج) 9(
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ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ابن عقدة ، لھ ترجمة عظیمة في تاریخ : قلت   
وكان حافظًا : عد فیھا كثیرا من المحدثین روى عنھم ، ثم قال )  14ص 5ج( الخطیب 

 وروى عنھ. عالمًا مكثرًا ، جمع التراجم واالبواب والمشیخة ، واكثر الروایة وانتشر حدیثھ 
، وعبد اهللا ابن عدي الجرجاني ، وابي القاسم   ابي بكر بن الجعابي: الحفاظ واالكابر ، مثل 

الطبراني ، ومحمد بن المظفر ، وابي الحسن الدارقطني ، وابي حفص بن شاھین ، وعبد 
اهللا بن موسى الھاشمي ، وعمر بن ابراھیم الكتاني ، وابي عبد اهللا المرزباني ، ومن في 

وعقدة ھو والد ابي العباس ، وانما لقب بذلك لعلمھ : ثم قال الخطیب . عدھم طبقتھم وب
ثم ساق في ترجمة عقدة ، وساق قصة تدل على ورعھ ، ثم قال ابن . بالتصریف والنحو 

التصریف  وكان عقدة زیدیًا ، وكان ورعًا ناسكا ، وانما سمي عقدة الجل تعقیده في: النجار 
ثم ساق . وكان ابنھ ابو العباس احفظ من كان في عصرنا للحدیث ، وكان وراقا جید الخط ، 

، اخبرنا    اخبرني محمد بن علي المقرئ: قولھ : الخطیب روایات في ھذا المعنى ، منھا 
ما رایت احدًا : سمعت ابا علي الحافظ یقول : محمد بن عبد اهللا بن احمد النیسابوري قال 

: ن عقدة ، حدثني محمد بن علي الصوري بلفظھ قال احفظ لحدیث الكوفیین من ابي العباس ب
سمعت علي بن : سمعت ابا الفضل الوزیر یقول : سمعت عبد الغني بن سعید الحافظ یقول 

اجمع اھل الكوفة انھ لم یر من زمن عبد اهللا بن مسعود إلى : عمر وھو الدارقطني یقول 
: لي البصري ، عن ابیھ قال حدثنا علي بن ابي ع. زمن ابي العباس بن عقدة احفظ منھ 

كنا بحضرة ابي العباس بن عقدة الكوفي : سمعت ابا الطیب احمد بن الحسن بن ھرثمة یقول 
، وفي المجلس رجل ھاشمي إلى جانبھ ، فجرى حدیث حفاظ الحدیث    المحدث نكتب عنھ

سوى غیرھم  )10(انا اجیب في ثالثمائة الف حدیث من حدیث اھل بیت ھذا: فقال ابو العباس 
: سمعت عبد الغني بن سعید یقول : حدثنا الصوري قال . ، وضرب بیده على الھاشمي 

انا اجیب في : سمعت ابا العباس بن عقدة یقول : سمعت ابا الحسن علي ابن عمر یقول 
ن أبوه عقدة انحى وكا: قال ابو الحسن . ثالثمائة الف حدیث من حدیث أھل البیت خاصة 

الناس ، حدثنا محمد بن یوسف النیسابوري لفظًا ، اخبرنا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن 
سمعت ابا : سمعت ابا بكر بن ابي دارم الحافظ ـ بالكوفة ـ یقول :   حمدویھ الحافظ قال

وساق . احفظ الھل البیت ثالثمائة الف حدیث : العباس احمد بن محمد بن سعید یقول 
: قال لي عبد الغني بن سعید : حدثني الصوري قال : لخطیب في ھذا المعنى حتى قال ا

كان ابو العباس بن عقدة یعلم ما عند الناس وال یعلم : سمعت ابا الحسن الدارقطني یقول 

                                                           
 .الرجل الھاشمي ) ھذا ( ني بـ یع) 10(
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الناس ما عنده ، وساق في ھذا ، وذكر قصة لھ مع ابي صاعد بسبب غلطة من ابي صاعد ، 
اخبرني محمد بن علي : یخاف من اصحاب ابي صاعد ، ثم قال  وذكر ان ابن عقدة كان

ان : قلت البي علي الحافظ : المقرئ ، حدثنا محمد بن عبد اهللا ابو عبد اهللا النیسابوري قال 
في تفرده بھذه المقحمات عن : في ماذا ؟ قلت : بعض الناس یقولون في ابي العباس ، قال 

مثل ھذا ، ابو العباس امام حافظ محلھ محل من یسأل ال تشتغل ب: ھؤالء المجھولین ، قال 
 .انتھى . وتكلم فیھ مطین بآخرة لما حبس كتبھ عنھ : ثم قال . انتھى . عن التابعین واتباعھم 

في رده على ابن الجوزي في )  337ص 1ج( قال السیوطي في الآللي المصنوعة   
ج ـ وثقھ قوم وضعفھ آخرون ، ثم وداود ـ أي ابن فراھی: السند الثالث لحدیث رد الشمس 

الشفاء « قال القاضي عیاض في .    الحدیث ، صرح جماعة من االئمة والحفاظ بانھ صحیح
ان : عن اسماء بنت عمیس من طریقین » مشكل الحدیث « اخرج الطحاوي في : » 

قال .  كان یوحى إلیھ وراسھ في حجر علي ، فذكر ھذا الحدیث )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
والحدیث االول : ثم قال السیوطي . وھذان الحدیثان ثابتان ، ورواتھما ثقات : الطحاوي 

، ) ح ( ، حدثنا عثمان بن ابي شیبة   حدثنا الحسین بن اسحاق التستري: اخرجھ الطبراني 
یعني    حدثنا عبید اهللا بن موسى بھ ـ: وحدثنا عبید بن سنام ، حدثنا ابو بكر ابن ابي شیبة قاال 

حدثنا احمد بن داود : اخرجھ العقیلي ) و ( السند الماضي ذكره والحدیث ـ ثم قال السیوطي 
. الغالب على حدیثھ الوھم : قال عمار . ، حدثنا عمار بن مطر ، حدثنا فضیل بن مرزوق بھ 

 .انتھى 

حدثنا :   قال» تلخیص المتشابھ « ومن طرقھ ما اخرجھ الخطیب في : قال السیوطي   
یوسف بن یعقوب النیسابوري ، حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا سوید ابن سعید ، حدثنا 

، عن فاطمة ) كذا   (المطلب بن زیاد ، عن ابراھیم بن حیان ، عن عبد اهللا بن الحسین 
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان راس رسول اهللا  «: الصغرى ابنة الحسین ، عن الحسین بن علي قال 

: یا علي صلیت العصر ؟ قال : ، وكان یوحى الیھ ، فلما سري عنھ قال  في حجر علي )وسلم
اللھم انك تعلم انھ كان في حاجتك وحاجة رسولك فرد علیھ الشمس ، فردھا : ال ، قال 

 .»علیھ فصلى علي وغابت الشمس 

 .ابراھیم بن حیان كوفي في عداد المجھولین : قال الخطیب   

حدثني اسحاق بن یونس ، : قال » الذریة الطاھرة « واخرجھ ابو بشر الدوالبي في   
 .حدثنا سوید بن سعید بھ 

ثم وقفت على جزء مستقل في جمع طرق ھذا الحدیث تخریج ابي : قال السیوطي   
الحسن احمد بن عمیر ، انبانا ابو : الحسن شاذان الفضلي ، وھا انا اسوقھ ھنا لیستفاد ، قال 
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حدثنا ابراھیم بن سعید الجوھري ، حدثنا یحیى بن یزید ابن عبد الملك ، عن ابیھ ، عن داود 
صلى (ان رسول اهللا: بن فراھیج ، عن ابي ھریرة ، وعن عمارة بن فیروز ، عن ابي ھریرة 

، ) كذا ( ریبًا منا انزل علیھ حین انصرف من العصر ، وعلي بن ابي طالب ق )اهللا علیھ وآلھ وسلم
فاسنده إلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ادرك الصالة فاقترب علي إلى النبي) كذا ( ولم یكن علیًا 

صلى اهللا (حتى غابت الشمس ، فالتفت رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صدره ، فلم یسّر عن النبي

  انا لم اصل العصر وقد غابت الشمسیا رسول اهللا: ؟ فقال علي من ھذا  :فقال  )علیھ وآلھ وسلم
فرجعت الشمس لموضعھا الذي .  اللھم اردد الشمس على علي حتى یصّلي :، فالتفت فقال 

 .كانت فیھ حتى صلى علّي 

،    حدثنا ابو الحسن احمد بن عمیر ، حدثنا احمد بن الولید بن برد االنطاكي: وقال   
، عن عون بن  )11(ا محمد بن موسى القطريحدثنا محمد بن اسمعیل بن ابي فدیك ، حدثن

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان رسول اهللا:    محمد ، عن امھ ام جعفر ، عن جدتھا اسماء بنت عمیس
صلى اهللا علیھ وآلھ (صلى الظھر بالصھباء ، ثم انفذ علیًا في حاجة ، فرجع وقد صلى رسول اهللا

راسھ في حجر علي فنام ، فلم یحركھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العصر ، فوضع رسول اهللا )وسلم
( اللھم ان عبدك علیًا احتسب « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حتى غابت الشمس ، فقال رسول اهللا

فطلعت الشمس حتى وقعت على : قالت اسماء  .» بنفسھ على نبیھ فرد علیھ شرقھا ) كذا 
على االرض ، فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس ، وذلك في الجبال و

 .الصھباء في غزوة خیبر 

حدثنا ابو الحسن علي بن ابراھیم بن اسمعیل بن كعب الدقاق بالموصل ، حدثنا علي   
بن جابر االودي ، حدثنا عبد الرحمن بن شریك ، حدثنا ابي ، حدثنا عروة بن عبد اهللا بن 

حدثتني اسماء ابنة عمیس ان : دخلت على فاطمة ابنة علي االكبر فقالت  :قشیر ، قال 
اوحي إلیھ فستره علي بثوبھ حتى غابت الشمس ، فلما سري عن  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
اللھم اردد :  )قال ظ (  ال: قال یا علي صلیت العصر ؟ « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

: أو قالت . فرجعت الشمس حتى رایتھا في نصف الحجر : قالت  » الشمس على علي
 .نصف حجرتي 

حدثنا ابو الفضل محمد بن عبید اهللا القصار بمصر ، حدثنا یحیى بن ایوب العالف ،   
حدثنا احمد بن صالح ، حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابي فدیك ، اخبرني محمد بن موسى ، 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ان رسول اهللا: فر ، عن اسماء ابنة عمیس عن عون بن محمد ، عن امھ ام جع

                                                           
 ) .المؤلف . ( كذا والصواب بالفاء ) 11(
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صلى اهللا علیھ وآلھ (، فرجع وقد صلى النبي   صلى الظھر بالصھباء ، ثم ارسل علیًا في حاجة )وسلم

راسھ في حجر علي فلم یحركھ حتى غابت الشمس فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فوضع النبي )وسلم
فطلعت : قالت اسماء » ًا احتسب بنفسھ على نبیھ فرد علیھ شرقھا اللھم ان عبدك علی«  :

الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى االرض ، فقام علّي فتوضأ فصلى العصر ثم غابت 
 .الشمس ، وذلك بالصھباء في غزوة خیبر 

، عن عبید اهللا بن الحسین القاضي بانطاكیة ، حدثنا علي    حدثنا ابو محمد الصابوني  
د الرحمن بن المغیرة ، حدثنا احمد بن صالح ، حدثنا احمد بن فدیك نحوه ، قال احمد بن عب

 .اخرجھ الطبراني في الكبیر . ھذه دعوة النبي فال تستكثر : بن صالح 

حدثنا احمد بن صالح بھ ، حدثنا ابو جعفر ) كذا ( حدثنا اسماعیل بن الحسن الحقاف   
،   ماعیل بن اسحاق الراشدي ، حدثنا یحیى بن سالممحمد بن الحسین االشناني ، حدثنا اس

عن صباح المروزي ، عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار ، عن عبد اهللا بن الحسن ، عن 
صلى اهللا علیھ (اشتغل علي مع رسول اهللا: امھ فاطمة بنت حسین ، عن اسماء ابنة عمیس قالت 

:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الشمس ، فقال رسول اهللا في قسمة الغنائم یوم خیبر حتى غابت )وآلھ وسلم
وجلس )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فتوضأ رسول اهللا. ال یا رسول اهللا :  قالیا علي صلیت العصر ؟ 

فارتجعت الشمس ) كذا ( كانھا من كالم الجیش ) كذا ( في المسجد فتكلم بكلمتین أو ثالثة 
بمثل ما  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عصر ، ثم تكلم رسول اهللاكھیئتھا ، فقام علّي فتوضأ وصلى ال

تكلم بھ قبل ذلك فرجعت الشمس إلى مغربھا ، فسمعت لھا صریرًا كالمنشار في الخشبة ، 
 .وطلعت الكواكب 

حدثنا ابو العباس احمد بن یحیى الجرادي بالموصل ، حدثنا علي بن المنذر ، حدثنا   
بن مرزوق ، عن ابراھیم بن الحسن ، عن فاطمة بنت علي ، محمد بن فضیل ، حدثنا فضیل 

إذا نزل علیھ الوحي یكاد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: عن اسماء بنت عمیس قالت 
یغشى علیھ ، فانزل علیھ یومًا وراسھ في حجر علي حتى غابت الشمس ، فرفع رسول 

فدعا .  ال یا رسول اهللا: قال » صلیت العصر یا علي ؟ « : راسھ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
فرأیت الشمس بعدما غابت حین رّدت حتى : اهللا فرّد علیھ الشمس حتى صلى العصر ، قالت 

 .اخرجھ الطبراني . صّلى العصر 

ابو طالب حدثنا جعفر بن احمد بن سنان الواسطي ، حدثنا علي بن المنذر بھ ، اخبرني   
محمد بن صبیح بدمشق ، حدثني علي بن العباس ، حدثنا عباد بن یعقوب ، حدثنا علي بن 

، عن صباح بن یحیى ، عن عبد اهللا بن الحسین بن جعفر ، عن حسین المقتول ، عن    ھاشم
لما كان یوم خیبر : فاطمة بنت علي ، عن ام الحسن بنت علي ، عن اسماء بنت عمیس قالت 
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: علیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ا كان من قسمة الغنائم حتى غابت الشمس فسال النبيشغل علي بم
فدعا اهللا تعالى فارتفعت حتى توسطت المسجد ، فصلى .  ال: قال  »   ؟   ھل صلیت العصر« 

فسمعت لھا صریرًا كصریر المنشار في الخشبة ) كذا : ( علي فلما صلى غابت الشمس قال 
. 

، حدثنا علي بن ھاشم ، عن صباح ، عن ابي سلمة مولى آل عبد اهللا بن  وحدثنا عباد  
الحارث بن نوفل ، عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي ، عن امھ ام جعفر بنت محمد ، 

في ھذا المكان ومعھ علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي: عن جدتھا اسماء بنت عمیس قالت 
في حجر علي فلم یزل كذلك حتى غابت الشمس ، ثم افاق فقعد إذ ُاغمي علیھ ، فوضع راسھ 

اللھم إّن علیًا كان في طاعتك وطاعة    «: قال .  ال: قال  »یا علي ھل صلیت ؟ « : فقال 
فخرجت من تحت ھذا الجبل كأنما خرجت من تحت سحابة .  »رسولك فاردد علیھ الشمس 

 .، فقام علي فصلى فلما فرغ آبت مكانھا 

، حدثنا    عبید اهللا بن الفضل التھیاني الطائي ، حدثنا عبد اهللا بن كثیر بن عفیر حدثنا  
بن ( ابو اسحاق ابراھیم بن رشید الھاشمي الخراساني ، حدثنا یحیى بن عبد اهللا بن حسن 

، عن جده ، عن علي بن ابي    اخبرني ابي ، عن ابیھ: بن علي بن ابي طالب قال ) حسن 
في قتال المشركین فلما كان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نا بخیبر شھد رسول اهللالما ك« :    طالب قال

من الغد وكان مع صالة العصر ، جئتھ ولم اصل صالة العصر فوضع راسھ في حجري فنام 
یا رسول اهللا ما صلیت صالة العصر : فاستثقل ، فلم یستیقظ حتى غربت الشمس ، فقلت 

اللھم ان عبدك تصدق بنفسھ على نبیك : یده ثم قال  كراھیة ان اوقظك من نومك ، فرفع
فرأیتھا على الحال في وقت العصر بیضاء نقیة حتى قمت ثم : فاردد علیھ شرقھا ، قال 

 .» توضأت ثم صلیت ثم غابت 

حدثنا ابو الحسن بن صفوة ، حدثنا الحسن بن علي بن محمد العلوي الطبري ، حدثنا   
الضبي ، عن ) كذا ( نا اسحاق بن ابراھیم التیمي ، حدثنا محل احمد بن العالء الرازي ، حدث

انشدكم باهللا ھل فیكم « :    قال علي یوم الشورى: ابراھیم النخعي ، عن علقمة ، عن ابي ذر 
وجعل راسھ في حجري )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من ردت لھ الشمس غیري ، حین نام رسول اهللا

اللھم ارددھا : اللھم ال فقال : ا علي صلیت العصر ؟ قلت ی: حتى غابت الشمس فانتبھ فقال 
 .» علیھ فانھ كان في طاعتك وطاعة رسولك ؟ 

حدثنا ابو الحسن خیثمة بن سلیمان ، حدثنا عثمان بن خرزان ، حدثنا محفوظ بن بحر   
، عن  ، عن ابي الزبیر   ، حدثنا الولید بن عبد اهللا بن عبد الواحد ، حدثنا معقل بن عبید اهللا
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امر الشمس ان تتاخر ساعة من النھار  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي: جابر بن عبد اهللا 
 .انتھى ما في الجزء من الطرق . فتاخرت ساعة من النھار 

یعني الجزء الذي ھو تخریج ابي الحسن شاذان الفضلي ، الذي ذكره السیوطي : قلت   
وحدیث جابر اخرجھ الطبراني في : ، ثم قال السیوطي  فیما مر مما نقلناه من ھذه االسانید

لم یروه عن ابي الزبیر إّال معقل ، وال عنھ : االوسط من طریق الولید بن عبد الواحد وقال 
: من حدیث اسماء ، وھو قولھا ) كذا    (إّال الولید ، وروى عن ابن ابي شیبة في مسنده طرقا 

 .لم یزد على ذلك » یوحى الیھ وراسھ في حجر علي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي« 

ولكنھ » البدایة والنھایة « ابن كثیر في )علیھ السالم(وقد اخرج حدیث رد الشمس لعلي  
استبعد ذلك ، وقد رددنا على سبب االستبعاد بما یاتي ، فجّد واجتھد في تضعیف الروایات ، 

اورده من األسانید لیعرف ان الطرق وسلك طریقة كطریقة ابن الجوزي ، ولكنا ننقل ما 
كثیرة یقوي بعضھا بعضا ، ونحذف كالمھ في االحادیث بتضعیف الروایات ، النا نرید 

وكثرتھا تدل على ان للحدیث اصال ، والن كالمھ على .    تقویة الروایات بكثرة الطرق
یطول الكالم  االسانید دعاوي یعرف مما اوردناه في ھذا الكتاب انھ ال یعمل بھا ، والنھ

،    وبعض الرجال مذكور في ھذا الكتاب بما یرد على ابن كثیر. بذكرھا والجواب عنھا 
ھذا السند ضعیف والیبین سبب ضعفھ فرجحنا ترك ذلك : وبعض كالمھ جملي ، كأن یقول 

الن بعض االسانید وان كان وحده ضعیفًا فھو یقوى باقترانھ باالسانید الكثیرة الموافقة لھ في 
 .فالیك ما اورده في الحدیث مع اختصاره . لمعنى ا

وما بعدھا من ) دار إحیاء التراث العربي . ط  85ص 6ج( قال في البدایة والنھایة   
فاما حدیث رد الشمس بعد مغیبھا ، فقد انباني شیخنا المسند الرحلة بھاء الدین : الصفحات 

اخبرنا الحافظ ابو عبد اهللا محمد : وقال ) اذنا ( القاسم بن المظفر بن تاج االمناء بن عساكر 
اخبرنا ابو المظفر بن القشیري وابو القاسم : بن احمد بن عساكر المشھور بالنسابة قال 

، انا ابو محمد عبد اهللا بن محمد بن الحسن الدیایعاني    ثنا ابو عثمان المحبر: المستملي قاال 
ثنا ابو العباس : وفي حدیث ابن القشیري . ، انبانا محمد بن احمد بن محبوب  )12(بھا

وانبانا ابو الفتح : قال الحافظ ابو القاسم ابن عساكر ) ح   (المحبوبي ، ثنا سعید بن مسعود 
انا عثمان بن احمد الننسي ، انا ابو  الماھاني ، انا شجاع بن علي ، انا ابو عبد اهللا بن مندة ،

حدثنا عبید اهللا بن موسى ، ثنا فضیل بن مرزوق ، عن ابراھیم : امیة محمد بن ابراھیم قال 
بنت  ـ ، عن فاطمة بنت الحسین ، عن اسماء )13(بن الحسن ، زاد ابو امیة ـ ابن الحسن

                                                           
 ) .المؤلف . ( أي حّدثھ بھا » بھا « : ھ وقول. كذا ، یظھر انھ نسبھ إلى بلده ) 12(
 ) .المؤلف . ( ابراھیم بن الحسن بن الحسن : أي قال ابو امیة ) 13(
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، فلم یصل    یوحى إلیھ وراسھ في حجر علي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان رسول اهللا: عمیس قالت 
»    صلیت العصر ؟« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العصر حتى غربت الشمس ، فقال رسول اهللا

وقال ابو  [ )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(، قال رسول اهللا ال :قال  ]صلیت یا علي ؟ : وقال ابو امیة   [
وقال ابو  [اللھم انھ كان في طاعتك وطاعة نبیك « :  ] )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(امیة فقال النبي

فرایتھا غربت ثم رایتھا طلعت بعد ما : قالت اسماء  ،»فاردد علیھ الشمس ] رسولك : امیة 
 .غربت 

جوزي في الموضوعات من طریق ابي عبد اهللا بن مندة كما وقد رواه ابو الفرج بن ال  
، ثنا بن   ثنا احمد بن داود ، ثنا عمار بن مطر: تقدم ، ومن طریق ابي جعفر العقیلي 

واخبرنا ابو محمد ، عن طاووس ، انا : وبھ قال الحافظ ابن عساكر قال . مرزوق فذكره 
العباس بن عقدة ، ثنا احمد بن یحیى  عاصم بن الحسن ، انا ابو عمرو بن مھدي ، انا ابو
، عن عروة بن عبد اهللا بن قشیر قال    الصوفي ، حدثنا عبد الرحمن بن شریك ، حدثني ابي

دخلت على فاطمة بنت علي فرأیت في عنقھا خرزة ، ورأیت في یدیھا مسكتین غلیظتین ، : 
تتشبھ بالرجال ، ثم حدثتني انھ یكره للمرأة ان : ما ھذا؟ فقالت : وھي عجوز كبیرة فقلت لھا 

وقد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان علي بن ابي طالب دفع إلى النبي: ان اسماء بنت عمیس حدثتھا 
اوحي إلیھ فجللھ بثوبھ فلم یزل كذلك حتى ادبرت الشمس ، یقول غابت أو كادت ان تغیب ، 

: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل النبيفقا. ال : قال  اصلیت یا علي ؟« : ثم ان نبي اهللا سري عنھ فقال 
: قال عبد الرحمـن .    فـرجعت حتى بلغت نصف المسجد. » اللھم رد على علّي الشمس 

 .انتھى . حدثني موسى الجھني نحوه : وقال ابي 

السند االول من ھـذه االسانید ابتداؤه في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن : قلت   
بعة الثانیة ولفظھ اخبرنا أبو المظفر بن القشیري وأبو القاسم في الط)  283ص 2ج( عساكر 

وخرج الحدیث المحقق فقال .    باختالف یسیر فھناك البجیري مكان المحبر) الخ ( المستملي 
وینبغي لنا ان نذكر ھا ھنا ما وصل الینا من روایات ابراھیم بن الحسن ، ) :  285ص( في 

ثم . ثم ما رواه غیر ابراھیم ، عن فاطمة ، عن اسماء  عن فاطمة بنت الحسین ، عن اسماء ،
( ما رواه غیر فاطمة ، عن اسماء تحفظًا على سیاق المؤلف ، ثم نذكر ما رواه غیر اسماء 

 .راجعھ فانھ مفید جدًا ) الخ 

من ترجمة االمام )  292ص 2ج( واما السند الثاني من سندي ابن عساكر فھو في   
اخبرنا ابو محمد بن طاووس ، انبانا عاصم بن : ولفظھ » اكر تاریخ ابن عس« علي من 

ففي ھذا ابو محمد بن ) الخ ( الحسن ، اخبرنا ابو عمر بن مھدي ، انبانا ابو العباس بن عقدة 
، عن طاووس ولم یتكلم في السند االول وان    طاووس ولعلھ الصواب ، وھناك ابو محمد
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انھ تكلم فیھ فھو خطأ في المطبعة ، حیث حكى ان توھم » البدایة والنھایة « كانت نسخة 
فجعلوھا الحقة بالكالم . وبھ قال الحافظ ابن عساكر : ، ثم قال    بعضھم تكلم في الحدیث

 .االول وانما ھي اول السند الثاني 

ھذا حدیث :    نعم تكلم ابن عساكر في السند الثاني والحدیث ، فقال عقیب السند الثاني  
واحد من المجاھیل ، وقد اجاب عنھ المحقق في حاشیتھ بما یكفي ویشفي ،  منكر وفیھ غیر

فحقق ان متن الحدیث غیر منكر ، النھ یدل على آیة من آیات اهللا ، ودلیل من دالئل قدرتھ ، 
 .وھو أیضًا من اعالم النبوة 

واما سند الحدیث فجمیع سلسلتھ اما من : وحقق ان رجال السند غیر مجاھیل فقال   
اما شیخ المصنف وشیخ شیخھ فھما من ثقات . لحفاظ االجالء واما من رجال الصحاح ا

مشائخ المصنف ـ یعني ابن عساكر ـ فلو لم یكونا عنده بموثوقین لم یكثر عنھما ، بل لم ینقل 
وسیجيء قریبا ان المصنف یرویھ عن جماعة اخر من كبار . عنھما من غیر غمز فیھما 

 .الحفاظ وشیوخھ 

ا ابو عمر بن مھدي وابو العباس بن عقدة فھما من اكابر الحفاظ ، وكتب التراجم وام  
و » تاریخ بغداد « مفعمة بالثناء علیھم وشرح حالھم كتوضیح البدیھیات ، ومن اراد فعلیھ بـ 

 .وغیرھما من كتب التراجم » تذكرة الحفاظ « 

( كوفي العابد المتوفى واما احمد بن یحیى بن زكریا الصوفي االودي ابو جعفر ال  
دار صادر . ط  88ص 1ج( فھو من رجال الصحاح ومترجم في تھذیب التھذیب ) ھـ 264

 .وقد وثقھ ابو حاتم والنسائي وابن حبان ) 

واما عبد الرحمن بن شریك القاضي وابوه فھما أیضًا من رجال الصحاح ومترجمان   
 ) . 194ص 6و ج 333ص 4ج   (في تھذیب التھذیب 

واما عروة بن عبد اهللا بن قشیر ابو مھل الجعفي الكوفي فھو أیضًا من رجال الصحاح   
 .وقد وثقھ ابو زرعة ولم یجرحھ احد )  186ص 7ج( ومترجم في تھذیب التھذیب 

واما موسى بن عبد اهللا أو عبد الرحمن الجھمي في السند الثاني فھو أیضًا من رجال   
( راجع ترجمتھ من كتاب تھذیب التھذیب . یم مكانتھ الصحاح وھم متفقون على مدحھ وعظ

 ) .   354ص 10ج

ھذا سند الحدیث وھذا متنھ ، فاین المنكر والمجاھیل فیھما ؟ وھذا غیر خفي على   
المصنف الحافظ ، ولكن خاف المسكین لو سكت من ان یثبوا علیھ ویوطئوه بارجلھم كما 

ھجروه كما ھجروا الحافظ الواسطي لما روى اوطأوا الحافظ النسائي ، أو یخرقوا كتبھ وی
 .وقد ذكر شواھد للسند ، فراجعھ . انتھى . حدیث الطیر 
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 87ص 6ج   (البن كثیر ، قال في » البدایة والنھایة « ولنرجع إلى تخریج الحدیث في   
حدثنا اسحاق بن یونس ، : » الذریة الطاھرة « وقال الحافظ ابو بشر الدوالبي في كتابھ ) : 

، عن عبد اهللا بن ) كذا ( نا سوید بن سعید ، ثنا المطلب بن زیاد ، عن ابراھیم ابن حبان ث
صلى اهللا علیھ وآلھ (كان راس رسول اهللا« :    حسن ، عن فاطمة بنت الحسین ، عن الحسین قال

 .فذكر الحدیث بنحو ما تقدم .  »في حجر علي وھو یوحى إلیھ  )وسلم

فصل في ایراد ھذا ) : دار إحیاء التراث العربي . ط  88ص 6ج( ثم قال ابن كثیر في   
الحدیث من طرق متفرقة ، وقد جمع فیھ ابو القاسم عبید اهللا بن عبد اهللا ابن احمد الحسكاني 

قد روي : وقال »    مسألة في تصحیح رّد الشمس وترغیم النواصب الشّمس« : جزءًا وسماه 
، وابي ھریرة ، وابي سعید   ابي طالب ، وعلي بن   ذلك من طریق اسماء بنت عمیس

ثم رواه من طریق احمد بن صالح المصري ، واحمد بن الولید االنطاكي ، . الخدري 
اخبرني محمد بن . والحسن بن داود ثالثتھم عن محمد بن اسماعیل بن ابي فدیك ، وھو ثقة 

محمد ابن  وھو ابن: موسى الفطري المدني ، وھو ثقة ایضًا ، عن عون بن محمد قال 
الحنفیة ، عن امھ ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابي طالب ، عن جدتھا اسماء بنت عمیس 

صلى الظھر بالصھباء من ارض خیبر ، ثم ارسل علیًا في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان رسول اهللا: 
جر علي العصر ، فوضع راسھ في ح )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حاجة ، فجاء وقد صلى رسول اهللا

اللھم ان عبدك علیًا «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولم یحركھ حتى غربت الشمس ، فقال رسول اهللا
فطلعت الشمس حتى رفعت على : قالت اسماء . » احتبس نفسھ على نبیھ فرد علیھ شرقھا 

 .، فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس    الجبال

المصنف ـ یعني الحسكاني ـ من طریق الحسین ابن ثم اورده ھذا : قال ابن كثیر   
عن الفضیل بن مرزوق ، عن ابراھیم . الحسن االشقر ، وھو شیعي جلد وضعفھ غیر واحد 

ابن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسین الشھید ، عن اسماء بنت عمیس ، ) كذا ( بن الحسین 
ثم .   بید اهللا بن موسىوقد رواه عن فضیل بن مرزوق جماعة منھم ع: فذكر الحدیث قال 

وقد قدمنا روایتنا لھ من ) . كذا ( اورده من طریق ابي جعفر الطحاوي من طریق عبد اهللا 
حدیث سعید بن مسعود وابي امیة الطرسوسي ، عن عبید اهللا بن موسى العبسي ، وھو من 

عن ثم اورده ھذا المصنف من طریق ابي جعفر العقیلي ، عن احمد بن داود ، . الشیعة 
عمار بن مطر ، عن فضیل بن مرزوق واالغر الرقاشي ویقال الرواسي ابو عبد الرحمن 

وقال ابن معین . ال اعلم إّال خیرا : الكوفي مولى بني عنزة ، وثقھ الثوري وابن عیینة وقال 
وقال ابو حاتم . صالح ولكنھ شدید التشیع ، وقال مرة ، ال باس بھ : ، وقال مرة    ثقة: 

: الحدیث یھم كثیرًا یكتب حدیثھ وال یحتج بھ وقال عثمان بن سعید الدارمي  صدوق صالح
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وقال ابن . ارجو ان ال باس بھ : وقال ابن عدي . ضعیف : وقال النسائي .    یقال انھ ضعیف
منكر الحدیث جدا ، كان یخطئ على الثقات ، ویروي عن عطیة الموضوعات ، وقد : حبان 

 .انتھى . ربعة روى لھ مسلم واھل السنن اال

عن ابراھیم بن الحسین غلط مطبعي ، فقد ذكره المؤلف ابن كثیر : وقولھ في السند   
على ان شیخھ ـ اي : قال ابن كثیر . مرة اخرى بلفظ عن ابراھیم بن الحسن وھو الصواب 

شیخ االغر ـ في متابعتھ البن فضیل ھذا ابراھیم بن الحسن بن علي بن ابي طالب لیس بذلك 
مشھور ، ولم یرو لھ احد من اصحاب الكتب المعتمدة ، وال روى عنھ غیر الفضیل بن ال

ویحیى بن المتوكل قالھ ابو حاتم وابو زرعة الرازیان ولم یتعرضا لجرح وال . مرزوق ھذا 
 .تعدیل 

اما عدم شھرتھ بالحدیث فسببھا عند القوم اعراضھم عن اھل البیت جملة ، وقد : قلت   
المویة فقل حدیثھ لذلك ، أال ترى ان حدیث سید العابدین قلیل عندھم وھو بحر كان في عھد ا

العلوم ؟ بل حدیث علي بن ابي طالب بالنسبة الى غزارتھ لیس عندھم منھ إال قلیل ، فلیست 
قلة حدیث ابراھیم وقلة الرواة عنھ لقلة الثقة بھ ، وانما ھي العراض الناس عنھ وعن اھلھ 

 : )علیھ السالم(امیة ، ویكفیھ قول المنصور باهللا عبد اهللا بن حمزةفي عھد سلطان بني 

 إال امرؤ ھاد نماه ھادي*** واهللا ما بیني وبین محمد 

فھو من طریقھ  )علیھم السالم(فھو من اجداده وكل ما رواه الزیدیة عن الھادي عن آبائھ  
: وذكره ابن حبان في الثقات فقال  :مالفظھ » لسان المیزان « وفي .  )علیھم السالم(النھ من آبائھ

 .انتھى . ھي امھ : روى عن ابیھ وفاطمة بنت الحسین ، قلت 

واما فاطمة بنت الحسین بن علي بن ابي طالب وھي اخت زین : ثم قال ابن كثیر   
العابدین فحدیثھا مشھور ، روى لھا اھل السنن االربعة ، وكانت فیمن قدم بھا من اھل البیت 

بیھا إلى دمشق ، وھي من الثقات ولكن ال یدرى اسمعت ھذا الحدیث من اسماء ام بعد مقتل ا
 .ال ؟ فاهللا اعلم 

إذا كانت في زمنھا وبلدھا فمثل ھذا یحمل على االتصال ، وكیف ال یمكن : قلت   
سماعھا منھا وقد روى عن اسماء سعید بن المسیب ، والقاسم بن محمد بن ابي بكر ، وبنت 

وفاطمة )  399ص 12ج( بنت محمد بن جعفر كما ذكره في تھذیب التھذیب  ابنھا ام عون
من الرواة عن اسماء ، فالظاھر السماع مع قوة االتصال » تھذیب التھذیب « قد عدھا في 

 . )علیھ السالم(والعالقة بینھما من حیث ان اسماء كانت من نساء جدھا علي

: الحسكاني ـ من حدیث ابي حفص الكناني ثم رواه ھذا المصنف ـ یعني : قال ابن كثیر   
حدثنا محمد بن عمر القاضي ھو الجعابي ، حدثني محمد بن القاسم ابن جعفر العسكري من 
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اصل كتابھ ، ثنا احمد بن محمد بن یزید بن سلیم ، ثنا خلف بن سالم ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا 
، عن ) عني بنت الحسین عن اشعث ابي الشعثاء ، عن امھ عن فاطمة ی( سفیان الثوري 

: ثم قال ابن كثیر . دعا لعلي حتى ردت علیھ الشمس  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اسماء ان رسول اهللا
ثم ساقھ ھذا المصنف من طریق محمد بن مرزوق ، ثنا حسین االشقر وھو شیعي وضعیف 

كان غالیا في : وقد قال فیھ ابن حبان ) البرید ( كما تقدم ، عن علي بن ھاشم بن الثرید 
التشیع یروي المناكیر عن المشاھیر ، عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار ، عن علي بن 

 .   بن الحسن ، عن فاطمة بنت علي ، عن اسماء بنت عمیس فذكره) كذا ( الحسین 

اظن الصواب علي بن الحسن بن الحسن وھو والد الفخي الحسین بن علي : قلت   
خ وعلي بن الحسن من اھل الفضل ، وھو ممن حبسھم المنصور العباسي الشھید المقتول بف

 .من اھل البیت وكانوا في السجن ال یعرفون اوقات الصالة إال بتسبیحھ 

ثم اسنده من طریق عبد الرحمن بن شریك ، عن ابیھ ، عن عروة بن : قال ابن كثیر   
ر الحدیث كما قدمنا ایراده من عبد اهللا ، عن فاطمة بنت علي ، عن اسماء بنت عمیس ، فذك

طریق ابن عقدة عن احمد بن یحیى الصوفي ، عن عبد الرحمن بن شریك ، عن عبد اهللا 
 . )14(النخعي

ثم اورد ھذا المصنف من طریق ابي العباس بن ) :  91و 90ص( ثم قال ابن كثیر   
سالت عبد اهللا : حدثنا یحیى بن زكریا ، ثنا یعقوب بن سعید ، ثنا عمرو بن ثابت قال : عقدة 

، عن حدیث رد الشمس على علي بن  ]بن ابي طالب  [بن علي ) كذا    (بن حسن بن حسین 
: ما انزل اهللا في كتاب اعظم من رد الشمس ، قلت : ؟ فقال لي  ابي طالب ھل یثبت عندكم

حدثني ابي الحسن ، عن : ولكني احب ان اسمعھ منك فقال ) جعلني اهللا فداك ( صدقت 
اقبل علي بن ابي طالب ذات یوم وھو یرید ان یصلي العصر : اسماء بنت عمیس انھا قالت 

قد انصرف ونزل علیھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ق رسول اهللافواف )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مع رسول اهللا
صلى اهللا علیھ وآلھ (حتى افاق رسول اهللا) فلم یزل مسنده إلى صدره ( الوحي ، فاسنده إلى صدره 

جئت والوحي ینزل علیك فلم ازل مسندك إلى : ؟ قال  أصلیت العصر یا علي«  :فقال  )وسلم
: القبلة وقد غربت الشمس وقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(هللافاستقبل رسول اصدري حتى الساعة 

اسماء فاقبلت الشمس ولھا صریر : قالت » اللھم ان علیًا كان في طاعتك فارددھا علیھ 
كصریر الرحى حتى كانت في موضعھا وقت العصر، فقام علي متمكنا فصلى فلما فرغ 

 .اختلط الظالم وبدت النجوم رجعت الشمس ، ولھا صریر كصریر الرحى ، فلما غابت 

                                                           
 ) .المؤلف    (كذا ، والصواب شریك بن عبد اهللا النخعي ، النھ ھو ، وھو یرویھ كما مّر عن عروة بن عبد اهللا بن قشیر الجعفي : قلت ) 14(
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واما حدیث ابي ھریرة فاخبرنا : قال ھذا المصنف ـ أي الحسكاني ـ : ثم قال ابن كثیر   
، ثنا احمد بن عمیر بن    عقیل بن الحسن العسكري ، انا ابو محمد صالح بن الفتح النسائي

لك النوفلي ، عن حوصاء ، ثنا ابراھیم بن سعید الجوھري ، ثنا یحیى بن یزید ابن عبد الم
 .، وعن ابي ھریرة فذكره ) كذا ( ابیھ ، ثنا داود بن فراھیج ، وعن عمارة بن برد 

واما حدیث ابي سعید فاخبرنا محمد بن : قال ـ أي الحسكاني ـ : ثم قال ابن كثیر   
اسماعیل الجرجاني كتابة ان ابا طاھر محمد بن علي الواعظ اخبرھم ، انا محمد بن احمد بن 

( م ، انا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عمر ابن علي بن ابي طالب متی
: قال الحسین بن علي ) : حدثني ابي ، عن ابیھ محمد ، عن ابیھ عبد اهللا ، عن ابیھ عمر قال 

فإذا راسھ في حجر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(دخلت على رسول اهللا:    سمعت ابا سعید الخدري یقول
یا علي اصلیت العصر ؟ « : وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لي ، وقد غابت الشمس فانتبھ النبيع

یا : ، كرھت ان اضع راسك من حجري وانت وجع فقال    ال یا رسول اهللا ما صلیت: قال 
: علي ادع یا علي ان ترد علیك الشمس ، فقال علي یا رسول اهللا ادع انت وانا أؤّمن فقال 

فواهللا لقد : قال ابو سعید .  »علیًا في طاعتك وطاعة نبیك فاردد علیھ الشمس یا رب ان 
 .سمعت للشمس صریرًا كصریر البكرة حتى رجعت بیضاء نقیة 

، فاخبرنا ابو    واما حدیث امیر المؤمنین: قال ـ أي الحسكاني ـ : ثم قال ابن كثیر   
اء بن یحیى الساماني ، ثنا ھارون بن العباس الفرغاني ، انا ابو الفضل الشیباني ، ثنا رج

سعدان بسامرا سنة اربعین ومائتین ، ثنا عبد اهللا بن عمرو االشعث ، عن داود بن الكمیت ، 
خرجت : عن عمھ المستھل بن زید ، عن ابیھ زید بن سلھب ، عن جویریة بنت  شھر قالت 

كان یوحى  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(ان رسول اهللا! یا جویریة « : مع علي بن ابي طالب فقال 
 .انتھى والحمد هللا .    فذكر الحدیث »إلیھ وراسھ في حجري 

وانت ایھا المطلع إذا قابلت بین االسانید التي اوردھا الحاكم الحسكاني واالسانید التي   
، ونقلناھا عنھ ، تجد ان الروایة قویة جدًا ، وان االسانید » الآللي « اوردھا السیوطي في 

وھذا في حدیث اسماء بنت عمیس رضي . ي بعضھا بعضا ، وان جادل فیھا من جادل یقو
 )علیھ السالم(اهللا عنھا ، وكالم الذھبي  في التذكرة ظاھره تصحیحھ لحدیث رد الشمس على علي

) : دار إحیاء التراث العربي . ط  1200ص 3ج   (، النھ قال في ترجمة الحاكم الحسكاني 
، وھو تصحیح خبر رد الشمس    على تشیعھ وخبرتھ بالحدیث ورأیت لھ كالمًا یدل

فجعل تصحیحھ دلیًال على الخبرة بالحدیث ، وذلك یشیر إلى تصویبھ لھ .  )رضي اهللا عنھ(لعلي
واما جرح . في تصحیحھ ، وتصویبھ لھ تصحیٌح من الذھبي ، لما صححھ الحاكم الحسكاني 

 .ائھم ، وھو متھم في ذلك ، فال حكم لجرحھ لھم ، فالجارح لھم من اعد  الرواة لھ من الشیعة
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 اعتقاد بعض القوم جواز بعض الكذب

 

وممن ینبغي ان یتوقف : فصل ) :  16ص 1ج( قال ابن حجر في اوائل لسان المیزان   
االختالف في االعتقاد ، في قبول قولھ في الجرح من كان بینھ وبین من جرحھ عداوة سببھا 

وذلك لشدة ; فان الحاذق إذا تأمل ثلب ابي اسحاق الجوزجاني الھل الكوفة رآى العجب 
فتراه ال یتوقف في جرح من ذكره منھم بلسان . انحرافھ في النصب ، وشھرة اھلھا بالتشیع 

هللا بن موسى ، االعمش ، وابي نعیم ، وعبید ا: ذلقة ، وعبارة طلقة ، حتى انھ اخذ یلّین مثل 
 .انتھى المراد . واساطین الحدیث واركان الروایة 

وقد سلك طریقة الجوزجاني كثیر من اتباعھ في جرح الشیعة ، وكأنھم یرون  :قلت   
علیھم (واھل البیت)علیھ السالم(ذلك الجرح مصلحة دینیة لدفع فساد ما یروون من فضائل علي

في تلك الروایات فسادًا ، ألنھا في اعتقادھم تجر إلى بزعم النواصب ، الذین یعتقدون  )السالم
الرفض ـ على حد تعبیرھم ـ فكان جرحھم دفعًا لتلك التي یرونھا مفسدة ، لئال یغتر بھا الناس 

 .وقد ظھر من مذھب بعض القوم جواز الكذب للمصلحة ، كالكذب في الصلح وغیره . 

« : في شرح حدیث )  299ص 5ج( قال ابن حجر في شرحھ على صحیح البخاري   
ذھبت : قال الطبري : » لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس فینمي خیرًا أو یقول خیرًا 

ان الثالث المذكورة ـ أي الصلح والحرب : طائفة إلى جواز الكذب لقصد االصالح ، وقالوا 
ة ، أو ما الكذب المذموم انما ھو فیما فیھ مضر: وكذب الرجل لزوجتھ ـ كالمثال ، وقالوا 

وحملوا الكذب المراد ھنا . ال یجوز الكذب في شيء مطلقًا : وقال آخرون . لیس فیھ مصلحة 
اللھم اغفر : دعوت لك امس ، وھو یرید قولھ : على التوریة والتعریض ، كمن یقول للظالم 

 .للمسلمین ، ویعد امرأتھ بعطیة شيء ، ویرید ان قدر اهللا ذلك ، وان یظھر من نفسھ قوة 

وباالول ـ أي جواز الكذب لقصد االصالح مطلقا ـ جزم الخطابي : قال ابن حجر   
وسیأتي في باب الكذب في الجھاد . وغیره ، وبالثاني جزم المھلب واألصیلي وغیرھما 

واتفقوا على ان المراد بالكذب في حق المراة والرجل ھو فیما . مزید لھذا ان شاء اهللا تعالى 
. أو علیھا ، أو اخذ ما لیس لھ أو لھا ، وكذا في الحرب في غیر التأمین ال یسقط حقًا علیھ 

واتفقوا على جواز الكذب عند االضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وھو مختف عنده ، 
 .انتھى .    فلھ ان ینفي كونھ عنده ، ویحلف على ذلك وال یاثم ، واهللا اعلم
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في شرح قول )  159ص 6ج( لبخاري وقال ابن حجر أیضًا في شرحھ على صحیح ا  
وقد جاء من ذلك صریحًا ما اخرجھ الترمذي من حدیث : باب الكذب في الحرب : البخاري 

تحدث الرجل امراتھ لیرضیھا ، :   ال یحل الكذب إّال في ثالث« : اسماء بنت یزید مرفوعا 
الظاھر اباحة : وي قال النو) : ثم قال (  .» والكذب في الحرب ، وفي االصالح بین الناس 
الكذب في الحرب من : وقال ابن العربي . الكذب في االمور الثالثة ، لكن التعریض اولى 

المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمین لحاجتھم الیھ ، ولیس للعقل فیھ مجال ، ولو كان 
 .انتھى . تحریم الكذب بالعقل ما انقلب حالًال 

جھ احمد وابن حبان من حدیث أنس في قصة الحجاج بن ویقویھ ما اخر: قال ابن حجر   
ان  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عالط ، الذي اخرجھ النسائي وصححھ الحاكم ، في استئذانھ النبي

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یقول عنھ ما شاء لمصلحة في استخالص مالھ من اھل مكة واذن لھ النبي
 .انتھى المراد . 

 

 

 

 ض في جرح الشیعةتعمد كذب البع

 

لعلھم یرون الكذب في الجرح نوعًا من الكذب في االصالح ، حیث المقصود بھ  :قلت   
جمع الناس على مذھب العثمانیة ومحاربة التفرق بسبب خالف الشیعة ، وبسبب احادیث 

إذا عرفت ھذا عرفت انھ ال یبعد من بعضھم تعمد الكذب في جرحھم لبعض . الفضائل 
كان الجارح ممن یظھر النسك والعبادة ، ویقرأ القرآن ویصلي في اللیل ، النھ  الشیعة ، وان

یعتقد الحق ما ھو علیھ من العقیدة ، ویعتقد في احادیث الفضائل المعارضة لمعتقده انھا 
مفسدة وسبب للتفرق بین المسلمین ، وال غترار من یقبل تلك االحادیث على زعمھ ، فھو مع 

فیھ یرى ان الجرح لبعض الشیعة نوع من الكذب لالصالح بین الناس  تعصبھ لمذھبھ وتشدده
، وال سیما مع بغضھ للشیعة ، وسوء ظنھ فیھم ، واعتقاده في رواة تلك الفضائل انھم 
مفسدون ، فانھ ال یبعد عنھ ان یتسرع إلى الكذب علیھم للمصلحة التي یتوھمھا ، والرخصة 

قرینة صارفة عن اتھامھ بالكذب ، بل ربما كان حملھ  فعبادتھ ونسكھ ال یعتبر. التي یظنھا 
لشدة تمسكھ بمذھبھ وتدینھ بالدعوة إلى بدعتھ ، واعتقاده ان ; على الكذب مع ذلك اقرب 

. محاربة تلك الروایات والسعي في تحذیر الناس من االغترار بھا في ظنھ من افضل القرب 
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فالكذب فیھ . رة للحق ومحاربة للباطل بل ربما كان یرى ذلك من الجھاد ، النھ بزعمھ نص
 .كالكذب في الحرب 

فلھذا یظھر ان اھل النسك منھم والعبادة الذین یظھر منھم التصلب في مذھبھم والتشدد   
فیھ والجد في نصرتھ والعنایة في الدفاع عنھ ھم اقرب إلى ان یكونوا كاذبین في الجرح 

إّال من یتعمد الكذب وال یبالي باثمھ ، وھو  لخصومھم ، وان التھمة فیھم اقوى من غیرھم ،
 .مع ذلك متعصب لمذھبھ ھذا 

واما جرحھم باالعاریض والتدلیس دون الكذب الصریح فمقتضى ما بیناه من اصولھم   
 .انھ مجمع علیھ بینھم ، إذا كان للمصلحة في االصالح بین الناس أو للحرب كما مر 

وعلى ھذا فینبغي الحذر ثم الحذر منھم جمیعًا ، من یرى جواز الكذب الصریح ، ومن   
 .یرى جواز التدلیس ، فھم مظنة الخداع ، وال ینجو من شرھم إّال من عصمھ اهللا 

، وان   ومن العجیب ان یسمى المقلدون لھم مجتھدین ، ویعّد المنقادون لھم منصفین  
الجرح ال یخافون اهللا رب العالمین ، ویدعون ألنفسھم انھم یجري المقلدون لھم مجراھم في 

 .متمسكون بالسنة اتباعًا للحق وحرصًا على الدین وھم كاذبون 

:   )علیھ السالم(في اثبات حدیث رد الشمس لعلي» الآللي المصنوعة « قال السیوطي في   
صلى (ة إّال اوتي نبیناما اوتي نبي معجز: ومما یشھد بصحة ذلك قول االمام الشافعي وغیره 

وقد صح ان الشمس حبست على یوشع لیالي قاتل . نظیرھا أو أبلغ منھا  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
.  )15(الجبارین ، فالبد ان یكون لنبینا نظیر ذلك فكانت ھذه القصة نظیر تلك ، واهللا اعلم

 .الم السیوطي انتھى ك

وبھذا تبین ان ابن الجوزي قد جازف في رد ھذا الحدیث ، وان مقبًال في تقلیده لھ قد   
قلده في محاربة السنة ، ألن أسانید الحدیث قد كثرت ، وقوي بعضھا ببعض ، مع قوة 
السندین اللذین اوردھما ابو جعفر الطحاوي ، ولیس فیھما من الرجال الذین تكلم فیھم إّال 

 .  ضیل ، وقد ظھر ان الغالب توثیقھ ، وانھ ارجحف

النھ من روایة ابن حبان ، ولم نجد التضعیف مسندا ; اما تضعیف ابن معین فلم یثبت   
من غیر طریقھ ، وقد عارضتھا روایة ابن ابي حاتم باسناده عن ابن معین انھ قال في فضیل 

الراجح انھ من اجل روایة فضیلة مع ان التضعیف ال حجة لھ ، بل . ثقة ، كما قدمنا : 
أو فضائل ، وانكرھا ابن حبان وحاول تضعیفھ على التفصیل السابق ، دفعا  )علیھ السالم(لعلي

النھ یقارب الجوزجاني ، أو ھو مثلھ في ; وال التفات إلى ابن حبان . لما رواه من الفضائل 

                                                           
 .المكتبة التجاریة الكبرى . ط  341ص  1الآللي المصنوعة ج) 15(
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وة إلى بدعتھ بطریقة التحامل بغض الشیعة ، والجد في محاربة من یخالفھ في االعتقاد والدع
أال ترى انھ تكلم في مصدع ابي یحیى المعرقب ؟ قال ابن حجر في . على من یخالفھ 

انما قیل لھ المعرقب الن الحجاج أو بشر بن مروان : » تھذیب التھذیب « ترجمتھ في 
في أي شيء : قلت لسفیان : قال ابن المدیني . عرض علیھ سب علي فأبى فقطع عرقوبھ 

زائغ جائر : وقد ذكره الجوزجاني في الضعفاء ، فقال : ثم قال . في التشیع :    عرقب ؟ قال
 .انتھى . عن الطریق ، یرید بذلك ما نسب إلیھ من التشیع 

النھ یعتقد التشیع زیغًا وجورًا عن الطریق ، ; ھكذا یقول الجوزجاني في الشیعة  :قلت   
والجوزجاني مشھور بالنصب :    قال ابن حجر. مدح فاعرف ان ھذا الذم معناه في الحقیقة 

كان یخالف االثبات في : » الضعفاء « وقال ابن حبان في . واالنحراف ، فال یقدح فیھ قولھ 
 .انتھى . الروایات وینفرد بالمناكیر 

الرجل الراسخ حیث تكلم في ھذا ; فتبین ان ابن حبان قرین الجوزجاني في ھذا الشان   
وقد ذكره ابن حبان في . العقیدة الثابت على دینھ ، الذي اوذي في اهللا وظلم لثباتھ على الدین 

یروي عن عائشة وابن عباس ، كان :    فقال فیھ)  39ص 3ج( كتاب المجروحین والضعفاء 
صدیقا لعمرو بن دینار ، روى عنھ سعد ابن اوس ، واھل البصرة ، وھو الذي روى عنھ 

ابو یحیى األعرج ، كان ممن یخالف االثبات في الروایات ، وینفرد : ویقولون . لكوفیون ا
. عن الثقات بالفاظ الزیادات ، مما یوجب ترك ما انفرد منھا ، واالعتبار بما وافقھم فیھا 

 .انتھى 

 2ج   (ولم یأت بحجة لھذه الدعوى ، إّال انھ قال في ترجمة محمد بن دینار الطاحي   
سمعت احمد ابن زھیر :    سمعت الحنبلي یقول: ثم قال . شبھ ما قال في مصدع )  212ص

: ثم قال ابن حبان . ضعیف : سئل یحیى بن معین عن محمد بن دینار الطاحي فقال : یقول 
صلى اهللا علیھ (ان النبي: وھو الذي روى عن سعد بن اوس ، عن مصدع ابي یحیى ، عن عائشة 

 .انتھى المراد . ویمص لسانھا  كان یقبلھا )وآلھ وسلم

فجعل ھذا حجة لتضعیف محمد بن دینار ، فكیف یجعلھ مع ذلك حجة لتضعیفھ لمصدع   
; ؟ وعلى ھذا ، فال حجة البن حبان في تضعیف مصدع ، وانما ھو التحامل على الشیعة 

نھ فكیف یقبل تضعیفھ لفضیل بن مرزوق أو روایتھ عن یحیى بن معین ا. لعداوة المذھب 
قال ضعیف ؟ واما احمد بن داود فلیس في سند فضیل ، اال في روایة العقیلي ، الذي روى 
الحدیث عن احمد بن داود ، عن عمار بن مطر ، عن فضیل بن مرزوق ، وتكلم في عمار 

) .  337ص 1ج( الغالب على حدیثھ الوھم ، كما حكاه السیوطي في الآللي : بن مطر فقال 
فالراجح انھا غلط من مقبل ، . كان یحدث عن الثقات بالمناكیر : ل ولم یذكر روایة مقب
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ألنھا ; والحدیث لھ طرق عن فضیل بن مرزوق ، فروایة عمار بن مطر مأمونة الوھم فیھا 
موافقة لروایة غیره من رواة الحدیث عن فضیل ، من غیر طریقھ ، كما في روایة الطحاوي 

على انا ال نسلم . السند االول من اسانید الحدیث والطبراني والحسكاني وابن الجوزي في 
« والروایة عن الدارقطني مرسلة وقد بسط ابن حجر في ترجمتھ في . جرح احمد بن داود 

 .بما یؤخذ منھ انھ مظلوم » لسان المیزان 
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 استنباط مسائل فقھیة من حدیث رد الشمس

 

ث انھ نظر إلى صورة فضیلة ولم ومن تغفیل واضع ھذا الحدی: واما قول ابن الجوزي   
یتلمح إلى عدم الفائدة فان صالة العصر بغیبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس ال 

 .یعیدھا اداء 

صلى اهللا علیھ وآلھ (الن الشریعة جـاءت مـن عند رسول اهللا; انـھ تغفل ھـو : عنھ  فالجـواب   

شمس ، وال مانع من ذلك ، ال عقلي وال فالحدیث دلیل على انھا تعود اداء بعود ال.   )وسلم
وفیھ فائدة لھذا العصر الذي قربت فیھ المسافة بالطائرات ، ان من غابت عنھ . شرعي 

الشمس في بلد فأدركھا بالطائرة عاد الوقت في حقھ ، فإذا لم یكن صلى فصلى قبل غروبھا 
لعصر قبل ان تغرب ویدخل في عموم من ادرك ركعة من ا. حیث ھو في االخیر فقد ادركھا 

الشمس قد ادركھا ، ألنھ صالھا والشمس باقیة على البلد التي یصلي فیھا قبل ان تغرب عنھا 
وھكذا في الصائم إذا لم یكن قد . ، وال یضره غروبھا االول ، النھ لحقھا فرجع لھ حكمھا 

 .   وباهللا التوفیق افطر في البلد االول فقد رجع لھ حكم النھار ، وعلیھ اتمام الصیام إلى اللیل

ھذه القصة :   وقال العالمة عبد الرحمن المعلمي: والتي بعدھا )  152ص( قال مقبل   
 :انكرھا اكثر اھل العلم ألوجھ 

 .انھا لو وقعت لنقلت نقًال یلیق بمثلھا : الوجھ االول   

جب ان ان النقل انما یكون من طریق المشاھدین ، وال ی: ، وباهللا التوفیق  والجواب  
وال . الن الشمس عند غروبھا كثیرًا ما تغیب في سحابة أو نحوھا ; یشاھدھا كافة الناس 

فمن الجائز . العتیاد ذلك والفھ ، ثم تظھر من بین السحاب وال یراقبھا الناس ; یراقبھا الناس 
 القبالھم على اعمالھم وامورھم ، وعدم; انھا حین ردت لم یراقب الناس غروبھا قبل ذلك 

فمن راھا بعد ان ردت ال یعلم انھا كانت قد غابت غیبوبة حقیقیة لعدم . انتباھھم للمراقبة 
فانھ ینتبھ لغروبھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مراقبتھ لھا ، إّال من كان حاضرًا عند دعاء رسول اهللا

. ل ھذا اوًال وعودتھا ، ولیس في الروایة ان الدعاء كان في جمع كثیر من الناس حتى یقا
اال ترى انھ .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن الجائز انھ لم یحضره إّال من روى الحدیث عن النبي

انھ تبعھ سراقة بن مالك بفرسھ : ومعھ ابو بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(روي في ھجرة رسول اهللا
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؟ وكانت ھذه خارقة تستحق ان ینقلھا  )16(، فلما قرب منھما ساخت قوائم الفرس باالرض
 .الجمع الكثیر لو شاھدوھا ، ولم یجب كذب الروایة النھ لم ینقلھا عدد كثیر 

 

                                                           
 ) .   المؤلف  . (ي في صحیح البخاري في باب عالمات النبوة في االسالم ، وتفسیرھا في ھامشھ ھذا معنى الروایة ، وھ) 16(
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 الجدل في مسألة رد الشمس

 

 :عن النعمي : قال مقبل   

 .ان سنة اهللا عزَّ وجلَّ ان تكون لمصلحة عظیمة ، وال یظھر ھنا مصلحة : ني الثا  

انھ ال یجوز نفي المصلحة لعدم ظھورھا للنعمي ، وإذا لم تظھر للنعمي  :والجواب   
َولیقوَل الذیَن ِفي ُقُلوبھْم َمَرٌض َوالكاِفرون َماذا اراَد اُهللا  (. فلیفرض انھا كعدد خزنة سقر 

 .فان اراد ان سنة اهللا عزَّوجلَّ ان تظھر المصلحة بعینھا لكل فرد فال نسّلم  )17()ًال ِبھَذا َمَث

مصلحة عظیمة ، ھل اراد عامة ؟ أم اراد مصلحة عظیمة ولو خاصة ؟ إن : ثم قولھ   
وقد دعا ابراھیم أراد عامة فال نسّلم ، وان اراد خاصة فال یجب ظھورھا لكل فرد ؟ 

فكانت لھ تلك الخارقة إجابة  )18()َرّب َأِرني َكْیَف تحیي الموتى (: قال  )علیھ السالم(الخلیل
 .لدعوتھ و مصلحة لھ 

 .ھي أیضًا مصلحة لمن بلغتھ : فإن قال   

، حیث یزداد بھا    فیھا مصلحة لمن شاھدھا )علیھ السالم(وكذلك رجوع الشمس لعلي: قلنا   
، وإیمانًا بما لعلي    ایمانًا بقدرة اهللا تعالى ، وإیمانًا برسولھ ، لكونھا رجعت من اجل دعوتھ

 .من الفضل عند اهللا والكرامة ، ومصلحة لمن بلغتھ 

، فانھ ان فرض علیًا فاتتھ صالة العصر كما تقول الحكایة : عن النعمي : قال مقبل   
صالة العصر یوم الخندق لعذر وفاتتھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فان كان ذلك لعذر فقد فاتت النبي

واصحابھ صالة الصبح في سفر ، وصالھما بعد الوقت ،  وبین ان ما وقع لعذر فلیس فیھ 
 .تفریط 

انا لم ندع ان فوات الصالة علة موجبة حتى یستنتج تخلف الدعاء برد  :والجواب   
بعد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن الممكن ان یكون ھناك مصلحة في صالة رسول اهللا. تھا وق

بعد الوقت ، فال یجب ان تطرد الخوارق النھا  )علیھ السالم(الوقت للعذر ، لیست في صالة علي
 َوَما ُاوِتُیتم (تابعة للحكمة ، والحكمة تختلف في االشیاء وامرھا موكول إلى الحكیم العلیم 

                                                           
 . 31: المدثر ) 17(
 . 236: البقرة ) 18(
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نعم لو قلنا ان فضل علي كان علة موجبة للدعاء لئال تفوتھ الصالة  )19() ِمَن الْعلم إّال َقلیًال
وال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في الوقت ، ال إلظھار آیة من آیات اهللا ، وال إلظھار معجزة للرسول

 )علیھ السالم(وعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إلظھار فضل علي لمن ال یعلمھ ، وال لتبشیر رسول اهللا
بما لعلي من الكرامة عند اهللا ، وال لغیر  ذلك ، إال لمجرد ان ال تفوتھ الصالة في وقتھا ، 

لكنا لم نقلھ ، والروایة لم تذكره ، فال معنى لالعتراض . لكان االعتراض حسنًا لو قلنا ذلك 
 .على الحكمة 

جاءت عدة احادیث في ان من كان یحافظ على عبادة ثم فاتتھ و: عن النعمي : قال مقبل   
 .لعذر یكتب اهللا لھ عزَّ وجلَّ اجرھا كما كان یؤدیھا 

 .ھذه كاالولى ، والجواب علیھما واحد : ، وباهللا التوفیق والجواب   

وان كان لغیر عذر فتلك خطیئة ، ان اراد اهللا مغفرتھا لم : عن النعمي : قال مقبل   
 .ذلك على اطالع الشمس من مغربھا یتوقف 

اللھم ان   «:    ان الروایة ال تدل على انھا خطیئة ، بل في بعض الروایات :والجواب   
، إّال المبالغة في    فال معنى لھذا الفرض والتقدیر »علیًا كان في طاعتك وطاعة رسولك 

 .الجدل 

لو قتل رجل آخر ظلمًا ثم  وال یظھر الطالعھا معنى ، كما: عن النعمي : قال مقبل   
 .احیا اهللا تعالى المقتول ، لم یكن في ذلك ما یكّفر ذنب القاتل 

ھذا على فرض انھا معصیة ، وال دلیل علیھ ، وانما ھو وسواس یدل على  :والجواب   
 (: جّد في محاربة ھذه الفضیلة ، وتثور منھ رائحة النصب ، ومحاولة جعل ذلك رذیلة 

 )20()فُئوا ُنوَر اِهللا ِبأْفواِھِھْم َوَیأبى اُهللا إّال اْن ُیتمَّ ُنورُه َوُلو َكِره الكاِفُرون ُیریُدون أن  یْط
اللھم انھ كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أیقول رسول اهللا

 ثم یفرض النعمي ان ذلك معصیة ؟. » علیھ الشمس 

وكذلك سائر الروایات التي فیھا ترتیب طلب ھذه الكرامة العظیمة على احتباسھ نفسھ   
فإن ترتیب طلب الفضیلة علیھ یدل . هللا ورسولھ أو احتسابھ نفسھ هللا ورسولھ ، أو نحو ذلك 

فكیف یفرض النعمي انھا . على انھ منقبة عظیمة ، صار بھا ومعھا اھًال للكرامة العظیمة 
 معصیة ؟

 :عن النعمي : مقبل  قال  

                                                           
 . 85: االسراء ) 19(
 . 32: التوبة ) 20(
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ان طلوع الشمس من مغربھا آیة قاھرة إذا رآھا الناس آمنوا جمیعًا ، كما ثبت : الثالث   
َیوَم َیأتي َبعُض آیاِت َرّبك ال َیَنُفع  (: وبذلك قول اهللا عزَّ وجلَّ . في االحادیث الصحیحة 

وال ینقل انھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مثل ھذا في حیاة النبيفكیف یقع . اآلیة  )21()َنْفسًا ِایماُنھا 
 ترتب علیھ ایمان رجل واحد ؟

ان طلوع الشمس من مغربھا ـ الذي ھو آیة قاھرة ـ یكون بصورة باھرة ،  :والجواب   
كما في بعض الروایات الدالة على تأخر طلوع الشمس ، فإذا طلعت من المغرب ورآھا 

 .آیة القیامة وأولھا ، لم ینفع نفسًا ایمانھا لھذا المعنى  الناس وعلموا انھا

فاما رجوع الشمس عقیب الغروب بصورة خفیة ، دون ان تكون عالمة حضور   
النھا ال تكون بمنزلة حضور الموت ، حیث لم تكن محققھ الول ; الساعة فلیس آیة قاھرة 

لى االیمان ، كالمحتضر الطالب اھوال القیامة وارتفاع التكلیف ، لمصیر الناس ملجئین إ
، فلیس حاصًال في طلوعھا لیصلي    فالقھر انما ھو لھذا المعنى. للتوبة ، لتیقن الموت 

اال ترى ان انشقاق القمر الذي یروى لم یكن آیة قاھرة ، وان كان آیة عظیمة .  )علیھ السالم(علي
نیا ، واالنتقال عنده إلى اآلخرة ، ؟ الن اآلیة القاھرة الملجئة إنما ھي ما دل على انقطاع الد

أو ال .  )22()َفَلْم َیُك َیَنفُعُھْم إْیماُنُھم َلمَّا َرَأوا بأَسنًا    (: كحضور العذاب ، كما قال تعالى 
ترى ان غرق قوم نوح كان آیة للمؤمنین عظیمة ولم یرفع عنھم التكلیف ؟ وكذلك اغراق 

 .فرعون وقومھ 

وال ینقل انھ ترّتب  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكیف یقع مثل ھذا في حیاة النبي: ھ واما قول  
; الن الذي في الروایة ھو رد الشمس عقیب غروبھا ; علیھ ایمان رجل واحد ؟ ففیھ مغالطة 

لیصلي علي ، ولیس فیھا انما طلعت بصورة طلوعھا حین ال ینفع نفسًا ایمانھا ، فكیف ال 
، وال في الظھور للناس ، وال في    غالطة ؟ الن المدعى لیس مثلھ في المعنىیكون مثل ھذا م

فالمعنى في طلوعھا عند ارتفاع التكلیف غیر .   التاخر بحیث ینتظر طلوعھا من المشرق
وظھورھا عند ارتفاع التكلیف یكون بحیث ینتبھ لھ )علیھ السالم(معنى رجوعھا لیصلي علي

فكیف یقع مثل ذلك ؟ مغالطة : فظھر ان قولھ .    من مشرقھاالناس ، ویشعر بتخلف طلوعھا 
. 

وال ینقل انھ ترتب علیھ ایمان رجل واحد ، فھو كذلك مبني على تصویر رد : وقولھ   
فال . الشمس بصورة ینتبھ لھا الناس المؤمن والكافر ، ولیس في الروایة ما یدل على ذلك 

، إذ لم تدل الروایة على ان   الكفر إلى االیمانیجب ان ینقل انھ اسلم احد عندھا ، وخرج من 
                                                           

 . 158: االنعام ) 21(
 . 85: غافر ) 22(
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رؤیتھا واالنتباه لعودتھا كان امرًا عامًا للناس ، وقد قررنا ان ھذا ال یلزم في اول ھذا 
 .الجواب 

في »   الروضة الندیة شرح التحفة العلویة« والبن االمیر الصنعاني كالم مفید في   
 .شرح البیت 

 فقھا من بعد اظالم مضّیاا*** وعلیھ الشمس ردت فغدا 
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 النظر إلى علي عبادة: حدیث 

 

ذكر لھ ابن الجوزي ثالث » النظر إلى علي عبادة « حدیث ) :  153ص( قال مقبل   
ثم تكلم على الرجال . ھذا الحدیث ال یصح من جمیع طرقھ : عشرة طریقًا ، ثم قال 
 .المجروحین في اسانیدھا 

وقد . ان كالم ابن الجوزي لیس حجة ، فالبد من حجة وإّال بطل الجرح  :والجواب   
. ، وھي مصادرة   ظھر انھ لیس بشيء ، ألنھم یجرحون بروایة الفضائل التي ینكرونھا

، ویدعي جرح الراوي بأنھ روى الروایة    حیث یدعي بطالن الروایة بأن الراوي مجروح
نھ مجروح ، ولم یجرح إّال ألنھ روى مثل تلك تلك ، وشبھ المصادرة حیث ترّد روایتھ ال

والكل ال یوجب الجرح وإّال لزم جرح العثمانیة الجل تفرد الراوي منھم بما یقوي . الروایة 
الن الفضائل تكون قد عضدتھا روایات موافقة في المعنى ، مع انھم ; مذھبھ ، بل ھذا اظھر 

تبرون احد الرواة ھو وضع الروایة ، قد یجرحون الراوي للفضیلة وان رواھا غیره ، ویع
فجرحوھم الجل الروایة مع انھ لم . ویسمون اآلخرین سّراقا للحدیث سرقوه من ذلك الراوي 

 . )علیھ السالم(فال حكم لجرحھم لرواة فضائل علي. ینفرد بھا راو 

 .ولنذكر االسانید وننظر في الرجال المجروحین والجارحین   

حدثني محمد بن ) :  342ص 1ج( لجوزي ، وذلك في الآللي قال السیوطي عن ابن ا  
، حدثنا   ناصر ، حدثني محمد بن علي الترسي ، حدثني ابو عبد اهللا محمد بن الحسین

القاضي محمد بن عبد اهللا الجعفي ، حدثنا ابو الحسین بن احمد بن مخزوم ، حدثنا محمد بن 
، حدثنا معمر ، حدثنا الزھري ،    الرزاقالحسن الرقي ، حدثنا مؤمل بن اھاب ، حدثنا عبد 

. »  النظر إلى علي بن ابي طالب عبادة« : عن عروة ، عن عائشة ، عن ابي بكر مرفوعًا 
 .انتھى . موضوع ، آفتھ الجعفي : قال ابن حبان 

البن » الضعفاء والمجروحین « محمد بن عبد اهللا الجعفي لم اجده في كتاب : قلت   
« وكذا شیخھ لم اجده في كتاب . فلعل في اللفظ غلطا . في غیره حبان ، وال وجدتھ 

 .» لسان المیزان « وال في » المجروحین 

ابن حبان ، حدثنا الحسن بن العدوي ، عن ابي الربیع : » الآللي « قال السیوطي في   
د حدثنا عبد الرزاق بھ ـ یعني بالسن: الزھراني ، ومحمد ابن عبد االعلى الصنعاني قاال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


السابق والحدیث السابق عن عبد الرزاق ـ حدثنا معمر ، حدثنا الزھري ، عن عروة ، عن 
 . »النظر إلى علي بن ابي طالب عبادة «  :عائشة ، عن ابي بكر مرفوعا 

زكریا البن حبان في ترجمة الحسن بن علي بن » المجروحین « ھذا في كتاب  :قلت   
وال یشك عوام اصحاب الحدیث انھ موضوع ، ما روى الصدیق : قال ابن حبان . العدوي 

ھذا الخبر قط ، وال الصدیقة روتھ ، وال عروة حدث بھ ، وال الزھري ذكره ، وال معمر قالھ 
فمن وضع مثل ھذا على الزھراني والصنعاني وھما متقنا اھل البصرة لبالحري ان یھجر . 

 .انتھى .  في الروایات

یعني انھ موضوع كانھ یعلم الغیب من ھذه الجھة ، ولكنھ ال یرى یصلح للحمل علیھ   
إّال العدوي ، فتعین انھ ھو واضعھ ، وثبت بذلك انھ مجروح ، وذلك المقصود من ایراده في 

 .ترجمة العدوي 

بن  وروى عن احمد: وروى عنھ حدیثًا آخر في ترجمتھ لیحقق جرحھ بزعمھ ، فقال   
صلى اهللا علیھ (امرنا رسول اهللا: ، عن ابي الزبیر ، عن جابر قال   عبدة الضبي ، عن ابن عیینة

ما امر .   وھذا أیضًا باطل. اوالدنا على حب علي بن ابي طالب ) كذا ( ان نفرض  )وآلھ وسلم
یر رواه ، وال ابن بھذا مطلقًا ، وال جابر قالھ ، وال ابو الزب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

. فالمستمع ال یشك انھ موضوع .    عیینة حدث بھ ، وال احمد بن عبدة ذكره بھذا االسناد
 .انتھى 

وقد ادعى .   ولم یذكر لھ إّال الحدیثین ، ولعلھ قد انتقاھما لھذا الغرض من بین احادیثھ  
على ھذا الراوي  وبھذا تعرف قدر تحامل ابن حبان. علیھ ما یزید على الف حدیث موضوع 

 .واضرابھ ، وشدة حنقھ علیھم ، وشدة انكاره للفضائل 

من طریق عبد الرزاق لھ شاھد عند ابن  »النظر إلى علي عبادة « : واسناد حدیث   
اخبرنا ابو القاسم عبد الواحد بن علي بن العباس ) :  210ص( قال في المناقب . المغازلي 

 بن ابراھیم بن محمد بن عبد اهللا ابن تمیم الفامي القاضي ، البزار ، حدثنا ابو القاسم عبد اهللا
حدثنا احمد بن محمد بن الحسن بمصر ، حدثنا محمد بن حماد الطھراني ، اخبرنا عبد 

رایت ابا بكر یكثر :    ، عن عروة ، عن عائشة قالت  الرزاق ، عن معمر ، عن الزھري
! یا بنیة : تكثر النظر إلى وجھ علي ؟ فقال  اراك! یا ابھ :    النظر إلى وجھ علي ، فقلت لھ

 . »النظر إلى وجھ علي عبادة« :    یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا

: فقال .   ورواه ابن المغازلي عن ابي القاسم عبد اهللا بن ابراھیم بسند آخر قبل ھذا  
قدم علینا واسطًا في شھر  اخبرنا ابو القاسم الفضل بن محمد بن عبد اهللا االصفھاني ،

رمضان سنة اربع وثالثین واربعمائة ، حدثنا ابو بكر محمد بن ابراھیم ، حدثنا ابو القاسم 
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، أخبرنا عبد الرزاق ، إلى   عبد اهللا بن ابراھیم ، حدثنا احمد بن محمد بن حماد الطھراني
الرزاق الذي ذكره ھذا والسند االول عن مؤمل بن اھاب ، عن عبد . آخر السند والحدیث 

 .ابن الجوزي 

لھ طریق آخر عن مؤمل ، قال ابن النجار ) :  342ص 1ج( قال السیوطي في الآللي   
انبانا ابو الخیر شعبة بن : كتب الي ابو زرعة عبید اهللا بن ابي بكر اللفتوائي : في تاریخھ 

الشیرازي ، انبانا ابو ابي شكر بن عمر الصباغ ، حدثنا ابو القاسم ھبة اهللا بن عبد الوارث 
، انبانا ابو القاسم عبد العزیز بن علي    القاسم الطیب بن احمد بن الطیب بن عبد اهللا الشاھد

بن احمد الوراق ، حدثنا ابو بكر محمد بن احمد الحافظ ، حدثنا ابو العباس بن 
في جامعھ ، حدثنا مؤمل بن اھاب ، حدثنا عبد الرزاق بھ ، فبرئ منھ  )23(الوشانتینس

 .الجعفي وشیخھ 

انبانا ابو العباس احمد بن الفضل بن احمد الخیاط ، انبانا ابو بكر : وقال ابن عساكر   
بن الفضل الباطرقاني ، حدثني احمد بن محمد بن عبد اهللا ، حدثني ابو عمرو عثمان بن 

بن عبد الواحد الشافعي المعروف بابن اخي النجار ، حدثني احمد بن عیسى الوشاء ، عمر 
 .انتھى . حدثني مؤمل بن اھاب بھ واهللا اعلم 

روایتھ عن عائشة من )  405ص 2ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
لواني وحدي ، حدثني اخبرني ابو المعالي عبد اهللا بن احمد بن محمد الح: طریق مؤمل فقال 

ابو بكر بن خلف وحدي ، حدثني الحاكم ابو عبد اهللا وحدي ، حدثني ابو العباس أحمد بن 
، حدثني ابو الحسین احمد بن محمد بن مخزوم الحافظ    محمد بن عبد اهللا الفارسي وحدي

وحدي ، حدثني محمد بن موسى العسكري وحدي ، حدثني مؤمل بن اھاب وحدي ، حدثني 
، حدثني معمر وحدي، حدثني الزھري وحدي ، عن عروة ، عن عائشة    لرزاق وحديعبد ا

لم نكتبھ من : قال الحاكم  .» النظر إلى علي عبادة « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي: 
 .حدیث الزھري عن عروة إّال بھذا االسناد 

نقال عن )  343ص 1ج( قال السیوطي في الآللي . وفیھ متابعة للجعفي  :قلت   
اخبرنا یحیى بن عیسى البناء ، انبانا ابو الحسین بن اآلبنوسي ، : موضوعات ابن الجوزي 

انبانا ابو نصر محمد بن احمد المالحمي ، حدثنا محمد بن الحسن بن علي الجرجاني ، حدثنا 
جعفر بن  محمد بن ابي سعید الحافظ ، انبانا ابو العباس احمد بن ھاشم الطرائفي ، حدثنا

الحسین بن عمر الزیات ، حدثنا محمد بن غسان االنصاري ، عن یونس مولى الرشید ، عن 

                                                           
 .المؤلف  .» ابو العباس بن الوشاء بتنیس « كذا في االصل ولعل الصواب ) 23(
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المھدي ، عن ابیھ ، عن جده ، عن ابن عباس ، عن عثمان ) عن ( المأمون ، عن الرشید 
 .انتھى . رواتھ مجاھیل :  »النظر إلى علي عبادة « : مرفوعا 

اخبرنا ابو :    ) 393ص 1ج( ریخ ابن عساكر في ترجمة االمام علي من تا :قلت   
الحسن علي بن احمد بن الحسن ، انبانا محمد بن احمد بن محمد اآلبنوسي ، انبانا ابو نصر 
محمد بن احمد بن محمد بن موسى بن جعفر المالحمي البخاري ، انبانا محمد ابن الحسین 

انا ابو العباس احمد بن ھاشم بن علي الجرجاني ، انبانا محمد بن ابي سعید الحافظ ، انب
الطریقي ، حدثني جعفر بن الحسن بن عمر الزیات الكوفي ، انبانا محمد بن غسان 

كنت واقفًا على رأس المأمون وعنده یحیى بن اكثم : االنصاري ، عن مولى الرشید قال 
:    لسمعت المھدي یقو: سمعت الرشید یقول : القاضي ، فذكروا علیًا وفضلھ فقال المأمون 

سمعت ابن عباس : یقول ) كذا ( سمعت جدي : سمعت ابي یقول : سمعت المنصور یقول 
 :، فقال لھ علي    رجع عثمان إلى علي فسألھ المصیر إلیھ ، فجعل یحد النظر إلیھ: یقول 

النظر إلى علي « : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: ؟ قال مالك تحد النظر الي 
 .انتھى .»  عبادة

الطبراني ، حدثنا محمد بن عثمان ابن ابي ) :  343ص 1ج( قال السیوطي في الآللي   
شیبة ، حدثنا احمد بن بدیل الیامي ، حدثنا یحیى بن عیسى الرملي ، عن االعمش ، عن 

ظر الن« : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي: ابراھیم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا بن مسعود 
 .أي قال ابن الجوزي ذلك . انتھى . یحیى لیس بشيء .  »إلى علي عبادة 

انبانا ابو علي : قال الشیرازي في االلقاب : لھ متابع ، عن االعمش : قال السیوطي   
زاھر بن احمد ، حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن مخلد ، حدثنا احمد بن الحجاج ابن الصلت ، 

وقال ابو . ھ ، حدثنا منصور بن ابي االسود ، عن االعمش بھ حدثنا محمد بن مبارك اشتوی
حدثنا محمد بن الحسین بن ابي الحسین ، حدثنا احمد بن : » فضائل الصحابة « نعیم في 

، حدثنا عاصم بن عمر البجلي ، عن االعمش ، عن    جعفر بن اصرم ، حدثنا علي بن المثنى
النظر إلى «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا:    ، عن عبد اهللا قال  ابراھیم ، عن علقمة

رواه عبید اهللا بن موسى ، ومنصور بن ابي االسود ، : قال ابو نعیم .  »وجھ علي عبادة 
 .انتھى . ویحیى بن عمیس الرملي ، عن االعمش مثلھ 

حدثنا دعلج بن احمد السجزي ) :  142وص 141ص 3ج( وقال الحاكم في المستدرك   
حدثنا علي بن عبد العزیز بن معاویة ، ثنا ابراھیم بن اسحاق الجعفي ، ثنا عبد اهللا بن عبد ، 

ربھ العجلي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن حمید بن عبد الرحمن ، عن ابي سعید الخدري ، 
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» النظر إلى علي عبادة « :    )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن عمران بن حصین قال 
 .ھذا حدیث صحیح االسناد ، وشواھده عن عبد اهللا بن مسعود صحیحة  .

حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ، حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح ، حدثنا محمد بن   
عبد بن عتبة ، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن سالم ، حدثنا یحیى بن عیسى الرملي ، عن 

:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عبد اهللا قال  ، عن  االعمش ، عن ابراھیم ، عن علقمة
، حدثنا ابو بكر محمد بن    تابعھ عمرو بن مرة النخعي .» النظر إلى وجھ علي عبادة « 

یحیى القاري ، حدثنا المسیب بن زھیر ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن 
قال رسول : قال  )رحمھ اهللا(بد اهللا بن مسعود، عن ع   عمر بن مرة ، عن ابراھیم ، عن علقمة

 .انتھى . » النظر إلى وجھ علي عبادة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

اخبرنا احمد ابن محمد ـ ) : المكتبة االسالمیة . ط  209ص(وفي مناقب ابن المغازلي   
العدل ـ حدثنا محمد بن یعني ابن عبد الوھاب ـ حدثنا الحسین بن محمد بن الحسین ـ یعني 

محمود ، حدثنا احمد بن الحسین الصوفي ، حدثنا ابو بشر ھارون بن حاتم المالئي ، حدثنا 
، عن عبد اهللا ـ یعني ابن    یحیى بن عیسى الرملي ، عن االعمش ، عن ابراھیم ، عن علقمة

 .انتھى . » علي عبادة  النظر إلى وجھ« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: مسعود ـ قال 

كرامة « وذكر السید عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي المؤیدي في حاشیة   
انھ اخرج محمد ابن سلیمان :  »تمأل األرض جورًا وظلمًا « : في شرح حدیث » االولیاء 

بن  الكوفي صاحب الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین ـ أي في كتاب المناقب ـ عن عثمان
سعید ، عن محمد بن عبد اهللا المروزي ، عن سھل بن یحیى ، عن حمید بن الربیع اللخمي ، 

، عن منصور بن ابي االسود ، عن االعمش ، عن ابراھیم بن    عن محمد بن المبارك الخیاط
النظر إلى علي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: علقمة ، عن عبد اهللا قال ) كذا ( 

وعن عثمان ، عن محمد ، عن ابي شعیب الرعاء عن عبد اهللا بن عبید اهللا ، عن .  »عبادة 
، عن عبد   آدم العسقالني ، عن المسعودي ، عن عمرو ابن مرة ، عن ابراھیم ، عن علقمة

 .انتھى . اهللا أیضًا 

 اخبرنا محمد ابن ناصر ،: عن ابن الجوزي )  344ص 1ج( قال السیوطي في الآللي   
انبانا محمد بن علي بن میمون ، انبانا علي بن الحسن التنوخي ، انبانا عبد اهللا بن ابراھیم بن 

، حدثنا عثمان بن یعقوب العطار ، ) كذا ( جعفر الزینبي ، حدثنا محمد بن سفیان الحناي 
، عن ابن فضیل ، عن یزید بن ابي زیاد ،    حدثنا محمد بن محمد البصري ، عن الحماني

الحّمـاني ، قـال احمد .  »النظر إلى علي عبادة « : اھد ، عن ابن عباس مرفوعًا عن مج
 .انتھى .    متروك:    قال النسائي: كـذاب ویزید : وغیره 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، وافاد انھ اخرج لھ » تھذیب التھذیب « الحماني مختلف فیھ ، ترجم لھ في : قلت   
سئل احمد عنھ فلم یقل شیئًا : لشامي وقال محمد بن عبد الرحمن ا: مسلم ، وقال في ترجمتھ 

: وقال مرة . لیس بأبي غسان بأس :   ذكر یحیى الحماني عند احمد فقال: ، وقال المیموني 
وقال مطین . ال ادري ونفض یده :   فابنھ ؟ قال: ثنا عبد الحمید الحماني وكان صدوقًا ، قلت 

انتم اعلم : كان ثقة ، قال : رفھ ، قلت كنت ال اع: لك بھ علم ؟ فقال : سالت احمد عنھ فقلت : 
 .بمشائخكم 

 .فھذا یفید توقف احمد فیھ  :قلت   

كالمًا كثیرًا یفید تغیظ احمد علیھ ، وانكاره لبعض » تھذیب التھذیب « ثم ذكر في   
ان بني شیبة یقدمون بغداد ، فما ترى : قلت ألبي : حدیثھ ، وفي جملتھ قال عبد اهللا بن احمد 

ابن . ، وكان یكذب جھارا ، فاجتمع علیھ الناس    قد جاء إلى ھنا ابن الحّماني: فقال فیھم ؟ 
 . )24(في حال یصدق: ابي شیبة 

ابو عبد اهللا ترك حدیث : قلت لعبد اهللا بن احمد : وقال جعفر بن سھل الدقاق : وفیھا   
: اي فقال احمد ( دعى انھ سمعھ منھ عن اسحاق االزرق الحماني من اجل الحدیث الذي ا

لیس ھذا العلة في تركھ حدیثھ ، ولكن حدث عن قریش بن : فقال عبد اهللا ) كذب ما حدثتھ 
 .حیان ، عن بكر بن وائل بحدیث ، وقریش مات قبل ان یدخل الحماني البصرة 

سمعت یحیى بن : دلویھ وقال ابو شیخ االصبھاني عن زیاد بن ایوب الطوسي : وفیھا   
كذب عدو : قال دلویھ : قال ابو شیخ . كان معاویة على غیر ملة االسالم : عبد الحمید یقول 

 .اهللا 

ابن الحماني صدوق مشھور : سمعت ابن معین یقول : وقال عثمان الدارمي : وفیھا   
الحماني شیخا فیھ وكان ابن : قال عثمان . بالكوفة ، مثل ابن الحماني ما یقول فیھ من حسد 

ابن الحماني ثقة : عن ابن معین : وقال ابن ابي خیثمة . غفلة ، لم یكن یقدر ان یصون نفسھ 
سالت ابن معین : وقال ابو حاتم الرازي .    ، وبالكوفة رجل یحفظ معھ ، وھؤالء یحسدونھ

سئل :  وقال عبد الخالق بن منصور.    كان احد المحدثین: عنھ فاجمل القول فیھ ، وقال 
وھكذا قال الدوري ، ومحمد بن عثمان بن . صدوق ثقة :    یحیى بن معین عن الحماني فقال

 .ابي شیبة ، والبغوي ، وابن الدورقي ، ومطین ، وجماعة عن ابن معین 

سمعت یحیى الحماني یقول لقوم : عن علي بن عبد العزیز :    وقال العقیلي: وفیھا   
اھل الكوفة فّي ، فانھم یحسدوني الني اول من جمع المسند ،  ال تسمعوا كالم: غرباء عنده 

                                                           
 .ھكذا في األصل ، ولعّل فیھ سقطًا ) 24(
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وقال . ما رایت احفظ لحدیث شریك منھ : وقال علي بن حكیم . وقد تقّدمتھم في غیر شيء 
لم ار من المحدثین من یحفظ ویاتي بالحدیث على لفظ واحد ال یغیره ، سوى : ابو حاتم 

ولیحیى مسند صالح ـ إلى : وقال ابن عدي  .یحیى الحماني في حدیث شریك ، وذكر جماعة 
 .ولم ار في مسنده واحادیثھ منكرا ، وارجو انھ ال بأس بھ : ان قال ـ 

یحیى بن عبد الحمید حافظ رضیھ یحیى بن معین وضعفھ غیره : وقال الخلیلي : وفیھا   
 .، وھو مخرج في الصحیح ، كذا قال 

براھیم البوشنجي یقول وقد سئل عن وسمعت محمد بن ا: عن السلیماني : وفیھا   
وكان ابو خیثمة یقرأ علینا . ھو ثقة : قال یحیى بن معین وابن نمیر . ثقة : الحماني فقال 

انھ حدثھ بھ عن اسحاق االزرق ، : وقال في الحدیث الذي انكره احمد : مسنده ـ إلى ان قال ـ 
قد سمع منھ الكثیر ، وكان  حدثنا شریك ، فانھ: ولو شاء یحیى الحماني ان یكذب لقال 

فاحمد كان : وكان یحفظ حفظًا جیدًا ، وما ھو إّال صدوق ، قیل لھ : قال . مستملي شریك 
سئل احمد بن : وسمعت سھل بن المتوكل یقول : قال الحسین . نعم : سّیئ الراي فیھ ، قال 

یھ ما ادري ما قد سمع الحدیث وجالس الناس وقوم یقولون ف: حنبل عن ابن الحماني فقال 
انتھى . اكثر الناس فیھ وما ادري ذلك إّال من سالمة صدره : وقال مرة . یقولون وما یدعون 

. 

لعلھ یعني انھ كان ال یحترس مما یدخل علیھ خصومھ منھ ، ویدعون علیھ بسببھ : قلت   
حاب لم یكن یقدر ان یصون نفسھ ، الن اص: تھمة أو جرحًا او ضعفًا ، وكذلك قول عثمان 

الحدیث كانت بینھم منافسة وخالفات ، وكان الرجل منھم الحازم الحذر المتیقظ یكون مظنة 
 .السالمة من الجرح ، ومن لم یكن كذلك لم یسلم 

یحیى بن عبد الحمید الحافظ الكبیر ابو ) :  10ص 2ج( وقال الذھبي في التذكرة   
د ، سمع من عبد الرحمن بن الغسیل زكریا ابن الثقة ابي یحیى الحماني الكوفي صاحب المسن

وعنھ ابو حاتم ، وابن ابي . ، وقیس بن الربیع ، وسلیمان بن بالل ، وابي عوانة وطبقتھم 
قال ابو حاتم : كان من اعیان الحافظ ولیس بمتقن ـ ثم قال ـ . الدنیا ومطین ، والبغوي وخلق 

كان یسرد : قول فیھ ، وقال مالھ ؟ واجمل ال: سألت ابن معین عن یحیى الحماني فقال : 
ھو اول من صنف : وقال ابن عدي . مسنده اربعة آالف سردًا ، وحدیث شریك ثالثة آالف 

المسند بالكوفة ، ومسدد اول من صنف المسند بالبصرة ، وقد تكلم في الحماني احمد وعلي 
سالت : قال مطین . وغیرھما ، ووثقة یحیى ، مات في رمضان سنة ثمان وعشرین ومائتین 

 .انتھى المراد . ھو اكبر من ھؤالء كلھم فاكتب عنھ : ابن نمیر عن یحیى الحماني فقال 
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« الذي في ) :  145ص( وقال ابن االمیر في الروضة الندیة شرح التحفة العلویة   
ان ابن نمیر سئل عن یحیى بن عبد الحمید الحماني فقال ثقة ھو اكبر من : للذھبي » التذكرة 
 .انتھى . ھم فاكتبوا عنھ ھؤالء كل

 .وكأن ابن االمیر نقل من نسخة مخطوطة ، النھ متقدم قبل المطبوعة   

فحینئذ لم یبق إّال قدح احمد بن حنبل فقط ، وقد عارضھ توثیق : ثم قال ابن االمیر   
یحیى بن معین وابن نمیر ورجوي بن عدي ، وال ریب ان یحیى بن معین امام ھذا الشان 

یحیى بن معین اعلمنا : بعلم الرجال ، وقد قال فیھ احمد بن حنبل نفسھ والمخصوص 
في ترجمة یحیى ، فھذا كالم احمد وتصریحھ ان » التذكرة « بالرجال ، ذكره الذھبي في 

یحیى اعلم منھ بالرجال ، واألعلم بالشيء حجة على من ھو دونھ ، فإذا تعارض كالم احمد 
كیھ اآلخر ، فكالم یحیى مقدم على كالم احمد ، لتصریح ویحیى بان یجرح احدھما رجًال یز

 .انتھى المراد . احمد بانھ بھذا الفن اعلم منھ 

االحتجاج :    غیر مسّلم ، ولو قال» واالعلم بالشيء حجة على من ھو دونھ « : وقولھ   
 .مھم بكالم االعلم اولى من االحتجاج بكالم من ھو دونھ ، لكان احسن بالنسبة لمن یحتج بكال

)  163ص 14ج  (ھذا وقد ترجم الخطیب لیحیى بن عبد الحمید الحماني في تاریخھ   
اخبرنا : وقال فیھا . وغیرھم :    وصفحات بعدھا ، ذكر فیھا من الرواة عنھ سبعة ، ثم قال

: سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي یقول :    ابو بكر احمد بن محمد االشناني قال
ابن الحماني : سمعت یحیى بن معین یقول : د عثمان بن سعید الدارمي یقول سمعت ابا سعی

وكان : صدوق مشھور ما بالكوفة مثل ابن الحماني ، ما یقال فیھ إّال من حسد قال ابو سعید 
ابن الحماني فیھ غفلة لم یكن یقدر ان یصون نفسھ كما یفعل اصحاب الحدیث ، ربما یجيء 

 .طمھ رجل فیفتري علیھ وربما یل

 .ھذا كالم عثمان ، ولعلھ یبغض یحیى بن عبد الحمید فال تغتّر بھ  :قلت   

اخبرنا الصیمري ، حدثنا علي بن الحسن الرازي ، حدثنا محمد بن : ثم قال الخطیب   
یحیى بن :    سمعت یحیى بن معین یقول: قال . الحسین الزعفراني ، حدثنا احمد بن زھیر 

. ، وھؤالء یحسدونھ   ، وما كان بالكوفة في ایامھ رجل یحفظ معھعبد الحمید الحماني ثقة 
اخبرنا محمد بن احمد بن رزق ، اخبرنا ھبة اهللا بن محمد ابن حبش الفراء ، حدثنا ابو جعفر 

: سألت یحیى ابن معین عن یحیى بن عبد الحمید فقال : محمد بن عثمان بن ابي شیبة قال 
بد الرحمن ثقة ، اخبرنا محمد بن عبد الواحد ، اخبرنا ثقة ، وكان ابوه عبد الحمید بن ع

سمعت : محمد بن العباس ، اخبرنا احمد ابن سعید بن مرابا ، حدثنا عباس بن محمد قال 
اخبرنا . ناظرناه في ھذا غیر مرة : ابو یحیى الحماني وابنھ ثقة ، قال عباس :    یحیى یقول
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حدثنا عیسى بن حامد بن بشر الرخجي : ل بن منصور محمد ابن محمد بن عثمان السواق قا
سمعت یحیى : سمعت عباس الدوري یقول : ، حدثنا ابو بكر احمد بن الجعد بن الوشاء قال 

: قال عباس . ، ویحیى بن عبد الحمید الحماني ثقة   ابو یحیى الحماني ثقة: ابن معین یقول 
 .انتھى . لم یزل یحیى یقول ھذا حتى مات 

اخبرنا عبید اهللا : ن ھذا القبیل ، وفي بعضھا انھ زاره ، قال الخطیب وزاد الخطیب م  
سمعت :    ، حدثنا ابي ، حدثني عمر بن ابي السري الحافظ البصري قال  بن عمر الواعظ

كنا على باب یحیى بن عبد الحمید الحماني ، فجاء یحیى : عبد اهللا بن محمد بن منیع یقول 
جئت مسلما : یعني ان یحدثھم ـ فابى وقال   اب الحدیث ـبن معین على بغلتھ ، فسالھ اصح
وساق : ثم قال الخطیب . ثقة ابن ثقة : ، فسالوه عنھ فقال   على ابي زكریا ، فدخل ثم خرج

یحیى بن عبد : ادركت ثالثة یحدثون بما ال یحفظون : السند إلى علي بن المدیني یقول 
 .انتھى . سلیمان  الحمید ، وعبد االعلى السامي ، والمعتمر بن

انما یعرف عدم الحفظ بالغلط فالمراد انھم یغلطون في بعض الحدیث ، وھذا : قلت   
وقد نقلت كالم ابن المدیني لیعرف حقیقتھ ، الن . یغتفر في الحفاظ الكبار لكثرة ما یروون 

علي بن تكلم فیھ علي بن المدیني ، أو رماه : العبارات المبھمة توھم الجرح ، كقول بعضھم 
 .فانتبھ فان لھم اسالیب في التدلیس كثیرة . المدیني 

اخبرنا ابن الفضل ، اخبرنا جعفر بن محمد بن نصیر الخلدي ، حدثنا : ثم قال الخطیب   
سالت محمد بن عبد اهللا بن نمیر عن یحیى : محمد بن عبد اهللا بن سلیمان الحضرمي قال 

وسالت احمد بن محمد بن حنبل . كلھم فاكتب عنھ ھو ثقة ھو اكبر من ھؤالء : الحماني فقال 
: كیف ال اعرفھ ؟ فقلت لھ : تعرفھ ؟ لك بھ علم ؟ فقال احمد : ، عن یحیى الحماني قلت لھ 

وسالت یحیى بن معین عن یحیى الحماني .   انتم اعرف بمشائخكم: كان ثقة ؟ فقال احمد 
 .انتھى المراد . ثقة : فقال 

یھا باالسناد من طریق البرقاني ، وانا اتھمھ في الشیعة عن عبد والترجمة طویلة ، وف  
انتھى . ابن عبد الحمید الحماني ضعیف : الكریم بن احمد بن شعیب النسائي ، حدثنا ابي قال 

. 

ویحیى ابن عبد . انا اتھم عبد الكریم فیما ینفرد بھ عن ابیھ من تضعیف الشیعة : قلت   
وبھذا ) .  336ص 4ج   (وفي )  250ص 3ج( المستدرك الحمید قد صحح لھ الحاكم في 

كذاب ، غیر صحیح بھذا االطالق ، الن : قال احمد وغیره : ظھر ان قول ابن الجوزي 
الذي روي عن احمد انما ھو في حدیث رواه عن احمد وجحده احمد ، وفي حدیث رواه عن 

ول یحتمل ان احمد نسي رجل من اھل البصرة ولم یدخل یحیى البصرة إّال بعد موتھ ، واال
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وظن انھ لم یكن قد عرف ذلك الحدیث ، والواقع انھ قد عرفھ من واسطة بینھ وبین اسحاق 
، ولم یذكر الواسطة النھ لم یورد بصورة التحدیث ، انما جرى ذكره في مذاكرة ،    االزرق

 .فاخذه یحیى لحرصھ على الحدیث مع غفلة احمد انھ قد حدثھ وحملھ عنھ 

واما الحدیث الذي رواه عن قریش فیحتمل انھ لقي قریشا قبل ان یدخل البصرة في   
فال یجب ان ال یكون سمعھ منھ الجل انھ لم یدخل البصرة إّال بعد موتھ . الحج ، أو في غیره 

. 

فلیس معنى »    جاء إلى ھنا وكان یكذب جھارًا فاجتمع علیھ الناس« : واما قول احمد   
ى االطالق ، النھ اراد كان یكذب حین جاء واجتمع علیھ الناس ، ولعلھ اراد ھذا انھ كذاب عل

انھ على سبیل المذاكرة : انھ سمعھ منھ على باب بن علیة ، وقولھ : وقولھ . روایتھ عن احمد 
: ، فال یجوز من اجل ذلك ان ینسب إلى احمد انھ قال فیھ    فسمى احمد ذلك كذبا لتغیظھ علیھ

 .» انتم اعلم بمشائخكم « : لقة وخصوصًا مع قولھ كذاب ، بصورة مط

 .» متروك : ویزید قال النسائي « : واما قولھ   

قال فیھ الحاكم في المستدرك . ان یزید بن ابي زیاد من كبار علماء الحدیث  :فالجواب   
 .احد اركان الحدیث في الكوفیین ) :  333ص 3ج( 

قدم : باسناده )  145ص( قال ابو الفرج في مقاتل الطالبیین . وكان من الزیدیة : قلت   
یزید بن ابي زیاد مولى بني ھاشم صاحب عبد الرحمن بن ابي لیلى الرقة یدعو الناس إلى 

وقال فیھ السید . بیعة زید بن علي ، وكان من دعاة زید بن علي واجابھ ناس من اھل الرقة 
في شرح سند » كرامة االولیاء « الھادي الحسن بن یحیى في حاشیھ  العالمة عبد اهللا بن

واما یزید بن ابي زیاد فھو مولى بني ھاشم : حدیث الغدیر من طریق یزید بن ابي زیاد فقال 
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ممن بایع زید بن علي ومن ثقات محدثي الشیعة ، روى حدیث دعاء النبي

یعني معاویة وعمروًا ، وحدیث ان آلھ صلى علیھ وآلھ وسلم » لفتنة ان یركسھما اهللا في ا« 
انھ : وقد قال الذھبي . سیلقون تشریدًا وتطریدًا ، وغیر ذلك ، فنال منھ رؤساء الحشویة 

ال اعلم : ، وقال ابو داود   یكتب حدیثھ: صدوق سّیئ الحفظ ، وقال ابن عدي وابو زرعة 
. مقرونا واالربعة والبخاري تعلیقًا ومن ائمتنا الخمسة  احدًا ترك حدیثھ ، خّرج لھ مسلم

. المؤید باهللا وأبا طالب ، والموفق باهللا ، والمرشد باهللا ، ومحمد ابن منصور : یعني . انتھى 
وبھذا یظھر ان الروایة عن النسائي التي ذكرھا ابن الجوزي روایة ضعیفة ولعلھا من روایة 

 .واهللا اعلم . ابنھ عبد الكریم 

یزید بن ابي : وترجمتھ في تاریخ البخاري الكبیر لیس فیھا قدح فیھ ، بل قال : قلت   
: وانھ قال : ثم قال بعد ذكر تاریخ وفاتھ . زیاد ابو عبد اهللا مولى بني ھاشم یعد في الكوفیین 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


سمع عبد الرحمن بن . » قتل الحسین بن علي وانا ابن اربع عشرة أو خمس عشرة سنة « 
روى عنھ الثوري وشعبة وقال . ى وعبد اهللا بن الحارث بن نوفل ومجاھدا وعكرمة ابي لیل

. كان یزید ابن ابي زیاد احسن حفظًا من عطاء بن السائب :   عثمان بن ابي شیبھ عن جریر
 .انتھى 

البن ابي حاتم روى عن عبد اهللا ابن » الجرح والتعدیل « وفي ترجمتھ في كتاب   
روى عنھ األعمش والثوري وشعبة ، سمعت . د الرحمن بن ابي لیلى جعفر ، ومجاھد ، وعب

، وشریك ، وجریر بن   روى عنھ زھیر بن معاویة ، وزائدة: قال ابو محمد . ابي یقول ذلك 
عبد الحمید ، وسفیان بن عیینة ، ومحمد بن فضیل وعبد اهللا بن االجلح ، وعبد اهللا بن 

كان یزید بن ابي زیاد رفاعًا ، ومعنى ھذا انھ : ل وذكر عن شعبة انھ قا. انتھى . ادریس 
كان یرفع احادیث موقوفة عند شعبة ، وھذا اجتھاد من شعبة في كونھا موقوفة ، الن معناه 
ترجیح روایة من وقف الحدیث على روایة من رفعھ ، ومثل ھذا یختلف فیھ العلماء نظرًا 

ال یجرح بھ الراوي ، النھ یقع من كثیر للمرجحات لروایة الوقف أو الرفع ، مع ان ھذا مما 
من الرواة غلطًا ، وانما فائدتھ التنبیھ للتحفیظ عند روایة یزید إذا رفع روایة ووقفھا غیره ، 

وروایة كبار المحدثین عنھ . لترجیح الوقف على رأي شعبة ، الذي ھو احد الرواة عن یزید 
ولم یذكر في ترجمتھ ان احدًا تركھ ال .   قرینة صدقھ ، وان لیس مراد شعبة اال ما ذكرنا

 .النسائي وال غیره 

روى عنھ :    فقال في ترجمتھ» المجروحین والضعفاء « وذكره ابن حبان في كتاب   
وكان یزید صدوقًا إّال انھ لما كبر ساء حفظھ وتغیر : الثوري وشعبة واھل العراق ـ ثم قال ـ 
 .حدیثھ من تلقین غیره ایاه ، فكان یتلقن ما لّقن ، فوقع المناكیر في 

ھذا غیر مسلم البن حبان وھو متھم فیھ ، ولعلھ اراد ابطال ما ال یعجبھ من : قلت   
بل . الفضائل بھذه الدعوى ، ولم یذكرھا البخاري في تاریخھ ، وال ابن ابي حاتم في كتابھ 

، فانھ قال في ما یدل على خالف ذلك ، اعني انھ لم یتغیر » الجرح والتعدیل « في كتاب 
یزید بن ابي زیاد دون عطاء : فقلت لیحیى بن معین : ترجمتھ عن عبد اهللا بن احمد بن حنبل 

نعم ومن سمع من عطاء بن السائب وھو مختلط ؟ فیزید فوق عطاء ، : بن السائب ؟ قال 
فدل على ان یزید لم یختلط النھ لو اختلط لكانا سواء في االختالط ، ولفّصل فقال قبل 

 .ختالطھ ا

وقد ظھر انھ ال حجة البن حبان وانما تصّید ذلك مما رواه ھو في كتاب   
سمعت :    حدثنا حرملة بن یحیى ، قال: اخبرنا الحسن بن سفیان ، قال : » المجروحین   «

حدثنا یزید بن ابي زیاد بمكة ، عن عبد الرحمن بن : حدثنا ابن عیینة قال : الشافعي یقول 
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إذا افتتح الصالة رفع  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رأیت النبي: لبراء بن عازب قال ابي لیلى ، عن ا
، وزاد فیھ ثم لم یعد ،   فلما قدم یزید الكوفة سمعتھ یحدث بھذا الحدیث: یدیھ قال سفیان 

 .انتھى . فظننت انھم لقنوه 

 مجرد ظن انھم ولیس في ھذا انھ اختلط أو تغیر ، ولو كان تغیر لكان المھم ذكر ذلك ال  
حیث كان عند قوم ینكرون ھذه الزیادة : ثم لم یعد : لقنوه ، ویحتمل انھ كان یسكت عن قولھ 

وھذا واضح الن قولھ . وال یقبلونھا ، ثم ذكرھا في الكوفة حیث رآھم یقبلونھا وال ینكرونھا 
منزلة حدیث لیس في ذكرھا وال حذفھا ما یغیر معنى اول الحدیث ، فھي ب» ثم لم یعد « : 

مستقل ال یجب ذكرھا مع اول الحدیث ، فھو بالخیار ان شاء ذكرھا وان شاء سكت عنھا ، 
فاما تصید ابن حبان لدعوى . فال معنى لھذا االعتراض علیھ وال امارة للظن بانھم لقنوه 

االختالط من ذلك فھو ابعد ، وانما ھي عادتھم یتصیدون لتضعیف الشیعة لغرض لھم في 
وقد روى عن سلیمان بن عمرو بن : قد ظھر ذلك من ابن حبان ، النھ قال في یزید و. ذلك 

« : فسمع صوت غناء فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا مع النبي: االحوص عن ابي برزة قال 
صلى اهللا (، فجئت فاخبرت النبي   فصعدت فنظرت فإذا معاویة وعمرو یغنیان »انظروا ما ھذا 

اخبرناه . » اللھم اركسھما في الفتنة ركسًا ، اللھم دّعھما إلى النار دّعا « : فقال )علیھ وآلھ وسلم
حدثنا بن فضیل ، عن یزید بن : حدثنا علي بن المنذر قال : محمد بن زھیر ابو یعلى ، قال 

 .انتھى . ابي زیاد 

» ھذیب تھذیب الت« ولم یذكر ان احدًا تركھ ، وقد افاد ابن حجر في اول ترجمتھ في   
متروك ، ویخرج : انھ اخرج لھ البخاري في التاریخ ومسلم واالربعة ، فكیف یقول النسائي 

ویزید وان : وقال یعقوب بن سفیان :   وفي ترجمتھ. لھ في سننھ ؟ الن النسائي احد االربعة 
ال وق. كانوا یتكلمون فیھ لتغیره ، فھو على العدالة والثقة وان لم یكن مثل الحكم ومنصور 

یزید بن ابي زیاد ثقة وال یعجبني : قال احمد بن صالح المصري : ابن شاھین في الثقات 
كان ثقة في نفسھ إّال انھ اختلط في آخر عمره فجاء : وقال ابن سعد . قول من تكلم فیھ 

 .بالعجائب 

ولعل السبب انھ » اختلط « ابن سعد من كبار العثمانیة ، فھو متھم في قولھ : قلت   
امـر یدعـوھم إلى توثیقھ ، وھـو انھ قد روى عنھ ائمة : اذبھ ھو ومـن اشبھھ امران تجـ

المحدثین شعبة وسفیان واالعمش وغیرھم كما مر ، وامر یدعوھم إلى تضـعیفھ وھـو ما 
یرویھ من الفضائل وما رواه في معـاویة فمنھم من یخـتار تضعیفھ ، بمعنى انھ ال یحتج بھ ال 

، فھو یعتبر في الشواھد ونحو ذلك ، ومنھم من یختار توثیقھ بشرط ان بمعنى انھ یترك 
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، لیبطل بذلك ما ال یحبونھ من حدیثھ في الفضائل والمثالب ،   یقرن بذلك دعوى انھ اختلط
 .ومنھم من یجمع بین التضعیف ورمیھ بالتلقین 

، فیبدأ احدھم    واعلم انھم قد یتقبلون في مثل یزید بن ابي زیاد قول بعضھم بال تثبت  
، فتصیر مشھورة واصلھا    بكلمة من التضعیف تعجبھم ، فیتقبلھا آخرون منھم ویتداولونھا

 :واحد والواحد غیر محق فیھا كما قال الشاعر 

 عني وما سمعوا من صالح دفنوا*** ان یسمعوا سّبة طاروا بھا فرحا 

: نھ وال عن غیره انھ قال لیس بالقوي ، ولم ینقل ع: ھذا وفي ترجمتھ قال النسائي   
متروك ، وكیف یكون متروكًا وقد روى عنھ كبار المحدثین ؟ كما مّر واخرج لھ مسلم 

 .مقرونًا والبخاري في التاریخ واالربعة في السنن منھم النسائي نفسھ 

من عارضة االحوذي شرح الترمذي وقال )  187ص 12ج( وقد روى عنھ الترمذي   
 .انتھى حسن صحیح : في حدیثھ 

الدارقطني ، حدثنا ابو سعید ھو : عن ابن الجوزي » الآللي « قال السیوطي في   
، ) كذا ( ، حدثنا ابو بكر الھذلي ، عن ابن الزبیر    العدوي ، حدثنا العباس بن بكار الضبي

 .انتھى .  »النظر إلى علي عبادة « : عن جابر مرفوعا 

 .الخ . جابر  لعل الصواب عن ابي الزبیر ، عن: قلت   

اخبرنا ابو طالب محمد بن احمد بن عثمان ) :  209ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
البغدادي ، اخبرنا ابو بكر احمد بن ابراھیم بن الحسن بن شاذان البزاز إذنًا ، حدثنا 

: ، عن جابر قال    ، حدثنا العباس بن بكار ، حدثنا ابو بكر الھذلي ، عن ابي الزبیر   العدوي
 .انتھى . » النظر إلى وجھ علي عبادة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

اخبرنا ابو عبد اهللا ) :  403ص 2ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
انبانا ابو سعد الجنزرودي ، انبانا ابو الفضل نصر بن : الفراوي وابو القاسم الشحامي قاال 

یعقوب الطوسي العطار ، انبانا سلیمان بن ابي صالبة ، انبانا ابو بكر بن  محمد بن احمد بن
ابراھیم ، انبانا مقدام بن رشید ، انبانا ثوبان بن ابراھیم ، انبانا سالم الخواص ، عن جعفر بن 

النظر « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: محمد ، عن ابیھ ، عن جابر بن عبد اهللا قال 
 .» علي عبادة  إلى

: وقال ابن ابي الفراتي في جزئھ : قلت ) :   345ص 1ج( وقال السیوطي في الآللي   
انبانا جدي ابو عمرو ، حدثنا ابو محمد الحسن بن محمد بن اسحاق المھرجاني ، حدثنا 

بر ، عن جا) كذا ( الغالبي ، انبانا العباس بن بكار ، حدثنا ابو بكر الھذلي ، عن ابن الزبیر 
فاتاه  »عد عمران بن الحصین فإنھ مریض « : لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال 
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لم تحّد النظر إلى : وعنده معاذ وابو ھریرة فاقبل عمران یحد النظر إلى علي فقال لھ معاذ 
فقال  .» عبادة النظر إلى علي    «: یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: علي ؟ فقال 

وانا سمعتھ من رسول : فقال ابو ھریرة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وانا سمعتھ من رسول اهللا: معاذ 
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

انبانا القاضي سوار بن احمد ، حدثنا علي بن احمد النوفلي ، حدثنا محمد بن : وقال   
، عن ) كذا ( ، حدثنا عباد بن كثیر ، عن ابن الزبیر  زكریا بن دینار ، حدثنا العباس بن بكار

النظر في المصحف عبادة ، ونظر الولد إلى الوالدین عبادة ، والنظر إلى « : جابر مرفوعا 
 .   انتھى. » واهللا اعلم . » علي بن ابي طالب عبادة 

 عن ابن الجوزي ، عن الدارقطني ،) :  344ص 1ج( وفي الآللي المصنوعة أیضًا   
اخبرنا محمد بن ناصر ، انبانا محمد بن علي بن میمون ، انبانا علي بن المحسن ، انبانا عبد 
اهللا بن ابراھیم ، حدثنا الحسن بن علي بن زكریا ھو العدوي ، انبانا احمد بن عبدة ، حدثنا 

النظر إلى علي «  سفیان بن عیینة ، عن االعمش ، عن ابي صالح ، عن ابي ھریرة مرفوعا
( وبھ إلى الحسن بن علي العدوي ، حدثنا اسحاق بن لؤلؤ ، حدثنا عفان بن شعبة .  »ة عباد
 .، عن االعمش بھ ) كذا 

حدثنا : وقال ابن عدي : في ترجمة الحسن بن علي العدوي » لسان المیزان « وفي   
«  :الصباح بن عبد اهللا ، ثنا شعبة ، عن االعمش ، عن ابي صالح ، عن ابي ھریرة مرفوعا 

: ثم قال . ، ثنا شعبة مثلھ   وحدثنا لؤلؤ بن عبد اهللا ، ثنا عفان.  »النظر إلى وجھ علي عبادة 
 .انتھى .    وحدثنا احمد بن عبدة ، ثنا سفیان ، عن االعمش بھذا

اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن عبد الوھاب بن ) :  206( وفي مناقب ابن المغازلي   
ابو عبد اهللا الحسین بن محمد بن الحسین العلوي العدل الواسطي ،  طاوان السمسار ، اخبرنا

حدثنا احمد بن محمد الحداد المعروف ببكیر ، حدثنا محمد ابن یونس الكدیمي ، حدثنا عبد 
الحمید بن بحر البصري ، حدثنا سوار بن مصعب عن الكلبي عن ابي صالح ، عن ابي 

النظر إلى وجھ علي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(هللاقال رسول ا: ھریرة ، عن معاذ بن جبل قال 
 .» عبادة 

اخبرنا احمد ابن محمد ، حدثنا الحسین بن محمد بن الحسین )  208ص( وفیھا في   
ابن اسحاق الجعفي ، العدل ، حدثنا احمد بن یوسف الخشاب ، حدثنا الكدیمي ، حدثنا ابراھیم 

حدثنا عبد اهللا بن عبد ربھ العجلي ، حدثنا شعبة بن الحجاج ، عن قتادة ، عن حمید بن عبد 
صلى اهللا علیھ (سمعت رسول اهللا: الرحمن ، عن ابي سعید الخدري ، عن عمران بن حصین قال 

حدثنا : الكدیمي قال حدثنا : ثم قال ـ وباسناده   ـ» النظر إلى علي عبادة « : یقول  )وآلھ وسلم
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عبد الحمید بن بحر البصري ، حدثنا سوار ابن مصعب ، عن الكلبي ، عن ابي صالح ، عن 
 .مثلھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ابي ھریرة ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي

 .ھو الحدیث االول عن ابي ھریرة ، والسند واحد إّال في الراوي ، عن الكدیمي : قلت   

اخبرنا احمد بن محمد بن عبد الوھاب ، : وفي مناقب ابن المغازلي قبیل الحدیثین   
( حدثنا الحسین بن محمد بن الحسین العدل ، حدثنا احمد بن محمد ، حدثنا ابو مسلم الكجي 

وانا سالتھ ، حدثنا ابو نجید عمران بن خالد بن طلیق ، عن ابیھ ، عن جده ، عن ) كذا 
» النظر إلى وجھ علي عبادة    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عمران بن حصین قال 

. 

أخبرنا أحمد بن محمد ، حدثنا الحسین بن محمد بن الحسین ، ) :  145ص( وفیھ   
صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: حدثنا محمد بن محمود ، وساق سند حدیث ابن مسعود قال 

وأخبرنا محمد بن محمود ، حدثنا ابراھیم ابن عبد : قال .  »عبادة النظر إلى علي « :  )وسلم
سمعت رسول : السالم ، حدثنا محمد بن موسى الحرشي ، حدثنا عمران بن حصین قال 

 .» النظر إلى وجھ علي عبادة « : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

التمار الواسطي بقراءتي اخبرنا ابو البركات محمد بن علي بن محمد ) :  146(وفي   
حدثكم ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسن ابن خزفة : علیھ فاقّر بھ قلت لھ 

حدثنا ابو الحسن احمد بن اسحاق ، حدثنا محمد بن یونس ، حّدثنا ابراھیم : الصیدالني قال 
ة ، عن بن اسحاق الجعفي ، حدثنا محمد بن عبد ربھ ، حدثنا شعبة ابن الحجاج ، عن قتاد

قال رسول : حمید بن عبد الرحمن ، عن ابي سعید الخدري ، عن عمران بن حصین قال 
 .»    النظر إلى علي بن ابي طالب عبادة«  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

: عن ابن الجوزي باسناده عن ابن مردویھ ) :  345ص 1ج( وفي الآللي المصنوعة   
حدثنا محمد بن یونس الكدیمي ، حدثنا ابراھیم بن اسحاق  حدثنا احمد بن اسحاق بن منجاب ،

) ابن ( الجعفي ، حدثنا عبد اهللا بن عبد ربھ العجلي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن حمید ھو 
النظر إلى علي « : عبد الرحمن ، عن ابي سعید الخدري ، عن عمران بن حصین مرفوعا 

ولھ طریق آخر فیھ مجاھیل ، وآخر . وّضاع :  الكدیمي: ثم ذكر عن ابن الجوزي .  »عبادة 
 .فیھ خالد بن طلیق ضّعفوه 

حدثنا :    لھ طریق آخر لیس فیھ الكدیمي ، قال الحاكم في المستدرك: قال السیوطي   
وطریق خالد بن طلیق . صحیح االسناد : دعلج ، وساق حدیثھ الذي ذكرناه سابقًا وقال 

، حدثنا ابو محمد عمران بن خالد بن )    كذا   (الكشي حدثنا ابو مسلم : اخرجھ الطبراني 
رایت عمران بن حصین یحد النظر إلى علي فقیل : طلیق الضریر ، عن ابیھ ، عن جده قال 
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واهللا اعلم .  »النظر إلى علي عباده « : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: لھ فقال 
 .انتھى . 

اخبرنا ابو الفتح ) :  398ص 2ج( من تاریخ ابن عساكر وفي ترجمة االمام علي   
، انبانا آدم بن    یوسف بن عبد الواحد ، انبانا شجاع بن علي ، انبانا ابو عبد اهللا بن مندة

محمد بن سھل ، انبانا ابراھیم بن عبد اهللا بن حاتم ، انبانا عمران بن خالد بن محمد بن 
سمعت : ، عن جده عمران بن حصین ، قال  عمران بن حصین ، انبانا ابي ، عن ابیھ

 . »النظر إلى علي بن ابي طالب عبادة « : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن یوسف العّالف في كتابھ ، واخبرني ابو طاھر   
عمرو بن السماك ، محمد بن ابي بكر السنجي عنھ ، انبانا ابو الحسن الحمامي ، انبانا ابو 

، انبانا عمران بن خالد بن طلیق ، عن ابیھ ، عن ) ظ ( انبانا ابراھیم بن عبد اهللا البصري 
النظر إلى علي « :   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: جده ، عن عمران بن الحصین قال 

 .» عبادة 

بركات عقیل بن العباس الحسیني اخبرنا ابو القاسم علي بن ابراھیم ، انبانا عمي ابو ال  
، انبانا ابو عمر احمد بن    ، انبانا ابو عبد اهللا بن ابي كامل ، انبانا خال ابي خیثمة بن سلیمان

یعرف بابن ابي حماد ، انبانا رجاء بن محمد السقطي ، انبانا عمران بن خالد ) ظ ( الغمر 
ن انھ مرض مرضة ، فاتاه بن طلیق ، حدثني ابي ، عن ابیھ ، عن جده عمران بن حصی

: قال .  »لك من علتك  )25(یا بانجید اني آلیس« : یعوده فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
. فوضع یده على راسي : بابي انت وامي فال تفعل ، فإن احب ذلك الّي احبھ إلى اهللا قال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (فعوفي من ذلك الوجع ثم انصرف النبي.  »ال باس علیك یا عمران «  :فقال 

« : لم اعلم ، قال : ؟ قال  »اعدت اخاك ابا نجید « : فاتى علي بن ابي طالب فقال  )وسلم
، فسار علي إلى عمران ، فنظر إلیھ عمران مقبًال  »عزمت علیك لما لم تجلس حتى تعوده 

قد : بصره حتى غاب عنھ ، فقال لھ جلساؤه ) عمران ( إلیھ ونظر إلیھ ثم قام فاتبعھ  فجلس
النظر إلى «  :یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اني سمعت رسول اهللا: رأیناك وما صنعت ، قال 

 .» علي عبادة 

 ورواه الخوارزمي: قال المحقق على ترجمة االمام علي في حاشیتھ على ھذا الحدیث   
وقد رواه أیضًا في ) . مؤسسة النشر االسالمي . ط  361ص( من مناقبھ )  23( في الفصل 

للوكیع »    اخبار القضاة« ترجمة خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین من كتاب 

                                                           
 ) .المؤلف ( الصواب على مقتضى السیاق اني آلس ـ أي حزین ـ ) 25(
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حدثني عبد الرحمن بن خلف :    مصر ، قال. ط )  123ص 2ج( محمد بن خلف بن حیان 
حدثنا عمران بن خالد بن طلیق بن :   بارك بن فضالة قالبن الحصین الضبي ابن بنت م

مرض عمران بن : حدثني ابي ، عن ابیھ ، عن جده قال : محمد بن عمران بن حصین قال 
یا ابا نجید اني آلنس لك من « : فقال لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حصین مرضة لھ ، فعاده النبي

فمسح یده على راسھ :   اهللا ان احبھ الي احبھ إلى اهللا قالیا رسول : قال ) كذا (  »وجعك 
، وخرج من عنده فلقیھ علي    وعوفي من مرضھ ذاك. » ال باس علیك یا عمران «  :وقال 

 »عزمت علیك لتاتینھ  :، قال  ال: قال  عدت اخاك ابا نجید ؟« : فقال )علیھ السالم(بن ابي طالب
اتبعھ بصره فقال ) قام ( ھ فلم یزل ینظر إلیھ مقبًال فلما حتى دخل علی) علي ( فجاء : ، قال 

سمعت رسول : یا ابا نجید لم نرك تنظر إلى احد نظرك إلى علي ، قال : لھ بعض اصحابھ 
 .» النظر إلى علي عبادة « : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

المنتقاة من الغرائب الفوائد « ورواه أیضًا في الجزء االول من : ثم قال المحقق   
) ب /  35الورق    (البي بكر محمد بن عبد اهللا بن صالح الموجود في الظاھریة » الحسان 

، حدثنا اسماعیل بن    اخبرنا محمد ، حدثنا محمد بن الحسین الخثعمي ابو جعفر: قال 
عن ابن ، ) كذا ( ، عن خالد بن الطفیل   موسى، حدثنا الحسن بن القاسم، عن بكار بن العباس

النظر إلى « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا:    عمران بن حصین ، عن ابیھ قال
 .» علي عبادة 

رأیت عمران بن الحصین یحد النظر إلى : وروى الطبراني عن طلیق بن محمد قال   
 .»   إلى علي عبادة النظر« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا:    علي فقیل لھ فقال

وفیھ عمران بن خالد الخزاعي : قال )  119ص 9ج( رواه عنھ في مجمع الزوائد   
 :ضعیف 

محمد بن یونس ، وخالد بن طلیق ، وعمران : في ھذه الجملة ، الكالم في ثالثة : قلت   
ا ، وما بعدھ)  435ص 3ج   (فاما محمد بن یونس فترجم لھ الخطیب في تاریخھ . بن خالد 

محمد بن یونس بن موسى بن سلیمان بن عبید بن ربیعة بن كدیم ، : ترجمة طویلة قال فیھا 
ابو العباس القرشي السامي البحري المعروف بالكدیمي ، وھو ابن امراة روح بن عبادة ، 
سمع عبد اهللا بن داود الخریبي ، ومحمد ابن عبد اهللا االنصاري ، وأزھر بن سعد السّمان ، 

، وابا عبیدة معمر بن المثنى ،   الطیالسي ، وابا زید النحوي ، وابا سعید االصمعي وأبا داود
ومؤمل بن اسماعیل ، وروح بن عبادة ، وعفان بن مسلم ، وسلیمان بن حرب ، وعبیدة اهللا 
بن موسى العبسي ، ومكي بن ابراھیم البلخي ، وابا عاصم النبیل ، وبشر بن عمرو 

بن الزبیر الحمیدي ، وابا نعیم الفضل بن دكین الكوفي ، وخلقا ، وعبید اهللا    الزھراني
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، ثم انتقل إلى   وكان حافظًا كثیر الحدیث ، سافر وسمع بالحجاز والیمن. سواھم ال یحصون 
ابو بكر بن ابي الدنیا ، والقاضي المحاملي : بغداد فسكنھا وحدث بھا ، فروى عنھ من اھلھا 

، وعلي بن محمد بن عبید الحافظ ، ومحمد بن مخلد ،   ي، وابو بكر بن االنباري النحو
ومحمد بن احمد الحكیمي ، واسماعیل بن محمد الصفار ، ومحمد بن عمرو الرزاز ، وابو 
عمرو بن السماك ، واحمد بن سلمان النجاد ، وابو سھل بن زیاد ، واحمد بن كامل القاضي 

وذكر ان عبید اهللا بن احمد . ك القطیعي وابو بكر الشافعي ، وجماعة آخرھم ابو بكر بن مال
 .بن ابي طاھر الكدیمي حج اربعین حجة 

صلى (لما اتي النبي: ثم ذكر الخطیب في ترجمتھ حدثنا من طریقھ عن انس بن مالك قال   

ما یحملك على ھذا ؟ فما : بالبراق لیركبھ استصعب علیھ فقال لھ جبریل  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
سالت علي بن : قال ابو العباس . فارفّض عرقا وأقّر : على اهللا منھ قال ركبك آدمي اكرم 

إّال في ھذا » فارفّض عرقًا « لم اسمع في ھذا الحدیث : المدیني عن ھذا الحدیث فقال 
 .الحدیث 

 .عندك ما لیس عندي : قال لي علي بن المدیني : قال الكدیمي : ثم قال   

انبانا ابو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابھ الینا ، :  )26(ثم قال الخطیب  
: كنت عند ابي نعیم الفضل بن دكین ، فذكر حدیث االعمش فقلت : انبانا الكدیمي یقول 

حدثني عبد الرحمن بن :    قلت. فحدثني منھ بحدیث غریب : عندي منھ الف حدیث ، قال 
صلى (قال رسول اهللا: حماد التستري ، حدثنا االعمش ، عن ابي صالح ، عن ابي ھریرة قال 

ما انزل اهللا داء إّال وقد جعل لھ في االرض دواء ، علمھ من علمھ « :  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
عن االعمش » الصباغون والصّواغون   «ثم ذاكرني ابو نعیم بحدیث . » وجھلھ من جھلھ 
حدثنا ابو نعیم ، انبانا االعمش ، عن ابي صالح ، عن : ، عن ابي ھریرة    ، عن ابي صالح

اكذب الناس الصباغون « :   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ابي ھریرة قال 
ھم اهللا الراحمون یرحم« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم ذكر عنھ حدیثا عن النبي. » والصواغون 

كذا قال في ھذا الحدیث عن ابن عباس ، وانما ھو عن :   ثم قال الخطیب. وھو في قصة » 
 .ابي قابوس عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

یجوز ان یكون غلط فیھ بسبب الخوف المدلول علیھ في القصة ، الن فیھا انھ : قلت   
 .اخذه االمیر وبطحوه وقعدوا على اكتافھ 

                                                           
 ) .المؤلف ( ھو محمد بن الندیم المذكور في السند قبل ھذا  لعل القائل) 26(
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سمعت محمد بن عبد : قرات في كتاب ابي عبد اهللا بن بكیر بخطھ : خطیب ثم قال ال  
دخلت البصرة وبھا اربعة یذاكرون : سمعت جعفر الطیالسي یقول : اهللا الشافعي یقول 

 .بالحدیث ، احدھم محمد بن یونس الكدیمي 

كتبت عن البصریین عن الف ومائة : وقد ذكر قبل ھذا في ترجمتھ انھ قال : قلت   
 .ستة وثمانین رجًال و

حدثنا القاضي ابو محمد الحسن بن الحسین بن محمد بن زاھر : قال الخطیب   
انبانا ابو بكر احمد بن : االستراباذي ، وابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوھري قاال 

كان : سمعت ابي یقول :   سمعت عبد اهللا بن احمد بن حنبل یقول: جعفر بن حمدان قال 
، ما وجد علیھ اال صحبتھ لسلیمان    ن یونس الكدیمي حسن الحدیث حسن المعرفةمحمد ب

 .الشاذكوني ، ویقال انھ ما دخل دار دمیك اكذب من سلیمان الشاذكوني 

ال یجرح فیھ ھذا ، الن الخالف یمكن ان یكون في سلیمان الشاذكوني ، فیكون : قلت   
ویمكن ان . ، كما ھو معروف في ھذا الفن عند احمد كذابا وعند محمد بن یونس غیر كذاب 

یصحبھ محمد بن یونس لیعرف حدیثھ ، لئال یدخل علیھ في حدیث ، كما روي ان یحیى بن 
انھا موضوعة ، فقیل لھ في ذلك : ، مع انھ قد قال   معین كتب صحیفة معمر عن انس

ل مكان راوي فاعتذر بانھ یرید ان یعرفھا لئال یدخل علیھ احد الرواة عن انس ، فیجع
 .ھذا معنى القصة . الصحیفة روایًا آخر 

ثم قال . ثم ذكر الخطیب قصة مرسلة فیھا جرحھ عن عبد اهللا بن احمد قوًال خالفھ فعلھ   
كان عبد اهللا بن احمد اتقى من ان یكذب من ھو صادق ، ویحتج  بما حكى : قلت : الخطیب 

وفي ھذه الحكایة نظر من . اهللا ابن احمد  عنھ ھذا االصبھاني ـ یعني راوي القصة ـ عن عبد
 .جھتھ واهللا اعلم 

كتبت عنھ ـ أي عن محمد ابن یونس : ثم ذكر الخطیب باسناده عن ابن خزیمة انھ قال   
 .الكدیمي ـ بالبصرة في حیاة ابي موسى وبندار انتھى 

 .انھ من كبار المحدثین : ومعنى ھذا   

انبانا احمد :    قرات في كتاب احمد بن محمد بن علي اآلبنوسي بخطھ: ثم قال الخطیب   
سمعت ابا االحوص محمد بن الھیثم : سمعت الشافعي یقول : بن الخضر السوسنجردي قال 

 .تسالوني عنھ ؟ ھو اكبر مني واكثر علمًا ما علمت اال خیرًا : وسئل عن الكدیمي فقال 

فاتني سماع تفسیر روح بن عبادة عن محمد بن : ثم روى الخطیب عن عبدان انھ قال   
 .عمر البحراني فكتبتھ عن محمد بن یونس الكدیمي 
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: انبانا ابو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد ، حدثنا محمد بن العباس قال : ثم قال الخطیب   
ن موسى ابو العباس المعروف ومحمد بن یونس ب: قرأ علي بن المنادي وانا اسمع قال 

بالكدیمي ، كتبنا عنھ والناس عندنا احیاء بعد السبعین بقلیل ، ثم بلغنا كالم ابي داود 
 .السجستاني فیھ فتركناه ورمینا بالذي سمعنا منھ 

قال الخطیب لم یزل الكدیمي معروفا عند اھل العلم بالحفظ ، مشھورًا بالطلب ، مقدمًا   
ثر من روایات الغرائب والمناكیر ، فتوقف إذ ذاك بعض الناس عنھ في الحدیث ، حتى اك

 .ولم ینشطوا للسماع منھ 

ذاھب :    ثم ذكر الخطیب اقوال المختلفین فیھ فذكر عن ابي احمد الحاكم انھ قال فیھ  
، وسمع منھ عبد اهللا بن    الحدیث وانھ روى انھ تركھ یحیى بن محمد بن صاعد وابن عقدة

وقد حفظ في : ثم قال ابو احمد الحاكم . ، ومحمد بن اسحاق بن خزیمة  احمد بن حنبل
 .الكدیمي سوء القول عن غیر واحد من ائمة الحدیث 

ھذا ابو احمد الحاكم ھو غیر الحاكم النیسابوري ، وھذه العبارة مبھمة ینصر بھا : قلت   
 .رایھ في الكدیمي 

كذب ، وروى انھ قال في احادیث ذكرھا ثم روى الخطیب عن ابي داود انھ اطلق فیھ ال  
 .انھا كذب : في الكدیمي 

وان كّذبھ . انھ كذاب : ھذا تكذیب غیر مطلق ، فال یتوھم منھ ان ابا داود قال : قلت   
كما روى الخطیب .   في اشیاء معینة فقد یكون في ذلك استنده إلى شبھة غیر موجبة لتكذیبھ

ھى الناس عن السماع عن ابي العباس الكدیمي ، ھناك عن موسى بن ھارون انھ كان ین
قد تقّرب الي باني كتبت عن ابیك في مجلس محمد بن القاسم االسدي ، وما حدث : ویقول 

 .ابي قط عن محمد بن القاسم 

وھذا القول ال حجة فیھ لجواز ان یكون ھارون بن عبد اهللا والد موسى : قال الخطیب   
 .ولم یرو عنھ  سمع من محمد بن القاسم االسدي

اللھم اني :    ثم روى الخطیب عن موسى بن ھارون انھ قال وھو متعلق باستار الكعبة  
 .اشھدك ان الكدیمي كذاب یضع الحدیث 

، ولكنھ ال یدل    وقد تقدم الجواب عنھ ، وصنیعھ ھذا یدل على انھ معتقد لذلك جاّد فیھ  
ومع انھم قد قرروا انھ ال یقبل . لمذكورة على انھ صادق ، الحتمال انھ غالط بسبب الشبھة ا

فال یبعد ان ھذا . جرح االقران بعضھم في بعض لما یكون بینھم من اسباب الشقاق والبغض 
 .من ذاك 

 .ثم روى الخطیب عن سلیمان الشاذكوني تكذیب الكدیمي وابیھ وعمھ   
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كدیمي صحبتھ وقد تقدم عن احمد تكذیب سلیمان الشاذكوني ، وان احمد عاب على ال  
 .سلیمان الشاذكوني 

صلى اهللا علیھ وآلھ (كان یكذب على رسول اهللا: ثم روى الخطیب عن القاسم المطرز انھ قال   

 .وعلى العلماء )وسلم

وھذه دعوى من المطرز وسببھا ـ كما ذكره الخطیب ـ الروایات لالحادیث : قلت   
ومن كثر جمعھ للحدیث البد ان . حدیث ولكنھ قد افاد كثرة حدیثھ ورحلتھ في ال. الغریبة 

كما یدل على ذلك ما رواه الخطیب عن الدارقطني . یكون لھ احادیث غریبة ، أي مفردات 
، وكان مما تكلم موسى بن ھارون بھ في الكدیمي    كان الكدیمي یتھم بوضع الحدیث: قال 

انا ابو بكر محمد بن حدیث شاصویھ بن عبید اهللا الذي اخبرنا محمد بن احمد بن رزق ، انب
حدثنا : جعفر بن محمد األدمي القاري ، حدثنا محمد بن یونس القرشي ـ إلى ان قال ـ 

شاصویھ بن عبید ابو محمد الیمامي منصرفًا من عدن سنة عشر ومائتین بقریة یقال لھا 
، عن   حدثني معرض بن عبد اهللا بن معرض بن معیقیب الیمامي ، عن ابیھ: الجردة قال 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حججت حجة الوداع فدخلت دارًا بمكة فرایت فیھا رسول اهللا: ه قال جد
جاء رجل من اھل الیمامة بغالم یوم ولد وقد لفھ . وجھھ مثل دارة القمر ، وسمعت منھ عجبًا 

رسول اهللا انت : قال » یا غالم من انا ؟ « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في خرقة فقال لھ رسول اهللا
 .» صدقت بارك اهللا فیك    «:  ، قال

انبانا ابو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النیسابوري بالري ، قال : قال الخطیب   
سمعت محمد بن قریش بن سلیمان بن : سمعت ابا الربیع محمد بن الفضل البلخي ، قال : 

ال ، منصرفي من مجلس دخلت على موسى بن ھارون الحم: قریش المروروذي بھا یقول 
حدثنا عن شاصویھ بن عبید : ما الذي حدثكم الكدیمي الیوم ؟ فقلت : الكدیمي فقال لي 

اشھد : الیمامي بحدیث ، وذكرتھ لھ ، وھو حدیث مبارك الیمامة ، فقال موسى بن ھارون 
جلس فلما كان من الغد خرج ف. فنقل ھذا الكالم إلى الكدیمي . انھ حدث عمن لم یخلق بعد 

بلغني ان ھذا الشیخ ـ یعني موسى بن ھارون ـ تكلم فّي ونسبني إلى ان : على الكرسي وقال 
ثم . حدثت عمن لم یخلق ، وقد عقدت بیني وبینھ عقدة ال نحلھا إّال بین یدي الملك الجبار 

حدثنا جبل من جبال البصرة ابو عامر العقدي ، حدثنا زمعة بن صالح ، :    املى علینا فقال
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سلمة بن وھران ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال  عن

وحدثنا جبل من جبال الكوفة ، ابو نعیم الفضل بن دكین ، . » ان من الشعر لحكمة «  :
صلى اهللا علیھ (ُاھدي رسول اهللا: حدثنا االعمش ، عن ابراھیم ، عن االسود ، عن عائشة قالت 

واملى علینا في ذلك المجلس كل حدیث فرد ، وانتھى الخبر إلى موسى . مرة غنمًا  )سلموآلھ و
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انبانا احمد بن محمد : أو كما قال . بن ھارون ، فما سمعتھ بعد ذلك یذكر الكدیمي إّال بخیر 
العتیقي ، حدثنا ابو عبد اهللا عثمان بن جعفر العجلي مستملي ابن شاھین بحدیث الكدیمي عن 

لما أملى الكدیمي ھذا الحدیث : سمعت بعض شیوخنا یقول : بن عبید ثم قال عثمان  شاصویھ
فلما كان بعد وفاتھ ـ اي الكدیمي ) كذا ( استعظمھ الناس وقالوا ھذا كذب من ھو شاصونة ؟ 
وصلنا قریة یقال لھا الجردة ، فلقینا بھا : ـ جاء قوم من الرحالة ممن جاءوا من عدن فقالوا 

: ؟ قال    نعم ، فكتبنا عنھ ، وقلنا ما اسمك: عندك شيء من الحدیث ؟ قال : الناه ، فس  شیخا
 .محمد بن شاصونة بن عبید ، وأملى علینا ھذا الحدیث فیما أملى علینا عن ابیھ 

اخبرنا ابو عبد :   وقد وقع الینا حدیث شاصونة من غیر طریق الكدیمي: قال الخطیب   
 الصوري ببغداد ، وابو محمد عبد اهللا ابن علي بن عیاض بن اهللا محمد بن علي بن عبد اهللا

ابي عقیل القاضي بصور ، وابو نصر علي بن الحسین بن احمد بن ابي سلمة الوراق بصیدا 
انبانا محمد بن احمد بن جمیع الغساني ، حدثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن : قالوا 

حدثني : ثني جدي شاصونة بن عبید قال حد: شاصونة بن عبید بمكة ، حدثنا ابي قال 
حججت حجة الوداع ، : معرض بن عبید اهللا بن معیقیب الیمامي ، عن ابیھ ، عن جده قال 

وجھھ كدارة القمر ، فسمعت  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فرأیت فیھا رسول اهللا   فدخلت دارًا بمكة
قد لفھ في خرقة ، فقال لھ رسول منھ عجبًا ، اتاه رجل من اھل الیمامة بغالم یوم ولد و

بارك « : فقال لھ :   قال. فقال انت رسول اهللا ؟ » یا غالم من انا «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
اخبرني القاضي ابو العالء الواسطي انبانا محمد بن . ثم ان الغالم لم یتكلم بعدھا  »اهللا فیك 

اسحاق ـ یعني الضبعي ـ وقال لھ ابو عبد اهللا  سمعت ابا بكر بن: حمدویھ النیسابوري قال 
: سمعت ابا العباس الكدیمي یومًا وبكى ، ثم قال : قد اكثرت عن الكدیمي فقال : ابن یعقوب 

اال من رماني بالكفر والزندقة فھو من قبلي في حّل إّال من رماني بالكذب في حدیث رسول 
وسمعت ابا :    قال ابن حمدویھ. ي اهللا یوم القیامة فاني خصمھ بین ید)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

ما سمعت احدًا من اھل العلم ـ یعني بالحدیث ـ یتھم الكدیمي في لقیھ : بكر غیر مرة یقول 
، حدثنا علي بن محمد االیادي ، حدثنا   حدثني الحسن بن محمد الخّالل. كل من روى عنھ 

الكدیمي ثقة ، ولكن اھل البصرة : قول سمعت جعفر الطیالسي ی: ابو بكر الشافعي قال 
انبانا ابن رزق ، انبانا اسماعیل بن علي الخطبي : ثم قال الخطیب . یحدثون بكل ما یسمعون 

، ودفن یوم الجمعة قبل   ومات ابو العباس محمد بن یونس الكدیمي یوم الخمیس: ، قال 
علیھ یوسف بن یعقوب  الصالة للنصف من جمادى اآلخرة سنة ست وثمانین ومائتین وصلى

 .انتھى . كذا قال الخطبي . ، وكان ثقة    القاضي ، وما رایت اكثر ناسًا من مجلسھ
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فكان الراجح في الكدیمي انھ صدوق ، وانما كذبھ من كذبھ الستبعاد بعض مفرداتھ   
واما ترك من تركھ فال یتعین انھ . وانكارھا ، فكان ذلك عن ظن ، وذلك ال یجب اتباعھ 

وقد افاد ذلك السیوطي في . نى التكذیب ، بل یكون الترك السباب من اسباب المنافرة بمع
وھو وان كان متروكا لم : حیث قال في سلیمان ابن ارقم )  11ص 1ج( الآللي المصنوعة 

وكما ترك احمد بن حنبل بعض من اجاب في المحنة ال لتھمة بالكذب . یتھم بكذب وال وضع
« و » المیزان « واما خالد بن طلیق ، فترجمتھ في . خلق القرآن  ، بل لالجابة في مسألة

لیس بالقوي : ولیس فیھا ما یدل على سقوط روایتھ ، بل فیھا عن الدارقطني » لسان المیزان 
صدوق یھم ، والذي اتى :   وقال الساجي: وفیھا . وھذا ال ینافي اعتبار حدیثھ في الشواھد . 

 .وذكره ابن حبان في الثقات ) كذا . ( منھ روایتھ عن غیر الثقات 

، وبشر   انھ روى عنھ معّلى بن ھالل: » لسان المیزان « ففي : واما عمران بن خالد   
ال یجوز االحتجاج : انھ ضعفھ ابو حاتم ، وقال ابن حبان : بن معاذ العقدي ، وجماعة ، وفیھ 

رواه عنھ : قال الذھبي . » بادة النظر إلى علي ع« : انھ روى عن آبائھ حدیث : بھ ، وفیھ 
 .انتھى .    یعقوب الفسوي ، وھذا باطل في نقدي

: الحكم علیھ بالبطالن فیھ بعید ، ولكنھ كما قال الخطیب : قال العالئي : قال ابن حجر   
رضي اهللا (، عن سلمان  انھ روى عنھ جماعة ، عن ثابت ، عن انس: وفي ترجمتھ . غریب 

دخل على اخیھ المسلم فألقى لھ وسادة إكرامًا لھ لم یتفّرقا حتى یغفر  من« : مرفوعًا  )عنھ
 .وھذا خبر ساقط : قال الذھبي  »لھما ذنوبھما 

لعلھ غلط من الراوي ، واصل الروایة بلفظ غیر مستبعد ، فال یجرح بھ الراوي : قلت   
صلى (سمعت رسول اهللا:    فقال) اعني القاء الوسادة ( ، وذلك النھ قد یكون ھذا فعل لسلمان 

في من دخل علیھ اخوه المسلم ففعل لھ ھذا لم یتفرقا حتى یغفر لھما ذنوبھما ،  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
وھو إنما یعني فأكرمھ ، فسمعھ الراوي ، وظن انھ یعني فالقى لھ وسادة ، فرواه على ما 

 .واهللا اعلم . یعتقد 

وھي انھم متھمون في  )علیھ السالم(فضائل علي ھذا وینبغي االنتباه لقضیة القوم في رواة  
تضعیفھم ، وفیما حكوه من اسباب التضعیف ، الن من بحث یعرف جّدھم واجتھادھم في 

نعم وقد تبین من تعدد الطرق ان الحدیث یروى . ذلك وشدة حرصھم علیھ ، وباهللا التوفیق 
ق عمران بن خالد من غیر طریق خالد ، فقد مر من طرق عن عمران بن حصین غیر طری

 .وابیھ ، وسندھما ثالث مؤكد لثبوت الحدیث عن جدھما عمران بن حصین وباهللا التوفیق 

أنھ : »   كرامة االولیاء« وذكر السید عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى في حاشیة   
اخرجھ محمد بن سلیمان الكوفي ، عن عثمان بن سعید ، عن محمد بن عبد اهللا المروزي ، 
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ن سھل بن یحیى ، عن الحسن بن ھارون ، عن احمد بن عبد العزیز ، عن عبد الرحمن ع
بن جبلة ، عن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران ، عن ابیھ ، عن موالة لھ ، ) ظ ( بن عمر 

عن عمران ، وعن ابي احمد ، عن محمد بن ربیعة الھجیمي ، عن ابراھیم بن اسحاق 
د اهللا الطحان ، عن ربیعة ، عن قتادة ، عن حمید ، عن ابي الكوفي ، عن عبد اهللا بن عبی

.  »النظر إلى علي عبادة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سعید ، عن عمران قال 
واخرجھ محمد ابن سلیمان ـ أي الكوفي ـ صاحب الھادي : قال السید عبد اهللا بن الھادي 

، عن سھل بن سفیان ، عن موسى بن عبد ربھ ، عن یحیى بن الحسین عن احمد بن عبدان 
، انتھى  »النظر إلى علي عبادة « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عمران بلفظ 

. 

عن مناقب محمد بن سلیمان الكوفي » كرامة االولیاء « وقد مر نقلھ عن حاشیة   
 .بطریقین غیر ھاتین الطریقین 

اخرج الطبراني والحاكم ) : دار الكتب العلمیة . ط  190ص( وفي الصواعق المحرقة   
 »النظر إلى علي عبادة « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي:  )رضي اهللا عنھ(، عن ابن مسعود

 .انتھى . اسناده حسن 

 .صححھ الحاكم ، كما مر في اوائل البحث في ھذا الحدیث : قلت   

ابو نعیم ، :    عن ابن الجوزي) :  345ص 1ج( ل السیوطي في الآللي المصنوعة وقا  
حدثنا أبو نصر احمد بن الحسین النیسابوري ، حدثنا الحسن بن موسى النیسابوري ، حدثنا 
الحسین بن موسى السمسار ، حدثنا الحسن بن عبدل ، حدثنا عباد بن صھیب ، حدثنا ھشام 

 .» النظر إلى علي عبادة    «:   ئشة مرفوعًابن عروة ، عن ابیھ ، عن عا

حدثنا : ولفظ نسخة الحلیة ھكذا )  183وص 182ص 2ج( وھذا الحدیث في الحلیة   
: ثنا الحسن بن موسى السمسار قال : ابو نصر احمد بن الحسین المرواني النیسابوري قال 

ام بن عروة ، عن ابیھ ، ثنا ھش: ثنا عباد بن صھیب قال : ثنا محمد بن عبدك القزویني قال 
 .انتھى  .» النظر إلى علي عبادة    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن عائشة قالت 

: قال ابن حبان . تفرد بھ عباد وھو متروك : عن ابن الجوزي : » الآللي « وفي : قال   
 .   انتھى. ضع یروي المناكیر عن المشاھیر حتى إذا سمعھا المبتدئ شھد لھا بالو

 .فالراجح أنھم تركوه لمذھبھ ، النھ مخالف لھم في المذھب » متروك « : اما قولھ   

: وفیھا .    صدوق قدري: واما ابو داود فقال » لسان المیزان « قال في ترجمتھ في   
: ابن ابي داود .    حدیثھلعباد بن صھیب تصانیف كثیرة ، ومع ضعفھ یكتب : قال ابن عدي 

عباد بن صھیب اثبت من ابي : حدثنا یحیى بن عبد الرحمن ، سمعت یحیى بن معین یقول 
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عباد بن صھیب غال في بدعتھ مخاصم ، :    وقال ابو اسحاق السعدي. عاصم النبیل 
 .بأباطیلھ انتھى 

الجوزجاني  ابو اسحاق السعدي ھو الجوزجاني ، فمعنى ھذا انھ مخالف لمذھب: قلت   
رایتھ : ، عن ابیھ   وقال عبد اهللا بن احمد: وفیھا . في بدعتھ التي یدعي انھا ھي السّنة 

لیس بثقھ ، وفي »   التمییز   «وقال النسائي في : وفیھا . بالبصرة وكانت القدریة تبّجلھ 
 عني بطلب الحدیث ، ورحل وكتب:    وقال الساجي. ھو ثبت : روایة شاذة عن ابن معین 

 .عنھ الناس ، وكان قدریا ، وكان یحدث عن كل من لقي ، وكانت كتبھ مآلى من الكذب 

دلیل على انھم لم یتركوه ، وان تركھ من تركھ من » كتب عنھ الناس « قولھ : قلت   
: وقولھ . وكان قدریا معناه كان عدلیًا یثبت عدل اهللا وحكمتھ ، وینزھھ عن الجبر . غیرھم 

انھ ال یتجنب من یتجنبھ العثمانیة المجبرة : معناه » ل من لقي وكان یحدث عن ك« 
روایات اولئك الذین ھم عنده :   یعني» كانت كتبھ مآلى من الكذب « : وقولھ . ویتركونھ 

كان من الحدیث بمكان ، إّال ان اهللا یرفع من یشاء :    وقال ابن معین: وفي ترجمتھ . یتركون 
 .ویضع من یشاء 

ھذا ان لھ منزلة في الحدیث تستحق ان یروي عنھ الناس الذین یتركونھ ،  معنى: قلت   
 .   ولكن سوء الحظ صرفھم عنھ ، وھذا یدل على انھ ال یعتقده كذابًا

كان مشھورًا بالسماع ، إّال انھ كان یرى القدر ویدعو لھ ، فترك : وقال العجلي : وفیھا   
 .انتھى . حدیثھ ، وبنحوه قال ابن سعد 

د ظھر تحاملھم علیھ ، حتى ان یحیى بن معین یحتاج إلى ان ال یصرح في بعض فق  
قیل » إّال ان اهللا یرفع من یشاء ویضع من یشاء « : ففي ترجمتھ بعد قولھ . الحاالت بتوثیقھ 

ما سمعت : ال ، وال قال : ولم یقل . ما كتبت عنھ شیئًا : فتراه صدوقًا في الحدیث ؟ قال : لھ 
 .للكتابة عنھ ال یدل على انھ غیر صدوق ، فظھر انھ حاد عن الجواب المطابق  منھ ، وتركھ

فاما ابن حبان فانھ جرى على عادتھ في المجازفة والتعصب ضد من یخالفھ في مذھبھ   
عباد بن صھیب من اھل البصرة ، یروي : » المجروحین والضعفاء « ، فقال فیھ في كتاب 
مش ، روى عنھ العراقیون ، كان قدریًا داعیًا إلى القدر ، واالع) كذا ( عن ھشام عن عروة 

ومع ذلك یروي المناكیر عن المشاھیر ، التي إذا سمعھا المبتدئ في ھذه الصناعة شھد لھا 
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(روى عن ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، عن عائشة ، عن النبي. بالوضع 

حدثنا محمد بن موسى : رنیھ ابن عرعرة بنصیبین قال اخب »الزرقة في العین یمن « : قال 
 .، عن عباد بن صھیب 
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یحتمل ان كان ھذا منكرا ان السبب فیھ من ھشام ، فقد ذكر ابن حجر في مقدمة : قلت   
انھ تغیر في آخر مدتھ ، فمن سمع منھ بالعراق في القدمة اآلخرة فقد : شرحھ على البخاري 

في الكالم » ریاض مقبل    «مر لفظھ ورقمھ في الجواب عن  وقد. سمع منھ في تلك الحال 
، فال یبعد انھ سمعھ في قدمتھ   وعباد بن صھیب من اھل البصرة. في حسین بن علوان 

وروى عن حمید الطویل عن : وبھذا بطل تمّحل ابن حبان بھذه الروایة ـ ثم قال ـ . اآلخرة 
یا « : وبین یدیھ اناء من ماء فقال لي  )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (دخلت على رسول اهللا: انس قال 

فدنوت منھ علیھ الصالة والسالم ، فلما غسل : ، قال انس ادن مني اعلمك مقادیر الوضوء 
اللھم حّصن : ، فلما استنجى قال باسم اهللا والحمد هللا وال حول وال قوة إّال باهللا : یدیھ قال 

ثم قال ابن . الوضوء والدعاء علیھ وفضل ذلك  الحدیث ذكر فیھ» فرجي ، ویّسر لي امري 
. حدثنا احمد بن ھاشم الخوارزمي عنھ : اخبرنا یعقوب بن اسحاق القاضي قال : حبان 
 .أي عن عباد بن صھیب . انتھى 

من فعلھ  )علیھ السالم(النكارة فیھ ، وانما ھو من المفردات ، وقد روي عن علي: قلت   
وروى الھادي في  )علیھ السالم(باسناده عن علي» أمالیھ « اهللا في وقولھ نحوه ، رواه المؤید ب

باختالف یسیر بینھ وبین ما رواه المؤید باهللا ، والمعنى )علیھ السالم(نحوه عن علي» االحكام   «
النكارة فیھ ، وكیف ینكر ذكر اهللا على الوضوء ؟ فاما تفرد عباد بھذه الروایة فال مانع منھ 

فھذه مناكیر ابن حبان التي . ال یجب ان یكون غیره قد احاط بحدیث حمید مع صدقھا ، النھ 
 .وقد ترجم لھ البخاري ، وذكر انھ كثیر الحدیث . ادعاھا على عباد بن صھیب 

، فظھر   فال عجب ان یكون لھ مفردات ، ولم یذكر البخاري انھ منكر الحدیث: قلت   
ة المذھب ، وظھر ان الروایة عن ابن معین تحامل ابن حبان وتعّنتھ على عباد بسبب عداو

 .في توثیقھ اقرب إلى الصواب 

عن ھشام من طریق آخر غیر » المناقب « ھذا ، والحدیث اخرجھ ابن المغازلي في   
اخبرنا القاضي ابو جعفر العلوي ، اخبرنا ابو محمد ) :  207ص( طریق عباد ، فقال في 

، حدثنا وكیع ، عن ھشام بن عروة ، عن    حیى بن صابربن السقاء ، حدثنا عبد اهللا ، حدثنا ی
، وذكر » النظر إلى وجھ علي عبادة   «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ابیھ ، عن عائشة ان النبي

« في شرح حدیث » كرامة االولیاء « السید عبد اهللا بن الھادي الحسن بن یحیى في حاشیة 
محمد بن سلیمان  »النظر إلى علي عبادة    «: دیث انھ اخرج ح» تمأل االرض ظلما وجورًا 

انھ اخرجھ عن ابي احمد ، عن محمد : الكوفي من طریق ذكرھا السید عبد اهللا ، وذكر منھا 
: ، عن ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، عن عائشة قالت    بن عبد الرحمن الكوفي ، عن وكیع
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انتھى .  »ي عبادة ، والنظر إلى علي عبادة كالم عل  «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا
 .المراد 

وقد مر ذكر شاھده عن عروة من طریق الزھري ، قال السیوطي في الآللي   
ابن عدي ، حدثنا العدوي ، حدثنا الحسن : عن ابن الجوزي ) :  344ص 1ج( المصنوعة 

النظر إلى   « :بن علي بن راشد الواسطي ، حدثنا ھشیم ، عن حمید ، عن انس مرفوعًا 
 .» علي عبادة 

العدوي ، عرف حالھ ، ابن عدي حدثنا حاجب بن مالك ، حدثنا علي بن المثنى ، حدثنا   
 .عبید اهللا بن موسى ، حدثنا مطر بن ابي مطر عن انس بھ 

االسدي ، محمد بن القاسم . یروي الموضوعات عن االثبات : مطر ، قال ابن حبان   
ھو : قال السیوطي . االسدي كذاب احادیثھ موضوعة : عن شعبة ، عن قتادة ، عن انس بھ 

ثقة كتبت عنھ : من رجال الترمذي ، وقد روى احمد بن ابي خیثمة عن ابن معین انھ قال 
 .انتھى . واهللا اعلم 

 ]قد  الحدیث   [  و) :  404ص 2ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي ، انبانا ابو القاسم بن : عن انس بن مالك  ]أیضًا  [روي 

مسعدة ، انبانا حمزة بن یوسف ، انبانا ابو احمد بن عدي ، انبانا حاجب بن مالك ، انبانا علي 
: قال بن المثنى ، حدثني عبید اهللا بن موسى ، حدثني مطر ابن ابي مطر ، عن انس بن مالك 

 .انتھى . » النظر إلى وجھ علي عبادة    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

اما محمد بن القاسم االسدي ، فذكر الذھبي في . وقد مر الكالم في مطر بن ابي مطر   
وقد تقدم . ترجمتھ ، فذكر ان احمد جرحھ وروى ذلك عن غیره ویحیى وثقھ » المیزان « 

« الصنعة ، وانھ ارجح وافاد انھ اخرج لھ الترمذي ، وفي ترجمتھ في كتاب ان یحیى امام 
محمد بن القاسم ابو ابراھیم االسدي الكوفي روى عن : البن ابي حاتم » الجرح والتعدیل 

روى عنھ ابو االحوص ، . االوزاعي ، وثور بن یزید ، وجعفر بن برقان ، وسعید بن عبید 
ویوسف ابن عدي ، وابراھیم بن موسى ، وابو بكر بن ابي  واحمد بن عبد اهللا بن یونس ،

نا عبد الرحمن انا . سمعت ابي یقول ذلك : شیبة ، وعبد اهللا بن براد ، والحسین بن عیسى 
محمد بن القاسم : سمعت یحیى بن معین یقول : ابو بكر بن ابي خیثمة فیما كتب الي قال 

فقال ) كذا ( سألت ابي عن ابراھیم االسدي : ل االسدي ثقة قد كتبت عنھ ، نا عبد الرحمن قا
.    شیخ: سئل ابو زرعة عنھ فقال : لیس بقوي ال یعجبني حدیثھ ، نا عبد الرحمن قال : 

» شیخ « : ولم یذكر ما حكاه الذھبي عن احمد بن حنبل وغیره ، وقول ابي زرعة . انتھى 
ان ھذا یدل على عدم : » یزان الم  «لیس معناه سقوط روایتھ ، فقد قال الذھبي في اول 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


« : ولم اتعرض لذكر من قیل فیھ :    ) 4وص 3ص 1ج( الضعف المطلق ، حیث قال في 
ھو صالح الحدیث ، او « : وال من قیل فیھ »    ال باس بھ« : وال من قیل فیھ » محلھ الصدق 

 .المراد  انتھى. فان ھذا وشبھھ یدل على عدم الضعف المطلق » یكتب حدیثھ ، أو ھو شیخ 

فظھر من ھذا ان معنى شیخ وال باس بھ متقارب ، وعلى ھذا فھو ممن یعمل بحدیثھ   
النھا من اھون »    لیس بقوي« : وقریب منھ قول ابي حاتم . على انھ في رتبة الحسن 

. فھو على قول ابي حاتم یعتبر بھ في الشواھد » المیزان « درجات التضعیف كما أفاده في 
ترمذي حیث اخرج لھ احد ھذه الدرجات التي ھي ثقة أو حسن الحدیث أو ولعل مذھب ال

 .یعتبر بھ في الشواھد 

حدثنا :    عن ابن الجوزي ، عن ابن عدي) :  345ص 1ج( وفي الآللي المصنوعة   
حاجب ، حدثنا علي بن المثنى ، حدثنا الحسن بن عطیة البزار ، حدثنا یحیى بن سلمة بن 

قال ابن الجوزي  »النظر إلى علي عبادة « : الم ، عن ثوبان مرفوعا كھیل عن ابیھ ، عن س
» المیزان « ھو من رجال الترمذي ، قال في : قال السیوطي . تفرد بھ یحیى وھو متروك : 
 .واهللا اعلم . فلم یصب » المستدرك    «وقد قواه الحاكم وحده واخرج لھ في : 

في شرح حدیث احمد بن » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
اللھم اني ال أعرف ان عبدًا لك من ھذه االمة عبدك قبلي غیر « :  )علیھ السالم(حنبل عن علي

وال : قال السید بعد ان ذكر كالمھم فیھ . من طریق یحیى بن سلمة  » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نبیك
وھذا ـ أي یحیى ابن سلمة ـ من ثقات الشیعة . ب یعزب عنك ما تقدم من اشتراط اتحاد المذھ

أي اشتراطھ ـ من تبیین الجرح وسببھ    ثم ما مر ـ. ، وھؤالء الجارحون من كبار الحشویة 
أي كلمات الجارحین لھ لیس فیھا شيء من .    انتھى. ومشاھدتھ ولیس في ھذه الكلمات شيء 

 .ذلك 

ن معناه انھم نظروا في حدیثھ فحكموا قد صار الظاھر من كالمھم في الرجل ا: قلت   
منكر الحدیث فھو واضح في ھذا المعنى ، : اّما قول ابي حاتم . فیھ بما رأوه یقتضي حدیثھ 

ولكنھا دعوى من ابي حاتم ال یحتج بھا على من یخالف في المذھب ، الن االنكار كثیرًا ما 
وكذلك ترك من تركھ قد یكون  .یكون سببھ مخالفة حدیث الراوي لمذھب المنكر كما قدمناه 

منكر : الختالف العقائد والنفار عنھ بسبب ذلك ، وقد یكون النكار حدیثھ ، فیكون كقولھ 
وقد قواه « : فالبد من تبیین السبب بعینھ ثم ننظر أھو جارح أم ال ؟ وقول الذھبي .    الحدیث

 .» الحاكم وحده 

ھذا :    فقال)  246ص 2ج( یر قد صحح لھ في المستدرك في كتاب التفس: نقول   
في یحیى بن : فقال » تلخیصھ   «حدیث صحیح االسناد ولم یخرجاه ، واعترضھ الذھبي في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ھذا حدیث : فقال )  608ص 4ج( ثم صحح لھ الحاكم في . متروك : قال النسائي : سلمة 
یردھا  ي، وترك حدیث یحیى بن سلمة عن ابیھ من المحاالت الت  صحیح االسناد ولم یخرجاه

العقل ، فانھ ال خالف انھ من اھل الصنعة ، فال ینكر البیھ ان یخصھ باحادیث یتفرد بھا 
 .  انتھى.   عنھ

وھـذا یصحح ما سبق لنا ان تصـحیح الحاكـم لمـن جـرحوه لیس تساھًال ، بل : قـلت   
تص عن ، لجواز ان یخ   ان انكار حدیثھ ال وجھ لھ: ھو خالف في الجرح ، ومعنى كالمھ 

ابیھ بما ال یرویھ غیره عن ابیھ ، وھذا واضح ، وھو یؤكد انھم یتحاملون على الشیعة ، 
والحدیث . فیتطلبون لھم الجرح ، ویغلطون في ذلك ، ویتعنتون ویتساھلون في جرح الشیعة 

اخبرنا ابو القاسم ـ أي : قال )  404ص 2ج( في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 
رقندي ـ انبانا ابو القاسم ـ أي ابن مسعدة ـ انبانا حمزة ـ أي ابن یوسف ـ انبانا ابو ابن السم

احمد ـ اي ابن عدي ـ انبانا حاجب بن مالك ، انبانا علي بن المثنى ، حدثني الحسن بن عطیة 
قال : البزار ، حدثني یحیى بن سلمة بن كھیل ، عن ابیھ ، عن سالم ، عن ثوبان قال 

 .» النظر إلى علي عبادة « :  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(النبي

، حدثنا الحسین بن    اخبرنا احمد بن محمد) :  210ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
، حدثنا محمد بن محمود ، حدثنا ابراھیم بن مھدي االبّلي ، حدثنا    محمد بن الحسین العدل

ن مكحول ، عن واثلة بن االسقع عبد اهللا بن معاویة الجمحي ، حدثنا محمد بن راشد ، ع
 106ص( وفیھ . »    النظر إلى علي عبادة   «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا:   قال

ان ابا طاھر ابراھیم : اخبرنا ابو غالب محمد بن احمد بن سھل النحوي اذنا ) :  107وص
محمد بن عبد اهللا بن اخبرنا ابو الفضل : بن محمد بن عمر بن یحیى العلوي حدثھم قال 

محمد بن عبید اهللا بن المطلب الشیباني ، حدثنا محمد بن محمود ابن بنت االشج الكندي 
الكوفي نزیل اسوان سنة ثماني عشرة وثالثمائة ، حدثنا محمد بن عنبس بن ھشام 

، حدثنا اسحاق بن یزید ، حدثني عبد المؤمن بن القاسم عن صالح بن میثم ، عن    الناشري
ـ أو  مثل علي فیكم «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: م بن العالء ، عن ابي ذر قال یری
المشھورة ، النظر الیھا عبادة والحج  ـ أو قال ـ ھذه االمة كمثل الكعبة المستورة فيـ   قال

افظ ذاكرت بھ ابا العباس بن عقدة الح: قال محمد بن عبد اهللا بن المطلب » الیھا فریضة 
، حدث عن ابي ذر ، وقیس بن سعد ،   یریم بن العالء یكنى ابا العالء: فاستحسنھ ، وقال لي 

شھد مع علي مشاھده ، ثم مات في حبس الحجاج ، حدث عنھ ابو اسحاق وعمران وصالح 
 .انتھى . بنو میثم 
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والحمد هللا رب .  »النظر إلى علي عبادة «  :وبھذه الجملة یتضح ثبوت حدیث   
 .عالمین ال

ذات  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خرجت مع رسول اهللا« :  قول علي) :  154ص(قال مقبل   
ھذا : یوم نمشي في طرقات المدینة ، إذ مررنا بنخل ، من نخلھا صاحت نخلة باخرى 

ھذا موسى واخوه : النبي المصطفى وعلي المرتضى ، ثم جزناھا صاحت ثانیة بثالثة 
ھذا نوح وابراھیم ، ثم جزناھا فصاحت : فصاحت رابعة بخامسة ھارون ، ثم جزناھا 

ھذا محمد سید المرسلین ، وھذا علي سید الوصیین ، فتبسم رسول : سادسة بسابعة 
یا علي انما سّمي نخل المدینة صیحانیًا النھ صاح بفضلي : ثم قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

، فال رعى اهللا من عملھا ، وال   ھذا من ابرد الموضوعات واقبحھا )27()ج (  »وفضلك 
 .انتھى . ھو دجال كذاب : نشك انھ من عمل الذارع ، وقد ذكرنا عن الدارقطني انھ قال 

عن ابن :    )   354ص 1ج( اّما سند الحدیث فھو كما في الآللي المصنوعة  :والجواب   
اخبرنا ابراھیم بن دینار ، انبانا محمد بن سعید بن نبھان ، انبانا الحسن بن : الجوزي 

، حدثنا ابي ،    الحسین بن دوما ، حدثنا احمد بن نصر الذارع ، حدثنا صدقة بن موسى
حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن ابیھ موسى ، عن جعفر بن محمد ، عن ابیھ محمد ، عن 

صلى اهللا علیھ (خرجت مع رسول اهللا« : قال  )علیھ السالم(ن ابیھ الحسین ، عن عليابیھ علي ، ع

ھذا النبي المصطفى وعلي : اخرى ) بـ ( ذات یوم ، إذ مررنا بنخل ، صاحت نخلة  )وآلھ وسلم
 .فذكره إلى آخره  »المرتضى 

في »    ریاض مقبل« قد مر الكالم فیھ ، في الجواب على : احمد بن نصر الذارع   
ألیس من التلبیس ان یقوم خطیبكم ببث االحادیث الضعیفة « : الجواب على قولھ 

انا مدینة العلم « وحدیث  »علي خیر البشر « ؟ وذلك عند الكالم في حدیث » والموضوعة 
ورجحنا بطالن جرحھ لعدم الدلیل ، وكونھم لم یجرحوه إّال لروایة ھذا الحدیث ونحوه من  »

ودعواھم انھا منكرة ال یصح اعتمادھا بدون حجة ، . رونھا ولیست منكرة الفضائل التي ینك
بل اعتمادھا بدون حجة تقلید لھم ، وھم عندنا غیر محقین في استبعادھم للفضائل العلویة ، 

وقد نبھنا فیما سبق على ان من الدور أن یعتمد ابن . وما تقترن بھ من المعجزات النبویة 
على كالم الدارقطني أو غیره في راویھ ، والمتكلم في الراوي الجوزي في ابطال الحدیث 

لسان « فقد تقدم عن الدارقطني منقوًال من . جرحھ الجل روایتھ للحدیث ، وھذا من ذاك 
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« :    احتجاجھ للقدح في احمد بن نصر الذارع بروایتھ لھذا الحدیث ، وحدیث» المیزان 
 كالم الدارقطني البطال الحدیث ؟فكیف یحتج ابن الجوزي ب.  »علي خیر البشر 

 

 

 

 رمي النواصب للشیعة بسخافة العقول

 

 .وال سامح اهللا من نقلھ ألجل االحتجاج بھ ) :  154ص( قال مقبل   

أي مصیبة في ذلك یا مقبل ؟ أساءك تشبیھ علي باالنبیاء ؟ فقد ثبت تشبیھھ  :والجواب   
علیھ (لك ؟ أم ساءك اثبات وصایة عليبھارون ، واشتھر تشبیھھ بعیسى ، فأي منكر في ذ

 .؟ فالروایات فیھا كثیرة شھیرة ، وھي ال تخالف كتابًا وال سّنة  )السالم

ولقد عرف بولس سالمة النصراني سخافة عقول الشیعة ، ونظم ھذه : قال مقبل   
فترى الشیعة معجبین بذلك الكتاب ، » عید الغدیر « االحادیث الموضوعة في كتاب سماه 

 .لقد عرف فضل علي مسیحي ، والنواصب منكرون لھ : قولون وی

ان رمي الشیعة بسخافة العقول ال دلیل علیھ من الكتاب وال من السنة ،  :والجواب   
ولكنھ حملھ علیھ بغضھ لھم ، وھي دعوى كاذبة قلد فیھا سلفھ من النواصب ، الذین 

« لمنفرة عنھم ، مثل ما في كتاب یتجاھلون الحقائق ویصدقون في الشیعة اكاذیب خصومھم ا
البن حزم » الفصل « للشھرستاني من الروایات المرسلة ، وما في كتاب » الملل والنحل 

وال شك . ابن تیمیة من الدعایات التي یحاولون بھا تقریر سخافة عقولھم » منھاج « وما في 
فاما المراسیل تلك ان تصدیق خصوم الشیعة المبغضین لھم میل عن االنصاف ولو اسندوا ، 

 :فقبولھا انما ھو الن القابل لھا یبغضھم ویتطلب لھم المعایب ، كما قال الشاعر 

 عني وما سمعوا من صالح دفنوا*** ان یسمعوا سّبة طاروا بھا فرحا 

؟ وھم اھل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكیف تتصف بسخافة العقول اّمة صفوتھا آل الرسول  
والعقول فطرة اهللا التي . طار متباینة، واعصار مختلفة، وانساب متعدده بلدان مختلفة، واق

وقد اتّم خلق الشیعة ، واكمل لھم . فطر الناس علیھا ، وھي حجة اهللا األولى على عباده 
ومع ذلك ازدادوا ھدًى ونورًا باتباعھم للحق وأھلھ ، فاألولى ان . العقول ما اكملھا للناس 

ھاء األحالم، الذین ورد فیھم الحدیث الذي رواه البخاري في یرمى بسخافة العقول سف
فاني « :  )علیھ السالم(من النسخة المجردة عن الشروح عن علي) .  52ص 8ج( صحیحھ 

سیخرج قوم في آخر الزمان ، حداث االسنان ، : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا
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البریة ، ال یجاوز ایمانھم حناجرھم ، یمرقون من  من خیر قول: ، یقولون    سفھاء االحالم
 .الحدیث » الدین كما یمرق السھم من الرمیة 

دخولكم في ھذا الحدیث ، وانكم احق بالدخول فیھ من الخوارج  وقد بّینا الوجھ في  
 .كما فصلناه في موضع آخر . االولین ، الجتماع الصفات فیكم بوضوح وجالء 

 .» لقد عرف فضل علي مسیحي : ن ویقولو« : اما قولھ   

، ان    وانما ارادوا ، ان كانوا قالوا ذلك. ان فضل علي ظاھر ونوره باھر  :فجوابھ   
المسیحي عرفھ لجالئھ ووضوحھ وانتشار أدّلتھ ووضوحھا ، وسالمتھ من التعصب ضدھا ، 

ررت حیث ال مذھب لھ في ذلك یحامي عنھ ، كما تحامي النواصب عن مذھبھا ، ولو ح
النواصب افكارھا ، وتخلصت من تقلید اسالفھا في الجرح والتعدیل ، لعرفوا ما عرف 

 (: لقومھ  )علیھ السالم(ولكنھم كرھوھا فانصرفوا عنھا ، فنقول لھم كما قال نوح. غیرھم 
؟ ومن طالع في ھذا الجواب مع سالمتھ من تقلید  )28()أنلزمكموھا وانتم لھا كارھون 

ویعجب من عمى ابن الجوزي واضرابھ )علیھ السالم(لعثمانیة فانھ یتجلى لھ وضوح فضل عليا
وحدیث رد  »النظر إلى علي عبادة « : وحدیث » انا مدینة العلم « : ، حیث یردون حدیث 

. ، مع كثرة الطرق وورود الروایات فیھا من جھات مختلفة ومصادر متباینة    الشمس لعلي
وایات المشھورة ؟ بحیث ال ینكرھا إّال متعصب أو مقلد اعماه حسن ظنھ وما اشبھ تلك الر

 .باسالفھ ، واعتقاده انھم یعلمون ما ال یعلم 

 .وھم ال یعلمون ان عملھ مكیدة لالسالم : قال مقبل   

ان ھذه جھالة واضحة ، فان ھذه الفضائل ال تھدم االسالم ، ولم یخترعھا  :والجواب   
فكیف یجعلھا مكیدة لالسالم ؟ وھذه . ما في كتب المسلمین قد سبقوه الیھا بولس ، انما جاء ب

مبالغة في دعوى بطالنھا ، ولكنا قد اوضحنا بحمد اهللا في جملة منھا بطالن دعوى مقبل ، 
 .ونزید ان شاء اهللا بیانًا في غیر ما قد ذكرناه 
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 رد ُاسطورة ابن السوداء

 

وھم ال یعلمون ان عملھ مكیدة لالسالم ، واقتداء بعبد اهللا بن سبأ وشیعتھ ، : قال مقبل   
 .الذین كانوا سببًا في إشعال الفتن بین المسلمین من وقت الخلیفة الراشد إلى یومنا ھذا 

النواصب ان ھذه اسطورة مختلقة ال اساس لھا من الصحة ، وضعھا  :والجواب   
لتعمیة الناس عن الحقیقة ، ولو استطاع مقبل ان یورد لھا سندًا صحیحًا لجاء بھ ، لشدة 

الخ ، » ... كانوا سببا في اشعال الفتن « : حرصھ على تصحیح االسطورة ھذه ، اعني قولھ 
ولقد خیل لھ ما ال یقبلھ ذو فھم ومعرفة إذ كیف جعل بقایا القرن الذي قد قّرر انھم خیر 

لقرون ومن معھم من القرن الثاني الذي ھو یلیھم فیما قد قرره مقبل ، وروى في ذلك ا
الخ كیف جعلھم من الغباوة والجھل » ...    خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم« : الحدیث 

بحیث یصرفھم یھودي من صنعاء عن الحق الذي علیھ االمة مجمعة بزعمھم وفیھم بقایا 
وابن عباس وجمع كبیر منتشر في اقطار االسالم )علیھ السالم(مثل علي الصحابة المنظور الیھم

من علماء الصحابة والتابعین ؟ ثم یخدعھم ـ بزعمھم ـ ابن السوداء ویصرفھم عن مسألة 
صلى اهللا علیھ وآلھ (مفروغ منھا اجمعت علیھا الصحابة ـ بزعمھم ـ من بعد موت رسول اهللا

ربعة وعشرین عامًا ، واكدتھا ـ بزعمھم ـ فضائل للمتقدمین واستمرت علیھا األّمة نحو ا)وسلم
واكدتھا ـ بزعمھم ـ اآلیات الكریمة الدالة على فضل السابقین االولین ، )علیھ السالم(على علي

انتم غالطون ، انما الوالیة : ثم یاتي یھودي یظھر االسالم فیقول لھم . وعلى فضل الصحابة 
، فیتقبلونھا من ھذا الرجل    لعلي وھو الوصي بعده )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (بعد رسول اهللا

المجھول ، دون ان یسألوا علماءھم أو یسألوا علّیًا نفسھ ، وھو موجود یمكن ان یسالوه ، 
ویبلغ بھم اتباع الیھودي إلى ان یقوموا بالثورة على عثمان بناء على . فیتضح الحق بجوابھ 

ي حاضر ال یسألونھ ، وعلماء الصحابة غیره في المدینة ، وعل   ما أّصل لھم ابن السوداء
، العلماء الذین یعرفون علمھم وفضلھم ویاخذون دینھم عنھم ما زالوا على    ومصر والعراق

، فكیف یتصور ان یقبلوا اقوال رجل مجھول دون ان یسالوا علماءھم ؟ ثم یصروا   ذلك
ومسمع االّمة ، وتستمر قضیتھم حتى على العمل بھ في امر عظیم یجتمعون علیھ في مرآى 

یقتلوا الخلیفة دون ان یسالوا عالمًا أو یرشدھم عالم أو یصغوا لقول عالم ، كل ذلك یكون 
ھذا ماال یقبلھ عقل عاقل مفكر . منھم اتباعًا البن السوداء المزعوم ، واتباعا للرجل المجھول 
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ع على عدوھم ، واسندوھا من ، بل ھي خرافة وضعتھا النواصب لتزیین مذھبھم والتشنی
طریق ابن الفقعس الذي ال یصح انھ كان موجودًا في الدنیا ، فضًال عن صحة سنده ، بل 

 .السند موضوع والقصة فریة ما فیھا مریة 

والخالف بین اُالمة سابق من . واسباب الثورة على عثمان معروفة مشھورة بین اُالّمة   
 .اري في صحیحھ ، وكذلك اسباب حرب صفین والجمل یوم السقیفة ، وقد روى بعضھ البخ

ببولس ) بعید الغدیر ( فما اشبھ بولس سالمة صاحب الكتاب المسمى : قال مقبل   
 الیھودي الذي زعم انھ دخل في النصرانیة ، وكان ذلك مكیدة لیفسد على النصارى دینھم؟

یدخل في االسالم ، ان ھذا تضلیل واضح ، الن بولس سالمة نصراني لم  :والجواب   
وال ھو متبوع عند الشیعة ، وانما جاءھم بما وافق مذھبھم فاعجبھم ال غیر ، فال معنى 
لالطالة فیھ إّال التدلیس وایھام انھ متبوع ، وذلك من مقبل اتباعًا لطریقة اسالفھ في رمي 

 .الشیعة بالمذاھب المنفرة عنھم ، والتھجین علیھم بما ال اصل لھ 

ولكن غالة الشیعة ال یعقلون ، ولیتھم عرضوا دعوى بولس سالمة انھ :  قال مقبل  
ولن ترضى عنك الیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھم  (: یحب علیًا على قول اهللا سبحانھ 

 .اآلیة ، لیتضح لھم كذبھ واهللا المستعان  )29()

» لقد عرف فضل علي مسیحي : لون انھم یقو« : ان قول مقبل في الشیعة  :والجواب   
وھذا ظاھر النھ جاء بما ھو معروف عندھم ، فاما دعوى انھ یحب علیًا فھي غیر مقبولة . 

ال یحبك إّال مؤمن وال « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(منھ ان كان اّدعاھا ، وذلك لقول الرسول
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فھي في رسول اهللاما اآلیة .  )علیھ السالم(فھذا في علي »یبغضك إّال منافق 

، فقد یسخط    مع ان الرضا والحب غیر مترادفین وال یلزم من نفي الرضا نفي الحب. 
 .االنسان على من ھو محب لھ ، فاجتمع انھ محب لھ وانھ غیر راض عنھ 

مصنوعة ھذا وحدیث النخل الصیحاني ذكر لھ السیوطي سندًا ثانیًا ، فقال في الآللي ال  
حدثنا عبد : » فوائده    «قال ابو زكریا عبد الرحیم بن نصر النجاري في ) :  355ص 1ج( 

اهللا بن محمد بن زیاد ، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن میمون االسكندراني ، حدثنا حمدان بن 
عبد اهللا الرازي ، حدثنا ابن یحیى المعیطي ، عن جریر بن عبد الحمید الفھمي ، عن محمد 

صلى اهللا علیھ وآلھ (بینما رسول اهللا: بشار ، عن الفضل بن ھارون ، عن ابي الصدیق ، قال  بن

بعقیق السفلى في بستان عامر بن عبد القیس والبستان یخترق بالصیاح نخلة بنخلة ،  )وسلم
لم ، قال اهللا ورسولھ اع: ؟ قلنا اتدرون ما قالت النخلة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال رسول اهللا
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صلى (فسماھا رسول اهللا: قال  »صاحت ھذا محمد رسول اهللا ، ووصیھ علي ابن ابي طالب : 

 .انتھى . الصیحاني ، واهللا اعلم )اهللا علیھ وآلھ وسلم

فرائد    «روایة احمد بن نصر الذارع اقرب إلى الصواب من جھة النظر ، وفي : قلت   
تألیف المحدث الكبیر ابراھیم بن محمد  في فضائل علي وفاطمة والسبطین» السمطین 
ابي بكر بن احمد بن ) احمد بن ( اخبرنا الشیخ الزاھد جمال الدین محمد بن : الجویني 

في شھر ربیع اآلخر سنة ) جر آباد    (الخلیل الصوفي الخلیلي القزویني بقراءتي علیھ بـ 
كر بن محمد بن عامر انبأنا الشیخ ابو حفص عمر بن ابي ب: سبع وستین وستمائة قال 

، المالصق بالمسجد الحرام تجاه القبلة المعظمة ، في    التمیمي في منزلنا برباط الغزاونة
العشر األخیر من شوال سنة سبع وثالثین وستمائة بقراءتي علیھ ، عن ابي الھدى عیسى بن 

على بن ابي حدثنا الشیخ ابو عبد اهللا ی: الصوفي السبي االنصاري قال )    بن احمد( یحیى 
مسلم بن یعلى الصوفي القزویني بقراءتھ علینا في السادس من رجب سنة ثمان وستمائة 

اخبرني الشیخ ابو الھدى صواب بن عبد اهللا الحبشي خادم الضریح : بالحرم الشریف قال 
النبوي بالحرم الشریف تجاه الكعبة المعظمة ، زادھا اهللا شرفًا ، في التاسع والعشرین من 

انبأنا ابو العباس احمد بن عبد اهللا االصبھاني : قعدة سنة ستمائة بقراءتي علیھ قال ذي ال
حدثنا ابو نصر : انبأنا ابو سعید عبد اهللا بن محمد بن عبد الوھاب ، قال : بدمشق قال 

حدثنا كثیر ابن بشر ابو عمرو بن : حدثنا عثمان بن طالوت قال : منصور بن عبد اهللا قال 
حدثني ابو عمرو بن العالء القارئ ، عن ابي الزبیر ، عن جابر :    قال) كذا ( علي النحوي 

في بعض حیطان المدینة ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت یومًا مع النبي: بن عبد اهللا االنصاري قال 
ھذا محمد سید االنبیاء ، وھذا علي سید : في یده ، فمر بنخل فصاح النخل )علیھ السالم(وید علي

صلى اهللا (ھذا محمد رسول اهللا: صیاء ابو األئمة الطاھرین ، ثم مررنا بنخل فصاح النخل االو

إلى علي صلوات اهللا علیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھذا علي سیف اهللا ، فالتفت النبي)علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى .  )30(فسمي من ذلك الیوم بالصیحاني) : قال ( یا علي سّمھ الصیحاني : والھ فقال 

) دار إحیاء التراث العربي . ط  1505ص 4ج( والمؤلف ذكره الذھبي في التذكرة   
وسمعت من االمام المحدث األوحد االكمل فخر االسالم صدر الدین ابراھیم بن محمد :   فقال

روى لنا )   كذا   ( بن المؤید بن حمویھ الخراساني الجویني شیخ الصوفیة قدم علینا حدیث
عن رجلین من اصحاب المؤید الطوسي ، وكان شدید االعتناء بالروایة وتحصیل االجزاء ، 

                                                           
 . 137ص:  1ائد السمطین جفر) 30(
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على یده اسلم غازان الملك ، مات سنة اثنتین وعشرین وسبعمائة ، ولھ ثمان وسبعون سنة 
 .انتھى . رحمھ اهللا تعالى 

، فان صح ذلك فال یمتنع ان اهللا وقد یدعى ان النخل كان یسّمى صیحانیا من قبل البعثة   
، لعلمھ تعالى بما سیكون من   تعالى سماه صیحانیًا عند وضع اللغة العربیة والھام العرب لھا

صلى اهللا (ثم سماه رسول اهللا )علیھ السالم(وفضل علي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صیاحھ بفضل رسول اهللا

وال یلزم من تسمیتھ عند ذلك . عندما صاح للداللة على انھ سّمي صیحانیًا لذلك )علیھ وآلھ وسلم
ان ال یكون سّمي قبل ذلك ، ولیس في الحدیث انھ لم یكن یسمى صیحانیًا قبل ذلك ، فال 

 .نكارة فیھ من ھذه الجھة 
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 كالم ابن االمیر فى المعجزات التي لم تشتھر

 

،   اما من حیث عدم اشتھاره ، فالبن االمیر كالم جید في ان مثل ھذا ال ینكر  
التي رویت ولكنھ صالح في كثیر من المعجزات )علیھ السالم(وموضوعھ حدیث رد الشمس لعلي

فان المعجزات : قال )  117ص   (ولم تشتھر ، قال في الروضة الندیة شرح التحفة العلویة 
الرسولیة ال انحصار لھا ، وال نقل كل ما وقع منھا تواترًا ، وھذا انشقاق القمر في كمھ قبل 

بة رد أي رت( الھجرة قد وقع وال شك فیھ ، وما كان في الشھرة إّال قریبًا من ھذه الرتبة 
ومع ذكره في القرآن اختلف المفسرون ، ھل المراد ذلك أو غیره ؟ )  )علیھ السالم(الشمس لعلي

صلى اهللا علیھ وآلھ (وكم من معجزات نبویة ما نقلت إّال نقل اآلحاد ؟ والسبب انھ لما ثبتت نبوتھ

آن وظھرت معجزاتھ اقتصر الناس على اعظم المعجزات وادومھا وأبقاھا وھو القر)وسلم
 .الكریم ، فانغمرت المعجزات ولم ینقل منھا بالتواتر إّال البعض ، ولم ینقل نقل القرآن الخ 

، ونوح في    من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ« : حدیث ) :  155ص( قال مقبل   
فھمھ ، وابراھیم في حكمھ ، ویحیى بن زكریا في زھده ، وموسى في بطشھ ، فلینظر إلى 

 .موضوع وابو عمر متروك  )1()ج (  »لب علي بن ابي طا

عن ابن )   355ص  1ج  (اما سنده فھو ھكذا كما ذكره السیوطي في الآللي  :والجواب   
الحاكم ، حدثنا محمد بن احمد بن سعید الرازي ، حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ، : الجوزي 

موسى ، حدثنا ابو عمر االزدي ، عن ابي راشد الحبراني، عن ابي  حدثنا عبید اهللا بن
 .الحدیث » ..   من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ« : الحمراء مرفوعًا 

( انبانا :   بسنده إلى البیھقي قال)  170ص 1ج( واخرجھ صاحب فرائد السمطین   
و جعفر محمد بن احمد ابن سعید ، الحاكم ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ، حدثنا اب) االمام 

، حدثنا ابو عمر االزدي ،    حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ، حدثنا عبید اهللا بن موسى العبسي
من «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابي راشد الحبراني ، عن ابي الحمراء قال 

، وإلى ابراھیم في حلمھ ، وإلى   اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 1(
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یحیى بن زكریا في زھده ، وإلى موسى بن عمران في بطشھ ، فلینظر إلى علي بن ابي 
 . »طالب 

إنَّ ابراِھیم ألّواه َحلیٌم  (: ولعل ھذا ھو الصواب في الروایة ، لقول اهللا تعالى : قلت   
وفي شواھد التنزیل . ب ابن الجوزي حلمھ إلى حكمھ واهللا اعلم ، فلعلھ تصحف في كتا )2()

ثم جعلھ :  )3()َوَعّلَم آَدم االسَماء كلَّھا    (: للحاكم الحسكاني تحت ذكر قول اهللا تعالى 
حدثني ابو نصر بقراءتي علیھ من اصل : المصطفى شبھ آدم في علمھ فیما اخبرنا الشیخ 

و عمرو محمد بن جعفر المزكي امالء ، حدثني محمد بن حمدون سماعھ غیر مرة ، حدثنا اب
حدثنا ابو عثمان : حدثنا عبید اهللا بن موسى قال : بن عیسى الھاشمي ، حدثني جدي قال 

فأقبل علي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا عند النبي: االزدي ، عن ابي راشد ، عن ابي الحمراء قال 
من سره ان ینظر إلى آدم في علمھ ، ونوح في فھمھ ، « :  )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(، فقال النبي

رواه جماعة عن عبید اهللا بن  .»    وابراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى علي بن ابي طالب
: حدثنا الحاكم ابو عبد اهللا الحافظ امالء قال : موسى العبسي ، وھو ثقھ من اھل الكوفة قال 

حدثنا عبید : حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال : رازي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد ال
قال رسول : حدثنا ابو عمر ، عن ابي راشد ، عن ابي الحمراء قال : اهللا بن موسى قال 

من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ ، وإلى « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
، وإلى موسى في بطشھ ، فلینظر إلى علي بن    زھده ابراھیم في حلمھ ، وإلى یحیى في

 .انتھى . » ابي طالب 

باسناده عن عبید )  280ص 2ج( وھذا الحدیث في ترجمة االمام علي بن ابي طالب   
: ، عن ابي الحمراء قال    انبانا ابو عمرو االزدي ، عن ابي راشد الحبراني: اهللا بن موسى 
من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في « :  )آلھ وسلمصلى اهللا علیھ و(قال رسول اهللا

فھمھ ، وإلى ابراھیم في حلمھ ، وإلى یحیى بن زكریا في زھده ، وإلى موسى ابن عمران 
 .انتھى . » في بطشھ ، فلینظر إلى علي بن ابي طالب 

یؤتي الحكمة   (: للحاكم الحسكاني عند ذكر قول اهللا تعالى » شواھد التنزیل « وفي   
حدثنا ابو یوسف : اخبرنا احمد بن عتبة قال : اخبرنا علي بن احمد ، قال :  )4()من یشاء 

حدثنا یحیى العماني ، عن ابي مالك الجنبي ، عن بالل بن ابي مسلم : یعقوب بن اسحاق قال 
من «  : )اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (قال رسول اهللا: ، عن ابي صالح الحنفي ، عن ابن عباس قال 
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اراد ان ینظر إلى ابراھیم في حلمھ ، وإلى نوح في حكمتھ ، وإلى یوسف في اجتماعھ ، 
 .انتھى . » فلینظر إلى علي بن ابي طالب 

اخبرنا ابو القاسم عبد العزیز ابن علي : قال )  133ص 1ج( وفي امالي المرشد باهللا   
اخبرنا ابو القاسم عمر بن محمد بن ابراھیم بن سنبك :  بن احمد االزجي بقراءتي علیھ قال

حدثنا ابو بكر : حدثنا ابو الحسین عمر بن الحسین بن علي بن مالك االشناني قال : قال 
حدثني : حدثنا موسى بن ابراھیم المروزي االعور قال : محمد بن زكریا المروروذي قال 

، عن ابیھ محمد بن علي ، عن ابیھ موسى بن جعفر بن محمد ، عن ابیھ جعفر بن محمد 
« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا:   قال)علیھم السالم(، عن علي  علي بن الحسین ، عن ابیھ

من اراد ان ینظر إلى موسى في شدة بطشھ ، وإلى نوح في حلمھ ، فلینظر إلى علي بن 
 .انتھى . » ابي طالب 

في شرح » كرامة االولیاء « الحسن بن یحیى في حاشیة  قال السید عبد اهللا بن الھادي  
واخرجھ المرشد باهللا بسند »   ان فیك من عیسى بن مریم مثًال« : حدیث احمد بن حنبل 

» یا علي ان فیك مثًال من عیسى بن مریم « : صحیح رجالھ من اھل البیت وشیعتھم بلفظ 
والغرض ھنا » ریاض مقبل    «ن الحدیث اتمھ ، وقد مر ذكره وذكر السند في الجواب ع

الحدیث ، الن السند  »من اراد ان ینظر إلى موسى «  :)علیھ السالم(بیان صحة حدیث علي
 .واحد ، وقد افاد السید عبد اهللا انھ صحیح ، یعني على قواعد االصحاب 

اخبرنا احمد بن محمد بن عبد الوھاب ، حدثنا ) :  212ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
سین بن محمد بن الحسین العدل العلوي ، حدثنا محمد بن محمود ، حدثنا ابراھیم بن الح

مھدي األبلي ، حدثنا ابراھیم بن سلیمان بن رشید ، حدثنا زید بن عطیة ، حدثنا ابان بن 
من اراد ان ینظر إلى «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: فیروز ، عن انس بن مالك قال 

 .انتھى  .» ، وفقھ نوح ، فلینظر إلى علي بن ابي طالب  علم آدم

ردًا على ابن الجوزي )  356وص 355ص 1ج( قال السیوطي في الآللي المصنوعة   
اخبرنا ابي ، حدثنا علي :   قال الدیلمي: لھ طریق آخر عن ابي سعید قال ابن شاھین : قلت : 

دثنا الفضل الكندي ، حدثنا عبد اهللا بن بن دكین القاضي ، حدثنا علي بن محمد بن یوسف ، ح
محمد بن الحسن مولى بني ھاشم بالكوفة ، حدثنا علي بن الحسین ، حدثنا محمد بن ابي 

عن ابي اسحاق السبیعي ، عن  )6(بن موسى ، حدثنا العالء )5(ھاشم النوفلي ، حدثنا عبد اهللا

                                                           
 .یاتي عن الخوارزمي عبید اهللا ) 5(
 .ان السند واحد  في سند الخوارزمي عن كامل ابي العالء ، والظاھر) 6(
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عن ابي الحمراء بھ ، أي بحدیث ابي الحمراء السابق ذكره الذي اورده ابن  )7(ابي داود مقنع
 »... من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ « : الجوزي ونقلھ مقبل ونقلناه من  كتاب مقبل 

 . الحدیث 

حدثنا :    قال ابن شاھین في السنة: وورد عن ابي سعید : » الآللي « قال السیوطي في   
، حدثنا عبید اهللا    محمد بن الحسین بن حمید بن الربیع ، حدثنا محمد بن عمران بن حجاج

بن موسى ، عن ابي راشد یعني الحماني ، عن ابي ھارون العبدي ، عن ابي سعید الخدري 
صلى اهللا علیھ (فاقبل علي بن ابي طالب فادام رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بيكنا حول الن: قال 

من اراد ان ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في حكمھ ، « : النظر إلیھ ثم قال  )وآلھ وسلم
 .انتھى . واهللا اعلم  »وإلى ابراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى ھذا 

وأیضًا ) :  281ص 2ج( م علي من تاریخ ابن عساكر وقال المحقق على ترجمة االما  
مؤسسة . ط  310ص( من مناقبھ )  19( من الفصل )  31( رواه الخوارزمي في الحدیث 

عن شھردار الدیلمي ، عن ابیھ ، عن مكي بن دلیر القاضي ، عن علي بن ) النشر االسالمي 
الكندي ، عن عبد اهللا بن محمد بن الحسن مولى  )8(محمد بن یوسف ، عن علي بن الفضل

بن ابي ھاشم النوفلي ، عن عبید اهللا بن  )9(بني ھاشم ، عن علي بن الحسین ، عن احمد
ق السبیعي ، عن أبي داود نفیع ، عن ابي موسى ، عن كامل ابي العالء ، عن ابي اسحا

من اراد « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الحمراء مولى النبي
، وإلى عیسى في زھده ، فلینظر إلى    ان ینظر إلى ادم في علمھ ، وإلى موسى في شدتھ

 .موضوع : بھذه الجملة فساد قول ابن الجوزي  فظھر. انتھى . فاقبل علي . » ھذا المقبل 

وصیي وموضع سري وخلیفتي في اھلي وخیر « : حدیث )  157ص( قال مقبل في   
صلى (سل رسول اهللا: قلت لسلمان الفارسي « : ، خبر  »من اخلف بعدي علي بن ابي طالب 

من كان وصي : ك ؟ قال یا رسول اهللا من وصی: من وصیھ ؟ فقال لھ سلمان  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
فإن وصّیي ووارثي ، یقضي دیني وینجز موعدي  ) :قال ( یوشع بن نون ، : ؟ قال موسى 

ذكر ابن الجوزي لھذا الحدیث اربع طرق ـ  .» ، وخیر من اخلف بعدي علي بن ابي طالب 
: حبان ففیھ اسماعیل بن زیاد ، قال ابن : ھذا حدیث ال یصح ، اما الطریق االول : ثم قال ـ 

متروك وقال عبد الغني : ال یحل ذكره في الكتب إّال على سبیل القدح فیھ ، وقال الدارقطني 
واما الطریق الثاني ففیھ مطر . اكثر رواة ھذا الحدیث مجھولون وضعفاء : بن سعید الحافظ 

                                                           
 .]نفیع  [یاتي عن الخوارزمي ) 7(
 ) .المؤلف . ( كما في سند الدیلمي ، راجعھ قبل اسطر  لعلھ ـ عن الكندي ـ) 8(
 ) .المؤلف ( في سند الدیلمي ـ محمد ـ ) 9(
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ھ وفی. متروك الحدیث : منكر الحدیث ، وقال ابو الفتح االزدي : بن میمون ، قال البخاري 
یروي عن : ، قال ابن حبان    واما الطریق الثالث ففیھ خالد بن عبید. جعفر وقد تكلموا فیھ 

واما الطریق الرابع فان . انس نسخة موضوعة ال یحل كتب حدیثھ إّال على جھة التعجب 
 .قیس بن مینا من كبار الشیعة وال یتابع على ھذا الحدیث 

 »   عـلي وصّیي«  :مینا عن سلمـان بحدیث  قیس بن: قال فـي المیزان : قال مقبل   
 .انتھى . وھذا كذب 

ان ھذا الجرح غیر مقبول النھ من خصوم في خصومھم ، : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
أال ترى ان الذھبي . والن الجارحین یعتمدون في الجرح على روایة الراوي ھذه االحادیث 

حھ بانھ روى ما ھو كذب بزعم الذھبي ؟ فال جعل الحدیث في ترجمة مینا للداللة على جر
 .یقلدھم في ھذا إّال من ھو مثلھم في العقائد والتعصب ضد الشیعة والتساھل في جرحھم 

 :» فیھ اسماعیل بن زیاد « : وقولھ   

شیخ :    فقال)  129ص 1ج( ذكره ابن حبان في كتاب المجروحین والضعفاء : اقول   
إّال على دعواه انھ روى عن غالب القطان ، عن المقبري ،  دجال ال یحل ذكره في الحدیث
ابغض الكالم إلى اهللا الفارسیة ، « : قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن ابي ھریرة ، عن النبي

قال ابن » وكالم الشیاطین الخوزیة ، وكالم اھل النار البخاریة ، وكالم اھل الجنة العربیة 
. الخ ... ، وھذا موضوع ال اصل لھ    صم بن عبد اهللا البلخيرواه عنھ ابو عصمة عا: حبان 

فھذه دعوى على اسماعیل ال نسلم انھ رواه ، ولو كان رواه لكان ینبغي اسناده من ابن حبان 
وابن حبان متھم بالحقد على اسماعیل وتطّلب جرحھ بالكذب علیھ ، من اجل روایتھ . إلیھ 

 . )علیھ السالم(یحاربون روایات الوصیة لعليالنھم )علیھ السالم(حدیث الوصیة لعلي

: فقال »    تھذیب التھذیب« و » لسان المیزان « وكالم ابن حبان نقلھ ابن حجر في   
رواه عنھ ابو عصمة عامر بن عبد اهللا البلخي نقلھ في المیزان بلفظ عاصم ، وقد بسط 

مقبوال في الشواھد على اقل ترجمتھ وافاد انھ اخرج لھ ابن ماجة ، وذلك یدل على انھ یراه 
 .وزاد الذھبي روایتین مرسلتین عن اسماعیل فال حجة فیھما . تقدیر 

 1ج   (في ترجمة اسماعیل بن زیاد » تھذیب التھذیب « ھذا وقال ابن حجر في   
حیث قال . الخ » ... ابغض الكالم « بعد ان اورد كالم ابن حبان في ھذا الحدیث )  300ص
اصل لھ ، الخ ، كذا قال ـ أي ابن حبان ـ واتھم بھ اسماعیل ھذا ،  حدیث موضوع ال: 

روى عن : واسماعیل ھذا بلخي من شیوخ البخاري خارج الصحیح ، ذكره الخطیب فقال 
» التاریخ الكبیر « ثم اسند من طریق البخاري في . حسین الجعفي ، وزید بن الحباب 
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ابو اسحاق البلخي ، ثنا حسین الجعفي ، فذكر ) كذا    (حدثنا اسماعیل بن زید : للبخاري قال 
.  247مات سنة : في زكاة الركاز ثم ، قال البخاري  )رضي اهللا عنھ(حدیثًا موقوفًا على علي

انتھى .   حدیث ابغض الكالم ـ ممن ھو دون البلخي   فلعل اآلفة في الحدیث یعني ـ. انتھى 
 .المراد 

اعیل لئال یرد علیھ بالكالم في من ھو دون وابن حبان متھم بحذف السند إلى اسم  
والراجح انھ لیس لھ . اسماعیل البلخي من رجال السند إلیھ ، ان كان لھ سند إلى اسماعیل 

، ولو كان لھ سند لكان ابن حجر   سند وانما ألزقھ ابن حبان باسماعیل لیحتج بھ على جرحھ
م في احد رجالھ أو كلھم ولم یكتف مظنة ان یطلع علیھ لسعة اطالعھ ، ولو اطلع علیھ لتكل

بسم  (: وقد سبق ان اتھمنا ابن حبان وذلك في » فلعل اآلفة ممن ھو دون البلخي « : بقولھ 
 .فتبین فساد اعتماد ابن الجوزي على كالم ابن حبان )   اهللا الرحمن الرحیم

وال نسلم  فھذه روایة مرسلة عن الدارقطني» متروك : وقال الدارقطني « : واما قولھ   
ان الذي تكلم فیھ الدارقطني غیر » تھذیب التھذیب « صحتھا عنھ ، وقد حقق ابن حجر في 

في ترجمة » تھذیب التھذیب   «ھذا ، وھو اسماعیل بن ابي زیاد السكوني ، واحتج لذلك في 
 .وتبین لي ان الذي تكلم فیھ الدارقطني ھو السكوني : اسماعیل بن زیاد البلخي وقال 

ا كالم عبد الغني فھو كالم في السند االول ، الن فیھ عن جریر بن عبد الحمید ، وام  
وال نسلم . عن اشیاخ من قومھ ، ولكنھ قد دل ذلك على تاكد الروایة لكون االشیاخ جماعة 

صحة التضعیف ، النھ متھم بالتعصب لمحاربة حدیث الوصیة ، وان سلم في السند الذي 
 .ھد بعضھا لبعض لتعددھا في روایة ھذا الحدیث تكلم فیھ ، فاالسانید یش

 .واما مطر بن میمون ، فقد سبق الجواب فیھ بما فیھ كفایة ، وھو مطر بن ابي مطر   

حاكیا )    358ص 1ج( ولنذكر اسانید الحدیث ، قال السیوطي في الآللي المصنوعة   
الجبار ، انبانا ابو عبد اهللا  اخبرنا محمد بن ناصر ، انبانا المبارك بن عبد: عن ابن الجوزي 

الصوري ، حدثنا عبد الغني بن سعید ، انبانا ابو بكر احمد ابن محمد النرسي ، حدثنا محمد 
بن الحسین االشناني ، حدثنا اسماعیل بن موسى السدي ، حدثنا عمر بن سعید ، عن 

) : كذا ( قال اسماعیل بن زیاد ، عن جریر بن عبد الحمید الكندي ، عن اشیاخ من قومھ ، 
صلى اهللا (سالت رسول اهللا: ؟ قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من وصي رسول اهللا: اتینا سلمان فقلنا 

وصّیي وموضع سري وخلیفتي في اھلي وخیر من اخلفھ « : من وصیھ فقال :  )علیھ وآلھ وسلم
 .» بعدي علي 
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حدثنا الھیثم بن خلف ، حدثنا : حاكیا عن ابن الجوزي عن االزدي : ثم قال السیوطي   
محمد بن ابي عمر الدورقي ، حدثنا اسود بن عامر بن شاذان ، حدثنا جعفر بن احمد ، عن 

من وصیھ ؟ فقال لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اسأل رسول اهللا: قلت لسلمان : مطر ، عن انس ، قال 
فان « : قال . یوشع : ؟ قال من كان وصي موسى «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قالسلمان ، 

 .» وصّیي ووارثي یقضي دیني وینجز موعدي ، وخیر من اخلف بعدي علي 

عن ابن الجوزي ، عن ابن حبان ، حدثنا عبد اهللا بن محمود بن : ثم قال السیوطي   
، عن انس ) كذا ( بن عبید العتكي ابي عاصم سلیمان ، حدثنا العالم بن عمران ، عن خالد 

: ثم قال خالد . » علي وصّیي وموضع سري وخیر من اترك بعدي «  :عن سلمان مرفوعًا 
 .انتھى . روى عن انس نسخة موضوعة 

في »    المجروحین والضعفاء« نسخة الآللي فیھا غلط ، والذي في كتاب : قلت   
عبید العتكي من اھل البصرة ، كنیتھ ابو عصام سكن  خالد بن: ترجمة خالد بن عبید ھكذا 

. روى عنھ ابو عاصم والعالء بن عمران ، واھل مرو ) بن مالك ( مرو ، روى عن انس 
ما لھا اصل یعرفھا من لیس الحدیث صناعتھ ( یروي عن انس بن مالك بنسخة موضوعة 

انھ قال لعلي بن  )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(عن انس ، عن سلمان ، عن النبي: منھا ) انھا موضوعة 
، حدثناه عبد  »ھذا وصّیي وموضع سري ، وخیر من اترك بعدي «  : )علیھ السالم(ابي طالب

ال تحل كتابة : ثم قال ابن حبان . ، ثنا العالء بن عمران عنھ ) بن سلیمان ( اهللا بن محمود 
 .حدیثھ إّال على جھة التعجب 

على دعواه ھذه ، إّال روایة ھذا الحدیث وال داللة فیھا  انھ لم یورد حجة :والجواب   
على كذب الراوي ، النھا ال تخالف الكتاب وال السنة ، ومع ذلك لم ینفرد بالروایة عن انس 

 .بل تابعھ مطر كما مر 

حدثنا ابراھیم بن : عن ابن الجوزي ، عن العقیلي ) :  358ص 1ج( وقال السیوطي   
یز بن الخطاب ، حدثنا علي بن ھاشم ، عن اسماعیل ، عن جریر بن محمد ، حدثنا عبد العز

وصیي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: شراحیل ، عن قیس بن مینا ، عن سلمان ، قال 
عن ابن الجوزي ، انبانا علي بن عبید اهللا : ثم قال السیوطي . » علي بن ابي طالب 

سمسار ، حـدثنا عیسى ابن علي الوزیر ، حدثنا البغوي ، الزاغوني ، انبانا احمد بن محمد ال
حدثنا محمد بن حمید الرازي ، حدثنا علي بن مجاھد ، حدثنا محمد بن اسحاق ، عن شریك 

لكل نبي وصي « : بن عبد اهللا ، عن ابي ربیعة االیادي ، عن ابن بریدة ، عن ابیھ مرفوعًا 
انبانا : عن ابن الجوزي ، عن الحاكم : ثم قال السیوطي . » وان علیًا وصیي ووارثي 
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محمود بن محمد المطوعي ، انبانا ابو جعفر محمد بن احمد بن زاذیة ابو عبد الرحمن احمد 
، عن محمد بن اسحاق ، عن شریك    ، حدثنا سلمة بن الفضل) كذا   (بن عبد اهللا الغریاني 

ان لكل نبي    «: ابیھ مرفوعًا بن عبد اهللا ، عن ابي ربیعة االیادي ، عن ابن بریدة ، عن 
 . » وصیا ووارثًا ، وان وصّیي ووارثي علي بن ابي طالب 

اخبرنا ابو نصر الطحان اجازة ، عن ابي ) :  200ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
، حدثنا    حدثنا عبد الحمید بن موسى ، حدثنا محمد بن احمد بن سعید: الفرج الخیوطي 

حدثنا سلمة بن الفضل ، عن ابي اسحاق ، عن شریك بن عبد اهللا ، محمد بن حمید الرازي ، 
«  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابي ربیعة االیادي ، عن عبد اهللا بن بریدة قال 

 .انتھى . » ووارثي علي بن ابي طالب ) كذا ( لكل نبي وصي ووارث ، وان وصیتي 
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 )علیھ السالم(إثبات إمامة أمیر المؤمنین

 

والروایات في اثبات وصایة امیر المؤمنین كثیرة ، وقد جمع جملة منھا المؤلفون في   
وترجمة . للسید العالمة عبد اهللا بن الھادي » كرامة االولیاء « فضائلھ ، ومن احسنھا حاشیة 

لدات وما علیھا من تحقیق المحمودي ، في ثالثة مج» تاریخ ابن عساكر « االمام علي من 
مطبوعة منشورة في طبعتین وھو ینقل من كتب المحدثین ینقل الحدیث باسناده ، ویذكر 

فال نطیل في ھذا الجواب بما قد كفانا مؤونتھ ، بل نحیل علیھ في . الكتاب والجزء والصفحة 
 .بقیة الجواب ان شاء اهللا 

ریجھ لحدیث ، وتخ   ومن اطلع على تخریجھ لحدیث الغدیر ، وتخریجھ لحدیث الطیر  
. المنزلة ، وتخریجھ لحدیث سد االبواب إّال باب علي ، وحدیث رد الشمس وغیر ذلك 

عرف انھ قد افاد واجاد ، وان ھذا الكتاب قد صار خزانة علم كثیر ، فانصح كل طالب علم 
وكل منصف باقتناء ذلك الكتاب ومطالعتھ بجد وامعان وتحریر فكر ، لیحصل على فائدة 

ومع سھولة في . جمع المتفرق ، وقرب البعید ، وسھل تناول الفائدة للطالبین  عظیمة ، فقد
بحیث صار الكتاب ، في جمعھ للفوائد وتقییده للشوارد . واتقان في االسلوب .   العبارة

واحادیث الوصیة . وتسھیلھ للموارد ، یصلح للمبتدئ والمنتھي ، ویستفید منھ العالم والجاھل 
من الطبعة الثانیة و )   100ص   (الث وفي الجزء االول بعضھا في في اول المجلد الث

 .  ) 107وص 105وص 104وص 103وص 102ص   (

فقد جمع جملة وافرة في اثبات امامة » كرامة االولیاء « ونزید ھنا مما في حاشیة   
عن تزید على اربعین حدیثا ، وذلك في شرح حدیث احمد بن حنبل  )علیھ السالم(امیر المؤمنین

 .الحدیث .    »  ال تقع في علي فانھ مني وانا منھ وھو ولیكم بعدي« بریدة 

) المنیر   (اخرج االمام االعظم القاسم بن ابراھیم في الكامل : الخامس :  )رحمھ اهللا(قال  
اخبرنا یحیى بن العالء ، عن عمھ شعیب ابن خالد ، عن سلمة : من حدیث عبد الرزاق قال 

یا « : حدیثا كثیرا وفیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا بن عباس ، وسرد عن النبي ان عبد: بن كھیل 
سید المسلمین وامیر المؤمنین ، علمھ علمي والوصي  ـ )علیھ السالم(ـ یعني علیًا ام سلمة ھذا

على اھل بیتي من بعدي ، وقریني في الدنیا واآلخرة وبابي الذي یؤتى منھ والوصي في 
 .  »   فة على االخیار من امتياھلي ، والخلی
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نا المعمر ابو اسحاق ابراھیم بن عمر ابو : قال ) الكنجي ( اخرج محمد بن یوسف   
اخبرنا ابو : الكاشعري ، اخبرنا الشیخان ابن بطي والكاغدي قال ابو الفتح ) كذا ( یوسف 

: قال  )10(اخبرنا ابو بكر احمد بن علي الطریس: الفضل بن خیران ، وقال ابو المظفر 
اخبرنا ابو علي بن شاذان ، اخبرنا عبد اهللا بن جعفر بن درستویھ ، اخبرنا ابو یوسف 
یعقوب بن سفیان الفسوي في مشیختھ ، حدثنا ابو طاھر محمد بن قثم الحضرمي ، حدثنا 

عیسى الرملي ، عن االعمش ، عن حبیب بن ابي حسن بن حسین العرني ، حدثني یحیى بن 
ألّم سلمة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ثابت ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 

لحمھ من لحمي ، ودمھ من دمي ، وھو مني بمنزلة ھارون ،   ھذا علي بن ابي طالب«  :
ا علي امیر المؤمنین ، وسید المسلمین ، من موسى إّال انھ ال نبي بعدي ، یا ام سلمة ، ھذ

وبابي الذي أوتى منھ ، اخي في الدنیا واآلخرة ، ومعي ) كذا    (، ووصیتي   ووعاء علمي
 .في المقام األعلى ، یقتل القاسطین والناكثین والمارقین 

ي اخرج محمد بن سلیمان ـ یعني الكوف: السادس : ھنالك  )رحمھ اهللا(وقال السید عبد اهللا  
اخبرنا عبد اهللا بن :   في المناقب ـ حدثنا ابو احمد ، عن عبد الرحمن بن احمد الھمداني قال

حدثني جعفر بن محمد عن : مسلم ، عن اسماعیل بن ابان ، عن ابي الصباح الكناني ، قال 
، ووصّیي ،    یا علي انت اخي«  :لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال  )11(ابیھ

وانت امین النبیین ، :  ـ إلى ان قال في الحدیث ـونصیحي ، وصاحبي ، وخالص امتي 
 .» وامام الغّر المحجلین ،    وخاتم الوصیین ، وقائد الشھداء والصدیقین

عن المقرئ عیسى بن ابي الفضل ) یعني الكنجي ( اخرج محمد بن یوسف : السابع   
، اخبرنا عبد الواحد    علي) ھو ابن عساكر ( اخبرنا محدث الشام ابو القاسم : لسلیماني قال ا

بن سعید ) ھو ابن عقدة ( بن محمد بن عبد اهللا بن مھدي ، اخبرنا ابو العباس احمد بن محمد 
، حدثنا خزیمة بن ماھان ) كذا ( الھمداني ، حدثنا محمد بن احمد بن الحسن القطراني 

: ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال    ي ، حدثنا عیسى بن یونس عن االعمشالمروز
؟ یاتي على الناس یوم ما فیھ راكب إال نحن اربعة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

انا على البراق ، واخي صالح : فداك ابي وامي من ھؤالء االربعة ، قال : فقال لھ العباس 
واسد رسولھ على ناقتي ) اسد اهللا (  التي عقرھا قومھ ، وعمي الحمزة على ناقة اهللا

العضباء ، واخي علي بن ابي طالب على ناقة من نوق الجنة مدّبجة الحسن ، علیھ حلتان 
خضراوان من كسوة الرحمن ، على راسھ تاج من نور لذلك التاج تسعون ركنا ، على كل 

                                                           
 .لعلھ بالظاء المعجمة ) 10(
 ) .المؤلف . ( بیاض لبقیة السند ) 11(
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ال إلھ : ، وبیده لواء الحمد ، ینادي    ثالثة ایام ركن یاقوتة حمراء تضيء للراكب مسیرة
من ھذا ؟ ملك مقرب أو نبي مرسل أو حامل : إّال اهللا محمد رسول اهللا ، فیقول الخالئق 
لیس ھذا بملك مقرب وال نبي مرسل وال حامل :    العرش ؟ فینادي مناد من بطنان العرش

وامیر المؤمنین وقائد الغر  عرش ، ھذا علي بن ابي طالب وصي رسول رب العالمین ،
واخرج . ھذا سیاق الحافظ في فضائلھ : قال محمد بن یوسف . » المحجلین إلى جنات النعیم 

اخبرني ابو الولید الحسن : الحدیث ابو بكر الخوارزمي المعتزلي ، واخرجھ الخطیب قال 
بن اسماعیل  ، وخلف بن محمد  بن محمد بن سلیمان الحافظ ، حدثنا محمد بن نصر بن خلف

حدثنا ابو عثمان سعید بن سلیمان بن داود الشرعي ، حدثنا أبو الطیب حاتم بن : قاال 
، لقیتھ ببغداد ، عن االعمش باختالف في بعض    منصور الحنظلي ، حدثنا المفضل بن سلمة

 .الفاظھ 

. في ترجمة المفضل بن مسلم وھو ھكذا في السند » تاریخ الخطیب « ھو في : قلت   
وھذا حدیث منكر تفرد بروایتھ اھل بخارى ، ورجالھ فیھم غیر : قال الخطیب : ال السید ق

دعوى تفرد اھل بخارى :    قال السید عبد اهللا. واحد مجھول وآخرون معروفون بغیر الثقة 
ووجدت لھ : قال السیوطي . بھ جھل ، وقد ساق محمد بن یوسف سنده بغیر ھذه الطریق 

علیھ (قال شاذان في فضائل علي: غیر روایة عبد اهللا ابن احمد ـ قال  طریقًا اخرى ـ اي من

حدثنا ابو طالب عبد اهللا بن محمد ابن عبد اهللا الكاتب بعكبرى ، حدثنا ابو القاسم عبد :  )السالم
اهللا بن محمد بن غیاث الحراسي ، حدثني احمد بن عامر بن سلیم الطائي ، حدثنا علي بن 

الحدیث ـ اتمھ » ... لیس في القیامة راكب غیرنا « : ئھ مرفوعًا موسى الرضا ، عن آبا
ھذا علي بن « :  وفي لفظ الخطیب» ھذا الصدیق االكبر علي بن ابي طالب « :  السید وفیھ

ابي طالب ، امیر المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین إلى جنان رب العالمین ، 
ان عابدًا عبد اهللا بین الركن والمقام الف عام والف افلح من صدقھ وخاب من كذبھ ، ولو 

عام حتى یكون كالشن البالي لقي اهللا مبغضًا آلل محمد اكبھ اهللا على منخره في نار 
 . ولیس فیھما لفظ الوصیة، ولكن الشيء بالشيء یذكر. انتھى. »جھنم

د شاذان ، سنده من عن: قال السید عبد اهللا بعد ذكر الحدیث الذي ذكره السیوطي   
، وھو عندنا من ثقات   وسكت السیوطي على سنده ، إّال احمد بن عامر فانھ زعم انھ وضاع

اصحابنا وخیار شیعتنا ، وقد صحح أیضًا روایتھ المنصور باهللا عبد اهللا بن حمزة ، 
 .والمنصور باهللا القاسم بن محمد 

ظنھ سھوًا من سیدي عبد اهللا ا» إال احمد بن عامر فاّنھ زعم انھ وضاع « : قولھ : قلت   
، والكالم ھو في ابنھ عبد اهللا ، وقد ذكرت فیما مر كالم السیوطي وحكایتھ عن الذھبي 
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وھذه الطریق من : ، وقولھ    وذكره للسند عن احمد بن عامر من غیر طریق ابنھ عبد اهللا
 .فراجعھ فیما مر . انتھى . روایة غیر االبن واالب موثق 

 :عبد اهللا ثم قال السید   

اخرج محمد بن سلیمان ـ یعني الكوفي في المناقب ـ عن محمد ابن : الحادي عشر   
منصور ، عن ابي ھاشم الرفاعي ، عن عمر بن سعد ، عن اسماعیل البزار ، عن اشیاخ من 

:  ؟ قال    من ھو)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جئنا نسألك عن وصي النبي: اتینا سلمان فقلنا : كندة قالوا 
ان وصّیي وموضع سّري «  :من وصیك ؟ فقال : فقلت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سألت النبي

. ،  ولھذا الحدیث شواھد  »وخلیفتي في اھلي وخیر من اترك بعدي علي بن ابي طالب 
محمد بن منصور ، عن عباد ، عن علي بن ھاشم ، عن اسماعیل البزار ، عن خالد بن 

: قلت  ھل تعلم من كان وصي موسى ؟ «: عن سلمان بلفظ  )12(اهشراحیل ، عن فلس بن باب
محمد بن  فان وصیي علي بن ابي طالب ھو خیر امتي بعدي ؟: نعم ، یوشع بن نون قال 

ن عبد اهللا ، عن سماك بن حرب ، ، عن علي بن ھاشم ، عن ناصح ب   منصور ، عن عباد
لبیك واسرعت إلیھ ، : ، قلت  یا سلمان: قال : عن ابي سعید الخدري ، عن سلمان بلفظ 

النھ : ؟ قلت ولم كان ذلك : یوشع ابن نون قال : ؟ قلت  تعلم من كان وصي موسى:   قال
فاني اشھدك ان علیًا خیرھم وافضلھم « : كان یومئذ اخیرھم وافضلھم واعلمھم ، قال 

محمد بن منصور ، عن الحكم بن سلیمان . » فھو ولیي ووصیي ووارثي : قال  واعلمھم
اخبرنا ابن اسماعیل عن اسد بن سعید النخعي ، عن مطر ، عن انس ، عن سلمان قال : قال 

وخلیفتي في اھلي ،  ان خلیلي ووزیري« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: 
انتھى ، یعني ما . » وخیر من اترك بعدي یقضي دیني ، وینجز موعدي علي بن ابي طالب 

 .نقلھ عن محمد بن سلیمان الكوفي من مناقبھ 

 :قال السید عبد اهللا   

اخرج ابن سوف ـ یعني الكنجي في مناقبھ ـ عن علي بن المعتز النجار : الخامس عشر   
اخبرنا علي بن احمد ، اخبرنا ) كذا ( رك بن الحسن بن احمد السھروري بدمشق ، عن المبا

احمد بن ابراھیم ، حدثنا حسن بن محمد بن حسین ، حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد 
العمیري ، حدثنا عباد بن یعقوب ، حدثنا علي ) كذا ( اهللا ، حدثنا الحسن بن علي بن سبیب 

                                                           
قیس بن مینا ، عن سلمان الفارسي بحدیث علي وصّیي ، وھذا كذب رواه عبد العزیز بن » لسان المیزان « كذا في المناقب ، والذي في ) 12(

انتھى ـ أي كالم المیزان ـ الن .  )رحمھ اهللا(الخطاب ، عن علي بن ھاشم ، عن اسماعیل ، عن جریر ، عن شراحیل ، عن قیس ، عن سلمان
كالمھ ، » المیزان « وھو ابن حجر من غیر »  لسان المیزان  «ثم یزید مؤلف . انتھى : ثم یقول » المیزان « یبدأ بكالم » المیزان  لسان« 

 .انتھى . كوفي ال یتابع على حدیثھ وكان لھ مذھب سوء ، ثم ساق ھذا الحدیث عن شیخ لھ ، عن عبد العزیز : وھنا زاد قال العقیلي 
 ) .المؤلف . ( » مینا « تصحیف » باباه « تصحیف وكذلك » فلس « الصواب قیس ، وان كلمة  فظھر ان: قلت  
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مزني ، عن زكریا بن میسرة ، عن ابي اسحاق ، عن بن ھاشم ، عن صباح بن یحیى ال
 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جمع رسول اهللا )13()وانذر عشیرتك االقربین    (: لما نزلت : البراء قال 

«  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ، وسرد الحدیث ـ إلى ان قال ـ    بني عبد المطلب
یني ویوازرني ویكون ولیي من بعدي ووصیي بعدي وخلیفتي في اھلي ویقضي ومن یواخ

صلى اهللا (فقال. انا  :فامسك القوم واعاد ذلك ثالثًا كل ذلك یسكت القوم ، ویقول علي » دیني؟ 

 .» فقام القوم وھم یقولون البي طالب اطع ابنك فقد ُاّمر علیك وعلینا . انت :  )علیھ وآلھ وسلم

خصائص   «ورواه االمام ابو عبد الرحمن النسائي مع جاللتھ في : وسف قال ابن ی  
الحسین بن محمد بن الحسین إلى آخره سندًا ومتنًا ، ) كذا ( واخرجھ بھاء الدین ابي » علي 

والحدیث اخرجھ محمد بن سلیمان ، عن محمد بن منصور ، عن الحكم بن سلیمان ، عن 
ي المنھال عمرو ، عن عبد اهللا بن الحارث ، عن علي بن ھاشم ، عن ابي مریم ، عن اب

یا بني عبد المطلب ان ھذا « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم قال النبي :وفي آخره  )علیھ السالم(علي
) محمد ( ورواه  .» اخي ووصّیي ووزیري وخلیفتي فیكم من بعدي فاسمعوا لھ واطیعوا 

: قال . ، عن محمد بن اسحاق    بكیر بن منصور ، عن جبارة بن مغلس ، عن یونس بن
واستكتمني اسمھ ، عن ابن عباس ، عن علي بن . حدثني من سمع عبد الملك بن الحارث 

ھذا اخي « : بعنقي ثم قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فاخذ رسول اهللا :ابي طالب وفي آخره 
حكون بینھم ، ویقولون ، فقام القوم یتضا) كذا    (» وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ واطیعوني 

 .قد أمرك ان تسمع لھ وتطیع : البي طالب 

، عن عبد اهللا بن عبد القدوس ، عن  )14(ورواه ابن منصور ، عن عباد الرواحي  
: فقال   «: وفیھ  )علیھ السالم(السدي ، عن علياالعمش ، عن المنھال ، عن عباد بن عبد اهللا ا

فقال ـ إلى ان قال ـ ایكم یقضي عني دیني ویكون خلیفتي ووصّیي من بعدي ؟ فسكت القوم 
 . »انت ، انت یا علي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

، عن   ورواه محمد بن منصور أیضًا عن احمد بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن محمد  
صلى اهللا (ثم قال النبي:   مالك ، عن ابن عباس وفیھ )15(حكم بن ظھیر ، عن السدي ، عن ابنال

من یبایعني منكم على ان یكون اخي ووصّیي ووراثي وخلیفتي ووزیري « :  )علیھ وآلھ وسلم
 .بن ابي طالب  فلم یبایعھ إّال علي »على بني عبد المطلب من بعدي ؟ 

 .رواه محمد بن سلیمان في المناقب عن شیخھ محمد بن منصور  :قلت   

                                                           
 . 214: الشعراء ) 13(
 .الرواحي ، وھو غلط من الناسخ فیما اعتقد والصواب الرواجني : في االم والمناقب ) 14(
 ) .المؤلف . ( كذا ـ وكذا في المناقب ) 15(
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 :قال السید عبد اهللا   

محمد بن منصور ، اخرج عن عباد بن یعقوب ، عن ابراھیم بن محمد : السادس عشر   
عن آبائھ ، عن الخثعمي ، عن عدي بن زید الھجري ، عن ابي خالد ، عن زید بن علي ، 

یا علي انت « :    ، وفیھ   الذي توفي فیھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(علي في حدیث مرض رسول اهللا
 .   »  اخي في الدنیا واآلخرة ، ووصّیي ، وخلیفتي في اھلي

 .وھذا رواه محمد بن سلیمان عن محمد بن منصور  :قلت   

 :وقال السید عبد اهللا   

عبد اهللا بن الحجاج : یمان عن ابي احمد الھمداني ، قال اخرج ابن سل: العشرون   
حدثنا ابو حمزة الثمالي ثابت بن ابي : حدثنا یحیى بن العالء الرازي قال : البصري قال 

صلى (قال رسول اهللا: صفیة ، عن ابي جعفر محمد بن علي ، عن ابیھ ، عن زید بن ارقم قال 

، وثالث في اآلخرة ،    تسع خصال ، ثالث في الدنیا اعطیت فیك« :  لعلي )اهللا علیھ وآلھ وسلم
فانك وصّیي ، وخلیفتي : فاما الثالث الالتي في الدنیا . واثنتان لك ، وواحدة اخافھا علیك 

فاني اعطى لواء الحمد فاجعلھ : في أھلي ، وقاضي دیني ، واما الثالث الالتي في اآلخرة 
على مفاتیح الجنة ، واحكمك في شفاعتي  في یدك ، فآدم وذریتھ تحت لوائك ، وتعینني

فانك لن ترجع بعدي كافرًا وال ضاًال ، واما الواحدة التي : لمن احببت  ، واما اللتان لك 
حدثنا عبد اهللا : واخرجھ أیضًا عن ابي احمد قال .    »   فغدر قریش بك بعدي: اخافھا علیك 

حدثني ابو حمزة الثمالي ، عن ابي : حدثنا یحیى بن العالء قال : بن الحجاج البصري ، قال 
 .انتھى . جعفر والحسن ابن عطیة ، عن ابیھ ، عن زید بن ارقم 

 .التحكیم في الشفاعة ال یكون إّال من بعد ان یاذن اهللا لمن یشاء ویرضى : قلت   

 :قال السید عبد اهللا   

حدثنا حمد :  اخرج محمد بن سلیمان عن احمد السري المقرئ قال: التاسع والعشرون   
بن حیاد عمن ذكره ـ شك ابو جعفر ـ عن ابرھیم ، عن االسود ، عن ابن عباس ، عن سلمان 

یا علي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إذ یقول محمد: انھ قال في خطبتھ التي امره ابو بكر بھا فقال 
حتى قال  وسرد الخطبة »  انت وصّیي وولّیي وخلیفتي في اھلي بمنزلة ھارون من موسى

، فواهللا لقد سلمنا علیھ بإمرة المؤمنین مع رسول    ثم علیكم بعلي بن ابي طالب: في آخرھا 
 .اهللا 

امالیھ    «اخرج االمام الناطق بالحق ابو طالب یحیى بن الحسین في : الخبر الثالثون   
امالء  عن شیخ العترة عالمة اآلل الحافظ المتقن ابي العباس احمد بن ابراھیم الحسني» 
حدثنا اسماعیل : حدثنا محمد بن عبد العزیز قال : اخبرنا محمد بن بالل الرویاني قال :   قال
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بن صبیح ، عن سفیان بن ابراھیم الحریري ، عن عبد المؤمن بن القاسم االنصاري ، عن 
، عن  )معلیھم السال(، عن آبائھ   ، عن ابیھ   عن زید بن علي )رحمھ اهللا(عمرو بن خالد ھو ابو خالد

ما احب ان لي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان لي عشر من رسول اهللا« : قال  )علیھ السالم(علي
یا علي انت اخي في الدنیا واآلخرة ، واقرب : باحداھن ما طلعت علیھ الشمس قال لي 

الخالئق مني في الموقف یوم القیامة ، منزلي یواجھ منزلك في الجنة كما یتواجھ منزل 
، والخلیفة في االھل والمال   ین في اهللا ، وانت الولي ، والوزیر ، والوصياالخو

كل غیبة ، وانت صاحب لوائي في الدنیا واآلخرة ، ولّیك ولّیي ، وولّیي  والمسلمین في
 .» ولّي اهللا ، وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا 

ي زید عیسى بن واخرجھ المرشد باهللا عن ابي طالب اجازة ، عن ابي العباس ، عن اب  
محمد العلوي ، عن محمد بن منصور ، عن الحكم بن سلیمان ، عن نصر بن مزاحم ، عن 

، عن الحكم ، عن  واخرجھ محمد بن سلیمان عن محمد بن منصور. ابي خالد سندًا ومتنًا 
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: شریك ، عن مسروق ، عن ابي خالد ، عن زید ، عن آبائھ قال 

انت الولي ، والوزیر ، والخلیفة في االھل والمال ، وانت صاحب لوائي في «  : )وسلم وآلھ
 .» الدنیا واآلخرة 

 :قال السید عبد اهللا   

اخرج السید الحجة الحافظ ابو العباس الحسني السابق ذكره في : الثالث والثالثون   
حدثنا جعفر : حسن االیوازي قال في المصابیح عن عبد اهللا بن ال )علیھم السالم(حدیث ابي طالب

حدثنا موسى بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن عن ابیھ ، : بن محمد بن شعبة الغیروسي قال 
وسرد  )إذا جاء نصر اهللا والفتح   (لما نزلت سورة : عن جده ، عن ابیھ ، عن جده قال 

وخلیفتي ، من واالك  وانت وصّیي من اھلي« : )علیھ السالم(حدیث الوفاة ، إلى ان قال لعلي
 .انتھى المراد . » فقد واالني ومن عصاك فقد عصاني 

. وقد جمع كثیرا في اثبات االمامة ، وفي بعضھا ذكر الوصیة ، ولم استكمل ما اورده   
فقال » امالیھ   «اخرجھ أیضًا المؤید باهللا أحمد بن الحسین في  )علیھ السالم(وحدیث العشر لعلي

حدثني جدي یحیى بن الحسن :   الحسن بن محمد بن یحیى الحسیني قال اخبرنا ابو محمد: 
حدثنا نصر بن مزاحم ، عن ابي خالد ، : حدثنا ابراھیم بن علي والحسین بن یحیى قاال : قال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (كان لي عشر من رسول اهللا« : قال  )علیھ السالم(عن زید بن علي ، عن علي

یا علي انت اخي في الدنیا : ي وال یعطاھن احد بعدي قال لي لم یعطھن احد قبل )وسلم
والخلیفة في « : وسقط قولھ » وانت الوصي    «:   ـ الحدیث السابق ذكره ـ وفیھ» واآلخرة 

 . »وأنت صاحب لوائي    «: وسقط منھ  »األھل والمال والمسلمین 
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بن یحیى ابن  حدثنا الحسن بن محمد) :  72ص( وھو بتمامھ في امالي الصدوق   
 )علیھ السالم(الحسن بن جعفر بن عبید اهللا بن الحسین بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب

حدثني ابراھیم بن علي والحسن بن یحیى : حدثني جدي یحیى بن الحسن بن جعفر قال : قال 
لیھ ع(حدثنا نصر بن مزاحم ، عن ابي خالد ، عن زید بن علي ، عن آبائھ ، عن علي: قاال 

لم یعطھن احد قبلي وال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان لي عشر من رسول اهللا«  :قال  )السالم
یا علي انت اخي في الدنیا واخي في اآلخرة ، وانت اقرب : یعطاھن احد بعدي قال لي 

الناس مني موقفًا یوم القیامة ، ومنزلي ومنزلك في الجنة متواجھان كمنزل االخوین ، 
انت الوصي وانت الولي وانت الوزیر ، عدوك عدوي وعدوي عدو اهللا ، وولیك ولیي و

 .انتھى .   »  ولّیي ولي اهللا عّز وجّل

وانت الخلیفة في االھل والمال والمسلمین « : واعلم ان في روایة امالي ابي طالب   
، كما ان الكلمة    لیست في امالي المرشد باهللا» في كل غیبة « : وزیادة قولھ  »في كل غیبة 

ضعیفة  »في كل غیبة «  كلھا لیست في امالي الموید باهللا وال امالي الصدوق ، فزیادة قولھ
كان یغیب وعلي معھ في الغزوات كلھا ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مع انھا مستبعدة ، الن رسول اهللا

ك في روایة امالي ابي وكذلك في الحج والعمرة فلم یخلفھ في كل غیبة ، وكذل. إّال تبوك 
ولیست كذلك في الثالث االمالیات ، بل ھي » كما یتواجھ منزل االخوین في اهللا « : طالب 

وفي امالي المؤید باهللا .  »كما یتواجھ منزل االخوین في الدنیا «  :في امالي المرشد باهللا 
ھي مخلة بالمعنى و.  »في اهللا   «لیس فیھا زیادة  »كمنزل االخوین    «: وامالي الصدوق 

وكذلك في امالي )  66ص( المقصود في ما اعتقد ، ھذا ومحل الحدیث في امالي ابي طالب 
 ) . 141ص 1ج   (المرشد باهللا 

، ثم قام فصلى ركعتین ـ ثم  یا انس اسكب لي وضوءًا «: حدیث ) :  158( قال مقبل   
نین وسید المسلمین وقائد الغر یا انس اول من یدخل علیك من ھذا الباب امیر المؤم: قال ـ 

اللھم اجعلھ رجًال من االنصار ، إذ جاء : فقلت : قال انس  .المحجلین وخاتم الوصیین 
فقام مستبشرًا فاعتنقھ ثم جعل یمسح . علي : فقلت  من ھذا یا انس ؟: ، قال  )علیھ السالم(علي

رایتك صنعت شیئًا ما یا رسول اهللا لقد : عرق وجھھ ویسمح عرق علي بوجھھ ، فقال علي 
ما یمنعني وانت تؤدي عني وتسمعھم صوتي وتبین لھم ما اختلفوا : قال . صنعت لي قط 

ھذا حدیث : » المیزان « وقال في » الحلیة « رواه ابو نعیم في .   )16()   ش   (؟ فیھ بعدي 
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، وقد روى ھذا الحدیث جابر الجعفي ، عن ابي الطفیل ، عن انس قال  )17()ج ( موضوع 
 .مالقیت اكذب منھ : كان جابر كذابًا ، وقال ابو حنیفة : زائدة 

لیس فیھ جابر » الآللي المصنوعة « ان سند الحدیث في : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
بو نعیم ، حدثنا محمد بن احمد بن علي ، حدثنا محمد ا: عن ابن الجوزي : الجعفي ، بل قال 

بن عثمان بن ابي شیبة ، حدثنا ابراھیم بن محمد بن میمون ، حدثنا علي ابن عابس ، عن 
« :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي: الحارث بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن انس قال 

ابن عابس لیس بشيء ، وتابعھ :    ثم قال. ه فذكره إلى آخر» یا انس اسكب لي وضوءًا 
جابر الجعفي عن ابي الطفیل ، عن انس نحوه ، وجابر كذبوه ، وھذا یفید ان روایة جابر 

دون » وقد روى ھذا الحدیث « : غیر ھذه المذكورة وانما ھي نحوھا ، فقول ابن الجوزي 
ن قضیة العرق مستبعدة في ، تدلیس ، ولعل غرضھ التشنیع على جابر ، ال  نحوه: ان یقول 

،   ویحتمل ان جابرًا رواه بدون ذكر العرق ، فان كان رواه فھي متابعة قویة. بادئ الرأي 
، النھ یمكن ان    وقضیة العرق ال مانع منھا ، وعدم ظھور الحكمة فیھا ال یدل على بطالنھا

مة ، فضًال عن جرح فیھا حكمة وان لم نعلمھا ، فال وجھ لرد الحدیث من اجل الجھل بالحك
بل ھذا محض » ھذا حدیث موضوع « : » المیزان « رواتھ بناء على قول الذھبي في 

 .التقلید المذموم الذي ھو محاربة السنة ودفع الدین بالتقلید ومجرد االستبعاد 

وھو السابع عشر من » كرامة االولیاء « وقد اخرجھ السید عبد اهللا الھادي في حاشیة   
محمد بن یوسف » مناقب    «لتي جمعھا الثبات امامة امیر المؤمنین ، نقلھ من االحادیث ا

الكنجي باسناده من طریق علي بن عابس ، عن الحارث بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب 
ھذا حدیث حسن عال : قال ابن یوسف ـ أي الكنجي ـ : ، عن انس فذكره بتمامھ ـ ثم قال ـ 

: قال الذھبي : ثم قال السید عبد اهللا » حلیة االولیاء « اني في اخرجھ الحافظ ابو نعیم االصبھ
ھذا حدیث موضوع وعابھ ھو وغیره بعلي بن عابس وابراھیم بن محمد بن میمون وھما من 

، عن ابي   ثقات الشیعة ، وابن عابس ایضًا من رجال الترمذي وقد تابعھ أیضًا جابر الجعفي
ثقات الشیعة وكبراء علمائھم ومن رجال ابي داود الطفیل ، عن انس بنحوه ، وجابر من 

وابن ماجة ، لكن شیعة القاسطین ال حیلة معھم النھم ال یبالون ما خرج من رؤوسھم حق أو 
 .باطل والمرجع إلى اهللا 

 .العثمانیة : الفئة الباغیة ویعني بشیعتھم : یعني بالقاسطین  :قلت   
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اخرج في التلخیص لھ شاھدًا من حدیث سلمان  مع ان الخطیب قد: قال السید عبد اهللا   
والطبراني من حدیث سعید بن كرز ، من حدیث الوصي وعمار وتصدیق عائشة ، وسكت 

في الآللي ـ یعني المصنوعة للسیوطي ـ قال السید ) كذا ( السیوطي على رجال مسندیھما 
ن سلیمان عن محمد واخرجھ أیضًا ابو بكر الخوارزمي ، واخرج الحدیث محمد ب: عبد اهللا 

حدثنا علي بن سیف الضبي ، عن صباح بن یحیى المزني ، عن الحارث :   بن منصور قال
وفي ھذه الروایة متابعة لعلي بن . بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن انس بن مالك 

 .عابس 

 .والبراھیم بن محمد بن میمون : قلت   

ابي طالب ، » امالي « و » العلوم « ال وعلي بن سیف من رج: قال السید عبد اهللا   
ویعني بالعلوم امالي احمد بن عیسى . انتھى . وصباح بن یحیى من عیون الزیدیة وخیارھم 

. 

، وقال ابو    كان جابر كذابًا: قال زائدة : حاكیًا عن ابن الجوزي )  158ص( قال مقبل   
 .ما لقیت اكذب منھ : حنیفة 

ا فیھ الكفایة في الرد على جرحھم لجابر ، وذلك في الرد على انا قد قدمنا م :والجواب   
ریاض مقبل ، وھذه الحكایة عن زائدة مردودة ولو صحت عنھ فال حجة فیھا ، النھا من 

القول بالرجعة كما : خصم في خصم وھو یراه كذابًا الجل مذھبھ الذي یعتقده فیھ ، اعني 
)  209ص 1ج( حیث قال » والمجروحین الضعفاء « یفھم من روایة ابن حبان في كتاب 

. اما جابر الجعفي فكان واهللا كذابًا یؤمن بالرجعة : قال زائدة : بسنده عن یحیى بن یعلى قال 
 .لئال یفھم المقصود بالتكذیب » یؤمن بالرجعة « : ، ولعلھم حذفوا قولھ    فظھر سبب تكذیبھ

مع . واما الروایة عن ابي حنیفة فال تصح عنھ النھا من طریق خصوم جابر فال تقبل   
ان ھذا التعبیر بعید عن ابي حنیفة ، النھ فقیھ فھم یعرف ما تتضمنھ ھذه العبارة ، فكیف 
ینطق بھا ؟ وقد لقي أممًا من الناس ال یعرف درجاتھم في الصدق والكذب ، وربما كان قد 

لشعراء أھل الخرافات والقصاصین اھل الكذب الكثیر ، فكیف یتصور منھ رآى من الكفار وا
ان ینطق بھذه الكلمة على فھمھ وانتباھھ لغوامض المعاني ومعرفتھ بانھا تدل على معرفتھ 
بمقادیر كذب من سوى جابر ممن لقیھم من اھل الكذب ومعرفتھ بمقدار كذب جابر ؟ أو انھ 

فالراجح انھا مكذوبة على ابي حنیفة ، . من المجازفة قد جازف في ھذا القول وھو بعید 
التاریخ الكبیر « وقد ترجم لھ البخاري في . كذبھا علیھ بعض خصوم جابر لعداوة المذھب 

وكذلك ابن ابي حاتم ترجم لھ ولم یذكرھما ولم . فلم یذكرھا وال التي قبلھا عن زائدة » 
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ھذا الباب لفرط تعصبھ ضد من یخالفھ في اجدھما إّال في كتاب ابن حبان ، وھو متھم في 
 .االعتقاد ، فروایتھ غیر مقبولة في جابر 

اما الكالم على جابر الجعفي فقد قال االمام مسلم في ) :  159و 158ص( قال مقبل   
 ...صحیحھ 

العلم ، وھو امام من ائمة » المراجعات « انھ قد صرح بتكذیب صاحب  :والجواب   
طالعت في بعض كتبھ فعجبت لسعة اطالعھ ، حتى كانھ قد اطلع على كتب اھل االرض 
وھو ینقل عن كتب االمة ، ویذكر الكتاب باسمھ والجزء والصفحة ، وطریقتھ وكمالھ 

، وإذا جوزنا علیھ الكذب    الظاھر وعلو شانھ وعلو ھمتھ كل ذلك یدل على بعده من الكذب
ومن  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل ھذا ابعد عن الكذب النھ من ذریة رسول اهللاجوزناه على مسلم ، ب
وحبھ عالمة االیمان واالیمان مجانب للكذب ، كما ان الكذب  )علیھ السالم(شیعة امیر المؤمنین

وھو أیضًا صحیح العقیدة في اثبات عدل اهللا وحكمتھ ، سلیم من الجبر . مجانب لالیمان 
لمقصود المقارنة بینھ وبین مسلم والمناظرة إّال بمعنى ان شرف الدین عند والتشبیھ ، فلیس ا

فمقبل قد اجترأ وجازف في تكذیبھ . اصحابھ بمنزلة مسلم والبخاري ونحوھما عند اصحابھم 
 .بدون حجة 

وصنیع مقبل في تكذیبھ یرشد إلى ان طریقة النواصب ھي قلة الورع عن تكذیب   
حتى تعرف انھ لم یقل عنھم في جابر إّال ما قالوه وانھ » اجعات المر« والیك نص . الشیعة 

 .صدق في نسبتھ ما نسبھ إلیھم 

جابر بن یزید بن الحارث الكوفي ، ترجمھ الذھبي في ) :  58ص( قال في المراجعات   
 .فذكر انھ احد علماء الشیعة » میزانھ « 

 1ج   (الجیم وھي في  في باب» المیزان « ترجمتھ في الجزء االول من : قلت   
قال في .   احد علماء الشیعة: وقال فیھ )  1425( ورقمھ ) دار المعرفة . ط  379ص

انتقل العلم الذي كان في :   ونقل عن سفیان القول بانھ سمع جابرًا یقول: » المراجعات   «
یزل حتى بلغ إلى علي ، ثم انتقل من علي إلى الحسن ، ثم لم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
 .   جعفرًا

« واخرج مسلم في اوائل : قال في المراجعات )  381ص 1ج( ھذا في المیزان  :قلت   
عندي سبعون الف حدیث عن ابي جعفر : سمعت جابرًا یقول :    عن الجراح قال» صحیحھ 

 .كلھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي) الباقر ( 

ان عندي لخمسین الف حدیث ما حدثت : رًا یقول سمعت جاب: واخرج عن زھیر قال   
 .ھذا من الخمسین الفًا : ثم حدث یومًا بحدیث فقال : قال . منھا بشيء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


قال في ) دار الجیل . ط  16وص 15ص 1ج( ھذا في اوائل صحیح مسلم : قلت   
ن میزا« إذا حدث عن الباقر یقول كما في ترجمتھ من ) كذا ( وكان جابرا :    المراجعات

» المیزان    «وقال ابن عدي كما في ترجمة جابر من . حدثني وصي االوصیاء : » الذھبي 
باالسناد » المیزان « واخرج الذھبي ترجمتھ في . عامة ما قذفوه بھ انھ كان یؤمن بالرجعة : 

 .جابر الجعفي رافضي یشتم . إلى زائدة قال 

المیزان « ن ترجمة جابر من م)  383ص( ھاتان عن ابن عدي وعن زائدة في : قلت   
 «. 

ومع ذلك فقد احتج بھ النسائي وابو داود فراجع حدیثھ : قلت : » المراجعات « قال في   
 .في سجود السھو من صحیحیھما 

واخذ : قال في المراجعات ) .  383ص   (ھذا قد حكاه في المیزان في ترجمتھ  :قلت   
 .عنھ شعبة وابو عوانة وعدة من طبقتھما 

 .وھذا افاده الذھبي في اول ترجمة جابر  :قلت   

» المیزان « ووضع الذھبي على اسمھ حیث ذكره في :   »  المراجعات  «قال في   
 .رمزي ابي داود والترمذي 

أي ابو داود والترمذي وابن ) ت ق ( جابر بن یزید : ھذا صحیح فاول ترجمتھ  :اقول   
 .ماجة 

ل عن سفیان القول بكون جابر الجعفي ورعًا في الحدیث ونق: » المراجعات « قال في   
 .ما رایت اورع منھ : ، وانھ قال 

كان جابر الجعفي ورعًا في : عن سفیان » المیزان « في اول ترجمتھ في  :قلت   
 .الحدیث ما رایت اورع منھ في الحدیث 

: جابر إذا قال  كان: صدوق وانھ قال أیضًا : وان شعبة قال : » المراجعات « قال في   
 .انبانا وحدثنا وسمعت فھو من اوثق الناس 

 .في اوائل ترجمة جابر » المیزان « وھذا كلھ في  :قلت   

ما شككتم في شيء فال تشكوا في ان جابر : وان وكیعًا قال : »    المراجعات  «قال في   
 .الجعفي ثقة 

 .ھناك » المیزان « وھذا في : قلت   

قال سفیان الثوري : وان ابن عبد الحكم سمع الشافعي یقول : » ات المراجع« قال في   
 .الن تكلمت في جابر الجعفي التكلمن فیك : لشعبة 

 .في اوائل ترجمة جابر » المیزان « وھذا في  :قلت   
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. )رحمھ اهللا(مات جابر سنة ثمان أو سبع وعشرین ومائة:   »   المراجعات   «قال في   
 .انتھى 

لقد جئت شیئًا عظیمًا یدل على عداوة !! ھ ، این الكذب فیما حكاه یا مقبل ؟فھذه ترجمت  
 .شدیدة وقلة ورع عن الكذب 

قد اطلعت على : قال اقول )  158ص( اما كالم مقبل في االمام شرف الدین فھو في   
لبعض االمامیة ، فاثنى على جابر ، وھذا كتابھ مملوء بالثناء » المراجعات « كتاب یسمى 

، لذلك رایت ان انقل لك ما    لى اناس مجروحین ، والطعن على صحابة سید المرسلینع
انتھى المراد . تكلم بھ علماء الحدیث في جابر الجعفي ، لیتضح لك كذب صاحب المراجعات 

. 

المراجعات ، النھ ثم نقل ما نقلھ عن صحیح مسلم ، فبان بذلك كذب مقبل على صاحب   
قد تبین بالمقابلة بین كالم صاحب المراجعات وبین میزان الذھبي وصحیح مسلم وسنن ابي 

وقد اخذ من الترجمة ما ھو . داود والنسائي ، على ما فصلناه ، صدق صاحب المراجعات 
بمنزلة االقرار لجابر من خصومھ ، وترك دعوى ابن حبان واضرابھ المتعصبین واكاذیبھم 

وفي صنیع مقبل وكذبھ على . تي ال یقبلھا منصف من خصم متحامل متعنت في خصمھ ال
صاحب المراجعات ، بسبب عداوة المذھب وشدة التعصب ، عبرة لمعتبر مفكر یعرف بھا 

وقد قدمنا في تقریر ھذا االصل في الجواب . مدى ما یبلغ التعصب بأھلھ ، وعداوة المذھب 
 .على ریاض مقبل ما یكفي 

اما الكالم على جابر الجعفي فقد قال االمام مسلم ) :  159وص 158ص( ال مقبل ق  
لقیت : سمعت جریرا یقول : حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي ، قال : في صحیحھ 

 .جابرًا الجعفي فلم اكتب عنھ ، كان یؤمن بالرجعة 

عامة ما قذفوه :    قولھ ان ھذا قد افاده ما نقلھ شرف الدین عن ابن عدي من :والجواب   
 .بھ انھ كان یؤمن بالرجعة 

: وحدثني سلمة بن شبیب ، حدثنا الحمیدي ، حدثنا سفیان ، قال : قال مقبل عن مسلم   
كان الناس یحللون عن جابر قبل ان یظھر ما اظھر ، فلما اظھر ما اظھر اتھمھ الناس في 

 .القول بالرجعة : ال وما اظھر ؟ ق: فقیل لھ . حدیثھ ، وتركھ بعض الناس 

ان ھذا ان كان جرحًا فال یصّدق فیھ سلمة بن شبیب ، ألنھ ال یقبل في  :والجواب   
جرح امام من ائمة الحدیث روایة رجل من صغار المحدثین لم یجمعوا على قبول حدیثھ ، 

، فمعناه انھ مخالف في االعتقاد في    وخصوصًا وسلمة قد وصفوه بانھ صاحب سنة وجماعة
لمسائل المعروفة ، المختلف فیھا بین من یسمون انفسھم اھل السنة والجماعة ، وغیرھم من ا

 .الشیعھ والعدلیة ، ولذلك فھو خصم لجابر ال یقبل فیھ جرحھ لھ 
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اما القول بالرجعة ، فھو عند القوم احدى الكبر ، ولذلك جاء في التعبیر عنھ باالبھام   
ولذلك فال التفات إلى ما  )18()   َغِشَیُھْم ِمَن الیمِّ َما َغِشَیُھْمَف (: على طریقة قول اهللا تعالى 

وكذلك الحمیدي وصفوه . فرعوا علیھ من الجرح أو الكذب على جابر بسبب عداوة المذھب 
العثمانیة في الصفات وافعال بانھ صاحب سنة وجماعة ، فمعناه انھ عثماني یعتقد عقائد 

 .العباد واالمامة والتفضیل ، النھم یعتبرون التشیع بدعة 

: قال ابن حبان : ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي   في» تھذیب التھذیب « قال في   
، ولم یكن    كان جعفر من الثقات في الروایات غیر انھ كان ینتحل المیل إلى اھل البیت

لیس بین اھل الحدیث من ائمتنا خالف ان الصدوق المتقن إذا كانت فیھ بداعیة إلى مذھبھ، و
 .انتھى .  بدعة ولم یكن یدعو الیھا فاالحتجاج بخبره جائز

عن ابن معین سمعت من عبد : وقال جعفر الطیالسي : » تھذیب التھذیب « وفي   
ن استاذیك الذین ا: الرزاق كالمًا ، فاستدللت بھ على ما ذكر عنھ من المذھب ، فقلت لھ 

قدم علینا جعفر بن : اخذت عنھم ثقات اصحاب سنة ، فممن اخذت ھذا المذھب ؟ فقال 
 .انتھى . سلیمان فرایتھ فاضًال حسن الھدي ، فاخذت ھذا عنھ 

یعني لیسوا شیعة ، فظھر ان الحمیدي أیضًا متھم في جرح » اصحاب سنة « : فقال   
مھ ال یزید على اثبات الرجعة ، وانھ السبب في اتھام جابر جابر ال یقبل قولھ فیھ ، مع ان كال

على ان نسبة .    »عامة ما قذفوه بھ انھ كان یؤمن بالرجعة « : ، وذلك یؤكد قول ابن عدي 
القول بالرجعة إلیھ ال یثبت بقول خصومھ الذین یریدون جرحھ بھ ، بسبب عداوة المذھب ، 

 .ولو لم یكن جرحًا في الواقع 

حدثنا سلمة بن شبیب ، حدثنا الحمیدي ، حدثنا : عن مسلم ) :  159ص( بل قال مق  
َفَلْن أْبَرَح األْرَض َحّتى یأَذَن لي    (: سمعت رجًال سأل جابرًا عن قولھ عّز وجّل : سفیان قال 

قال . ویل ھذه اآلیة لم یجئ تأ:   فقال جابر.  )19() أبي أو َیْحُكَم اُهللا ِلي َوُھو َخیُر الحاِكِمین
ان علیًا في : ان الرافضة تقول : ؟ قال    وما أراد بھذا: وكذب ، فقلنا لسفیان : سفیان 

السحاب ، فال نخرج مع من خرج من ولده حتى ینادي مناد من السماء ، یرید علیًا ، انھ 
نت في اخوة فذاك تاویل ھذه اآلیة ، وكذب جابر إنما كا: ینادي اخرجوا مع فالن یقول جابر 

 .یوسف 

ان ھذا السند ال نعلمھ رواه إّال سلمة بن شبیب ، ولو كانت : ، وباهللا التوفیق والجواب   
. لھ طریق من عند غیره لكان مظنة ان یشتھر ، لشدة حرصھم على جرح جابر الجعفي 

وھذا ابن حبان على شدة حرصھ على جرح جابر وغیره من المخالفین البن حبان لم یذكر 
، وقد ذكر فیھ جابرًا ، وروى فیھ عن البخاري عن » المجروحین « ه الروایة في كتاب ھذ

                                                           
 . 78: طھ ) 18(
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جابر الجعفي یؤمن بالرجعة ، ولم یذكر غیر ھذا :    سمعت سفیان بن عیینة یقول: الحمیدي 
. 

فظھر ان سلمة بن شبیب تفرد بما رواه عنھ مسلم ، وھو متھم في تفرده بھذه الروایات   
ت صحیحة لكانت مشھورة بین اصحاب ابن عیینة ، النھ من ائمتھم ، والن ، النھا لو كان

 جابرًا من ائمة الحدیث ، وللكالم فیھ اھمیة عظیمة عند سفیان بن

عیینة ، إذا كان یرى تركھ مع كثرة حدیثھ ، وإذا اشتھرت بین اصحاب ابن عیینة اشتھرت 
عن الحمیدي ، عن سفیان ؟ وكیف لم  فكیف ال یرویھا إّال سلمة بن شبیب. بین الرواة عنھم 

ھذا وقد . یروھا عن الحمیدي غیر سلمة ؟ والحمیدي شیخ من كبار المحدثین ومشاھیرھم 
ذكرنا ان الحمیدي أیضًا متھم ، فلو رویت عنھ من طریق غیر سلمة بن شبیب فھو متھم 

انھ متھم في وقد وجدت للحمیدي روایة تؤكد . بالتحامل على جابر ، بسبب عداوة المذھب 
:    في ترجمة یزید بن ابي زیاد» المجروحین « الشیعة ، وذلك ان ابن حبان روى في كتاب 

حدثنا : سمعت الشافعي یقول : حدثنا حرملة بن یحیى قال :    اخبرنا الحسن بن سفیان قال
ء بن حدثنا یزید بن ابي زیاد بمكة ، عن عبد الرحمن بن ابي لیلى ، عن البرا: ابن عیینة قال 

فلما قدم : قال سفیان . إذا افتتح الصالة رفع یدیھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رایت النبي: عازب قال 
انتھى . ، فظننت انھم لقنوه » ثم لم یعد « ، وزاد فیھ    یزید الكوفة سمعتھ یحدث بھذا الحدیث

. 

صار في تلك فھذا ذكره ابن حبان توصًال إلى تضعیف یزید ، بدعوى انھ تغیر وانھ   
وقد رواھا ابن ابي حاتم من . الحال یتلقن ، ولم یكن عنده في الروایة ھذه زیادة على ذلك 

. طریق الحمیدي بزیادة من شان ابن حبان ان یتمناھا ، فلو كانت معروفة عنده ألثبتھا 
حدثنا عبد الرحمن ، : ولفظھا )  43ص 1ج( ذكرھا ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل 

نا الحمیدي ، نا سفیان ، نا یزید بن ابي زیاد بمكة ، عن عبد الرحمن بن ابي لیلى ، عن 
إذا افتتح الصالة رفع یدیھ ، قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رأیت رسول اهللا: البراء بن عازب قال 

.  فظننت انھم لقنوه» ثم ال یعود « فلما قدمت الكوفة سمعتھ یحدث بھ ، فزاد فیھ : سفیان 
 .انتھى . انھ قد تغیر حفظھ : وكان بمكة احفظ منھ یوم رأیتھ بالكوفة ، وقالوا لي 

وكان بمكة احفظ منھ یوم رایتھ بالكوفة ، وقالوا لي انھ « : فالحمیدي متھم بزیادة قولھ   
النھا لو كانت صحیحة عن سفیان لكانت مظنة ان تذكر في روایة ابن حبان » قد تغیر حفظھ 

ھا بالروایة ، وكونھا متّممة للمقصود ، وموضحة لھ ، وحجة یحتجون بھا لطرح ، الرتباط
، النھا في المعنى حدیث مستقل   ھذا والزیادة التي ظن انھم لقنوه ال وجھ النكارھا. الزیادة 

، ال یخل حذفھا باول الحدیث الذي ھو اثبات الرفع عند الدخول في الصالة ، فال یلزم ان 
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. انھ بمنزلة حدیث مستقل : الن تركھ الیغیر المعنى ، فلھذا قلنا »    ثم لم یعد  «: یذكر قولھ 
اما سكوتھ عنھ فلعلھ عرف من اھل مكة التشدد في الرفع في جوف الصالة ، وانھ لو رواه 

، فرجح السكوت عنھ ، فلما صار إلى الكوفة رواه النھ رآھم ینتفعون بھ ،    آلذوه أو اتھموه
 .وال وجھ لدعوى تغیر حفظ یزید ابن ابي زیاد » ثم لم یعد « یادة ولذلك فال ینكر ز

ومن العجیب ان یتھم یزید من اجل ھذه الزیادة ، وال یتھم الحمیدي من اجل تلك الزیادة   
، وھي الزیادة التي لو صحت لكان ینبغي ذكرھا ، الرتباطھا بما قبلھا وشدة الحاجة الیھا 

ھذا ولو . یدي متھم في زیادتھا بقصد تضعیف یزید بن ابي زیاد ان الحم: فلذلك قلنا . عندھم 
لما كانت حجة ، الن سفیان  )20()َفَلْن َاْبَرَح األْرَض  (صحت الروایة عن سفیان تفسیر جابر 

، وھو ال یكون حجة على غیره ، النھ فسره بما ال یدل علیھ من   یكون فسر كالم جابر بظنھ
من حیث زاد على ما یفھم من الكالم في لغة العرب ، وال یبعد من ابن عیینة ان  جھھ اللغة ،

یتحامل على من یتھمھ في مذھبھ بما یسمونھ الرفض ، فقد روي عن ابن عیینة ما یدل على 
 .ان ذلك الیبعد منھ 

نا صالح بن احمد ، نا ) :  37ص 1ج( اخرج ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل   
قال : إلى قولھ ـ    ذھبت إلى زیاد بن عالقة ـ: سمعت سفیان یقول : ن المدیني ، قال علي ب
... لم نلق احدًا لقي مثل ما لقي زیاد ، لقي المغیرة بن شعبة ولقي جریر بن عبد اهللا : سفیان 

 .الخ 

فھذا یدل على بعد مذھب سفیان عن مذھب الشیعة ، النھم ال یرون لحدیث المغیرة ھذا   
عنى ، وان كان بعضھم قد یقبل حدیث المتأّول الموافق في معناه ، فھم ال یعتبرونھ مفضًال الم

 .لم یلق احد مثل ما لقي : ، بحیث یقال لمن لقیھ    على غیره

ما بقي احد : انھ قال ذات یوم )  41ص 1ج( روى عنھ ابن ابي حاتم في . وكذا جریر   
انما نرید اھل :    فقال.   ابراھیم بن ابي یحیى:  اروى عن محمد بن المنكدر مني ، فقیل لھ

كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة یروي عن الزھري ) :  44ص( وروى عنھ في . الصدق 
وعمرو بن دینار جعلت اصبعي في اذني ، فھذا یدل على تشدده على من یخالفھ في المذھب 

ما في : لمدیني عن علي بن ا)  52ص  (وروى في . ، الن الحسن بن عمارة حنفي 
 .   انتھى. اصحاب الزھري اتقن من ابن عیینة 

، وروى    فھذا یؤكد بعده عن الشیعة ، الن الزھري من العثمانیة المائلین إلى النواصب  
 .انتھى . جالست الزھري وانا ابن ست عشرة وثالثة اشھر : عن سفیان )  34ص( في 
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فھذا .   بر ، انما كانت في اخوة یوسفوكذب جا: واما ما في الروایة عنھ انھ قال    
لم یجئ تأویلھا بعد ، لیس فیھ نفي نزولھا في اخوة یوسف ، النھ : تحامل واضح ، الن قولھ 

وغیر بعید ان . انما اراد بتأویلھا معنى یستفاد منھا ، ال سبب نزولھا ، وال صریح تنزیلھا 
فكان الرأي عنده ترك . ایة الف شھر یكون جابر اراد ان ملك بني امیة البد ان یبقى إلى نھ

الجھاد قبل ذلك ، لئال یتعرض العلماء ورجال الدین للھلكة دون ان یحصل الغرض الذي ھو 
صلى (وكان الراي عنده انتظار موعد زوال ملكھم ، لتقوم دولة آل محمد. ازالة الدولة االمویة 

َفَلْن  (:    یشبھ انتظار ابن یعقوب القائلفاالنتظار لذلك في رأیھ . عند ذلك  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
ویحتمل انھ اراد انھ ال یكون الجھاد اال .  )ابرَح األْرَض َحّتى یأَذَن ِلي أِبي َأو َیْحُكْم اُهللا ِلي 

وانھ في انتظاره لھ یشبھ ابن یعقوب في  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عند قیام قائم من آل محمد
دة إلى ابیھ وھو یؤسفھ ، ولكن ابن یعقوب یرى لنفسھ العذر االنتظار الذي تخلف عن العو

في ذلك ، وھكذا جابر یرى لنفسھ العذر في ترك الجھاد للظالمین ما لم یقم قائم من آل 
فكان . یدعو إلى الجھاد أو یحدث امر یوجب الجھاد وترك االنتظار )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد

عقوب للفرج ، وكان انتظار جابر جائزًا عنده للعذر ، كما انتظار جابر للفرج كانتظار ابن ی
وكان حكم ھذا القیاس یعد من تأویل اآلیة عنده ، النھ یستفاد . جاز انتظار بن یعقوب للعذر 

 .واهللا اعلم . منھا جملة 

: حدثني سلمة ، حدثنا الحمیدي ، حدثنا سفیان قال : عن مسلم ) :  159ص( قال مقبل   
یحدث بنحو من ثالثین الف حدیث ، ما استحل ان اذكر منھا شیئًا ، وان لي كذا سمعت جابرًا 

 .اھـ . وكذا 

ثم لو صح فھو . ان سند ھذا عن ابن عیینة غیر صحیح عندنا ، كما مر :  والجواب  
، داعیة إلى   یدل على ان سفیان بن عیینة ال یستجیز ان یحدث عنھ ، النھ في اعتقاده مبتدع

قاد سفیان ، فھو یرى انھ ال یجوز التحدیث عنھ لھذه العلة ، ونحن ال نقلد سفیان بدعة في اعت
في ھذا ، الن التشیع لیس بدعة ، والدعوة إلیھ لیست دعوة إلى بدعة ، والقول بالرجعة ـ ان 

أو  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صح عن جابر ـ فھو محمول على انھ اعتمد روایة في ذلك عن النبي
وقد بینا فیما مر ان القول بھا ال یخالف اصًال من اصول . اعتقد صحتھا  )علیھ السالم(عن علي

الدین ، فال یجب ان یعتبر القائل بھا مبتدعًا ، النھ من كبار العلماء فیحمل على السالمة ، 
وإذا كان قالھ بناء على مستند یراه صحیحًا . النھ ال وجھ للقطع بانھ قال ذلك بدون مستند 
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َوَلیس َعَلیُكم ُجناٌح ِفیما  (: یًا فال یسمى مبتدعًا وان كان مخطئًا ، لقول اهللا تعالى شرع
 .فلھذا ال نرى رأي سفیان بن عیینة ان صح عنھ ھذا الكالم  )21()  أْخَطأتُم ِبھ

جابر اما االمام الذھبي فقد اطال الكالم في المیزان على ) :  159ص( قال مقبل   
 .الجعفي 

ان مقبًال تجنب ایراد كالم الذھبي في المیزان ، النھ یصدق حكایة شرف  :والجواب   
، النھ كّذبھ وھو یعلم انھ    الدین ، فبان ان مقبًال قد كّذب شرف الدین متعمدًا للكذب علیھ

 .صادق ، وتكذیب الصادق كذب 

كان سبئیا من اصحاب عبد اهللا بن :  قال ابن حبان: ومما قال ـ أي الذھبي ـ : قال مقبل   
 .ان علیًا یرجع إلى الدنیا ، انتھى : سبأ ، كان یقول 

 .وھذا یفسر ما تقدم من انھ یؤمن بالرجعة : قال مقبل   

اما تفسیره بانھ یقول ان علیًا یرجع إلى الدنیا فھو سائغ : ، وباهللا التوفیق والجواب   
صح عنھ القول بالرجعة ، وكالم ابن حبان دعوى ال بالنسبة إلى اشتقاق اسم الرجعة ان 

وھو معروف .    ، فال نعلم احدًا قالھ غیر ابن حبان» كان سبئیا « : واما قولھ . حجة لھا 
 .بالمجازفة في جرح الشیعة ، وھو متھم بالكذب 

، في    وقال فیھ» المیزان « وقد اتھمھ الذھبي نفسھ وھو من اصحابھ ، فذكره في   
: واما ابن حبان فانھ یقعقع كعادتھ ، فقال فیھ : عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ترجمة 

یروي عن قوم ضعاف اشیاء یدلسھا عن الثقات ، حتى إذا سمعھا المستمع لم یشك في 
وضعھا ، فلما كثر ذلك في اخباره التزقت بھ تلك الموضوعات وحمل علیھ الناس في الجرح 

لم یرو ابن حبان في ترجمتھ : قلت : ثم قال الذھبي ـ    ـ. ھ ، فال یجوز عندي االحتجاج ب
شیئًا ولو كان عنده لھ شيء موضوع ألسرع باحضاره ، وما علمت ان احدًا قال في عثمان 

یاتي عنھم بالمناكیر ، والكالم في :   انھ یدلس عن الھلكى ، انما قالوا: بن عبد الرحمن ھذا 
 .انتھى المراد .    فة تاّم الورعالرجال ال یجوز  إّال لتاّم المعر

ھذا یفید انھ اتھمھ ، حیث لم یذكر شیئًا موضوعًا مما ادعاه ، وعّرض بھ في  :قلت   
، فدل ذلك على انھ قد    ال یجوز إّال لتاّم المعرفة تاّم الورع ، یعني انھ قلیل الورع: قولھ 

 .اتھمھ كما ال یخفى على منصف 

 .غمز ابن حبان في معرفتھ وفي ورعھ  ان الذھبي قد: قال بعضھم    
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، ألنھ ال    ان كالم الذھبي غیر متعین حملھ على الغمز في كال األمرین :والجواب   
یخفى علیھ سعة اطالع ابن حبان ، وانما یعني ان الكالم في الرجال یحتاج صاحبھ إلى ان 

النھا ان نقصت المعرفة یكون جامعًا بین كمال المعرفة وكمال الورع ، فال یكفیھ احدھما ، 
فھو قد غمز ابن حبان بانھ لم یجمع االمرین ال بانھ لم . اخطأ ، وان نقص الورع تعدى 

 .یحصل لھ احدھما 

:   وقال ابن حبان: في ترجمة افلح بن سعید المدني » المیزان « وقال الذھبي في   
: ھ بحال ـ قال الذھبي ـ یروي عن الثقات الموضوعات ، ال یحل االحتجاج بھ وال الروایة عن

 .انتھى المراد . الثقة حتى كانھ ال یدري ما یخرج من راسھ  )22(ابن حبان ربما قّصب:    قلت

وقال االمام ابو عمرو ابن : فقال في ترجمتھ » المیزان « وترجم لھ الذھبي في   
احش في تصرفھ وصّدق ابو عمرو لھ وذكره في طبقات الشافعیة غلط ، الغلط الف: الصالح 

وقد بدت من ابن حبان ھفوة فطعنوا . بعضھا الحافظ ضیاء الدین ) كذا    (اوھام كثیرة یتبع 
سألت یحیى بن عمار عن ابي حاتم ابن :    فیھ بھا ، قال ابو اسمعیل االنصاري شیخ االسالم

، ولم یكن لھ كبیر  دین ـ  رأیتھ ونحن اخرجناه من سجستان ، كان لھ علم كثیر: حبان فقال 
: سمعت عبد الصمد بن محمد یقول : قال ابو اسماعیل االنصاري : إلى ان قال الذھبي ـ 

العلم والعمل ، وحكموا علیھ : النبوة : انكروا على ابن حبان قولھ : سمعت ابي یقول 
ذلك اخرج إلى ل:    بالزندقة وھجروه ، وكتب فیھ إلى الخلیفة فأمر بقتلھ ، وسمعت غیره یقول

 .   انتھى المراد. سمرقند 

ال شك ان ابن حبان وقع : » المجروحین والضعفاء « وقال المحقق لكتاب ابن حبان   
، وھذا ھو التعلیل    في صراع مع األحناف وكاد لھم وكادوا لھ في كل مكان تواجدوا فیھ
نف فیھ كتابین مطولین الوحید لتحاملھ على ابي حنیفة ، ھذا التحامل الذي دفعھ إلى ان یص

في عشرة اجزاء ، » علل مناقب ابي حنیفة ومثالبھ « فقد صنف كتاب . من اطول كتبھ 
في عشرة اجزاء ، وھذا بخالف تناولھ وتناول » علل ما استند إلیھ ابو حنیفة « وكتاب 

ولیس ھناك من سبب لھذه الحملة التي حملھا ابن . اصحابھ ومذھبھم في غیرھما من الكتب 
فھو یلتزم الصحة فیما یقبلھ من : حبان على االحناف وامامھم سوى العصبیة ـ إلى ان قال ـ 

اخبار ، إال في ابي حنیفة ، فھو یقبل فیھ الثقات والضعفاء والوضاعین ، وعقد لھم اعظم 
ترجمة في الكتاب الذي بین یدیك ، ورماه باإلرجاء والدعوة إلیھ واألخذ بالرأي واّطراح 

 .وقد مر في ابن حبان زیادة على ما ھنا . انتھى . واالمام االعظم براء من ذلك  السّنة ،
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نسبة إلى »   سبئیًا  «: قولھ . كان سبئیًا : وفي حاشیة كتاب مقبل على قول ابن حبان   
عبد اهللا بن سبأ ، وھو یھودي من صنعاء ، تظاھر باالسالم من اجل ان یتوصل إلى اغراض 

 )علیھ السالم(تن بین المسلمین وافساد االسالم ، وھو من الذین غلوا في عليلھ ، من اشعال الف
 .انتھى المراد . رضي اهللا عنھ فطلبھ لیقتلھ فھرب إلى قرقیسا    فبلغ ذلك علیًا

ھذه خرافة ال یّعول علیھا ، ویمكن ان یقال مثلھا في اھل الشام إذا صحت  :والجواب   
اسلموا كرھًا بالسیف في عھد عمر ، فلما قتل عثمان عرف  الدعاوي بدون بینة ، فیقال انھم

معاویة بغضھم للمسلمین وانھم ال یبالون بسفك دمائھم ، لما في نفوسھم من البغض لھم من 
حین افتتح المسلمون بالدھم ، وعرف انھم ال یبالون بتفریق كلمة المسلمین واشعال نار 

نین وشق عصا المسلمین ، فصادف عندھم الفتنة ، فدعاھم لنصرتھ على حرب امیر المؤم
استعدادًا كامًال النھم یعرفون معاویة ، حیث قد تولى علیھم من عھد عمر ، فكان احب الیھم 

 )23()الُمناِفُقوَن َوالمناِفَقاَت َبعُضُھم ِمن بعض  (: ان یتولى علیھم من غیره ، لقول اهللا تعالى 
لما حفھ من القرائن ، وما ارتكبوه من الجرائم الدالة على عدم المباالة وھذا اقرب إذا ادعیناه 

 .بحرمة االسالم 

 : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خبر مرض رسول اهللا)  159( قال مقبل   

عن ابن ) :  361ص 1ج( قال السیوطي في الآللي المصنوعة . نورده بسنده  :قلت   
، انبانا ابو علي   لخالل ، انبانا علي بن الحسین بن ایوباخبرنا عبد اهللا بن احمد ا: الجوزي 

، حدثنا علي بن الحسن بن فضال ) كذا ( بن شاذان ، انبانا ابو الحسین علي بن محمد الزبیر 
الكوفي ، حدثنا الحسین بن نصر بن مزاحم ، حدثني ابي ، حدثنا ابو عرفجة ، عن عطیة قال 

المرض الذي توفي فیھ ، وكانت عنده حفصة  )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(مرض رسول اهللا« : 
، فأرسلتا إلى ابي بكر ، فجاء فسلم ودخل فجلس ، أرسال إلى خلیلي  :وعائشة ، فقال لھما 

أرسال إلى : حاجة ، ثم قام فخرج ، ثم نظر الیھما ، ثم قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فلم یكن للنبي
حاجة فقام  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأرسلتا إلى عمر ، فجاء فسلم ودخل ، ولم یكن للنبي خلیلي

فأرسلتا إلى علي فجاء فسلم ، فلما جلس  أرسال إلى خلیلي: فخرج ، ثم نظر الیھما فقال 
، فأملى وكتب علّي وشھد جبریل ، ثم یا علي ادع بصحیفة ودواة : امرھما فقامتا فقال 

ة ، فمن حدثكم انھ یعلم ما في الصحیفة إّال الذي أمالھا أو كتبھا أو شھدھا فال طویت الصحیف
 .  »   تصدقوه
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صلى اهللا علیھ وآلھ (ھذا الحدیث ال یصح عن رسول اهللا: عن ابن الجوزي : قال مقبل   

،    فھو منقطع من حیث ان عطیة تابعي ، ثم قد ضعفھ الثوري وھشیم واحمد ویحیى)وسلم
كان نصر زائغًا عن : حم قد ضعفھ الدارقطني ، وقال ابراھیم بن یعقوب ونصر بن مزا

 .الحق مائًال ، واراد بذلك في الرفض ، فإنھ كان غالیا وكان یروي عن الضعفاء مناكیر 

انھ كان یكفیھ ِلَردِّ الروایة ھذه أو بیان عدم صحتھا ان السند : وباهللا التوفیق والجواب ،   
وقد ذكرت . للشیعة وبغضھ لھم ال یدعھ یسكت عن تضعیفھم وسبھم منقطع ، ولكن عداوتھ 

، وإذا لم تصح الروایة فال یتعین الحمل    ھذا للذب عنھم ال لتصحیح الروایة ، فالسند منقطع
على عطیة وال على نصر ، بل یحتمل ان السبب من الواسطة الذي روى عنھ عطیة ، أو من 

اما عطیة فال نسلم انھ ضعفھ الثوري . ن مزاحم احد رجال السند غیر عطیة وغیر نصر ب
اما الروایة عن سفیان وھشیم فھي مرسلة وال تصح حتى تسند ویعرف . وال ھشیم وال یحیى 

رجال السند وانھم ثقات ، واما عن یحیى فال نسلم صحتھا النھا مرسلة ، وقد عارضتھا 
ف احمد فإن صح عنھ فال یجب واما تضعی. صالح  : روایة ابن ابي حاتم انھ قال في عطیة 

تقلیده ، النھ قد ظھر منھ انھ یضعف بناء منھ على انكار الروایات التي تخالف اعتقاده ، كما 
وھذا ظن منھ ال یجب اتباعھ فیھ ، . مر من تضعیفھ البي الصلت الھروي بناء على ذلك 

ذا خطأ إذا لم تكن ومثلھ ابو حاتم ، النھ ینكر بعض الفضائل ویضعف راویھا من اجلھا ، وھ
ھذا وعطیة قال فیھ ابن سعد في الطبقات . الروایة مخالفة للمعلوم المتیقن من الكتاب والسنة 

( المطبوع في آخر تاریخھ » ذیل المذیل « وقال فیھ ابن جریر في . ثقة ان شاء اهللا : 
ـ )  111( أي من التابعین الذین ھلكوا في سنة    منھم ـ) : مؤسسة األعلمي . ط  128ص

 .عطیة بن سعد بن جنادة العوفي من جدیلة قیس ویكنى ابا الحسن 

جاء سعد بن جنادة إلى : اخبرنا سعد بن محمد بن الحسن بن عطیة قال : قال ابن سعد   
یا امیر المؤمنین انھ ولد لي غالم فسّمھ ، : وھو بالكوفة فقال  )علیھ السالم(علي بن ابي طالب

، وخرج عطیة مع ابن    فُسّمي عطیة ، وكانت امھ أّم ولد رومیة ھذا عطیة اهللا ،: قال 
االشعث على الحّجاج ، فلما انھزم جیش بن االشعث ھرب عطیة إلى فارس ، فكتب الحجاج 

وإال فاضربھ  )علیھ السالم(إلى محمد بن القاسم الثقفي ان ادع عطیة فإن لعن علي بن ابي طالب
فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج ، فأبى عطیة ان یفعل  اربعمائة سوط واحلق راسھ ولحیتھ ،

وكان ثقة ان  111توفي سنة : فضربھ اربعمائة سوط وحلق رأسھ ولحیتھ ـ إلى ان قال ـ 
« ومثل ھذا حكاه ابن حجر في . شاء اهللا ولھ أحادیث صالحة ومن الناس من ال یحتج بھ 

 .انتھى . عن ابن سعد » تھذیب التھذیب 
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ا ان الراجح انھ ثقة وقد اكثر عنھ ابن كثیر في تفسیره ، مما یدل على ومعنى ھذ :قلت   
روى : البن ابي حاتم »   الجرح والتعدیل« وفي كتاب . انھ من كبار العلماء في التفسیر 

عنھ االعمش ، واسماعیل بن ابي خالد ، ومسعر ، وابن ابي لیلى ، وقرة بن خالد ، سمعت 
روى عنھ ابناه الحسن وعمر ، : » تھذیب التھذیب « ھ في ابي یقول ذلك ، وفي اول ترجمت
، وعمرو بن قیس المالئي ومحمد بن جحادة ، ومحمد بن   واالعمش ، والحجاج بن ارطاة

، واسماعیل بن ابي خالد ، وسالم بن ابي    عبد الرحمن بن ابي لیلى ، ومطرف بن طریف
،    بي زائدة ، وادریس االودي، وفراس بن یحیى ، وابو الجحاف ، وزكریا بن ا  حفصة

 .وعمران البارقي ، وزیاد بن خیثمة الجعفي وأخرون 

في التشیع ، روى عنھ جّلة ) كذا ( كان یعده : وفي آخر ترجمتھ قال ابو بكر البزار   
 .انتھى . لیس بحجة وكان یقدم علیًا على الكل : وقال الساجي . الناس 

التشیع وما رواه من المسائل ، فھم متھمون فیھ  یظھر ان السبب في تضعیفھ ھو: قلت   
 .   ، وخصوصًا إذا كان یقّدم علیًا على الكل ، فإنھ عندھم حینئذ رافضي

فاما ابن حبان فانھ لشدة حنقھ علیھ وبغضھ لھ لجأ إلى كذبة غریبة یجرحھ بھا وذكرھا   
ت ابو سعید جعل سمع من ابي سعید الخدري احادیث فلما ما« : مرسلة بدون اسناد فقال 

حفظ :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: یجالس الكلبي ویحضر قصصھ ، فإذا قال الكلبي 
حدثني : من حدثك بھذا ؟ فیقول : ذلك ورواه عنھ وكناه ابا سعید ویروي عنھ ، فإذا قیل لھ 

فال یحل االحتجاج بھ ابو سعید ، فیتوھمون انھ یرید ابا سعید الخدري وانما اراد بھ الكلبي ، 
 .انتھى . » ومات عطیة سنة سبع وعشرین ومائة . وال كتابة حدیثھ إّال على جھة التعجب 

وقد اوردتھ ھنا لتعلم ان ابن حبان ال یوثق » المجروحین والضعفاء « نقلتھ من كتابھ   
 .بھ لشدة تحاملھ على من یخالف مذھبھ 

بعد ان حكى قصتھ » الضعفاء « حبان في قال ابن : قال ابن حجر في ترجمة عطیة   
سمع من ابي سعید احادیث فلما مات جعل یجالس الكلبي ـ : مع الكلبي بلفظ مستغرب فقال 

ثم اسند إلى ابي خالد االحمر ، : إلى آخر كذبة ابن حبان ـ وزاد ابن حجر عن ابن حبان فقال 
 .انتھى . حدثنا ابو سعید : ل كنیتك بابي سعید فانا اقو: قال لي عطیة : قال لي الكلبي 

ال نسلم »    فانا اقول حدثنا ابو سعید« ھذه الروایة بھذا اللفظ اعني بزیادة  :قلت   
الجرح « صحتھا بل ابن حبان متھم بھا لتقویة كذبتھ ، ولم یذكرھا ابن ابي حاتم في كتاب 

عن » الجرح والتعدیل    «والذي في كتاب » التاریخ الكبیر « وال البخاري في » والتعدیل 
اعني بدون الزیادة المذكورة ـ فبان انھا    احمد انھ بلغھ انھ كان یاخذ التفسیر من الكلبي فقط ـ

 .موضوعة والمتھم بھا ابن حبان 
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كانھ : قال ابن حبان : في ترجمة ایوب بن عبد السالم » المیزان « وقد قال الذھبي في   
ان اهللا إذا غضب انتفخ على العرش حتى « ن ابن مسعود كان زندیقًا یروي عن ابي بكرة ع

بئس ما فعل حماد بروایتھ : رواه حماد بن سلمة كان كذابًا ، قال الذھبي » یثقل على حملتھ 
كفى بالمرء كذبًا ان یحدث بكل ما   «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مثل ھذا الضالل ، فقد قال النبي

ًا عن حماد فلیتأمل ھذا ، فإن ابن حبان صاحب تشنیع بل وال اعرف لھ اسناد .» سمع 
 .انتھى . وتشغب 

یعني ینظر في صحة الروایة التي رواھا ابن حبان فانھ متھم فیھا النھ صاحب تشنیع   
 .بالباطل 

واما نصر بن مزاحم ، فقد مر الجواب فیھ ، وقد ظھر ان المھم عند ابن الجوزي جرح   
ولعلھ لو شاء لقال ان علي بن الحسن بن . لما ذكر من انھا مرسلة  الشیعة ال اسقاط الروایة ،

وانما قلت ذلك الني لم . فضال مجھول ، فلم تثبت الروایة عن حسین بن نصر وابیھ وعطیة 
لسان « وال » المیزان « وال » تھذیب التھذیب    «اجد لعلي بن الحسن ھذا ترجمة ال في 

 .البن ابي حاتم وال غیرھا ، فظھر انھ مجھول » یل الجرح والتعد« وال كتاب » المیزان 

كان ثقة ، وعلي : واما علي بن محمد بن الزبیر ، فترجم لھ الخطیب في تاریخھ وقال   
لسان المیزان   «وال »   المیزان   «وال » تھذیب التھذیب « بن الحسین بن ایوب لم اجده في 

ال تصح عن نصر وال عطیة وانما  وال غیرھا فظھر انھ مجھول ، فظھر ان الروایة» 
 .حملوھا علیھما لحرصھم على تضعیفھما 

. وتاتي ان اشاء اهللا . » ادعوا لي حبیبي « نعم للروایة ھذه ما یقویھا وھي روایة   
الخ فھو مدرج لیس من » ... فمن حدثكم « ولكن لیس في آخرھا ذكر الصحیفة ، اما قولھ 

 .الحدیث وانما ھو من بعض الرواة 

 بایع الناس البي بكر وانا واهللا«  )رحمھ اهللا(قول علي) :  160ص( قال مقبل   

اولى باالمر منھ واحق ، فسمعت واطعت مخافة ان یرجعوا كفارًا یضرب بعضھم رقاب 
بعض بالسیف ، ثم بایع الناس عمر وانا واهللا اولى باالمر واحق فسمعت واطعت مخافة ان 

اب بعض بالسیف ، ثم انتم تریدون ان تبایعوا عثمان إذًا یرجعوا كفارًا یضرب بعضھم رق
أكان احد غیري حین سد ابواب « : وفیھ قال . إلى آخر حدیث المناشدة  »... اسمع واطیع 

یا رسول اهللا سددت ابوابنا وفتحت : المھاجرین وفتح بابي فقام عماه حمزة والعباس فقاال 
ما انا فتحت بابھ وال سددت ابوابكم بل اهللا :  )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (باب علي ، فقال رسول اهللا
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ھذا حدیث موضوع ال :  )24()ج ( إلى ان قال ـ    ؟ ـ  »فتح بابھ وسد ابوابكم فقالوا اللھم ال 
انت احادیثھ عامة ما یرویھ ال یتابع علیھ وك: اصل لھ ، وزافر مطعون فیھ ، قال ابن حبان 

وقد حدثني بھ جعفر : قال العقیلي . ، وقد رواه عن رجل لم یسمھ ولعلھ الذي وضعھ    مقلوبة
وھذا عمل ابن : حدثنا محمد بن حمید الرازي واسقط الرجل المجھول قال :    بن محمد قال

وھذا الحدیث ال اصل لھ عن : حمید ، والصواب ما قالھ یحیى بن المغیرة عن رجل قال 
 .، وقد ذكرنا عن ابن زرعة وابن وارة انھما كّذبا محمد ابن حمید  علي

ھكذا )    361ص 1ج( اما سنده فھو في الآللي المصنوعة : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
العقیلي حدثنا محمد بن احمد الوراجیني ، حدثنا یحیى بن المغیرة الرازي ، حدثنا زافر ، : 

كنت على : عن ابي الطفیل عامر بن واثلة الكناني قال عن رجل ، عن الحارث بن محمد ، 
بایع الناس البي بكر « : الباب یوم الشورى فارتفعت االصوات بینھم فسمعت علیًا یقول 

 .الخ » ... وانا واهللا اولى باالمر منھ 

زافر : البن ابي حاتم قال فیھ » الجرح والتعدیل « اما زافر فإلیك ترجمتھ من كتاب   
سكن الري ، روى عن الثوري ، وشعبة ، وابن : ان ابو سلیمان االیادي القھستاني بن سلیم

، وابي سنان الشیباني ، وورقاء    جریج ، واسرائیل ، وعبید اهللا الوصافي ، واصبغ بن زید
روى عنھ یعلى ابن عبید ، والحسین بن علي الجعفي . ، وابي بكر الھذلي ، وجعفر االحمر 

، وعبید اهللا بن موسى ، وھشام بن عبید اهللا ، ومحمد بن    بن القاسم، وابو النضر ھاشم 
سعید االصبھاني ، وعبد اهللا بن الجراح ، ومحمد بن مقاتل المروزي ، ومحمد بن عبد اهللا 
بن ابي جعفر الرازي ، والحسین بن عیسى بن میسرة ، والحسن بن عرفة ، سمعت بعض 

فیما ) بن حنبل ( الرحمن ، نا عبد اهللا بن احمد  ذلك من ابي وبعضھ من قبلي ، حدثنا عبد
حدثنا عبد الرحمن ، انا ابو بكر بن ابي . زافر ثقة رأیتھ : سمعت ابي یقول : كتب الي قال 

زافر بن سلیمان ثقة ، سمعت ابي : سمعت یحیى بن معین یقول : خیثمة فیما كتب الي قال 
 .انتھى . زافر بن سلیمان محلھ الصدق : یقول 

روى عن لیث ابن ابي : ومما قال فیھ . تفید انھم اختلفوا فیھ » المیزان « وترجمتھ في   
،    سلیم وابن جریج وطائفة ، وعنھ ابن معین وابن عرفة وخلق ، وثقھ احمد وابن معین

، وقال ابو داود    عنده مراسیل ووھم: وقال البخاري . وكان یجلب الثیاب القوھیة إلى بغداد 
 .انتھى . ح وثقھ صال: 

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 24(
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فال نسلم ، ألن یحیى بن » والصواب ما قالھ یحیى بن المغیرة عن رجل « : واما قولھ   
صدوق ثقة وذكره : قال ابو حاتم » تھذیب التھذیب « المغیرة قد تكلم فیھ ، ففي ترجمتھ في 

لیس : مسلمة في الصلة وقال :   ثم قال ابن حجر. یغرب : وقال . ابن حبان في الثقات 
 .انتھى . بالقوي لھ مناكیر اخبرنا عنھ ابو زید المخزومي 

فكیف یجعل حجة على ابن حمید مع احتمال ان الغلط منھ ؟ ومحمد بن حمید ترجم لھ   
ابو داود والترمذي ، وابن ماجة ، : وافاد ان تالمیذه الذین رووا عنھ » تھذیب التھذیب « في 

، وعبد اهللا ابن عبد الصمد بن ابي خداش ،    یحیى بن معین ، وماتا قبلھواحمد بن حنبل ، و
وھو من اقرانھ ، ومحمد بن اسحاق الصاغاني ، ومحمد بن یحیى الذھلي ، وصالح بن محمد 
االسدي ، واحمد بن علي االبار ، وجعفر ابن احمد بن نصر ، والحسن بن علي المعمري ، 

و بكر بن ابي الدنیا ، ومحمد بن ھارون الرؤیاني ، والقاسم وعبد اهللا بن احمد بن حنبل ، واب
قال . بن زكریا المطرز ، ومحمد ابن جریر الطبري ، وعبد اهللا بن محمد البغوي وآخرون 

من فاتھ ابن حمید یحتاج ان ینزل في عشرة آالف حدیث ، وقال عبد اهللا : ابو زرعة الرازي 
قدم علینا : قال عبد اهللا . ا دام محمد بن حمید حّیا ال یزال بالري علم م: بن احمد عن ابیھ 

محمد بن حمید حیث كان ابي بالعسكر ، فلما خرج قدم ابي وجعل اصحابھ یسألون عنھ فقال 
كتبت عنھ ؟ قلت :   قدم ھا ھنا فحدثھم بأحادیث ال یعرفونھا ، قال لي: ما لھؤالء ؟ قلت : لي 
ثھ عن المبارك وجریر فصحیح ، واما حدیثھ عن اھل اما حدی: ، فقال   نعم ، فأریتھ ایاه: 

ثقة : سئل ابن معین فقال : وقال ابن ابي خیثمة : وساق ابن حجر حتى قال . الري فھو اعلم 
عن ابن معین ثقة ، وھذه : وقال علي بن الحسین بن الجنید . ال بأس بھ رازي كّیس 

قبل الشیوخ الذین یحدث عنھم ،  االحادیث التي یحدث بھا لیس ھو من قبلھ ، انما ھو من
. ابن حمید ثقة : سمعت جعفر بن ابي عثمان الطیالسي یقول : وقال ابو العباس بن سعید 

 .انتھى المراد 

 .وقد ذكرنا عن ابي زرعة وابن وارة انھما كّذبا محمد ابن حمید : واما قول ابن حبان   

قصة یذكر فیھا انھما قاال في » المجروحین « انھ حكى ذلك في كتاب : فالجواب   
كیف رایت حدیثھ ؟ : نعم ، قاال : یا ابا عبد اهللا رایت محمد بن حمید ؟ قال : الحمد بن حنبل 

یاتي باشیاء مستقیمة ، وإذا حدث عن اھل بلده مثل ابراھیم ) العراقیین ( إذا حدث عن : قال 
فقال ابو زرعة وابن وارة : بن المختار وغیره اتى باحادیث ال تعرف ال تدري ما ھي ، قال 

 .انتھى . فرأیت ابي بعد ذلك إذا ذكر ابن حمید نفض یده : قال . صح عندنا انھ یكذب : 

فقد ظھر سبب تكذیبھما لھ ، وھو انھ یروي عن اھل بلده اشیاء ال یعرفھا احمد ، لكنھ   
وایة ضعیفة عن فھذه الر. واما حدیثھ عن اھل الري فھو اعلم : قد تقدم عن احمد انھ قال 
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احمد ، لمخالفتھا الروایة السابقة ، الن الروایة السابقة تدل على انھ حملھ فیما رواه عن اھل 
فكیف ینفض یده بناء على قول ابي زرعة وابن وارة .    بلده على انھ اعلم ، فال وجھ النكاره

واحمد ال یراھا ؟ وھما انما حكما علیھ بالكذب بناء على ان روایتھ عن اھل بلده منكرة ، 
فروایة ابن حبان ھذه . فكیف یقلدھما في ھذا ؟ وھو یرى انھما بنیاه على اصل فاسد . منكرة 

وال یخفى انھ متھم في جرح من یخالفھ في المذھب ، وانھ وغیره من اصحابھ . ضعیفة 
، یتطلبون جرح من یروي الفضائل ویتعنتون علیھ ، ویجلبون علیھ التھم بقدر ما یستطیعون 

ولذلك فینبغي . وإذا روي لھم فیھ سبب تضعیف أو جرح سارعوا إلى قبولھ بدون تثبت 
 .التأكد مّما قالوا 

كتب الي من بغداد بنحو من : ما روي عن ابي زرعة انھ قال : وما رووه من ذلك   
خمسین حدیثا من حدیث ابن حمید منكرة ، فیھ حدیث رواه شبابة عن شعبة ، حدث بھ عن 

 .بن المختار ، عن شعبة  ابراھیم

اما االرسال فان الكتاب إذا كان ابو . فھذه الحكایة تحتمل االرسال وتحتمل الغلط   
زرعة قبلھ اعتمادًا على خبر الرسول انھ كتاب فالن فالرسول مجھول والروایة مرسلة ، 

ل الغلط وان كان اعتمد على ظنھ في نسبة الخط ، فیحتم. السقاط الواسطة الذي ھو الرسول 
مع ان . بمشابھة الخط ، والغلط باالعتماد على قرائن كاذبة یظن بسببھا ان الخط خط فالن 

الذي نسب إلیھ الكتاب مجھول ، وقد یكون كذب على محمد بن حمید توصًال إلى جرحھ أو 
؟   فكیف نعتمد نحن على كتاب مجھول صاحبھ ؟ أو نعتمد على ظن ابي زرعة. تضعیفھ 

وتوثیق من قد . یھ أو متكل على خبر الرسول ، وھو غیر مذكور وھو مجھول ولعلھ غالط ف
وانما نظر في الحدیث الذي .    عرف محمد بن حمید واخذ عنھ اولى من جرح من لم یعرفھ

: وقد تقدم ان یحیى بن معین ممن اخذ عنھ ، وانھ وثقھ وانھ قال . یروى عنھ أو یرویھ ھو 
. یس ھو من قبلھ ، انما ھو من قبل الشیوخ الذین یروي عنھم ھذه االحادیث التي یحدث بھا ل
 .فقد وثقھ ودفع شبھة من ضعفھ 

فظھر ان روایتھ ارجح من روایة یحیى بن المغیرة الذي زاد في السند رجًال مجھوًال   
 3ج( ولم یزده ابن حمید ، ھذا والحدیث في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 

فقام عمھ ولم یذكر العباس ، ثم : بسند آخر ، وفیھ في ذكر سد االبواب  وما بعدھا)  113ص
إلى ... ، انبانا زافر ، عن رجل    بسنده عن یحیى بن المغیرة الرازي)  118ص( ذكره في 

كالم العقیلي في سنده ، )  120ص( وذكر بعده في . كما ذكره العقیلي . آخر السند والحدیث 
بسند )  88ص   (واخرجھ ابن المغازلي في المناقب . الحارث  وسنده اآلخر عن زافر ، عن

اخبرنا ابو طاھر محمد بن علي بن محمد البیع البغدادي ، اخبرنا ابو احمد عبید : آخر فقال 
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اهللا بن محمد بن احمد بن ابي مسلم الفرضي ، حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید 
ر بن محمد بن سعید األحمسي ، حدثنا نصر وھو المعروف بابن عقدة الحافظ ، حدثنا جعف

ابن مزاحم ، حدثنا الحكم بن مسكین ، حدثنا ابو الجارود وابن طارق عن عامر ابن واثلة ، 
كنت مع : وابو ساسان وابو حمزة عن ابي اسحاق السبیعي ، عن عامر بن واثلة قال 

. الخ  »... الحتجن علیكم « : م في البیت یوم الشورى ، فسمعت علیًا یقول لھ)علیھ السالم(علي
وااللفاظ في حدیث المناشدة فیھا بعض اختالف ، وفي ھذا سد االبواب وفتح . فذكره بطولھ 

 .باب علي ولیس فیھ ذكر عمھ 

بسند آخر من » امالیھ « واخرجھ المؤید باهللا احمد بن الحسین بن ھارون الحسیني في   
حدثنا ابو : و الفضل زید بن علي الزبیري قال حدثنا القاضي اب: طریق ابن عقدة فقال 

حدثنا ابو محمد عبد اهللا ابن بشر بن مجالد بن نصر البجلي : الفضل النجار قراءة علیھ قال 
حدثنا مرثد بن : اخبرنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ابن عقدة الكوفي قال : قال 

: حدثنا خالد بن یزید الطبیب قال: قالالحسن بن مرثد بن باكر ابو الحسن الكاھلي الطبیب 
كنت على : اخبرنا جابر بن یزید ، عن عامر بن واثلة قال : اخبرنا كامل بن العالء قال 

بایع « : یقول )علیھ السالم(الباب یوم الشورى ، وحضرھم عبد اهللا بن عمر ، فسمعت علیًا
یریدون ان یبایعوا الناس ابا بكر فسمعت وأطعت ، ثم بایعوا عمر فسمعت وأطعت ، و

ذكره بطولھ مع بعض اختالف . الخ » ... ، إذًا أسمع واطیع ، ولكني محتج علیكم    عثمان
وامر نبیھ بسد   «:    وفیھ سد االبواب ، ولم یذكر عمھ ، بل قال فیھ. في بعض االلفاظ 

 ولم یذكر عمھ الحمزة» ... ابواب المھاجرین من القرابة وغیرھم واخرجھم منھ غیري 
 .وال العباس 

وما بعدھا ) مؤسسة المحمودي . ط  320ص 1ج( ورواه صاحب فرائد السمطین   
حدثنا الحارث بن محمد ، عن ابي الطفیل عامر ابن واثلة ، : بسنده عن زافر بن سلیمان 

 .الخ ... حتى قام إلیھ عماه حمزة والعباس : سد االبواب وفتح باب علي ، وفیھ : وفیھ 

،    یكون زافر رواه اوًال عن رجل سمعھ منھ قبل ان یسمعھ من الحارث نعم یمكن ان  
فال تعارض بین السندین ، كما انھ یمكن ان العباس حین . ثم سمعھ من الحارث فرواه عنھ 

ھاجر ـ وان تأخرت ھجرتھ ـ كان لھ بیت عند المسجد ، ففتح لھ بابا إلى المسجد ، رجاء ان 
في بقائھ كما أذن لعلي ، فأمره فسّده فقال لھ ذلك ، كما قال )وآلھ وسلم صلى اهللا علیھ(یأذن رسول اهللا

ولیس في الروایة ما یدل على ان حمزة والعباس قاال ذلك في . لھ حمزة یوم سد االبواب 
صلى اهللا علیھ (وقت واحد ، وال مانع ان یتفق للعباس مثل ما وقع لحمزة ، لكون كل منھما عمھ

 . )وآلھ وسلم
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فھو قول ال نرى تقلیده فیھ ، » وھذا الحدیث ال اصل لھ عن علي « : ول العقیلي وأما ق  
ویؤكد ذلك ما رواه السیوطي في الآللي . بل نرى ان المناشدة ثابتة في الجملة ، لتعدد طرقھا 

حدثنا ابو الحسن بن : حاكیًا عن ابي الحسن شاذان الفضلي )  341ص 1ج( المصنوعة 
ن علي بن محمد العلوي الطبري ، حدثنا احمد بن العالء الرازي ، صفوة ، حدثنا الحسن ب

حدثنا اسحاق بن ابراھیم التیمي ، حدثنا محل الضبي ، عن ابراھیم النخعي ، عن علقمة ، 
انشدكم باهللا ھل فیكم من ردت علیھ الشمس « :   عن ابي ذر ، قال علي یوم الشورى

وجعل راسھ في حجري حتى غابت الشمس  )آلھ وسلمصلى اهللا علیھ و(غیري ؟ حین نام رسول اهللا
اللھم ارددھا علیھ ، فانھ كان : فقال . اللھم ال : یا علي صلیت العصر ؟ قلت : فانتبھ فقال 

 .وھذه الخصلة مذكورة في روایة ابن المغازلي . انتھى  .»... في طاعتك وطاعة رسولك 
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 جدل في حدیث الشورى

 

 3ج   (في حرف العین في القسم االول » االستیعاب    «واخرج ابن عبد البر في   
حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، : بعض المناشدة فقال ) دار الكتاب العربي . ط  35ص

حدثنا اسحاق بن ابراھیم : حدثنا عمرو بن حماد القتاد قال : حدثنا احمد بن زھیر قال 
، عن سعید بن محمد االزدي ، عن    ذ ، عن زیاد بن المنذراالزدي ، عن معروف بن خربو

لما احتضر عمر جعلھا شورى بین علي وعثمان وطلحة والزبیر وعبد : ابي الطفیل قال 
صلى اهللا (انشدكم اهللا ھل فیكم احد آخى رسول اهللا   «: الرحمن بن عوف وسعد فقال لھم علي 

 .انتھى . » ... اللھم ال : قالوا . مین غیري بینھ وبینھ إذ آخى بین المسل )علیھ وآلھ وسلم

ھذا خبر منكر غیر صحیح وحاشا امیر » المیزان « وقال في  )25()ش : ( قال مقبل   
 .المؤمنین من قول ھذا 

یث انھ عندنا غیر منكر النھ احق باألمر واولى بھ بدلیل حدیث المنزلة وحد :والجواب   
وانما انكره الذھبي بناء على اعتقاده في ابي بكر وعمر ، وكذلك قولھ . الغدیر وغیر ذلك 

 .وحاشا امیر المؤمنین 

في ھذا الخبر احتجاجات ركیكة یجل : وقال العالمة عبد الرحمن المعلمي : وقال مقبل   
 .   قدر امیر المؤمنین علي عنھا وانما تناسب عقول الجھلة

( المحاجة للخصم تكون بما یلتزمھ ، وقد روى البخاري في صحیحھ  ان :والجواب   
ھم اوسط العرب    «: في خبر السقیفة احتجاج ابي بكر بقولھ ) دار الفكر . ط  194ص 4ج

بمناقبھ وفضائلھ وما  )علیھ السالم(فكیف یكون احتجاج امیر المؤمنین» ... دارًا واعربھم احسابًا 
احتجاجًا ركیكًا ؟ فلماذا ال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تصال برسول اهللالھ من اسباب الشرف وقوة اال

بل نبایعك انت فانت « : یرد حدیث البخاري في السقیفة ؟ وفیھ عن عمر انھ قال البي بكر 
صلى اهللا (فاعتبر االتصال برسول اهللا»  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اهللا

فكیف ال یحتج . واعتبر الحب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واحبنا إلى رسول اهللا: في قولھ  )ھ وسلمعلیھ وآل
علیھم امیر المؤمنین ویسلك في احتجاجھ ھذه الطریقة المعتبرة عندھم فیبّین اختصاصھ 

                                                           
 .للشوكاني » الفوائد « رمز لكتاب ) 25(
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اتصال ومن دالئل الحب ؟ وكیف ال یذكر ویبّین مالھ بھ من  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(برسول اهللا
اسباب الشرف التي بھا تعرف العامة انھ اھل للخالفة ؟ كما ذكرھا ابو بكر في جوابھ على 

حیث احتج ) دار الفكر . ط  27ص 8ج( االنصار في روایة اخرى في صحیح البخاري 
إال لھذا الحي من االنصار فاجاب عنھم انھم اھل لما ذكروه من الخیر ولن یعرف ھذا االمر 

فال ركاكة في بیان جمعھ السباب الشرف التي بھا » ھم اوسط العرب نسبًا ودارًا « قریش 
 .یعرفون اھلیتھ للوالیة ویعترفون ان انصفوا انھ اولى من غیره 

یوم احد مع علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خبر كانت رایة رسول اهللا) :  163ص( قال مقبل   
 .وكانت رایة المشركین مع طلحة بن ابي طلحة  ابن ابي طالب

ابن ) :  364ص 1ج( ننقل الحدیث بسنده ، قال السیوطي في الآللي المصنوعة : قلت   
« عدي ، حدثنا اسحاق بن ابراھیم المنجنیقي ، حدثنا ابن مھران ، حدثنا مكحول ، وفي 

محمد بن عبید اهللا بن ابي ، عن   حدثنا عبد الرحمن بن االسود ]مخول  [» لسان المیزان 
یوم احد مع علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كانت رایة رسول اهللا« : رافع ، عن ابیھ ، عن جده قال 

وحمل رایة « : فذكر خبرًا طویًال وفیھ . » ورایة المشركین مع طلحة بن ابي طلحة 
صلى (لمواساة ؟ فقال النبيا) كذا ( یا محمد ما ھذه : المشركین سبعة ویقتلھم علي فقال جبریل 

ال سیف إال ذو « : ثم سمعنا صائحًا في السماء یقول » انا منھ وھو مني « :  )اهللا علیھ وآلھ وسلم
یحیى بن : ثم قال السیوطي . رافضي یحدث بالموضوعات : عبید » الفقار وال فتى اال علي 

ال « : صائح یوم احد صاح : سلمة بن كھیل ، عن ابیھ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال 
 .متروك : یحیى » سیف إال ذو الفقار وال فتى إال علي 

 .ال نسلم وقد مر الجواب فیھ : قلت   

عمار ابن اخت سفیان ، عن طریف الحنظلي ، عن ابي جعفر محمد : قال السیوطي   
ار وال ال سیف إال ذو الفق: نادى مناد من السماء یوم بدر یقال لھ رضوان « : بن علي قال 
كال بل ثقھ ثبت حجة من رجال مسلم واحد : متروك ، قال السیوطي : عمار  »فتى إّال علي 

. تبع ابن حبان في تجریحھ وقد رد علیھ )    أي ابن الجوزي( االولیاء االبدال ، والمصنف 
 .انتھى 

ھذا مما یلفت نظر المنصف لئال یغتر بمجازفة ابن حبان وابن الجوزي وقد  :قلت   
» المیزان « اه الذھبي ـ اعني رمى ابن حبان ـ بالمجازفة في ترجمة حجاج بن ارطاة في رم

قال . تركھ ابن المبارك ویحیى القطان وابن معین واحمد : لما تكلم فیھ ابن حبان فقال 
 .انتھى . كذا قال ابن حبان وھذا القول فیھ مجازفة : الذھبي 
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االسراف واالجتراء في ترجمة سوید ابن عمرو أیضًا ب» المیزان « ورماه الذھبي في   
كان یقلب االسانید ویضع على االسانید : واما ابن حبان فأسرف واجترأ ، فقال : فقال 

 .انتھى . الصحاح المتون الواھیة 

ھذا حدیث ال یصح ، : عن ابن الجوزي عقیب حدیث یوم احد المذكور آنفًا : قال مقبل   
حدث باحادیث موضوعة وھو محترف في : ، قال ابن عدي والمتھم بھ عیسى بن مھران 

« بالقاف وكذا في  ]محترق    [»    المیزان   «كذا محترف بالفاء وھو في . انتھى . الرفض 
 .وثقھ محمد بن جریر : ، واورد الحدیث والسند في ترجمتھ ثم قال » لسان المیزان 

) مؤسسة األعلمي . ط  197ص 2ج( في  )26(واخرج للحدیث شاھدًا في تاریخھ :قلت   
حدثنا حبان ابن علي ، عن محمد : حدثنا عثمان بن سعید قال : حدثنا ابو كریب قال : فقال 

لما قتل علي ابن ابي طالب اصحاب : بن عبید اهللا بن ابي رافع ، عن ابیھ ، عن جده قال 
احمل : جماعة من مشركي قریش فقال لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(األلویة ابصر رسول اهللا

ثم ابصر رسول اهللا : فحمل علیھم ففرق جمعھم وقتل عمر بن عبد اهللا الجمحي قال .  علیھم
فحمل علیھم ففرق جماعتھم وقتل شیبة .  احمل علیھم: جماعة من مشركي قریش فقال لعلي 

فقال رسول .  ھذه للمواساةیا رسول اهللا ان : بن مالك احد بني عامر بن لؤي فقال جبریل 
 :فسمعوا صوتًا : ، قال وانا منكما : فقال جبریل .  انھ مني وانا منھ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى .  »ال سیف إال ذو الفقار وال فتى إّال علي « 

بسند آخر عن حبان ) مؤسسة المحمودي . ط  257ص 1ج( ورواه في فرائد السمطین   
وافاد المعلق علیھ انھ اخرجھ . د بن عبید اهللا بن ابي رافع ، عن ابیھ ، عن جده ، عن محم

( والطبراني في ترجمة ابي رافع من المعجم الكبیر » الفضائل « احمد بن حنبل في كتاب 
)  215( ، وابن عساكر تحت الرقم    )  941دار إحیاء التراث العربي ح. ط  318ص 1ج

 ) . 149ص 1ج   (من تاریخ دمشق )یھ السالمعل(من ترجمة امیر المؤمنین

ورواه ھناك في ترجمة االمام )  168وص 167ص( ھو في الطبعة الثانیة في  :قلت   
صلى اهللا (جاء علي إلى النبي: علي من تاریخ ابن عساكر بسند آخر عن جابر بن عبد اهللا قال 

ھذه واهللا :    فقال جبرئیل. اذھب :  )وسلمصلى اهللا علیھ وآلھ (یوم احد فقال رسول اهللا )علیھ وآلھ وسلم
فقال .  یا جبرئیل انھ مني وانا منھ:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال رسول اهللا المواساة یا محمد

عن وذكر المحقق روایة احمد بن حنبل في كتاب الفضائل بسندھا .  وانا منكما:    جبرئیل
« ، ثم ذكر لھ شاھدًا من كتاب   حبان بن علي ، وروایة الطبراني بسندھا عن حبان بن علي
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« من فضائل امیر المؤمنین من كتاب )  242  (ورواه أیضًا في الحدیث : فقال » الفضائل 
: یذكر ان سوید بن سعید حدثھم قال ) مطّین ( وكتب الینا محمد بن عبد اهللا : قال » الفضائل 

علیھ (، عن ابیھ ، عن علي  عبید اهللا ابن ابي رافع) محمد بن ( ، عن    نا عمرو بن ثابتحدث

لیفر ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما كان النبي: لما كان یوم احد وفّر الناس قلت    «: قال  )السالم
ذه لھي ان ھ: فقال جبرئیل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فحملت على القوم فإذا انا برسول اهللا

وانا : فقال جبرئیل . انھ مني وانا منھ :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المواساة ، فقال النبي
والحدیث لفصولھ شواھد كثیرة وقد قربھا المحقق على ترجمة االمام . انتھى .    »   منكما

 .علي من تاریخ ابن عساكر فراجعھ 

وھناك سند )  159ص 1ج( في )علیھ السالم(وھناك بحث في ان الرایة كانت مع علي  
سنده من ابن .  »ال سیف إال ذو الفقار « نادى مناد من السماء یوم بدر : عمار بن محمد 

یعني ارسلھ الباقر    ھذا مرسل ـ: قال ابن عساكر  )علیھ السالم(عساكر إلى محمد بن علي الباقر
 .ثم وھبھ بعد ذلك لعلي  ذا الفقار یوم بدر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ـ وانما تنفل النبي

ان صح ھذا فال یمتنع ان علیًا كان اخذه في المعركة فصار یضرب بھ قبل ان : قلت   
صلى اهللا علیھ (تجمع الغنائم ، ثم لما وضعت الحرب اوزارھا سلمھ مع الغنائم فتنّفلھ رسول اهللا

ول النا نثق انھ ال ثم وھبھ بعد ذلك لعلي فصار ملكھ ، ومرسل الباقر عندنا مقب )وآلھ وسلم
)  252وص 251ص 1ج   (ورواه في فرائد السمطین .  )27(یجازف وال یتساھل في القبول 

في ذلك الیوم ـ یعني ورواه بسند آخر عن ابن اسحاق انھ سمع .  )علیھ السالم(بسند آخر عن علي
 :یوم احد ـ وھاجت ریح فسمع مناد یقول 

 وال فتى إّال علي*** ال سیف إّال ذو الفقار 

 )28(فابكوا الوفي واخو الوفي*** فإذا ندبتم ھالكا 

قبل ختامھ بثالثة احادیث » بشارة المصطفى « ورواه أیضًا في كتاب : قال المحقق   
 . ) 346( صفحة 

علیھ (فابكوا الوفي اخا الوفي ، ولعل المراد حمزة: ذكر السند والروایة وقال فیھا  :قلت   

على نھج البالغة ونقل كالم المقبلي ثم نقل كالم )  162ص( ، ھذا وقد تكلم مقبل في  )السالم
. وفیھا كتابان مستقالن الذھبي ، ولكون المسألة قد سبقت فیھا جوابات للزیدیة واالمامیة 

وفي اول شرح نھج البالغة البن ابي الحدید كالم مفید وكذلك اول تعلیق االمام محمد عبده 
والجواب في ھذا البحث یطول جدًا ، فقد رجحت فیھ االحالة على الجوابات الحاضرة 
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الكتاب  ومنھا» نھج البالغة لمن « الكتاب المسمى : الموجودة في المكاتب واالسواق منھا 
اما كالم مقبل واسیاده في الرضي والمرتضى فال یلتفت » مصادر نھج البالغة « المسمى 

إلیھ الن الذي جرھم إلیھ عداوة المذھب والتعصب وروایة الرضي لنھج البالغة الذي 
ولیس لھم مستند لجرحھما وال . یسوؤھم ما فیھ ، واعتبار المرتضى رافضیًا بل والرضي 

، وانما اعتمدوا على مخالفتھما لمذھبھم الباطل وروایتھما لما ینكرون وھم  لرمیھما بالوضع
َاَفُكلَّما َجَاءُكْم َرُسوٌل بما ال  (: للحق كارھون ، فاشبھوا اھل الكتاب الذین قال اهللا تعالى فیھم 

 . )29()َتَھوى انُفُسكم استْكبرُتم َفَفریقًا كذَّبُتم وَفریقًا تْقتلوَن 

فرأى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت عند النبي:  )رضي اهللا عنھ(قول انس) :  168ص( قال مقبل   
ھذا حدیث  )30()ج (  »انا وھذا حجة اهللا على امتي یوم القیامة «  :علیًا مقبًال فقال 

یروي الموضوعات عن االثبات فال : موضوع والمتھم بوضعھ مطر قال ابو حاتم بن حبان 
 .یحل الروایة عنھ 

قد مر الجواب في مطر بما یكفي ، ومر الجواب في ابن : ، وباهللا التوفیق والجواب   
حبان ، وتقلید المجازف مجازفة وقد مر انھ مجازف متجرئ وھو یجرح رواة الفضائل 

انھ ال : في ترجمة عبد اهللا بن ابي داود » المیزان « وقد ذكر الذھبي في . مذھبھ  دفاعًا عن
یقبل قول االعداء بعضھم في بعض فكیف یقبل جرح اعداء الشیعة لھم ؟ وكیف یقبل دعوى 
النواصب ان احادیث الفضائل موضوعة ؟ وھم یدعون ذلك دفاعًا عن بدعتھم ، والحدیث 

كتب الي من المدینة النبویة الطواشي : ي ترجمة مطر قال اخرجھ الذھبي في میزانھ ف
محسن رئیس الخدام انبانا ابن رواح ، انبانا السلفي ، انبانا ابو مطیع ، انبانا ابو سعید الحافظ 

حدثنا شعیب بن احمد الحنبلي ،  ]الدھشتاني  [، حدثنا محمد بن احمد ابن القاسم الدھستاني 
كنت عند : نا عبید اهللا بن موسى ، حدثني مطر ، عن انس قال حدثنا علي ابن المثنى ، حدث

یا انس ھذا حجتي على امتي یوم القیامة « : فرأى علیًا مقبًال فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
حدثنا عبد :  ]البلخي  [ھذا باطل ولھ سند آخر ، فقال ابن زیدان البجلي : قال الذھبي . » 

كنت جالسًا مع : نا عبید اهللا بن موسى ، عن مطر ، عن انس قال الرحمن بن سراج ، حدث
: ؟ قلت یا انس من ھذا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إذ اقبل علي فقال النبي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

ثم قال الذھبي  .» یا انس انا وھذا حجة اهللا على خلقھ « : فقال . ھذا علي بن ابي طالب 
ده المتھم بھذا وما قبلھ مطر فإن عبید اهللا ثقة شیعي ولكنھ اثم بروایة ھذا إالفك بعد حدیث زا

 .انتھى . 
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فظھر ان الحدیث . وھذا یفید ثبوت الحدیث عن مطر ، وقد مر انھ من ثقات الشیعة   
 :وإن سّماه الذھبي إفكا ونقول للذھبي واضرابھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثابت عن رسول اهللا

 وقولوا لنا ھذا اجاج وعلقم*** لكم ھاتوا لنا الشھد صافیا  نقول

 ونترك ما قلتم وباًال علیكم*** سنشربھ والحمد هللا سائغًا 

في ترجمة محمد ابن االشعث )  88ص 2ج( والحدیث اخرجھ الخطیب في تاریخھ   
الوراق نبانا محمد بن اسماعیل : اخبرني عبد العزیز بن علي الوراق قال : الطائي فقال 

نبانا ابو الحسن محمد بن االشعث بن احمد بن محمد بن العباس الطائي : امالًء قال 
نبانا علي : نبانا الحسین بن محمد بن مصعب السنجي قال : المروزي ، قدم علینا للحج قال 

حدثني مطر بن ابي مطر ، عن انس : نبانا عبید اهللا بن موسى قال : بن المثنى الطھوي قال 
انا وھذا حجة «  :فرأى علیًا مقبًال فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت عند النبي: ك قال بن مال

ومن اراد االزدیاد من تخریج الحدیث فلیراجع ترجمة . انتھى . » على امتي یوم القیامة 
 .من الطبعة الثانیة )  273ص 3ج   (االمام علي من تاریخ ابن عساكر وتحقیقھا 

وبھذا الحدیث والحدیث الذي بعده وما اشبھھا من ) :  168ص( قال مقبل   
حجة وانھ معصوم ال یجوز  )رضي اهللا عنھ(الموضوعات استدل غالة الشیعة على ان قول علي

مخالفة قولھ ، وھذان القوالن احقر من ان یشتغل بالجواب عنھما ، وكفى بھما دلیًال على 
ور االمة لم یقولوا بحجیة اجماع الخلفاء سخافة عقول الرافضة القائلین بھما ، كیف وجمھ

 منفردًا ؟)رضي اهللا عنھ(االربعة ، فضًال عن قول امیر المؤمنین علي

،    حجة كثیرة )علیھ السالم(ان االدلة الدالة على ان قول علي: ، وباهللا التوفیق والجواب   
و لم یكن إّال قول جملة نافعة ، ول» شرح الغایة « وقد جمع الحسین بن القاسم بن محمد في 

. » انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد المدینة فلیأت الباب « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
وما في معناه لكفى ، وقد مر تحقیق ثبوت ذلك بما فیھ كفایة لمن انصف ، فأما المتعّسف فال 

َولو َجاَءْتُھم ُكلَّ آیة حتى * ال یؤِمنوَن  انَّ اّلذیَن َحقَّْت َعَلیھم كلمة َربك (یبالي بما خالفھ 
فیكفي في الداللة علیھا حدیث الغدیر )علیھ السالم(اما عصمة علي )31()یروا العذاَب األِلیْم 
.  »من كنت مواله فعلي مواله ، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه « : المشھور بین االمة 

فلو لم یكن قد علم  »ال یحبك إّال مؤمن وال یبغضك إّال منافق « :  )ھ وآلھ وسلمصلى اهللا علی(وقولھ
اهللا انھ ال یزال على الحق لما فرض مواالتھ وحرم معاداتھ بعینھ وباسمھ ، الن اهللا ال یوجب 

ال َتِجُد ُقومًا ُیؤِمُنوَن ِباِهللا َوالیوم اآلِخر ُیواّدون َمن َحادَّ    (: مودة اعدائھ ، لقول اهللا تعالى 
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 )33()َوال َترَكُنوا إلى اّلِذیَن َظَلُموا َفتمسَُّكم النَّار  (: وقول اهللا تعالى .   اآلیة)32()   اهللا َوَرُسولھ
، ونذكر ھنا ما   وجد االحادیث في ذلك كثیرة )سالمعلیھ ال(ومن طالع كتب فضائل علي. اآلیة 

 .حجة  )علیھ السالم(تیسر للداللة على ان قول علي

حدثنا عبدان بن یزید بن یعقوب الدقاق ) :  122ص 3ج( قال الحاكم في المستدرك   
من اصل كتابھ ، ثنا ابراھیم بن الحسین بن دیزیل ، ثنا ابو نعیم ضرار بن صرد ، ثنا معتمر 

صلى اهللا (ان النبي )رضي اهللا عنھ(سمعت ابي یذكر عن الحسن عن انس ابن مالك: ن سلیمان قال ب

ھذا صحیح على »    انت تبین المتي ما اختلفوا فیھ من بعدي« : قال لعلي  )علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى . شرط الشیخین ولم یخرجاه 

بن احمد بن علي ، ثنا محمد حدثنا محمد ) :  63ص 1ج( وفي حلیة االولیاء البي نعیم   
، عن ) كذا ( بن عثمان بن ابي شیبة ، ثنا ابراھیم بن محمد بن میمون ، ثنا علي بن عیاش 

صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: الحارث بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن انس قال 

یا انس اول من یدخل  :ثم قام فصلى ركعتین ، ثم قال . یا انس اسكب لي وضوءًا « :   )وسلم
علیك من ھذا الباب امیر المؤمنین ، وسید المسملین ، وقائد الغر المحجلین ، وخاتم 

من  :اللھم اجعلھ رجًال من االنصار وكتمتھ إذ جاء علي فقال : قلت : قال انس . الوصیین 
ھ ویمسح فقام مستبشرًا فاعتنقھ ثم جعل یمسح عرق وجھھ بوجھ. علي :   ؟ فقلت ھذا یا انس

یا رسول اهللا لقد رایتك صنعت شیئًا ما صنعت بي من قبل ، : عرق علي بوجھھ قال علي 
، وتسمعھم صوتي ، وتبین لھم ما اختلفوا فیھ من    وما یمنعني ؟ وانت تؤدي عني: قال 

 .انتھى . رواه جابر الجعفي عن ابي الطفیل ، عن انس نحوه : قال ابو نعیم .  »بعدي 

اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد اهللا الحفید ، )  124ص 3ج( م في المستدرك وقال الحاك  
ثنا احمد بن محمد بن نصر ، ثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المأمون ، ثنا علي بن ھاشم بن 

كنت مع : حدثني ابو سعید التمیمي عن ابي ثابت مولى ابي ذر قال : البرید ، عن ابیھ قال 
الجمل فلما رأیت عائشة واقفة دخلني بعض ما یدخل الناس ، فكشف اهللا یوم  )علیھ السالم(علي

عني ذلك عند صالة الظھر ، فقاتلت مع امیر المؤمنین فلما فرغ ذھبت إلى المدینة فأتیت ام 
: اني واهللا ما جئت أسأل طعامًا وال شرابا ، ولكني مولى البي ذر ، فقالت : سلمة فقلت 

: این كنت حین طارت القلوب مطائرھا ؟ قلت : فقالت  مرحبا ، فقصصت علیھا قصتي ،
احسنت سمعت رسول ) : ت ( إلى حیث كشف اهللا ذلك عني عند زوال الشمس ، قال 

علي مع القرآن والقرآن مع علي لن یتفرقا حتى یردا علّي    «: یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
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ثم قال . التمیمي ھو عقیصاء ثقة مامون ھذا حدیث صحیح االسناد ، وابو سعید  .» الحوض 
اخبرنا احمد بن كامل القاضي ، ثنا ابو قالبة ، ثنا ابو عتاب سھل بن حماد ، ثنا : الحاكم 

: ، قال  )رضي اهللا عنھ(، ثنا ابو حیان التمیمي ، عن ابیھ ، عن علي   المختار بن نافع التمیمي
 .» حم اهللا علیًا ، اللھم ادر الحق مع علي حیث دار ر« :   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

 .انتھى . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم 

حدثنا عباد بن عیسى الجعفي ) :  255ص 1ج( وقال الطبراني في المعجم الصغیر   
الكوفي ، حدثنا محمد بن عثمان بن ابي البھلول الكوفي ، حدثنا صالح بن ابي االسود ، عن 

: ، عن ابي سعید التمیمي ، عن ثابت مولى آل ابي ذر ، عن أم سلمة قالت ھاشم بن برید 
علي مع القرآن والقرآن معھ ال یفترقان حتى یردا «  :یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي

في ترجمة یوسف بن )  321ص 14ج( وفي تاریخ الخطیب . انتھى . » علّي الحوض 
اخبرني الحسن بن علي بن عبد اهللا المقرئ ، حدثنا :  محمد بن علي ابي یعقوب المؤدب

احمد بن الفرج بن منصور الوراق ، اخبرنا یوسف بن محمد ابن علي المكتب سنة ثمان 
وعشرین وثالثمائة ، حدثنا الحسن بن احمد بن سلیمان السراج ، حدثنا عبد السالم بن صالح 

بي سعید التمیمي ، عن ابي ثابت مولى ، حدثنا علي ابن ھاشم بن البرید ، عن ابیھ ، عن ا
صلى اهللا (سمعت رسول اهللا: دخلت على ام سلمة فرأیتھا تبكي وتذكر علیًا وقالت : ابي ذر قال 

علي مع الحق والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علّي الحوض « : یقول  )علیھ وآلھ وسلم
 .انتھى . » یوم القیامة 

انھ اخرجھ الحاكم والطبراني ) مؤسسة الرسالة . ط  603ص 11ج( وفي كنز العمال   
للسیوطي ، قال شارحھ » الجامع الصغیر « في االوسط عن ام سلمة ، وھو كذلك في 

 .حدیث صحیح : قال الشیخ ـ یعني الشعراني ـ : العزیزي 

اخبرنا ابو :   ) 3ط 153ص 3ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
الحسن بن سعید ، انبانا ابو بكر الخطیب ، اخبرني ) كذا    (منصور بن زریق ، انبانا وابو 

وفي لفظ ابن . كما مر نقًال من تاریخ الخطیب . الخ ... الحسن بن علي بن عبد اهللا المقرئ 
الحسن  :انبانا الحسن بن احمد بن سفیان السراج ، وفي تاریخ الخطیب : عساكر في السند 

بن احمد بن سلیمان كما مر ، ولعل احدھما تصحیف ، وفي ترجمة االمام علي أیضًا حیث 
اخبرنا ابو المظفر القشیري ، انبانا ابو سعد ، انبانا ابن حمدان ـ حیلولة ـ : ذكرت ھذا 

لى ، انبانا ابو یع: انبانا ابو بكر قاال : قرئ على ابراھیم السلمي : واخبرتنا ام المجتبى قالت 
صدقة بن ] انبانا : وقال ابن حمدان  [انبانا محمد بن عباد المكي ، انبانا ابو سعید ، عن 

وقال  [كنت : الربیع ، عن عمارة بن غزیة ، عن عبد الرحمن بن ابي سعید ، عن ابیھ قال 
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خرج في نفر من المھاجرین واالنصار ، ف )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عند بیت النبي ]كنا : حمدان 
 :قال . بلى : قالوا أال اخبركم بخیاركم ؟ «  :فقال : علینا ـ زاد ابو بكر ـ رسول اهللا وقاال 

ومر علي بن ابي طالب فقال : قال . خیاركم الموفون المطّیبون ، ان اهللا یحب الحفي التقي 
 .انتھى . » ، الحق مع ذا    الحق مع ذا :

الحق مع ذا ،    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عن النبي)  621ص 11ج( وفي كنز العمال   
، افاد انھ اخرجھ ابو یعلى وسعید بن منصور عن ابي  )علیھ السالم(یعني علیا »الحق مع ذا 

رواه ابو یعلى ورجالھ : وقال )  235ص 7ج( ، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   سعید
رواه البزار ، : ام سلمة وقال وذكره الھیثمي ھناك من طریق سعد بن ابي وقاص و. ثقات 

، یعني سند البزار ، واخرجھ    وفیھ سعد بن شعیب ولم اعرفھ وبقیة رجالھ رجال الصحیح
بسنده عن صدقة بن الربیع إلى )  2ط 160وص 1ط  244ص( ابن المغازلي في مناقبھ 

 .تصحیف الموفون الطیبون ، ولعل المطیبون : آخره سندا ومتنًا باختالف یسیر ، وفي لفظھ 

اخبرنا ابو غالب ) :  154ص 3ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
احمد بن الحسن ، انبانا ابو الغنائم بن المأمون ، انبانا ابو الحسن الدارقطني ، انبانا ابو 
صالح االصبھاني عبد الرحمن بن سعید بن ھارون ، انبانا ابو مسعود احمد ابن الفرات ، 

لحسن بن ابي یحیى ، انبانا عمرو بن ابي قیس ، عن شعیب بن خالد ، عن سلمة بن انبانا ا
واهللا ان علیًا على الحق قبل الیوم وبعد : كھیل ، عن مالك بن جعونة ، عن ام سلمة قالت 

إي واهللا الذي : انت سمعتھ من ام المؤمنین ؟ فقال : الیوم عھدًا معھودًا وقضاء مقضیًا ، قلت 
فسألت عنھ فإذا ھم یحسنون علیھ ) :    قال سلمة بن كھیل( ، ثالث مرات    ھو ال الھ إّال

عن  )رضي اهللا عنھ(باب الحق مع علي)  134ص( وفي مجمع الزوائد للھیثمي ) .    ظ   (الثناء 
علي مع القرآن والقرآن مع « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: ام سلمة قالت 
:    رواه الطبراني في الصغیر واالوسط وفیھ. » قان حتى یردا علّي الحوض علي ، ال یفتر

 .   صالح بن ابي االسود ضعیف

 .ضعفھ ان صح ینجبر باالسانید األخر من غیر طریقھ : قلت   

كان علي على الحق ، من اتبعھ اتبع : وعن ام سلمة انھا كانت تقول : قال الھیثمي   
د معھود قبل یومھ ھذا ، رواه الطبراني وفیھ مالك بن الحق ومن تركھ ترك الحق ، عھ

 .انتھى المراد. ولم اعرفھ وبقیة احد االسنادین ثقات ) كذا ( جعوبة 

ورواه : في تخریج الحدیث االول )  160ص 3ج( وفي تحقیق ترجمھ االمام علي   
 16( الفصل  في الفصل الثاني من)  568( أیضًا ابو المؤید الموفق بن احمد المتوفى عام 

اخبرنا سید الحفاظ ابو منصور شھردار ابن شیرویھ بن شھردار : قال )  107من مناقبھ ص
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الدیلمي فیما كتب الي من ھمدان ، اخبرنا ابو الفتح عبدوس بن عبد اهللا بن عبدوس كتابًة ، 
عن الشریف ابي طالب المفضل بن محمد الطاھر الجعفري باصفھان ، عن الحافظ ابي بكر 

د بن موسى بن مردویھ بن فورك االصفھاني ، حدثنا محمد بن الحسین الدقاق البغدادي ، احم
حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شیبة ، حدثنا ابراھیم بن الحسن التغلبي ، حدثنا یحیى بن 

كنت : ، حدثنا عمر بن یزید ، حدثني عبد اهللا بن حنظلة ، حدثني شھر بن حوشب قال    یعلى
انا ابو ثابت مولى ابي ذر : ؟ قال   من انت: ي اهللا عنھا فسلم رجل فقالت عند ام سلمة رض

این طار قلبك حین طارت القلوب : مرحبًا بابي ثابت ادخل فدخل فرحبت بھ فقالت : قالت 
وفقت للھدى ، والذي نفس ام سلمة : قالت )علیھ السالم(مع علي بن ابي طالب: مطارھا ؟ قال 

علي مع القرآن والقرآن مع علي لن «  :یقول)لى اهللا علیھ وآلھ وسلمص(بیده لسمعت رسول اهللا
ولقد بعثت ابني عمرًا وابن اخي عبد اهللا بن ابي امیة » یتفرقا حتى یردا علّي الحوض 

 .إلى آخر كالم ام سلمة ... فامرتھما بان یقاتال مع علي من قاتلھ 

باسناده عن شھر بن )  54ص (وروى الحدیث ابو طالب یحیى بن الحسین في االمالي   
انا ابو ثابت مولى علي : كنت عند ام سلمة استاذن رجل فقیل لھ من انت ؟ قال: حوشب قال 

 .إلى آخر الحدیث ... مرحبا یا ابا ثابت ادخل : فقالت ام سلمة ) كذا ( 

 3الغدیر ج   : (ھذا بعض ما في الباب ومن اراد االطالع على اكثر من ذلك فلیراجع   
)  179إلى ص 176ص 1ج   (وفرائد السمطین ) الطبعة الرابعة  180إلى ص 176ص

. وكذلك في شرح الغایة )  159وص 151ص 3ج( وترجمة االمام علي من تاریخ دمشق 
ولیراجع بعض ما قد مر في جوابنا فمن راجع ذلك وجد االحادیث متظاھرة على اثبات ھذین 

ال یبالي بمن قعقع  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سنة رسول اهللاالمرین ، ومن تبین لھ الحق بكتاب اهللا و
 .بالشنآن واستعمل االراجیف 
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 ینطبق على مقبل وأضرابھ» ... سیخرج قوم في آخر الزمان « 

 

یؤكد ما فھو قول » وكفى بھما دلیال على سخافة عقول الرافضة « : اما قول مقبل   
الذي اخرجھ  )علیھ السالم(سبق لنا ان قلناه فیھ وفي اصحابھ انھم داخلون في حدیث علي

یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا« ) :  52ص 8ج( البخاري في صحیحھ 
سیخرج قوم في آخر الزمان حداث االسنان سفھاء االحالم ، یقولون من خیر قول البریة ، 

. الحدیث .    »  مانھم حناجرھم ، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیةال یجاوز ای
: الثالثة . قولھ حّداث االسنان : الثانیة . قولھ في آخر الزمان : االولى : ففیھ اربع عالمات 

یقولون من خیر قول البریة فكانت ھذه الصفات في مقبل : قولھ : الرابعة . سفھاء االحالم 
ر ، فكان دخولھم في الحدیث واضحًا بل ھو دخول اّولي من حیث ان واصحابھ اظھ

العالمات فیھم اظھر ، النھم في آخر الزمان والن غالبھم حداث األسنان ، سفھاء االحالم ، 
الستعمالھم السباب ومسارعتھم الیھ عند االسباب ، وتوصلھم إلیھ بالعلل الضعیفة على 

یة الخادعة بقولھم الذي ھو من خیر قول البریة الدعوة طریقة السفھاء ، والستعمالھم للدعا
وھذا . الى التوحید والى السنة ، وترك الشرك وترك التقلید ورفض البدع والغلو والخرافات 

من قول خیر البریة كالم حق یریدون بھ باطال یخادعون بھ العامة الجاھلین ، وھو اوضح 
فتلك كلمة واحدة كلمة حق یراد بھا باطل ، » ال حكم إال اهللا « : واكثر من قول الخوارج 

وھؤالء المتأخرون لھم كلمات كثیرة شھیرة من قول خیر البریة یراد بھا اباطیل ، فلذلك قلنا 
ان دخولھم في الحدیث اظھر ، فقد اشتركوا في تكفیر المسلمین ، استحالل دمائھم واموالھم 

 .ربع فیھم واعراضھم ، واختص ھؤالء بمزید وضوح العالمات اال

اما رمیھ للشیعة القائلین بان علیًا مع الحق والحق مع علي ، فالعاقل المنصف یعرف   
من احق بان یرمى بسخافة العقل ، من اتبع الدلیل ؟ ام من خالفھ ورمى اھل الحق بسخافھ 
 العقل مع وضوح دلیلھم ؟ مع انھ لو لم یكن دلیلھم صحیحًا وكان شبھة قویة لكثرة االحادیث

وكثرة االسانید ، فان المتمسك بھا ال یعتبر سخیف العقل عند اھل الرجاحة واالدب ، انما 
یسمى غالطا ومخالفًا للحق بزعم خصمھ ، وذلك الن اعتماد الدلیل ال یعد سخافة عقل سواء 

 .كان المتمسك بھ مصیبًا ام مخطئًا لقوة الشبھة 
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بغض لعلي بن ابي طالب فلیمت  من مات وفي قلبھ« حدیث ) :  169ص( قال مقبل   
ھذا حدیث موضوع والمتھم بھ علي ابن قرین ، قال :  )34()ج (  »یھودیًا أو نصرانیا 

: ھو كذاب خبیث ، وقال البغوي : ھو وضع ھذا الحدیث ، وقال یحیى بن معین : العقیلي 
 .كان یكذب 

، حدثنا   العقیلي: ھكذا )  367ص 1ج( ان سنده في الآللي المصنوعة  :والجواب   
عبد اهللا بن ھارون ، حدثنا علي بن قرین ، حدثنا الجارود بن یزید ، عن بھز بن حكیم ، عن 

من مات وفي قلبھ بغض لعلي بن ابي طالب فلیمت یھودیًا أو « : ابیھ ، عن جده مرفوعًا 
بن قرین ، فقد ظھر من مذھبھم جرح من روى مثل ھذا  واما جرحھم لعلي.  »نصرانیًا 

الحدیث ، التھامھم الراوي بانھ یعني بھ بعض من یسمونھم صحابة ویحامون عنھم ، 
كمعاویة وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة ، فال یقبل منھم جرح علي بن قرین ، وقد 

انبانا ابي ، : ي مسند الفردوس قال الدیلمي ف: فقال  ذكر لھ السیوطي في الآللي سندًا آخر 
انبانا علي بن الحسین اللغوي ، حدثنا محمد بن ابراھیم االریناني ، حدثنا ابو العباس محمد 

، حدثنا یزید    بن احمد البصري ، حدثنا احمد بن عبد اهللا البغدادي ، حدثنا محمد بن الحارث
یا علي ما كنت ابالي من مات   «: ، عن بھز بن حكیم ، عن ابیھ ، عن جده رفعھ    بن زریع

، انبانا جدي    انبانا ابن مردویھ: وقال .   »   من امتي وھو یبغضك مات یھودیًا أو نصرانیا
، حدثنا علي بن محمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن احمد األشرم ، حدثنا احمد بن عبد اهللا 

 .انتھى . المؤدب ، حدثنا محمد بن الحارث بھ 

ال یبغضك « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ة مع صحة معناھا وموافقتھا لقولھفظھر قوة الروای  
 . )35()انَّ المناِفِقین ِفي الدَّْرِك األْسفل ِمن النَّاِر  (: وقد قال اهللا تعالى  .» إال منافق 

 

 

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 34(
 . 145: النساء ) 35(
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 رایة الھدى ومنار اإلیمان )علیھ السالم(أنھ

 

إلى برزة االسلمي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعثني النبي: قول انس ) :  170ص( قال مقبل   
یا ابا برزة ان رب العالمین عھد الي عھدًا في علي بن ابي طالب « : فقال لھ وانا اسمع 

انھ رائد الھدى ومنار االیمان وامام اولیائي ، یا ابا برزة علي بن ابي طالب امیني : فقال 
 .» رایتي یوم القیامة ، وثقتي على مفاتیح خزائن جنة ربي غدًا في القیامة ، وصاحب 

: الھز :    لم أَر لالھز غیر ھذا ، وقال ابو الفتح االزدي: عن ابن الجوزي : قال مقبل   
الھز مجھول یروي عن الثقات : وقال ابن عدي . غیر ثقة وال مامون وھو أیضًا مجھول 

 .تھى ان. المناكیر روى ھذا الحدیث والبالء منھ 

أي علم »    رایة الھدى« غلط في كتاب مقبل والصواب » رائد الھدى « : قولھ : قلت   
عن ابن الجوزي ، وھذا )  363ص 1ج( والحدیث بسنده في الآللي المصنوعة . الھدى 
: ابو نعیم ، حدثنا محمد بن حمید ، حدثنا علي بن سراج المصري وقال ابن عدي : نصھ 

حدثنا محمد بن فیروز التنیسي ، حدثنا ابو عمرو الھز بن : حمد قاال حدثنا عبد الملك بن م
، عن ابیھ ، عن ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، حدثنا انس    عبد اهللا ، حدثنا معتمر بن سلیمان

یا ابا « : إلى برزة االسلمي فقال لھ وانا اسمع  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعثني النبي: بن مالك قال 
» انھ رایة الھدى : العالمین عزوجل عھد الي في علي بن ابي طالب فقال برزة ان رب 

 .الحدیث إلى آخره 

« : ، وتمامھ    بھذا السند والمتن)  66ص 1ج( وھو في حلیة االولیاء البي نعیم  :قلت   
ومنار االیمان وامام اولیائي ونور جمیع من اطاعني ، یا ابا برزة  علي ابن ابي طالب ... 

انتھى  . »غدًا في القیامة وصاحب رایتي في القیامة على مفاتیح خزائن رحمة ربي امیني 
حدثنا ابو بكر الطلحي ، حدثنا :    )  66ص 1ج( ولھ طریق آخر ، قال ابو نعیم في الحلیة . 

محمد بن علي بن دحیم ، حدثنا عباد بن سعید بن عباد الجعفي ، حدثنا محمد بن عثمان بن 
ثنا صالح بن ابي األسود ، عن ابي المطھر الرازي ، عن االعشى الثقفي ، أبي البھلول ، حد

ان اهللا عزوجّل «  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن سالم الجعفي ، عن ابي برزة قال 
ان : سمعت ، فقال : اسمع ، فقلت : یا رب بّینھ لي ، فقال : عھد الي في علي عھدًا فقلت 

ھدى وامام اولیائي ونور من اطاعني ، وھو الكلمة التي الزمتھا المتقین ، من علیًا رایة ال
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یا رسول : ، فقال    فجاء علي فبشرتھ. ، فبشره بذلك    احبھ احبني ومن ابغضھ ابغضني
اهللا انا عبد اهللا وفي قبضتھ ، إن یعذبني فبذنبي وإن یتم الذي بشرتني بھ فانھ اولى بي ، 

قد فعلت بھ ذلك ، ثم انھ رفع : ، فقال اهللا   قلبھ واجعل ربیعھ االیمان اللھم اجل: قلت : قال 
یا رب اخي : الي ان سیخصھ من البالء بشيء لم یخص بھ احدا من اصحابي ، فقلت 

 .» ان ھذا شيء قد سبق انھ مبتلى ومبتلي بھ : فقال . وصاحبي 

ھذا حدیث ال یصح : ال اورده ابن الجوزي في الواھیات وق: قال السیوطي في الآللي   
 2ج( والحدیث في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر . واكثر رواتھ مجاھیل 

وما بعدھا ، وھناك تخریجھ وسنده في مناقب ابن المغازلي )  339وص 230وص 229ص
اخبرنا ابو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسین بن عبد الرحمن العلوي ) :  49وص 48ص( 

: حدثنا ابو الطیب محمد بن الحسین التیملي البزار قال : ما كتب بھ الي قال رحمھ اهللا فی
حدثنا صالح بن : حدثنا محمد بن الحسن السلولي قال : حدثنا الحسین بن علي السلولي قال 

ابي األسود ، عن ابي المطھر الرازي ، عن االعمش الثقفي ، عن سالم الجعفي ، عن ابي 
ان اهللا تبارك وتعالى عھد الي في علي عھدًا فقلت    «:  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(برزة ، عن النبي

. »    ان علیًا رایة الھدى: سمعت ، قال : اسمع قال : فقال اهللا عزوجّل : یا رب بینھ لي : 
فقلت اللھم : وان یتم الذي بشرني بھ فاهللا اولى بھ قال « الحدیث إلى آخره ـ وفي لفظھ ـ 

وھكذا في السند عن االعمش الثقفي وھو كذلك في  » بیعھ االیمان بك اجل قلبھ واجعل ر
وكذلك فیما نقلھ المحقق على . عن االعمش الثقفي )  229ص 2ج( ترجمة االمام علي 

 .البي نعیم عن األعمش الثقفي »    حلیة االولیاء« ترجمة االمام علي من 

حیث نقلھ في النص االول » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
واخرجھ محمد بن یوسف الكنجي بسنده إلى ابي :  )علیھ السالم(من اربعین نصًا في امامة علي

واخرجھ ایضًا بھاء الدین علي بن احمد االكوع : وھذا حدیث حسن عال ، ثم قال : نعیم قال 
كذا ( صالح بن ابي االسود ، عن ابي المطھر ، عن سالم الجعفي ، عن ابي جعفر  بسنده إلى

 .عن ابي برزة بمثلھ ) 

ثم ذكر السید عبد اهللا السند اآلخر من طریق الھز بن عبد اهللا فاورد الحدیث ـ ثم قال ـ   
حق وابن الجوزي حائد عن ال:    وقد ضلَّ ابن الجوزي فعده في الموضوعات ـ ثم قال ـ: 

أي من دعاویھ ( متنكب عن الصراط مبغض إلى غایة وقد رّده علیھ اھل نحلتھ كثیرًا 
وصححوه أو حسنوه وخّطؤه في ذلك ، واما ) الوضع في االحادیث التي یّدعیھا موضوعة 

ابن عدي فحكمھ بابطالھ انما ھو استناد منھ الى اصل منھدم ، وھو تقریرھم ان ابا بكر 
. اما قسم الذھبي فال شك انھا غموس ، والحدیث لھ شواھد كثیرة و.    الخلیفة واالفضل
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وذكر انھم جرحوه لروایتھ ھذا ) یعني طبقات الزیدیة ( والھز ، ترجم لھ في الطبقات 
وكذا الحدیث االول ـ یعني حدیث ابي برزة من غیر طریق : الحدیث ـ قال السید عبد اهللا ـ 

فاما الحكم . ذھبي وحكما بوضعھ وجھالة رواتھ ـ تكلم على سنده ابن الجوزي وال  الھز
( بالوضع فھو ظاھر انھ حكم بغیر ما انزل اهللا ، واما جھالة السند عندھما فقد عرفھ غیرھما 

وكان غایتھ لو أنصف التوقف إذ الجھالة ال تدل على ) أي الكنجي الذي قال ھذا حدیث حسن 
مع ان شواھد الحدیث : إلى ان قال ـ بطالنھ في نفس االمر وال جھلك بمخّل في صحتھ ـ 

 .انتھى . كثیرة لو لم یكن إّال حدیث المنزلة والغدیر 

ترد علي الحوض رایة علي امیر المؤمنین وامام « : حدیث ) :  170ص( قال مقبل   
ما خلفتموني : فاقول ،    الغر المحجلین ، فاقوم فآخذ بیده فیبیض وجھھ ووجوه اصحابھ

تبعنا االكبر وصدقناه ، وآزرنا االصغر ونصرناه وقاتلنا معھ : في الثقلین بعدي ؟ فیقولون 
فیشربون شربة ال یظمأون بعدھا ابدًا ، وجھ امامھم  )36(، فاقول ردوا ردوا مّرتین

ھذا حدیث :  )37()ج (  »كالقمر لیلة البدر أو كاضواء نجم في السماء  كالشمس ووجوھھم
واسناده مظلم وفیھ مجاھیل ال یعرفون ، ومخرجھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ال یصح عن رسول اهللا

 .انتھى . من الكوفة 

عن ) :  369ص 1ج( ھو في الآللي المصنوعة اما اسناده ف: وباهللا التوفیق والجواب ،   
ابن الجوزي ، اخبرنا محمد بن ناصر ، انبانا محمد بن علي بن میمون ، انبانا ابو عبد اهللا 
محمد بن علي الحسني ، حدثنا القاضي محمد بن عبد اهللا الجعفي ، حدثنا الحسین بن محمد 

ى بن حسن بن فرات القزاز ، حدثنا بن الفرزدق ، حدثنا الحسن بن علي بن بزیع ، حدثنا یحی
ابو عبد الرحمن المسعودي ، عن الحارث بن حصیرة ، عن صخر بن الحكم الفزاري ، عن 

، عن الربیع بن جمیل الضبي ، عن مالك بن ضمرة ) كذا ( حبان بن الحارث االزي 
.    »   ...   یرد علي الحوض رایة علي أمیر المؤمنین« : الرواسي ، عن ابي ذر مرفوعا 

موضوع واسناده مظلم فیھ مجاھیل ولم یذكره : ، وبعده عن ابن الجوزي   الحدیث إلى آخره
 .ومخرجھ من الكوفة 

في االربعین حدیثا في » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیھ   
اخبرنا  :اخرج محمد بن یوسف الكنجي قال : الثالث :  )علیھ السالم(النص على امامة علي

محمد بن عبد الواحد بن المتوكل على اهللا ببغداد ، ثنا محمد بن عبد اهللا ، ثنا عبد الحمید بن 
ثنا المسعودي وھو عبد اهللا ابن عبد الملك ، عن : عبد الرحمن ، ثنا محمد بن عبد اهللا قال 

                                                           
 ) .المؤلف . ( یرد ـ رده . فعل امر من الورود یقال في ورد ) 36(
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 37(
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الحارث بن حصیرة ، عن صخر بن الحكم الفزاري ، عن حبان بن الحارث االزدي ، عن 
قال : الربیع بن جمیل الضبي ، عن مالك بن ضمرة الرواسي ، عن ابي ذر الغفاري قال 

أمیر المؤمنین وامام )علیھ السالم(ترد علي الحوض رایة علي«  : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
ما خلفتموني : الغر المحجلین ، فاقوم فآخذ بیده فیبیض وجھھ ووجوه اصحابھ ، واقول 

وقد تصلف ابن : ثم قال السید عبد اهللا . إلى آخر الحدیث » ... لین بعدي ؟ فیقولون في الثق
: قال السید عبد اهللا . اسناد مظلم فیھ مجاھیل : الجوزي وعده في الموضوعات ، وقال 

اخرجھ ابن حبان بطریق آخر تتصل بالمسعودي ، والمسعودي والحارث بن حصیرة ومالك 
ت ، ولعلھ اظلم علیھ بسببھم ولمخالفتھ المذھب ، وكل ذلك علة بن ضمرة من الشیعة الثقا

 .انتھى . غیر قادحة 
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 )... إن األبرار یشربون من كاس  (: نزول 

 

خبر مرض الحسن والحسین رضي اهللا عنھما فعادھما رسول ) :  171ص ( قال مقبل   
یا ابا الحسن انذر ان عافا اهللا : لي وابو بكر وعمر ، فقال عمر لع )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

ان عافا اهللا عزوجّل ولدي «  :فقال علي . عزوجّل ولدیك ان تحدث هللا عزوجّل شكرًا 
ان االبرار یشربون من   (ذكر مقبل بعض حدیث نزول . الخ  »... صمت ثالثة ایام شكرًا 

، ولم یذكر نزول اآلیات ، واشتغل    نإلى آخر اآلیات في ھل اتى على االنسا )38()كاس 
بذكر االشعار بزعمھ ، النھ ال یھمھ اال تشویھ الروایة السقاطھا ، وھو في ذلك متبع البن 

 .الجوزي 

ھذا حدیث ال یشك في وضعھ ، ولو لم یدل على ذلك : عن ابن الجوزي : ثم قال مقبل   
اصبغ بن : السادة ، قال یحیى ابن معین  إّال االشعار الركیكة واالفعال التي یتنزه عنھا اولئك

حرقنا حدیث محمد بن : وقال احمد بن حنبل ) . فھو من رجال السند ( نباتة ال یساوي شیئًا 
 .كثیر واما ابو عبد اهللا السمرقندي فال یوثق بھ 

فال نسلم انھا كلھا باسم اشعار قیلت » االشعار « : اما قولھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
بل ال یبعد انھما قاالھا أو بعضھا اسجاعا ، فكتبھا الرواة بصورة اشعار غلطا منھم ، وھي . 

نشر مسجع وقد رویت من طرق عدیدة یقوي بعضھا بعضا ، وھي في شواھد التنزیل عند 
ولعل الركاكة من غلط الرواة بدلیل . ذكر اآلیات من سورة ھل أتى على االنسان بأسانیدھا 

ات في بعض االلفاظ ، مع ان الحدیث یروى من طرق بدون ذكر ابیات أو اختالف الروای
واما ما رواه عن یحیى بن معین انھ قال في اصبغ ، . اسجاع ، وھو الذي ذكره في الكشاف 

بصورة تحتمل االرسال » الجرح والتعدیل « فال نسلم صحتھ عن یحیى النھ رواه في كتاب 
الدوري عن یحیى ابن معین ) بن محمد ( على العباس  قرئ: حدثنا عبد الرحمن قال : فقال 

 .انتھى . االصبغ بن نباتة لیس بشيء : انھ قال 

 

 

                                                           
 . 5: االنسان ) 38(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 قرئ على فالن: بحث في قول الراوي 

 

» والتعدیل الجرح « وھذا السند جرح بھ عدد من الشیعة في مواضع متفرقة من كتاب   
قرأت ، وال : ، ولم یقل    قرئ: وھو كما ترى لم یصرح فیھ ابن ابي حاتم بالسماع ، انما قال 

ویمكن ان یكون بلغھ ذلك من واسطة غیر مذكور ، وقد وثق . قرئ وانا اسمع : قال 
یلزم في سائر الروایات التي لم یذكر فیھا السماع ، وان : بالواسطة فلم یذكره ، وال یقال 

قال فالن ، تقدیر الواسطة بدون ذكر الحد في : الن تجویزه في قولھ . كانت ممن قد لقي 
قال فالن وغیر فالن ، مع ان ھذه إذا صدرت من مدلس فھي محتملة : الروایة ، غیر القائل 

وانا اسمع ، فال : على فالن ولم یقل  ، أو قرئ   سمع فالن من فالن:    اما إذا قال. للواسطة 
وفرق بین حالة ذكر من یصلح واسطة . ان القائل قد سمع ذلك ، النھ قد ذكر غیره یتعین 

روى زید عن عمرو ، لم یجب ان تكون انت : وحالة عدم ذكره ، أال ترى انك إذا قلت 
سمعت الروایة من عمرو الراوي االول وان كنت قد لقیتھ ؟ وان جعل الظاھر السماع من 

سمع فالن من فالن ، ال یجب ان تكون سمعت معھ : إذا قلت  زید إذا كنت قد لقیتھ ، فكذلك
قرئ على : وكذلك قرأ فالن على فالن ، فكذلك قول ابن ابي حاتم . من الراوي االول 

ویحتمل ان ذلك ھو الواسطة الذي روى .    العباس ، الن عبد الرحمن قد افھم قارئًا غیره
قد اسسوا النفسھم في مصطلح الحدیث  فان كان المحدثون. لعبد الرحمن ذلك وھو مجھول 

 .خالف ھذا بدون حجة فال نسلم لھم ، ألنا ال نقلدھم 

قال یحیى ابن معین ، : ان العباس بن محمد الدوري قال : وأیضًا ھذا السند لم یقل فیھ   
قال : انما ذكر انھ قرئ علیھ ان یحیى قال ، فالراوي ھو القارئ ال العباس ، النھ لم یقل 

ومن الجائز ان یكون قرئ على العباس عن یحیى ، وھو ال یرویھ . س ، قال یحیى العبا
وقد یكون سكت مجاملة . وانما سكت علیھ ، النھ یرى انھ غیر مسؤول عنھ ، حیث لم یروه 

أو خوفا من حكومة أو غیرھا ، وذلك النھ ال یبعد ان تجعل الحكومة من عمالئھا من یضع 
ثم تأمر . ، وال سیما في عصر المتوكل العباسي    سیاسيجملة من جرح الشیعة لغرض 

وھذا ان لم یكن العباس مدّلسا ، فاما ان كان مدّلسا . بقراءتھ على العباس وتامره بالسكوت 
مع انھ من الجائز ان یسكت ، النھ ال یعلم صحة الروایة عن ابن معین وال . فال حكم لسكوتھ 

ریر للروایة عن ابن معین ، وخصوصا والروایة غیر فسادھا ، فال یحمل سكوتھ على انھ تق
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مؤرخة ، وھي تحتمل ان القراءة على العباس كانت قبل مالزمتھ البن معین ، فجعلھ القارئ 
 .واهللا اعلم . في صورة واسطة في السند تدلیسا 
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 )علیھ السالم(مذھب ابن معین في من روى حدیثًا یدل على إمامة علي

 

علیھ (ھذا وقد ظھر من مذھب یحیى بن معین ان من روى حدیثا یدل على تقدیم علي  

لیس بشيء ، النھ یرى انھ لیس اھال ان : في االمامة فال یروي عنھ ، وانھ یقول فیھ  )السالم
یروى عنھ ، وذلك ال یدل على انھ یعتقد الراوي كذابا في غیر تلك الروایة التي انكرھا ، 

ھ مسلوب االھلیة للروایة ، الجل روایتھ ما یدل على سب الصحابة بزعمھ ، وانما ھو یرى ان
فتن بحب علي ، : یؤكد ھذا قول ابن حبان فیھ .    »   ریاض مقبل« كما بیناه في الرد على 

 .الخ . فاتى بالطامات 

ھ صلى اهللا علیھ وآل(امرنا رسول اهللا: وھو الذي روى عن ابي ایوب االنصاري قال : ثم قال   

مع علي بن    «: یا رسول اهللا مع من ؟ قال : بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین ، قلت )وسلم
ثناه محمد بن المسیب ، ثنا علي بن المثنى الطھوي ، ثنا یعقوب بن خلیفة ، .  »ابي طالب 

. عن صالح بن ابي االسود ، عن علي بن الحزور ، عن االصبغ ابن نباتة ، عن ابي ایوب 
 .ى انتھ

واالصبغ .   ولم یذكر غیر ھذا من الطامات التي زعمھا ، ولعلھ عنده اعظم ما رواه  
وقد روي عنھ ما ذكرنا من تلك الروایات .  )علیھ السالم(بن نباتة من الشیعة من اصحاب علي

سالت ابي : ھذا وقال ابن ابي حاتم . التي ینفر عنھا ابن معین واصحابھ ویجرحون راویھا 
 .انتھى . لّین الحدیث : بن نباتة فقال عن اصبغ 

وفي ترجمتھ . وترجمتھ في التاریخ الكبیر للبخاري ولم یذكر فیھا عن ابن معین شیئًا   
عامة ما یرویھ عن علي ال یتابعھ احد علیھ وھو : وقال ابن عدي : » تھذیب التھذیب « في 

س بروایتھ وانما أتى االنكار من واذا حدث عنھ ثقة فھو عندي ال بأ: بّین الضعف ـ ثم قال ـ 
روى : كوفي تابعي ثقة ـ ثم قال ابن حجر في التھذیب ـ : وقال العجلي . جھة من روى عنھ 

كان شیعیا وكان : وقال ابن سعد : قلت : لھ ابن ماجة حدیثا واحدا في الحجامة ـ ثم قال ـ 
 .انتھى المراد . یضّعف وكان على شرطة علي 

ضعیفھ روایتھ لما ال یوافق مذھبھم فانكروه ولیس منكرا في وقد ظھر ان سبب ت  
الحقیقة ، واما حدیث االمر بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین فلھ طرق عدیدة عن امیر 
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، انظر ذلك في ترجمة    وابن مسعود وابي ایوب وابي سعید الخدري )علیھ السالم(المؤمنین
 .وما بعدھا )    200ص 3ج( االمام علي من تاریخ ابن عساكر 

نا عبد الرحمن ، : في ترجمتھ » الجرح والتعدیل « واما محمد بن كثیر ، ففي كتاب   
محمد بن كثیر : سمعت یحیى بن معین یقول : قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : قال 

الكوفي الذي یحدث عن لیث ھو شیعي لم یكن بھ باس قد حدث عنھ سعدویھ ، وسمعت انا 
ضعیف : سألت ابي عن محمد بن كثیر الكوفي ابو اسحاق ، فقال : نا عبد الرحمن قال . منھ 

 .انتھى . الحدیث ، وكان یحیى یحسن القول فیھ 

یحیى اعلم بھ إذا كان قد سمع منھ وھو مع ذلك كبیر القوم ، وھو مع ذلك غیر  :قلت   
 .صب لمذھبھ متھم في تحسین القول في شیعي بخالف المضعف فھو متھم بالتع

واما ابو عبد اهللا السمرقندي ، فان كان ال یوثق بھ لسبب معروف فلیذكره مقبل   
واصحابھ ، ولیس في ترجمتھ في المیزان شيء إّال دعوى انھ مجھول ، وان كان ألجل 

اما قولھم انھ مجھول فال . فجرحھ بذلك مصادرة  )علیھما السالم(روایتھ للحدیث في علي وفاطمة
 .النھ موصوف بالزھد ، وذلك في معنى التعدیل نسلم ، 

شواھد   «وللحدیث طرق كثیرة یقوي بعضھا بعضا ، قال الحاكم الحسكاني في   
 )... ان االبرار یشربون من كاس  (: ومن سورة االنسان فیھا قولھ جل ذكره : » التنزیل 

اخبرنا احمد بن الولید . فیھ )معلیھ السال(روایة امیر المؤمنین. إلى آخر اآلیات ثماني عشرة آیة 
الواعظ ، حدثنا ابو عبد اهللا  )39(، اخبرني ابي ابو العباس   بن احمد بقراءتي علیھ من اصلھ

النحوي ببغداد في جانب الرصافة امالء سنة احدى وثالثین وثالثمائة ،  )40(محمد بن الفضل
، حدثنا علي  )41(حدثنا الحسن بن علي بن زكریا البصري ، حدثنا الھیثم بن عبد اهللا الرماني

، عن ابیھ جعفر بن محمد ، عن ابیھ محمد ،  )علیھ السالم(، حدثنا ابي موسى   بن موسى الرضا
لما مرض  :قال  )علیھم السالم(عن ابیھ علي ، عن ابیھ الحسین ، عن ابیھ علي بن ابي طالب

یا ابا حسن لو : فقال لي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عادھما رسول اهللا)لیھما السالمع(الحسن والحسین
علي هللا نذر لئن برئا حبیباي : نذرت على ولدیك هللا نذرًا ارجو ان ینفعھما اهللا بھ ، فقلت 

علي هللا نذر لئن برئا :  )علیھا السالم(من مرضھما الصومّن ثالثة ایام ، فقالت فاطمة) كذا    (
وعلي هللا نذر لئن برئا : ولداي من مرضھما الصومّن ثالثة ایام ، وقالت جاریتھم فضة 

فألبس اهللا الغالمین العافیة فاصبحوا ولیس عند آل . سیداي من مرضھما الصومّن ثالثة ایام 
                                                           

 .اخبرني ابي ابو العباس » شواھد التنزیل « عن » االعتصام « في نسخة ) 39(
ابو عمر عبد اهللا بن محمد بن الفضل : » شواھد التنزیل « عن » االعتصام « وفي  كذا في النسختین الخطیة والمطبوعة من شواھد التنزیل ،) 40(

 ) .المؤلف . ( 
 ) .المؤلف ( والنسخة المطبوعة » شواھد التنزیل « عن » عتصام اال«الرماني صحیح كما في ) 41(
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ودي ـ وكان محمد قلیل وال كثیر فصاموا یومھم ، وخرج علي إلى السوق وإذا شمعون الیھ
یا شمعون اعطني ثالثة اصواع شعیرا وجزة صوف تغزلھ فاطمة فاعطاه : لھ صدیقًا ـ فقال 

ما اراد ، فاخذ الشعیر في ردائھ والصوف تحت حضنھ ودخل منزلھ وافرغ الشعیر والقى 
الصوف ، وقامت فاطمة الى صاع من الشعیر فطحنتھ وعجنتھ وخبزت منھ خمسة اقراص 

المغرب ودخل منزلھ لیفطر ، فقدمت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مع رسول اهللا)السالم علیھ(، وصلى علي
إلیھ فاطمة خبز الشعیر وملحا جریشًا وماء قراحا ، فلما دنوا لیأكلوا وقف مسكین بالباب 

، مسكین من اوالد المسلمین اطعمونا اطعمكم اهللا على    السالم علیكم اھل بیت محمد: فقال 
 : )علیھ السالم(فقال عليموائد الجنة 

 یا بنت خیر الناس اجمعین*** فاطم ذات الرشد والیقین 

 حزین )42(جاء الینا جائعا*** اما ترین البائس المسكین 

 یشكو إلى اهللا ویستكین*** قد قام بالباب لھ حنین 

 )43(كـل  بكـسبـھ  رھـین

 :فاجابتھ فاطمة علیھا سالم اهللا وھي تقول   

 ما بي لوم ال وال ضراعھ*** امرك عندي یابن عم طاعھ 

 نرجو لھ الغیاث في المجاعھ*** فاعطھ وال تدعھ ساعھ 

 وندخل الجنة بالشفاعھ*** ونلحق االنصار والجماعھ 

یھ اقراصھم وباتوا لیلتھم لم یذوقوا إّال الماء القراح ، فلما اصبحوا عمدت فدفعوا إل  
فاطمة صلوات اهللا علیھا إلى صاع آخر فطحنتھ وعجنتھ وخبزت منھ خمسة اقراص ، 

المغرب ثم دخل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مع رسول اهللا )علیھ السالم(وصاموا یومھم وصلى علي
، فلما دنوا لیاكلوا وقف   بز شعیر وملحا جریشا وماء قراحالیفطر ، فقدمت إلیھ فاطمة خ

، یتیم من اوالد المسلمین استشھد والدي مع    السالم علیكم اھل بیت محمد: یتیم بالباب فقال 
یوم احد ، اطعمونا اطعمكم اهللا على مواد الجنة ، فدفعوا إلیھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

ن ولیلتین لم یذوقوا إّال الماء القراح ، فلما ان كان في الیوم الثالث اقراصھم وباتوا یومی
عمدت فاطمة إلى الصاع الثالث فطحنتھ وعجنتھ وخبزت منھ خمسة اقراص ، وصاموا 

المغرب ثم دخل منزلھ لیفطر ، فقدمت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یومھم وصلى علي مع رسول اهللا
ملحا جریشا وماء قراحا ، فلما دنوا لیاكلوا وقف اسیر بالباب خبز شعیر و )علیھا السالم(فاطمة
السالم علیكم اھل بیت محمد اطعمونا اطعمكم اهللا ، فاطعموه اقراصھم وباتوا ثالثة : فقال 

                                                           
 ) .المؤلف . ( في المطبوعة جائع ) 42(
 .» ل امرئ بكسبھ رھین ك« : ھكذا ، والصحیح ) 43(
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ایام ولیالیھا لم یذوقوا إّال الماء القراح ، فلما كان الیوم الرابع عمد علي والحسن والحسین 
طمة وفضة معھم ، ولم یقدروا على المشي من الضعف ، یرعشان كما یرعش الفرخ وفا

الھي ھؤالء اھل بیتي یموتون جوعا فارحمھم یا  :فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فأتوا رسول اهللا
یا : وقال  )علیھ السالم(فھبط جبرئل رب واغفر لھم ، ھؤالء اھل بیتي فاحفظھم وال تنسھم ،

قد استجبت دعاك فیھم وشكرت لھم ورضیت : م ویقول محمد ان اهللا تعالى یقرأ علیك السال
ان ھذا كان لكم جزاء وكان ـ إلى قولھ ـ ان االبرار یشربون من كاس  (: عنھم وأقرأه 

 . )44()سعیكم مشكورًا 

اختصرتھ في مواضع ، ورواه الحسن بن مھران ، عن مسلمة ابن جابر ، : قال الحاكم   
د ، ولھ طرق عن مسلمة ، ورواه روح بن عبد اهللا ، عن جعفر الصادق ، عن جعفر بن محم

 .ورواه معاویة بن عمار ، عن جعفر الصادق 

فرات بن ابراھیم الكوفي ، حدثنا محمد بن ابراھیم بن زكریا الغطفاني ، حدثنا ابو   
 الحسن ھاشم بن احمد بن معاویة بمصر ، عن محمد بن بحر ، عن روح بن عبد اهللا ،

مرضًا  )علیھما السالم(مرض الحسن والحسین: حدثني جعفر بن محمد ، عن ابیھ ، عن جده قال 
لو :    )علیھ السالم(عمر لعلي: وابو بكر وعمر فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(شدیدا فعادھما محمد
ان  (: مد اقراه یا مح:    فقال جبرئیل: ، وساق الحدیث بطولھ إلى قولھ نذرت هللا نذرًا واجبًا 

 .إلى آخر اآلیات  )االبرار یشربون 

مجاھد بن جبر ، اخبرنا اسماعیل : وفي الباب عن ابن عباس ورواه جماعة عنھ منھم   
بن ابراھیم بن محمد الواعظ ، اخبرنا عبد اهللا بن عمر بن احمد الجوھري بمرو سنة ست 

، حدثنا القاسم  )46(، حدثنا جمیل بن یزید الحنوحردي )45(وستین ، اخبرنا محمود بن داالف
یوفون  (: بن بھرام ، عن لیث بن ابي سلیم ، عن مجاھد ، عن ابن عباس في قول اهللا تعالى 

صلى اهللا علیھ وآلھ (فعادھما رسول اهللا )علیھما السالم(الحسن والحسینمرض : قال  )بالنذر 

إن « : وعادھما عموم العرب فقالوا یا ابا الحسن لو نذرت على ولدیك نذرًا فقال علي )وسلم
فقالت فاطمة كذلك ، وقالت جاریة لھم نوبیة یقال لھا فضة . » برئا صمت ثالثة ایام شكرًا 

علیھ (المین العافیة ولیس عند آل محمد قلیل وال كثیر ، فانطلق علي، فألبس اهللا الغ   كذلك

إلى شمعون الخیبري فاستقرض منھ ثالثة اصواع من شعیر فجاء بھ ، فقامت )السالم
صلى اهللا علیھ وآلھ (مع النبي )علیھ السالم(إلى صاع فطحنتھ وخبزتھ وصلى علي )علیھا السالم(فاطمة

                                                           
 . 5: االنسان ) 44(
 .بن واالن ـ ولعل الصواب ـ داالن ـ في المطبوعة ـ ا) 45(
 ) .المؤلف . ( في المطبوعة الحنوحردي ـ بحائین بینھما نون ثم واو ) 46(
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ضع الطعام بین یدیھ إذ اتاھم مسكین فاعطوه الطعام ، فلما كان المغرب ثم اتى المنزل فو)وسلم
صلى اهللا علیھ وآلھ (مع النبي )علیھ السالم(یوم الثاني قامت إلى صاع فطحنتھ واختبزتھ ، وصلى علي

 .ثم اتى المنزل فوضع الطعام بین یدیھ إذ اتاھم یتیم ـ فساق الحدیث بطولھ انا اختصرتھ  )وسلم

 .بقیتھ في الیتیم واالسیر  یعني حذف: قلت   

ورواه عن القاسم بن بھرام جماعة منھم شعیب بن واقد ومحمود بن حمید : قال الحاكم   
البصري ومحمد بن حمدویھ ابو رجاء حدثنیھ ابو القاسم الحسن ابن محمد بن حبیب  المفسر 

الحسن الحافظ ، اخبرنا ابو احمد محمد بن محمد الحافظ ، حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن 
حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب الخوارزمي ، حدثنا احمد بن حماد المروزي ، حدثنا محبوب 
بن حمید البصري ، حدثنا القاسم بن بھرام ، عن لیث ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ـ قال 

 .وساقھ بطولھ إلى آخره ، انا اختصرتھ : الحاكم ـ 

ثني ابو الطیب الذھلي ، حدثنا عبد اهللا ابن محمد بن وحدثني ابو الحسن الماوردي ، حد  
احمد بن نصر المقرئ ، حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب بھ ـ اال ما عبرت ـ ورواه جماعة ، 

، ورواه عن لیث بن سلیم جماعة   عن ابي حامد بن الشرفي وجماعة عن احمد المروزي
وجریر بن عبد اهللا ، اخبرناه ابو نصر كروایة القاسم ، منھم القعقاع بن عبد اهللا السعدي 

، اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد الوراق   )   كذا  (ابو حامد امالء  )47(المفسر ، عن عمي
الترمذي ، حدثنا ابو بكر بن  )48(، حدثنا ابو اسحاق ابراھیم بن علي بن الحسن بن مشیر

حدثنا القعقاع بن عبد اهللا السعدي ، عن لیث ، : یسار ، عن یسار ، عن سھل بن خاقان قال 
: قال الحاكم  )یوفون بالنذر    (: عن مجاھد ، عن ابن عباس في قول اهللا تبارك وتعالى 

انتھى كالمھ في . جماعة عن علي الوراق كذلك  وساق الحدیث بطولھ انا اختصرتھ ، ورواه
في تفسیر » الكشاف « وذكرھا الزمخشري في . ھذه الروایة الخالیة عن الشعر واالسجاع 

اخرجھ الثعلبي من روایة : فقال ابن حجر في تخریجھ  )ھل اتى على االنسان  (: سورة 
 .انتھى المراد . عباس  القاسم بن بھرام ، عن لیث بن ابي سلیم ، عن مجاھد ، عن ابن

ورواه حبان بن علي ابو علي العنزي ، عن الكلبي ، عن ابي : قال الحاكم الحسكاني   
صالح ، عن ابن عباس ورواه الضحاك ، عن ابن عباس ، ورواه ابن جریج ، عن عطاء ، 
ن عن ابن عباس ، ورواه عبد اهللا بن المبارك ، عن یعقوب بن القعقاع ، عن مجاھد ، عن اب

 .   عباس ، ورواه سعید بن جبیر ، عن ابن عباس

 .ھذا كلھ في روایة ابن عباس السابقة  :قلت   

                                                           
 .الخ . في المطبوعة اخبرنا عمي ابو حامد ، اخبرنا ابو الحسن ) 47(
 ) .المؤلف ( ـ ابن بشیر ـ كذا ، وفي المطبوعة ) 48(
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، حدثنا   محمد بن احمد بن علي الھمداني ، حدثني جعفر بن محمد العلوي: قال الحاكم   
: محمد بن محمد بن عبید اهللا ، عن الكلبي ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى 

 )علیھما السالم(نزلت في علي وفاطمة)49()   َویطِعُمون الطََّعام َعلى ُحبِِّھ ِمْسِكینا َویتیمًا َواِسیرا (
اصبحا وعندھم ثالثة ارغفة ، فأطعموا مسكینًا ویتیمًا واسیرًا فباتوا جیاعًا فنزلت فیھم ھذه 

 .اآلیة 

حمد بن أحمد بن روح الطرسوسي ، حدثنا حدثنا ابو احمد م: ابو النصر في تفسیره   
محمد بن خالد العباسي ، حدثنا إسحاق بن نجیح ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قولھ تعالى 

مرضا شدیدًا حتى عادھما )علیھما السالم(مرض الحسن والحسین: قال  )ویطعمون الطعام (: 
یا ابا الحسن لو : بكر وعمر فقاال  وكان فیھم ابو)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جمیع اصحاب رسول اهللا

مما بھما من  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لئن عافا اهللا سبطي نبیھ محمد: نذرت هللا نذرًا ، فقال علي 
هللا علي مثل ما ذكرتھ ، وسمعھ : ، وسمعتھ فاطمة فقالت    سقم ألصومّن هللا نذرًا ثالثة ایام

الذي ذكرت ، فاصبحا وقد عافاھما اهللا تعالى ،  یا ابھ هللا علینا مثل: الحسن والحسین فقاال 
اعطنا جزة من صوف تغزلھا لك فاطمة واعطنا : إلى جار لھ فقال لھ  )علیھ السالم(فغدا علي

وذكر الحدیث بطولھ مع . ، فاعطاه جزة من صوف وثالثھ اصواع من شعیر    كراه ما شئت
یا محمد یھنیك ما انزل فیك وفي اھل : ال فق )علیھ السالم(إذ ھبط جبریل: االشعار ـ إلى قولھ ـ 

علیًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إلى آخر اآلیات فدعا النبي )ان االبرار یشربون من كاس  (: بیتك 
انا : قال الحاكم . الحمد هللا الذي خصنا بذلك  :یبكي ویقول  )علیھ السالم(وجعل یتلوھا وعلي

الحسین ، حدثنا محمد بن عبید اهللا ، حدثنا ابو اخبرنا عقیل ، اخبرنا علي بن . اختصرتھ 
عمرو عثمان بن احمد بن السماك ببغداد ، حدثنا عبد اهللا بن ثابت المقرئ ، حدثني ابي ، عن 
الھذیل ، عن مقاتل ، عن االصبغ بن نباتة ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس في قول اهللا 

الصدیقون في ایمانھم علي وفاطمة والحسن و : قال ) ِانَّ األبراَر َیشَربوَن ِمن َكاس (: تعالى 
یشربون في اآلخرة من كأس خمرا كان مزاجھا من عین تسمى الكافور ، )علیھم السالم(الحسین

ویخافون یوما كان شره  (یعني یتمون الوفاء بھ .  )یوفون بالنذر  (: ثم نعتھم فقال 
والحسن والحسین صلوات اهللا تعالى  قد عال وفشا وعم ، نزلت في علي وفاطمة )مستطیرًا 

وابو بكر  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وذلك انھما مرضا مرضًا شدیدًا فعادھما رسول اهللا. علیھم 
 .یا علي انذر انت وفاطمة نذرًا ان عافى اهللا ولدیك ان تفي بھ وساقھ بطولھ : وعمر فقال 

، حدثنا   ، اخبرنا سلیمان الطبراني اخبرني ابو نعیم احمد بن عبد اهللا االصبھاني كتابة  
بكر بن سھل الدمیاطي ، اخبرنا عبد العزیز بن سعید ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن 

                                                           
 . 8: االنسان ) 49(
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وذلك ان  )ویطعمون الطعام على حبھ   (:   جریج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قولھ
، فلما اصبح علي بن ابي طالب اجر نفسھ لیسقي نخًال بشيء من شعیر لیلة حتى اصبح 

وقبض الشعیر طحن ثلثھ وجعلوا منھ شیئا لیاكلوه یقال لھ الخزیرة ، فلما تم انضاجھ أتى 
مسكین فأخرجوا لھ الطعام ، ثم عمال الثلث الثاني فلما تم إنضاجھ اتى یتیم فسألھ فاطعموه ، 

وا یومھم ثم عمال الثلث الثالث فلما تم انضاجھ اتى االسیر من المشركین فسأل فاطعموه وطو
 .ذلك 

، حدثنا ابو    اخبرنا ابو محمد الحسن بن علي الجوھري قراءة علیھ ببغداد من اصلھ  
عبد اهللا محمد بن عمران بن موسى بن عبید المرزباني قراءة علیھ في شعبان سنة احدى 
وثمانین ، اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عبید الحافظ قراءة علیھ في قطیعة جعفر ، 

، حدثنا حبان بن علي ، عن    ي الحسین بن الحكم الحبري ، حدثنا الحسن بن حسینحدثن
َوُیطعموَن الَطعاَم َعلى ُحبِّھ  (: الكلبي ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى 

 .اآلیات نزلت في علي ابن ابي طالب اطعم عشاءه وأفطر على القراح )ِمْسِكینًا 

لمعقلي ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا ابو معاویة عن سفیان حدثونا عن ابي العباس ا  
لم یقولوا : قال  )إنَّما ُنطِعمُكم لوْجِھ اِهللا  (: ، عن سالم االفطس ، عن مجاھد في قولھ تعالى 

حین اطعموھم نطعمكم لوجھ اهللا ، ولكن علم اهللا من قلوبھم فاثنى بھ علیھم لیرغب فیھ 
سمعت ابا اسحاق : اخبرنا ابو الحسن بن مقسم المقرئ قال  حدثني سعید الحبري ،. راغب 

الھاء ـ أي الضمیر ـ تعود على  )ویطعمون الطعام على حبھ  (الزجاج یقول في قولھ 
، المعنى یطعمون الطعام على اشد ما تكون حاجتھم إلیھ ، وصفھم اهللا تعالى باالثرة    الطعام

 .انتھى . على انفسھم 

وروایة الكلبي عن ابي صالح ذكرھا المخرج على الكشاف في تخریجھ فأفاد انھ   
 (اخرجھ الثعلبي أیضًا من روایة الكلبي عن ابي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى 

ورواه ابن : اآلیة ، فذكر تمامھ وزاد في اثنائھ اشعارًا لعلي وفاطمة ، ثم قال  )یوفون بالنذر 
من طریق ابي عبد اهللا السمرقندي عن محمد بن كثیر ، عن » عات الموضو« الجوزي في 

 .انتھى المراد . مرض الحسن والحسین فذكره بشعره وزیادة الفاظ : االصبغ بن نباتة قال 

وفي الباب ، عن زید بن ارقم رواه : » شواھد التنزیل « قال الحاكم الحسكاني في   
اخبرنا : اال اخبرنا ، ابو القاسم القرشي والحاكم ق )51(الكدیمي فساویتھ )50(فرات ، عن سقین

ابو القاسم الماسرخسي ، حدثنا ابو العباس محمد بن یونس الكدیمي ، حدثنا حماد بن عیسى 
                                                           

 .» یونس « أو » سفیان « لھا تصحیف ھكذا في األصل ، ولع) 50(
م یعني انھ عال في السند فساوى فراتا ، ولكن ھذا مشكل الن فراتا بینھ وبین الكدیمي راو واحد ان كان رواه عن سفیان بدون واسطة والحاك) 51(

 ) .المؤلف . ( رواه بواسطة راویین 
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كان : الجھني ، حدثنا النھاس بن فھم ، عن القاسم بن عون الشیباني ، عن زید بن ارقم قال 
، فظل یوما صائما لیس  )52(یشد على بطنھ الحجر من الغرث)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

یا فاطمة اطعمي ابني ، فقالت : عنده شيء ، فأتى بیت فاطمة والحسن والحسین یبكیان فقال 
رسول اهللا بریقھ حتى ) كذا ( فالتقاھما )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما في البیت اال بركة رسول اهللا: 

ثالثة اقراص من شعیر ، فلما افطر )وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ(شبعا وناما واقترضنا لرسول اهللا
صلى اهللا علیھ وآلھ (وضعناھا بین یدیھ فجاء سائل فقال اطعموني مما رزقكم اهللا ، فقال رسول اهللا

صلى اهللا (، ثم جاء ثان فقال رسول اهللافاخذت قرصا فاعطیتھ : قال قم یا علي فاعطھ  : )وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (فجاء ثالث فقال رسول اهللافاعطیتھ ، فقمت  .قم یا علي فاعطھ  : )علیھ وآلھ وسلم

طاویا وبتنا طاوین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وبات رسول اهللا، فاعطیتھ ،   قم یا علي فاعطھ: )وسلم
َویُطعِمُوَن الَطَعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِمِسكینا    (: ، فلما اصبحنا اصبحنا مجھودین ونزلت ھذه اآلیة 

 .انتھى . اختصرتھ في مواضع : بطولھ قال الحاكم . الحدیث .  )یرًا ویتیمًا َوأِس

علیھ (فلعل زید بن ارقم رواه عن علي )علیھ السالم(سیاقھ یفید ان راویھ علي :قلت   

 2 ج (وحدیث ابن عباس في فرائد السمطین . في اولھ  )علیھ السالم(فسقط ذكر علي)السالم
محمد بن عبد اهللا بن حمدان  ]سعید  [ة وابي سعد باسناده إلى ابن خزیم)  54وص 53ص
محمد بن الحسین الحافظ ، انبانا عبد اهللا بن عبد الوھاب ) احمد بن ( انبانا ابو حامد : قاال 

البصري وسألھ روح الخوارزمي ، انبانا احمد بن حماد المروزي ، انبانا محبوب بن حمید 
بن عبادة عن ھذا الحدیث ـ ثم رجع المؤلف البتداء سند آخر فاسنده إلى عبد اهللا بن عبد 
الوھاب ، انبانا احمد بن حماد المروزي ، انبانا محبوب بن حمید البصري وسألھ روح عن 

قولھ  حدثنا القاسم بن بھرام ، عن لیث ، عن مجاھد ، عن ابن عباس في: ھذا الحدیث ـ قال 
مرض الحسن : قال  )53()ُیوُفون ِبالَنذِر َویخاُفوَن یومًا َكاَن َشرُّه ُمَستطیرا  (:   عّز وجّل

 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والحسین فعادھما جدھما رسول اهللا

 یا محمد خذھا: فقال )علیھ السالم(فنزل جبرئیل: فأتم الحدیث بطولھ وفي آخره  :قلت   
إنَّما ُنطعُمُكم لَوْجِھ : ـ إلى قولھ ـ َھل َاتى َعلى االنسان  (: ھنأك اهللا في اھل بیتك فقرأ علیھ 

والسند موافق لسند الحسكاني .    إلى آخر السورة )54()اِهللا ال ُنِرید ِمُنكم َجزاًء َوال ُشُكورًا 
 .االول من اسانیده إلى ابن عباس والثاني 

وقد رواه ابو ) :  54ص 2ج( قال المحقق المحمودي في حاشیة فرائد السمطین   
اخبرني الشیخ ابو :    اسحاق احمد بن محمد بن ابراھیم الثعلبي بطریقین ، عن ابن عباس قال

                                                           
 .جوع ال: الغرث ) 52(
 . 7: االنسان ) 53(
 . 9ـ  1: االنسان ) 54(
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محمد الحسن بن احمد بن محمد الشیباني العدل ، اخبرني ابو حامد احمد بن محمد بن 
محمد عبد اهللا بن محمد بن عبد الوھاب الخوارزمي ابن عم الحسین الشرقي ، حدثنا ابو 

االحنف بن قیس ، حدثني احمد بن حماد المروزي ، حدثني محمود بن حمید البصري وسألھ 
عن ھذا الحدیث روح بن عبادة ، حدثني القاسم بن بھرام ، عن لیث ، عن مجاھد ، عن ابن 

رني احمد بن عبد اهللا المزني ، حدثني ابو واخبرنا ایضًا عبد اهللا ابن حامد ، اخب.   عباس
الحسن محمد بن احمد بن سھیل بن علي بن مھران الباھلي بالبصرة ، حدثني ابو مسعود عن 

، حدثني القاسم بن یحیى ، عن ابي علي المقرئ ، عن محمد   عبد الرحمن بن فھر بن ھالل
ن ابن عباس ـ في الفصل ورواه عنھ ـ أي ع. بن السائب ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس 

 .انتھى المراد ) . مؤسسة النشر االسالمي . ط 267ص( من مناقب الخوارزمي  17

وظھر بطالن حكم ابن الجوزي علیھ بالوضع وباهللا . فقد قوي الحدیث بتعدد اسانیده   
 .التوفیق 
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 )إنما ولیكم اهللا ورسولھ والذین آمنوا  (: قولھ تعالى 

 

صلى اهللا علیھ وآلھ (خرج رسول اهللا: قال  )رضي اهللا عنھ(عن ابن عباس) :  175ص( قال مقبل   

المسجد والناس یصلون بین راكع وساجد وقائم وقاعد ، وإذا مسكین یسأل فدخل إلى )وسلم
ذلك : قال  من ؟: قال . نعم : ؟ قال اعطاك احد شیئًا : فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 وذلك علي بن ابي طالب: وھو راكع ، قال : قال  على أي حال اعطاكھ ؟ :الرجل القائم قال 
َوَمْن َیَتولَّ اهللا َوَرُسوَلُھ َفاولئَك ُھم  (: ، وقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بر رسول اهللافك: قال . 

 .ھذا اسناد ال یفرح بھ : ثیر موضوع ، قال ابن ك) كذا (  )1()الغالُبون 

 .الن فیھ محمد بن السائب وھو متروك  :قلت   

ثم رواه ابن مردویھ من حدیث علي بن ابي طالب نفسھ وعمار بن  )2()ج : ( ثم قال   
 .رجالھا  یاسر وابي رافع ، ولیس یصح شيء منھا بالكلیة لضعف اسانیدھا ، وجھالة

ان الروایات كثیرة متضافرة في اثبات نزول اآلیة في : ، وباهللا التوفیق والجواب   
وقد ذكر ابن كثیر في . ، اما مع ذكر القصة في التصدق بالخاتم ، واما بدونھا  )علیھ السالم(علي

شج ، حدثنا ابو سعید اال: عن ابن ابي حاتم انھ قال ) دار المعرفة . ط  74ص 2ج( تفسیره 
حدثنا الفضل بن دكین ابو نعیم االحول ، حدثنا موسى بن قیس الحضرمي ، عن سلمة بن 

ِانَّما َولیُُّكُم اُهللا َوَرسوُلُھ َوالِذیَن آمُنوا   (: تصدق علي بخاتمھ وھو راكع فنزلت : كھیل قال 
 . )3()الّذین ُیقیمون الصَّالة َوُیؤُتوَن الَزكاة َوُھْم َراكعون 

حدثني الحارث ، حدثنا عبد العزیز ، حدثنا غالب بن عبید اهللا ، : وقال ابن جریر   
اآلیة ، نزلت في علي بن ابي )ِانَّما َولیُُّكُم اهللا َوَرُسوُلھ  (: سمعت مجاھدا یقول في قولھ 

 .طالب تصدق وھو راكع 

: حدثنا عبد الوھاب بن مجاھد ، عن ابیھ ، عن ابن عباس في قولھ : وقال عبد الرزاق   
عبد الوھاب : قال ابن كثیر .   اآلیة ، نزلت في علي بن ابي طالب )انَّما َولیُُّكُم اُهللا َوَرُسوُلھ (

 .بن مجاھد ال یحتج بھ 

                                                           
 . 56: المائدة  )َوَمْن َیَتولَّ اَهللا َورُسوَلُھ والّذین آَمُنوا َفانَّ ِحْزَب اِهللا ُھُم الَغالبون  (: واآلیة ھكذا ) 1(
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 2(
 . 55 :المائدة ) 3(
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، عن ابن   لضحاكوروى ابن مردویھ من طریق سفیان الثوري عن ابي سنان ، عن ا  
كان علي بن ابي طالب قائمًا یصلي ، فمر سائل وھو راكع فاعطاه خاتمھ : عباس قال 

 .الضحاك لم یلق ابن عباس : قال ابن كثیر . اآلیة )انما ولیكم اهللا ورسولھ (: فنزلت 

، عن ابي    وروى ابن مردویھ أیضًا من طریق محمد بن السائب الكلبي وھو متروك  
إلى المسجد والناس یصلون  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(خرج رسول اهللا: ابن عباس قال  صالح ، عن

: فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بین راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا بمسكین یسال فدخل رسول اهللا
على أي حال اعطاكھ : ذاك الرجل القائم قال : ؟ قال   من: نعم قال : قال  اعطاك احد شیئًا ؟

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكبر رسول اهللا: قال  وذلك علي بن ابي طالب:   قال. وھو راكع : ؟ قال 
.  )َوَمن َیَتولَّ اهللا َوَرُسولھ والذیَن آمنوا فانَّ ِحْزَب اِهللا ُھُم الغاِلبون  (: عند ذلك وھو یقول 

ن حدیث علي بن ابي طالب ، ثم رواه ابن مردویھ م   وھذا اسناد ال یفرح بھ: قال ابن كثیر 
ولیس یصح شيء منھا بالكلیة لضعف : قال ابن كثیر . نفسھ وعمار بن یاسر وابي رافع 

 .اسانیدھا وجھالة رجالھا 

حدثنا :    )   ِانَّما ولیُكُم اهللا َوَرُسولھ (: وفي تفسیر ابن جریر عند ذكر قول اهللا تعالى   
ثم اخبرھم : ، عن السدي قال   ثنا اسباط: قال  حدثنا احمد بن الفضل: محمد بن الحسین قال 

انَّما َولیُُّكُم اهللا َوَرُسولھ والِذین آمُنوا الّذین ُیقیمون الَصالُة ویؤُتون  (: بمن  یتوالھم فقال 
ھؤالء جمیع المؤمنین ، ولكن علي بن ابي طالب مر بھ سائل وھو )الَزكاة َوھم راِكعون 

حدثنا : حدثنا اسماعیل بن اسرائیل الرملي قال : ثم قال  .راكع في المسجد فاعطاه خاتمھ 
انَّما ولیُُّكم اهللا َوَرُسولھ والذین  (ثنا عتبة بن ابي حكیم في ھذه اآلیة : ایوب بن سوید قال 

 .علي بن ابي طالب : قال  )آمنوا 

اھدا سمعت مج: ثنا غالب بن عبید اهللا قال : ثنا عبد العزیز قال : حدثني الحارث قال   
نزلت في علي ابن ابي طالب تصدق : اآلیة  )انما ولیكم اهللا ورسولھ  (یقول في قولھ تعالى 

 .الضحاك لم یلق ابن عباس : قال ابن كثیر في تفسیره . انتھى .    وھو راكع

قال ابو جناب الكلبي : » تھذیب التھذیب « ھذا غیر مسّلم ، فقد قال ابن حجر في  :قلنا   
 .انتھى . جاورت ابن عباس سبع سنین :    عن الضحاك

لم یلق ابن عباس ، فلعلھم اغتروا بقول عبد الملك بن میسرة الزراد ذلك : واما من قال   
وقد اخرج البخاري في صحیحھ . ، وعبد الملك الزراد متھم بمذھب العثمانیة وان كان كوفیًا 

حدثنا سلیمان بن حرب ، حدثنا :  )4(في باب الحریر للنساء) دار الفكر . ط  46ص 7ج( 

                                                           
 . 5392الحدیث رقم ) 4(
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، وحدثني محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن میسرة ) ح ( شعبة 
صلى اهللا علیھ (كساني النبي« : ، قال    )رضي اهللا عنھ(، عن زید بن وھب ، عن علي بن ابي طالب

 .انتھى . » فخرجت فیھا فرایت الغضب في وجھھ فشققتھا بین نسائي  )5(حّلة سیراء )وآلھ وسلم

ال یغضب ان لم یكن قد بّین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھذه روایة منكرة الن رسول اهللا  
فال  )علیھ السالم(تحریم الحریر على الرجال ، وإذا كان قد بین تحریمھ لعلي )علیھ السالم(لعلي

وان كان عرضت لھ شبھة الجل اعطائھ الحّلة فھو ال . مخالفة تغضبھ  )علیھ السالم(یخالفھ علي
لم یكن  )علیھ السالم(الن علیًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یخالف الدلیل الجل الشبھة دون ان یسال النبي

« ) :   152ص   ( مغفًال بل كان فطنا ذكیا فھما ، وقد اقر بذلك مقبل حیث قال في الطلیعة
ولسنا نحسد امیر المؤمنین على ما اعطاه اهللا من النظر الثاقب والراي الصائب والفھم 

قلیل الورع فیترك الدلیل ویعتمد الشبھة اتباعًا للھوى ،  )علیھ السالم(وال كان علي» الصحیح 
وھذا .  وتنقیص قدره )علیھ السالم(فظھر انھم رووا ھذا الحدیث لغرض الحط من جانب علي

واضح في ھذه الروایة ، فعبد الملك الراوي لھ متھم بالمیل إلى النواصب ونصرة مذاھبھم 
 . )6(بالكذب

)   409ص   12ج   (واخرج الخطیب في تاریخھ في ترجمة القاسم بن سالم ابي عبید   
عبد العزیز بن علي بن اخبرني ابو القاسم عبید اهللا بن احمد الصیرفي وابو الطیب : قال 

اخبرنا محمد بن العباس الخزاز ، :    حدثنا ، وقال اآلخر: محمد القرشي ، قال عبید اهللا 
: حدثنا ابو بكر محمد بن ھارون بن حمید المجدر امالء ، حدثنا ابو الحسن بن الفافا قال 

لت بالبصرة فع: سمعت ابا عبید القاسم بن سالم یقول :    حدثني ابو حامد الصاغاني قال
:   فقلت) وعلي ( ابو بكر وعمر : فعلتین ارجو بھما الجنة ، اتیت یحیى القطان وھو یقول 

انت حدثتنا : بمن ؟ قلت : معي شاھدان من اھل بدر یشھدان ان عثمان افضل من علي قال 
خطبنا عبد اهللا بن مسعود :    عن شعبة ، عن عبد الملك بن میسرة ، عن النزال بن سبرة قال

 .انتھى المراد . امیرنا خیر من بقي ولم نأل : فقال 

فھذا یقوي التھمة في عبد الملك ان اراد باالمیر عثمان كما اعتقد ابو عبید القاسم بن   
سالم ، وإذا كان ذلك معناھا فھي باطلة الن ابن مسعود لو خطب بھا الشتھرت ونشرتھا 

أو كثیر منھم ، ولما تفرد بھا راو العثمانیة وصارت تروى من طریق الحاضرین للخطبة 

                                                           
 .أي مخططة بالحریر : حلة سیراء ) 5(
صلى (آنذاك ـ أي في زمن النبي )علیھ السالم(الدال على تعدد زوجاتھ» فشققتھا بین نسائي « : ومما یدل على ان الروایة مجعولة قطعًا قولھ ) 6(

اجالًال بشأنھا  )علیھا السالم(لم یتزوج على فاطمة الزھراء )علیھ السالم(اطل باالجماع ، فان علي بن ابي طالبوھو ب )اهللا علیھ وآلھ وسلم
صلى اهللا علیھ (بوصیة منھا ، صلوات اهللا علیھا وعلى ابیھا وبعلھا وبنیھا ، كما ان النبي» امامة « واحترامًا لھا إلى ان توفیت ، ثم تزوج 

 .لى خدیجة ـ ام فاطمة الزھراء ـ اكرامًا لھا إلى ان توفیت ، ثم كانت لھ نساء متعددات لم یتزوج ع )وآلھ وسلم
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واحد مع توفر دواعي العثمانیة إلى نقلھا ، ومع قوة شواھد كتبھم ، فظھر انھا مكذوبة ان 
وقد اتھم عبد الملك شعبة في روایة رواھا عبد الملك كما في مسند احمد . كان معناھا عثمان 

جعفر ، ثنا شعبة ، عن عبد حدثنا عبد اهللا ، حدثني ابي ، ثنا محمد بن ) :  286ص 1ج( 
خرج الینا رسول : الملك بن میسرة ، عن طاووس وعطاء ومجاھد ، عن رافع بن خدیج قال 

وكان عبد : قال شعبة : فنھانا عن امر كان لنا نافعا ـ إلى ان قال ـ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
: قال شعبة . اھد الملك یجمع ھؤالء طاووسا وعطاء ومجاھدا وكان الذي یحدث عنھ مج

 .انتھى . كأنھ صاحب الحدیث 

معنى ھذا ان شعبة لم یصدقھ في روایة ھذا الحدیث عن عطاء وطاووس ،  :قلت   
. ورآى ان الذي رواه ھو مجاھد فقط ، وھذا دلیل على ضعفھ عند شعبة وان كان یروي عنھ 

ا وشاعت بینھم وجعلوھا ولو وقع لبعض الشیعة مثل ھذه الكلمة من شعبة لجرحھ العثمانیة بھ
: في ترجمتھ واتخذوھا دلیال على ضعفھ ، كما فعلوا في یزید بن ابي زیاد لما قال فیھ شعبة 

كان رفاعا ، فصاروا یوردونھا في ترجمتھ لغرض جرحھ أو تضعیفھ المطلق ، ال لغرض 
ر ، وذلك بیان انھ إذا خالفھ راو آخر ثقة في حدیث وقفھ ان الراجح الوقف عند شعبة كما م

ضعف نسبي ال یدل على الضعف المطلق ، ولكن خصوم یزید استغلوا كلمة شعبة وجعلوھا 
في ترجمتھ لجرحھ بایھام انھ یتعمد الكذب ، أو تضعیفھ عند من یتكل على كالمھم من 

اما عبد الملك بن میسرة فلم یذكروا كلمة شعبة فیھ ھذه في ترجمتھ بل اعرضوا . المقلدین 
 .لم تكن عنھا كانھا 

للبخاري ان الضحاك مات » التاریخ الكبیر « ھذا ، واما الضحاك ففي ترجمتھ في   
كنت ابن ثمانین جلدا : ، وسنھ خمس ومائة في روایة ، وانھ قال   سنة اثنتین ومائة في روایة

خ وفاة وفي تاری.  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(غرا ، فتحصل من ذلك انھ ولد قریبا من وفاه رسول اهللا
ابن عباس في القول المرجح انھ توفي سنة ثمان وستین ، فلو لم یكن الضحاك ولد إّال بعد 

بخمس عشرة سنة ـ أي سنة خمس وعشرین ـ لكان قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفاة رسول اهللا
ادرك من زمان ابن عباس ثالثا واربعین سنة ، وابن عباس یكون بالحرمین مظنة ان یلقاه لو 

جاورت ابن : في ترجمة الضحاك » تھذیب التھذیب « لم یكن إّال في الحج مع انھ قد قال في 
وروایة ابي اسحاق عن الضحاك قلت البن : عباس سبع سنین ، وفیھ عن ابن حبان انھ قال 

 .انتھى . عباس وھم من شریك 

وجھ إّال ودعوى انھ وھم ومدافعتھم لما یدل على سماعھ من ابن عباس ال یظھر لھ   
وما یدل على انھ متھم في الضحاك اختالف . روایة عبد الملك بن میسرة وھي مردودة 

عن شعبة ، حدثني عبد الملك بن میسرة : » تھذیب التھذیب « كالمھ فیھ ، فقد روى عنھ في 
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الضحاك لم یلق ابن عباس انما لقي سعید بن جبیر فاخذ عنھ التفسیر ، فھذا یدل على : قال 
سمعت من ابن : قلت للضحاك : ثم روى عن شعبة ، عن عبد الملك قال . ابن جبیر تعیین 

. انتھى . عن ذا و عن ذا : فھذا الذي تحدثھ عمن اخذتھ ؟ قال : ال ، قلت : عباس ؟ قال 
فھذا یدل . انتھى . عنك وعن ذا وعن ذا : بلفظ قال » الجرح والتعدیل    «ورواه في كتاب 

، ولم   اسقاط روایة الضحاك عن ابن عباس بجعل وسائط مجھولینعلى التحامل ومحاولة 
 .یكفھ نفي السماع مع اثبات واسطة ثقة حتى نفى السماع وجعل وسائط مجھولین 

الضحاك بن مزاحم ھو من بني عبد مناف بن ) :  201ص ( وفي المعارف البن قتیبة   
ویكنى ابا القاسم ، )لیھ وآلھ وسلمصلى اهللا ع(ھالل بن عامر بن صعصعة ، رھط زینب زوج النبي

 .انتھى . وولد لسنتین وقد اثغر ، وكان معلما واتى خراسان فاقام بھا ومات سنة اثنتین ومائة 

، وفي    الضحاك بن مزاحم الھاللي: » الجرح والتعدیل « وفي اول ترجمتھ في كتاب   
. كوفي ثقة : حم فقال سئل ابو زرعة عن الضحاك بن مزا: ثنا عبد الرحمن قال : آخرھا 

ال : سمعت من ابن عباس شیئًا ؟ قال : قلت للضحاك : وفیھا عن مشاش قال . انتھى المراد 
 .انتھى . ال : رأیتھ ؟ قال : ، قلت 

،    ولیس في ھذه الروایة كالم على ما رواه عن ابن عباس كما في روایة عبد الملك  
دم قبل ان یلقى الضحاك ابن عباس ، وان وحینئذ فروایة مشاش یحتمل انھا في سؤال متق

یكون الضحاك رآه وسمعھ بعد ذلك ، ثم على اقل تقدیر نأخذ اقرار عبد الملك بأن الضحاك 
ومن . ، وذلك یصحح روایتھ في التفسیر    سمع التفسیر من سعید بن جبیر عن ابن عباس

ویجعل كالم عبد الملك اآلخر ھو فیما ) إنَّما َولیُُّكم اهللا َوَرسوُلھ َوالذَین آمُنوا (: ذلك تفسیر 
وھو متروك ـ یعني محمد بن : واما قول ابن كثیر . رواه عن ابن عباس من غیر التفسیر 

ومنھم الكلبي صاحب التفسیر وھو : السائب الكلبي ـ فذكر الكلبي ابن قتیبة في المعارف فقال 
ه بشر بن عمر وبنوه السائب محمد بن السائب بن بشر الكلبي ویكنى ابا النظر ، وكان جد

، وقتل    وعبید وعبد الرحمن شھدوا الجمل وصفین مع علي بن ابي طالب رضوان اهللا علیھ
السائب مع مصعب بن الزبیر ، وشھد محمد بن السائب الجماجم مع ابن االشعث ، وكان 

 .انتھى . نسابا عالمًا بالتفسیر وتوفي بالكوفة سنھ ست واربعین ومائة 

ط  137ص   (المطبوع في آخر تاریخھ » ذیل المذیل « ذا ذكره ابن جریر في ومثل ھ  
وزاد في خالفة ابي جعفر ـ یعني وفاتھ ـ ذكر ذلك كلھ ابن سعد عن ) مؤسسة األعلمي . 

 .ھشام بن محمد بن السائب انھ اخبره بذلك كلھ 

، وإذا كان من كان بھذه الحال فھو مظنة ان یجرحھ القوم لمخالفتھ مذھبھم  :قلت   
الخروج مع ابن االشعث قد حط رتبة مسلم المصبح لما خرج مع ابن االشعث على الحجاج ، 
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كان ارفع عندھم من : قال ابن سعد :    في ترجمتھ فقال» تھذیب التھذیب « كما ذكر ذلك في 
فباألولى من ال یبلغ . انتھى . الحسن حتى خرج مع ابن االشعث فوضعھ ذلك عند الناس 

الحسن عندھم وال یقاربھا ان یجرحوه لمخالفتھ مذھبھم في التشیع والخروج على درجة 
فیھا كثیر من الجرح ، وانا اظن بعض العثمانیة »    تھذیب التھذیب  «الظالم ، وترجمتھ في 

یتعمدون الكذب  على بعض كبار الشیعة كھذا وكجابر الجعفي ، وقد اشار بعضھم إلى ان 
متروك الحدیث وكان : وقال الساجي : » تھذیب التھذیب    «تھ في ففي ترجم. السبب مذھبھ 

عن یحیى بن یعلى المحاربي : وقال الدوري : وفي ترجمتھ . ضعیفا جدًا لفرطھ في التشیع 
اما ابن ابي : ابن ابي لیلى وجابر الجعفي والكلبي قال : ثالثة ال تروي عنھم : قیل لزائدة 

ان واهللا كذابًا یؤمن بالرجعة ، واما الكلبي كنت اختلف إلیھ لیلى فلست اذكره ، واما جابر فك
مرضت مرضة فنسیت ما كنت احفظ ، فأتیت آل محمد فتفلوا في فىَّ فحفظت : فسمعتھ یقول 
 .انتھى . ، فتركتھ    ما كنت نسیت

ھذا ان صح عن زائدة یدل على احتقاره آلل محمد ، النھ جعل ھذا الكالم  :قلت   
ھذا ، وزائدة متھم في الشیعة فقد ظھر منھ االكثار . نصبھ النھ نفر عنھ بسببھ خرافة أو على 

ولكن الكثیر من ذلك یروونھ مرسال عن یحیى بن یعلى ، عن زائدة ، ولعلھم . من جرحھم 
للجوزجاني ، وھو یرویھ فیھ عن شیخھ یحیى بن یعلى ، » الضعفاء « ینقلونھ من كتاب 

ذلك ، وھذه  زجاني ـ النھ متھم في الشیعة ال یوثق بھ فيویكنون الواسطة ـ اعني الجو
القضیة تدل داللة واضحة على مجازفتھ في ذلك ، النھ ال یستبعد كرامة اهللا ألخیار اولیائھ ، 
وقد روي كثیر من الكرامات عندنا وعند المخالفین لكثیر من الصالحین ، فكیف ینكر ذلك 

: في ترجمتھ ، وقال ابن عدي » تھذیب التھذیب    «؟ وفي  )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(آلل رسول اهللا
لھ غیر ما ذكرت احادیث صالحة ، وخاصة عن ابي صالح وھو معروف بالتفسیر ، ولیس 
الحد اطول من تفسیره ، وحدث عنھ ثقات من الناس ورضوه في التفسیر ، واما في الحدیث 

 .انتھى . ففیھ مناكیر ولشھرتھ فیما بین الضعفاء یكتب حدیثھ 

وفائدة كتابة حدیثھ ان یعتبر بھ في الشواھد ، فقد تعاضدت االسانید في ھذا  :قلت   
ترجمة   في)علیھ السالم(وسند الروایة عن علي. الباب ، فبطل حكم ابن الجوزي بوضع الحدیث 

( في االصل وفي حاشیة المحقق )  409ص 2ج( من تاریخ ابن عساكر )علیھ السالم(االمام علي
. وروایة سلمة بن كھیل وابن عباس )علیھ السالم(، وھناك تخریج للروایة عن علي)  410ص

انھ تصدق بخاتمھ  )علیھ السالم(بسند آخر عن علي)  137ص 1ج( وفي امالي المرشد باهللا 
 138ص( وفي .  )انَّما ولیُُّكم اُهللا َوَرُسولھ والِذین آمنوا  (: وھو راكع فنزلت فیھ ھذه اآلیة 
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وھناك سند عن عبد الوھاب بن مجاھد .  )علیھ السالم(بسنده عن ابي رافع انھا نزلت في علي) 
 .، عن ابیھ ، وسند الكلبي واالبیات عن حسان بن ثابت 

فاما الحاكم الحسكاني فانھ خرجھا من طرق كثیرة عن ابن عباس وانس وعمار بن   
وسنده یوافق سند ابن عساكر عن )علیھ السالم(منین عليیاسر وجابر بن عبد اهللا وامیر المؤ

، عن ابیھ ، عن    حدثني ابي. عیسى بن عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب 
ورواه عن المقداد بن االسود وابي ذر الغفاري ، ثم زاد روایة  عن ابن . جده ، عن علي 

 َوَرُسولھ َوالذَّیَن آمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اِهللا ُھم َوَمن َیتولَّ اهللا (: عباس  عند ذكر قولھ تعالى 
فمن اسانیده روایة ابن مجاھد  عن ابیھ ، عن ابن عباس اوردھا من وجوه ، .  )الغالبون 

من غیر طریق ابن مجاھد ـ قولھ عند ذكر اآلیة من سورة   ومن اسانیده عن ابن عباس ـ
اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن : وي قال اخبرنا السید عقیل بن الحسین العل: المائدة 

اخبرنا ابو الحسین محمد بن : ابراھیم بن احمد ابن الفضل الطبري من لفظھ بسجستان قال 
اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن عبد اهللا ، حدثنا الفھم بن اسعد : عبد اهللا المزني قال 

: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا بن الفھم بن سلیك بن عبد اهللا الغطفاني صاحب ]سعید   [
كنت جالسًا مع : حدثنا عبد الرزاق بن ھمام ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن ابیھ قال 

فقال )ِانَّما َولُیُكم اُهللا َوَرُسوُلھ    (: اخبرني عن ھذه اآلیة : ابن عباس إذ دخل علیھ رجل فقال 
 .نزلت في علي بن ابي طالب : ابن عباس 

، ومنھا    ورواه باسانید عن عبد الرزاق ، عن ابن مجاھد ، عن ابیھ ، عن ابن عباس  
اخبرنا علي ابن الحسین قال : سند الضحاك ، عن ابن عباس ، اخبرنا عقیل بن الحسین قال 

حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن عبد اهللا الدقاق ببغداد ، : حدثنا محمد بن عبید اهللا قال : 
حدثنا عبد اهللا بن ثابت المقرئ ، حدثني ابي ، عن الھذیل ، عن مقاتل : سماك قال عن ابن ال

وحدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي بالبصرة ) بھ ( ، عن الضحاك ، عن ابن عباس 
حدثنا سفیان الثوري : حدثنا ابو نعیم الفضل بن دكین قال : حدثنا یعقوب بن سفیان قال : قال 

و حدثني االعمش ، عن مسلم : قال سفیان . مجاھد ، عن ابن عباس  ، عن منصور ، عن
یعني  )انما ولیكم اهللا ورسولھ    (: البطین ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس في قولھ 

والذین آمنوا فخص من بین : ثم قال .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ناصركم اهللا ورسولھ ، یعني محمدًا
یتمون وضوءھا : یعني  )الذین یقیمون الصالة  (: الب فقال المؤمنین علي بن ابي ط

صلى اهللا علیھ وآلھ (وقراءتھا وركوعھا وسجودھا وخشوعھا في مواقیتھا ، وذلك ان رسول اهللا

صلى یومًا باصحابھ صالة الظھر وانصرف ھو واصحابھ ، فلم یبق في المسجد غیر  )وسلم
فقیر من فقراء المسلمین ، فلم یر في المسجد  علي قائما یصلي بین الظھر والعصر ، إذ دخل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


یا ولي اهللا بالذي تصلي لھ ان تصدق علي بما امكنك ، : احدًا خال علیا ، فاقبل نحوه فقال 
ولھ خاتم عقیق یماني احمر یلبسھ في الصالة في یمینھ ، فمد یده فوضعھا إلى ظھره ، واشار 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جبرئیل ، فقال النبي إلى السائل ینزعھ فنزعھ ، ودعا لھ ومضى ، وھبط
ثم قال  )ِانَّما َولیُُّكم اهللا َوَرُسوُلھ    (: ثم قرأ . » لقد باھى اهللا بك مالئكتھ الیوم «  : لعلي 

اخبرنا عبد اهللا بن یوسف امالء :  ] )علیھ السالم(قول انس فیھ  [: الحاكم الحسكاني تحت عنوان 
حدثنا الخضر بن ابان قال : اخبرنا علي ابن محمد بن عقبة قال : قال » الفوائد « وقراءة في 

من یقرض الملي : ان سائال اتى المسجد وھو یقول : حدثنا ابراھیم بن ھدیة ، عن انس : 
راكع یقول بیده خلفھ للسائل ـ أي اخلع الخاتم من یدي ـ فقال رسول  )علیھ السالم(الوفي ، وعلي

: بأبي وامي یا رسول اهللا ما وجبت ؟ قال :    فقالیا عمر وجبت ، :  )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(اهللا
بأبي : قال  وجبت لھ الجنة ، واهللا ما خلعھ من یده حتى خلعھ من كل ذنب ، ومن كل خطیئة

 . ھذا لمن فعل ھذا من امتي: ؟ قال    وأمي یا رسول اهللا ھذا بھذا

ان عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ أخبرھم ان  أخبرنا الحاكم الوالد ومحمد بن القاسم ،  
حدثنا أحمد ابن اسحاق وكان ثقة : محمد بن أحمد بن أیوب بن الصلت المقرئ حدثھم قال 

: بن محمد بن االشعث بن قیس الكندي قال  ]  دوید  [حدثنا أبو أحمد زكریا بن روید : قال 
الى صالة الظھر ، فاذا ھو )لیھ وآلھ وسلمصلى اهللا ع(خرج النبي: حدثنا حمید الطویل عن انس قال 

بعلي یركع ویسجد ، فاذا سائل یسأل فأوجع قلب علي كالم السائل ، فأوما بیده الیمنى الى 
خلف ظھره فدنا السائل منھ فسل الخاتم عن اصبعھ ، فانزل اهللا تعالى فیھ آیة من القرآن ، 

أي شيء  :الیھ فاحضره فقال )ھ وسلمصلى اهللا علیھ وآل(وانصرف علي الى المنزل فبعث النبي
ھنیئًا لك یا أبا الحسن ، قد انزل اهللا  :فاخبره ، فقال  عملت یومك ھذا بینك وبین اهللا تعالى ؟

 .اختصرتھ . اآلیة  )انما ولیكم اهللا ورسولھ  (: فیك آیة من القرآن 

برنا أبو الشیخ ، أخبرنا أبو بكر الحارثي ، أخ: ثم رواه الحاكم عن عمار بن یاسر فقال   
حدثنا : بن محمد ، حدثنا خالد ابن یزید قال  ]سلمة  [حدثنا الولید بن ابان ، حدثنا سلیمان 

اسحاق بن عبد اهللا بن محمد بن علي بن الحسین بن علي ، عن الحسن بن زید ، عن أبیھ زید 
علیھ (وقف لعلي ابن أبي طالب: سمعت عمار بن یاسر یقول : بن الحسن ، عن جده قال 

صلى اهللا (سائل وھو راكع في صالة التطوع فنزع خاتمھ فاعطاه السائل ، فأتى رسول اهللا)السالم

انما ولیكم اهللا ورسولھ  (: اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فاعلمھ ذلك ، فنزل على النبي)علیھ وآلھ وسلم
ُكنُت مواله ُفانَّ َعلیًا َموالُه اللھمَّ  َمْن« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا. الى آخر اآلیة  )

حدثنا : وفي تفسیره قال . رواه ابو نصر العباسي في كتابھ » َواِل َمن واالُه َوَعاِد َمْن َعاداه 
 .  سلمة بن محمد بذلك
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ومنھم جابر بن عبد اهللا االنصاري رضي اهللا عنھما ، حدثنا الحاكم أبو : قال الحاكم   
االدمي  ]یزید  [بن زید  )7(أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر: غیر مرة قال عبد اهللا الحافظ 

حدثنا ابراھیم : حدثنا أحمد بن موسى بن یزید الطوشي قال : ببغداد قال  ]الفارمي  [الفارسي 
حدثنا یحیى : حدثنا ابراھیم بن الحسن الثعلبي قال : بن ابراھیم ھو أبو اسحاق الكوفي قال 

جاء عبد اهللا بن سالم : عن جابر قال  ، عن أبي الزبیر ،   بن یعلى ، عن عبید اهللا بن موسى
مجانبة الناس ایاھم منذ اسلموا ، فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واناس معھ یشكون الى رسول اهللا

، فدخلنا المسجد فوجدنا فیھ مسكینا فأتینا بھ   ابتغوا لي سائًال: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
نعم ، مررت برجل یصلي فأعطاني : قال  ؟  ھل أعطاك أحد:  فسألھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

وقد نزلت . ھو ذا فرجعنا : ، فانطلقنا وعلي قائم یصلي قال  اذھب فأرھم ایاه: خاتمھ قال 
 .اآلیة  )... انما ولیكم اهللا ورسولھ  (:   ھذه اآلیة

ر التمیمي بقراءتي ، أخبرنا أبو بك)علیھ السالم(ومنھم أمیر المؤمنین علي: قال الحاكم   
حدثنا سعید بن سلمة الثوري : أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن محمد قال : علیھ من أصلھ قال 

بن محمد بن  ]عبید اهللا  [حدثني عیسى بن عبد اهللا : حدثنا محمد بن یحیى العبدي قال : قال 
نزلت ھذه  :عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني أبي ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي قال 

فخرج اآلیة  )انما ولیكم اهللا ورسولھ   (: في بیتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اآلیة على رسول اهللا
ودخل المسجد وجاء الناس یصلون بین راكع وساجد وقائم ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 .راكع اعطاني خاتمھ ال إّال ذاك ال: یا سائل ھل اعطاك أحد شیئًا ؟ قال : فاذا سائل فقال 

ومنھم المقداد بن االسود الكندي ، أخبرنا ابو عثمان سعید بن محمد : قال الحاكم   
: حدثنا الحسن بن اسماعیل ، قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المدني ، قال : الحیري قال 

ل ، عن ، عن علي بن صدقة ، عن ھال   حدثنا عبد الرحمن بن ابراھیم الفھري ، حدثني أبي
اذ جاء )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنا جلوسًا بین یدي رسول اهللا: مقداد بن االسود الكندي قال 

وعلي بن أبي طالب : اعرابي بدوي متنكب على قوسھ ـ وساق الحدیث بطولھ حتى قال ـ 
 صلى اهللا علیھ(قائم یصلي وسط المسجد ركعات بین الظھر والعصر ، فناولھ خاتمھ فقال النبي

 :، فأنشأ االعرابي یقول بخ بخ بخ لك وجبت الغرفات :  )وآلھ وسلم

 وسید االوصیاء من آدم*** یا ولي المؤمنین كلھم 

 اذ جادت الكف منك بالخاتم*** قد فزت بالنیل یا أبا حسن 

 وأنتم سادة لذا العالم*** فالجود فرع وانت مغرسھ 

                                                           
والذي ذكره . على ان األصل محمد بن جعفر بن راشد فصحف راشد زید واهللا اعلم )  126ص  2ج ( لعلھ الذي ذكره الخطیب في تاریخھ ) 7(

 ) .لمؤلف ا  . (  وكان ثقة: محمد بن جعفر بن راشد أبو جعفر الفارسي یلقب لقلوق ثم قال : الخطیب قال فیھ 
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 .اآلیة )ِانَّما َولُیُكم اُهللا َوَرُسوُلھ والِذیَن آمُنوا (: فعندھا ھبط جبریل باآلیة   

حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم )رضي اهللا عنھ(ومنھم ابو ذر الغفاري: قال الحاكم   
حدثنا ابو علي أحمد بن : أخبرنا ابو محمد عبد اهللا بن أحمد الشعراني قال : الصیدالني قال 

 [حدثنا السیري : ا المظفر بن الحسن االنصاري قال حدثن: علي بن رزین القاشاني قال 
حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحماني ، عن قیس بن الربیع ، : بن علي الوراق قال  ]السدي 

بینما عبد اهللا ابن عباس جالس على شفیر زمزم : عن االعمش ، عن عبایة بن ربعي قال 
أقبل رجل متلثم بعمامة فجعل ابن عباس ال یقول اذ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: یقول 

سألتك :    فقال ابن عباس )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: قال رسول اهللا اّال قال الرجل 
یا ایھا الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم :    باهللا من أنت ؟ فكشف العمامة عن وجھھ وقال

صلى اهللا علیھ وآلھ (أبو ذر الغفاري صاحب رسول اهللایعرفني فانا جندب بن جنادة البدري ، 

بھاتین وإّال فصّمتا ورأیتھ بھاتین وإّال فعمیتا ، وھو یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت النبي.)وسلم
اما انني . » علي قائد البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، ومخذول من خذلھ « : 

یومًا من األیام صالة الظھر فسأل سائل في المسجد )علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا (صلیت مع رسول اهللا
اللھم اشھد أني سألت في مسجد : ، فرفع السائل یدیھ الى السماء وقال     فلم یعطھ أحد شیئًا

فلم یعطني أحد شیئًا ، وكان  علي راكعًا فأوما الیھ بخنصره )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
صلى اهللا (فیھا ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعین النبي الیمنى وكان یتختم

اللھم    «: من صالتھ رفع یده الى السماء وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فلما فرغ النبي)علیھ وآلھ وسلم
واحلل عقدة من *   ویسر لي أمري* رب اشرح لي صدري  (: ان أخي موسى سألك فقال 

*    اشدد بھ أزري* ھارون أخي *   واجعل لي وزیرًا من أھلي* ولي لساني یفقھوا ق
اللھم وانا محمد )سنشد عضدك بأخیك    (:    فانزلت علیھ قرآنًا ناطقًا )   وأشركة في أمري

نبیك وصفیك ، اللھم فاشرح لي صدري ویسر لي أمري واجعل لي وزیرًا من أھلي علیًا 
صلى اهللا علیھ وآلھ (فو اهللا ما استتم رسول اهللا: ) عنھرضي اهللا(قال أبو ذر» أخي اشدد بھ ازري 

یا محمد ھنیئًا لك ما وھب اهللا لك من : الكالم حتى ھبط علیھ جبریل من عند اهللا وقال )وسلم
أمر اهللا امتك بمواالتھ الى یوم القیامة ، وأنزل علیك : قال وما ذاك یا جبریل ؟  :أخیك قال 

م اُهللا َوَرُسولھ َوالِذیَن آَمُنوا الذِّیَن ُیقیُموَن الصالَة َویؤُتوَن الزكاَة َوُھم ِانَّما َولیُُّك (: قرآنًا 
 .انتھى المراد .  )8()َراِكعون 
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. جریج وقد رواه الحاكم الحسكاني أیضًا باسناده عن محمد بن الحنفیة وعطاء وابن   
عن ابن عباس من ) المكتبة االسالمیة . ط  311ص( ورواه ابن المغازلي في المناقب 

طریق عبد الوھاب بن مجاھد ومن طریق اخرى عن السدي ، عن أبي عیسى ، عن ابن 
: فقال )علیھ السالم(ورواه عن علي. ومن طریق الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس . عباس 

: بن موسى بن الطحان اجازة ، عن القاضي أبي الفرج الخیوطي قال  أخبرنا ابو نصر أحمد
حدثنا عبد الحمید بن موسى العباد ، حدثنا محمد بن اسحاق الخزاز ، حدثنا عبد اهللا بن بكار 

علیھ (، حدثنا عبید بن أبي الفضل ، عن محمد بن الحسن ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي

اهللا ورسولھ والذین  :قال  )ما ولیُُّكـم اُهللا َوَرُسوُلھ َوالّذیَن آَمُنوا ِانَّ(: في قولھ عّزوجّل )السالم
 .   آمنوا علي بن أبي طالب

فقال  في )علیھ السالم(عن أبي جعفر الباقر)علیھ السالم(وروى ابن المغازلي نزولھا في علي  
اخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان اذنا اّن ابا أحمد عمر بن عبد اهللا بن ) :  312ص( المناقب 

حدثنا محمد بن جعفر بن محمد العسكري ، حدثنا محمد بن عثمان ، : شوذب اخبرھم قال 
دخلت أنا وأبو مریم على : حدثنا ابراھیم بن محمد بن میمون ، حدثنا علي بن عابس قال 

: حّدث علیًا بالحدیث الذي حدثتني عن أبي جعفر ، قال : اء ، قال أبو مریم عبد اهللا بن عط
جعلني اهللا فداك ھذا ابن : كنت عند أبي جعفر جالسًا اذ مّر علیھ ابن عبد اهللا بن سالم قلت 

الذي نزلت )علیھ السالم(ال ولكنھ صاحبكم علي بن أبي طالب :الذي عنده علم من الكتاب ؟ قال 
َاَفمْن َكاَن َعلى بیَِّنة ِمْن  (. )9()الّذي ِعْنَدُه عْلٌم ِمَن الِكتاب (:كتاب اهللا عّزوجّل فیھ آیات من 

 .انتھى . اآلیة  )  ِانَّما َولیُكم اُهللا َوَرُسوُلھ (.  )10()َربِِّھ َویتُلوه َشاِھٌد ِمْنُھ 

 (: عند ذكر قول اهللا تعالى » واھد التنزیل ش« وروى بعض ھذا الحاكم الحسكاني في   
حدثنا عبد اهللا بن : من سورة الرعد بطریق آخر عن أبي مریم قال  )َوَمْن عَنده ِعْلم الكتاب 

كنت جالسًا مع أبي جعفر في المسجد فرأیت ابنا لعبد اهللا بن سالم جالسًا في : عطاء قال 
ال انما  :نده علم الكتاب عبد اهللا بن سالم قال زعموا ان ابا ھذا ع: ناحیة ، فقلت ألبي جعفر 
ورواه عن أبي مریم ـ واسمھ عبد الغفار بن القاسم ـ : قال الحاكم .  ذلك علي بن أبي طالب

 .انتھى . أبو نعیم المالئي في العتیق 

الذي عنده  (وان روایة .  )ومن عنده علم الكتاب  (وقد افادت ھذه الروایة ان اآلیة ھي  
 .غلط في الروایة األولى .  )الكتاب  علم من

                                                           
 . 40: النمل ) 9(
 . 17: ھود ) 10(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


قد توھم بعض الناس ان ھذه :  )وھم راكعون  (: وأما قول ابن كثیر في قول اهللا تعالى   
ركوعھم ، ولو »   حال   «أي في  )ویؤتون الزكاة  (: الجملة في موضع الحال من قولھ 

ممدوح ، ولیس االمر  كان ھذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غیره ألنھ
كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمھ من أئمة الفتوى ، وحتى ان بعضھم ذكر في ھذا أثرًا 

وقال ابن . عن علي بن أبي طالب ان ھذه اآلیة نزلت فیھ ، انھ مر بھ سائل في حال ركوعھ 
بن أبي حكیم  حدثنا الربیع بن سلیمان المرادي ، حدثنا ایوب بن سوید ، عن عتبة: أبي حاتم 
. ھم علي بن أبي طالب والمؤمنون : قال  )انما ولیكم اهللا ورسولھ والذین آمنوا  (: في قولھ 

 .ثم ساق ابن كثیر الروایات في ھذا ، وقد مّر ذكرھا عنھ 

كما یدل علیھ تظاھر الروایات )علیھ السالم(انھ اذا ثبت نزولھا في علي :والجواب   
ف ان یعارض السمع بالرأي وال ان یشترط في حكم القرآن ان وكثرتھا ، فال ینبغي لمنص

ومن الجائز انھم سكتوا عن ذلك ألن اآلیة في صدقة التطوع وفعلھا بدون . یفتي بھ المفتون 
حیث لم یذھب الى السائل فیعطیھ الخاتم ، انما اشار )علیھ السالم(عمل كثیر ، كما روي عن علي
 .ت الیھ لینزعھ كما في أكثر الروایا

ھذا ملتزم وال مانع من : نقول فیھ » لكان دفع الزكاة في حال الركوع افضل « : فقولھ   
لكونھ راكعًا )علیھ السالم(ذلك ال عقلي وال شرعي ، ولو سلمنا فال یمنع ذلك نزول اآلیة في علي

 .هللا ، أي خاشعًا خاضعًا 

جملة حالیة )   وھم راكعون (: وقولھ : وقال العّالمة الشوكاني ) :  175ص( قال مقبل   
من فاعل الفعلین قبلھ ، والمراد بالركوع الخشوع والخضوع ، أي یقیمون الصالة ویؤتون 

 .الزكاة وھم خاشعون خاضعون ال یتكبرون 

فھي دعوى بال داللة ، ألن  )یقیمون الصالة  (: اما رجوعھ الى قولھ  :والجواب   
ال تحتاج الى زیادة ذكر الركوع ، الن الخشوع  وصفھم باقامھ الصالة وصف بفضیلة مستقلة

.  )یقیمون  (: والخضوع في الصالة من اقامتھا ، فاغنى عن زیادة التقیید بھ داللة قولھ 
ولھذا ال تجد في القرآن الوصف بإقامة الصالة إّال مستقًال غیر مقید بذكر الخشوع ، وانما 

یادة التصریح بھ ، لكنھ دعوى ال دلیل علیھا ذكر الخشوع حیث لم تذكر االقامة ، وال یمتنع ز
واستغنائھ عن القید ، فكان الظاھر  )یقیمون الصالة  (: وال یستدعیھا السیاق لكمال قولھ 

فقولھ .  )ویؤتون الزكاة (:رجوع الحال الى العامل القریب والصاحب القریب في قولھ تعالى
 .عدل عنھ بال دلیل حال منھ ھذا ھو الظاھر ، فال ی )وھم راكعون    (: 
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ھو حال من فاعل الزكاة ، والمراد بالركوع ھو : عن الشوكاني ، وقیل : قال مقبل   
المعنى المذكور ، أي یضعون الزكاة في مواضعھا غیر متكبرین على الفقراء وال مترفعین 

 .علیھم 

نى للجدال بھ ، فال مع)علیھ السالم(ھذا والذي قبلھ ال ینافي نزول اآلیة في علي :والجواب   
النھ حین آتى الزكاة وھو راكع كان خاشعًا هللا متواضعًا لھ ، بل ھو في حال الصالة 
والركوع فیھا في حالة من أعظم حاالت الخشوع والتواضع هللا سبحانھ والخضوع لھ ، فھو 
 رابح هللا بالمعنیین في حالة واحدة ، فسواء كان المراد في اآلیة الركوع بمعنى الخضوع هللا

تعالى أو الركوع بمعنى االنحناء هللا تعھدًا لھ وتذلال وخضوعًا ، بل الركوع بالمعنى الثاني 
علیھ (من أجلى مظاھر الركوع بالمعنى األول ، فعلى كال المعنیین یستقیم جعلھا في علي

 .، وانھ سبب نزولھا حین آتى الزكاة وھو راكع في الصالة )السالم

المراد بالركوع على المعنى الثاني ركوع الصالة ، : وقیل عن الشوكاني ، : قال مقبل   
 .انتھى كالمھ . ویدفعھ عدم جواز اخراج الزكاة في تلك الحال 

ان الركوع قد صار في الخشوع ظاھرًا في ھذا المعنى : ، وباهللا التوفیق والجواب   
بال دلیل ، فكیف  ویدفعھ عدم جواز اخراج الزكاة في تلك الحال دعوى: وقولھ . فیحمل علیھ 

 یعدل عن حكم القرآن ألجل دعوى الشوكاني ویصرف القرآن عن ظاھره تقلیدًا للشوكاني ؟

ـ انھ ال ینبغي    وبھذا یتضح لك ـ أي بقول ابن كثیر والشوكاني) :  175ص( قال مقبل   
 االعتماد على شيء من االحادیث الموجودة فى التفاسیر ، حتى یعلم ما قال المحدثون في

 .درجة ھذا الحدیث ، ألن الصحیح من اسباب النزول والتفسیر النبوي قلیل 

فھذه منھ . انھ یعني بالمحدثین ابن كثیر وابن الجوزي والشوكاني وامثالھم  :والجواب   
، ویشرطون لقبولھا شروطًا    ویتمحلون لردھا. دعوة الى محاربة السنة التي یحاربھا ھؤالء 

قد اتضح مما ذكرنا تعنتھم في ھذا الباب وتعصبھم في جرح الشیعة لیست في كتاب اهللا ، و
ورد فضائل أھل البیت ، وانھ ال ینبغي لمنصف ان یقلدھم في ھذا الشأن ، بل ینبغي 
للمنصف ان یبحث عن الروایات وكثرة طرقھا أو قوتھا او خالف ذلك ، لیأخذ ما یأخذ عن 

و یرد ما یرد عن حقیقة كذلك بدون تقلید وال بحث وفكر محرر من ربقة التقلید والتعصب ، أ
 .تعصب 

ومن جملة التفاسیر التي ال یوثق بھا تفسیر ابن عباس ، فانھ ) :  176ص ( قال مقبل   
مروي عن طریق الكذابین كالكلبي والسدي ومقاتل ، ذكر معنى ذلك السیوطي ، وقد سبقھ 

 .الى معناه ابن تیمیة 
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لید ابن تیمیة ، بل ھو متھم في ھذا ، والسیوطي مظنة ان انھ ال ینبغي تق :والجواب   
، فالمنصف ال یقلد    یكون اغتّر باقوال الجارحین فیھم لحسن ظنھ بھم وغفلتھ عن تعصبھم

ھذا وال ذاك ، بل ینظر في التفسیر فان كان صحیحًا من حیث موافقتھ لظاھر القرآن وعدم 
 .، وان كان مخالفًا للحق رد مصادمتھ لدلیل فال یقبل فیھ قول ابن تیمیة 

ومن كان من المفسرین تنفق علیھ االحادیث الموضوعة كالثعلبي والواحدي : قال مقبل   
عن السلف من التفسیر ألنھم اذا لم ) كذا ( بما یروونھ ) كذا ( والزمخشري فال یحل الوقوف 
 .ذب على غیره لم یفھموا الك)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یفھموا الكذب على رسول اهللا

ان الروایة ان كانت مرسلة فیبحث عن طریقھا سواء كانت في كتب ھؤالء  :والجواب   
وان كانت مسندة نظر في االسانید سواء كانت في كتب ھؤالء أو غیرھم ، فال . أو غیرھم 

 .معنى لھذا الكالم 

 .ألنھم اذا لم یفھموا الكذب : واما قولھ   

فقد یكون الحدیث . یث یختلفون في الموضوع وغیره ان علماء الحد :فالجواب   
صحیحًا عند ھذا وحسنًا عند ھذا وموضوعًا عند ھذا ، وھؤالء من كبار علماء الكتاب 
والسنة ، وان تجاھل ھذا مقبل واضرابھ فانما ھي دعوة منھم الى بدعتھم وتعصب لمذھبھم ، 

صحیح  والمكذوب ، فجّھلوا المخالفین حیث جعلوا انفسھم الحكام على السّنة والفارقین بین ال
لطریقتھم لیتسنى لھم الزام الناس اّتباعھم بدعوى انھم رجال السنة ، وھم في الحقیقة 

فقول مقبل في ھؤالء العلماء  )11()أال انَّْھم ُھم المفسدوَن وِلكْن ال یشُعرون  (. محاربون لھا 
ھو تجھیل لھم جریا على طریقة » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل اهللاذا لم یفھموا الكذب على رسو« : 

التعصب السالفھ الذین یجرحون في الشیعة رواة الفضائل أو یضعفونھم ویرّدون الفضائل 
التي یروونھا في أھل البیت محاماة من خصوم أھل البیت عن مذھبھم ، وبناء على اساس 

بین الصدق والكذب ، ألنھم قد جعلوا انفسھم منھار على مجراھم جعلوه جاھًال ال یمیز 
 .الحكام على الحدیث بال دلیل من الكتاب وال السنة 

فلماذا یجعل مخالفھم جاھًال ؟ ھل ھذا إّال تحكم صرف وداللة على جھل أو تعصب   
وعناد ؟ اما بعض أحادیث فضائل القرآن فانھا وان كانت موضوعة في رأي بعض المحدثین 

ھا ، فانھا قد تكون عند آخرین غیر موضوعة نظرًا الى شاھد یقوي الروایة نظرًا الى سند
مثل ما رووه في فضل السور من . ویمنع من الحكم بوضعھا ، فالجل ھذا یروونھا للترغیب 

ففي ھذا الباب كما روى . أول القرآن الى آخره جریًا على طریقة المحدثین في التسھیل 
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اذا روینا في الحالل : عن ابن مھدي ، ولفظھ )  490ص 1ج( الحاكم في المستدرك 
والحرام واالحكام شددنا في األسانید وانتقدنا الرجال ، واذا روینا في فضائل االعمال 

 .انتھى . والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساھلنا في االسانید 

وذلك ألن الترغیب والترھیب لیس في روایتھ إّال الحث على فعل الخیر الثابت بدلیل   
وھذا ھو الغرض من روایتھا ال الحكم . صحیح واجتناب الشر الثابت تحریمھ بدلیل صحیح 

فھل ھذا إّال تعصب ومحاولة لتجھیل أھل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بصحة الحدیث عن رسول اهللا
عدا العثمانیة ومن قبلھم العثمانیة من الشیعة األولین وغیرھم ؟ لیقطع مقبل السنة كافة ما 

واضرابھ طرق السنة ویوھموا ان ال طریق لھا إّال العثمانیة ھؤالء الذین أولھم ابن المبارك 
اما بقیة علماء السنة فھم بزعمھ جاھلون ألنھم . ویحیى بن سعید ، ثم تالمیذه ، ثم من تبعھم 

. لشیعي مطلقًا ویوثقون الناصبي غالبًا ، فھم یقبلون ما ال یقبلھ اسالف مقبل ال یضعفون ا
فھذا ھو سبب تجھیلھ لھم وتعصبھ علیھم دعوة الى مذھب العثمانیة ومحاربة لما خالفھ 

 .)12()ھم العدو فاحذرھم قاتلھم اهللا انى یؤفكون  (ونصرة للنواصب 

 

                                                           
 . 4: المنافقون ) 12(
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 )إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد  (: قولھ تعالى 

 

وھكذا ما یذكره الرافضة في تفاسیرھم من االكاذیب كما ) :  176ص( قال مقبل   
 (: وقولھ .  )13()ولكل قوم ھاد  (: وفي تفسیر  )انما ولیكم اهللا  (: یذكرونھ في تفسیر 
فان ذلك موضوع بال خالف وھكذا ما )ضي اهللا عنھر(انھا في علي )14()وتعیھا اذن واعیة 

 .یذكرونھ من تصدقھ بخاتمھ 

فقد نقلناه من تفسیر ابن كثیر وابن جریر فاذا كان .  )انما ولیكم اهللا  (اّما  :والجواب   
الحدیث الصحیح أو الحسن ینقلب موضوعًا بوجوده في كتب من یسّمونھم الرافضة فذلك من 

اللھم إّال ان . » موضوع بال خالف    «:    ومن المجازفة قولھ. االت الخوارق ، بل من المح
وقد قال . یرید بال خالف بین النواصب امثال الجوزجاني وابن حبان فال حجة في اجماعھم 

والذیَن آمنُوا  (: واما قولھ ) : دار الكتب العلمیة . ط  628ص 4ج   (ابن جریر في تفسیره 
فان أھل التأویل اختلفوا في المعنّي  )15()َویؤُتون الَزكاة َوُھْم َراِكعون الّذین ُیقیُموَن الَصالَة 

فاثبت الخالف فدعوى . انتھى المراد . عني بھ علي بن أبي طالب : بھ ، فقال بعضھم 
 .االجماع مجازفة 

وقد . العثمانیة فان تفسیرھا بعلي موجود في كتب  )ولكل قوم ھاد  (: واما قولھ تعالى   
 .   )  ولكل قوم ھاد (: قال ابن جریر في تفسیره في تفسیر قولھ تعالى 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل على اختالف منھم في المعنّي بالھادي في ھذا   
: وذكر الخالف ـ الى ان قال ـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھو رسول اهللا: الموضع ، فقال بعضھم 

ومعناه صحیح واضح . ثم ذكر الحدیث في ھذا . ھو علي بن أبي طالب : ال آخرون وق
واآلیة واضحة . النكارة فیھ ، فلكل زمان ھاد یھدي من اھتدى بھداه لكمالھ في العلم والعمل 

الداللة على ھذا ألن في كل قرن قوم یحتاجون الى ان یكون فیھم من یھدیھم ویعلمھم الكتاب 
. ال قرن عمن یھدیھم وصاروا كلھم جاھلین لما علموا كیف یھتدون بالسنة والسنة ، ولو خ

. ولیس عندھم منھا شيء فال بد لكل قرن من ھاد )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقد مات رسول اهللا

                                                           
 . 7: الرعد ) 13(
 . 12: الحاقة ) 14(
 . 55: المائدة ) 15(
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النھ باب مدینة العلم كما مّر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھو الھادي بعد رسول اهللا)علیھ السالم(فعلي
وتجعل الروایة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكیف ینكر ان یكون الھادي بعد رسول اهللاتحقیقھ ، 

وقال أبو جعفر : مكذوبة لماذا ؟ وقد اخرج الحدیث ابن كثیر في تفسیره عند ذكر اآلیة فقال 
حدثني أحمد بن یحیى الصوفي ، حدثنا الحسن بن الحسین االنصاري ، حدثنا :   بن جریر

، عن عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس   ع الھرويمعاذ بن مسلم بیا
وضع رسول : قال .  )ِانَّما اْنَت ُمنذٌر َوِلُكلِّ ُقوم ھاد  (: لما نزلت : رضي اهللا عنھما قال 

واومأ بیده الى منكب . انا المنذر ولكل قوم ھاد : یده على صدره قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انت الھادي یا علي بك یھتدي المھتدون من بعدي : ل علي فقا

 .انتھى . وھذا الحدیث فیھ نكارة شدیدة : قال ابن كثیر   

وال عجب ان تنكره العثمانیة فقد  »من بعدي « : النكارة فقد وضحھ بقولھ  :قلت   
حدثنا علي بن :  وقال ابن أبي حاتم. جّمًا غفیرًا )علیھ السالم(انكروا من الفضائل الواردة لعلي

الحسین ، حدثنا عثمان بن أبي شیبة ، حدثنا المطلب بن زیاد ، عن السدي ، عن عبد خیر ، 
ھو علي بن أبي : الھادي رجل من بني ھاشم ، قال الجنید : قال  )ولكل قوم ھاد  (: عن علي 

أبي  وروي عن ابن عباس في إحدى الروایات وعن: قال ابن أبي حاتم )رضي اهللا عنھ(طالب
 .انتھى . جعفر محمد بن علي نحو ذلك 

 1ج  (والحدیث الذي ذكره عن ابن جریر ھو في تفسیره ، وفي میزان الذھبي   
حدثنا :    وقال ابن االعرابي: في ترجمة الحسن بن الحسین ) دار المعرفة . ط  484ص

رني ، الفضل بن یوسف الجعفي ، حدثنا الحسن بن الحسین االنصاري في مسجد حبة الع
 )انما انت منذر    (حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعید ، عن ابن عباس 

.  »اَنا الُمنذْر َوُعلي الَھادي ِبَك یا َعلي َیھتدي الُمھتدون « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي
 .انتھى 

حدثنا عبد ) :  126ص 1ج( وفي زوائد عبد اهللا بن أحمد في مسند أبیھ أحمد بن حنبل   
اهللا ، حدثني عثمان بن أبي شیبة ، ثنا مطلب بن زیاد ، عن السدي ، عن عبد خیر ، عن علي 

رسول اهللا المنذر ، والھاد رجل من بني « : قال  )انما انت منذر ولكل قوم ھاد  (: في قولھ 
 .انتھى . » ھاشم 

: فضل بن ھارون فقال في ترجمة ال)  372ص 12ج( واخرجھ الخطیب في تاریخھ   
أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن شھریار ، اخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا الفضل بن 

وأخرجھ . ھارون البغدادي صاحب أبي ثور ، حدثنا عثمان بن شیبة الى آخره سندًا ومتنًا 
مان أخبرنا أبو عمرو عث: بسند آخر فقال )  130وص 129ص 3ج( الحاكم في المستدرك 
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بن أحمد بن السماك ، حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا حسین بن 
، ثنا منصور بن أبي األسود ، عن االعمش ، عن المنھال بن عمرو ، عن   حسن االشقر

رسول    «: قال علي  )انَّما َأنَت ُمنذٌر َوِلُكلِّ ُقوم َھاد  (: عباد بن عبد اهللا االسدي ، عن علي 
 .انتھى . ھذا حدیث صحیح االسناد  »المنذر وانا الھادي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

: بھذا السند فقال )  416ص 2ج( وھو في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
أخبرنا ابو طالب علي بن عبد الرحمن ، انبأنا أبو سعید عبد الرحمن ابن محمد بن النعاس ، 

د بن االعرابي ، انبأنا ابو سعید عبد الرحمن بن محمد بن منصور المحاربي ، انبأنا ابو سعی
 .انبأنا حسین بن علي االشقر ، انبأنا منصور بن أبي األسود الى آخره سندًا ومتنًا 

تصحیف الحارثي ، وحسین بن علي االشقر لعلھ » المحاربي « : ویظھر ان قولھ   
لیھ انھ اخرجھ أبو سعید ابن االعرابي في معجم حسین بن حسن االشقر ، وذكر المحقق ع

( انبأنا ابو سعید الحارثي ، انبأنا حسین بن علي : قال )  203او  120الورق  2ج( الشیوخ 
إنما أنت  (: االشقر ، انبأنا منصور بن أبي األسود ، الى آخر السند ، عن علي قال ) كذا 

 .انتھى  .ذر وأنا الھادي رسول اهللا المن: قال علي  )منذر ولكل قوم ھاد 

ورواه في ترجمة االمام علي بالسند األول الذي من طریق عثمان بن أبي شیبة ، من   
طریق عبد اهللا بن أحمد بن حنبل ، ومن طریق آخر عن عثمان بن أبي شیبة ، الى آخر السند 

المنذر )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (رسول اهللا« : والمتن ، اال ان لفظ حدیث السند الثاني منھما 
 416ص 2ج( ثم روى في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر ایضًا . » والھادي علي 

وأخبرناه ابو طالب ، انبأنا ابو الحسن ، انبأنا ابو محمد ، انبأنا ابو : الحدیث المرفوع فقال ) 
الجعفي ، انبأنا  سعید ابن االعرابي ، انبأنا ابو العباس الفضل ابن یوسف بن یعقوب بن حمزة

الحسن بن الحسین االنصاري في ھذا المسجد وھو مسجد حبة العرني ، انبأنا معاذ بن مسلم 
انما انت  (: لما نزلت : ، عن عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 

انا المنذر وعليُّ الھادي بك یا علي «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال النبي)منذر ولكل قوم ھاد 
 .  »یھتدي المھتدون 

مرفوعًا بسنده عن أبي العباس الفضل بن )  148ص 1ج( ورواه في فرائد السمطین   
انا المندر وعلي الھادي وبك یا علي «  :یوسف بن یعقوب ، الى آخر السند والحدیث بلفظ 

 .عًا أیضًا ورواه بسند آخر مرفو. » یھتدي المھتدون بعدي 

فیما ذكره  )   انما انت منذر ولكل قوم ھاد (:  أما الحاكم الحسكاني فانھ ذكر اآلیة ھذه  
حدثنا معاذ بن : من سورة الرعد فذكر الحدیث باسانید عن حسن بن حسین االنصاري قال 
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ت انما ان (: لما نزلت : مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ان ابن عباس قال 
 .» انا المنذر وعلي الھادي من بعدي «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا )منذر 

: الحدیث ، أورده بالفاظ متقاربة ونورد بعضًا من اسانیده لما فیھ من زیادة الفائدة قال   
أخبرنا أبو العباس بن أبي بكر االنماطي المروزي : أخبرنا أبو بكر بن الحسن الھروي قال 

حدثنا عبد االعلى بن : حدثنا أبي قال : عبد اهللا بن محمد بن علي بن طرخان حدثھم قال  ان
حدثنا معاذ بن مسلم : حدثنا الحسن االنصاري وكان ثقة یعرف بالعرني قال : واصل ، قال 

بیاع الھروي قال عبد األعلى وھذا شیخ قد روى عنھ المحاربي عن عطاء بن السائب عن 
قال رسول .  )انما انت منذر ولكل قوم ھاد  (: ابن عباس في قولھ سعید بن جبیر عن 

 .  »انا المنذر وعلي الھادي بك یھتدي المھتدون من بعدي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

وأورده بسند آخر عن بعض رواة لیث عن لیث ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس   
انبأني أبو الجارود ، :   وحدثنا اسماعیل بن صبیح قال: ثم قال الحاكم . مرفوعًا وفیھ زیادة 

انما انت  (:    یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عن أبي داود ، عن أبي برزة قال 
اخبرنا عقیل . ویشیر الى علي بیده )ولكل قوم ھاد  (: ثم یرد یده الى صدره ثم یقول  )منذر 

حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن عبیداهللا قال : بن الحسین قال اخبرنا علي : بن الحسین قال 
حدثنا شعبة : حدثنا الحكم بن أسلم قال : حدثنا إبراھیم بن فھد قال : الطیب السامري بھا قال 

صلى اهللا (یعني رسول اهللا )انما انت منذر  (، عن قتادة عن سعید بن المسیب ، عن أبي ھریرة 

ان ھادي « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال سألت عنھا رسول اهللا )قوم ھاد ولكل    ()علیھ وآلھ وسلم
 .» ھذه االمة علي بن أبي طالب 

حدثنا الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ امالء وقراءة ، اخبرني ابو بكر بن أبي دارم الحافظ   
كتابھ ، حدثني اخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعید اللخمي من أصل : بالكوفة قال 

حدثني أبي سعید ابن أبي الجھم عن ابان بن تغلب : أبي ، حدثني عمي الحسین بن سعید قال 
صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت رسول اهللا: عن نفیع بن الحارث ، حدثني ابو برزة االسلمي قال 

د انا منذر ووضع یده على صدر نفسھ ، ثم وضعھا على ی» انما انت منذر  «: یقول )وسلم
تفرد بھ المنذر بن محمد القابوسي باسناده ، : قال الحاكم .  »ولكل قوم ھاد « : علي ویقول 

 .وھو من حدیث ابان غریب جدًا 

أحمد أخبرنا ابو : أخبرنا ابو عبد اهللا الشیرازي ، اخبرنا ابو بكر الجرجرائي قال   
حدثنا اسماعیل بن : حدثنا زكریا بن یحیى قال : حدثنا احمد بن عمار قال : البصري قال 

: حدثنا ابو الجارود زیاد بن المنذر عن أبي داود عن أبي برزة االسلمي قال : صبیح قال 
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 :ثم ضرب بیده الى صدره ثم قال  »انا منذر « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا
 .)علیھ السالم(یشیر الى علي» ولكل قوم ھاد « 

، وعمر بن  اخبرنا الحاكم الوالد ، اخبرنا ابو حفص ، حدثنا احمد بن محمد بن سعید  
اخبرنا احمد بن الحسن ، واخبرنا ابو بكر بن أبي الحسن الحافظ ، ان  ]الحسن  [الحسین 

حدثنا : د ابن الحسن الخراز قال اخبرنا أحم: عمر بن الحسن بن علي بن مالك اخبرھم قال 
بن مخارق ، عن حمزة الزیات ، عن عمر بن عبد اهللا بن یعلى بن  )16(حدثنا حسین: أبي قال 

انما انت منذر ولكل قوم  (: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قرأ رسول اهللا: مرة ، عن ابیھ ، عن جده قال 
 .لفظًا واحدًا  »   انا المنذر وعلي الھادي« : قال  )ھاد 

: حدثنا الفضل بن ھارون قال : أخبرنا الطبراني قال : أخبرنا ابو الحسین النجار قال   
حدثنا : اخبرنا ابو الحسن الشیرازي قال : حدثنا عثمان ، واخبرنا ابو الحسن االھوازي قال 

حدثنا مطلب بن زیاد : حدثنا عثمان بن أبي شیبة قال : ن محمد بن ناجیة قال عبد اهللا ب
انما انت منذر ولكل قوم  (: ، عن علي في قولھ   حدثنا السدي عن عبد خیر: األسدي قال 

انتھى  .  »المنذر والھادي رجل من بَني ھاشم « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا.  )ھاد 
 .المراد 

 . )17(للحاكم الحسكاني» شواھد التنزیل « وفي البحث بقیة فمن اراد الزیادة فلیراجع   

 

                                                           
 .بالسین » شواھد التنزیل « بالصاد ولكنھ في نسخة » حصین « لعلھ ) 16(
 . 1ط  293ص ) 17(
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 )وتعیھا ُاذن واعیة  (: قولھ تعالى 

 

ابو جعفر )علیھ السالم(فذكر تفسیرھا بعلي )وتعیھا اذن واعیة  (: واما قول اهللا تعالى   
حدثني علي : فسیر اآلیة من سورة الواقعة فقال محمد بن جریر الطبري في تفسیره ، في ت

قرأ : سمعت مكحوًال یقول : حدثنا الولید بن مسلم ، عن علي بن حوشب قال : بن سھل قال 
«  :فقال  )رضي اهللا عنھ(ثم التفت الى علي )وتعیھا اذن واعیة  (:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

صلى (فما سمعت شیئًا من رسول اهللا« : )رضي اهللا عنھ(علي، قال  »سألت اهللا ان یجعلھا اذنك 

 .» فنسیتھ  )اهللا علیھ وآلھ وسلم

ثني عبد : ثنا عبد اهللا بن الزبیر قال : ثني بشر بن آدم قال : حدثني محمد بن خلف قال   
یا «  :یقول لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: سمعت بریدة یقول : اهللا بن رستم قال 

» علي ان اهللا امرني ان ادنیك وال اقصیك ، وان اعلمك وان تعي وحق على اهللا ان تعي 
: ثنا الحسن بن حماد قال : حدثني محمد بن خلف قال .  )وتعیھا اذن واعیة  (فنزلت : قال 

ثنا اسماعیل بن ابراھیم ابو یحیى التیمي عن فضیل ابن عبد اهللا ، عن أبي داود عن بریدة 
ان اهللا امرني ان اعلمك « : یقول لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: مي قال االسل

 .انتھى . ثم ذكر مثلھ  »وان ادنیك وال اجفوك وال اقصیك 

محمد بن اخبرنا احمد بن ) المكتبة االسالمیة . ط  319ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
عبد الوھاب اجازة ، اخبرنا عمر بن عبد اهللا بن شوذب ، حدثنا ابي ، حدثنا جعفر بن محمد 

حدثنا صالح بن .    )18(بن عامر ، حدثنا بشر بن آدم ، حدثنا عبد اهللا والد أبي احمد الزبیري
امرت ان    «: لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا قال: رستم ، عن ابن بریدة ، عن ابیھ قال 

وقال ابن . )وتعیھا اذن واعیة  (: فانزلت » ادنیك وال اقصیك ، وان تعي وحق لك ان تعي 
اخبرنا ابو الحسن علي بن عبید اهللا بن القصاب ، حدثنا ابو بكر محمد بن : المغازلي قبل ھذا 

 ( لما نزلت« : سمعت علي بن أبي طالب یقول : شج قال أحمد بن محمد بن المفید ، حدثنا اال
 .» سألت اهللا ان یجعلھا اذنك یا علي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال لي النبي )وتعیھا اذن واعیة 

 .انتھى 

                                                           
 .» المؤلف « وھو محمد بن عبد اهللا ، ) 18(
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حدثنا ابو زرعة الدمشقي ، حدثنا : وقد قال ابن أبي حاتم : وفي تفسیر ابن كثیر   
دمشقي ، حدثنا زید بن یحیى ، حدثنا علي بن حوشب سمعت العباس بن الولید بن ضبح ال

قال .  )   وتعیھا اذن واعیة (:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما نزل على رسول اهللا: مكحوًال یقول 
ما « :  فكان علي یقول» سألت ربي ان یجعلھا اذن علي «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وھكذا رواه ابن جریر عن ابن . » شیئًا قط فنسیتھ  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(سمعت من رسول اهللا
 .سھل ، عن الولید بن مسلم ، عن علي بن حوشب ، عن مكحول بھ ، وھو حدیث مرسل 

 : .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یعني ان مكحوًال لیس من الصحابة وقد ارسلھ عن النبي :قلت   

، حدثنا   حدثنا جعفر بن محمد بن عامر: حاتم ایضًا  وقال ابن أبي: ثم قال ابن كثیر   
بشر بن آدم ، حدثنا عبد اهللا بن الزبیر ابو محمد ـ یعني والد أبي أحمد الزبیري ـ حدثني 

« :  لعلي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: صالح بن الھیثم ، سمعت بریدة األسلمي یقول 
فنزلت ھذه : ، قال  »اعلمك وان تعي وحق لك ان تعي اني امرت ان ادنیك وال اقصیك وان 

 .انتھى المراد .  )وتعیھا اذن واعیة  (: اآلیة 

وھذا السند والحدیث موافق لسند ابن المغازلي الذي ذكرتھ اّوًال من جعفر ابن محمد بن   
حدیث عامر ، إّال ان ھذا فیھ صالح بن الھیثم ، وفي سند ابن المغازلي صالح بن رستم ، وال

وما بعدھا وفي سنده في )  422ص 2ج( في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 
: سمعت بریدة ، وفي طریق عن صالح بن میثم قال : سمعت صالح بن میثم یقول : طریق 

ورواه : فقال )  424ص( وذكر حدیث مكحول في .    سمعت بریدة وخرجھ المحقق ھناك
من انساب االشراف )علیھ السالم(من ترجمة امیر المؤمنین»  82« ایضًا البالذري في الحدیث 

حدثني مظفر بن مرجا ، عن ھشام بن عمار ، : قال ) مؤسسة األعلمي . ط  121ص 1ج( 
صلى اهللا (قرأ رسول اهللا: سمعت مكحوًال یقول : عن الولید بن مسلم ، عن علي بن حوشب قال 

ـ قال مكحول ـ  یا علي سألت اهللا ان یجعلھا اذنك« : فقال )وتعیھا اذن واعیة  ()علیھ وآلھ وسلم
 . » )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فما نسیت حدیثًا أو شیئًا سمعتھ من رسول اهللا« : قال علي 

)  190و  77/1ص 36ج( ورواه ایضًا في ترجمة علي بن حوشب من تاریخ دمشق   
انبانا ابو سعد ) ظ : (  مي قاالاخبرنا ابو المظفر بن القشیري ، وابو القاسم الشحا: قال 

االدیب انبانا محمد بن بشر بن العباس انبأنا أبو الولید محمد بن ادریس ، انبأنا سوید بن 
سعید ، انبانا الولید بن مسلم ، عن علي بن حوشب الفزاري ، انھ سمع مكحوًال یحدث عن 

.  )وتعیھا اذن واعیة  (: ھذه اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(تال رسول اهللا: قال  ]بریدة  [بریرة 
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فما «  ) :قال علي (  »سألت اهللا ان یجعلھا اذنك یا علي «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال النبي
 .انتھى المراد  .» نسیت شیئًا بعد ذلك 

بسنده عن أبي نعیم أحمد بن عبد اهللا )  198ص 1ج( واخرجھ في فرائد السمطین   
ا ابو بكر محمد بن احمد بن محمد بن یعقوب بن عبد اهللا البغدادي حدثن: الحافظ قال 

وسألت من : سمعت ابا الدنیا المعمر االشج یقول : المعروف بالمفید سنة ثمان وخمسین قال 
عثمان ابن عبد اهللا بن عوام )  واسمھ (یكنى ابا عمرو : معھ من اصحابھ عن اسمھ فقال 

سمعت علیًا : ین علي بن أبي طالب كناه بأبي الدنیا قال وان أمیر المؤمن) : قال ( البلوي 
سألت اهللا :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي) لي ( قال  )وتعیھا اذن واعیة  (: لما نزلت « : یقول 

 .انتھى .» ان یجعلھا اذنك یا علي 

 ( :ومن سورة الحاقة فیھا قولھ تعالى : للحاكم الحسكاني » شواھد التنزیل « وفي   
اخبرنا القاضي أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد اهللا الرشیدي ، وابو .  )وتعیھا اذن واعیة 

بن أبي راشد ، وابو عثمان بن ابي بكر الزعفراني ، وابو عمرو بن أبي زكریا  ]سعد  [سعید 
معمر اخبرنا ابو بكر المفید بجرجرایا ، حدثنا ابو الدنیا االشج ال: الشعراني وغیرھم ، قالوا 

قال لي رسول  )وتعیھا اذن واعیة  (لما نزلت    «: سمعت علي بن أبي طالب یقول : قال 
 .» سألت اهللا ان یجعلھا اذنك یا علي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

زّر بن حبیش : ، منھم  )علیھ السالم(وھذا الحدیث رواه جماعة عن أمیر المؤمنین علي  
م الحسن بن محمد بن حبیب المفسر ، والحاكم ابو عبد اهللا الحافظ ، األسدي ، حدثنا ابو القاس

وابو سعید محمد بن موسى جمیعًا ، عن أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ابن الصفار 
االصبھاني الزاھد ، حدثنا أبو بكر الفضل بن جعفر الصیدالني الواسطي بواسط ، حدثنا 

ھارون ، عن االعمش ، عن عدي بن ثابت ، زكریا بن یحیى بن حموي ، حدثنا سنان بن 
صلى اهللا علیھ وآلھ (ضمني رسول اهللا« : قال )علیھ السالم(عن زر بن حبیش ، عن علي بن أبي طالب

امرني ربي ان ادنیك وال اقصیك ، وان تسمع وتعي وحق على اهللا ان تعي : الیھ وقال  )وسلم
 .   »   )  وتعیھا اذن واعیة (، فنزلت 

ـ اخبرنا ابو الحسن االھوازي ، اخبرنا ابو بكر )علیھ السالم(وابنھ عمر ـ أي ابن علي  
البیضاوي ، حدثنا ابو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد اهللا ابن محمد ابن 
عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني ابي ، عن ابیھ ، عن محمد بن عبد اهللا ، عن أبیھ عبد 

قال « :    قال)علیھ السالم(ھ محمد ، عن ابیھ عمر ، عن ابیھ علي بن أبي طالباهللا ، عن ابی
ان اهللا امرني ان ادنیك وال اقصیك واعلمك لتعي وانزلت :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
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فاذنك الواعیة لعلمي یا علي ، وانا المدینة وانت  )وتعیھا اذن واعیة  (: علي ھذه اآلیة 
 .ؤتى المدینة إّال من بابھا الباب وال ت

فقال )   67ص 1ج( وھذا اخرجھ ابو نعیم في الحلیة في ترجمة أمیر المؤمنین : قلت   
حدثنا محمد بن عمر بن مسلم ، حدثني ابو محمد القاسم بن محمد ابن جعفر بن محمد بن : 

عن ابیھ عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني أبي عن أبیھ جعفر ، 
قال رسول « : محمد بن عبد اهللا ، عن ابیھ محمد ، عن ابیھ عمر ، عن ابیھ علي قال 

 (: یا علي ان اهللا امرني ان ادنیك واعلمك لتعي وانزلت ھذه اآلیة :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 .انتھى  .» لعلمي  )وتعیھا اذن واعیة 

الحاكم الوالد عن أبي حفص ،  )19(واخبرنیھ :ونرجع الى روایة الحاكم الحسكاني قال   
ومكحول الشامي . حدثنا عبد اهللا بن سلیمان بن االشعث ، حدثنا ابو عمیر بھ كما سّویت 

اخبرنا ابو حامد احمد بن محمد بن اسماعیل الواعظ ، حدثنا ابو الفضل احمد بن اسماعیل 
االزدي امالء ، اخبرنا محمد بن المسیب بن اسحاق ، حدثنا ابو عمیر الرملي ، حدثنا الولید 

تعیھا و (: في قولھ تعالى )علیھ السالم(بن مسلم ، عن علي بن حوشب ، عن مكحول ، عن علي
دعوت اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال لي رسول اهللا« : )علیھ السالم(قال علي: قال .  )اذن واعیة 

 .  »   ان یجعلھا اذنك یا علي

اخبرنا ابو طالب الجعفري ، اخبرنا ابو الحسن الكالبي ، حدثنا ابو علي محمد بن   
بن آدم ، حدثنا عبد اهللا بن الزبیر ، حدثنا محمد بن أبي حذیفة ، حدثنا أبو ُامامة ، حدثنا بشر 

« : لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سمعت بریدة االسلمي قال : صالح بن میثم قال 
ونزلت : قال » ان اهللا امرني ان ادنیك وال اقصیك وان اعلمك وتعي وحق على اهللا ان تعي 

 . )وتعیھا اذن واعیة  (

ولید ، اخبرنا علي بن احمد ، اخبرنا محمد بن عبید ، حدثنا أحمد بن رواه جماعة عن ال  
علي الخزاز ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سھم األنطاكي ، حدثنا الولید بن مسلم ، عن 

صلى (قال رسول اهللا )وتعیھا اذن واعیة    (: لما نزلت : علي بن حوشب ، عن مكحول قال 

 .»    ا علي سألتھ ان یجعلھا اذنكی« : لعلي )اهللا علیھ وآلھ وسلم

واخبرنا ابو بكر الحارثي ، اخبرنا ابو الشیخ االصبھاني ، حدثنا علي بن سراج   
المصري ، حدثنا علي بن سھل الرملي ، حدثنا الولید بن مسلم ، عن علي ابن حوشب ، عن 

                                                           
 .» المؤلف « لعل ھذا مؤخر بعد سند مكحول ، ولكنھ في المطبوعة كما ھنا ، وكما في الخطیة ) 19(
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صلى اهللا (ي رسول اهللاقال ل)وتعیھا اذن واعیة  (: لما نزلت : قال  )علیھ السالم(مكحول ، عن علي

 .» سألت اهللا ان یجعلھا اذنك ففعل «  :)علیھ وآلھ وسلم

اخبرنا الھیثم بن أبى الھیثم القاضي ، اخبرنا بشر بن احمد ، اخبرنا عبد اهللا ابن محمد   
بن ناجیة ، حدثنا اسحاق بن اسرائیل ، حدثنا ولید بن مسلم ، عن علي ابن حوشب الفزاري 

وتعیھا اذن واعیة  (: ھذه اآلیة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قرأ رسول اهللا:  یقولسمعت مكحوًال: قال 
فما :  )علیھ السالم(قال علي،    سألت اهللا یا علي ان یجعلھا اذنك« : فالتفت الى علي فقال  )

 .   »   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نسیت حدیثًا أو شیئًا سمعتھ من رسول اهللا

، واخبرنا    ي االصبھاني ، اخبرنا زاھر بن احمد ان ابا لبید اخبرھماخبرنا احمد بن عل  
ابو سعید محمد بن عبد الرحمن الغروي ، اخبرنا ابو سعید محمد ابن بشر البصري ، اخبرنا 
ابو لبید محمد بن ادریس الشامي ، حدثنا سوید بن سعید ، حدثنا الولید بن مسلم ، عن علي 

صلى اهللا علیھ وآلھ (تال رسول اهللا: وًال یحدث عن بریدة قال بن حوشب الفزاري انھ سمع مكح

سألت اهللا ان یجعلھا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال النبي)وتعیھا اذن واعیة  (: ھذه اآلیة )وسلم
ـ لفظ احمد ولفظ محمد ـ یا » فما نسیت شیئًا بعد ذلك : )علیھ السالم(قال علي. اذنك یا علي 

 .علي 

 .ورواه غیر الولید عن علي بن حوشب   

 .اسند ذلك بسندین  :قلت   

اخبرنا الحاكم الوالد عن أبي حفص ، حدثنا ابن عقدة ، اخبرنا احمد بن : ثم قال الحاكم   
الحسن ، حدثنا ابي ، حدثنا حسین ، عن سكین السمان ، عن محمد ابن عبد اهللا ، عن آبائھ ، 

سألت اهللا ان یجعلھا اذنك یا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا قال: قال )علیھ السالم(عن علي
 . »فما نسیت شیئًا سمعتھ بعد : )علیھ السالم(قال علي .علي 

 .وفي الباب عن جابر االنصاري   

وعن بریدة فاسنده من طرق عدیدة ، عن : اسنده عن جابر بسند واحد ثم قال  :قلت   
: سمعت بریدة االسلمي یقول : بن الزبیر ، عن صالح بن میثم قال بشر بن ادم ، عن عبد اهللا 

 .الى آخره ... ان اهللا امرني : لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

 .ھو أخو یحیى بن ادم وشیخھ ابو احمد الزبیري » بشر « : ثم قال الحاكم   

، النھ   ابي احمد الزبیري لعل ھذا غلطة في النسخة التي عندي والصواب ابو :قلت   
وفي : ثم قال الحاكم .    حدثنا عبد اهللا بن الزبیر ، وابو احمد ھو ابنھ محمد بن عبد اهللا: یقول 

. وعن انس فاسنده عنھ سندًا واحدًا : ثم قال . الباب عن ابن عباس ، فاسنده عنھ من طریقین 
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وغیرھم ، ولقد جمع فاوعى ، : ل وعن الحسین بن علي وعبد اهللا وابي جعفر ثم قا: ثم قال 
وزاده المحقق فائدة وجمعًا ولكن التعلیق علیھ للمحقق لیس عندي ، انما نقلت ھذا من نسخة 

 .فمن اراد االزدیاد فلیراجع النسخة المطبوعة التي علیھا تحقیق المحمودي .   خطیة

حیث ادعى ان وبھذه الجملة تظھر قوة الحدیث وتتضح جرأة مقبل ومجازفتھ في قولھ   
وھذا مكحول من كبار علماء التابعین یرویھ بصیغة الجزم كما . ذلك موضوع بال خالف 

وقد اكثر مقبل من الروایات في ھذا الباب وتكلم بمثل ما تكلم بھ في الماضي دعاوي . ترى 
وال اشكال ان قلیًال من الروایات التي اوردھا مقبل في طلیعتھ ال تعتمدھا . ال حجة فیھا 

الشیعة ، ولكنھ یرید ان یشنع بھا علیھم وبعضھا یورده بصورة مشوھة بتغییر یصّیرھا 
منكرة ، وھي تروى بصورة سلیمة عن التشویھ ، ولكنھ یذكر الروایة المنكرة بسبب التغییر 

وقد یذكر الروایة ویتوصل بذكرھا الى جرح بعض الشیعة ، وان كان لم . لغرض التشنیع 
ن دونھ في السند من تكّلم فیھ ، ولكنھ یشتھي جرح الشیعة محاربًة تصح عنھ الروایة أل

وفیما قّدمناه اشارة الى طریقتھ وطریقة ابن الجوزي . للفضائل االخرى وعداوًة لھم وبغضًا 
وغیره من اسالفھ ، واشارة الى طریقة الّرد علیھم فلنقتصر في الرد علیھ في بقیة الجواب 

، على انا قد اقتصرنا في الماضي على بعض ، وتركنا على بعض ما یھم الجواب عنھ 
 .للمستدرك علینا مجاًال واسعًا 

، قال   عن الشوكاني» ادعوا لي حبیبي «  :في حدیث ) :  177ص( قال مقبل   
« ، وفي    تفرد بھ مسلم بن كیسان االعور ، وتفرد بھ اسماعیل بن ابان الوراق: الدارقطني 

الترمذي وابن ماجة وھو متروك ، واسماعیل من شیوخ البخاري  ومسلم روى لھ: » الآللي 
وقد رواه ابن عدي من طریق اخرى ، عن عبد اهللا بن عمر مرفوعًا ، وزاد فقیل لعلي ما . 

ھو من طریق : ، قال المعلمي »    علمني الف باب یفتح كل باب الف باب« : قال ؟ قال 
إلى ... ن ابن لھیعة بآخره ولیس ذلك بشيء كامل بن طلحة ، عن ابن لھیعة ، وكامل سمع م

 .آخره 

( اما السند األول ولفظ الحدیث فھو في الآللي المصنوعة : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
الدارقطني حدثنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن بشر البجلي الكوفي ، ) :  374ص  1ج 

ان ، حدثنا عبد اهللا بن مسلم المالئي ، حدثنا علي بن الحسین بن عتبة ، حدثنا اسماعیل بن اب
صلى (لما حضر رسول اهللا: ، قالت   عن ابیھ ، عن ابراھیم ، عن علقمة واالسود ، عن عائشة

فدعوت لھ ابا بكر نظر الیھ ثم وضع رأسھ »    ادعوا لي حبیبي« : الموت قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
ادعوا لي « : الیھ ثم وضع رأسھ وقال فدعوا لھ عمر فنظر »    ادعوا لي حبیبي« : فقال 
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فواهللا ما یرید غیره ، فلما رآه  )علیھ السالم(ویلكم ادعوا لھ علي بن أبي طالب: فقلت  »حبیبي 
 .انتھى . افرد الثوب الذي كان علیھ ثم ادخلھ فیھ فلم یزل محتضنھ حتى قبض ویده علیھ 

ولھ طریق : فقال )  375و ص 374ص( واما السند الثاني واللفظ الثاني فذكره في   
حدثنا ابو یعلى ، حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لھیعة ، حدثني حّي : آخر ، قال ابن عدي 

صلى (بن عبد المغافري ، عن ابي عبد الرحمن الجبلي ، عن عبد اهللا ابن عمرو ان رسول اهللا

ا بكر ، فاعرض عنھ ، ثم قال فدعوا لھ اب» ادعوا لي اخي « : قال في مرضھ )اهللا علیھ وآلھ وسلم
فدعوا » ادعوا لي أخي « : ثم قال . ، فدعوا لھ عمر ، فاعرض عنھ  »ادعوا لي أخي « : 

: ما قال ؟ قال : لھ علي بن أبي طالب ، فستره بثوب وأكب علیھ فلما خرج من عنده قیل لھ 
 .انتھى . واهللا اعلم » علمني الف باب یفتح كل باب الف باب « 

لما : فانظر تدلیس مقبل كیف اورد الروایة االولى التي فیھا ذكر الموت ففیھا  :قلت   
،    فلم یزل محتضنھ حتى قبض: الموت ، وفي آخرھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حضر رسول اهللا

ان رسول « فاعجبتھ ھذه الروایة النھ یراھا ساقطة بسبب مخالفتھا لما في الصحیح بزعمھم 
ثم حذف الروایة الثانیة ولم یذكر اال انھ » قبض بین سحرھا ونحرھا )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(اهللا

رواه ابن عدي بسند آخر ، ولم یذكر لفظ الروایة الثانیة ولیس فیھا ذكر حضور الموت وال 
فاوھم انھا ھي بعینھا وانھ انما زاد فیھا » فلم یزل محتضنھ حتى قبض ویده علیھ « : قولھ 
الخ فجمع مقبل ھنا  »علمني الف باب : ؟ قال   ما قال:    خرج من عنده قیل لھفلما « : قولھ 

بین التدلیس وبین ایراد اللفظ الذي یعتقد ان الروایة تسقط بسببھ دون اللفظ اآلخر ، وھذا ینّبھ 
الطالب الى ان یحذر وال یتكل على خصومھ وال یستسلم لھم ، فھذه عادتھم ، وعند البحث 

 . تنكشف الحقائق

 1ج( اورده السیوطي في الآللي . » ادعوا لي خلیلي « : وقد مر أول الحدیث بلفظ   
عن ابن الجوزي ، اخبرنا عبد اهللا بن احمد الخالل ، انبانا علي بن الحسین : فقال )  361ص

بن ایوب ، انبانا ابو علي بن شاذان ، انبانا ابو الحسین علي بن محمد الزبیر ، حدثنا علي بن 
ین بن فضال الكوفي ، حدثنا الحسین بن نصر بن مزاحم ، حدثني ابي ، حدثنا ابو الحس

المرض الذي توفي فیھ وكانت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مرض رسول اهللا: عرفجة ، عن عطیة قال 
فقال : ، فارسلتا الى أبي بكر ـ الى قولھ ـ  ارسال الى خلیلي: عنده عائشة وحفصة فقال لھما 

یا علي : ، فارسلتا الى علي فجاء فسلم ، فلما جلس امرھما فقامتا فقال    ى خلیليارسال ال: 
ولم یذكر في . فاملى وكتب علي وشھد جبریل ثم طویت الصحیفة  ادع بصحیفة ودواة ،

 .حضور الموت فھو موافق لروایة ابن لھیعة ، واحسن االلفاظ لفظ ابن لھیعة 
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انھ یقال لمن تركھ بعض المحدثین متروك ، وان متروك ف» ومسلم « : ھذا واما قولھ   
وسلیمان بن ارقم ، اخرج لھ ابود )  11ص 1ج( وقد قال السیوطي في الآللي . كان ثقة 

 .انتھى . داود والنسائي والترمذي ، وھو وان كان متروكًا فلم یتھم بكذب وال وضع 

ه ترك بعض المحدثین انھ كّذاب او وّضاع وانما معنا» متروك « فبان ان لیس معنى   
لھ ، وذلك كثیرًا ما یكون للنفار بسبب اختالف المذھب او غیر ذلك ، كما ترك احمد بن 

وقد . حنبل من اجاب في المحنة ـ على حد عبارة القوم ـ ، بل قد یكون الجرح بسبب ذلك 
: ما یفید ذلك حیث قال )  156ص  (ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بیان العلم وفضلھ 

وربما كان تكذیب مالك البن اسحاق في تشیعھ وما نسب الیھ من القول بالقدر ، واما الصدق 
، اثنى علیھ ابن شھاب ووّثقھ شعبة والثوري وابن عیینة    والحفظ فكان صدوقًا حافظًا

من این قلت في محمد بن اسحاق انھ : وجماعة جلة ، وقد روي عن مالك انھ قیل لھ 
وقیل لھشام بن . عت ھشام بن عروة یقولھ ، وھذا تقلید ال برھان علیھ سم:    ؟ فقال   كذاب

 .انتھى . ھو یروي عن امرأتي وواهللا ما رآھا قط : عروة من این قلت ذلك ؟ قال 

مسلم :   »   الجرح والتعدیل« اما مسلم المالئي ، فقال فیھ ابن ابي حاتم في كتاب   
، روى عن انس    ن ابو عبد اهللا الضبي االعوراالعور المالئي الكوفي وھو مسلم بن كیسا

روى عنھ الثوري وشعبة واسرائیل وحسن بن صالح ، . وحبة بن جوین العرني ، ومجاھد 
نا عبد الرحمن ، نا محمد : سمعت أبي یقول ذلك . وخالد الواسطي ، وجریر بن عبد الحمید 

الرحمن بن مھدي ال یحدثان  كان یحیى ابن سعید وعبد: بن ابراھیم ، نا عمرو بن علي قال 
 .انتھى المراد . عن مسلم االعور وھو مسلم ابو عبد اهللا ، وشعبة وسفیان یحدثان عنھ 

، ویكفي في    اما یحیى بن سعید فال اشكال في تعّنتھ على الشیعة وبغضھ لھم :قلت   
وقیس بن الربیع ، الداللة على ذلك كالمھ في جعفر الصادق ، وعبد اهللا بن محمد بن عقیل ، 

وابن اسحاق ، واسرائیل بن یونس ، ویكفي في الداللة على تعّنتھ وتعصّبھ ضدھم ، قول 
أال ترى الى یحیى بن سعید القطان یتكلم في قیس بن الربیع ؟ وواهللا : شعبة امام المحدثین 

ر حق ، مالھ الى ذلك من سبیل ، ویحیى بن سعید اعظم َمن سّن الجرأة على جرح الشیعة بغی
وقد تكلم في ابراھیم بن أبي یحیى المدني ، . ألن العثمانیة یّتبعونھ ویزیدون على ما جاء بھ 

واجلح بن عبد اهللا ، وجابر بن یزید الجعفي ، وجعفر بن سلیمان الضبعي ، وحرام بن عثمان 
عبد ، والسري بن اسماعیل ، وشریك بن عبد اهللا النخعي ، وعبد اهللا بن بسر الحیراني ، و

اهللا بن لھیعة ، وعلي بن زید بن جدعان ، وعمر بن زائدة ، ومجالد بن سعید ، كما ذكر ذلك 
كلھ الذھبي في المیزان ، واما عبد الرحمن بن مھدي فمذھبھ كمذھب یحیى بن سعید ، فھو 
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، ومثلھما الراوي عنھما عمرو بن علي  متھم في الشیعة وال التفات الى تركھ من تركھ منھم
أي مسلم ـ منكر   عن عمرو بن علي وھو ـ: ابن ابي حاتم :    یحیى بن سعید قال تلمیذ

 .الحدیث جدًا 

انكروا روایتھ لحدیث الطیر ، وعظم علیھم ذلك ولعلھم تركوه من اجلھ النھم : قلت   
 .ینكرونھ جدًا 

انس في الطیر ومن منكراتھ حدیثھ عن : في آخر ترجمتھ » تھذیب التھذیب « قال في   
 .انتھى . رواه عنھ ابن فضیل ، وابن فضیل ثقة والحدیث باطل 

( أخبرنا عبد اهللا بن احمد : لیس باطًال ولكنھم ینكرون الحق ، قال ابن أبي حاتم  :قلت   
كان وكیع ال یسمیھ :    ألبي مسلم االعور قال: قلت : بن حنبل فیما كتب الي قال ) بن محمد 

 .انتھى . لضعفھ :  لم ؟ قال: قلت . 

ھذا الكتاب تكلمنا فیھ فیما مضى وال یبعد ان وكیعًا كان في بعض الحاالت ال  :قلت   
یسمیھ لضعفھ عند السامع اذا كان یعرف من السامع انھ یكره الروایة عنھ كیحیى بن سعید ، 
وعبد الرحمن ، ولعل اصل الروایة ھذه من عندھما ، فمعنى ھذه لضعفھ عند بعض 

امعین ال لضعفھ عند وكیع ، الن ضعفھ عنده ال یقتضي السكوت عنھ بل یقتضي ذكره ، الس
لئال یدلس بھ تدلیسًا معیبًا ، ووكیع اجّل من ان یفعل ذلك ، ولھ ترجمة عظیمة في تاریخ 

 .الخطیب فلیس سكوتھ عن ذكر مسلم اذا سكت اال لضعفھ عند السامع لئال ینفر من ذكره 

في شرح حدیث أحمد بن » كرامة االولیاء «  بن الھادي في حاشیة قال السید عبد اهللا  
القرب )علیھ السالم(والذي احلف بھ ان كان علي« : عن ام سلمة رضي اهللا عنھا قالت : حنبل 

، وذكر فیھ  وقد حقق السید عبد اهللا ھذا البحث. »  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الناس عھدًا برسول اهللا
عائشة واتى بما یقتضیھ االنصاف والتحرر عن التقلید ، وقال في مسلم روایة القوم عن 

نالوا منھ لروایتھ حدیث الطیر وغیره ، وضعفھ البخاري وابو داود والنسائي وابن : المالئي 
وقد سمع من مسلم . معین ، والرجل تابعي ، وانت خبیر بان التجریح البد فیھ من المشاھدة 

ري ، ووكیع ، وغیرھم ، وناھیك بمن سمع منھ ھؤالء االئمة ، ، والثو  ائمة كبار كشعبة
وخرج لھ الترمذي وابن ماجة ، ومن ائمتنا الناصر االطروش ، وابو طالب ، ومحمد بن 

 .منصور 

، واما )  195و 119ص 4وج 83ص 3ج( وقد صّحح لھ الحاكم في المستدرك : قلت   
د ، وانما القوم یكرھون بعض حدیثھ ، كالم المعلمي في السماع من ابن لھیعة فھو مردو

» الجرح والتعدیل « فمنھم من ادعى علیھ الضعف حین كبر ، كما في ترجمتھ في كتاب 
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حضرت ابن لھیعة في آخر عمره ، وقوم من أھل بربر یقرؤون علیھ من : عن أبي مریم 
یثك ، فقال یا ابا عبد الرحمن لیس ھذا من حد: حدیث منصور واالعمش والعراقیین ، فقلت 

ومعنى ھذا انھ . انتھى . بلى ھذه احادیث قد مرت على مسامعي ، فلم اكتب عنھ بعد ذلك : 
لیس ھذا من حدیثك ، بناء منھ على انھ قد : اتھمھ النھ لم یكن سمع منھ تلك االحادیث فقال 

ن جره احاط بھا ، ولكن ال دلیل على انھ قد احاط قبل ذلك باحادیث ابن لھیعة ، وانما ھو ظ
الى سوء الظن بابن لھیعة ، ومنھم من زعم انھا احترقت كتبھ ، فمن كتب عنھ قبل ذلك مثل 
ابن المبارك وعبد اهللا بن یزید المقري اصح من الذین كتبوا بعد ما احترقت الكتب ، وھذا 

 .غیر مسّلم 

عبد  فقد ذكر ابن أبي حاتم بسنده عن احمد بن شبویھ ، قلت البي االسود النضر ابن  
ثنا عبد الرحمن ، حدثني ابي ، نا : وفیھا . ما علمت : اكان البن لھیعة كتب ؟ قال : الجبار 

ما رأیت احفظ من ابن لھیعة بعد ھشیم ، : سمعت أبي یقول : محمد بن یحیى ابن حسان قال 
 .ما غاب لھ كتاب : احترق كتب ابن لھیعة قال : ان الناس یقولون : قلت لھ 

ترجمتھ انھ روى عنھ ابن المبارك ، وابن وھب ، والمقري ، فلعل ھذا  ھذا وفي أول  
ھو الباعث على دعایة االحتراق ، فارادوا تبریر سماع بن المبارك ونحوه ، بانھ كان قبل 

والذي یظھر من كالم ابي زرعة انھ ال . والراجح انھ كذب لھذا الغرض . احتراق الكتب 
اولھ وآخره سواء ، اراد انھ ضعیف : أبي حاتم انھ قال یعول على ذلك ، حیث حكى عنھ ابن 

اال ان بن المبارك وبن وھب كانا یتتبعان اصولھ فیكتبان منھ : ثم قال . في االول واآلخر 
فھذه طریقة ثالثة لتحسین اخذ إمامھم ابن المبارك . وھؤالء الباقون كانوا یأخذون من الشیخ 

بسبب عارض ، كما یزعم بعضھم الحتراق كتبھ  ، وھي تدل على عدم اختالف حالتھ  عنھ
كما تدل على انھ ال یتعمد الكذب ، وانما ضعفھ ابو زرعة بناء على زعم قلة . او لكبره 

ھذا وقد حاولوا . حفظھ ، النھ لو كان یكذب عمدًا لما كان فرق بین االصول وغیرھا 
ال : ن ابن مھدي انھ قال االستدالل على ضعفھ بروایة ذكرھا ابن ابي حاتم عن عبد الرحم

ثنا عمرو بن شعیب ، فقراتھ على : تحمل عنھ قلیًال وال كثیرًا ، كتب الي ابن لھیعة كتابًا فیھ 
ابن المبارك فاخرج الي ابن المبارك من كتابھ عن ابن لھیعة ، فاذا حدثني اسحاق بن ابي 

 .انتھى . فروة عن عمرو بن شعیب 

مل على الغلط ، وان ابن لھیعة ظن ھذه الروایة من جملة اكثر ما في ھذا انھ یح: قلت   
وأّي . ما سمعھ من عمرو بن شعیب ونسي انھ انما سمعھا من اسحاق عن عمرو ابن شعیب 

عیب في ان یغلط من یحفظ اآلالف من الحدیث غلطة او غلطات وخصوصًا في مثل ھذا ؟ 
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ما مّر ، وحملھا بعضھم على الغلط وقد تأّولوا لعكرمة بن عمار في روایة منكرة ذكرناھا فی
 ولم یجرحوه بھا ، فلماذا یتعنتون في ابن لھیعة وامثالھ من رواة الفضائل ؟ 

: سمعت یحیى بن سعید القطان قال : ھذا وفي أول ترجمتھ عن علي بن المدیني قال   
سمعت  ابن لھیعة لم تحمل عنھ حرفًا ، نا عبد الرحمن ،) لو رأیت : ( قال بشر بن السري 

 .انتھى . كان یحیى بن سعید ال یرى ابن لھیعة شیئًا : أبي یحكي عن الحمیدي قال 

لعل بشر بن السري قد عرف یحیى بالتعنت في الرواة ، فعرف انھ كان لو رأى  :قلت   
ویحیى بن سعید ھو امامھم في ھذا الشأن ، فاذا كان الراوي . ابن لھیعة لما حمل عنھ حرفًا 

وافق مذھبھ انكر حدیثھ وضّعفھ ، او جرحھ غیر مبال بما یعارض ذلك ، یروي ما ال ی
وقد اشار . وخصوصًا اذا كان فیھ تشیع او ھو یروي الفضائل ، الن یحیى بن سعید بصري 

: في ترجمة سیف بن سلیمان » المیزان « الذھبي الى تعنتھ في الرواة مطلقًا ، حیث قال في 
تھذیب التھذیب « وفي ترجمة یحیى بن سعید في . سیف وحدث یحیى القطان مع تعنتھ عن 

وفي اثناء . من تركھ یحیى تركناه : واحتج بھ االئمة كلھم وقالوا : في آخر ترجمتھ » 
الترجمة عن علي بن المدیني ، فاذا اجتمعا ـ أي یحیى القطان وابن مھدي ـ على ترك رجل 

 .تركتھ ، واذا اخذ عنھ احدھما حدثت عنھ 

جمتھ عن ابن منجویھ وابن حبان ، وھو الذي مھد ألھل العراق رسم الحدیث وفي تر  
ومنھ تعّلم : زاد ابن حبان : قال ابن حجر . وامعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء 

 .انتھى المراد . احمد ویحیى وعلي وسائر ائمتنا 

عبد اهللا بن لھیعة ابن عقبة :  )20(ھذا واما ابن لھیعة فقال فیھ السید عبد اهللا بن الھادي  
الحضرمي الغافقي ابو عبد الرحمن المصري ، عن عطاء وابن الزبیر وابن المنكدر وخلق 

وعنھ االوزاعي واللیث وابن المبارك وعبد اهللا بن وھب وخلق ، كان قاضي مصر . كثیر 
وددت اني : وقال ابن مھدي . لفروع عنده االصول وعندنا ا: قال الثوري ) . كذا ( وعاملھا 

انھ لم یغلط ) ن ( سمعت من ابن لھیعة خمسمائة حدیث وغرمت مالي ، وأھل مصر یذكرو 
 .وانھ لم یزل أول امره وآخره واحد 

 . وھم اعرف بھ من غیرھم  :قلت   

كان :   وقال احمد. حدثني واهللا الصادق البار عبد اهللا بن لھیعة : وقال ابن وھب   
 .حیح الكتاب ص

                                                           
 ) .ن قب  4( داول الج) 20(
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وقد نالوا منھ ـ  أي القوم یحیى بن سعید واتباعھ . عداده في ثقات محدثي الشیعة  :قلت   
 .ـ لذلك النھ كان مجھوًال على التشیع 

 .فقد جرحھ المؤید باهللا : فان قلت   

، وانما قال في جوابھ على  حاشاه ، وقد روى عنھ الكثیر الطیب ، ولم یجرحھ: قلت   
قیل في ابن لھیعة كالم وھذا صحیح النھ قد تكّلم فیھ جماعة من المائلین عن آل : الخصم 
، احتج بھ الجماعة ، لكن    ومثل ھذا لیس بجرح ، توفي سنة اربع وتسعین ومائة. الرسول 

 .انتھى من الجداول .    البخاري والنسائي لم یصرحا باسمھ

، والمؤید باهللا ،    المرشد باهللا: ربعة والرمز في أول ترجمتھ معناه انھ اخرج حدیثھ األ  
وابو طالب ، ومحمد بن منصور والناصر ، وصاحب المناقب ، اظنھ محمد بن سلیمان 

 .الكوفي الزیدي 

علمني ألف باب یفتح كل باب الف باب « : واما قولھ : أقول ) :  178ص( قال مقبل   
قلت :    عن ابي جحیفة قال: حیح ففي الص: )رضي اهللا عنھ(، فھو مردود بما جاء عن علي »

، أو ما   ال اال كتاب اهللا ، أو فھم اعطیھ رجل مسلم: ھل عندكم كتاب قال :  )رضي اهللا عنھ(لعلي
 .العقل ، وفكاك االسیر ، وال یقتل مسلم بكافر : في ھذه الصحیفة 

االخرى ألن انھ ال تعارض بین الروایتین فال ترد احداھما ب: ، وباهللا التوفیق والجواب   
صلى اهللا علیھ وآلھ (ھل عندكم من كتاب ؟ لیس بسؤال عما سمعھ من رسول اهللا: السؤال بقولھ 

ولم یكتب كتابًا ، ومثل ھذا ال یخفى على من یعرف علیًا ، اعني ان عنده من العلم الذي )وسلم
امر واضح ال غیر القرآن ، فكیف یسأل عنھ وھو )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعھ من رسول اهللا

اشكال فیھ ؟ كما ان غیره من الصحابة عندھم من العلم مما سمعوه من السنة غیر القرآن ، 
َربَّنا وابعْث فیھْم  (: وذلك مفاد قول اهللا تعالى في االمة المسلمة من ذریة ابراھیم واسماعیل 

انَّك انَت العزیز الحِكیم  َرسوًال منُھم یتُلو َعَلیھم آیاتك َویعِلمھم الكتاَب َوالحكمَة ویزّكیھم
ھل عندكم كتاب ؟ فالسؤال عن : مع ان لفظ السؤال في ھذه الروایة ال اشكال فیھ ، النھ  )21()

الكتاب والجواب واضح مطابق لیس عنده كتاب إّال كتاب اهللا والصحیفة المذكورة ، وانما 
فقد یتوھم متوھم من ذلك ، متى نسب . فھو یفھم معاني غامضة على غیره عنده فھم زائد 

الى الكتاب معنى غامضًا ، ان عنده كتابًا آخر ولیس عنده كتاب إّال القرآن والصحیفة 
 .المذكورة 

                                                           
 . 129: البقرة ) 21(
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ال : ؟ قال    ھل عندكم شيء من الوحي غیر القرآن: قلت لعلي . وفي روایة : قال مقبل   
 .الحدیث .   أ النسمة إّال فھم یعطیھ اهللا تعالى في القرآنوالذي فلق الحبة وبر

ان ھذه روایة منكرة إّال ان یكون الوحي بمعنى الكتاب ، ألن العرب تسمي  :والجواب   
الكتاب وحیًا النھم امیون ، فلعلھم سموه وحیًا لتخیلھم ان داللة الخط على الكالم داللة خفیة 

 :وفي معلقة لبید احدى المعلقات السبع . سموا الخط وحیًا والداللة الخفیة ، تسمى وحیًا ف

 بمنى تأبد غولھا فرجامھا*** عفت الدیار محلھا فمقامھا 

 خلقًا كما ضمن الوحي سالمھا*** فمدافع الریان عري رسمھا 

الوحي الكتابة والفعل وحى یحي ، : قال في شرح الزوزني على المعلقات السبع   
ثم قال الشارح . الواحدة سلمة بكسر الّالم . السالم الحجارة . الُوحّي  والوحي الكتاب والجمع

 .انتھى . لقدم االیام ببقاء الكتاب في الحجر ) أي آثار دیار االحباب ( شبھ بقاء اآلثار : 

. حفظت القرآن في كذا والوحي في كذا : وروي عن جابر بن یزید الجعفي انھ قال   
یرید ـ ان صحت عنھ الروایة ـ انھ حفظ القرآن بسرعة بخالف الكتابة ، فلم یسھل لھ حفظھا 
لصعوبتھا ، الن التھجي وتعلم الكتابة یصعب على العربي وال یصعب علیھ حفظ القرآن النھ 

 .بلسان عربي مبین 

الوحي ؟  ھل عندكم شيء من: وسؤالھ )علیھ السالم(ھذا فان كان المراد بالروایة عن علي  
الكتاب ، فھي موافقة للروایة االولى ، وإّال فھي مكذوبة من اكاذیب النواصب لغرض 

 .بالجھل بالسنة فحرفوا الروایة االولى )علیھ السالم(رمیھ

 4ج  (اما اذا كان الوحي بمعنى الكتاب كانت كما رواه البخاري في صحیحھ   
خطبنا علي :   یم التیمي عن ابیھ قالفي باب ذمة المسلمین وجوارھم ، عن ابراھ)   67ص

فیھا الجراحات واسنان : ما عندنا كتاب نقرؤه اال كتاب اهللا وما في ھذه الصحیفة فقال : فقال 
من ھذا الجزء في باب اثم من عاھد ثم )  69ص( االبل والمدینة حرام الخ ـ واخرجھ في 

 .الخ ... اال القرآن وما في ھذه الصحیفة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ما كتبنا عن النبي: غدر ، بلفظ 

صلى اهللا (فالنفي للكتاب غیر القرآن والصحیفة المذكورة ال للمحفوظ من كالم رسول اهللا  

ولیس مكتوبًا عنده ولكنھ محفوظ ، وعلى ھذا فال )علیھ السالم(الذي لم یكتبھ علي)علیھ وآلھ وسلم
 .اب وروایة علمني الف ب. تعارض بین ھذه الروایة 

مثلي مثل شجرة انا اصلھا وعلي فرعھا َوالحسُن « :حدیث )  183ص( قال مقبل   
ابن الجوزي ، .   »   والحسین َثمرتھا والشیعة ورُقھا فاّي شيء َیخرُج من الطیَّب إّال طیب
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روى المناكیر عن المشاھیر فاستحق . كان عباد بن یعقوب رافضیًا داعیة : قال ابن حبان 
 .الترك 

» المجروحین والضعفاء    «ان ابن حبان ذكره في كتاب : وباهللا التوفیق  لجواب ،وا  
وادعى علیھ ذلك ، وھو خصم لھ مبغض متعصب ضده فال یقبل دعواه علیھ بدون حجة ، 

وھو الذي روى عن شریك عن :    انما كانت حجتھ ان قال. ولم یذكر لذلك حجة صحیحة 
اذا رأیتم معاویة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن عبد اهللا قال  )22(عاصم عن زر

حدثنا عباد بن : حدثنا محمد بن صالح قال : اخبرناه الطبري قال .  »على منبري فاقتلوه 
 .انتھى . یعقوب عن شریك 

لم یذكر غیرھا ، لعجزه عن ایراد الحجة فھذه حجة ابن حبان الدالة على فرط تعصبھ   
وأي نكارة في االمر بقتل قائد الفئة . الصحیحة الن عباد بن یعقوب من خیار عباد اهللا 

والحدیث .  )23()فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر اهللا  (: الباغیة ؟ واهللا تعالى یقول 
وكذلك . ة عبد الرزاق من طرق غیر طریق عباد في ترجم» المیزان « ذكره الذھبي في 

ذكره الذھبي في ترجمة عمرو بن اسماعیل ، وسنده من  »كشجرة انا اصلھا «  :حدیث 
، حدثنا سلیمان بن احمد ، حدثنا    ابن مردویھ:    »  اآللي المصنوعة« طریقھما ولفظھ في 

ى بن بشار الكندي ، عن محمد بن الحسین بن حفص ، حدثنا عباد ابن یعقوب ، حدثنا یحی
، عن أبي اسحاق ، عن الحارث ، عن علي وعن عاصم بن    عمرو بن اسماعیل الھمداني
مثلي مثل شجرة انا اصلھا وعلي فرعھا والحسن والحسین    «: ضمرة ، عن علي مرفوعًا 
وفي ترجمة .  »فاي شيء یخرج من الطیب إّال الطیب  )كذا ( ثمرتھا والشیعة ورثتھا 

وأول البحث فیھ من  1ج( علي من تاریخ ابن عساكر نحوه اطول منھ ، وذلك في  االمام
 .في الطبعة الثانیة ، وفي تحقیقھ تخریج واسع فراجعھ )  142ص

قال  »یا علي انت اخي وصاحبي ورفیقي في الجنة « : حدیث )  187ص( قال مقبل   
عثمان بن عبد : ـ  ـ الى ان قال)  268ص 2ج( موضوع اخرجھ الخطیب : االلباني 

: وقد قال شیخ االسالم ابن تیمیة . وھو كذاب كما تقدم مرارًا . الرحمن ھو القرشي 
 .انتھى كالمھ . واحادیث المؤاخاة كلھا كذب ، واقره الذھبي في مختصر المنھاج 

ترجمة اما سند الحدیث فاورده الخطیب في تاریخھ في : ، وباهللا التوفیق والجواب   
اخبرنا الحسین بن محمد اخو الخالل ، اخبرنا ابو نصر : عمران بن سوار الالحقي فقال 

                                                           
 ) .المؤلف ( زان عن ابن حبان عن زر كما في المی) 22(
 . 9: الحجرات ) 23(
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محمد بن احمد االسماعیلي ، اخبرني ابو عمر محمد بن العباس بن الفضل بن محمد بن 
ابراھیم بن ازھر التمیمي الخزاز بجرجان ، حدثنا عمران بن سوار البغدادي ، حدثنا عثمان 

قال : قال ) كذا ( ن ، حدثنا محمد بن علي بن الحسین ، عن ابیھ ، عن علي بن عبد الرحم
 .انتھى . » یا علي انت اخي وصاحبي ورفیقي في الجنة « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

: ترجمة طویلة قال في اولھا » المیزان « وعثمان بن عبد الرحمن ترجم لھ الذھبي في   
تركوه : القرشي الزھري الوقاصي المالكي ابو عمرو ، قال البخاري  عثمان بن عبد الرحمن

ابن ابي فدیك ، حدثني عمر بن حفص ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن : ، ثم قال الذھبي 
فذكر حدیثًا آخر واراد انھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد بن علي ، عن ابیھ ، عن علي ، عن النبي

ولم یذكر انھ )  279ص 11ج   (ترجم لھ الخطیب في تاریخھ ھو الوقاصي ، والوقاصي 
. روى عنھ عمر بن حفص وال عمران بن سوار البغدادي ، وال انھ روى عن محمد بن علي 

مع ان الترجمة كاملة في نحو صفحة ونصف ، فال نسلم ان الراوي عن محمد بن علي ھو 
 .   القرشي الوقاصي

ھو مردود ، واحادیث المؤاخاة كثیرة شھیرة ومنھا واما قول ابن تیمیة فلیس حجة بل   
من عارضھ االحوذي شرح )  169ص 12ج( ما اخرجھ الترمذي وحسنھ فقال في صحیحھ 

حدثنا یوسف بن موسى القطان البغدادي ، حدثنا علي بن قادم ، حدثنا علي بن : الترمذي 
مي ، عن ابن عمر قال ، عن جمیع بن عمیر التی  عن حكیم بن جبیر) كذا ( صالح بن حیي 

یا رسول اهللا : بین اصحابھ فجاء علي تدمع عیناه فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(آخى رسول اهللا: 
انت « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال لھ رسول اهللا. آخیت بین اصاحبك ولم تؤاخ بیني وبین احد 

غریب ، وفي الباب عن زید  ھذا حدیث حسن: قال ابو عیسى .  »أخي في الدنیا واآلخرة 
 .انتھى . بن ابي اوفى 

 3ج( ومنھا ما صححھ بعض أھل الحدیث ، وقد رواه ابن عبد البر في االستیعاب   
: لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: فروى باسناده عن ابن عباس قال )  35ص

 .» انت أخي وصاحبي   «

انا    «: انھ كان یقول )رضي اهللا عنھ(نا من وجوه عن عليوروی: وروى المناشدة بذلك قال   
بین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(آخى رسول اهللا: الخ ثم قال ابن عبد البر » ... عبد اهللا واخو رسولھ 

انت أخي    «: في كل واحدة منھما لعلي : المھاجرین ثم آخى بین المھاجرین واالنصار وقال 
رضي اهللا (ینھ وبین نفسھ ، فلذلك كان ھذا القول وما اشبھھ من عليوآخى ب »فى الدنیا واآلخرة 

 .انتھى .  )عنھ
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فراجعھ فاسناده غیر اسناد الترمذي ، ومن اراد معرفة ذلك فلیطالع الجزء الثالث من   
الغدیر لالمیني ففیھ ما یكفي ویشفي ، ومحل البحث فیھ في ابحاث الرد على الفصل في الملل 

فقد . في الطبعة الرابعة )    111ص   (، وابتداء البحث في المؤاخاة  والنحل البن حزم
، وكذلك احادیث المؤاخاة مذكورة باسانید    استغرق البحث في المؤاخاة نحو ست اوراق

من تاریخ ابن عساكر ، وفي التحقیق علیھا ، وذلك لو )علیھ السالم(عدیدة في ترجمة االمام علي
بین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(منھ ما ذكر ھناك بعنوان مؤاخاة رسول اهللاف. جمع لجاء كتابًا مستقًال 

وذلك في )    117ص 1ج  ()علیھ السالم(بینھ وبین علي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اصحابھ ، ثم تآخیھ
علیًا اخًا لھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثمان اوراق كبار ، وبعد ذلك ما ذكر بعنوان اتخاذ رسول اهللا

 98وص 97ص 1ج( وقد ذكراه في حدیث االنذار . في نحو ثالث اوراق )  133ص 1ج( 
من )  102وھو في ص 101وص 100وص 99ص( وخرجھ المحقق من طرق عدیدة ) 

من )  105وص 104ص( وھو في )  103ص( الترجمة من تاریخ ابن عساكر وذكراه في 
في الكتاب في غیر تلك  وایضًا یوجد)  107وص 106ص   (الترجمة واورده المحقق في 

المواضع فطالعھ فانھ مفید جدًا ، واذا طالعتھ عرفت تحامل ابن تیمیة وتعصبھ ھو والذھبي 
 .   ومن قلدھما
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 الكالم على منھاج ابن تیمیة

 

منھاج    «وقد اورد االمیني في الغدیر بعض اقوال ابن تیمیة من كتابھ المسمى   
إذا : منھاج السنة ، )  4ط  148ص 3ج( ورد علیھا ، وابتدا البحث ذلك بقولھ »   السنة

« أردت أن تنظر إلى كتاب سّمي بضد معناه فانظر إلى ھذا الكتاب الذي استعیر لھ اسم 
وھو كتاب حشوه ضالالت » منھاج البدعة « وھو الحري بان یسمى » منھاج السنة 

وأكاذیب وتحكمات وانكار المسّلمات وتكفیر المسلمین الخ ، ثم ذكر اقاویل قد ذكر مقبل 
و كلھا ومنھا انكاره لحدیث المؤاخاة ، ذكره واجاب عنھ بكالم ابن حجر في فتح بعضھا أ
واالبحاث التي ذكر فیھا من أقاویل ابن تیمیة وأجاب عنھا من )  217ص 7ج( الباري 

ھذه نبذة یسیرة من مخاریق ابن تیمیة ، : وقال في آخر الجواب عنھ )    217ـ  148ص   (
منھاج بدعتھ من الضالالت واالكاذیب والتحكمات والتقوالت ولو ذھبنا الى استیفاء ما في 

فعلینا ان نعید نسخ مجلداتھ األربعة ، ونرد فیھا بمجلدات في ردھا ، ولم اجد بیانًا یعرب عن 
حقیقة الرجل ویمثلھا للمالء العلمي ، غیر أني اقتصر على كلمة الحافظ ابن حجر في كتابھ 

ابن تیمیة عبٌد خذلھ اهللا واضّلھ واعماه واصمھ واذلھ ، « : قال )  86ص( الفتاوى الحدیثیة 
، ومن اراد ذلك فعلیھ بمطالعة    وبذلك صرح االئمة الذین بینوا فساد احوالھ وكذب اقوالھ

كالم االمام المجتھد المتفق على امامتھ وجاللتھ وبلوغھ مرتبة االجتھاد أبي الحسن السبكي 
جماعة ، وأھل عصرھم وغیرھم من الشافعیة والمالكیة  وولده التاج والشیخ االمام العز بن

والحنفیة ، ولم یقصر اعتراضھ على متأخري الصوفیة ، بل اعترض على مثل عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما ، والحاصل ان ال یقام لكالمھ وزن ، بل 

 بعدلھ واجارنا من یرمى في كل وعر وحزن ، ویعتقد فیھ انھ ضال مضل غال عاملھ اهللا
 .الخ » ... مثل طریقتھ وعقیدتھ وفعلھ آمین 

وكذلك الذھبي ، فیھ كالم للسبكي في الطبقات ، وحكاه السید العالمة الكبیر مجد الدین   
 ) . 134وص 133ص( في لوامع االنوار 

سیاق  في»    كرامة األولیاء« قال السید العّالمة الكبیر عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
« : وقال فیھ الذھبي موضوع » الموضوعات « الكالم على حدیث اورده ابن الجوزي في 

واما كالم الذھبي وابن الجوزي فھو كالم من ناصب آل محمد وتخلى عن والئھم ، ولم 
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وكذلك المقبلي لھ كالم في . انتھى . » یحجزه دین فیمنعھ عن االقدام على كل ما یشتھیھ 
بالنصب ، فال عجب ان یقرر شیخھ ابن تیمیة على انكار المؤاخاة بین الذھبي رماه فیھ 

 . )علیھ السالم(وعلي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

ان اهللا تعالى أوحى الي في علي ثالثة اشیاء لیلة « : حدیث ) :  187ص( قال مقبل   
: قال االلباني . » انھ سید المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین : اسري بي 

وھو : قلت : ـ    ثم قال  تفرد بھ مجاشع ـ: موضوع اخرجھ الطبراني ، ثم ساق سنده وقال 
كذاب وكذلك شیخھ عیسى بن سوادة ، وبھ وحده اعلھ الھیثمي في المجمع فقصر ، وقال 

ھذا حدیث موضوع عند من لھ ادنى معرفة بالحدیث ، وال تحل نسبتھ الى : شیخ االسالم 
المعصوم ، وال نعلم احدًا سید المسلمین وامام المتقین وقائد الغر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ول اهللارس

واقره الذھبي » من بعدي « : واللفظ مطلق ما قال فیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المحجلین غیر نبینا
 .انتھى . في مختصر المنھاج 

)  138وص 137ص 3ج( في المستدرك اخرج الحاكم : ، وباهللا التوفیق والجواب   
حدثنا ابو بكر بن اسحاق ، انبأ محمد بن ایوب ، انا عمرو بن الحصین ، انبأ یحیى بن : قال 

: العالء الرازي ، ثنا ھالل بن أبي حمید ، عن عبد اهللا بن اسعد ابن زرارة ، عن ابیھ قال 
انھ سید المسلمین ، وامام : ي ثالث اوحي الي في عل« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

 .   ھذا حدیث صحیح االسناد ،» المتقین ، وقائد الغر المحجلین 

في اربعین حدیثًا نصًا » كرامة االولیاء « وقال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
ي اخرج عالمة الزیدیة ونحریرھا حاكم صعدة للھاد: الثاني :  )علیھ السالم(على امامة علي

حدثنا : حدثنا عثمان بن سعید بن عبد اهللا قال : للحق الفقیھ محمد بن سلیمان الكوفي قال 
الحسن بن محمد بن عمر االنصاري ، عن عبد اهللا بن اسعد بن زرارة ، عن جابر بن عبد 

لما اسري بي انتھي بي الى قصر من لؤلؤ « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: اهللا قال 
انھ سید المسلمین ، : راشھ من ذھب یتألأل ، فأوحى الّي ربي وامرني في علي بثالث ف

 .» وامام المتقین ، وقائد الغر المحجلین 

حدثنا الحسن بن الحسین : وحدثنا علي بن رجاء الحالل قال : قال محمد بن سلیمان   
) كذا ولعلھ بن    ( العرني ، عن ابیھ ، عن جعفر بن زیاد االحمر ، عن ھالل ، عن مقالص

 .مثلھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سعد ، عن ابیھ قال ) أ ( الصیرفي عن عبد اهللا بن 

اخبرنا ابو طاھر محمد بن علي بن محمد البیع البغدادي : وأخرج ابن المغازلي قال   
م ، اخبرنا ابو العباس فیما كتب الي یخبرني ان ابا احمد عبد اهللا بن أبي مسلم القرضي حدثھ

أحمد بن محمد بن سعید الحافظ ، اخبرنا محمد بن اسماعیل بن اسحاق ، اخبرنا محمد بن 
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، عن عبد اهللا بن كثیر او كثیر   ، اخبرنا ھالل الصواف   عدي ، اخبرنا ابو جعفر االحمر
بیھ قـال بن عبد اهللا ، عن ابي احطب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة ، عن ا

لما كان لیلة اسري بي اذا قصر احمر من یا قوتة    «: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: 
انتھى  .» تتألأل فاوحي الّي في علي انھ سید المسلمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین 

. 

سخة مناقب اما في ن. » كرامة االولیاء « ھكذا في حاشیة » عن أبي احطب « : وقولھ   
ابن المغازلي المطبوعة فھو عن أبي اخطب بالخاء المعجمة ، وكذلك في المطبوعة عبید اهللا 

اخبرنا : الذي في المطبوعة » اخبرنا محمد بن عدي « : وقولھ . بن ابي مسلم الفرضي 
اخبرنا جعفر : الذي في المطبوعة » اخبرنا ابو جعفر االحمر « : محمد بن ُعدیس ، وقولھ 

 105ص( ومحلھ في المطبوعة  »من یاقوت یتألأل    «:   حمر ، وكذلك في لفظ الحدیثاال
وبعده في مناقب ابن المغازلي ، اخبرنا ابو طالب محمد بن احمد بن ) المكتبة االسالمیة . ط 

عثمان ، اخبرنا ابو عمر محمد بن العباس بن حّیویھ الخزاز اجازة ، حدثنا ابن ابي داود ، 
یم بن عباد الكرماني ، حدثنا یحیى بن ابي بكر ، اخبرنا جعفر بن زیاد ، عن حدثنا ابراھ
قال : ، عن ابي كثیر األسدي ، عن عبید اهللا بن اسعد بن زرارة ، عن ابیھ قال    ھالل الوزان
انتھیت لیلة ُاسري بي الى سدرة المنتھى ، فاوحي الي « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

» انھ امام المتقین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین الى جّنات النعیم : ث في علي ثال
. غیر ھذا الرجل )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لم یرو ھذا الحدیث عن رسول اهللا: قال ابن أبي داود 

اتفقت النسختان في ھذا السند على جعفر بن زیاد ، فظھر انھ الصواب في السند . انتھى 
ففي نقل السید عن مناقب ابن المغازلي ، یحیى بن » یحیى بن ابي بكر    «: قولھ األول ، اما 

 .احمد بن أبي بكر 

واخرج محمد ابن یوسف : » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
 اخبرنا الحافظ ابو القاسم الحسن بن: ـ أي الكنجي ـ عن عبد العزیز بن محمد الصالحي قال 

ھبة اهللا الشافعي ، اخبرنا ابو الفتح یوسف بن عبد الواحد ابن محمد بن ماھان ، اخبرنا ابو 
منصور شجاع بن علي بن علي بن شجاع ، حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن اسحاق الحافظ ، 
اخبرنا محمد بن الحسین القطان ، حدثنا ابراھیم بن عبید اهللا ، حدثنا یحیى بن كـثیر ، حدثنا 

، حدثنا ابو بكر االنصاري ، عن عبد اهللا بن    )   كذا   (االقمر ، عن ھالل الصدفي  جعفر
لما اسري بي الى السماء انتھي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: سعد بن زرارة قال 

بي الى قصر من لؤلؤ فرشھ من ذھب یتألأل ، فاوحي الي او امرني بثالث خصال في علي 
 .انتھى .  »مسلمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین بانھ سید ال
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، وھذه    قد یریدون بذلك اللفظ خاصة او بذلك السند» لم یروه إّال فالن « : وقولھم   
ورواه ایضًا سلیمان بن احمد الطبراني في ترجمة . االسانید یظھر انھا اتفقت في ھالل 

: قال ) ھـ  1388سنة    .   ط 88ص 2ج( محمد بن مسلم االشعري من المعجم الصغیر 
حدثنا محمد بن مسلم بن عبد العزیز االشعري االصبھاني ، حدثنا مجاشع بن عمرو بھمذان 
سنة خمس وثالثین ومئتین ، حدثنا عیسى بن سوادة الرازي ، حدثنا ھالل بن ابي حمید 

ان اهللا « : )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: الوزان عن عبد اهللا بن عكیم الجھني قال 
عزوجل أوحى الي في علي ثالثة اشیاء لیلة اسري بي انھ سید المؤمنین وامام المتقین 

 .انتھى . » وقائد الغر المحجلین 

ورواه عنھ ابو نعیم في ترجمة محمد بن مسلم : قال المحقق على ترجمة االمام علي   
ًا عن الطبراني في المعجم ورواه ایض) .  229ص 2ج( االشعري من تاریخ اصبھان 

 .انتھى ) .  121ص 9ج( الصغیر الھیثمي في مجمع الزوائد 

لعلھ یعني من ھذه الطریق حیث رواه عن ھالل » تفرد بھ مجاشع « : فقول الطبراني   
وبقیة » لم یروه عن ھالل إّال عیسى ، تفّرد بھ مجاشع « : ، بل ھو ظاھر كالمھ ، النھ قال 

المخالفة للروایات لیبطل   فایراد مقبل لھذه الروایة ـ. سعد بن زرارة الرواة رووه عن ا
وقد مر بعض طرقھ وھو في .   الحدیث جملة ـ تدلیس النھ یوھم انھ ال طریق لھ غیرھا

ثم ذكر لھ شاھدًا في . وما بعدھا )  256ص 2ج   (ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 
لحسن الفرضي ، انبأنا ابو القاسم بن أبي العالء ، انبأنا اخبرنا ابو ا: فقال )  259ص 2ج( 

ابو بكر محمد بن عمر بن سلیمان بن المعدل العریني النصیبي بھا ، وابو القاسم الحسین بن 
انبأنا ابو بكر احمد بن یوسف بن خالد ، انبأنا ابو جعفر محمد بن :   الحسن بن محمد قاال

، عن الحارث بن ) كذا ( م بن محمد ، انبانا علي بن عائش عثمان بن أبي شیبة ، انبأنا ابراھی
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا:   ، عن انس بن مالك قال) كذا ( حصیرة ، عن القاسم بن جنیدب 

فتوضأ ثم قام فصلى ) فسكبت لھ : قال ( ماء او وضوءًا  )كذا ( اسكب الي « :  )وآلھ وسلم
( خل من ھذا الباب أمیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین یا انس أول من ید: ركعتین ثم قال 

 .انتھى . » سید المؤمنین علي  )و 

، ثنا   حدثنا محمد بن احمد بن علي: فقال )  63ص 1ج( ورواه ابو نعیم في الحلیة   
) كذا ( محمد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا ابراھیم بن محمد بن میمون ، ثنا علي بن عیاش 

صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن انس قال عن الحارث 

أول من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین « :  ، فذكره وفیھ )وآلھ وسلم
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اللھم اجعلھ رجًال من االنصار وكتمتھ ، اذ جاء : فقلت : ، قال انس » وقائد الغر المحجلین 
 .الخ ... علي 

 2ج( واخرجھ ابن عساكر من طریق ابي نعیم فقال في ترجمة االمام علي من تاریخھ   
انبأنا ابو علي المقرئ ، انبانا ابو نعیم الحافظ ، انبانا محمد ابن احمد بن علي ، ) :  486ص

انبانا محمد بن عثمان بن أبي شیبة ، انبانا ابراھیم بن محمد بن میمون ، انبانا علي بن عابس 
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: عن الحارث بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن انس قال ، 

أول من یدخل علیك من ھذا الباب  أمیر المؤمنین وسید المسلمین «  :فذكره وفیھ  )وآلھ وسلم
علي بن عابس لعلھ الصواب ، : د وقولھ في السن. » وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین 

 .وما في السندین قبلھ تصحیف 

في االربعین » كرامة االولیاء « وذكر السید عبد اهللا بن الھادي ھذا الحدیث في حاشیة   
اخرج محمد بن یوسف ـ یعني الكنجي ـ عن ابراھیم بن محمود بن سالم : السابع : حدیثًا فقال 

اخبرنا ابن البطي ، : السمیع ابن الواثق باهللا ، قاال الجوھري ، وعلي بن محمد بن عبد 
، حدثنا محمد بن احمد ) أي ابو نعیم ( ، اخبرنا احمد بن عبد اهللا    اخبرنا ابو الفضل بن احمد

بن علي ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة ، حدثنا ابراھیم بن محمد بن میمون ، حدثنا 
ھذا حدیث حسن : قال ابن یوسف : بطولھ ، ثم قال  علي بن عابس الى آخر السند والحدیث

 . انتھى . » حلیة االولیاء « عال اخرجھ الحافظ ابو نعیم في 

: ، بسنده عن الشعبي قال )  440ص 2ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق   
وامام المتقین مرحبًا بسید المسلمین ) : لي (  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا :قال علي 

، وسألتھ الشكر    حمدت اهللا على ما آتاني :فأي شيء كان من شكرك ؟ قال : فقیل لعلي ، 
( واخرجھ ابو نعیم في الحلیة .     انتھى) . كذا ( على ما أوالني ، وان یزیدني ما اعطاني 

 حدثنا عمر بن احمد بن عمر القاضي الفصباني ، ثنا علي بن العباس: فقال )  66ص 1ج
البجلي ، ثنا احمد بن یحیى ، ثنا الحسن بن الحسین ، ثنا ابراھیم بن یوسف ، عن ابیھ ، عن 

مرحبًا بسید المسلمین : قال لي رسول اهللا علیھ الصالة والسالم  :قال علي : الشعبي قال 
حمدت اهللا على ما آتاني ، : فأي شيء كان من شكرك ؟ قال :    فقیل لعلي. وامام المتقین

 . انتھى .  الشكر على ما أوالني ، وان یزیدني مما أعطاني وسألتھ

مؤسسة . ط  177ص 13ج( )علیھ السالم(في فضائل علي» كنز العمال « ورواه في   
حدثني : قال )  129ص 3ج( نقًال عن ابي نعیم ، واخرج الحاكم في المستدرك ) الرسالة 

، ثنا ابو   ثنا النعمان بن ھارون البلدي ابو بكر محمد بن علي الفقیھ االمام الشاشي ببخارى ،
جعفر احمد بن عبد اهللا بن یزید الحراني ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفیان الثوري ، عن عبد اهللا 
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سمعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا :    بن عثمان بن خثیم ، عن عبد الرحمن بن عثمان قال
رضي اهللا (وھو آخذ بضبع علي بن أبي طالب)سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(سمعت رسول اهللا: عنھما یقول 

، » ھذا امیر البررة قاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ « : وھو یقول )عنھ
 .انتھى . ھذا حدیث صحیح االسناد . ثم مد بھا صوتھ 

في ترجمة محمد بن عبد الصمد الدقاق )  377ص 2ج( واخرجھ الخطیب في تاریخھ   
ھذا     «: یوم الحدیبیة وھو آخذ بید علي یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(معت رسول اهللاس: بلفظ قال 

ـ انا  یمد بھا صوتھ   ـأمیر البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ ، 
 .انتھى .    »مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد البیت فلیأت الباب 

في ترجمة احمد بن عبد اهللا بن یزید فقال )  219ص 4ج( واخرجھ الخطیب ایضًا في   
اخبرنا ابو طاھر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب ، حدثنا ابو الفتح محمد بن الحسین : 

بن احمد االزدي الحافظ ، حدثنا محمد بن عبد اهللا الصیرفي ، وعلي بن ابراھیم البلدي 
ثنا احمد بن عبد اهللا بن یزید المؤدب ابو جعفر السامري ، حدثنا عبد حد: وجماعة قالوا 

تفرد : قال ابو الفتح : ثم قال الخطیب . إلى آخره ، مثل روایة الحاكم سندًا ومتنًا ... الرزاق 
احمد بن عبد اهللا ) غیر ( ولم یروه عن عبد الرزاق : بھ عبد الرزاق وحده ، قال الخطیب 

 .انتھى . حفظ علیھ ، واهللا اعلم ھذا ، وھو انكر ما 

، ولم    النكـارة ، فالحدیث موافـق لحـدیث الغدیر ، وحـدیث المنزلـة وغیرھما :قلت   
: ھذا وسند الخطیب في ترجمة محمد بن عبد الصمد ھكذا . یصادم نصًا ، فال نكارة فیھ 

باصبھان ، حدثنا حدثنا یحیى بن علي الدسكري بحلوان ، حدثنا ابو بكر محمد بن المقرئ 
ابو الطیب محمد بن عبد الصمد الدقاق البغدادي ، حدثنا احمد بن عبد اهللا ابو جعفر المكتب ، 

 .   الخ... حدثنا عبد الرزاق 

والحدیث في . وقد مر الكالم في احمد بن عبد اهللا والرد على من تكلم فیھ بما یكفي   
ورّد المحقق ) .  478وص 477و ص 476ص 2ج( ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق 

( فقال في » لم یروه عن عبد الرزاق غیر احمد ابن عبد اهللا « : علیھ ، قول الخطیب 
قد تقدم عن السیوطي ان احمد بن طاھر بن حرملة بن یحیى المصري تابعھ في ) :  478ص

 .الروایة عن عبد الرزاق 

، ومن شواھد الحدیث )  330ص 1ج( ذكر ھذا السیوطي في الآللي المصنوعة  :قلت   
الثالث ـ أي من االربعین :    قال» كرامھ االولیاء « ما ذكره السید العالمة الكبیر في حاشیة 

اخرج محمد بن یوسف الكنجي ، وساق السید السند عن : ـ  )علیھ السالم(حدیثًا في امامة علي
الحوض رایة علي أمیر  یرد علي«  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: أبي ذر قال 
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: ثم قال . الحدیث .  »المؤمنین وامام الغر المحجلین ، فأقوم فآخذ بیده فیبیض وجھھ 
ثم قال السید عبد اهللا في ) أي احد رجال السند ( اخرجھ ابن حبان بطریق متصل بالمسعودي 

م في الكامل اخرج االمام االعظم القاسم بن ابراھی:    الخامس: » كرامة االولیاء « حاشیة 
صلى اهللا علیھ وآلھ (وسرد عن النبي: من حدیث عبد الرزاق ، وذكر السند عن ابن عباس قال 

سید المسلمین وامیر ـ )علیھ السالم(ـ یعني علیًایا ام سلمة ھذا « :    حدیثًا كبیرًا وفیھ)وسلم
واخرج : سید ـ واخرج نحوه عبد اهللا بن طاھر ـ ثم قال ال: ـ الحدیث ، ثم قال    »المؤمنین 

صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: محمد بن یوسف ، ثم ساق سندًا آخر عن ابن عباس قال 

، لحمھ من لحمي ودمھ من دمي ، وھو مني    ھذا علي بن أبي طالب«  :الم سلمة )وسلم
یا ام سلمة ھذا أمیر المؤمنین وسید . بمنزلة ھارون من موسى إّال انھ ال نبي بعدي 

مین ووعاء علمي ووصیتي وبابي الذي ُاوتى منھ ، اخي في الدنیا واآلخرة ، ومعي المسل
 .» في المقام االعلى ، یقتل القاسطین والناكثین والمارقین 

اخبرنا محمد بن عبد الملك الكوفي ، : قال ابو احمد : واخرجھ محمد بن سلیمان قال   
المنھال بن عمرو ، عن سعید بن جبیر ، حدثنا االعمش ، عن : عن علي بن قادم الكوفي قال 

وفي روایة اخرى اخرجھا محمد : عن ابن عباس بنحوه ، مع اختالف یسیر ـ الى ان قال ـ 
حدثنا محمد بن أبي البھلول القرشي ، عن اسماعیل بن زیاد الحمصي ، : قال  )1(بن منصور

اشھدي یا ام سلمة «  :ن بن أبي عیاش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، وفیھ عن ابا
 . »انھ سید المسلمین من بعدي ، وأمیر المؤمنین ، وقائد الغر المحجلین ، وامام المتقین 

بسنده عـن في ترجمة المفضل بن سلم )  133ص 12ج( واخرج الخطیب في تاریخھ   
لیس في القیامة راكب غـیرنا ونحـن  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قـال رسول اهللا:    ابن عـباس قـال

امـا انا فعلـى دابـة  :؟ قال    فداك أبي وامي أنت ومن: فقام عمـھ العباس فقال لھ : قال  أربعة
ـي حمزة اسد اهللا واسد ، وعم   اهللا البراق ، وامـا اخـي صالـح فعلى ناقة اهللا التي عقـرت

رسولھ على ناقتي العضباء ، واخي وابن عمي وصھري علي بن أبي طالب على ناقة من 
نوق الجنة ، مدبجة الظھر ، رحلھا من زمرد اخضر مضبب بالذھب االحمر ، رأسھا من 
الكافور االبیض ، وذنبھا من العنبر االشھب ، وقوائمھا من المسك االذفر، وعنقھا من 

وعلیھا قبة من نور اهللا ، باطنھا عفو اهللا وظاھرھا رحمة اهللا ، بیده لواء الحمد فال  لؤلؤ ،
ھذا ملك مقرب أو نبي مرسل أو حامل عرش رب : یمر بمالء من المالئكة إّال قالوا 

لیس ھذا ملكًا :  من بطنان العرش ـ: ـ أو قال ؟ فینادي مناد من لدنان العرش    العالمین

                                                           
 ) .المؤلف . ( أي محمد بن سلیمان عن محمد بن منصور ) 1(
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، ھذا علي بن أبي طالب أمیر    مرسًال وال حامل عرش رب العالمین مقربًا وال نبیًا
المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین الى جنان رب العالمین ، افلح من صدقھ 
وخاب من كذبھ ، ولو ان عابدًا عبد اهللا بین الركن والمقام الف عام  وألف عام حتى یكون 

 .انتھى . ل محمد اكبھ اهللا على منخره في نار جھنم كالشن البالي ، ولقي اهللا مبغضًا آل

عن محمد بن یوسف » كرامھ االولیاء « وذكره السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
الكنجي بسند غیر سند الخطیب یلتقي السندان في االعمش ، فاّما عند الخطیب فعن االعمش 

صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: عباس قال ، عن عبایة األسدي ، عن االصبغ بن نباتة ، عن ابن 

وفي لفظ . ، عن ابن عباس   واما عند الكنجي  فعن االعمش ، عن سعید بن جبیر. )وآلھ وسلم
ھذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمین وأمیر المؤمنین وقائد «  :روایة الكنجي 

ھذا سیاق : قال  محمد بن یوسف : قال السید عبد اهللا . » الغر المحجلین الى جنات النعیم 
 .الحافظ في فضائلھ 

 .لعلھ یعني ابن عساكر ، الن السند من طریقھ  :قلت   

قال السید عبد اهللا . واخرج الحدیث ابو بكر الخوارزمي المعتزلي : قال السید عبد اهللا   
د مجھول ھذا حدیث منكر تفرد بروایتھ أھل بخارى ، ورجالھ فیھم غیر واح: قال الخطیب : 

دعوى تفرد أھل بخارى بھ جھل ، وقد :    وآخرون معروفون بغیر الثقة ، قال السید عبد اهللا
ووجدت لھ طریقًا اخرى قال : ساق محمد بن یوسف سنده بغیر ھذا الطریق ، قال السیوطي 

كاتب حدثنا ابو طالب عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا ال:  )علیھ السالم(قال شاذان في فضائل علي: 
بعكبرى ، حدثنا ابو القاسم عبد اهللا بن محمد بن غیاث الحراسي ، حدثني احمد بن عامر بن 

لیس في القیامة راكب : سلیم الطائي ، حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن ابائھ مرفوعًا 
ولیس فیھ . انتھى .ھذا الصدیق االكبر علي بن أبي طالب  :ـ الى قولھ ـ  غیرنا ونحن أربعة

 .ات الثالث التي في الروایات السابقة الكلم

اخرج : الثامن عشر : » كرامة االولیاء « قال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
عن محمد بن )   یعني الكوفي صاحب الھادي الى الحق یحیى بن الحسین( محمد بن سلیمان 

علمھ إّال عن رجل قد وال ا: حدثنا اسماعیل بن لبید ، عن ابي الجحاف قال : منصور قال 
قال ، وساق الحدیث ـ الى ان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سماه ، عن اسماء بنت عمیس ان رسول اهللا

زوجتك اقدم ھذه اُالمة سلمًا ، واعظمھم حلمًا ، واكثرھم «  :ـ  )علیھا السالم(قال ـ أي لفاطمة 
 .انتھى المراد . » لین علمًا ، سید المسلمین ، وامیر المؤمنین ، وقائد الغر المحج
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كرامة « وقد روى السید عبد اهللا روایات غیر ما ذكرت ، فمن ارادھا فلیطالع حاشیة   
فانھا عظیمة الفائدة ، الن مؤلفھا كان بحرًا في علم الحدیث والجرح والتعدیل » االولیاء 

ان السید مظنة وغیر ذلك ، ال یتقید بالتقلید كما یفعل كثیر من علماء الحدیث ، ومع ذلك ك
صلى اهللا علیھ (التوفیق والتسدید لما لھ من الفضل والورع والعبادة ، مع كونھ من ذریة رسول اهللا

وھكذا تكون كتب علماء الحق ، وال ینبئك .    فكتابھ عظیم الفائدة على صغر حجمھ)وآلھ وسلم
الھادوي الحسني  وللسید عبد اهللا ابن الھادي الحسن بن یحیى القاسمي المؤیدي. مثل خبیر 

نجوم االنظار وتخریجھا ، مواھب : منھا » كرامة االولیاء « مؤلفات كثیرة غیر حاشیة 
الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى في علم : ومنھا . الغفار في الفقھ وادلتھ 

الھدایات الى حل : الجواھر المضیة في تراجم رجال الزیدیة ، ومنھا :    ، ومنھا   الرجال
جال : سك السمع في حسن التوقیت وجواز الجمع ، ومنھا : ال شيء من اآلیات ، ومنھا اشك

التقریب شرح التھذیب : االبصار لذوي العقول شرح تبصرة العقول في اصول الفقھ ، ومنھا 
في النحو ، ومطلب الساغب شرح منیة الراغب في حروف العربیة في النحو أیضًا ، 

، جمع فیھ اربعمائة حدیث في الوعید على    ارئ سورة الصمدوالجواب االسّد في شفاعة ق
وقد كتبت الیھ سؤاًال في مسألة الصف بین السواري واجابني بجواز . المعاصي وغیر ذلك 

واخذت منھ اجازة فاجازني بواسطة ابنھ . ورد على من یمنع ذلك وتكلم في الروایة . ذلك 
بنھ العالمة الولي الحسن بن عبد اهللا بن الھادي ان الثقة ابراھیم بن عبد اهللا ، وقد اجاز لي ا

وحاشیتھا وجمیع مؤلفات » كرامة االولیاء « اروي عنھ مؤلفات والده ھذه التي ذكرتھا و
 .والده وھو یرویھا عن والده بالسماع وباالجازة 

وكانت وفاة السید عبد اهللا بن الھادي في النصف من  شھر رجب سنة خمس وسبعین   
 .من بالد صعدة » باقم « ة والف ھجریة في بلده المسمى وثلثمائ
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 )علیھ السالم(جدل في حجیة علي

 

یـس    حبیب النجار مؤمن آل: الصدیقون ثالثة «  :حدیث ) :  187ص ( قال مقبل   
اَتقتلوَن  ( :وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال  )2()َیا َقوِم اتَّبعوا الُمرَسِلین  (: الذي قال 

موضوع ، : قال االلباني . » وعلي بن أبي طالب وھو افضلھم  )3()َرجًال ان َیقول رّبي اهللا 
واقره الذھبي في مختصر المنھاج . ھذا حدیث كذب : الى ان قال شیخ االسالم ابن تیمیة 

 .وكفى بھما حجة 

اتَِّبُعوا َما ُاِنزل اَلیُكم ِمن ربَُّكم َوال  (: ول ان اهللا تعالى یق: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
فلم یرخص في ترك ما انزل تقلیدًا البن تیمیة  )4()تتبُعوا ِمن ُدوِنھ اولیاء َقلیًال ما َتذكَّرون 

ھؤالء المحاربین للسنة وھم ینتحلون والذھبي ، وال البن حبان والجوزجاني ، وال ألحد من 
اسم السنة ، وھم یحاربون بعض الّسنة اتباعًا للھوى وتعّصبًا للمذھب فال یستحقون اسم السنة 

فان كانت النسبة الى سنة بني امّیة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان كانت النسبة الى سنة رسول اهللا
علیھ (لة محو نور فضائل أمیر المؤمنینفغیر بعید عنھم ذلك ، النھم قد سنوا لھم محاو

 .وطمس معالمھا ، ویأبى اهللا إّال ان یتم نوره ولو كره الكافرون )السالم

وقد نقلت في الجواب عن ریاض مقبل كالم ابن األمیر في بني امیة ومبالغتھم في ھدم   
 .في شرح البیتین  )5(»   الروضة الندیة شرح التحفة العلویة« ومحلھ في . شرفھ الرفیع 

 ما ھـو الشمس فما یغنون شّیا*** كـتمت اعـداؤه من فضلـھ 

 وھـو نـور اهللا ما انفك مضّیا*** زعمـوا ان یطـفئوا انـواره 

في كتابھ ، )  168ص(  »انا وھذا حجة اهللا على امتي «  :وقد مر لمقبل ذكر حدیث   
وبھذا الحدیث والحدیث الذي بعده وما اشبھھما من الموضوعات : موضوع ثم قال  وذكر انھ

. حجة وانھ معصوم ال یجوز مخالفة قولھ )رضي اهللا عنھ(استدل غالة الشیعة على ان قول علي
وھذان القوالن احقر من ان یشتغل بالجواب عنھما ، وكفى بھما داللة على سخافة عقول 

 .الرافضة القائلین بھا 
                                                           

 . 20: یـس ) 2(
 . 28: غافر ) 3(
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 .من شرح التحفة العلویة  241ص: راجع ) 5(
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، مع    حجة ، وبالغ وافرط وسخط)علیھ السالم(انظر كیف ھجن القول بان علیًا :والجواب   
من الفضائل التي ال ینكرھا التي ال یبعد معھا القول بانھ )علیھ السالم(ما ورد في أمیر المؤمنین

خیر الناس « : وقد روى فیھم مقبل الروایة التي زعمھا . حجة مع كونھ من كبار الصحابة 
كبیر أھل البیت ، وقد )علیھ السالم(ومع كونھ. » واصحابي أمنة المتي « : وحدیث . » ني قر

الذي اخرجھ مسلم وغیره ، ومع ذلك كلھ یجعل القول بانھ حجة » حدیث الثقلین « جاء فیھم 
 .مع ان الحجج في ذلك كثیرة لو انصف . دلیًال على سخافة عقول الرافضة بزعمھ 

وكفى بھما حجة ، ولم یعتمد في ذلك : میة والذھبي ما یعجب مقبًال قال ثم لما قال ابن تی  
حجة ؟ )علیھ السالم(دلیًال وال شبھة ، فیا عجباه أیكون ابن تیمیة والذھبي  حجة وال یكون علي

اما القائل بان ابن تیمیة والذھبي حجة فال یقال فیھ . بل یعّد القائل بان علیًا حجة سخیف عقل 
نصاف ؟ بل این العقل الذي یمیز بین الحسن والقبیح ؟ ترى مقبًال لما روي أین اإل. شيء 

وكل یؤخذ من قولھ ویترك إّال « : بعض المسائل التي ال توافقھ قال  )علیھ السالم(عن علي
ثم ھو تارة یحتج بابن تیمیة ، وتارة بابن حبان ، وتارة »  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

وال یرى ذلك غلّوا ان یجعلھم حججًا في الدین ، وال دلیًال . باع ابن القطان بغیرھما من ات
اتَّبُعوا َما انزَل الیُكم ِمن َربُِّكم وال تتِبعوا ِمن  (: على سخافة العقل وال مخالفة لقول اهللا تعالى 

ھورة تقلیدًا لھم ، بل ویترك وھو یترك االحادیث المش )6()ُدونھ اولیاَء قلیًال َما َتذكَّرون 
ونحو ھذه من » ان السنة حاكمة على القرآن « : بعض اآلیات القرآنیة تقلیدًا لھم في قولھم 

قواعدھم التي ما انزل اهللا بھا من سلطان ، كتوثیقھم الناصبي غالبًا وتضعیفھم الشیعي مطلقًا 
. 

وانما زاده القطیعي : ث قال حی »الصدیقون ثالثة « : ومن ذلك كالمھ في ھذا الحدیث   
عن الكدیمي ، حدثنا الحسن بن محمد االنصاري ، حدثنا عمرو بن جمیع ، حدثنا ابن ابي 

فعمرو ھذا قال فیھ ابن عدي . ، عن ابیھ عبد الرحمن بن أبي لیلى ، عن ابیھ مرفوعًا    لیلى
 .یتھم بالوضع ، والكدیمي معروف بالكذب ، فسقط الحدیث : الحافظ 

؟ ولیس حجة    كیف یسقط الحدیث لھذا القول الذي لیس لقائلھ مستند إّال الظن :قول فن  
یجب اتباعھ ، وال شك انھ یتھم الشیعة بسبب روایة الفضائل ھو وامثالھ من القطانیة یحیى 

فكیف یسقط الحدیث المخالف لمذھبھم بقول . بن سعید القطان واتباعھ الدعاة الى بدعتھم 
ن عن مذھبھم ؟ وكیف یقبل قولھم في الشیعة وھم خصومھم ؟ وكیف ال احدھم وھم یحامو

                                                           
 . 3: األعراف ) 6(
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یكونون متھمین في الشیعة الرواة لما یھدم مذھب القطانیة ؟ وقد جرت عادة القطانیة بجرح 
 .او تضعیف كل شیعي یروي فضیلة ینكرونھا 

الھادي في ھذا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال فیھ السید العّالمة عبد اهللا بن   
ھو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لیلى » كرامة االولیاء « أول الباب الرابع من حاشیة 

: وقال أبو یوسف . مناقبھ كثیرة : االنصاري الزیدي الثبت ، قال ـ أي الذھبي ـ في التذكرة 
ن االموال ما ولي القضاء احد افقھ في دین اهللا  وال اقرأ لكتاب اهللا وال اقوم حقًا  وال اعف ع

 . من ابن أبي لیلى 

خّرج لھ األربعة ومن ائمتنا االربعة ، وعمرو بن جمیع ھو ممن صحح لھ الناصر في   
 . البساط الذین روى عنھم احادیث في االیمان وصححھا 

والجواب فیھ  كالجواب في حسین بن علوان ، وقد مر في الجواب عن ریاض مقبل ،   
السبق «  :وللحدیث شاھد بلفظ . فقد مر الجواب فیھ قریبًا  واما الكدیمي محمد بن یونس 

والمعنى عندي واحد ، ألن المراد التفضیل لھم على غیرھم في الصدق ألجل سبقھم  »ثالثة 
الذي امتازوا بھ على غیرھم ، وان كان كل مؤمن صدیقًا متى صح ایمانھ وصدق لقول اهللا 

فالسابقون  )7()ھ اولِئَك ُھم الصِّدیقوَن والشُّھداء ِعند ربِّھم َوالذِّین آمنوا باِهللا َورسِل (: تعالى 
الصید كل : في االیمان ھم السابقون الى ھذه الفضیلة ، فكأنھم ھم الصدیقون خاصة مثل 

 . الصید في الفراء 

في تفسیر فاما الروایة بلفظ السبق فأخرجھا الطبراني وذكرھا ابن كثیر في تفسیره   
حدثنا : فاما الحدیث الذي رواه الحافظ ابو القاسم الطبراني : قال ابن كثیر . سورة یـس 

الحسین بن اسحاق التستري ، حدثنا الحسین بن أبي السري العسقالني ، حدثنا حسین االشقر 
لیھ صلى اهللا ع(، حدثنا ابن عیینة ، عن ابن ابي نجیح ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، عن النبي

فالسابق الى موسى یوشع بن نون ، والسابق الى عیسى : الّسّبق ثالثة  :قال )وآلھ وسلم
فانھ حدیث منكر ال یعرف إّال من . صاحب یـس ، والسابق الى محمد علي بن أبي طالب 

 .انتھى . طریق حسین االشقر ، وھو شیعي متروك 

، مبالغ في ذلك كما یدل  ابن كثیر عثماني شیعي في ابي بكر وعمر وعثمان :قلت   
، فلذلك انكر ھذا الحدیث ، )علیھ السالم(علیھ كالمھ في تفسیره ، داعیة الى تفضیلھم على علي

والحدیث لیس منكرًا وال وجھ النكاره ، واما حسین االشقر فصحیح انھ شیعي ، لكن التشیع 
كھ فانما تركھ بعض القطانیة ال یحبھ إّال مؤمن ، واما تر)علیھ السالم(عالمة حسنة ، ألن علّیًا
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لروایتھ فضائل أھل البیت ، كتفسیر آیة الموّدة بعلي وفاطمة وولدھا ، وكھذا الحدیث في 
وزعموا انھ صنف كتابًا في » تھذیب التھذیب « الّسّبق وغیر ذلك ، كما في ترجمتھ في 

لزم جرح البخاري معائب الشیخین وذلك ال یوجب جرحًا اذا لم یذكر فیھ إّال الصدق ، وإّال 
النھ روى حدیث غضب فاطمة على أبي بكر وموتھا على ذلك ، ومع ذلك روى حدیث ان 

 .یغضبھ ما یغضبھا ، كما مّر وال یوجب تركھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

الجرح   «وقد روى عنھ احمد بن حنبل ، كما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمتھ في كتاب   
. )علیھ السالم(في فضائل علي)  130ص 3ج( حح لھ الحاكم في المستدرك وص» والتعدیل 

اّنھ روى عنھ احمد بن حنبل ، وابن معین ، والفالس ، » تھذیب التھذیب « وفي ترجمتھ في 
وابن سعد ، واحمد بن عبدة الضبي ، ومحمد بن خلف الحدادي ، وعبد الرحمن بن محمد بن 

: فكیف یكون متروكًا ؟ وقال ابن حجر في ترجمتھ .  منصور الحارثي ، والكدیمي وغیرھم
قلت البي عبد اهللا ـ : ذكره العقیلي في الضعفاء ، وأورد عن احمد ابن محمد بن ھانئ قال 

لم یكن عندي ممن یكذب ، الى آخر : تحدث عن حسین االشقر ؟ قال : یعني احمد بن حنبل ـ 
: ھ فیھ بانھ روى في معائب الشیخین فقال ان العباس بن عبد العظیم جادل: القصة ، وفیھا 

انك ستعرض «  :وروى عن حجر المدري ان علیًا قال لھ . لیس ھذا بأھل ان یحدث عنھ 
فاستعظمھ احمد وانكره . » على سبي فسبني ، وتعرض على البراءة مني فال تتبرأ مني 

: قال لعلي )علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا(ونسبھ الى طاووس اخبرني أربعة من الصحابة ان النبي:   قال
انتھى . فانكره جدًا وكأنھ لم یشك ان ھذین كذب » اللھم وال من وااله وعاد من عاداه   «

 .المراد 

« ھذه الروایة عن احمد ضعیفة ، النھ ھو رواه في مسنده في حدیث الغدیر  :قلت   
ظمھ الن حسینا تفرد من طرق عدیدة ، فان كان استع »اللھم وال من وااله وعاد من عاداه 

فكیف . بھ عن طاووس فالتفرد في ھذا الباب ال ینكر ، الن طاووسًا كان في عھد بني امیة 
انما . ؟ وال ینكر غرابة ما شأنھ الغرابة    یجرؤ على اظھار الحدیث ونشره بین المحدثین

 .، كما ال یخفى    ینكر غرابة ما شأنھ ان لو كان لظھر

یفید ان احمد یعتقد في حسین انھ صاحب صدق ، وان فرض انھ نعم في ھذه القصة ما   
. ارتاب بعد ما ذكرت لھ ھذه الثالث الخصال ، فھي عندنا ال توجب الریب في صدق حسین 

كان من الشیعة : سمعت ابن معین ذكر االشقر فقال : وقال ابن الجنید : وفي آخر ترجمتھ 
انتھى . نعم كتبت عنھ : صدوق ؟ قال : قلت . بھ ال بأس : فكیف حدیثھ ؟ قال : الغالیة ، قلت 

 .المراد 
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فألمر ّما صحح لھ الحاكم ولم یلتفت الى تعصب المتعصبین من القطانیة ، وقد  :قلت   
وفي )  92و ص 91ص 1ج( ذكر الحدیث في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر 

وفي بعض طرقھ . » یقون ثالثة الصد   «:   التحقیق علیھا عن عمرو بن جمیع ، وذلك بلفظ
وروایة ابن عساكر عن عمرو بن جمیع .  »سباق االمم ثالثة «  :عن عمرو بن جمیع بلفظ 

من غیر طریق الكدیمي ، وكذلك بعض االسانید التي ذكرھا المحقق ھناك ، بل ھي احدى 
 .   طریقین في كتاب الفضائل

غیر مسّلم ، الن فیھا طریقین » وانما زاده القطیعي عن الكدیمي « : وقول مقبل   
احدھما من غیر طریق الكدیمي ، فیبطل دعوى مقبل انھ انما زاده القطیعي عن الكدیمي ، 
الن ھذا یعني انھ لیس في الفضائل إّال من طریق الكدیمي ، وألن في لفظ سند الروایة التي 

ن بن عبد الرحمن حدثنا الحس: حدثنا عبد اهللا ، حدثنا محمد قال : من طریق الكدیمي 
والقطیعي لیس اسمھ عبد اهللا ، بل ھو . وعبد اهللا ھو عبد اهللا بن احمد . الخ ... االنصاري 

احمد بن جعفر ، فیبطل دعوى انھ انما زادھا القطیعي ، الن راویھا عبد اهللا بن احمد بن 
ن السابقون والسابقو (: حنبل ، والحدیث اخرجھ الحاكم الحسكاني عند ذكر قول اهللا تعالى 

َوالّذین آمنوا باِهللا وُرسِلھ ُاولئَك ُھُم  (: وعند ذكر قول اهللا تعالى . من سورة الواقعة )
فالسابقون الى االیمان وفي االیمان ھم السابقون الى .  )8()الّصدیُقوَن والشُّھداء ِعند ربِّھم 

: ، فكأنھم ھم الصدیقون خاصة ، مثل    انھم ھم الصدیقون ، وھم في ذلك ابلغ من غیرھم
 .الصید كل الصید في الفراء 

 .ثم قد ثبت في الصحیح تسمیة غیر علي صدیقًا : قال مقبل   

 .انھ غیر ثابت وان كان في الصحیح كما یأتي بیانھ  :والجواب   

ر وعمر صعد أحدًا ومعھ ابو بك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ففي الصحیح ان النبي: قال مقبل   
اثبت احد فما علیك إّال نبي وصدیق : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وعثمان ، فرجف بھم فقال النبي

 .وشھیدان 

ان ھذه الروایة ھي من طریق شیعة أبي بكر وعمر : ، وباهللا التوفیق والجواب   
رضتھا ومعا)علیھ السالم(وعثمان المتعصبین البصریین ، المتھمین في ھذا بمحاربة فضائل علي

ففي سنده یحیى بن سعید القطان ، وھو من كبارھم في ھذا الشأن ، وھو غیر مأمون ان . 
یدلس فیھ لھذا الغرض ـ أعني لنصرة مذھبھ ـ كما یجرح الشیعة أو یضعفھم لذلك ، والتدلیس 
ھنا قریب النھ یمكن انھ سمعھ من سعید بن أبي عروبة في مدة اختالطھ ، فرواه عنھ كما 
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، وانما سكت عن تأخر سماعھ لھ ، وانھ انما سمعھ    دون ان ینطق بغیر ما سمعسمعھ من 
. منھ في االختالط ، فكانت الروایة تدلیسًا سھل التناول ، ألنھ ال یحتاج فیھ الى النطق بكذبة 

ثم یرویھ البخاري عن یحیى بن سعید بناء على انھ مما سمعھ یحیى بن سعید قبل اختالط 
وھذا ال دلیل علیھ النھ وان كان سمع منھ قبل االختالط احادیث كثیرة . ة سعید بن أبي عروب

، فمن الجائز القریب انھ استمر في السماع منھ حتى عرف منھ االختالط ، وذلك مظنة انھ 
عرف منھ االختالط بما سمع منھ من التخلیط في الروایات ، فكان قد سمع منھ في أول 

مع منھ في اثناء االختالط في حاالت یالقیھ فیھا النھما االختالط ، بل من الجائز ان یس
بالبصرة معًا ، وال یبعد ان یسمع منھ حین یالقیھ في اثناء اختالطھ وھو یعلم انھ قد اختلط ، 

فالبناء على ان یحیى بن سعید سمع ھذه . وذلك لطول مدة اختالط سعید مع اتحاد بلدھما 
ى غیر اساس ، ألن الروایة ھذه امر مشتھى سھل الروایة من سعید قبل اختالطھ بناء عل

 .التناول ، وحّبك الشيء یعمي ویصم 

اما سعید بن أبي عروبة ، فقد ذكره الذھبي في المیزان ، وافاد انھ اختلط قبل موتھ   
 .بثالث عشرة سنة 

حدیث العشرة فال یبعد ان یكون سعید اراد في حال اختالطھ ان یذكر روایة  :قلت   
فانتقل ذھنھ الختالطھ من جبل حراء الى جبل احد وشرع في تعداد العشرة فعد ثالثة وذھل 

. اآلیة  )9()والذین آمنوا باهللا ورسلھ    (: عن بقیتھم ، ولو احتج مقبل بقول اهللا تعالى 
ھدي الى الجنة ، وما علیكم بالصدق ، فان الصدق یھدي الى البر ، وان البر ی« وبحدیث 

یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند اهللا صدیقًا ، وایاكم والكذب ، فان 
الكذب یھدي الى الفجور ، وان الفجور یھدي الى النار ، وما یزال الرجل یكذب ویتحرى 

ـ ألجبنا عنھ بما مر في ان الصدیق وان كان عامًا  )10(»الكذب حتى یكتب عند اهللا كذابًا 
 .فتخصیص الصدیقین الثالثة لسبقھم 

موضوع ذكره الذھبي في  »علي عیبة علمي « : حدیث ) :  192ص( قال مقبل   
كذابان :   متروك ، وقال یحیى بن معین: قال البخاري : جمة ضرار بن صرد وقال فیھ تر

انت تبّین    «: لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھذا وابو نعیم النخعي ، وكذا قول النبي: بالكوفة 
ذكره الذھبي في ترجمة ضرار بن صرد ، وقد تقدم ما .  »المتي ما اختلفوا فیھ من الحق 

 . قیل فیھ
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اما قول البخاري متروك ، فال داللة فیھ على سقوط روایتھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
 .، النھ یجوز انھ ترك لمخالفة مذھبھ كما ترك احمد من اجاب في المحنة 

واما ما روي عن یحیى بن معین فلعل الروایة غیر صحیحة عنھ ، وانما رواھا من   
للمذھب ، فقد ظھر ان بعضھم یكذب على ائمتھم وان كان رواھا عن یحیى بن معین تعصبًا 

الراوي عنھم موثقًا بینھم فھم یوثقون من یوافقھم في المذھب ویروي ما یعجبھم وال یتھمونھ 
مع ان الروایة ان صحت فلعلھ انكر بعض حدیثھ في الفضائل كما انكر على مینا واعتبره . 

وقد مر . » لئن اطاعوه لیدخلن الجنة اجمعین   «: راویًا لما فیھ سب للصحابة ألجل حدیثھ 
 .ھذا 

 

 

 

 الرد على دعوى أبي حاتم

 

، ثنا عبد   البن أبي حاتم» الجرح والتعدیل « وفي ترجمة ضرار بن صرد في كتاب   
ضرار بن صرد التیمي صاحب قرآن وفرائض صدوق یكتب : الرحمن سمعت ابي یقول 

تمر ، عن ابیھ ، عن الحسن ، عن انس ، عن حدیثھ وال یحتج بھ روى حدیثًا عن مع
 .انتھى .    في فضیلة لبعض الصحابة ینكرھا أھل المعرفة بالحدیث )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

حدثنا عبدان بن یزید ابن یعقوب ) :  122ص 3ج( اخرج الحاكم في المستدرك  :قلت   
یل ، ثنا ابو نعیم ضرار بن صرد ، ثنا الدقاق من اصل كتابھ ، ثنا ابراھیم بن الحسین بن دیز

ان )رضي اهللا عنھ(، عن انس ابن مالك   سمعت ابي یذكر عن الحسن: معتمر بن سلیمان قال 
ھذا حدیث . » انت تبین المتي ما اختلفوا فیھ بعدي « : قال لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .انتھى . صحیح على شرط الشیخین 

 .ھذا ؟ مع انھ باب مدینة العلم وقرین القرآن فأین النكارة في   

فھي طریقة القطانیة في التضلیل . » ینكره أھل المعرفة بالحدیث   «: اما قولھ   
والدعوة الى بدعتھم انھم یجعلون انفسھم أھل المعرفة بالحدیث ، فیجعلون المعروف ما 

بدعتھم في التفضیل ، عرفوه والمنكر ما انكروه ، وھذا باطل النھم ینكرون ما خالف 
فانكارھم لھ تابع لعقیدتھم في ابي بكر وعمر ال لمعرفتھم بصناعة الحدیث ، فاالستسالم 
لدعایتھم اغترار لیس مع اإلنصاف في شيء ، النھم جعلوا انفسھم حكامًا على الحدیث مع 

مثلھم مثل فساد اصولھم التي بنوا علیھا التمییز بین المعروف والمنكر والجرح والتعدیل ، ف
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حاكم حكم لنفسھ على خصمھ بألف وكان لخصمھ علیھ دین قرض ودین اجرة عمل ، فحسب 
الحاكم ما علیھ لغریمھ وانزل من االلف بقدره وبقي لھ من االلف خسمائة مثًال ، وكان 
الحاكم ماھرًا بالحساب وخصمھ یعلم انھ حكم لنفسھ باأللف حكمًا باطًال وانھ ال یستحقھ علیھ 

یجب ان نصدق الحاكم النھ ماھر بالحساب ، وقد حسب وساقط وقرر الباقي خمسمائة  ، فھل
؟ ام الواجب ان ننظر اوًال ھل صدق في دعواه األلف وحكمھ لنفسھ ام ال ؟ وال نلتفت الى 
احتجاجھ ان احتج ایضًا بانھ اعرف بالحساب ، الن معرفتھ بالحساب ال تثبت لھ الحق في 

ھكذا ابو حاتم وابن عدي واضرابھما جعلوا انفسھم الحكام على السنة ، . حكمھ لنفسھ بااللف 
واسندوا ذلك الى معرفتھم بصناعة الحدیث ، وھم في الحقیقة بنوا صناعتھم على عقائدھم 
التي خالفوا فیھا الحق ، ومنھا عقائدھم في من یقدم علیًا وعقائدھم في علي وأھل البیت 

ك لقّدروا لظروف رواة الفضائل في أھل البیت مقادیرھا ، وعقائدھم في الشیعة ، ولوال ذل
ولما انكروا تفرد احدھم بحدیث وھم یعلمون انھ كان في عھد االمویة الذي ھو مظنة اخفاء 

للخوف الواضح المشھور ، كیف ال ؟ ودولة االمویة لم تقم إّال على )علیھ السالم(فضائل علي
على المنابر ، وقد طبق ملكھم اكثر بالد االسالم ، وقد  وكانوا یلعنونھ)علیھ السالم(النصب لعلي

كان الحسن الذي ھو أحد رجال حدیث ضرار في وقت دولة الحجاج الجبار العنید ، فكیف ال 
یحتاج الحسن الى اسرار الحدیث الى سلیمان وسلیمان الى اسراره الى ابنھ معتمر ؟ وكیف 

حدیث الحسن بناء على انھ لو كان من یسوغ لمحدث منصف ان ینكره بدعوى انھ لیس من 
حدیث الحسن الشتھر بین اصحاب الحسن ؟ وھو یعلم ان الحال تمنع من ظھوره ، وانھ مما 

ھذا وقد انصف . من شأنھ ان یكتم خوفًا وال یبلغ إّال سرا الى من یوثق بھ في حاالت نادرة 
ھ عنده ھو روایتھ صدوق ، واشار الى ان سبب ضعف: ابو حاتم بعض االنصاف حیث قال 

لھذا الحدیث الذي صححھ الحاكم ، ألن ابا حاتم انكره فاعتبر الراوي ضعیفًا بسببھ وان كان 
 .صدوقًا 

ولھ ـ أي لضرار ـ ترجمة في كتاب : ما لفظھ » الجرح والتعدیل « وفي حاشیة كتاب   
نعیم  ضرار بن صرد بن سلیمان ابو: قال )  338ص 1ج( طبقات القراء البن الجزري 

 .انتھى المراد . الكوفي ثقة صالح روى القراءة عن الكسائي ویحیى ابن ادم ) كذا ( التمیمي 

ھذا حدیث صحیح : فقال )  621ص 2ج( وصحح لھ الحاكم في المستدرك ایضًا في   
)  3ص( االسناد ، وقد ذكر في أول المستدرك ان تصحیح السند توثیق لرواتھ حیث قال في 

وھذا شرط الصحیح عند : اهللا على اخراج احادیث رواتھا ثقات ـ الى قولھ ـ  وانا استعین: 
 .انتھى . كافة فقھاء أھل االسالم ان الزیادة في االسانید والمتون من الثقات مقبولة 
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في ترجمة ضرار ابن » المیزان « فھو في  »علي عیبة علمي « : وأما سند حدیث   
بن حمدون النیسابوري ، انبانا جعفر بن الھذیل ، انبانا ابن عدي ، حدثنا احمد : صرد ھكذا 

ضرار بن صرد ، حدثنا یحیى بن عیسى الرملي ، عن االعمش ، عن عبایة ، عن ابن 
بسنده عن )  482ص 2ج  (وھذا في ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق . عباس مرفوعًا 

صلى (عن ابن عباس ، عن النبي ابن عدي ، انبأنا احمد بن حمدون النیسابوري الى آخر السند

سند الحدیث الثاني عن ابن » المیزان    «ونقل في  »   علي عیبة علمي« : قال )اهللا علیھ وآلھ وسلم
حبان ، انبانا محمد بن فارس ، حدثنا زكریا بن یحیى بن عاصم الكوفي ، انبأنا ضرار بن 

انت « : قال لعلي ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(صرد ، انبانا معتمر ، عن ابیھ ، عن الحسن ان النبي
 .انتھى . » تبّین المتي ما اختلفوا فیھ من بعدي 

، حدثنا بدل    وفي لفظ السند» المجروحین والضعفاء « وھذا ذكره ابن حبان في كتاب   
، وفي لفظھ معتمر بن سلیمان ـ    اخبرنا محمد بن سلیمان بن فارس: انبانا إّال اُالولى فقال 

انت تبین ُالمتي ما اختلفوا    «: قال لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یث ھكذا ـ ان النبيولفظ الحد
 2ج( وھو بسنده في ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر . انتھى  .» فیھ من بعدي 

قبلھا وما بعدھا ، وقد وقع في ، وھناك تخریج وشواھد في الصفحة ھذه وما )  488ص
 .كتاب مقبل ـ ما اختلفوا فیھ من الحق ـ والظاھر انھ غلط 

یا   «:   ورد في امالي المرشد باهللا في الحدیث المصحح» عیبة علمي « وحدیث   
 ولوال ان تقول فیك طوائف من امتيـ وفیھ ـ  )علیھ السالم(علي ان فیك مثًال من عیسى بن مریم

اخرجھ المرشد باهللا . » لكن انت أخي ووزیري وصفّیي ووارثي وعیبة علمي وـ وآخره ـ 
انا مدینة « : وقد مر ذكر سنده والحدیثان یشھد لھما حدیث )  137ص 1ج( في االمالي 

 .وقد مر بیان ثبوتھ بما فیھ الكفایة  »العلم وعلي بابھا 

یك یأكل معي ھذا الطائر اللھم ائتني بأحب الخلق ال« : حدیث ) :  191ص( قال مقبل   
لھ طرق كثیرة كلھا ضعیفة ، وقد ذكره ابن الجوزي في : ، الشوكاني قال في المختصر » 

 .الموضوعات 

واما دعوى ضعفھا فھي . ان كثرة طرقھ تدل على ثبوتھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
ثل ھذا الحدیث مصادرة الن حقیقة الضعیف عند الشوكاني وسائر القطانیة ھو من یروي م

، وھذا عندھم منكر    على أبي بكر وعمر وعثمان)علیھ السالم(الذي یدل على تفضیل علي
فراویھ یضعف لروایتھ عندھم ، أال ترى انھم جعلوا من الدلیل على ضعف مسلم المالئي 

 روایتھ لحدیث الطیر كما مر ؟
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ید بن ابراھیم ابي وكذلك البخاري في التاریخ الكبیر جعلھ في ترجمة احمد بن یز  
: ثنا زھیر قال : حدثنا احمد قال : قال لي محمد بن یوسف : الحسن الحراني ، قال البخاري 

طائر كان یعجبھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اھدي للنبي: ثنا عثمان الطویل ، عن انس بن مالك قال 
ادخل  :ع كالمھ فقال فاستأذن علي فسم،    اللھم ائتني باحب خلقك یأكل ھذا الطیر« : فقال 

ھو ابن ابي : وال یعرف لعثمان سماع من انس ، وقال اسحاق بن یوسف ، عن عبد الملك » 
 .انتھى . مرسل . بھذا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سلیمان عن انس شھد النبيَّ

وھكذا فعل الخطیب في تاریخھ فذكر حدیث الطیر في ترجمة ابي العیناء محمد بن   
انبأنا الحسن ابن أبي بكر ، ) :  171ص 3ج( عبد اهللا الضریر فقال الخطیب القاسم ابي 

حدثنا ابو بكر محمد بن العباس بن نجیح ، حدثنا محمد بن القاسم النحوي ابو عبد اهللا ، حدثنا 
 :بطائر فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ُاتي النبي   «: ابو عاصم عن ابي الھندي ، عن انس قال 

فجاء علي فحجبتھ مرتین فجاء في الثالثة باحب خلقك الیك یا كل معي  )كذا (  اللھم آتني
ِلَم  :قال  ھذه ثالث مرات قد جئتھا فحجبني انس :   ؟ قال یا علي ما حبسك :فاذنت لھ فقال 

صلى اهللا علیھ وآلھ (سمعت دعوتك فاحببت ان یكون رجل من قومي ، فقال النبي: قال  یا انس ؟

 .ابو الھندي مجھول : واستغرب سنده وقال .    انتھى. »    یحب قومھالرجل  : )وسلم

 9ج( واورده الخطیب في تاریخھ ایضًا في ترجمة ظفران بن الحسن المعروف بالفأفأ   
حدثنا ابو ھارون موسى بن محمد بن ھارون االنصاري ، حدثنا احمد بن : فقال )  369ص

واخبرنا ابو بكر عبد القاھر بن . لمھرقاني محمد بن عاصم الرازي ، حدثنا حفص بن عمر ا
، حدثنا   محمد بن عترة الموصلي ، اخبرنا ابو ھارون موسى بن محمد األنصاري الزرقي

احمد ـ یعني ابن علي الخراز ـ حدثنا محمد بن عاصم الرازي ، حدثنا حفص بن عمر 
بن سلیمان المھرقاني ، حدثنا النجو بن بشیر عن اسماعیل بن سلیمان اخي اسحاق 

اتي : ، عن عبد الملك بن ابي سلیمان ، عن عطاء ، عن انس بن مالك قال    الرازي
اللھم ائتني بأحب خلقك الیك یاكل معي من ھذا   «: بطائر فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .انتھى . فجاء علي بن أبي طالب فدق الباب ـ وذكر الحدیث  »   الطائر

 376ص 11ج   (تاریخھ ایضًا في ترجمة علي بن الحسن القطان وذكره الخطیب في   
اخبرنا ابو محمد عبد اهللا بن علي بن عیاض القاضي بصور ، اخبرنا : فقال الخطیب ) 

محمد بن احمد بن جمیع الغساني ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثني ابو محمد علي بن الحسن 
ل بن زنجلة ، حدثنا الصباح ـ یعني ابن بن ابراھیم بن قتیبة بن جبلة القطان ، حدثنا سھ

، عن جده ، وعن انس بن مالك   محارب ـ عن عمر بن عبد اهللا بن یعلى بن مرة ، عن ابیھ
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اللھم ابعث « : طیر ما نراه إّال حباري فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اھدي الى رسول اهللا: قاال 
 .انتھى . ذكر الحدیث و» ... الي احب اصحابي الیك یؤاكلني ھذا الطیر 

عن انس بحدیث الطیر : قال في ترجمة محمد بن سلیم » المیزان « وكذلك الذھبي في   
عن داود بن علي :    ، وعنھ حكیم بن محمد ال یعرف وقال في ترجمة محمد بن شعیب

ابن محمد المروزي حسین . الھاشمي االمیر ال یعرف والراوي عنھ سلیمان بن قرم ضعیف 
، عن ابیھ ، عن جده ،    ، حدثنا سلیمان بن قرم ، عن محمد بن شعیب ، عن داود بن علي

اللھم ائتني بأحب خلقك    «: بطائر فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اتي النبي: عن ابن عباس قال 
كانت روایة فاذا . انتھى . » اللھم وال من وااله « : فجاء علي فقال » الیك یأكل معي 

 الحدیث عالمة عند القطانیة لضعف الراوي ، فمتى توجد طریق قویة عندھم للحدیث ؟

في الباب الرابع بعد » كرامة االولیاء « ھذا ، وقال السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة   
 ومما یؤكد: ولعلِّي اختصر من كالمھ قال )علیھ السالم(االحتجاج بحدیث خیبر على تفضیل علي

حدیث الطیر روي عن انس بن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(افضل المسلمین بعد النبي)علیھ السالم(ان علیًا
اللھم ائتني باحب الخلق الیك یأكل « : طیر فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان عند النبي: مالك قال 

قد رواه عنھ  وحدیث انس.    فجاء علي فأكل معھ ، اخرجھ الترمذي »معي من ھذا الطائر 
عدة وافرة من المسلمین بل بلغ حد التواتر الیھ ، وقد اخرجھ ابو داود وكان انس یرویھ 

اللھم ائتني باحب الخلق الیك    «:   وقد رواه المحدثون بالفاظ فیھا كلھا. مبسوطًا ومختصرًا 
 ، ورواه ابن المغازلي عن انس بتسع وعشرین طریقًا ، واخرجھ الكنجي في مناقبھ» 

روى ھذا الحدیث عن انس : قال اسلم : وطرقھ عن جماعة من الصحابة ، قال ابن المغازلي 
یوسف بن ابراھیم الواسطي ، واسماعیل بن سلیمان االزرق ، والزھري ، : بن مالك 

واسماعیل السدي ، واسحاق ابن عبد اهللا بن طلحة ، وثمامة بن عبد اهللا بن انس ، وسعید بن 
، وسلیمان بن الحجاج    لمسیب ، وعبد الملك بن عمیر ، ومسلم المالئيرزین ، وسعید بن ا

الطائفي ، وابن ابي رجاء الكوفي ابو الھندي ، واسماعیل بن جعفر ، ونعیم بن سالم بن قنبر 
 .وغیرھم ، والحدیث اخرجھ الحاكم عن ستة وثمانین رجًال كلھم رووه عن انس 

حدیث الطیر ، :    ي بن ابراھیم االمیر ولفظھووجدتھ منقوًال عن خط السید عل: قلت   
، وقد صحح الترمذي سماعھ )رضي اهللا عنھ(اخرجھ الترمذي في جامعھ عن السدي ، عن انس

عن انس ووثقھ احمد بن حنبل ، وسفیان الثوري وشعبة ، وعبد الرحمن بن مھدي ویحیى بن 
البخاري ومسلمًا اخراجھ في صحیحیھما ، حدیث الطیر یلزم : سعید القطان ، وقال الحاكم 

وعدھم جمیعًا )رضي اهللا عنھ(عن ستة وثمانین رجًال كلھم رووه عن انس )رحمھ اهللا(واخرجھ الحاكم
 .انتھى .   )رحمھ اهللا(في مناقب الكنجي
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یلزم البخاري ومسلمًا : رجعنا الى كالم السید عبد اهللا بن الھادي وقال ـ أي الحاكم ـ   
سبحان اهللا وكم علیك من :    ـ  ي صحیحیھما ألن رجالھ ثقات ـ قال السید عبد اهللاخراجھ ف

النعي علیھما ؟ كانك تظن ان تركھما الكثیر مما في مناقب الوصي لعدم صحتھ عندھما لیس 
مشایعون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كذلك ، لكنھما واشباھھما مغرقون في االعراض عن آل النبي

د صرحا انھما تركا الكثیر من الصحیح على القواعد المقررة ، واخرجھ ـ أي للقاسطین ، وق
 .حدیث الطیر ـ رزین في الجمع بین الصحاح واخرجھ احمد عن سفینة ایضًا 

ولقد : قال الوالد العالمة محمد بن ابراھیم الوزیر : لعلھ في المناقب قال السید : قلت   
بري كتابًا في طرق حدیث الطیر في فضائل علي صنف الحافظ العالمة محمد بن جریر الط

 .لما سمع رجًال یقول انھ ضعیف 

، قال المولى    وقفت على ھذا الكتاب فاندھشت لكثرة ما فیھ من الطرق: قال الذھبي   
وقد روى ابن حجر حدیث الطیر في شرح الھمزیة وبنى على صحتھ او حسنھ : اسحاق 

 .فلینظر ان شاء اهللا 

ید احدى روایتي الحاكم لحدیث الطیر وكالمھ بعدھا في المستدرك ـ ثم قال ـ ثم ذكر الس  
ومثل ھذه الروایة عن انس اخرجھا محمد بن سلیمان واخرجھ عن انس ایضًا بطریق : 

عن ابي الطفیل عن علي في » االمالي   «اخرى ، واخرجھ المؤید باهللا بسنده المعروف في 
الجامع الكافي « وارزمي عن ابي الطفیل كذلك قال في وكـذا اخرجھ الخ. حدیث المناشدة 

اللھم ائتني باحب خلقك الیك یاكل معي « :    بطائر فقال)وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ(ثم اتي النبي:  )11(»
فخص اهللا علیًا واكرمھ بتلك الدعوة فأكل معھ من ذلك الطیر فاستوجب »    من ھذا الطائر

واحب خلق اهللا الى اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بذلك ان یكون احب خلق اهللا الى اهللا والى رسولھ
اوجبھم على المؤمنین حقًا ، واولى ان یكونوا اشد حّبًا لھ من جمیع ارفعھم منزلة عند اهللا و

 .انتھى . ، اذا كان كذلك عند اهللا عزوجل    الخلق

ابن ) كذا   (روي ـ یعني حدیث الطیر ـ عن انس وسعید : » المحیط « وقال في كتاب   
وسفینة ، وابن عمر ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أبي وقاص وابي ذر ، وابي رافع مولى رسول اهللا

 .انتھى المراد . وھو متلقى بالقبول من جل الصحابة : وابن عباس قال 

: ومن قال بھ من الصحابة ـ ثم قال ـ )علیھ السالم(ثم ذكر السید كالمًا یذكر فیھ تفضیل علي  
وھناك بحث جید في المسألة . واالكثر من علماء الصحابة وما ال یحصى من التابعین 

 .ھ فراجع

                                                           
یھ أي قال ابو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسن العلوي في الجامع الكافي وھو من كتب الزیدیة ومؤلفھ ترجم لھ الذھبي في النبالء واثنى عل) 11(

 .» حي على خیر العمل « وھو مؤلف كتاب 
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اما حدیث الطیر فھو في ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق البن عساكر وفي   
التحقیق علیھا ، وھناك تجد البحث كامًال منسقًا قد استوعب تخریج الحدیث قریبًا من خمسین 

ول حدیث بعده كالم البن حجر الھیثمي حول حدیث الطیر وكالم البن كثیر ح )12(صفحة
الطیر وكالم أبي داود حول حدیث الطیر ، وما قالھ شعراء المسلمین حول حدیث الطیر 

 2ج( قال المحقق علیھ في . ونقلھ یطول بھ ھذا الكتاب جدًا . فراجعھ ، فانھ مفید جدًا 
ومما یجدر بالذكر ان ھذا الحدیث ایضًا مما افرده بالتألیف جماعة من الحفاظ ) :  105ص

قال ابن  )علیھم السالم(ھادمًا لكثیر مما اعتقده شیعة آل امّیة والمنحرفین عن أھل البیتمع كونھ 
وھذا الحدیث قد ) : دار إحیاء التراث العربي . ط  387ص 7ج( كثیر في البدایة والنھایة 

وقد جمع : ـ )  390ص( صنف الناس فیھ ولھ طرق متعددة ، وساق الكالم ـ الى ان قال في 
ذا الحدیث مصنفات منھم ابو بكر بن مردویھ الحافظ وابو طاھر محمد بن احمد الناس في ھ

 ) . 1112ص 3ج( بن حمدان فیما رواه الذھبي في ترجمة الرجل من تذكرة الحفاظ 

 ) . 292ص( ھو في الطبعة االولى طبعة الھند في : قلت   

جعفر بن جریر عن ابن كثیر ، ورأیت فیھ مجلدًا في الفاظھ البي : قال المحقق   
 :الطبري المفسر صاحب التاریخ  وقال 

ممن افرد ھذا الحدیث بالتالیف الحافظ الكبیر ابو العباس احمد بن : الرابع : أقول   
مناقب آل أبي    «محمد بن سعید المعروف بابن عقدة ، كما نقلھ عنھ الحافظ السروي في 

» حلیة االولیاء «  االصبھاني صاحب الحافظ ابو نعیم احمد بن عبد اهللا: الخامس . » طالب 
نقًال عن ابن )  46ص( وغیرھا من الكتب القیمة ، كما في حدیث الطیر من عبقات االنوار 

ممن افرد الحدیث بالتصنیف : السادس ) ھـ  1333   ط 99ص 4ج( تیمیة في منھاج السنة 
یخ نیسابور ، وغیره من الكتب الممتعة كتار» المستدرك « الحاكم النیسابوري صاحب 

 4ج( قال السبكي في كتاب الطبقات الشافعیة . ، ومعرفة علوم الحدیث وغیرھا   واالربعین
. ذكر ابن طاھر انھ رآى بخط الحاكم حدیث الطیر في جزء ضخم جمعھ ) :  2ط  165ص

 1042ص 3ج( الحافظ الذھبي قال في ترجمة الحاكم ایضًا من كتاب تذكرة الحفاظ : السابع 
واما حدیث الطیر فلھ طرق كثیرة جدًا قد افردتھا بمصنف ، ومجموعھا ھو یوجب : )  4ط 

 .ان یكون الحدیث لھ اصل 

وھذا االعتراف من الذھبي صدر في . ویكفینا ھذا المقدار وفیھ القول الفصل : اقول   
ایام كان شرع في النضج ، ولو بقي حتى یبلغ تمام النضج العترف بكثیر من الخصوصیات 

                                                           
 . 105وأولھ من ص 2ج: راجع ) 12(
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وعلیك بالتنقیب والبحث عن الحدیث .   واردة في الموضوع لثقة رواتھ وكثرة شواھدهال
وعن الرسائل المصنفة فیھ فان فیھ الضالة المنشودة وھدم ما اسسھ علماء السوء واالقالم 

 .انتھى . المستأجرة 

الموضوعات   «ومن تأّمل طرقھ وكثرتھا عرف ان ابن الجوزي قد اخطأ بایراده في   
 .حملھ على ذلك التعصب لمذھبھ في تفضیل الثالثة و» 

واما الحاكم فاخرجھ في المستدرك وصححھ واعترض علیھ : قال مقبل عن الشوكاني   
 .كثیر من أھل العلم 

ان ھذه العبارة تفید تقویة جانب المعترضین وھم تعصبوا لمذھبھم ، فاسناد  :والجواب   
وكان صواب العبارة لو انصف ، واعترضھ . ي االعتراض الى العلم تدلیس من الشوكان

ولننقل ھنا كالم الحاكم في المستدرك واعتراض الذھبي علیھ ، قال . كثیر من المتعصبین 
حدثني ابو علي الحافظ ، انبأ ابو عبد اهللا محمد بن :    ) 130ص 3ج( الحاكم في المستدرك 

ثنا محمد بن احمد بن : ال احمد بن ایوب الصفار وحمید بن یونس بن یعقوب الزیات قا
، ثنا یحیى بن حسان ، عن سلیمان ، عن بالل ، عن یحیى بن    عیاض بن ابي طیبة ، ثنا ابي
فقدم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كنت اخدم رسول اهللا: قال )رضي اهللا عنھ(سعید ، عن أنس ابن مالك

اللھم ائتني باحب خلقك الیك یأكل معي « : فرخ مشوي فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لرسول اهللا
ان : فقلت )رضي اهللا عنھ(اللھم اجعلھ رجًال من االنصار فجاء علي: فقلت : ، قال من ھذا الطیر 

على )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان رسول اهللا: على حاجة ، ثم جاء فقلت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا
صلى اهللا علیھ (فدخل ، فقال رسول اهللا افتح: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حاجة ، ثم جاء فقال رسول اهللا

 :فقال ان ھذه آخر ثالث كرات یردني انس یزعم انك على حاجة ، : فقال علّي ؟ : )وآلھ وسلم
سمعت دعاءك فأحببت ان یكون رجًال من : یا رسول اهللا : فقلت ؟    ما حملك على ما صنعت
ھذا حدیث صحیح . » ان الرجل قد یحب قومھ :  )هللا علیھ وآلھ وسلمصلى ا(قومي فقال رسول اهللا

 .انتھى . على شرط الشیخین ولم یخرجاه 

ابن عیاض ال اعرفھ ، ولقد كنت زمانًا طویًال : واعترضھ الذھبي في تلخیصھ فقال   
 .اظن ان حدیث الطیر لم یجسر الحاكم ان یودعھ في مستدركھ 

تصحیحھ على معرفتھ برجال السند ، ولیس ینقص علیھ ان الحاكم بنى  :والجواب   
عدم معرفة المعترض ، فال وجھ العتراض الذھبي بأنھ ال یعرف ابن عیاض ، وكان الالئق 

في ترجمة محمد » المیزان    «بحالھ التوقف ال االعتراض ، وقد رد الذھبي على نفسھ في 
ن عیاض بن ابي طیبة المصري روى عن ابیھ أبي غسان احمد ب: بن احمد بن عیاض فقال 

ھذا على شرط البخاري ومسلم ، : ، عن یحیى بن حسان ، فذكر حدیث الطیر وقال الحاكم 
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، فانا اتھمھ بھ ثم ظھر لي انھ صدوق روى عنھ الطبراني وعلي    الكل ثقات إّال ھذا: قلت 
ي عن بن محمد الواعظ ومحمد ابن جعفر الرافعي وحمید بن یونس الزیات وعدة ، یرو

]ابا عالنة  [وطبقتھ ، ویكنى ابا عالنة )13)]حمزة    [حرملة 
ات في سنة احدى وتسعین م )14(

ومئتین ، وكان رأسًا في الفرائض ، وقد روى عن مكي بن عبد اهللا الرعیني ، ومحمد بن 
 .»   المیزان  «انتھى من . سلمة المرادي ، وعبد اهللا بن یحیى بن معبد صاحب ابن لھیعة 

بن محمد فاما ابوه فال اعرفھ ـ وھذا یخالف قولھ في ترجمة اال: قال الذھبي بعد ذلك   
فانھ یدل على معرفتھ بھ وانھ ثقة ، وقد ذكر ابن حجر . الكل ثقات إّال ھذا الخ ـ : بن احمد 

فاما ابوه فال : ما یفید انھ معروف فقال بعد ان حكى قول الذھبي » لسان المیزان « في 
 .اعرفھ 

بن احمد بن عیاض بن عبد الملك : قال » تاریخ مصر « ذكره ابن یونس في : قلت   
یحیى بن )   كذا   (یكنى ابا غسان یروي عنھ ) كذا ( نصر الفرضي مولى حبیب من ذا 

ھكذا ذكره ولم یذكر فیھ جرحًا ، ثم اسند لھ حدیثًا . حسان ، توفي سنة ثالث وتسعین ومئتین 
حدثني المعافا بن عمر بن حفص الرازي ، ثنا ابو غسان احمد بن عیاض المحسبي ، : فقال 

عن )رضي اهللا عنھ(حسان ، عن سلیمان بن بالل ، عن یحیى بن سعید ، عن انس ثنا یحیى بن
. وھذا طرف من حدیث الطیر .  »   ال یالم الرجل على قومھ« : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .البن حجر » لسان المیزان « انتھى من 

طریق المعافا بن روى عنھ الحاكم من طریق ابنھ محمد بن احمد ، وھذا من  :قلت   
عمر بن حفص ، فحصل لھ راویان ، ودلت ترجمتھ على انھ معروف فال اعتراض على 
الحاكم في معرفتھ لھذا ، كما قد بان فساد االعتراض علیھ في معرفتھ البنھ محمد ، وانھ 

 .انكشف للذھبي انھ صدوق ولم یكن یعرفھ ، اذ فوق كل ذي علم علیم 

وقد رواه عن انس جماعة من اصحابھ ) :  131ص 3ج( قال الحاكم في المستدرك   
زیادة على ثالثین نفسًا ، ثم صحت الروایة عن علي وابي سعید الخدري وسفینة ، وفي 
حدیث ثابت البناني عن انس زیادة الفاظ كما حدثنا بھ الثقة المأمون ابو القاسم الحسن بن 

بن محمد بن الفضل بن علیة بن خالد السكوني بالكوفة من محمد بن الحسین بن اسماعیل 
اصل كتابھ ، ثنا عبید بن كثیر العامري ، ثنا عبد الرحمن بن دبیس ، وحدثنا ابو القاسم ، ثنا 

ثنا : محمد بن عبد اهللا بن سلیمان الحضرمي ، ثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان بن صالح قاال 
كان شاكیًا )رضي اهللا عنھ(ثنا ثابت البناني ان انس بن مالكابراھیم بن ثابت البصري القصار ، 

                                                           
 .  »   یروي عن حرملة وطبقتھ« أنھ » المیزان « ، وفي نسخة » حمزة « نقًال عن المیزان أنھ » لسان المیزان « في نسخة ) 13(
 .» أبا عالنة « یكنى » المیزان « وفي نسخة » لسان المیزان « كذا في نسخة ) 14(
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رضي اهللا (فاتاه محمد بن الحجاج یعوده في اصحاب لھ ، فجرى الحدیث حتى ذكروا علیًا

یابن الحجاج أال : من ھذا ؟ اقعدوني فاقعدوه فقال : فتنّقصھ محمد ابن الحجاج فقال انس )عنھ
بالحق ، لقد كنت خادم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعث محمدًااراك تنّقص علي بن ابي طالب ، والذي 

صلى اهللا علیھ وآلھ (بین یدیھ ، وكان كل یوم یخدم بین یدي رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

صلى اهللا (غالم من ابناء االنصار ، فكان ذلك الیوم یومي ، فجاءت ام ایمن موالة رسول اهللا)وسلم

صلى اهللا علیھ وآلھ (فقال رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بطیر فوضعتھ بین یدي رسول اهللا)سلمعلیھ وآلھ و

ھذا الطائر اصبتھ فصنعتھ لك ، فقال رسول : قالت ؟    یا ام ایمن ما ھذا الطائر: )وسلم
، ئر اللھم جئني بأحب خلقك الیك والّي یأكل معي من ھذا الطا: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

اللھم : ، فقلت یا انس انظر من على الباب : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وضرب الباب فقال رسول اهللا
صلى اهللا علیھ وآلھ (ان رسول اهللا: اجعلھ رجًال من االنصار ، فذھبت فاذا علي بالباب قلت 

ر من یا انس انظ :على حاجة ، فجئت حتى قمت مقامي فلم البث ان ضرب الباب فقال )وسلم
ان : اللھم اجعلھ رجًال من االنصار ، فذھبت فاذا علي بالباب قلت : ، فقلت على الباب 
على حاجة ، فجئت حتى قمت مقامي ، فلم البث ان ضرب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

یا انس اذھب فأدخلھ ، فلست بأول رجل أحب :    )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الباب فقال رسول اهللا
: قال .    یا انس قّرب الیھ الطیر :فذھبت فادخلتھ فقال قومھ لیس ھو من االنصار ، 

یا : محمد بن الحجاج : قال . فاكال جمیعًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فوضعتھ بین یدي رسول اهللا
اعطي باهللا عھدًا ان ال انتقص علیًا بعد : نعم ، قال : انس كان ھذا بمحضر منك ؟ قال 

 .انتھى . ذا وال اعلم احدًا ینتقصھ إّال اشنیت لھ وجھھ مقامي ھ

 .ابراھیم بن ثابت ساقط : اعترض الذھبي بھذا فقال   

فلم یزد على ما في » المیزان « وقد ذكره في . ان ھذه دعوى بال بینة  :والجواب   
 .انتھى بلفظھ . ما ذا بعمدة ، وال اعرف حالھ جیدًا : السند ، وانھ روى حدیث الطیر ثم قال 

وھذا یفید انھ حكم بسقوطھ النھ روى حدیث الطیر وال یعرف غیر ذلك النھ ال یعرفھ   
جّیدًا ، ولو كانت عنده حجة لذكرھا لحرصھ على ابطال حدیث الطیر في ذلك األوان ، 

على » المیزان « اقتصر في .    ولعدم معرفتھ بھ جیدًا او عدم معرفتھ بما یوجب سقوطھ
وعلى ھذا . وھو یمكن ان ال یكون عمدة عنده النھ ال یعرفھ جیدًا » ماذا بعمدة  «: قولھ 

 .فمرجع ھذا االعتراض كاالعتراض على الذي قبل ھذا 

وھذا مع تأكد . انھ ال یعترض بعدم المعرفة جیدًا على من عرف كما مّر  :والجواب   
التقدم ، . ط  5ص   (الخصائص  الروایتین بالشواھد الكثیرة ، من ذلك ما اخرجھ النسائي في

اخبرنا مسھر بن : حدثنا الحسن ابن حماد قال : اخبرنا زكریا بن یحیى قال : قال ) . القاھرة 
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صلى اهللا علیھ وآلھ (عبد الملك عن عیسى بن عمر ، عن السدي ، عن انس بن مالك ان النبي

، فجاء ابو بكر فرده ، ثم ي اللھم ائتني بأحب خلقك الیك یأكل مع: كان عنده طائر فقال )وسلم
في ترجمة » لسان المیزان « قال ابن حجر في .    جاء عمر فرده ، ثم جاء علي فاذن لھ

وحدیث الطیر الذي اشار الیھ اخرجھ الحاكم في المستدرك من حدیث : ابراھیم بن ثابت 
: ا وقال ، وخالفھ العقیلي فذكره في ترجمة ابراھیم بن ثابت ھذ  ھذین عن ابراھیم وصححھ

)   ـھ  (   وقد جمع طرقـ. وكذا قالھ البخاري . انتھى كالم العقیلي . ال اعلم فیھ شیئًا ثابتًا 
، والحاكم وجماعة ، واحسن شيء فیھا طریق أخرجھ    ابن مردویھ)    و  (الطبراني 

 .انتھى . النسائي في الخصائص 

 2ج( من تاریخ دمشق ومن شواھد الحدیث القویة ما اخرجھ في ترجمة االمام علي   
انبانا ابو محمد عبد )    ظ  (اخبرنا ابو محمد االكفاني بقراءتي : وما بعدھا قال )  110ص

العزیز بن احمد ، انبانا ابو الحسن علي بن موسى بن الحسین ، انبانا ابو الحسن علي بن 
ث الجوھري ، عمر الدارقطني ، انبانا محمد بن مخلد بن حفص العطار ، انبانا حاتم بن اللی

اتي : انبانا عبد السالم بن راشد ، انبانا عبد اهللا بن المثنى ، عن ثمامة ، عن انس قال 
، فجاء اللھم ائتني بأحب خلقك الیك یأكل معي منھ : بطیر فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي
المجتبى بنت ناصر ورواه غیره عن عبد اهللا بن انس اخبرتنا بھ ام . فأكل معھ )علیھ السالم(علي

قرئ على ابراھیم بن منصور ، انبانا ابو بكر المقرئ ، انبأنا ابو یعلى ، انبانا قطن : قالت 
بن نسیر ، انبانا جعفر بن سلیمان الضبعي ، انبانا عبد اهللا بن المثنى ، عن عبد اهللا بن انس 

خبزة وصنابة فقال رسول حجل مشوي ب)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اھدي لرسول اهللا: بن مالك قال 
: ـ الى قولھ ـ اللھم ائتني بأحب خلقك الیك یأكل معي من ھذا الطعام : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

، ائذن لھ : فأخبرتھ فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فخرجت فاذا ھو علي ، فجئت الى رسول اهللا
 . )15(اللھم وإلّي اللھم وإلّي: )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فدخل علي فقال رسول اهللا

ورواه ایضًا ابن مردویھ كما رواه عنھ في حدیث : قال المحقق علیھ على السند األول   
انبانا محمد : قال انبانا فھد بن ابراھیم البصري : قال )  274ص( الطیر من عبقات االنوار 

انبانا عبد اهللا ابن المثنى االنصاري ، عن : انبأنا العباس بن بكار الضّبي قال : بن زكریا قال 
وقال ابن عدي في ترجمة : وقال المحقق . عمھ ثمامة بن عبد اهللا ، عن انس بن مالك فذكره 

ا عبدان ، حدثنا حدثن) . دار الفكر . ط  147ص 2ج( جعفر بن سلیمان الضبعي من الكامل 
قطن بن نسیر ، حدثنا جعفر بن سلیمان ، حدثنا عبد اهللا بن المثنى عن عبد اهللا بن انس بن 

                                                           
 ) .المؤلف ( احب خلقك الیك ، : في قولھ » الیك « عطف على » والّي « : قولھ ) 15(
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) كذا ( حجال مشویًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اھدي الى رسول اهللا: قال انس بن مالك : مالك قال 
هللا بن المثنى أي وھذا الحدیث یرویھ جعفر عن عبد ا: فذكر حدیث الطیر ثم قال ابن عدي 

 .واهللا اعلم . كما رواه راشد بن عبد السالم عن عبد اهللا بن المثنى 

: » تاریخ االسالم « قال الذھبي في . ورجال الحدیث رجال الصحیح : قال المحقق   
ولحدیث الطیر طرق كثیرة عن انس متكلم فیھا وبعضھا على شرط السنن ، ومن اجودھا 

حدثنا جعفر بن سلیمان ، حدثنا عبد اهللا بن المثنى ، ) : قال ( لم حدیث قطن بن نسیر شیخ مس
 .انتھى . ھكذا رواه عنھ العالمة الطباطبائي .    عن عبد اهللا بن انس بن مالك ، عن انس

،    عن میزان الذھبي ، عبد السالم بن راشد: » لسان المیزان « وقال ابن حجر في   
قال ابن حجر وقد . انتھى . ال یعرف ، والخبر ال یصح عن عبد اهللا بن المثنى بحدیث الطیر 

تابعھ على روایة حدیث الطیر عن عبد اهللا بن المثنى جعفر بن سلیمان الضبعي ، وھو 
 . )16(ولھ من الشواھد القویة غیر ھذا. انتھى . مشھور من حدیثھ 

ول مقبل عن الشوكاني او عن نفسھ ـ وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ـ وق  
النھ » الآللي المصنوعة    «حكایة غیر مسّلمة ، ولو ذكره ابن الجوزي لذكره السیوطي في 

اّلف اآللي لمثل ھذا كما یفیده كالمھ في أول الآللي ، وقد جرت عادتھ باستدراك مالھ اسانید 
» الآللي المصنوعة « سند یستدرك بھ على ابن الجوزي ، ولم اجده في عدیدة بذكر مالھ من 

 .» الموضوعات   «فظھر ان ابن الجوزي لم یذكره في 

قال ) :  152ص 2ج( وقال المحقق على ترجمة االمام علي من تاریخ ابن عساكر   
» ھمزیة المنح المكیة شرح القصیدة ال« احمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي المكي في 

: ورد في مناقب علي حدیث كثر كالم الحفاظ فیھ فاردت ان الّخص المعتمد فیھ ، ولفظھ : 
اللھم : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان عند النبي) : قال ( عن انس 

علي فأكل معھ ـ الى فجاء ) : قال ( ،   ھذا الطیر) من ( ائتني بأحب خلقك الیك یأكل معي 
طرقھ كلھا باطلة معلولة فھو : انھ موضوع وقول ابن طاھر : واما قول بعضھم : قولھ ـ 

الباطل ، وابن طاھر معروف بالغلو الفاحش ، وابن الجوزي مع تساھلھ في الحكم بالوضع 
یذكره في لھ طرقًا كثیرة واھیة ، ولذلك لم »    العلل المتناھیة« كما ھو معلوم ذكر في كتابھ 

من حدیث الطیر )  79( ھكذا نقلھ عنھ في الوجھ . فالحق انھ حسن یحتج بھ .   موضوعاتھ
وما ذكره ابن حجر من ان كثرة طرقھ صّیرتھ : الى ان قال المحقق » عبقات االنوار    «من 

                                                           
 .ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق وما علیھا من التحقیق : راجع ) 16(
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حسنًا یحتج بھ صحیح في نفسھ ، ولكن االمر في المقام اوضح واجلى اذ بعض طرقھ على 
 .ن ، وبنفسھ حجة شرط السن

والمشترك من طرق الحدیث متواتر وقلما یوجد في الموارد التي یدعون فیھا التواتر   
والذي اوجب خفاء .    فراجع الموارد المشار الیھا من طریقھم تجد صدق ما ذكرناه. مثلھ 

، وعدم تجاوز الطرق   االمر على ابن حجر عدم عثوره على طرق الحدیث بحد وافر
عنده من سبعة الى عشرة ، اذ القوم إّال من عصمھ اهللا منھم قد اصّروا على اخفائھ  الموجودة

 .انتھى المراد .   وتفریق ما جمع فیھ وتمزیقھ وتحریقھ

قد بسط تخریج ھذه االحادیث في ترجمة االمام علي وتخریجھا في التحقیق  :قلت   
فھذه بضعة :    )   151ص 2ج(  بسطًا وافیًا من طرق كثیرة ، ثم قال في اواخر البحث في

وتسعون حدیثًا من طریق القوم عن عشرة من اجالء الصحابة ، مع كثرة اھتمام القوم على 
اخفائھ وشدة نكیرھم على من افشاه وسلطان الدنیا االسالمیة كان بیدیھم ، فامتنع الناس من 

 .الخ ... نقل امثالھ خوفًا وطمعًا

وقد .  )  غالب على امره ولكن اكثر الناس ال یعلمون واهللا (صدق اهللا العظیم : قلت   
ظھر ان ابن الجـوزي لم یذكـره في الموضـوعات ، فظھر ان في الحكایة مجازفة وانھا لم 

وقد سبق ان قلنا في الشوكاني انھ متھم بالمجازفة وقلة التثبت في الروایة . تصدر عن تثبت 
قال  )17()ش ( اني ألن عبارة كتاب مقبل ھكذا ، والظاھر ان الحكایة ھنا منسوبة الى الشوك

. ، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات   لھ طرق كثیرة كلھا ضعیفة: في المختصر 
 . انتھى المراد 

 

                                                           
 .للشوكاني » الفوائد المجموعة « رمز لكتاب ) 17(
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 نقل ترجمة الحاكم من تذكرة الذھبي

 

انھ قد رمز لمصنفي االصول التي )  145ص( وقد ذكر مقبل في أول كتابھ الطلیعة   
الموضوعات ) ج ( الآللي للسیوطي ) ط ( الفوائد المجموعة للشوكاني ) ش ( ینقل منھا 

فظھر أنھ اراد نسبة ذلك الى الشوكاني عن ابن الجوزي ، فالتھمة . انتھى . البن الجوزي 
الحاكم فاخرجھ في المستدرك واما : ثم قال بعد ذلك . الصقة بالشوكاني مؤكدة لما سبق فیھ 

وصححھ واعترض كثیر من اھل العلم ، ومن اراد استیفاء البحث فلینظر ترجمة الحاكم في 
 .النبالء 

ان النبالء للذھبي ولیس عندي النبالء ، ولكن عندي التذكرة : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
 .وھي للذھبي ایضًا ، فلنورد ترجمة الحاكم منھا 

من رجال ) دار إحیاء التراث العربي . ط  1039ص 3ج ( بي في التذكرة قال الذھ  
الحافظ الكبیر امام المحدثین ابو عبد اهللا محمد ابن عبد اهللا بن : الطبقة الثالثة عشرة الحاكم 

محمد بن حمدویھ بن نعیم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البّیع صاحب 
عشرین وثالث مائة في ربیع األول ، طلب الحدیث من سنة احدى و) ولد ( التصانیف 

الصغر باعتناء ابیھ وخالھ ، فسمع سنة ثالثین ورحل الى العراق وھو ابن عشرین وحج ثم 
جال في خراسان وما وراء النھر ، فسمع بالبالد من الفي شیخ او نحو ذلك ، وقد رآى ابوه 

 .مسلمًا 

، وابي    ، وابي العباس االصم ]مذكور ال [روى عن ابیھ ومحمد بن علي بن عمر   
جعفر محمد بن صالح بن ھاني ، ومحمد بن عبد اهللا الصفار ، وابي عبد اهللا بن االخرم ، 
وابي العباس بن محبوب ، وابي حامد بن حسنویھ ، والحسن بن یعقوب البخاري ، وابي 

رو بن السماك ، النضر محمد بن محمد بن یوسف ، وابي الولید حسان بن محمد ، وابي عم
ابن درستویھ ، وابي سھل ابن زیاد ، وعبد الرحمن بن  ]أبي محمد  [وابي بكر النجاد ، و 

حمدان الجالب ، وعلي بن محمد بن عقبة الشیباني ، وابي علي الحافظ وانتفع بصحبتھ وما 
 .زال یسمع حتى سمع من اصحابھ 

حّدث عنھ الدارقطني وابو الفتح بن ابي الفوارس ، وابو العالء الواسطي ، ومحمد بن   
احمد بن یعقوب ، وابو ذر الھروي ، وابو یعلى الخلیلي ، وابو بكر البیھقي ، وابو القاسم 
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القشیري ، وابو صالح المؤذن ، والزكي عبد الحمید البحیري ، وعثمان ابن محمد المحمي ، 
 . ]وخالئق  [د بن علي بن خلف الشیرازي وابو بكر احم

وقد قرأ القراءات على ابن االمام ، ومحمد بن ابي منصور الصرام ، وابي علي بن   
وقرأ المذھب على ابي علي ابن ابي ھریرة ، . النقار الكوفي ، وابي عیسى بكار البغدادي 

الجعابي والدارقطني وابي سھل الصعلوكي ، وابي الولید حسان بن محمد ، وكان یذاكر 
اسحاق ) كذا ( ، وابي    وقد سمع منھ من شیوخھ احمد بن ابي عثمان الحیري. ونحوھما 

 .المزكي 

واعجب ما رأیت ان ابا عمر الطلمنكي ـ وسیأتي في ھذه الطبقة ـ قد كتب في علوم   
. لحاكم الحدیث للحاكم بن البیع في سنة تسع وثمانین وثالث مائة عن شیخ لھ عن آخر عن ا

، انا الحسین بن علي    اخبرنا ابو الفضل بن تاج االمناء ، انبانا ابو المظفر بن السمعاني
انا ابو الفضل محمد بن عبید اهللا الزاھد ، انا : الشحامي وعبد اهللا بن محمد الصاعدي قاال 

عفان ، محمد بن عبد اهللا الحافظ ، انا ابو العباس محمد ابن یعقوب ، نا الحسن بن علي بن 
اكان رسول : سألت عائشة : انا ابو اسامة ، عن الجریري ، عن عبد اهللا بن شقیق قال 

) اخرجھ مسلم ( ، إّال ان یقدم من مغیبة   ال: یصلي الضحى ؟ قالت )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
ایضًا من طریق كھمس ، عن عبد ) ورواه ( عن یحیى ، عن یزید بن زریع ، عن الجریري 

على الحسن بن علي األمین اخبركم جعفر الھمداني ، انا السلفي ، ) قرأت (  بن شقیق اهللا
سمعت الخلیل بن عبد اهللا الحافظ یقول فذكر : سمعت اسماعیل بن عبد الجبار بقزوین قال 

لھ رحلتان إلى العراق والحج ، ناظر الدارقطني فرضیھ ، وھو ثقة واسع العلم : الحاكم وقال 
وتوفي سنة ثالث واربعمائة : فھ قریبًا من خمس مائة جزءًا ـ الى ان قال ـ بلغت تصانی

سألني في الیوم الثاني لما دخلت علیھ ویقرأ علیھ في : ثم قال . ھذا وھم في وفاتھ ) : قلت    (
سفیان الثوري عن ابي سلمة عن الزھري ، عن سھل بن سعد  حدیث . فوائد العراقیین 
وكیف یروي : ھو المغیرة بن مسلم السراج قال : ؟ قلت    و سلمةمن اب: االستئذان فقال 

فتفكرت لیلتي ، فلما وقعت : قد امھلتك اسبوعًا قال : المغیرة عن الزھري ؟ فبقیت ثم قال 
في اصحاب الجزیرة تذكرت محمد بن ابي حفصة فاذا كنیتھ ابو سلمة ، فلما اصبحت 

: ھل تذكرت فیما جرى ؟ فقلت : ل لي حضرت مجلسھ وقرأت علیھ نحو مائة حدیث ، فقا
انظرت في حدیث سفیان ألبي عمرو : نعم ، ھو محمد بن ابي حفصة ، فتعجب وقال 

ال ، وذكرت لھ ما اممت في ذلك فتحیر واثنى علي ، ثم كنت اسألھ فقال : البحیري ؟ فقلت 
لیھ بحرًا ، وقال اذا ذكرت في باب البد من المطالعة لكبر سني فرأیتھ في كل ما القي ع: لي 
اعلم بان خراسان وما وراء النھر لكل بلد تاریخ صنفھ عالم منھا ، ووجدت نیسابور مع : لي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


،    كثرة العلماء بھا لم یصنفوا فیھ شیئًا فدعاني ذلك الى ان صنفت تاریخ النیسابوریین
 . فتأملتھ ولم یسبقھ الى ذلك احد 

، نا خلف    اخبرني خلف ، نا خلف ، نا خلف: قال الحاكم في علوم الحدیث في اواخره   
ابو صالح خلف بن محمد : االمیر خلف بن احمد السجزي ، والثاني : فاولھم . ، نا خلف 

خلف : خلف بن سلیمان النسفي صاحب المسند ، والرابع : البخاري یعني الخیام ، والثالث 
 .خلف ابن موسى بن خلف : والخامس . بن محمد الواسطي كردوس 

وقد سمعتھ من ابي صالح باسناده لم یذكر المتن فقراتھ على احمد ابن ھبة : قال الحاكم   
انا : اهللا ، عن عبد المعز بن محمد ، انا زاھر بن طاھر ، انا اسحاق بن عبد الرحمن قال 

بن اسماعیل ، نا خلف بن  بن محمد )18(انا خلف ]بن خلف  [االمیر خلف بن احمد بن محمد 
سلیمان ، نا خلف بن محمد كردوس ، نا خلف بن موسى العمى ، نا ابي ، عن قتادة ، عن 

كل بني آدم حسود ، وبعض الناس افضل    « :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: انس قال 
وھذا  »لید في الحسد من بعض ، وال یضر حاسدًا حسده ما لم یتكلم بلسانھ او یعمل با

 . )19(حدیث غریب منكر

، فحدثني ابراھیم   كان ثقة یمیل الى التشیع: أبو بكر ابو عبد اهللا الحاكم : قال الخطیب   
جمع الحاكم احادیث وزعم انھا صحاح على : بن محمد االرموي وكان صالحًا عالمًا قال 

، فانكرھا  »من كنت مواله فعلي مواله «، و    حدیث الطیر: ي ومسلم ، منھا شرط البخار
سمعت : علیھ اصحاب الحدیث فلم یلتفتوا الى قولھ ، قال الحسن بن احمد السمرقندي الحافظ 

كنا في مجلس السید ابي الحسن ، فسئل ابو عبد اهللا : ابا عبد الرحمن الشاذیاخي الحاكم یقول 
 )رضي اهللا عنھ(ال یصح ولو صح لما كان احد افضل من علي: لطیر فقال الحاكم عن حدیث ا

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعد النبي

، وال ریب    ثم تغیر رأي الحاكم واخرج حدیث الطیر في مستدركھ: قلت : قال الذھبي   
ان في المستدرك احادیث كثیرة لیست على شرط الصحة ، بل فیھ احادیث موضوعة شأن 

ستدرك باخراجھا فیھ ، واما حدیث الطیر فلھ طرق كثیرة جدًا قد افردتھا بمصنف الم
 .ومجموعھا ھو یوجب ان یكون الحدیث لھ اصل 

، قال عبد   فلھ طرق جیدة ، وقد افردت ذلك ایضًا »من كنت مواله « واما حدیث   
العارف بھ حق ابو عبد اهللا الحاكم ھو امام أھل الحدیث في عصره : الغافر بن اسماعیل 

                                                           
 .في االم ـ خاف ـ وھو غلط واضح ) 18(
ال وجھ لحمل الحسد على الغیرة وقد جاء ھذا المعنى في حدیث : اقول ) . المؤلف ( الحسد ھنا بمعنى الغیرة وھي طبیعیة فال نكارة : قلت ) 19(

والحسد ما لم یظھر بلسان أو  ...الخطأ والنسیان وما ال یعلمون و : وضع عن امتي تسع خصال « : انھ قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عنھ 
 ) . 2، الحدیث  463، ص 2ج: االصول من الكافي ( ید 
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الضبي الن جدتھ ھي سبطة عیسى بن عبد الرحمن الضبي ووالدة عیسى : معرفتھ ، یقال لھ 
ھذا ھي منویة بنت ابراھیم بن طھمان الفقیھ وبیتھ بیت الصالح والورع والتأذین في االسالم 

لمحمد لقي ابا عبد اهللا الثقفي وابا محمد بن الشرقي ، ولم یسمع منھما وسمع من ابي طاھر ا
وتصانیفھ المشھورة تطفح بذكر . آبادي وأبي بكر بن القطان ، ولم یقع بمسموعھ منھما 

شیوخھ وقرأ على قّراء زمانھ وتفقھ على أبي الولید وابي سھل االستاذ ، واختص بصحبة 
امام وقتھ ابي بكر الضبعي فكان یراجعھ في السؤال والجرح والتعدیل والعلل ، وذاكر مثل 

بي علي الماسرجسي ، واتفق لھ من التصانیف ما لعلھ یبلغ قریبًا من الف جزء الجعابي وا
والعلل والتراجم واألبواب والشیوخ ، ثم المجموعات مثل معرفة  [من تخریج الصحیحین 

، وتاریخ نیسابور ، وكتاب مزكي االخبار ، والمدخل  ]علوم الحدیث ومستدرك الصحیحین 
 .یل ، وفضائل الشافعي ، وغیر ذلك الى علم الصحیح ، وكتاب االكل

ولقد سمعت مشائخنا یذكرون ایامھ ویحكون ان مقدمي عصره مثل الصعلوكي واالمام   
ابن فورك وسائر األئمة یقدمونھ على انفسھم ویراعون حق فضلھ ویعرفون لھ الحرمة 

الھ ، ھذه جمل یسیرة وھو غیض من فیض سیره واحو: االكیدة ، ثم اطنب في تعظیمھ وقال 
ومن تأمل كالمھ في تصانیفھ وتصرفھ في امالیھ ، ونظره في طرق الحدیث أذعن بفضلھ 
واعترف لھ بالمزیة على من تقدمھ وإتعابھ من بعده وتعجیزه الالحقین عن بلوغ شأوه عاش 

 .حمیدًا ولم یخلف في وقتھ مثلھ 

ھل الحدیث في سمعت الحاكم یقول ـ وكان امام أ: قال الحافظ ابو حازم العبدوي   
قال ابو عبد الرحمن . شربت ماء زمزم وسألت اهللا ان یرزقني حسن التصنیف : عصره ـ 

ابن البیع انقى حفظًا : ؟ فقال    ایھما افضل ابن مندة او ابن البیع: سألت الدارقطني : السلمي 
جعفر  ابو صالح المؤذن ، نا مسعود بن علي السجزي ، نا ابو بكر بن فورك ، نا محمد بن. 

البختري الحافظ ، انا احمد بن محمد بن الفضل بن مطرف الكرابیسي سنة سبع واربعین 
وثالث مائة ، نا محمد بن عبد اهللا ابن حمدویھ الحافظ ، نا النجاد ، نا محمد بن عثمان ، نا 

صلى (القاسم ، عن عائشة ، عن النبي ]بن  [الحماني ، نا سعیر بن الخمس ، عن عبید اهللا عن 

واخبرناه الحاكم : ثم قال السجزي . الحدیث » إن بالًال ال یؤذن بلیل « : قال )هللا علیھ وآلھ وسلما
ابو موسى المدیني الحافظ ، انا ھبة اهللا بن عبد اهللا ، نا ابو بكر الخطیب ، نا . فذكره 

ن ، حدثني محمد بن عبد اهللا بن محمد النیسابوري ، نا محمد ب   االزھري ، نا الدارقطني
جعفر النسوي ، نا الخلیل بن محمد النسوي ، نا خداش بن مخلد ، نا یعیش بن ھشام ، نا 

) ھذا باطل ( » ما احسن الھدیة امام الحاجة « : مالك ، عن الزھري ، عن انس مرفوعًا 
وانما رواه الموقري الواھي ، عن الزھري مرسًال ، سمعت ابا الحسین الیونیني ، انا أبو 
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الحافظ ، سمعت علي بن المفضل الحافظ ، سمعت احمد ابن محمد الحافظ ، محمد بن عبد 
: سمعت محمد بن طاھر الحافظ ، سمعت سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة ، وقلت لھ 

الدارقطني ببغداد ، وعبد الغني :   من ؟ قلت: أربعة من الحفاظ تعاصروا ایھم احفظ ؟ قال 
اما : اكم بنیسابور ، فسكت فألححت علیھ فقال بمصر ، وابن مندة باصبھان ، والح

الدارقطني فاعلمھم بالعلل ، واما عبد الغني فاعلمھم باالنساب ، واما ابن مندة فاكثرھم حدیثًا 
 .واما الحاكم فاحسنھم تصنیفًا . مع معرفة تامة 

ثقة في الحدیث : سألت ابا اسماعیل االنصاري عن الحاكم فقال : قال ابن طاھر   
، وكان یظھر   كان شدید التعصب للشیعة في الباطن: ضي خبیث ، ثم قال ابن طاھر راف

 .التسنن في التقدیم والخالفة ، وكان منحرفًا عن معاویة وآلھ متظاھرًا بذلك وال یعتذر منھ 

واما الشیخین فمعظم لھما . اما انحرافھ عن خصوم علي فظاھر : قلت : قال الذھبي   
 رافضي ، ولیتھ لم یصنف المستدرك فانھ غض من فضائلھ بسوء بكل حال فھو شیعي ال

فقبض . آه : كان الحاكم دخل الحمام واغتسل وخرج فقال : قال الحافظ ابو موسى . تصرفھ 
) توفي ( ، وصلى علیھ القاضي ابو بكر الحیري    روحھ وھو متزر لم یلبس قمیصھ بعد
 . )رحمھ اهللا(الحاكم في صفر سنة خمس وأربعمائة

واما . انتھت ترجمة الحاكم نقًال من تذكرة الحفاظ نقلتھا بكمالھا وان طالت لتتم الفائدة   
كالمھ في تصحیح الحاكم لبعض االحادیث ـ وھي عند الذھبي واضرابھ موضوعة ـ فقد مر 
الجواب عنھ ، وما نقموا من الحاكم إّال انھ تحرر في ذلك من التقلید ولم تأخذه في اهللا لومة 

ئم فصحح ما رآه صحیحًا ، وھو یعلم ان ذلك یسوء النواصب وانھم سیقولون فیھ رافضي ال
، ولكن كانت ھمتھ اعلى من ان یكتم فضل أھل البیت مراعاة لجانب النواصب او خوفًا من 

 .قیلھم وقالھم 

اما الذھبي فلم یكفھ انھ تمنى انھ لم یصنف المستدرك ، فقد صنف ردًا علیھ ویؤخذ   
نھ یعترض برأیھ في الرجال بجرح او تضعیف بصورة اّن ذلك امر مفروغ منھ علیھ أ

وقضیة ال نزاع فیھا حتى كان الحاكم غلط في التصحیح ، وھذا تدلیس على القاصرین 
وتغریر على المقلدین ، والحاكم مجتھد یصحح ما یصحح بناء على مذھبھ في رجال السند ، 

ور بین أھل الجرح والتعدیل ، فیختار الذھبي وكثیر من الرجال یكون فیھم خالف مشھ
الجرح فیعترض بھ من دون تنبیھ على الخالف ، وال على ان الحاكم بنى على مذھبھ او انھ 
وافق فیھ من یقول بعدالة الراوي ، وربما كان الجرح حادثًا والرجل متقدم روى عنھ عدد 

عتبره الحاكم صحیحًا فیختار من المحدثین الكبار ، والجرح الحادث انما ھو لسبب ال ی
 .التعدیل كما ذكره مفصًال 
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 :ولنذكر ما تیسر من االمثلة لخطأ الذھبي في االعتراض   

من طریق محمد بن سلمة بن )  110وص 109ص 3ج( روى الحاكم في المستدرك   
لم : الذھبي قال ، فاعترضھ    كھیل ، حدیث الثقلین والغدیر وصححھ على شرط الشیخین

 .یخرجا لمحمد وقد وّھاه السعدي 

،   فانھ ال یضر النھ یكفي ان یكون على شرطھما» لم یخرجا لمحمد « : فاما قولھ   
وان لم یخرجا لھ الن الحاكم لم یلتزم ان ال یخرج إّال لمن اخرجا لھ ، ولكن اراد ان یستدرك 

رك وھو یعني ان محمدًا على شرطھما ما ھو على شرطھما ، وقد افاد ھذا في أول المستد
 .في قبول روایتھ لصدقھ وامانتھ وحفظھ فكان الحدیث صحیحًا على شرطھما 

فالسعدي ھو الجوزجاني الناصبي ، وھو متحامل » وقد وّھاه السعدي « : واما قولھ   
على الشیعة ، وقد ذكر ھذا الذھبي نفسھ في ترجمة السعدي ، وھو ابراھیم ابن یعقوب 

جوزجاني ، ومع انھ لیس حجة النھ ال یلزم فیمن جرحھ السعدي ان یكون مجروحًا عند ال
البخاري ومسلم ، فال معنى لالعتراض بھ على التصحیح على شرطھما ، بل وال على شرط 

 .غیرھما إّال ان یكون ناصبیًا كالجوزجاني في درجة النصب 

عنھ ـ أي عن محمد بن سلمة بن البن ابي حاتم روى » الجرح والتعدیل « وفي كتاب   
كھیل ـ حسان بن ابراھیم وسفیان بن عیینة وعلي بن ھاشم بن البرید ، سمعت ابي یقول ذلك 

. كان مقدمًا على اخیھ یحیى بن سلمة ، واحب الي منھ ویحیى اكبر منھ : وسمعتھ یقول 
 .انتھى 

حمیراء ان ال  انظري یا« : حدیث )  119ص  3ج ( اخرج الحاكم في : مثال آخر   
وصححھ على » ان ولیت من امرھا شیئًا فارفق بھا  :ـ ثم التفت الى علي فقال ـ  تكوني انت

 .شرطھما كما افاده الذھبي في تلخیصھ ، واعترضھ بانھما لم یخرجا لعبد الجبار 

 .ما مّر  :والجواب   

. » معھ حیث دار رحم اهللا علیًا اللھم ادر الحق «  :اخرج الحاكم حدیث : مثال آخر   
لیس : مختار ساقط قال النسائي وغیره : وصححھ على شرط مسلم ، واعترضھ الذھبي فقال 

 .بثقة 

. تابعي ثقة :   انھ قال العجلي» تھذیب التھذیب « انھ مختلف فیھ ، ففي  :والجواب   
ان  والنسائي ذكر ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري تعنتھ في الرواة ، وانا اعتقد

بعض الروایات في الجرح انما ھي من طریق البرقاني عن عبد الكریم ابن النسائي ، وانا 
اتھم البرقاني بالتعصب ، وان اثنى علیھ من ھو على مذھبھ ، فلعل السبب انھم لم ینكروا 

ھذا مع انھ ال یلزم الحاكم وال .    علیھ روایاتھ عن النسائي وعن الدارقطني في جرح الشیعة
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ان یكونا على رأي النسائي ، ولعل الحاكم قد وجد مسلمًا روى عن مختار أو عن مثل  مسلمًا
 .مختار وذلك كاف في التصحیح على شرطھ ، وان خالف فیھ النسائي 

بل : صححھ الحاكم ، واعترضھ الذھبي فقال  »انا مدینة العلم «  :حدیث : مثال آخر   
. ال واهللا ال ثقة ، وال مأمون : ون ، قال الذھبي وابو الصلت ثقة مأم: موضوع ، قال الحاكم 

 .انتھى 

، وعلى    فانظر ھذه الصورة في االعتراض ، وانظر ما قدمناه في الحدیث والرجل  
ھذا فقس لتعرف انھ ال التفات الى اعتراضھم على الحاكم بصورة التخطئة والتغلیط ، وانھم 

 .  ا ، او نحو ھذااما نحن فنرى كذ. لو انصفوه لقالوا ھذا رأیھ 

 ... »من احبني فلیحب علیًا «  حدیث) :  191ص( قال مقبل   

في ترجمة موسى ابن سھل )  32ص  13ج ( نورده بسنده من تاریخ الخطیب  :قلت   
علي الشاعر عنھ عن دعبل بن  )20(روي: الراسبي ـ احد المجھولین على قول الخطیب ـ قال 

، عن ابي اسحاق حدیثًا اخبرناه ابو الحسین زید بن جعفر بن الحسین العلوي المحمدي ، 
حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن وھبان الھنائي البصري ، حدثنا اسماعیل بن علي بن علي بن 

حدثنا موسى بن سھل الراسبي : رزین الخزاعي بواسط ، حدثنا ابي ، حدثنا اخي دعبل قال 
في دھلیز محمد بن زبیدة ، حدثنا ابو اسحاق عن ابي االحوص ، عن عبد اهللا بن مسعود قال 

من احبني فلیحب علیًا ، ومن ابغض علیًا فقد « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: 
قال .  »ابغضني ، ومن ابغضني فقد ابغض اهللا عّزوجّل ، ومن ابغض اهللا ادخلھ النار 

ذا الحدیث موضوع االسناد والحمل فیھ عندي على اسماعیل بن علي ، واهللا ھ: الخطیب 
 .انتھى . اعلم 

 .موضوع : عن الشوكاني قال الخطیب : قال مقبل   

انا ال نسلم صحة حكایة الشوكاني ، بل ھي تؤكد ما سبق : وباهللا التوفیق والجواب ،   
خطیب في تاریخھ لیس فیھ ان الحدیث من انھ مجازف قلیل التثبت في النقل ، فھذا كالم ال
اما الحدیث فمسكوت عنھ ، وفرق .   موضوع ، انما ھو كما ترى عبارة عن وضع االسناد

 .في اللغة بین قول القائل موضوع وقولھ موضوع االسناد 

 3ج   (منھا ما اخرجھ الحاكم في المستدرك )علیھ السالم(والحدیث لھ شواھد في علي  
حمد بن عثمان بن یحیى المقرئ ببغداد ، ثنا ابو بكر بن العوام اخبرني ا) :  130ص

: الریاحي ، ثنا ابو زید سعید بن اوس االنصاري ، حدثنا عوف بن ابي عثمان النھدي قال 

                                                           
 ) .المؤلف ( كذا في تاریخ الخطیب ، ) 20(
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« : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: ما اشد حبك لعلي ؟ قال : قال رجل لسلمان 
ھذا حدیث صحیح على شرط  .» ن ابغض علیًا فقد ابغضني من احب علیًا فقد احبني ، وم

 .الشیخین ولم یخرجاه 

واقره الذھبي في تلخیصھ ، وبمثل ھذا من الذھبي نحتّج على الخصوم النھ شبھ  :قلت   
االقرار والذھبي من ائمتھم ، بخالف احتجاجھم علینا بتقریر الذھبي لكالم ابن تیمیة فھو 

: عن حیان األسدي )  142ص   (واخرج في . على خصمھ  دعوى من خصم ال یحتج بھا
ان االمة ستغدر بك بعدي ،    «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال لي رسول اهللا: سمعت علیًا یقول 

وان . وانت تعیش على ملتي وتقتل على سنتي ، من احبك احبني ، ومن ابغضك ابغضني 
 .ح یعني لحیتھ من رأسھ ، صحی» ھذه ستخضب من ھذا 

من تاریخ دمشق في االصل )علیھ السالم(واقره الذھبي ، وفي ترجمة االمام علي :قلت   
والتحقیق روایات عدیدة عن ابي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر ، عن ابیھ ، عن جده 

اوصي من آمن بي وصدقني بالوالیة لعلي بن ابي « : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عمار ان النبي
، ومن احبَّھ ، فقد احبنَّي ، ومن   فمن توّاله فقد توّالني ، ومن توّالني فقد توّلى اهللا طالب ،

» احبني ، فقد احبَّ اهللا ، ومن ابغضھ فقد ابغضني ، ومن ابغضني فقد ابغض اهللا عّزوجّل 
ومحلھ في التحقیق علیھا تلك الصفحة وما قبلھا )    94ص 2ج   (ومحل الحدیث في الترجمة 

ـ وفي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: باالسناد عن سلمان )   230ص 2ج   (ا وفیھ. 
 »محبك محبي ، ومبغضك مبغضي « : ـ یقول لعلي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حدیث الخالل النبي

: بسنده عن سلمان قال )    االسالمیةالمكتبة . ط  196ص( وھذا في مناقب ابن المغازلي 
، »    ، ومبغضك مبغضي   یا علي محبك محبي« : لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا
اللھم وال من « :    فھي كثیرة ویشھد لھا حدیث الغدیر »عدوك عدوي   «:   فاما الحدیث

 .  »وااله وعاد من عاداه 

اورده : ب حصن خیبر ، قال في اسنى المطالب حمل علي با) :  192ص( قال مقبل   
 .طرقھ كلھا واھیة وانكره بعض العلماء : ابن اسحاق في سیرتھ ، قال السخاوي 

ان تعلیق االنكار على العلم تعصب النھ لیس للمنكر حجة : وباهللا التوفیق والجواب ،   
یقول ال ادري ، وعدم في انكاره ، واكثر ما عنده انھ ال یدري ومقتضى ذلك التوقف ، وان 

العلم ال یدل على عدم المنفي الذي انكره المنكر ، وعلى ھذا فصواب العبارة وانكره بعض 
حدثنا عبد اهللا ، ) :  8ص 6ج( المتعصبین ، والحدیث اخرجھ احمد بن حنبل في مسنده 

، عن  حدثني عبد اهللا بن حسن: حدثنا ابي ، ثنا یعقوب ، ثنا ابي عن محمد ابن اسحاق قال 
خرجنا مع علي حین : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعض اھلھ ، عن ابي رافع مولى رسول اهللا
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برایتھ ، فلما دنا من الحصن خرج الیھ اھلھ فقاتلھم فضربھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعثھ رسول اهللا
فسھ ، فلم رجل من یھود فطرح ترسھ من یده ، فتناول علي بابًا كان عند الحصن فترس بھ ن

یزل في یده وھو یقاتل حتى فتح اهللا علیھ ، ثم القاه من یده حین فرغ ، فلقد رأیتني في نفر 
 .انتھى . معي سبعة انا ثامنھم نجھد على ان نقلب ذلك الباب فما نقلبھ 

) : مؤسسة األعلمي . ط  301ص 2ج( واخرجھ محمد بن جریر الطبري في تاریخھ   
دثنا سلمة ، عن محمد بن اسحاق ، عن عبد اهللا بن الحسن ، عن ح: حدثنا ابن حمید قال 

خرجنا مع علي بن ابي : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعض اھلھ ، عن ابي رافع مولى رسول اهللا
 .طالب ، فذكره الى آخره 

) :  2ط    224ص 1ج( واخرجھ ابن عساكر في ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق   
، انبانا عبد الرحمن بن    سم بن اسماعیل بن احمد ، انبانا ابو الحسین بن النقوراخبرنا ابو القا

واخبرنا ابو عبد اهللا الفراوي ، انبانا .    حیلولة. محمد بن العباس ، انبانا رضوان بن احمد 
 انبانا: ابو بكر البیھقي ، انبانا ابو عبد اهللا الحافظ ، انبانا ابو العباس محمد بن یعقوب قاال 

حدثني عبد اهللا بن الحسن : احمد بن عبد الجبار ، انبانا یونس بن بكیر ، عن ابن اسحاق قال 
انتھى . وسقط من سند البیھقي عبد اهللا بن الحسن : قال ابن عساكر . إلى آخره سندًا ومتنًا ... 

. 

قد افادت روایات غیر البیھقي انھ سقط ظاھر ، وھذا في سیرة ابن ھشام في  :قلت   
قال ابن » الروض اآلنف    «بھامش ) دار الوفاق . ط  335ص 3ج( صة فتح خیبر ق

صلى اهللا (حدثني عبد اهللا بن الحسن عن بعض اھلھ ، عن ابي رافع مولى رسول اهللا: اسحاق 

 .خرجنا مع علي بن أبي طالب ، فذكره : قال  )علیھ وآلھ وسلم

رجمة علي بن أحمد غالم في ت)  324ص 11ج( وأخرج الخطیب في تاریخ بغداد   
أخبرنا ابن بكیر ، حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن ابراھیم بن فروخ : المصري 

الوراق ، حدثنا محمد بن جریر بن یزید ، حدثني اسماعیل بن موسى الفزاري ، حدثنا 
بن حدثني جابر : المطلب بن زیاد ، عن لیث ، عن أبي جعفر ـ یعني محمد بن علي ـ قال 

عبد اهللا ان علیًا حمل باب خیبر یوم افتتحھا ، وانھم جربوه بعد ذلك فلم یحملھ إّال أربعون 
 .انتھى . رجًال 

ورواه االمام أبو طالب أحد أئمة الزیدیة واعالمھم المتوفى سنة أربع وعشرین   
حدثنا : أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن بندار قال : قال )  66ص ( واربعمائة في االمالي 
: حدثنا علي ابن الحسن بن شقیق قال : حدثنا عبد العزیز بن سالم قال : الحسن بن سفیان قال

حدثنا جابر : قال  )علیھما السالم(حدثني أبو جعفر محمد ابن علي: حدثنا أبو حمزة عن لیث قال 
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ن أھل خیبر ، وعلى أصحابھ ما یلقون م)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(شق على النبي: بن عبد اهللا قال 
ألبعثن بالرایة ـ أو باللواء ـ مع رجل یحبھ اهللا ورسولھ « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقال النبي

وانھ یومئذ ألرمد ، فتفل )علیھ السالم(فدعا علیًا: ال أدري بأیھما بدأ قال  »ویحب اهللا ورسولھ 
علیھ قبل ان یتتاّم آخرنا حتى مرففتح اهللا : ، قال   والرایة) أ ( في عینیھ واعطاه اللواء 
فنزع علي الباب : فجعل المسلمون ال یدرون كیف یأتونھم ، قال : الجأھم الى قصر ، قال 

: فوضعھ على عاتقھ ثم اسنده لھم وصعدوا علیھ حتى مروا ، وفتحھا اهللا تعالى ، قال 
 .انتھى . ونظروا بعد ذلك الى الباب فما حملھ دون أربعین رجًال 

السند موافق لسند الخطیب في لیث ، فھو شاھد لمن دونھ من الخطیب إلى لیث ، فھذا   
، عن لیث ،    بطریق ثالث ، عن المطّلب)  261ص 1ج( والحدیث في فرائد السمطین 

، وأبو یعلى حیدرة بن عبد   أخبرني أبو عبد اهللا حامد بن أبي النجیح محمد بن عبد الرحمن
انبأنا شمس الدین المؤید : بن القطان األصفھانیان كتابة قاال األعلى بن محمد بن محمد سبط ا

انبأنا أبو بكر : البغدادي اجازة قال ) كذا ( احمد بن محمد بن أخوة ) بن ( بن عبد الرحیم 
 الصفار انبأنا أبو عبد اهللا: قال  )22(انبأنا أبو عبد اهللا الحافظ: قال  )21(أحمد بن الحسین الحافظ

حدثنا : حدثنا فضل بن عبد الوھاب قال : حدثنا ابراھیم بن اسماعیل السیوطي قال : قال 
حمل علي باب : المطلب بن زیاد ، عن لیث ، عن أبي جعفر ، عن جابر بن عبد اهللا قال 

 .انتھى . خیبر یومئذ فجّرب بعده فلم یحملھ إّال أربعون رجًال 

، وھو في    تلتقي مع سند الخطیب في المطلب بن زیاد فھذه متابعة لروایة الخطیب  
أخبرنا أبو العز قرا تكین ) :  225و ص 224ص 1ج ( ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق 

بن األسعد ، انبأنا أبو محمد الجوھري ، أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي ، انبأنا قاسم 
وأخبرنا أبو بكر . المطلب بن زیاد حیلولة بن زكریا ، انبأنا اسماعیل بن موسى ، انبأنا 

محمد بن الحسین ، انبأنا أبو الحسین ابن المھتدي ، انبأنا أبو الحسن الحربي ، انبأنا العباس 
بن أحمد البرتي ، انبأنا اسماعیل ، انبأنا المطلب بن زیاد ، عن لیث ، عن أبي جعفر ، عن 

 ان علیًا حمل الباب ـ زاد أبو بكر على ظھره حدثني جابر بن عبد اهللا: وقال أبو بكر . جابر 
: یوم خیبر حتى صعد المسلمون علیھ ففتحوھا ، وانھ جّربوه بعد ، وقال أبو بكر : ـ    وقاال

وھذا رواه أبو بكر بن أبي : قال المحقق علیھ . فانھم جربوه فلم یحملھ إّال أربعون رجًال 
عن مطلب بن ) دار الفكر . ط  507ص 7ج( من المصنف )علیھ السالم(شیبة في فضائل علي

 .انتھى . زیاد 

                                                           
 .البیھقي ) 21(
 .الحاكم ) 22(
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فھذه متابعة لروایة الخطیب تالقي سنده من طریقین في اسماعیل بن موسى الفزاري ،   
 .فقد قوي الحدیث وظھر ان من رّده قد جازف وتعّصب 

اني قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اوحى اهللا إلى محمد« : حدیث ) :  199ص( قال مقبل   
ابن  »قتلت بیحیى بن زكریا سبعین الفًا وإني قاتل بابن ابنتك سبعین الفًا وسبعین ألفًا 

وقال .    محمد بن شداد ال یكتب حدیثھ: قال الدارقطني . ھذا حدیث ال یصح : الجوزي 
ضعیف جدًا ، وقد رواه القاسم بن ابراھیم عن أبي نعیم وھو منكر الحدیث ، قال : البرقاني 

 .ھذا الحدیث ال أصل لھ : و حاتم بن حبان أب

وفي )    353ص 5ج   (أما محمد بن شداد فترجمتھ في تاریخ الخطیب  :والجواب   
ال یكتب : قال الدارقطني« :   كان أحد المتكلمین على مذاھب المعتزلة ، وأما قولھ: أولھا 
اني في من یخالفھ في المذھب ، فھذا في ترجمتھ من روایة البرقاني ، وانا أتھم البرق» حدیثھ 

، ولعل أكثر الروایات في المخالفین لمذھب العثمانیة عن الدارقطني وعن النسائي من 
طریقھ ، فكیف یجرح أمة من المسلمین بروایة واحد وھو یروي جرح المخالفین لھ في 
ر المذھب ؟ مع ان الدارقطني من المشاھیر وكذا النسائي ، ولھما مصنفات من روایة غی

البرقاني ، فكیف تفرد بما تفرد بھ عن الدارقطني والنسائي وھما من أعالم المحدثین ؟ فھلذا 
ال نقبل روایة البرقاني عن الدارقطني وال كالمھ في الشیعة عن نفسھ ، ألنھ یتكلم في مخالف 

وعداوتھم . لھ في االعتقاد ، وقد تقرر انھ ال یقبل جرح األعداء بعضھم في بعض كما مّر 
للمعتزلة ظاھرة ، فقد تكلموا في عمرو بن عبید واطالوا وبالغوا فیھ بما اداھم الیھ بغضھم لھ 

 .لمخالفتھ في االعتقاد 

فقال )  215ص 2ج( وأما القاسم بن ابراھیم ، فذكره ابن حبان في كتاب المجروحین   
عن الفضل بن  ، روى   القاسم بن ابراھیم بن علي بن عمار الھاشمي الكوفي منكر الحدیث: 

«  :دكین ، عن عبد اهللا بن حبیب بن أبي ثابت ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
ان اهللا جّل وعلى قتل بیحیى بن زكریا : فقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نزل جبریل على رسول اهللا

أخبرنا . » سبعین ألفًا وإني قاتل بابن ابنتك الحسین بن علي سبعین ألفًا وسبعین ألفًا 
 .انتھى . حدثنا القاسم بن ابراھیم ، وھذا ال أصل لھ : وصیف بن عبد اهللا بانطاكیة قال 

فھذه حجة ابن حبان في جرحھ انھ روى ھذا الحدیث ، ثم یأتي من یقلده فیرد الحدیث   
یروي المناكیر ، وأین المناكیر وھو لم یورد لھ غیر ھذا ؟ وأي : بحجة ان ابن حبان قال 

 .ارة فیھ ؟ فجعلھ منكرًا دعوى بال حجة نك

، فكذلك ال یوجب جرحھ ولو فرض انھ لم یروه غیره ، النھ » ال أصل لھ « : اما قولھ   
ال یقدح في الراوي التفرد بحدیث غیر منكر في معناه ، ولیس مما یوجب اشتھاره ان ال 
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لفضل بن دكین من طرق فقال مع ان الحدیث قد رواه الحاكم عن ابي نعیم ا. یتفّرد بھ راویھ 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اهللا الشافعي من أصل كتابھ ، ) :  178ص 3ج( في المستدرك 

وحدثني أبو محمد الحسن بن محمد السبیعي . حدثنا محمد بن شداد السمعي ، ثنا أبو نعیم 
وأخبرنا أبو . بو نعیم ، حدثنا حمید بن الربیع ، ثنا أ   الحافظ ، ثنا عبد اهللا بن محمد بن ناجیة

، ثنا » النسب « محمد الحسن بن محمد بن یحیى بن أخي طاھر العقیقي العلوي في كتاب 
وأخبرني أبو سعید أحمد بن محمد بن عمرو . جدي ، ثنا محمد بن یزید اآلدمي ، ثنا أبو نعیم 

حسین بن ، حدثنا الحسین بن حمید بن الربیع ، حدثنا ال» التاریخ « االخمسي من كتاب 
،   وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي.   ثنا أبو نعیم: عمرو العنقزي والقاسم بن دینار قاال 

حدثنا عبد اهللا بن ابراھیم البزار ، حدثنا كثیر بن محمد أو أنس الكوفي ، ثنا أبو نعیم ، ثنا 
اهللا عبد اهللا بن حبیب بن أبي ثابت ، عن ابیھ ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضي 

اني قتلت بیحیى بن زكریا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أوحى اهللا تعالى الى محمد«  :عنھما قال 
ھذا لفظ حدیث الشافعي ، . » سبعین ألفًا ، وإني قاتل بابن ابنتك سبعین ألفًا وسبعین ألفًا 

على اني قتلت على دم یحیى بن زكریا واني قاتل « : وفي حدیث القاضي أبي بكر بن كامل 
 .انتھى . ھذا حدیث صحیح االسناد ولم یخرجاه . »   ...   دم ابن ابنتك

على : قلت : صحیح ، فقال الذھبي : وقولھ » تلخیص المستدرك « واورده الذھبي في   
 .انتھى . شرط مسلم 

 .فظھر بطالن قول ابن حبان ومن قلده   
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 إثبات االسراء قبل البعثة

 

وفي بعضھا ان جبریل ناولھ تفاحة لیلة اسري بھ فاكلھا ) :  201ص( قال مقبل   
 .فصارت نطفة في صلبھ 

التفاحة ، وجعل انھ خلط الروایات والمشھور منھا حدیث : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
موضوع ال یشك : الجمیع حدیثًا واحدًا ، وذكر ان ابن الجوزي ذكر لھ سبع طرق ، وانھ قال 

المبتدئ في العلم بوضعھ ، فكیف بالمتبحر ؟ ولقد كان الذي وضعھ اجھل الجھال بالنقل 
دت والتاریخ ، فان فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنین ، وقد تلّقفھ جماعة اجھل منھ فتعد

 .طرقھ ، وذكره االسراء كان اشد لفضیحتھ فان االسراء كان قبل الھجرة بسنة 

، وال   ان ھذا مبني على نفي االسراء األول قبل البعثة: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
وھذا ھو .   یمتنع ان ھذا الحدیث كان بمكة قبل االسراء المشھور المتأخر بعد وجود فاطمة

فلعل عائشة )علیھا السالم(انھ كان في حال طفولة فاطمة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نھالمناسب الدخال لسا
رأتھ یفعل ذلك فعجبت منھ فسألتھ لتعجبھا من ذلك ، وذلك غیر بعید من عائشة مع صغرھا 

 .اذ ذاك لذكائھا وفطنتھا وجرأتھا 

ى غیر فاما دعوى ابن الجوزي ان فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنین فھي دعو  
فالمھم بیان جواز االسراء األّول قبل . مسّلمة ، ولكن ال حاجة اآلن الى الخوض في ذلك 

البعثة ، وانھ ال مانع من اثباتھ ، وان حاد عنھ القوم توسًال منھم الى ابطال حدیث التفاحة ، 
ات لكن جوازه وامكانھ یكفي في ابطال إنكارھم ھذا ، وال نحتاج الى اثبات وقوعھ قبل اثب

یمكن انھ وقع االسراء االول قبل البعثة ، ثم نجعل : حدیث التفاحة ، بل یكفي ان نقول 
 .أحادیث التفاحة دلیًال على وقوع االسراء األول ومؤكدة لما یشیر أو یقرب الى انھ وقع 

: عن شریك بن عبد اهللا ابن أبي نمر )  168ص 4ج( وقد اخرج البخاري في صحیحھ   
جاء : من مسجد الكعبة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ك یحدثنا عن لیلة اسري بالنبيسمعت انس بن مال

: أیھم ھو ؟ فقال :    ثالثة نفر قبل ان یوحى الیھ وھو نائم في مسجد الحرام ، فقال أولھم
وأخرجھ . انتھى المراد .    خذوا خیرھم فكانت تلك: اوسطھم ھو خیرھم ، وقال آخرھم 

 ) . 203ص 8ج( البخاري في 
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فظاھر ھذا انھم اخذوه في تلك المرة ، وان ذلك كان قبل البعثة فھذا اسراء قبل البعثة   
مع كون الحدیث عن االسراء ، فكان الظاھر في الكالم . فكانت تلك : خذوا ، وقولھ : لقولھ 

اثبات االسراء قبل البعثة وتأویلھ باطل ، النھ تأویل بال حجة وال یصح صرف الكالم عن 
ه بالحجة ، وعدم العلم باالسراء األول لیس حجة في نفیھ ، فال یصح تأویل ھذا الكالم ظاھر

 .لعدم علم المأول لھ ، ألن عدم العلم لیس علمًا بالعدم 

ومن العجیب اعتراض بعضھم على ھذه الروایة التي تثبت االسراء األول بأن فرض   
وھذا لجاج بسبب التعصب ، فان ھذا الصالة كان لیلة االسراء ، فكیف یكون قبل الوحي ؟ 

االسراء لم یذكر فیھ فرض الصالة ، وفرض الصالة في االسراء الثاني ال یستلزم فرضھا 
والقائلون بان الصالة فرضت . في االسراء األول ، وال تالزم بین االسراء وفرض الصالة 

 .لمشھور بعد البعثة لیلة االسراء ال یعنون االسراء األول ، انما ارادوا لیلة االسراء ا

وكذلك اعتراضھم بان شریكًا تفرد بھذه الروایة ، قد رده ابن حجر في شرحھ على   
وفي دعوى التفرد نظر ، فقد وافقھ كثیر : فقال ) دار المعرفة . ط  480ص 13ج( البخاري 

« عن انس كما اخرجھ سعید بن یحیى االموي في كتاب ) بمعجمة ونون ( بن خنیس 
 .انتھى . من طریقھ  »المغازي 

وبالتالي بطل . فظھر بھذا انھ ال وجھ لنفي االسراء األول الذي ھو قبل البعثة   
اعتراضھم على حدیث التفاحة وجرح رواتھ من أجل روایتھم لھ بناء على نفي االسراء قبل 

في ترجمة أحمد بن )  87ص 5ج( اما أحادیث التفاحة فقال الخطیب في تاریخھ . البعثة 
انبأنا محمد بن أحمد بن رزق ، حدثنا أبو الحسین أحمد بن محمد : مد أبي الحسین الفقیھ مح

، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن    بن محمد بن عقیل بن أزھر بن عقیل الفقیھ الشافعي
علي بن طرخان ، حدثنا محمد بن الخلیل البلخي ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الولید السكوني ، 

قلت یا رسول اهللا ما لك اذا جاءت فاطمة : ، عن عائشة قالت   م بن عروة ، عن أبیھعن ھشا
نعم یا عائشة اني « : قبلتھا حتى تجعل لسانك في فیھا كلھ كانك ترید ان تلعقھا عسال ؟ قال 
، فاكلتھا فصارت نطفة    لما اسري بي الى السماء ادخلني جبریل الجنة فناولني منھا تفاحة

فلما نزلت واقعت خدیجة ففاطمة من تلك النطفة ، وھي حوراء انسیة كلما في صلبي ، 
 .موضوع  »اشتقت الى الجنة قبلتھا 

قال المؤلف ـ أي : وقال السیوطي . انتھى  . محمد بن الخلیل مجھول : قال الخطیب   
 .كذاب یضع ، وفاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنین : ابن الجوزي ـ 
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ھذا موضوع ، قال في اللسان ـ أي لسان : ذا قال في المیزان وك: قال السیوطي   
وكان الذي وضعھ خذل ، ففاطمة ولدت قبل االسراء بمدة فان الصالة فرضت : المیزان ـ 

 .وقد صح ان خدیجة ماتت قبل ان تفرض الصالة واهللا اعلم . لیلة االسراء 

عن أبي النصر ھاشم ابن محمد بن الخلیل الذھلي البلخي : قال في المیزان  :قلت   
أحمد بن عبد اهللا البلخي ، حدثنا محمد ابن الخلیل . یضع الحدیث : القاسم قال ابن حبان 

استوصوا بالغوغاء   «: الذھلي ، حدثنا ابو النصر عن اللیث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا 
 .ھذا كذب » خیرًا فإنھم یسدون السوق ویطفئون الحریق 

قال محمد بن الخلیل ـ )  296ص 2ج( اب المجروحین البن حبان ھذا في كت :قلت   
أعني بالخاء المعجمة ـ ذكره في الترجمة مرتین بالخاء المعجمة ولم یذكر بالجیم ال في ابن 

ونسخة الآللي كثیرة الغلط اوردتھ تارة بالمھملة . حبان وال في المیزان وال بالحاء المھملة 
أبو بدر شجاع بن الولید السكري وھو السكوني ، والحدیث : لي وكذلك في الآل. وتارة بالجیم 

أخبرناه أحمد بن : وقال في سنده » المجروحین   «في الغوغاء أورده ابن حبان في كتاب 
حدثنا محمد بن الخلیل : حدثنا أحمد بن عبد اهللا البلخي قال : عیسى المقرئ باالھواز قال 

 .الذھلي 

 .مد بن الخلیل ، وابن حبان متھم كما قدمنا ال نسلم صحتھ عن مح: قلت   

وھو أیضًا موضوع ساقھ الخطیب في تاریخ بغداد : ثم ذكر الذھبي حدیث التفاحة فقال   
. 

محمد بن الخلیل بن عیسى أبو جعفر ) :  250ص 5ج( في تاریخ الخطیب  :قلت   
وعبد الصمد بن  المخرمي سمع عبید اهللا بن موسى ، وروح بن عبادة ، وحجاج بن محمد ،

. النعمان ، ومحمد بن عبد اهللا البیاضي ، ومحمد بن عبید الطنافسي ، وسعید ابن منصور 
روى عنھ وكیع القاضي ، وعبد اهللا بن الھیثم الطبني ، ومحمد بن مخلد الدوري ، ومحمد بن 

 ثم روى بسنده عن محمد بن حجة. جعفر المطیري ، وحمزة بن القاسم الھاشمي وكان ثقة 
 .انتھى المراد . محمد بن الخلیل صاحبنا كان من خیار الناس : قال 

وقد اجبنا عن ابن حبان فیھ . مجھول : ولعل ھذا غیر محمد بن الخلیل الذي قال فیھ   
فال حجة لجرح محمد بن الخلیل ، انما بنوا جرحھ على روایتھ لھذا الحدیث ودعوى ابن 

ند التحقیق النكارة فیھ في المعنى النھ ال یستحیل ان حبان روایتھ حدیث الغوغاء ، مع انھ ع
خیرًا ، ألنھم یستضعفون فیوصي بھم لئال یظلموا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یوصي بھم رسول اهللا

 .ولتعرف لھم فائدتھم 
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أخبرنا عبد الرحمن :   من الآللي)  393ص 1ج( قال السیوطي عن ابن الجوزي في   
كر محمد بن علي الخیاط ، انبأنا أحمد بن محمد بن درست ، انبأنا أبو بن محمد ، انبأنا أبو ب

الحسین عمر بن الحسن االشناني ، حدثنا عبد اهللا الحسین بن محمد بن حاتم بن عبید العجلي 
، حدثنا حسین بن حاتم ، حدثنا سفیان    ، حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا الھاشمي غالم خلیل

اراك اذا قّبلت : قلت یا رسول اهللا : ن أبیھ ، عن عائشة قالت بن عیینة ، عن ھشام ، ع
نعم ان جبریل نزل الي «  :قال . فاطمة ادخلت لسانك في فمھا كانك ترید أن تلعقھا عسًال 

بقطف من الجنة فاكلت وجامعت خدیجة فولدت فاطمة ، فاذا اشتقت الى الجنة قبلتھا فھي 
: بن غیالن في فرائد تخریج الدارقطني ) ابو طالب  . (غالم خلیل كذاب . » حوراء ِانسیة 

انبأنا ابراھیم بن محمد المزكي ، حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن عاصم ، انبأنا أحمد بن االحجم 
قلت : المروزي ، حدثنا أبو معاذ النحوي ، عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة قالت 

 :قال . لسانك في فمھا كانك ترید ان تلعقھا عسًال یا رسول اهللا ما لك اذا قبلت فاطمة جعلت 
انھ لما اسري بي الى السماء أدخلني جبریل الجنة فناولني تفاحة فأكلتھا ! یا عائشة « 

فصارت نطفة في صلبي ، فلما نزلت من السماء واقعت خدیجة ، ففاطمة من تلك النطفة ، 
 .ذاب أحمد بن االحجم ك.  »كلما اشتقت الى الجنة قّبلتھا 

لیس بین الرجل وبین ان یرمى بانھ كذاب إّال ان یروي ھذا الحدیث، أو ما یماثلھ  :  قلت  
، مما ینكره ابن الجوزي والذھبي واضرابھما ، فال التفات الى قولھم كذاب ألنھ دعوى بال 

 .دلیل 

،   الدمشقيابن حبان ، انبأنا محمد بن العباس : عن ابن الجوزي : ثم قال  في الآللي   
حدثنا عبد اهللا بن ثابت بن حسان الھاشمي ، حدثنا عبد اهللا بن واقد أبو قتادة الجراحي ، عن 

صلى اهللا علیھ وآلھ (سفیان الثوري ، عن ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، عن عائشة ، ان النبي

أو «  :لھ ؟ قال یا رسول اهللا اراك تفعل شیئًا لم تفع: كان كثیرًا ما یقبل نحر فاطمة فقلت )وسلم
ما علمت یا حمیراء ان اهللا عّزوجّل لما اسري بي الى السماء أمر جبریل فأدخلني الجنة 
ووقفني على شجرة ما رأیت اطیب منھا رائحة وال أطیب ثمرًا ، فأقبل جبریل یفرك 
ویطعمني فخلق اهللا في صلبي منھا نطفة ، فلما صرت الى الدنیا واقعت خدیجة فحملت 

كلما اشتقت الى الجنة ورائحة تلك الشجرة شممت نحر فاطمة فوجدت رائحة تلك بفاطمة ، 
. » وانھا لیست من نساء أھل الدنیا وال تغسل كما یغسل نساء أھل الدنیا .   الشجرة منھا

 .عبد اهللا بن واقد متروك ـ أي قال ابن الجوزي ذلك 

أنبأنا أبو منصور محمد بن  عن ابن الجوزي ، أخبرنا یحیى بن علي المدبر ،: ثم قال   
، أنبأنا جعفر بن    محمد بن عبد العزیز العكبري ، حدثنا أبو أحمد عبید اهللا بن أحمد الفرضي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


محمد الخواص ، حدثني الحسین بن عبد اهللا االبزاري ، حدثنا ابراھیم بن سعید ، حدثنا 
، عن ابن عباس  المأمون ، عن الرشید ، عن المھدي ، عن المنصور ، عن أبیھ ، عن جده

یا نبي اهللا انك تكثر : یكثر قبل فاطمة ، فقالت لھ عائشة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كان النبي: قال 
ان جبریل لیلة اسرى بي أدخلني الجنة فاطعمني من جمیع ثمارھا ، « : قَبل فاطمة ؟ فقال 

قبلت فاطمة ، فصار ماء في صلبي فحملت خدیجة بفاطمة ، فاذا اشتقت الى تلك الثمار 
 .انتھى . االبزاري كذاب وضاع . » فأصیب من رائحتھا تلك الثمار التي أكلتھا 

فھذه خمس طرق عن ھشام بن عروة ، وروى الحدیث بطریق سادسة صاحب فرائد   
حدثني الشیخ العارف أبو :   والسند طویل یقول في اثنائھ)  51وص 50ص 2ج( السمطین 

: حدثنا محمد بن علي بن الحسین قال : قال )رحمھ اهللا(لكالباديبكر بن اسحاق بن ابراھیم ا
حدثنا أحمد بن : حدثنا عبد اهللا بن بشر المدیني قال : حدثنا صالح بن منصور بن نصر قال 

یا رسول اهللا ما : قلت : محمد الھاشمي ، عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة قالت 
صلى اهللا (فمھا كأنك ترید ان تلعقھا في العسل ؟ فقال النبيلك اذا قبلت فاطمة أدخلت لسانك في 

الجنة ناولني  )علیھ السالم(لیلة اسري بي الى السماء فأدخلني جبریل! یا عائشة «  )علیھ وآلھ وسلم
تفاحة فاخذتھا فاكلتھا فصارت نطفة ونورًا في صلبي ، فنزلت فواقعت خدیجة ففاطمة منھا 

 .انتھى  .   »حوراء انسیة ) فاطمة ( ة قبلتھا یا عائشة الجن) الى ( ، فكلما اشتقت 

من طریق الحسین ) المكتبة االسالمیة . ط  357ص( ورواه ابن المغازلي في المناقب   
وقد مر الكالم فیھ انھ تكلم فیھ أحمد بن كامل . بن عبید اهللا أبي عبد اهللا وھو االبزاري 

واما . وانھ متھم بالتساھل في جرح االبزاري القاضي وان أحمد بن كامل رمي بالتساھل ، 
عبد العزیز بن عبد اهللا الھاشمي غالم خلیل فلم اجد لھ ترجمة ، وغالم الخلیل الذي تكلموا 

» لسان المیزان والمیزان « ، كما في    فیھ ھو زاھد بغداد أحمد بن محمد بن غالب الباھلي
 .ال بد انھ غلط » الآللي « فالذي في 

« ذكر ابن الجوزي لھ في : وقال » لسان المیزان « د بن االحجم ، فذكره في واما أحم  
وأحمد ھذا قال فیھ ابن : ھذا ـ یعني حدیث التفاحة ـ ثم قال ابن حجر » الموضوعات 

وھؤالء القائلون مجھولون ولم یذكر حجة لجرحھ إّال . انتھى . كان كّذابا : قالوا : الجوزي 
 .ھ حجة فھي دعوى مردودة الحدیث المذكور بزعمھ ان

ما یفید »   تھذیب التھذیب والمیزان« واما عبد اهللا بن واقد ابو قتادة ، ففي ترجمتھ في   
واما أحمد ابن حنبل فرووا عنھ أنھ قال . انھم اختلفوا فیھ واختلفت فیھ الروایة عن ابن معین 

لم : وفي ترجمتھ انھم یقولون . وأثنى علیھ كان أبو قتادة یتحرى الصدق : وقال . ثقة : فیھ 
 .انتھى المراد . اما ھو فكان ذكیًا . لعلھ اختلط : یكن یفصل بین سفیان ویحیى بن انیسة فقال 
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انما ھو على  فرض صدق قولھم ولیس یدل على انھ ھو یثبت » لعلھ اختلط « : وقولھ   
صل بین سفیان ویحیى ابن أنیسة ، ولعلھا لم یكن یف: ذلك ، النھ انما قالھ جوابًا على قولھم 

وفي أول ترجمتھ عن أحمد . كانت غلطة من أبي قتادة فاتخذوھا علیھ وسیلة لرمیھ بالتخلیط 
انتھى المراد . وكان لھ ذكاء . ثقة إّال انھ كان ربما اخطأ وكان من أھل الخیر یشبھ النساك : 
. 

لعلھم تكلموا فیھ من أجل حدیث التفاحة ، فأما الذین تكلموا فیھ فلم یذكر لھم حجة ، و  
وقد حققنا أنھ ال یوجب جرح الرواة ، وعلى ھذا تكون روایتھ من الحسن على أقل تقدیر ، 

 .فاذا انضافت الیھا االسانید الخمسة قویت قوة جلیة لمن انصف 

عن الزھري ، )  156ص 3ج( ویزیده تأكیدًا وتقویًة ما اخرجھ الحاكم في المستدرك   
أتاني    «:     )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن سعید بن المسیب ، عن سعد بن مالك قال 

جبریل علیھ الصالة والسالم بسفرجلة من الجنة ، فاكلتھا لیلة اسري بي فعلقت خدیجة 
ھذا حدیث : قال الحاكم » بفاطمة ، فكنت اذا اشتقت الى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة 

 .انتھى . السناد والمتن وشھاب بن حرب مجھول ، والباقون ثقات غریب ا

فھذا یقوي ما سبق وان كان قال سفرجلة ، فمثل ھذا یكون فیھ الغلط من تفاحة الى   
سفرجلة لتقاربھما في الذھن ، وبھذه الجملة ظھر غلط ابن الجوزي في الحكم بوضع الحدیث 

 .وباهللا التوفیق 

، وساقھ   الى آخره» لما خلق اهللا آدم وحواء تبخترا في الجنة «  :حدیث : قال مقبل   
، والحسن    ھذا حدیث موضوع )1()ج : ( ثم قال )علیھم السالم(في فضل فاطمة وعلي والحسنین

بن علي صاحب العسكر ھو الحسن بن علي بن محمد بن موسى ابن جعفر أبو محمد 
 .   سكري آخر من تعتقد فیھ الشیعة اإلمامیةالع

 .آخر االثني عشر ھو محمد بن الحسن المذكور  :قلت   

 .روى ھذا الحدیث عن آبائھ ولیس بشيء : قال ابن الجوزي   

موضوع :    عن ابن الجوزي: » الآللي المصنوعة « ھكذا في كتاب مقبل ، والذي في   
 .انتھى . ، الحسن العسكري لیس بشيء 

كـأن النواصب یشتھون لحـوم العترة الزكیة فیتوسلون الیھا : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
بأدنى سبب ، وقد یمكن ابن الجوزي ان یرد الحدیث بدون جرح في الحسن ، ألنھ یمكن ان 

أبو الحسین بن المھتدي باهللا في فوائده ، انبأنا : یكون أحد الرواة عنھ ضعیفًا وسنده الیھ ھكذا 

                                                           
 .البن الجوزي » الموضوعات « رمز لكتاب ) 1(
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أبو الفرج الحسن بن أحمد بن علي الھمداني ، حدثنا أبو عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن 
شاذان ، حدثنا أحمد بن محمد ابن مھران بن جعفر الرازي بحضرة أبي خیثمة ، حدثني 

أفال یمكن ان الغلط من أحد ھؤالء الرواة . الخ ... موالي الحسن بن علي صاحب العسكر 
 ؟   عن الحسن

فقد ترجم لھ من القوم ابن حجر الھیتمي في الصواعق المحرقة : حسن اما ال  
 .ترجمة تدل على علم غزیر وفضل كبیر ) دار الكتب العلمیة . ط  313ص   (

ضعفھ ابن الجوزي في : فقال » لسان المیزان « أما ابن حجر العسقالني ، فذكره في   
 .الجوزي وال من قلده  ولم یرد علیھ فال رحم اهللا ابن. انتھى . الموضوعات 

» اشتد غضب اهللا على من اھرق دمي وآذاني في عترتي «  ) : 212ص( قال مقبل   
 .موضوع : قال في المختصر ) الشوكاني ( 

ان ایراد مقبل لھذا تقلید على ضالل ، ألن الحكم بوضع ھذا : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
وما كان كذلك فالحكم . ح موافق للكتاب والسنة الحدیث حكم بال دلیل ، وذلك ألن معناه صحی

ولو فرض انھ ورد بسند غیر معتمد فان ضعف السند ال یدل . بانھ موضوع حكم بغیر حجة 
قالھ وان لم یرو عنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على انھ موضوع ، النھ ال یبعد ان یكون رسول اهللا
ان ینقل الینا بسند )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللابسند صحیح ، ألنھ ال یجب في كل ما قالھ رسول 

صحیح ، بل یجوز في بعض ما قالھ ان ال ینقل بسند صحیح ویكون في غیره من االدلة ما 
 .یكفي عن نقلھ بسند صحیح 

والمنصف في مثل ھذا انما یتكلم على السند دون الحدیث ، فال یحكم بوضعھ بل   
فحكم الشوكاني ـ ان كان حكم . دلیل على صحة نفیھ یتوقف فیھ الحتمال ثبوتھ ولعدم ال

بوضعھ ـ مجازفة وضالل ، وتقلید مقبل لھ بإیراده في طلیعتھ ضالل على ضالل ، اما 
َوَمْن َیقتْل ُمؤمنًا متعّمدًا َفجزاؤُه َجَھنم (: موافقة الحدیث لكتاب اهللا ، فان اهللا تعالى یقول 

ِمْن أْجل َذلك  (: ویقول تعالى  )2()   عنھ واعدَّ َلھ َعذابًا َعظیمًاَخالدًا ِفیھا َوغضَب اُهللا َعلیھ َول
َكتبنا َعلى َبني اسَرائیل انَّھ مْن َقتل َنفسًا ِبغیر َنفس أو َفساد في األرِض َفكأنَّما قَتل النَّاس 

اّن الذَین ُیؤذوَن اهللا َورسولھ َلعنُھم اُهللا في الدنیا واآلِخرة واعدَّ    (: وقال تعالى  )3()َجمیعًا 
انَّ الذیَن یكفرون ِبآیات اِهللا َویقُتلون الّنبیین بَغیر َحق  (: وقال تعالى  )4()   َلھم َعذابًا ُمھینًا

أولئك الّذین حبَطت * یم ویقُتلون الّذین یأمرون ِبالقسط ِمن الناس َفبشْرُھم ِبعذاب َال

                                                           
 . 93: النساء ) 2(
 . 32: المائدة ) 3(
 . 57: االحزاب ) 4(
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فدلت ھذه الجملة على ان قتل آل  )5()اعَمالھم في الّدنیا َواالخرة َوَما لُھم ِمن َناصرین 
وان من فعل ذلك فقد اشتد . اذّیة هللا ورسولھ ألنھ بغیر حق )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

لدنیا واآلخرة واعد لھ عذابًا مھینا ، وكیف یشك عاقل في ان غضب اهللا علیھ ، ألنھ لعنھ في ا
اذّیة لھ ؟ وفي ان اذیتھ بقتلھم ال توجب على الفاعل شدة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قتل آل رسول اهللا

علیھ (وعلي )رحمھ اهللا(، وما ورد في القاتلین لحمزة )6(غضب اهللا ؟ مع ما ورد في فضلھم

حین أخبره الملك )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وما روي من بكاء رسول اهللا )7()علیھ السالم(والحسین)السالم
 .فالباب واسع . واشباه ذلك  )8(بقتل الحسین

 )9(ولو لم یكن في الداللة على خصوصیتھم إّال حدیث الثقلین الذي رواه مسلم وغیره  
وھو في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وحدیث نزولھ. ثالثًا »   اذكركم اهللا في أھل بیتي« : وفیھ 

الولد مبخلة مجبنة    «: وحدیث .  )10(الخطبة للحسن والحسین حین رآھما یمشیان ویعثران
وھي أحادیث رواھا القوم ولكن البحث یطول بإكمال البحث فیھا وھي تستدعي كتابًا .  )11(»

جملة من تلك االحادیث مخرجة » الذریة المباركة « كتابي الذي عنوانھ  مستقًال ، وفي
 .   منسوبة الى مواضعھا من كتب الحدیث

 »... اشتد غضب اهللا على من اھرق دمي «  :ھذا وال نسّلم انھ ال یصح سند حدیث   
 .ولكن االمر أوضح من ان یعتمد فیھ على ھذه الروایة اآلحادیة 

اشتد غضب اهللا وغضب «  :االمام علي بن موسى الرضا بلفظ والحدیث في صحیفة   
وقد مر الكالم في الصحیفة ، . » رسولھ على من اھرق دم ذریتي أو آذاني في عترتي 

 .وذكر صحتھا 

اخبرنا : قال ) المكتبة االسالمیة . ط  292ص( وأخرج ابن المغازلي في المناقب   
، أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن عثمان  القاضي أبو جعفر محمد بن اسماعیل العلوي

المزني الحافظ ، حدثنا علي بن العباس البجلي ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا بشر بن 
، عن أبي سعید الخدري    الھذیل الكوفي أبو حوالة ، حدثني أبو اسرائیل ، عن عطیة العوفي

                                                           
 . 22ـ  21: آل عمران ) 5(
 . 319و 209ص 2ج: وصحیح الترمذي » كتاب فضائل الصحابة « صحیح مسلم : راجع ) 6(
 . 671و 186ص 13ج: وكنز العمال .  487ص 4ج: مستدرك الصحیحین : راجع ) 7(
 . 189ص 9ج: ومجمع الزوائد  37666الرقم  656ص 13ج: كنز العمال ) 8(
 . 37620ـ  1، الرقم  641ص 13ج: كنز العمال ) 9(
 . 37686الرقم  663ص 13كنز العمال ج.  235و  209ص 1ج: صحیح النسائي .  306ص 2ج: صحیح الترمذي ) 10(
»    الولد مبخلة مجبنة: فضمھما إلیھ وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جاء حسن وحسین یسعیان إلى رسول اهللا« : مسند یعلى بن مرة قال ) 11(

 . 37665، الرقم  656ص 13ج: كنز العمال 
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اشتد غضب اهللا على الیھود واشتد غضب اهللا « :  )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(قال رسول اهللا: ، قال 
 .» على النصارى واشتد غضب اهللا على من آذاني في عترتي 

: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر قال ) :  41ص( وأخرجھ في المناقب ایضًا   
دثنا ح: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا عبد اهللا بن محمد الملقب بابن السقاء الحافظ قال 

حدثني أبي ، عن ابیھ ، عن جده جعفر ابن محمد ، عن ابیھ ، عن : موسى بن اسماعیل قال 
صلى اهللا (قال رسول اهللا«  :جده علي بن الحسین ، عن ابیھ ، عن جده علي بن أبي طالب قال 

. » اشتد غضب اهللا تعالى وغضبي على من اھرق دمي او آذاني في عترتي :  )علیھ وآلھ وسلم
وللحدیث . )علیھما السالم(وھذا شاھد لحدیث الصحیفة یالقي سندھا في موسى بن جعفر.  انتھى

في شرح » كرامة االولیاء « شواھد معنویة ذكر بعضھا السید عبد اهللا بن الھادي في حاشیة 
وروى االمام أبو طالب بسند صحیح : حدیث أحمد بن حنبل في قتل الحسین ـ من ذلك قولھ ـ 

حرمت الجنة على :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا« : قال  )علیھ السالم(منینالى أمیر المؤ
، وال    من ظلم أھل بیتي وقاتلھم ، وعلى المعین علیھم ، أولئك ال خالق لھم في اآلخرة

 .انتھى .  »یكلمھم اهللا یوم القیامة ، وال یزكیھم ، ولھم عذاب الیھم 

علیھ (وھو في صحیفة علي بن موسى الرضا)  121ص (وھذا في أمالي أبي طالب   

فظھر بھذه الجملة انھ ال وجھ للحكم بوضع الحدیث بل ھو تعصب واضح ) .  14ص(  )السالم
. 

المكرم لذریتي ، : أربعة انا شفیع لھم یوم القیامة « : حدیث ) :  212ص( قال مقبل   
، والمحب لھم بقلبھ    روا الیھوالقاضي لھم حوائجھم ، والساعي لھم في أمورھم ما اضط

 .ھو موضوع كما في المختصر ) : الشوكاني . ( » ولسانھ 

، فالشوكاني    ھكذا یكون التقلید ظلمات بعضھا فوق بعض: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
، لكن المقلد یستمر على    یقلد الذھبي ومقبل یقلد الشوكاني واألصل باطل واالساس منھار

ال ینظر في األصل الذي اعتمده المتبوع الذي یقلده ، ولو نظر وحّرر فكره باطلھ ، ألنھ 
لعرف ان القوم تعصبوا ضد الشیعة ، وقاموا لحرب باردة ضدھم ، وانھ ال یوثق بجرحھم 

وان قبول قولھم یسبب طرح جملة كبیرة من السنة ، فھم في ذلك محاربون . لخصومھم 
البیت ونصرة النواصب وتھوین ظلمھم ألھل للسنة محاماة عن بدعتھم في رفض أھل 

وعلى ھذا االساس جرحوا الشیعة وضعفوھم ، ألنھم وجدوا في حدیثھم ما .  )علیھم السالم(البیت
یھدم أصول العثمانیة ، ویؤدي الى تأثیم معاویة وغیره ممن یحامون عنھ ، ویحاربون السنة 

ھم للشیعة وھم خصومھم في فكیف یقبل منصف جرح. الواردة في أھل البیت نصرة لھ 
العقائد واعداؤھم المبغضون لھم ؟ ثم كیف یقبل ما فرعوا على ذلك من الحكم بوضع حدیثھم 
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بال حجة ؟ وانما ھي عصبیة وعداوة مع ان اسالفھم الذین یقلدونھم كابن عدي ، وابن حبان 
احتجاجًا بان یضعفونھم من أجل روایاتھم ھذه ، ثم یأتي المقلدون لھم فیردون الروایات 

رواتھا قد ضعفھم بعض اسالفھم ، وكأن ضعفھم أمر قد نزلت فیھ آیة قرآنیة أو جاء فیھ 
والتحقیق انھ ال اساس لھ من الصحة بھذه الصفة التي یزعمونھا ، بحیث . حدیث نبوي 

یحكمون على حدیثھم بالوضع وال یعتبرون لھ وزنًا وال یعیرونھ اعتبارًا وال یعتبرونھ حسنًا 
و مقبوًال في الشواھد والمتابعات ، بل ھو عندھم كال شيء إّال انھم یتفكھون برده وجرح أ

* َواذا َمّروا بھم یتغامزون * ِانَّ الذِّین َاجرُموا كاُنوا ِمن الذِّین آَمنوا َیضحُكون  (.راویھ 
وما ُارسلوا * اّلون واذا رأوھم َقالوا انَّ ھُؤالء لض* َواذا انّقلبوا ِالى أھلُھم اَنقلبوا فكِھین 

ھذا والحدیث رواه االمام أبو طالب في االمالي ومحلھ الباب الثالث .  )12()َعلیھم حافظین 
وھو في الصحیفة .  بالسند الذي صححھ السید عبد اهللا بن الھادي)  443ص  (والستون 

الضارب بسیفھ : ھم یوم القیامة ثالثة انا شفیع ل   «: ولفظ امالي أبي طالب )  16ص   (
.  »أمام ذریتي ، والقاضي لھم حوائجھم عندما اضطروا الیھ ، والمحب لھم بقلبھ ولسانھ 

المكرم لذریتي ، والقاضي لھم : أربعة أنا شفیع لھم یوم القیامة    «: ولفظ الصحیفة 
» قلبھ ولسانھ ، والساعي لھم في امورھم عندما اضطروا الیھا ، والمحب لھم ب  حوائجھم

 .انتھى . 

من اصطنع صنیعة الى واحد « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولھ شاھد معنوي عن رسول اهللا  
في )  103ص 10ج( اخرجھ الخطیب في تاریخھ . الحدیث . » ... من اوالد عبد المطلب 

أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب ، أخبرنا : ترجمة عبد اهللا بن محمد الفزاري 
محمد بن أحمد بن الحسن العواف ، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن أبي كامل الفزاري ، حدثنا 
داود بن رشید ، حدثنا یوسف بن نافع مولى لبني ھاشم بصري ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي 

سمعت : سمعت عثمان ابن عفان یقول : عن أبیھ ، عن أبان بن عثمان قال  الزناد ،
من صنع صنیعة الى أحد من خلف عبد المطلب في الدنیا « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي

 .انتھى . »فعلّي مكافاتھ اذا لقیني 

علیھ (ليالبن حجر الھیتمي انھ اخرجھ ابن عساكر عن ع» الصواعق المحرقة « وفي   

في الفضائل في قسم األقوال في فضائل » كنز العمال « والخطیب عن عثمان ، وفي )السالم
انھ اخرجھ أبو نعیم عن ) مؤسسة الرسالة . ط  42ص 12ج( بني ھاشم من فضائل القبائل 

ما من أحد أسدى الى رجل من بني ھاشم حسنة لم یكافھ علیھا إّال كنت انا « : عثمان بلفظ 

                                                           
 . 33ـ  29: المطففین ) 12(
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« والخطیب والضیاء في » االوسط    «وانھ اخرجھ الطبراني في  »یوم القیامة مكافیھ 
من صنع الى أحد من خلف ولد عبد المطلب یدًا « : عن عثمان بن عفان بلفظ » المختارة 

عن » الحلیة « وانھ اخرجھ ابو نعیم في .  »فلم یكافھ بھا في الدنیا فعلّي مكافاتھ اذا لقیني 
من اولى رجًال من بني عبد المطلب معروفًا في الدنیا فلم یقدر «  : عثمان بن بشیر بلفظ

والحدیث في صحیفة االمام . انتھى .  »المّطلبي على مكافاتھ فانا أكافیھ عنھ یوم القیامة 
 .علي بن موسى الرضا 

ومن الدالئل على وجوب نصرتھم ومساعدتھم عند االضطرار الحدیث الذي أخرجھ   
اذّكركم اهللا في أھل بیتي ، اذّكركم اهللا في أھل بیتي ، اذّكركم اهللا في « : مسلم وغیره وفیھ 

وبالتالي یدل على وجوب . فانھ یدل على وجوب احترامھم وتحریم قتالھم  »أھل بیتي 
اوُنوا َوتع (: وقولھ تعالى  )13()َفقاتُلوا التي َتبغي    (: معاونتھم على اعدائھم لقول اهللا تعالى 

 . )14()َعلى البرِّ والتقَّوى وال َتعاوُنوا على اإلثِم والعدوان واتقَّوا اهللا انَّ اهللا َشدید الِعقاب 

ومثل ھذه .    وھذه داللة واضحة لمن انصف ، فاما من تعصب فباب الجدال واسع  
، انما یطلب فیھا    طلالمسائل ال یطلب فیھا حجة تفحم الخصم وتسكتھ عن الجدال بالبا

ایضاح الحق لطالب الحق وبعد ذلك من ابصر فلنفسھ ومن عمي فعلیھا وما ربك بظّالم 
 .للعبید ، وباهللا التوفیق 

 

                                                           
 . 9: الحجرات ) 13(
 . 2: المائدة ) 14(
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 تفسیر آیة الموّدة

 

شيء قدیر الحمد هللا رب العالمین ، واشھد ان ال الھ إّال اهللا الذي لھ الملك وھو على كل   
، واشھد ان محمدًا عبده ورسولھ البشیر النذیر صلى اهللا وسلم علیھ وعلى آلھ الطاھرین 

 .الذین یھدون بالحق وبھ یعدلون 

االعتراض على تفسیر آیة » الطلیعة « فإن مما اعترض بھ مقبل في كتابھ : وبعد   
البحث فیھا صالحًا لالستقالل  واردت ان یكون. )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المودة بآل رسول اهللا

واالنفراد عن الجوابات ، وذلك لیكون الجواب في آیة المودة قریبًا سھل التناول لمن اراده 
وثقل علیھ تحصیل الجوابات كلھا ، واراد ان یقتني نسخة الجواب في آیة المودة وحدھا ، 

 . وباهللا التوفیق: ولمن اراد مطالعة الجواب فیھا وحده ، فنقول 

قل ال  (: لما نزلت ھذه اآلیة :  )رضي اهللا عنھ(قول ابن عباس) :  212ص( قال مقبل   
قالوا یا رسول اهللا من ھؤالء الذین أمر اهللا  )15()اْسألُكم َعلیھ اْجرًا إّال الَموَدة ِفي الُقربى 

 .رضي اهللا عنھم  »فاطمة وولدھا «  :بمودتھم ؟ قال 

) كذا ( اسناده ضعیف ، فیھ مبھم ال یعرف ، عن شیخ شیعي محترف : ر قال ابن كثی  
، ولم یكن   وال یقبل خبره في ھذا المحل ، وذكُر نزول اآلیة بالمدینة بعید ، فانھا مكیة

إّال بعد بدر من السنة الثانیة من )رضي اهللا عنھ(لفاطمة اذ ذاك أوالد بالكلیة ، فانھا لم تتزوج بعلي
 .الھجرة 

اسناده ضعیف فیھ مبھم ال یعرف عن شیخ « : أما قولھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
فاّن ابن كثیر ـ وھو تلمیذ ابن تیمیة الذي أوصى ان یدفن الى جنبھ ـ اختار من » شیعي 

حدثنا علي بن : وقال ابن أبي حاتم : طرقھ ھذه الطریق التي فیھا مبھم ، فقال في تفسیره 
جل سماه ، حدثنا حسین االشقر ، عن قیس ، عن االعمش ، عن سعید بن الحسین ، حدثنا ر

ُقل ال أْسألُكم َعلیِھ اْجرًا إّال الَموّدة ِفي  (:    لما نزلت ھذه اآلیة: جبیر ، عن ابن عباس قال 

                                                           
 . 23: الشورى ) 15(
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مة وولدھا فاط« : یا رسول اهللا من ھؤالء الذین أمر اهللا بمودتھم ؟ قال : قالوا  )16()الُقربى 
 .انتھى .  »

والحدیث یروى من غیر طریق االبھام ھذا ، ومثل ھذا لیس مظنة ان یجھلھ ابن كثیر ،   
، وحرب بن الحسن الطحان    وھو ُیروى عن حسین من طریق یحیى بن عبد الحمید الحماني

 .   ، والقاسم بن اسماعیل أبي المنذر وغیرھم

ولعل الصواب محترق ـ بالحاء المھملة » عن شیخ شیعي محترف « : وأما قولھ   
فاّما االحتراف . بحرارة البغض لھم )علیھم السالم(والقاف ـ أي محترق على اعداء أھل البیت

بالمھملة والفاء ، فانھ لم یكن في ذلك الزمان في دولة الشیعة حتى یحترف بالتشیع بل كان 
ان أھلي عّقوني « : َحّجاج من یحترف یحترف بالنصب ، كما قال بعضھم لما وصل عند ال

وأكثر العصور الماضیة كانت الدولة » وسموني علّیًا وال غنى لي عن صلة األمیر 
من بني امّیة ، ثم من بني العباس ، ثم من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والصولة العداء ذریة رسول اهللا

أي ( ل السنة والصراع قدیم بین أھ:    )  13ص   (وقد قال مقبل في ریاضھ . بعدھم 
وبحمد اهللا لم یزل الشیعة : وبین الشیعة المبتدعة ـ یعني امثال حسین االشقر ـ قال ) العثمانیة 
 .انتھى المراد . مقھورین 

فھذا یبین اّن االحتراف في زمن حسین بن حسن االشقر لم یكن بالتشیع في ذریة   
، فظھر ان صواب العبارة على قول ابن انما ھو بالنصب لھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

كثیر محترق ـ بالقاف ـ وھي عبارة أھل الحدیث المعھودة ، ھذا وقد مّر في حسین االشقر 
 .لم یكن عندي ممن یكذب ، وسبق تحقیق مفید في ذلك : اّن أحمد بن حنبل قال 

ابن روى عن شریك وزھیر ، و: في أول ترجمة حسین » تھذیب التھذیب « وقال في   
حّي ، وابن عیینة ، وقیس بن الربیع ، وھشیم ، وغیرھم ، وعنھ أحمد ابن عبدة الضبي ، 
وأحمد بن حنبل ، وابن معین ، والفالس ، وابن سعد ، ومحمد بن خلف الحدادي ، وعبد 

: الرحمن بن محمد بن محمد بن منصور الحارثي ، والكدیني وغیرھم ـ وفي اثناء ترجمتھ ـ 
ولیس كل ما روي عنھ من االنكار فیھ من قبلھ ، بل ربما كان من قبل من  :وقال ابن عدي 

( مات سنة : ان في حدیثھ بعض ما فیھ ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : قال . روى عنھ 
: وقال ابن الجنید : أخرج لھ النسائي حدیثًا واحدًا في الصوم ـ وفي آخر ترجمتھ ـ )  208

ال : فكیف حدیثھ ؟ قال : كان من الشیعة الغالیة ، قلت : قر فقال سمعت ابن معین ذكر االش
 .انتھى المراد . نعم كتبت عنھ : صدوق ؟ قال : قلت . بأس بھ 
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ھذا وقد انكر بعضھم بعض حدیثھ ألنھ یروي الفضائل وھم ینكرونھا ، واما اذا تفرد   
عنده « : ال یھولنك قولھم بھا الراوي أو كانت فضیلة كبرى فانھم یكونون اشد انكارًا ، ف

 .أو نحوھا فھم ینكرون ما ال یحق انكاره كما اوضحناه مرارًا » مناكیر 

على أبي بكر وعمر )علیھ السالم(فان تقدیم علي» من الشیعة الغالیة « : اما قول ابن معین   
اده عند ابن معین وأصحابھ غلو كما افاده ابن حجر في مقدمة شرحھ على البخاري ، فھذا مر

. ، وقد دل كالمھ على انھ صدوق ، وھذا من ابن معین عن معرفة بھ ألنھ قد لقیھ وأخذ عنھ 
وھو أیضًا من ابن معین انصاف واعتراف بالحق لیس تعصبًا لمذھب وال محاماة عن عقیدة 
، بخالف من تكلم فیھم فھم متھمون فیھ بعداوة المذھب والمحاماة عن العقیدة ، فكان كالم 

 .ن ھو الراجح اذ ھو شبھ االقرار وخالفھ دعوى بال بینة فھي ساقطة ابن معی

صلى اهللا (وقد صحح لھ الحاكم في المستدرك حدیثًا عن ام سلمة رضي اهللا عنھا ان النبي  

 3ج( وذلك في . كان اذا غضب لم یجترئ أحد منا یكلمھ غیر علي بن أبي طالب )علیھ وآلھ وسلم
 ) . 130ص

وذكر نزول اآلیة بالمدینة بعید فانھا مكیة ولم یكن لفاطمة اذ « : یر واما قول ابن كث  
 .الخ » ... ذاك أوالد 

بخصوصھا مكیة فھي دعوى تحتاج » آیة المودة « انھ ان اراد ان اآلیة  :فالجواب   
، ومن السور ما   وكون السورة مكیة ال یفید ذلك ألن السورة تنسب ألّول نزولھا. الى دلیل 
ھ بمكة وبعضھ بالمدینة ، على أّنا وان سلمنا نزولھا بمكة فال یمتنع نزولھا في نزل بعض

 .المدینة لتجدد السبب 

 .على ان ھذه الروایة لیس فیھا ذكر نزول اآلیة بالمدینة ، فال یعترض بھذا علیھا   

فھذه كلمة ال یصلح االعتراض بھا على » ولم یكن لفاطمة اذ ذاك ولد « : واما قولھ   
الذي ال ینطق عن الھوى ان ھو إّال وحي یوحى ، ألن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الم رسول اهللاك

كالمھ یكون عن خبر اهللا واهللا یعلم ما سیكون ، فال یحتاج الى ان یكون قد وجد لفاطمة ولد 
 .عند نزول اآلیة وثبوت الحكم في مودتھم 

بسند ذكره الى الواحدي یقول  ) 13ص 2ج( ھذا والحدیث رواه في فرائد السمطین   
انبأنا ابن حنان : انبأنا االمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي سماعًا علیھ قال : فیھ 

المزكي ، انبأنا ابو العباس محمد بن اسحاق ، حدثنا الحسن ابن علي بن زیاد السري ، حدثنا 
، حدثنا ، االعمش عن  یحیى بن عبد الحمید الحّماني ، حدثنا حسین االشقر ، حدثنا قیس

ُقل ال اسأُلكم َعلیھ اْجرًا إّال المودَّة ِفي  (لما نزلت :    سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال
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علي وفاطمة « : اهللا بمودتھم ؟ قال ) امرنا ( یا رسول اهللا من ھؤالء الذین : قالوا  )الُقربى 
 . »   وولدھما

قال ـ أي الطبراني ـ في الحدیث ) :  137ص 2ج( المحقق على شواھد التنزیل : قال   
) : أ /  125الورق /  1ج( من المعجم الكبیر )علیھ السالم(ـ من ترجمة االمام الحسن 113  ـ

حدثنا محمد بن عبد اهللا ، حدثنا حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حسین االشقر ، عن قیس 
 (لما نزلت : قال )رضي اهللا عنھ(، عن ابن عباس   بن الربیع ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر
یا رسول اهللا ومن قرابتك ھؤالء الذین : قالوا  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى 

 .انتھى .    »   علي وفاطمة وابناھما« : وجبت علینا مودتھم ؟ قال 

ب محمد أخبرنا أبو طال) : المكتبة االسالمیة . ط  307ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
بن أحمد ابن عثمان ، أخبرنا أبو محمد عبد العزیز بن أبي صابر اذنا ، حدثنا ابراھیم بن 
اسحاق بن ھاشم بدمشق ، حدثنا عبید اهللا بن جعفر العسكري بالرقة ، حدثنا یحیى بن عبد 
الحمید ، حدثنا حسین االشقر ، عن قیس ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن 

یا رسول اهللا : قالوا )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (لما نزلت  :عباس قال 
 . »علي وفاطمة وولدھما    «: من ھؤالء الذین أمر اهللا بمودتھم ؟ قال 

قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في  (: وفي شواھد التنزیل عند ذكر قول اهللا تعالى   
، أخبرنا أبو العباس الضبعي   حدثني القاضي أبو بكر الحیري: من سورة حمعسق  )القربى 

، حدثنا الحسن بن علي بن زیاد السري ، حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحماني ، حدثنا حسین 
االشقر ، حدثنا قیس ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما 

یا رسول اهللا من : قالوا  )ال اسألكم علیھ أجرًا إّال المودة في القربى  قل   (: لما نزلت : قال 
 .» علي وفاطمة وولدھا «  :  ھؤالء الذین أمرنا اهللا بمودتھم ؟ قال

أخبرنیھ الحاكم الوالد عن ابن شاھین ، حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، حدثنا عبید بن   
وأخبرنیھ أبو بكر . واه عن یحیى جماعة الحسن بن قنفذ البزار ، حدثنا الحماني ، ر

، أخبرنا أبو عمر الحیري ، أخبرنا الحسن بن سفیان ، حدثنا یعقوب بن سفیان ،   السكري
حدثنا یحیى بن عبد الحمید ، حدثنا حسین ، حدثنا قیس ، حدثنا االعمش ، عن سعید ، عن 

یا رسول اهللا من : قالوا  )  ًاقل ال اسألكم علیھ أجر   (لما نزلت ھذه اآلیة : ابن عباس قال 
لفظًا سواء إّال ما :  »علي وفاطمة وولدھا    «قرابتك الذین افترض اهللا علینا مودتھم ؟ قال 

 .عبرت 

أخبرناه أبو عبد اهللا الشیرازي ، أخبرنا أبو بكر الجرجاني ، حدثنا أبو أحمد البصري ،   
حدثنا یحیى ابن عبد الحمید الحماني : حدثنا محمد بن عیسى الواسطي وأحمد بن عمار قاال 
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، عن االعمش ، عن سعید ، عن ابن عباس    حدثنا حسین االشقر ، عن قیس بن الربیع: قال 
یا رسول اهللا ومن : قالوا  )قل ال اسألكم علیھ أجرًا إّال المودة في القربى    (لما نزلت : قال 

: وقال أحمد بن عمار . » وولدھما  علي وفاطمة« : ھؤالء الذین امرنا اهللا بمودتھم ؟ قال 
ثالث مرات » علي وفاطمة وولدھما    «: من قرابتك الذین افترض اهللا علینا مودتھم ؟ قال 

 .ورواه عن حسین بن حسن االشقر جماعة سوى یحیى . یقولھا 

حدثنیھ أبو حازم الحافظ من أصل سماعھ ، أخبرنا بشر بن أحمد ، أخبرنا الھیثم بن   
، حدثنا أحمد بن محمد بن زید بن سلیم ، حدثنا حسین االشقر ، حدثنا قیس ،   يخلف الدور

قل ال اسألكم علیھ  (: لما نزلت : عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
علي وفاطمة   «: یا رسول اهللا من ھؤالء الذین نودھم فیك ؟ قال : اآلیة ، قالوا )أجرًا 

 .» وولدھما 

حدثنا أبو : عبد القاھر البغدادي قاال  )17()ابن ( بو نصر المفسر وأبو منصور أخبرنا أ  
وأخبرنا . الحسن محمد بن الحسن السراج ، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن سلیمان الحضرمي 

وحدثني أبو . اھي ، حدثنا أبو بكر االسماعیلي ، أخبرني الحضرمي محمد بن عبد اهللا الرزج
عبد اهللا الدینوري ، حدثنا برھان بن علي الصوفي ، حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي ، 
حدثنا حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حسین االشقر ، عن قیس ، عن االعمش ، عن سعید 

 )قل ال اسألكم علیھ أجرًا إّال المودة في القربى  (لما نزلت : بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
علي وفاطمة «  :یا رسول اهللا من قرابتك ھؤالء الذین وجبت علینا مودتھم ؟ قال : قالوا 

 .وابناھا : وقال االسماعیلي . » وابناھما 

الدقاق ، حدثنا الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ وھو بخطھ عندي ، أخبرني مخلد بن جعفر   
حدثنا محمد بن جریر الطبري ، حدثني القاسم بن اسماعیل أبو المنذر ، حدثنا حسین بن 

، عن قیس ابن الربیع ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس في   حسن االشقر
علي وفاطمة والحسن : قال  )قل ال اسألكم علیھ أجرًا إّال المودة في القربى    (: قولھ تعالى 

 .انتھى .  )علیھم السالم(لحسینوا

اخبرنا ابو بكر محمد ابن عبد : قال )  141ص 1ج( واخرجھ المرشد باهللا في االمالي   
اخبرنا ابو القاسم سلیمان بن احمد : اهللا بن احمد بن ریذة قراءة علیھ باصفھان وانا اسمع قال 

: الحسن الطحان قال حدثنا حرب بن : حدثنا الحضرمي ، قال : بن ایوب الطبراني قال 
، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن    حدثنا حسین االشقر ، عن قیس بن الربیع

                                                           
 ) .المؤلف ( ثابتة في األم الخطیة ، وھي في نسخة أخرى غیر موجودة » ابن « كلمة ) 17(
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: قالوا  )قل ال أسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى   (: لما نزلت : قال )رضي اهللا عنھ(عباس
علیھم (علي وفاطمة وابناھما« : یا رسول اهللا ومن قرابتك الذین وجبت علینا مودتھم ؟ قال 

 .» )السالم

اخبرنا ابو الحسین احمد بن الحسین بن التوزي القاھي : وقال السید المرشد باهللا   
حدثنا ابو : اخبرنا ابو عبید اهللا محمد بن عمران المرزباني قال : بقراءتي علیھ ببغداد قال 

حدثنا محمد بن عیسى : ال حفص عمر بن داود بن عنبسة المعروف بابن بیان العماني ق
حدثنا الحسین بن الحسین : حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحماني قال : الواسطي ابو بكر قال 

لما : االشقر ، عن قیس بن الربیع ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 
رسول اهللا من ھؤالء یا : قالوا  )قل ال أسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (: نزلت 

 .انتھى . » فاطمة وولدھا « : ؟ قال    الذین امرنا اهللا عّزوجّل بمودتھم

قال )  149ص   (ویؤكد ھذه الروایة عن ابن عباس ما اخرجھ المرشد باهللا في االمالي   
اخبرنا ابو محمد عبد اهللا بن : اخبرنا محمد بن علي المكفوف المؤدب بقراءتي علیھ قال : 

حدثنا : حدثنا ابن بنت السدي قال :    حدثنا موسى بن ھارون قال: قال  )18(ن حیانمحمد ب
َوَمن  (:     الحكم بن ظھیر ، عن السدي ، عن ابي مالك ، عن ابن عباس في قولھ تعالى

. انتھى .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المواالة آلل محمد: قال  )19()   یقترْف َحسنًة َنزد َلھ ِفیھا ُحسنًا
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھذا من بقیة آیة المودة فھو یؤكد انھا في آل محمد

حدثنیھ الحسین بن محمد الثقفي ، : » شواھد التنزیل « وقال الحاكـم الحسكـاني فـي   
حدثنا ابو القاسم بن الفضل ، حدثنا علي بن الحسین ،  اخبرنا الحسین بن محمد بن حنش ،

حدثنا اسماعیل بن موسى ، حدثنا الحكم بن ظھیر ، عن السدي ، عـن ابي مـالك ، عـن ابن 
 .»  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومـن یقترف المودة آلل محمد« عباس ، 

ني ، حدثنا موسى بن اخبرناه عالیًا ابو بكر الحارثي ، اخبرنا ابو الشیخ االصفھا  
السدي ، عن الحكم بن ظھیر ، عن السدي ، عن ابي مالك ، عن  )20(ھارون ، حدثنا ابن بنت

ودة آلل الم: قال )ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنًا  (ابن عباس في قولھ تعالى 
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد

واخبرنا ابو عمر البسطامي ، حدثنا ابو احمد الجرجاني ، حدثنا الفضل بن مخلد ،   
حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري ، حدثنا الحكم بن ظھیر ، عن السدي ، عن ابي مالك ، 

                                                           
 ) .المؤلف . (  71ص:  2ھو أبو الشیخ كما في ج: قلت ) 18(
 . 23: رى الشو) 19(
 ) .المؤلف . ( » ابن ابنة السدي « غیر واضح في االم الخطیة ومصّحف ، ولفظھ في المطبوعة ) 20(
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صلى اهللا علیھ (مودة آلل محمدال: قال  )   ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنًا (: عن ابن عباس 

حدثونا عن ابي بكر السبیعي ، اخبرنا الحسن بن حمدان بن عبد اهللا : ثم قال الحاكم .  )وآلھ وسلم
البزار بالكوفة ، حدثنا الحسین بن نصر بن مزاحم ، حدثنا ابراھیم بن الحكم ، عن أبیھ ، عن 

مودة في آل : قال  )قترف حسنة ومن ی (: السدي ، عن ابي مالك ، عن ابن عباس في قولھ 
اخبرنا محمد بن علي بن محمد بن الحسن الجرجاني ، اخبرنا ابي .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد

، حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن عمر ابن غالب الحافظ ، حدثنا محمد بن احمد بن نصر 
اخبرنا ابي ، وحدثنا ابو ذر یحیى بن زید بن : محمد بن الحسن األشناني قال  )21(الترمذي و

حدثنا اسماعیل بن موسى ، حدثنا الحكم بن : العباس ، حدثنا عّمي علي بن العباس ، قال 
ومن  (: ظھیر عن السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى 

وقال ابن . ، واللفظ ألبي ذر  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المودة ألھل بیت النبي: قال  )یقترف حسنة 
ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا  (: في محبتنا أھل البیت نزلت : عن ابن عباس : غالب 
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوھاب ) :  195ص( وقال ابن المغازلي في المناقب  )حسنًا 

حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ، : مد عنبر بن عبد اهللا بن شوذب أخبرھم قال إجازة أن أبا أح
حدثنا محمد بن احمد بن أبي العوام ، حدثنا ابن الصباح الدوالبي ، حدثنا الحكم بن ظھیر ، 

المودة في آل : قال )ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنًا    (: عن السدي في قولھ عّزوجّل 
 . )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(الرسول

صلى اهللا (ومما یؤكد ھذه الروایة عن ابن عباس من حیث جعلھا في اولي قربى رسول اهللا  

: قال ) دار الكتب العلمیة . ط  144ص 11ج( ما اخرجھ ابن جریر في تفسیره  )علیھ وآلھ وسلم
ید بن ابي زیاد ، ثنا یز: ثنا عبد السالم قال : ثنا مالك بن اسماعیل قال : حدثنا ابو كریب قال 

فعلنا وفعلنا فكانھم فخروا ، فقال ابن عباس : قالت االنصار : عن مقسم ، عن ابن عباس قال 
صلى اهللا علیھ وآلھ (لنا الفضل علیكم ، فبلغ ذلك رسول اهللا: ـ أو العباس شك عبد السالم ـ 

: قالوا  كم اهللا بي ؟یا معشر االنصار الم تكونوا أذلة فاعز« : فأتاھم في مجالسھم فقال )وسلم
: قال ! بلى یا رسول اهللا : قالوا الم تكونوا ضالًال فھداكم اهللا بي ؟ : قال ! بلى یا رسول اهللا 
الم یخرجك قومك فأویناك : أال تقولون : ما نقول یا رسول اهللا ؟ قال : قالوا افال تجیبوني ؟ 

فما زال یقول حتى جثوا على : قال  ؟ او لم یكذبوك فصدقناك ؟ أو لم یخذلوك فنصرناك ؟
قل ال اسألكم علیھ اجرًا  (: فنزلت : قال . اموالنا وما في ایدینا هللا ولرسولھ : الركب وقالوا 

) : دار المعرفة . ط  121ص 4ج( قال ابن كثیر في تفسیره . »  )إّال المودة في القربى 

                                                           
 .) المؤلف ( مكان الواو » اخبرنا « في المطبوعة ) 21(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ن علي ابن عبد السالم ، وھكذا رواه ابن ابي حاتم عن علي بن الحسین ، عن عبد المؤمن ب
 .انتھى . عن یزید بن ابي زیاد ، وھو ضعیف باسناده مثلھ أو قریبًا منھ 

دعوى باطلة ، وقال السید عبد اهللا بن الھادي في » وھو ضعیف « : قولھ : قلت   
واما یزید بن :    في شرح الحدیث الرابع من احادیث الباب الثالث» كرامة االولیاء « حاشیة 
اد فھو مولى بني ھاشم ممن بایع زید بن علي ومن ثقات محدثي الشیعة ، روى حدیث ابي زی

یعني معاویة وعمروًا ،  »ان یركسھما اهللا في الفتنة « :  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(دعاء النبي
، فنال منھ رؤساء الحشویة »    سیلقون تشریدًا وتطریدًا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان آلھ« : وحدیث 

وقال . یكتب حدیثھ : وقال ابن عدي وابو زرعة .   انھ صدوق سّیئ الحفظ: وقد قال الذھبي 
ومن . خرج لھ مسلم مقرونًا واألربعة والبخاري تعلیقًا . ال اعلم احدًا ترك حدیثھ : ابو داود : 

 .انتھى .   ائمتنا الخمسة

د عرفت طریقتھم فیمن وق. دعوى غیر صحیحة » سّیئ الحفظ « : قول الذھبي : قلت   
رأوا اسالفھم اخذوا عنھ وھو من رواة الفضائل ان یجعلوا فیھ علة لتضعیف ما رواه من 

اما انھ سّیئ الحفظ ، واما انھ اختلط بآخرة او نحو ذلك ، وقد مر تفصیل ھذا ، . الفضائل 
یلھ فال فالقوم خصوم یجرون النفسھم تقویة بدعتھم بجرح الشیعة وتضعیفھم على ما مر تفص

 .یقبل منھم ذلك 

ذكره الزمخشري ، فقال . » علي وفاطمة وابناھما « : ھذا وحدیث تفسیر اآلیة بقولھ   
اخرجھ الطبراني وابن ابي حاتم والحاكم في مناقب الشافعي من : في تخریجھ ابن حجر 

روایة حسین االشقر ، عن قیس بن الربیع ، عن االعمش ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن 
 .انتھى المراد . عباس ، وحسین ضعیف ساقط 

وقد فعل ھكذا في تخریج الكشاف الذي اصلھ للزیلعي ، ولعلھ تبع فیھ الزیلعي في   
جرح الشیعة والمجازفة في ذلك ، فان الزیلعي یسرف في جرح الشیعھ وال یبالي كما ترى 

قد ذكر في التقریب ان اما ابن حجر فھو . وقد مّر الكالم فیھ » نصب الرایة « صنیعھ في 
 .حسینًا صدوق 

نعم والحدیث ایضًا ذكر المحب الطبري في ذخائر العقبى انھ اخرجھ احمد في المناقب   
وذكر لھ شواھد في كون )    307ص 2ج( وقد خرجھ تخریجًا واسعًا االمیني في الغدیر . 

 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اآلیة في آل محمد

» آیة المودة   «في سیاق تفسیر ھذه اآلیة » شواھد التنزیل « ي في قال الحاكم الحسكان  
وفي الباب عن أبي امامة الباھلي ، حدثني ابو بكر البردي ، اخبرنا ابو بكر محمد بن : 

 [بن عبد اهللا الطرسوسي  ]ثمل  [ابراھیم الصدفي المروزي قدم حاّجًا ان ابا الحسن سھل 
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ا ابو اسحاق ابراھیم بن الحسن بجندیسابور حدثنا الحسن حدثھم ببخارى ، اخبرن ]الدستري 
، حدثنا ابو عثمان الجحدري طالوت بن عباد عن فضال بن جبیر ،  )22(بن ادریس القشیري

ان اهللا خلق االنبیاء من « : )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(قال رسول اهللا: عن ابي امامة الباھلي قال 
اشجار شتى وخلقت انا وعلي من شجرة واحدة ، فانا اصلھا وعلي فرعھا والحسن 
والحسین ثمارھا واشیاعنا اوراقھا ، فمن تعلق بغصن من اغصانھا نجا ومن زاغ ھوى ، 

بین الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى یصیر كالشن البالي ثم ولو ان عبدًا عبد اهللا 
قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال  (: ، ثم تال لم یدرك محبتنا لكبھ اهللا على منخریھ في النار 

 .انتھى . »  )المودة في القربى 

اخبرنا ابو الحسن ) :  148ص 1ج( وفي ترجمة االمام علي من تاریخ دمشق   
قال ـ أي عبد العزیز الصوفي ـ : انبانا عبد العزیز الصوفي ، وذكر حدیثًا ثم قال  الفرضي ،

وانبانا ابن السمسار ، انبانا علي بن الحسن الصوفي ، انبانا سلیمان ابن احمد بن ایوب : 
الطبراني اللخمي باصبھان ، انبانا الحسین بن ادریس الحریري التستري ، انبانا ابو عثمان 

: باد البصري الصیرفي ، انبانا فضال بن جبیر ، انبانا ابو امامة الباھلي قال طالوت بن ع
االنبیاء من اشجار شتى ، وخلقني )   اهللا  (خلق « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا

وعلیًا من شجرة واحدة ، فانا اصلھا وعلي فرعھا وفاطمة لقاحھا والحسن والحسین 
ن من اغصانھا نجا ومن زاغ ھوى ، ولو ان عبدًا عبد اهللا بین ثمرھا ، فمن تعلق بغص

الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ، ثم لم یدرك محبتنا ألكبھ اهللا على 
 . »  )ُقل ال َاسألُكم علیھ اْجرًا إّال الَمودة ِفي الُقربى   (: ثم تال . منخریھ في النار 

ة اخرى عن شیخ آخر ، اخبرناه ابو الحسن الفقیھ ورواه علي بن الحسن الصوفي مر  
، انبانا عبد العزیز الكناني ، انبانا ابو نصر بن الجیان ، انبانا ابو ) الطرسوسي ( السلمي 

الحسن علي بن الحسن الطرسوسي ، انبانا ابو الفضل العباس بن احمد الخواتیمي بطرسوس 
و عثمان الجحدري طالوت بن عباد ، عن ، اخبرنا الحسین بن ادریس التستري ، انبانا اب

ان اهللا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: فضال بن جبیر ، عن ابي امامة الباھلي قال 
خلق االنبیاء من اشجار شتى وخلقني وعلیًا من شجرة واحدة ، فانا اصلھا وعلي فرعھا 

بغصن من اغصانھا نجا ، ومن  والحسن والحسین ثمارھا ، واشیاعنا أوراقھا ، فمن تعلق
ولو ان عبدًا عبد اهللا عّزوجّل بین الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف . زاغ ھوى 

                                                           
 .» الحسین بن ادریس التستري « ھكذا وقد جاء ذكره فیما بعد أنھ ) 22(
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:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم تال .عام ، ولم یدرك محبتنا الكبھ اهللا عّزوجّل على منخریھ في النار 
 .»  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (

والحدیث رواه المصنف ـ أي ) :  149ص 1ج ( قال المحقق على ترجمة االمام علي   
)  19ص /  36ج ( ابن عساكر ـ في ترجمة علي بن الحسن الطرسوسي من تاریخ دمشق 

اخبرنا ابو الحسن الفرضي ، انبانا عبد العزیز بن احمد ، انبانا ابو نصر المري ، انبانا : قال 
بن الحسن الطرسوسي ، انبانا ابو الفضل العباس بن احمد الخواتیمي  ابو الحسن علي

 . ، انبانا ابو عثمان الجحدري    بطرسوس ، انبانا الحسین بن ادریس التستري

ومتى كان .  )23()انَّما یتقبِّل اُهللا من المتقَّین  (: والحدیث موافق لقول اهللا تعالى  :قلت   
 .قبول كان قلیلھ وكثیره سواء العمل غیر م

« ، فاخرج الحاكم الحسكاني في )علیھ السالم(وقد روي تفسیر اآلیة عن أمیر المؤمنین  
اخبرنا ابو بكر ، اخبرنا ابو الشیخ االصبھاني الحارثي ، : في تفسیرھا قال » شواھد التنزیل 

ثنا قتیبة بن مھران ، حدثنا حدثنا عبد اهللا بن محمد بن زكریا ، حدثنا اسماعیل بن یزید ، حد
فینا آل « : عبد الغفور ابو الصباح ، عن ابي ھاشم الرماني ، عن زاذان ، عن علي قال 

قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في  (:   ثم قرأمحمد آیة ال یحفظ مودتنا إّال كل مؤمن 
صلى اهللا علیھ وآلھ (الى النبي، عن عبد الغفور ، فاسنده   ورواه مصبح بن الھلقام. »  )القربى 

 .انتھى .  )وسلم

» الثواب   «اخرج ابو الشیخ بن حبان في كتابھ ) :  4ط  308ص 2ج( وفي الغدیر   
فینا آل حــم آیة ، ال یحفظ مودتنا إّال كل « : قال )علیھ السالم(من طریق الواحدي عن علي

وذكره ابن حجر في .    »  )   في القربى قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة (: ثم قرأ  مؤمن
 .انتھى . » جواھر العقدین « والسمھودي في )  136وص 101ص( الصواعق 

دار الكتب العلمیة . ط  258ص( وقد بسط البحث في اآلیة ابن حجر في الصواعق من   
 ) . 259ص( في  )علیھ السالم(وكالم علي) 

رواه ایضًا في ترجمھ : ، عن ابي نعیم فقال » شواھد التنزیل « ورواه المحقق على   
حدثنا الحسین بن احمد بن علي : قال )  165ص 2ج( قتیبة بن مھران من تاریخ اصبھان 

ابو عبد اهللا ، حدثنا الحسن بن محمد بن ابي ھریرة ، حدثنا اسماعیل ابن یزید ، حدثنا قتیبة 
صلى اهللا (عبد الغفور ، عن ابي ھاشم ، عن زاذان ، عن علي قال رسول اهللا بن مھران ، حدثنا

علیكم بتعلم القرآن وكثرة تالوتھ تنالون بھ الدرجات ، وكثرة عجائبھ في « : )علیھ وآلھ وسلم

                                                           
 . 27: المائدة ) 23(
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قل ال  (: ثم قرأ  وفینا آل حــم انھ ال یحفظ مودتنا إّال كل مؤمن: ثم قال علي ) كذا (  الجنة
 .انتھى . »  ) اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى

حدثنا القاضي ابو : » االمالي « وقال المؤید باهللا احمد بن الحسین الھاروني في   
حدثنا ابو محمد عبد اهللا بن بشر : الفضل زید بن علي الزبري ابو الفضل النجار قراءة قال 

نا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدة الكوفي اخبر: بن مجالد بن نصر البجلي قال 
حدثنا خالد : حدثنا مرثد بن الحسن بن مرثد بن باكر ابو الحسن الكاھلي الطبیب قال : قال 

اخبرنا جابر بن یزید ، عن عامر بن واثلة : اخبرنا كامل بن العال قال : بن یزید الطبیب قال 
وأھل الشورى وحضرھم عبد اهللا  )علیھ السالم(خل عليكنت على الباب یوم الشورى اذ د: قال 

الى آخر حدیث المناشدة وفي  »بایع الناس ابا بكر « : یقول  )علیھ السالم(بن عمر فسمعت علیًا
انشدكم باهللا وبحق نبیكم ھل فیكم من أحد امر اهللا بمودتھ من السماء حیث    «: ضمنھ قال 

 .اللھم ال نعلمھ : قالوا  »   ؟   غیري)المودة في القربى  قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال (:   یقول
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 )علیھ السالم(خطبة الحسـن السبط

 

حدثنا ابو محمد الحسن بن محمد بن ) :  172ص 3ج( وقال الحاكم في المستدرك   
یحیى بن أخي طاھر العقیقي الحسني ، ثنا اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد 

حسین ، حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد ، حدثني الحسین بن زید ، عن بن علي بن ال
خطب الحسن ابن علي الناس حین قتل « : عمر بن علي ، عن ابیھ علي بن الحسین قال 

لقد قبض في ھذه اللیلة رجل ال یسبقھ االولون بعمل :   علي فحمد اهللا واثني علیھ ثم قال
یعطیھ رایتھ فیقاتل وجبریل عن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(هللاوال یدركھ اآلخرون ، وقد كان رسول ا

یمینھ ومیكائیل عن یساره ، فما یرجع حتى یفتح اهللا علیھ ، وما ترك على أھل األرض 
صفراء وال بیضاء إّال سبعمائة درھم فضلت من عطایاه ، اراد ان یبتاع بھا خادمًا ألھلھ ثم 

ومن لم یعرفني فانا الحسن بن علي وانا ابن النبي ایھا الناس من عرفني فقد عرفني : قال 
، وانا ابن الوصي ، وانا ابن البشیر ، وانا ابن النذیر ، وانا ابن الداعي الى اهللا باذنھ ، 
وانا ابن السراج المنیر ، وانا من أھل البیت الذین اذھب اهللا عنھم الرجس وطھرھم 

فقال تبارك وتعالى . ودتھم على كل مسلم تطھیرا ، وانا من أھل البیت الذي افترض اهللا م
قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى ومن یقترف حسنة (:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لنبیھ

 .انتھى .  »، فاقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت  )24()نزد لھ فیھا حسنًا 

واخرج البزار والطبراني ) :  259ص( مي وفي الصواعق المحرقة البن حجر الھیث  
من عرفني   «: من طرق بعضھا حسان انھ خطب خطبة من جملتھا )رضي اهللا عنھ(عن الحسن

َواتَّبعُت مّلة    (:    ثم تال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فقد عرفني ومن لم یعرفني فانا الحسن بن محمد
وانا من أھل  :ثم قال ،   انا ابن البشیر ، انا ابن النذیر: قال ثم . اآلیة  )25()آبائي ابراھیم 

صلى اهللا علیھ وآلھ (البیت الذین افترض اهللا عّزوجّل مودتھم ومواالتھم فقال فیما انزل على محمد

الذین افترض اهللا : وفي روایة .  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (:  )وسلم
قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى ومن  (: مودتھم على كل مسلم ، وانزل فیھم 

 .انتھى  .» واقتراف الحسنات مودتنا أھل البیت  )یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنًا 

                                                           
 . 23: الشورى ) 24(
 . 38: یوسف ) 25(
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ني حدث:    وما بعدھا فقال)  50ص( ورواھا ابو الفرج االصبھاني في مقاتل الطالبیین   
( حدثنا زید بن المعدل ، عن یحیى : حدثنا حسین بن نصر قال : احمد بن عیسى العجلي قال 

عن ) السبیعي ( حدثني اشعث بن سوار عن ابي اسحاق : شعیب ، عن ابي مخنف قال ) بن 
حدثنا عبد اهللا بن : وحدثني علي بن اسحاق المخرمي واحمد بن الجعد قاال . سعید بن رویم 
. حدثنا وكیع ، عن اسرائیل ، عن ابي اسحاق ، عن عمرو بن حبشي : قال عمر شكدانة 

حدثنا عمران بن عینیة ، عن : حدثنا عبد اهللا بن عمر قال : وحدثني علي بن اسحاق قال 
حدثنا عباد بن : وحدثني محمد بن الحسین الخثعمي قال . االشعث ، عن ابي اسحاق موقوفًا 

: قال )     كذا  (ت ، عن ابي اسحاق ، عن ھبیرة بن بریم حدثنا عمرو بن ثاب: یعقوب قال 
سنة اسألھ عن خطبة الحسن ) السبیعي ( كنت اختلف الى أبي اسحاق : قال عمرو بن ثابت 

بن علي فال یحدثني بھا ، فدخلت الیھ في یوم شات وھو في الشمس وعلیھ برنسة كأنھ غول 
صالحون ، قال : ابوك ؟ كیف اھلك ؟ قلت  كیف: فبكى وقال . من أنت ؟ فأخبرتھ : فقال لي 

حدثني : في خطبة الحسن بن علي بعد وفاة ابیھ ، قال :   في أي شيء تردد منذ سنة ؟ قلت: 
، وحدثني محمد ابن محمد الباغندي ، ومحمد بن حمدان الصیدالني )    كذا   (ھبیرة بن بریم 

علي بن جعفر بن محمد ، عن  حدثني عمي: حدثنا اسماعیل بن محمد العلوي قال :   قاال
دخل حدیث بعضھم في   زید بن الحسن ، عن ابیھ ـ) عن (  )26(الحسین بن زید بن علي ابن

علیھ (خطب الحسن بن علي بعد وفاة أمیر المؤمنین علي: حدیث بعض والمعنى قریب ـ قالوا 

في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ االولون بعمل وال یدركھ اآلخرون لقد قبض « :    فقال)السالم
فیقیھ بنفسھ ، ولقد كان یوّجھھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بعمل ، ولقد كان یجاھد مع رسول اهللا

ولقد . برایتھ فیكتنفھ جبریل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره ، فال یرجع حتى یفتح اهللا علیھ 
عرج فیھا بعیسى بن مریم ، ولقد توفي فیھا یوشع بن نون وصي  توفي في ھذه اللیلة التي

وما خّلف صفراء وال بیضاء إّال سبعمائة درھم بقیت من عطائھ اراد ان یبتاع بھا . موسى 
ایھا الناس من عرفني فقد : خادمًا ألھلھ ، ثم خنقتھ العبرة فبكى وبكى الناس معھ ثم قال 

انا ابن البشیر ، انا ابن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد عرفني ومن لم یعرفني فانا الحسن بن
النذیر ، انا ابن الداعي الى اهللا عّزوجل باذنھ وانا ابن السراج المنیر ، وانا من أھل البیت 
الذین اذھب اهللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ، والذین افترض اهللا مودتھم في كتابھ اذ 

. » فاقتراف الحسنھ مودتنا أھل البیت  )فیھا حسنًا ومن یقترف حسنة نزد لھ  (:   یقول
 .انتھى المراد 

                                                           
 .» بن « ولیس » عن « الظاھر أن الصحیح ھو ) 26(
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ولكن  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (: وقد سقط من الخطبة ھنا قولھ   
 (: وال یخفى ان قولھ  » والذین افترض اهللا مودتھم في كتابھ اذ یقول« : یدل علیھ قولھ 

ھ افتراض وانما ھو ترغیب ، فظھر ان قد سقط من ھذه الروایة لیس فی )ومن یقترف حسنة 
. وباهللا التوفیق  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (: دلیل االفتراض وھو قولھ 

مقاتل « والروایات السابقة تدل على ذلك ویحتمل انھ سقط من المطبوعة ال من اصل 
 .كثیر  فالنسخة ھذه فیھا غلط»   الطالبیین

حدثنا ) :   179ص   (وقال االمام ابو طالب یحیى بن الحسین الھاروني في االمالي   
اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن ابن عبید : قال  )رحمھ اهللا(ابو العباس احمد بن ابراھیم الحسني

حدثنا اسماعیل بن اسحاق الراشدي :   حدثنا علي بن العباس بن الولید الحمیري قال: قال 
علیھ (حدثنا اسماعیل بن یحیى بن عبد اهللا ، عن فطر بن خلیفة ان الحسن بن علي: ل قا

ـ الى  الحمد هللا وھو للحمد أھل« : قام في الناس خطیبًا فقال )علیھ السالم(لما اصیب علي)السالم
ا ، وان)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فانا الحسن بن محمدقولھ ـ 

ابن البشیر النذیر ، وانا ابن الداعي الى اهللا باذنھ السراج المنیر ، ونحن أھل البیت الذي 
قل  (: كان جبریل فیھم ینزل ومنھم یصعد ، ونحن الذین افترض اهللا مودتنا ووالیتنا فقال 

 .ا اختصرتھ من الخطبة ان. انتھى المراد . »  )ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى 

وورد عن االمام ) :  143ص   (قال المحمودي وھو المحقق  على شواھد التنزیل   
( من ترجمة معاویة من انساب االشراف )    361   (ایضًا كما في الحدیث )علیھ السالم(الحسین

حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن عبد اهللا : قال )  754أو ص/ أ /  79الورق /  2ج
كتب معاویة الى مروان وھو على : یمكر بنت المسور ، عن ابیھا قال  بن جعفر ، عن ام

المدینة ان یخطب زینب بنت عبد اهللا بن جعفر وامھا ام كلثوم بنت علي ، وامھا فاطمة بنت 
على ابنھ یزید ویقضي دینھ وكان خمسین ألف دینار ویعطیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

فبعث مروان الى ابن . ھا اربعمائة ویكرمھا بعشرة آالف دینار ویصدق. عشرة آالف دینار 
ان الخال والد : نعم ، واستثنى رضاء الحسین بن علي ، فأتى الحسین فقال لھ : جعفر فقال 

یا بنیة انا لم تخرج منا : وأمر ھذه الجاریة بیدك فاشھد علیھ الحسین بذلك ، ثم قال للجاریة 
نعم ، فأخذ بید القاسم بن محمد بن جعفر بن ابي طالب :  قالتغریبة قط أفامرك بیدي ؟ 

فأدخلھ المسجد وبنو ھاشم وبنو امیة وغیرھم مجتمعون فتكلم الحسین فحمد اهللا وأثنى علیھ 
ان االسالم دفع الخسیسة وتمم النقیصة واذھب الالئمة ، فال لوم على مسلم إّال « : ثم قال 

اهللا حقھا وامر برعایتھا وان یسأل نبیھ االجر لھ في امر مأثم ، وان القرابة التي عظم 
 .الخ     »   ...   بالمودة ألھلھا قرابتنا أھل البیت
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 .انتھى . ورواه ایضًا ابن عساكر في ترجمة مروان في تاریخ دمشق   

، حدثنا    حدثني محمد بن عمارة) :  144ص 11ج( وفي تفسیر ابن جریر الطبري   
لما : الصباح بن یحیى المري عن السدي ، عن ابي الدیلم قال  ثنا: اسماعیل بن ابان قال 

جيء بعلي بن الحسین رضي اهللا عنھما اسیرًا فأقیم على درج دمشق قام رجل من أھل الشام 
رضي اهللا (الحمد هللا الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة ، فقال لھ علي بن الحسین: فقال 

قرأت القرآن ولم اقرأ آل حــم : ؟ قال  اقرأت آل حــم: م ، قال نع: ؟ قال  اقرأت القرآن:  )عنھ
وانكم ألنتم ھم ؟ قال : قال  )ُقل ال اسألُكم َعلیِھ اْجرًا إّال اَلمودَة ِفي الُقربى  (ما قرأت : ، قال 

وھذا ذكره ابن كثیر في تفسیره وسكت علیھ ، وذكر ابن حجر في .    ، انتھىنعم : 
 . )علیھما السالم(الطبراني ، عن زین العابدین ، یعني علي بن الحسینالصواعق انھ اخرجھ 

ُقل ال َاْسألكم َعَلیھ اْجرًا إّال  (: ثم قال عّزوجّل : وقال زید بن علي في كتاب الصفوة   
ثم قال تعالى  )الَمودة ِفي الُقربى َوَمن یَقترْف َحسنًة َنزد َلھ فیھا ُحْسنًا انَّ اهللا َغُفور َشكور 

 .   فنحن ذوو قرباه دون الناس.  )َوآت ذا الُقربى َحقَّھ  ( :

في باب القول في معاونة الظالمین في » الزھد واآلداب « وقال الھادي في كتاب   
من سّود «  :انھ قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وبلغنا عن رسول اهللا: » االحكام « اواخر كتابھ 

التسوید ھاھنا ھو التكثیر ، فمن كثر : یحیى بن الحسین قال .  »علینا فقد شرك في دمائنا 
فقد شرك في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بنفسھ او بقولھ أو اعان بمالھ على محّق من آل رسول اهللا

ألسخط للسخط في  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في ابنھ ، وانھ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(دمھ ووتر رسول اهللا
ا فیھم من سائر الناس في أوالدھم ، وان لھذه األمة الضالة الحاملة ولده ، وارضى للرض

على المحسن المطھر منھم الذي ھو اسخط )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذنب المذنب من آل رسول اهللا
صلى اهللا علیھ (واكره لفعل ذلك المسيء من سائر الناس لموقفًا بین یدي اهللا یخاصمھا فیھ محمد

كأن لم یسمعوا اهللا سبحانھ وتعالى كیف امر : الحق بینھم اهللا ـ الى ان قال ـ ویحكم ب)وآلھ وسلم
قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة   (: نبیھ امرًا بان یفرض على االمة مودتھم فرضًا فقال 

بلى قد سمعوا ذلك بآذانھم وفھموا فرض اهللا فیھم بقلوبھم ، ثم رفضوا من بعد .  )في القربى 
حسدًا ، وكانوا كما قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ًا ، وتركوه عداوة وآلل رسول اهللاذلك رفض

الرحمن فیما نزل من آي القرآن فیمن كان قبلھم ممن عرف مثل ما عرفوا ثم جحد كما 
* َفلّما َجاءتُھم آیاُتنا مبصرًة َقالوا َھذا سْحٌر ُمبین  (: جحدوا فقال اهللا عّزوجّل فیھم 
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انتھى .  )27()ا َواستیَقنتھا انُفسُھم ُظلمًا وُعلوًا َفانظر َكیف َكان َعاقبُة المفِسدین َوجحدوا بھ
. 

 

 

                                                           
 . 14ـ  13: النمل ) 27(
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 تفسیر ابن كثیر آلیة المودة والجواب عنھ

 

تفسیر ھذه والحق : في بقیة كالمھ في آیة المودة عن ابن كثیر )  212ص( قال مقبل   
رضي اهللا عنھما كما رواه    اآلیة بما فسرھا بھ حبر االمة وترجمان القرآن عبد اهللا بن عباس

 .انتھى . البخاري 

یشیر الى ما قدمھ وھو ما ساقھ البخاري بسنده الى طاووس انھ سئل ابن عباس عن   
محمد ، فقال ابن عباس قربى آل : فقال سعید بن جبیر  )إّال المودة في القربى  (: قولھ تعالى 

إّال : لم یكن بطن من قریش إّال كان لھ فیھم قرابة فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عجلت ان النبي: 
 .ان تصلوا ما بیني وبینكم من القرابة 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ان التفسیر الذي ھو تفسیر رسول اهللا: وباهللا التوفیق  والجواب ،  

صلى اهللا علیھ وآلھ (وقد بینا فیما مّر قّوة روایة تفسیر اآلیة بآل محمدارجح بال خالف ، )وسلم

 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عنھ)وسلم

، وذلك قول   بتعدد الروایات عن حسین االشقر وابطال تضعیف حسین االشقر: اّوًال   
یكون الرجل وعلى أقل تقدیر . ال بأس بحدیثھ صدوق ، وانھ وثقھ ابن حبان : ابن معین فیھ 
 .حسن الحدیث 

انھ روى عنھ ابان » تھذیب التھذیب « واما شیخھ قیس بن الربیع فافاد في ترجمتھ في   
بن تغلب ، وشعبة ومات قبلھ والثوري ، وھو من اقرانھ ، وعبد اهللا ابن نمیر ، وابو معاویة 

: ثم قال . عنھ ، وعلي بن ثابت الجزري ، وعبد الرزاق ، ووكیع ، وعد كثیرًا من الرواة 
سمعت ابا حصین یثني على قیس بن الربیع : عن شعبة : قال ابو داود الطیالسي . وآخرون 

عفان عن معاذ بن معاذ قال لي : ادركوا قیسًا قبل ان یموت ، وقال : وقال لنا شعبة : قال 
یل ، وقال اال ترى الى یحیى بن سعید یقع في قیس بن الربیع ؟ ال واهللا ما الى ذلك سب: شعبة 

سمعت یحیى بن سعید ینقص قیسًا عند شعبة فزجره ونھاه ، : عبید اهللا بن معاذ ، عن ابیھ 
ھل سمعت من سفیان یقول فیھ یغلطھ أو یتكلم فیھ : وقلت لیحیى بن سعید : وقال عفان 

 .فما جاء فیھ بحجة : قال عفان . ال : لیحیى افتتھمھ بكذب ؟ قال : قلت . ال : ؟ قال   بشيء

، وعن ابي    قیس ثقة یوثقھ الثوري وشعبة: وقال حاتم بن اللیث الجوھري ، عن عفان   
ما رأیت احدًا : قلت البي الولید :    وقال عمرو بن علي. كان قیس ثقة حسن الحدیث : الولید 
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سمعت سفیان اذا : وقال ابو نعیم . انھ كان ممن یخاف اهللا : احسن رأیًا منك في قیس قال 
سمعت معاذ بن معاذ یحسن الثناء على : وقال عمرو بن علي : ًا اثنى علیھ ، ثم قال ذكر قیس

. ما رأیت بالكوفة اجود حدیثًا منھ : عن ابن عیینة : وقال سریج ابن یونس : قیس ، ثم قال 
 .انتھى المراد 

وقد ذكر في ترجمتھ خالف ذلك عن غیر من ذكرنا ، ولكن قد مر فیما قدمناه انھم   
ون یحیى بن سعید ، وھنا قد ذكر انھ لم یأت بحجة في كالمھ فیھ ، فاما شیخھ االعمش یتبع

فال كالم فیھما وال نزاع في جاللتھما وصدقھما . فمن ائمة الحدیث ، وكذا سعید بن جبیر 
 .وأمانتھما ، وإمامتھمًا في الحدیث 

ابن عباس التي  وبذلك تبین ان السند قوي ، ومع ھذا ما اقترن بھ من الروایة عن  
قّدمناھا في قضیة المفاخرة بین االنصار والعباس او ابن عباس ، وما قدمناه عنھ في قولھ 

قل ال اسألكم  (: وھي عقیب قولھ تعالى  )ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنًا  (: تعالى 
ح لكونھا فتأكدت الروایة عن ابن عباس وتأكد انھا ارج )علیھ اجرًا إّال المودة في القربى 

باب مدینة )علیھ السالم(ومع ذلك عضدتھا الروایة عن علي)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مرفوعة الى النبي
، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(العلم وكبیر الثقل الذي ال یفارق القرآن حتى یردا الحوض على النبي

وھم  )یھم السالمعل(وعن الحسن السبط واخیھ الحسین ، وعن زین العابدین علي بن الحسین
قرناء القرآن واولى بفھمھ لكونھم ساللة النبوة وصفوة صفوة العرب ، وكذلك وردت عن 
زید بن علي والھادي ، ولم نجد عنھم روایة تخالف ذلك بخالف الروایات عن ابن عباس 

كن فھي مختلفة ، بل اختلفت ایضًا الفاظ الروایة التي احتج بھا ابن كثیر ، فمن الفاظھا ما یم
الجمع بینھ وبین الروایات السابقة في الجملة ، اعني یمكن تفسیرھا بذوي قربى رسول 

 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 6ج   (فمن ذلك روایة البخاري في الباب الثاني من ابواب المناقب في صحیحھ   
ثنا حد:    ولفظھ»   فتح الباري« من اجزاء شرح البخاري البن حجر المسمى )  386ص

، عن ابن عباس رضي    مسدد ، حدثنا یحیى عن شعبة ، حدثني عبد الملك ، عن طاووس
صلى اهللا علیھ وآلھ (قربى محمد:    فقال سعید بن جبیر: قال  )إّال المودة في القربى  (اهللا عنھما 

« : زلت فیھ لم یكن بطن من قریش إّال ولھ فیھ قرابة فن)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان النبي: فقال )وسلم
 .انتھى .  »إّال ان تصلوا قرابة بیني وبینكم 

ویحیى ھو یحیى بن سعید القطان ، وھو عندھم ارجح من محمد بن جعفر ألن محمد   
بن جعفر قد رمي بالغفلة وان اثنوا على كتابھ ومدحوه بالصحة ، فمن این لنا انھ روى حدیثھ 

ثیر ، النھ من روایة محمد بن جعفر الملقب ھنا من كتابھ ؟ اعني الحدیث الذي ذكره ابن ك
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غندر ، فاذا كانت الروایة واحدة وأھل ھذا السند احفظ وابلغ في االتقان وابعد عن الغلط كان 
ھذا اللفظ ارجح من لفظ محمد بن جعفر ، ویحمل لفظ محمد بن جعفر على انھ روایة 

عتراض على ابن جبیر بالمعنى على ما توھم الراوي فكأنھ ظن ان ابن عباس اراد اال
»    قربى محمد« : فصرح بذلك في روایتھ ، وھذه الروایة عن ابن جبیر انما فیھا انھ قال 

لیفید سعید بن جبیر ان لیس المقصود إّال المودة في قرباكم ـ أي ان تودوا ارحامكم ـ بل 
وابھ على ھذه فصوبھ ابن عباس وبین في ج)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المقصود قربى رسول اهللا

من بطونھم قرابة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الروایة زیادة الحجة على قریش ، لكون قرابة رسول اهللا
ولم یرد ان . لھم ، فینبغي لھم ان یكونوا اقرب الناس الى مودة ذوي قرباه النھم ذوو قرباھم 

لم یكن بطن من قریش إّال ولھ : الن قولھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قریشًا كلھم قرابة رسول اهللا
صلى اهللا علیھ (فیھم قرابة ، یعني سببًا خاصًا غیر نسب قریش العام لھم المالقي نسب رسول اهللا

لھ في كل « : ، ولم یحتج ان یقول   كانت قریش كلھا اولي قرباه: ولو اراد ھذا لقال )وآلھ وسلم
اصة من بطون قریش ، فالمعنى ان فظھر ان القرابة قرابة أھل االسباب الخ»    بطن قرابة

وان قرابة ھؤالء )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لھ في كل بطن من تجب مودتھ لقرابتھ من رسول اهللا
وبین قریش ، فھي قرابة بینھ وبین قریش ، وھذا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مشتركة بین رسول اهللا

ظ قرابة بیني وبینكم بنصب قرابة الحدیث في البخاري في النسخة المجردة عن الشروح بلف
 .وتنوینھا ، وذلك یؤكد ما قلنا من انھا قرابة مشتركة 

 12ج( ویؤكد ان ابن عباس ال یعني ان قریشًا كلھم قرابة ما اخرجھ مسلم في صحیحھ   
: من جواب ابن عباس على نجدة بن عامر الحروري ) دار الكتاب العربي . ط  193ص

 .انتھى .    قربى من ھم ؟ وانا زعمنا أّنا ھم فابى ذلك علینا قومناوكتبت تسألني عن ذوي ال

َواْعلُموا أنَّما ِغنمُتْم ِمْن َشيء  (: واخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیر قول اهللا تعالى   
بن مطعم ، واخرج ابن جریر ھناك عن جبیر  )28()َوِلذي الُقربى ـ الى قولھ ـ َفأنَّ ِهللا ُخُمسُھ 

سھم ذوي القربى على بني ھاشم وبني المطلب  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لما قسم رسول اهللا: قال 
یا رسول اهللا ھؤالء اخوتك ال ننكر فضلھم لمكانك الذي : مشیت انا وعثمان بن عفان فقلنا 

نك بمنزلة جعلك اهللا بھ منھم ، أرأیت اخواننا بني المطلب اعطیتھم وتركتنا وانما نحن وھم م
انھم لم یفارقونا في جاھلیة وال اسالم انما بنو ھاشم وبنو المطلب شيء « : واحدة ؟ فقال 

 .یدیھ احداھما باالخرى )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثم شبك رسول اهللا »واحد 

                                                           
 . 41: االنفال ) 28(
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وقع في تفسیر ابن كثیر غلطة ولعلھا من المطبعة او النساخ ، فانھ قال في ) تنبیھ (   
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، : قال البخاري : ة تفسیر اآلی

 (: سمعت طاووسًا عن ابن عباس انھ سئل عن قولھ تعالى : عن عبد الملك بن میسرة قال 
عجلت ان : قربى آل محمد ، فقال ابن عباس : فقال سعید بن جبیر  )   إّال المودة في القربى

إّال ان تصلوا : فقال ) قرابة ( لم یكن بطن من قریش إّال كان لھ فیھم  )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (النبي
انفرد بھ البخاري ـ أي لم یروه مسلم او لم یروه من أھل . ما بیني وبینكم من القرابة 

 .انتھى . الصحاح إّال البخاري ـ ورواه االمام احمد عن یحیى القطان ، عن شعبة بھ 

ورواه االمام احمد ، غلط ألن روایة احمد ، عن محمد بن جعفر والذي رواه : فقولھ   
الذي : عن القطان ھو البخاري كما ذكرناه ، وقد اعترضھ المحقق على تفسیر ابن كثیر فقال 

 .امامنا في المسند عن محمد بن جعفر ، عن شعبة 

ن یحیى القطان فیكون اصل وابن كثیر مظنة ان یكون ذكر ان البخاري رواه ع :قلت   
 .ورواه عن مسدد عن یحیى القطان عن شعبة بھ ; العبارة 

بطریقین »    شواھد التنزیل« رواه الحاكم الحسكاني في . ھذا ، وبنحو ھذا اللفظ   
، عن طاووس ،    عن سھل بن بكار ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبد الملك بن میسرة: احداھما 

فیھ قرابة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بطن من بطون قریش إّال لرسول اهللا لم یكن: عن ابن عباس قال 
إّال ان تصلوا قرابة ما بیني  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (فنزلت اآلیة 

: ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن میسرة قال    عن سلیمان بن داود: والطریق الثانیة . وبینكم 
فقال ابن  )إّال المودة في القربى  (: سأل رجل ابن عباس عن قولھ : یقول  سمعت طاووسًا

عجلت ، انھ لم یكن فخذ من قریش إّال كان بینھم : القربى آل محمد ، فقال ابن عباس : جبیر 
قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في  (: قرابة فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وبین رسول اهللا

 .انتھى . أي إّال ان تصلوا قرابتي ، أو ما بیني وبینكم من القرابة .  )القربى 

» قرابة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّال كان بینھم وبین رسول اهللا« : وقولھ في ھذه الروایة   
اما بسبب الخطأ في . مخالف للروایات السابقة كلھا ، وقد كثر تغییر الرواة في ھذا المقام 

والمتعصبین للنواصب وخدم  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھواء اعداء آل رسول اهللالفھم ، واما أل
 .جملة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(السیاسة الدولیة أرادوا ان یصرفوا اآلیة عن آل رسول اهللا

عن طاووس ، عن ابن عباس ، : قال ابن كثیر بعد ذكر روایة عبد الملك بن میسرة   
والضحاك وعلي بن ابي طلحة ، والعوفي ، ویوسف بن مھران  وھكذا روى عامر الشعبي

 .انتھى . وغیر واحد عن ابن عباس مثلھ 
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 2ج( اما روایة الشعبي فھي معلة فان الحاكم أخرجھا في المستدرك في التفسیر : قلت   
 قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال   (: اكثر الناس علینا في ھذه اآلیة : عن الشعبي قال )  444ص

ان رسول : فكتبنا الى ابن عباس نسألھ عن ذلك ، فكتب ابن عباس  )المودة في القربى 
. الخ ... كان اوسط بیت في قریش لم یكن بطن من بطونھم إّال قد ولده )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 والعلة في ھذه الروایة ان الرسول بین ابن عباس والشعبي لم یذكر ، والخط قد یكون الشعبي
وھذا المقام ینبغي فیھ زیادة االحتیاط واالحتراز من . اغتر بخط غیر ابن عباس ولیس خطھ 

صلى اهللا (خداع بني أمیة وعمالئھم ، فان سیاستھم ودولتھم قامت على النصب آلل رسول اهللا

،    فآیة المودة البد ان تكون ھامة علیھم جّدًا لمعارضة ظاھرھا لسیاستھم ودولتھم)علیھ وآلھ وسلم
، فال بد ان    وأھم ما یھّم الدول ھو تثبیت دعائم الدولة وحمایتھا عما یخافون ان یزعزعھا

وال یبعد انھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یعملوا لتفسیر اآلیة الكریمة بما یصرفھا عن آل رسول اهللا
لھ احتالوا للشعبي برسول یسألھ عن اآلیة ویعرض لھ ان یرسلھ الى ابن عباس فإذا ارس

الشعبي امروا بإعداد جواب مشّبھ عن ابن عباس ، ألن المفسرین سیقتدون بھ وكثیر من 
الشیعة ستعمل بجوابھ ، فاوصلوه للشعبي عن ابن عباس ولم ینتبھ للتغریر مع انھ لم یكن من 
خلص الشیعة بحیث یتھم الرسول ویتأكد ، بل ھو متوسط بین الشیعة والنواصب ، فتقبل 

 .سن عنده الجواب بقبول ح

ومع ھذا ال یبعد ان ابن عباس قد كان في حال ذھاب بصره حین ال یكتب بیمینھ ،   
وانما ینسب الیھ الكتاب بناء على انھ امر كاتبھ ان یكتبھ والقرینة المقّربة الى ھذا قول 

اكثر الناس علینا في ھذه اآلیة ، فانھ یشیر الى انھ قد كان في تلك الحال قد كبر : الشعبي 
وصارت تتوارد الیھ األسئلة ویكثر الخوض معھ في العلم ، النھ قد صار من العلماء ، فلذلك 
ال یبعد ان ابن عباس في تلك الحال قد كان عمي ، وھذا لتأكید العلة وإّال فالكتاب علة مستقلة 
 ، وال سیما مع مخالفة الروایة لغیرھا من الروایات عن ابن عباس ، مع ان الحاكم الحسكاني

خالفني أھل الكوفة فیھا فكتبت الى ابن : عن الشعبي قال ) ابن ابي ھند ( قد رواھا عن داود 
ان تصلوني في   «: قال  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (: عباس في قولھ 

على اّما ما خالفھا فھو محمول . وھذا یمكن تفسیره بمثل تفسیر روایة عبد الملك .  »قرابتي 
خطأ الراوي في تفسیر كالم ابن عباس وروایتھ على المعنى الذي ظنھ الراوي ، مع ان 
عمدة القوم في ھذا الباب روایة البخاري ، وقد مر تفسیرھا بما یوافق روایة ابن عباس 

وحمل ابن عباس على موافقة التفسیر المرفوع أولى من حملھ على . المرفوعة التي قدمنا 
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(نھ الراوي عن النبيمخالفتھ ، مع كو
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ان تفسیر اآلیة بعموم القرابة یخالف روایتھ تفسیرھا بعلي وفاطمة وولدھا ، : فان قیل   
 فكیف قلتم حملھ على الموافقة اولى من حملھ على المخالفة ؟

ال  انھ یحتمل انھ جعل التفسیر بعلي وفاطمة وولدھا للمستفیض علیھم :فالجواب   
بدلیل الحدیث )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(للحصر ، والمراد عنده القرابة كلھم إّال من حاّد اهللا ورسولھ

فجعل اآلیة عامة في القرابة  »ال یدخل قلب احدھم االیمان حتى یحبكم هللا ولقرابتي « : 
وعلى  وجعل الحدیث للنص على علي وفاطمة وولدھا للتنبیھ على اصالتھم في معنى اآلیة ،

ان غیرھم یحتاج ان یكون على طریقتھم ، فمن كان من القرابة سلیمًا من المحادة هللا ورسولھ 
ومثل ھذا كثیر في التفسیر ، تفسیر اآلیة ببعض ما تدل علیھ للنص . والفجور وجبت مودتھ 

 في التفسیر علیھ ال إلفادة انھ تمام المعنى ، ومن طالع كتب التفسیر عرف ھذا ، وعلى ھذا
ال یكون ابن عباس مخالفًا لما رواه ، بخالف ما اذا فسرنا كالمھ بان اآلیة لیست في آل محمد 

 .اصًال ال عمومًا وال خصوصًا فانھ یكون قد خالف ما رواه فیما مر عنھ 

صلى اهللا (والحدیث ذكره ابن كثیر في تفسیره بعد ان جادل في تفسیر آیة المودة بآل محمد  

وال تنكر الوصاة بأھل البیت ) : دار المعرفة . ط  121ص 4ج( قال في تفسیره  )علیھ وآلھ وسلم
واالمر باالحسان الیھم واحترامھم واكرامھم ، فانھم من ذریة طاھرة من اشرف بیت وجد 
على وجھ األرض فخرًا وحسبًا ونسبًا ، وال سیما اذا كانوا متبعین للسنة النبویة الصحیحة 

كان علیھ سلفھم كالعباس وبنیھ وعلي وأھل بیتھ وذریتھ رضي اهللا الواضحة الجلیة ، كما 
« : قال في خطبتھ بغدیر خم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عنھم اجمعین ، وفي الصحیح ان رسول اهللا

حتى یردا علي الحوض ) كذا ( اني تارك فیكم الثقلین كتاب اهللا وعترتي ، وانھما لم یفترقا 
 «. 

، عن یزید    حدثنا یزید بن ھارون ، اخبرنا اسماعیل بن ابي خالد: وقال االمام احمد   
قلت یا رسول اهللا : بن ابي زیاد ، عن عبد اهللا بن الحارث ، عن العباس بن عبد المطلب قال 

: ان قریشًا اذا لقي بعضھم بعضًا لقوھم ببشر حسن ، واذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفھا قال : 
والذي نفسي بیده ال یدخل قلب الرجل « : غضبًا شدیدًا وقال )لیھ وآلھ وسلمصلى اهللا ع(فغضب النبي

 . »االیمان حتى یحبكم هللا ولرسولھ 

، عن    حدثنا جریر ، عن یزید بن ابي زیاد ، عن عبد اهللا بن الحارث: ثم قال احمد   
اّنا لنخرج :    فقال)مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(دخل العباس على رسول اهللا: عبد المطلب بن ربیعة قال 

ودّر عرق بین )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فنرى قریشًا تحدث ، فاذا رأونا سكتوا ، فغضب رسول اهللا
وھذا الحدیث » واهللا ال یدخل قلب امرئ ایمان حتى یحبكم هللا ولقرابتي « : عینیھ ثم قال 

 .انتھى . » القیم  القول« صححھ ابن تیمیة ، وذكر انھا قامت بھ الحجة كما حكاه صاحب 
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بالتثنیة »    ودّر عرق بین عینیھ« : بلفظ )  208ص 1ج( والحدیث في مسند احمد   
وقد . باالفراد وھو غلط ظاھر » بین عینھ « : وھو الصواب ، ووقع في تفسیر ابن كثیر 

زاد ابن كثیر في المعنى روایات ، منھا بعض احادیث الثقلین من مسند احمد وجامع 
حدثنا ابو داود سلیمان بن االشعث ، : ثم قال الترمذي ) :  191ص( ، ثم قال في الترمذي 

حدثنا یحیى بن معین ، حدثنا ھشام بن یوسف ، عن عبد اهللا ابن سلیمان النوفلي ، عن محمد 
قال رسول : بن علي بن عبد اهللا بن عباس ، عن ابیھ ، عن جده عبد اهللا بن عباس قال 

احبوا اهللا لما یغذوكم من نعمھ ، واحبوني بحب اهللا واحبوا أھل « :  )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(اهللا
ثم اشار ابن . حسن غریب انما نعرفھ من ھذا الوجھ : ثم قال ـ أي الترمذي ـ . » بیتي بحبي 

الحافظ ابو یعلى ، حدثنا سوید بن سعید ، حدثنا وقال : كثیر الى احادیث الكساء ثم قال 
سمعت ابا ذر وھو آخذ بحلقة الباب : مفضل بن عبد اهللا ، عن ابي اسحاق ، عن حنش قال 

صلى (، سمعت رسول اهللا   یا ایھا الناس من عرفني فقد عرفني ومن انكرني فانا ابو ذر: یقول 

فیكم مثل سفینة نوح من دخلھا نجا ومن تخلف  انما مثل أھل بیتي   «: یقول )اهللا علیھ وآلھ وسلم
 .ھذا بھذا االسناد ضعیف : ثم قال ابن كثیر . » عنھا ھلك 

قد ضعفوا كثیرًا من رواة الفضائل حتى ال ترى احدًا روى فضیلة تفرد بروایتھا  :قلت   
بال  إّال وقد ضعفھ بعضھم ألنھم ینكرونھا ویتھمون الراوي ، فال حكم لتضعیفھم النھ دعوى

 .حجة 

ال یدخل قلب رجل االیمان حتى یحبكم هللا « : واخرج الحاكم في المستدرك حدیث   
ھذا حدیث رواه اسماعیل : وقال )  333ص 3ج( اخرجھ في ترجمة العباس .  »ولرسولھ 

بن ابي خالد ، عن یزید بن ابي زیاد ، ویزید وان لم یخرجاه فانھ احد اركان الحدیث في 
) :  175ص 4ج( قال في . رواه من طریقین عن یزید بن ابي زیاد . ى انتھ. الكوفیین 

اخبرني ابو جعفر محمد بن علي ابن دحیم الشیباني بالكوفة ، حدثنا احمد بن حازم الغفاري ، 
ثنا محمد بن طریف البجلي ، حدثنا محمد بن فضیل ، عن االعمش ، عن ابي سبرة النخعي 

كنا نلقى النفر : قال )رضي اهللا عنھ(عباس بن عبد المطلب، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ال
: فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من قریش وھم یتحدثون فیقطعون حدیثھم ، فذكرنا ذلك لرسول اهللا

ما بال اقوام یتحدثون فاذا راوا الرجل من أھلي قطعوا حدیثھم ، واهللا ال یدخل قلب رجل   «
ھذا حدیث یعرف من حدیث یزید بن ابي زیاد ، .  »ولقرابتي االیمان حتى یحبھم هللا تعالى 

عن عبد اهللا بن الحارث ، عن العباس ، فاذا حصل ھذا الشاھد من حدیث ابن فضیل عن 
 .االعمش حكمنا لھ بالصحة 

 ) . 262ص   (واقره الذھبي وصححھ ابن حجر الھیتمي في الصواعق المحرقة  :قلت   
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ید بن ابي زیاد فحدثناه ابو العباس محمد بن یعقوب ، ثنا واما حدیث یز: قال الحاكم   
محمد بن اسحاق الصنعاني ، ثنا یعلى بن عبید ، عن اسماعیل بن ابي خالد ، عن یزید بن 

یا : قلت : قال  )رضي اهللا عنھ(ابي زیاد ، عن عبد اهللا بن الحارث ، عن العباس بن عبد المطلب
: قال . لقوا بالبشاشة واذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفھا  رسول اهللا اذا لقي قریش بعضھا بعضًا

والذي نفس محمد بیده ال یدخل قلب رجل االیمان حتى « : فغضب غضبًا شدیدًا ثم قال 
 .انتھى .  »یحبكم هللا ولرسولھ 

في فضل ) دار إحیاء التراث العربي . ط  50ص 1ج( وقال ابن ماجة في السنن   
حدثنا محمد بن طریف ، حدثنا فضیل ، ثنا االعمش ، عن ابي سبرة  : )رضي اهللا عنھ(العباس

كنا نلقى النفر من : النخعي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن العباس بن عبد المطلب قال 
ما « : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قریش وھم یتحدثون فیقطعون حدیثھم ، فذكرنا ذلك لرسول اهللا

ذا رأوا الرجل من أھل بیتي قطعوا حدیثھم ، واهللا ال یدخل قلب بال اقوام یتحدثون حتى ا
 .انتھى .  »رجل االیمان حتى یحبھم هللا ولقرابتھم مني 

من اجزاء عارضة ) دار الكتب العلمیة . ط  179ص 10ج( وقال الترمذي في جامعھ   
اد ، عن عبد حدثنا قتیبة ، حدثنا ابو عوانة ، عن یزید بن ابي زی: االحوذي شرح الترمذي 

اهللا بن الحارث ، حدثني عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس دخل 
یا رسول اهللا ما : ؟ قال  ما اغضبك: مغضبًا وانا عنده فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على رسول اهللا

ذلك فغضب رسول  لنا ولقریش اذا تالقوا بینھم تالقوا بوجوه مبشرة واذا لقونا لقونا بغیر
والذي نفسي بیده ال یدخل قلب رجل « : حتى احمر وجھھ ثم قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 .انتھى المراد . » ایمان حتى یحبكم هللا ولرسولھ 

 .ھذا حدیث حسن صحیح انتھى : قال الترمذي   

م في ترجمة محمد بن یزید أبي ھشا)  376وص 375ص 3ج( وفي تاریخ الخطیب   
حدثنا ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اهللا بن مھدي في سنة عشر وأربعمائة : الرفاعي 

، حدثنا القاضي ابو عبد اهللا الحسین بن اسماعیل المحاملي امالء في سنة تسع وعشرین 
وثلثمائة ، حدثنا ابو ھشام الرفاعي سنة اربع وأربعین ومأتین ، حدثنا محمد بن فضیل ، 

مش ، عن ابي سبرة النخعي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن العباس بن عبد حدثنا االع
كنا نلقى النفر من قریش وھم یتحدثون فیقطعون حدیثھم ، فذكرنا ذلك : المطلب قال 

 »واهللا ال یدخل قلب رجل االیمان حتى یحبكم هللا ولقرابتي « : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(للنبي
 .انتھى . 
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انبانا ابو الحسین ) : دار الكتب العلمیة . ط  167ص 1ج( بیھقي في الدالئل وقال ال  
( حدثنا یعقوب بن سفیان ) : قال ( انبانا عبد اهللا بن جعفر  ]حدثنا : قال  [ابن الفضل القطان 

، عن یزید بن ابي زیاد ، عن   حدثنا عبید اهللا بن موسى ، عن اسماعیل بن ابي خالد) : قال 
ان : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قلت لرسول اهللا:   ن الحارث بن نوفل ، عن العباس قالعبد اهللا ب

قریشًا اذا التقوا لقي بعضھم بعضًا بالبشاشة ، واذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفھا ، فغضب 
والذي نفس محمد بیده ال    «:    عند ذلك غضبًا شدیدًا ثم قال)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

 .الحدیث . » یدخل قلب رجل االیمان حتى یحبكم هللا ولرسولھ 

في ترجمة محمد بن سھل ابي )  317وص 316ص 5ج( واخرج الخطیب في تاریخھ   
اخبرنا محمد بن المظفر الحافظ لفظًا ، حدثنا ابو جعفر محمد ابن سھل بن : جعفر الجمال 

بن معاذ بن عیسى بن ضرار بن  محمد بن احمد بن سعید الجمال ، حدثنا ابو الحسن محمد
اسلم بن عبد اهللا بن جبیر بن اسد بن ھاشم بن عبد مناف ، حدثنا ابي ، حدثنا ابراھیم بن 

: ھراسة ، عن سفیان الثوري ، عن ابیھ ، عن ابي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت 
رسول اهللا انا لنعرف  یا: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اتى العباس بن عبد المطلب رسول اهللا

اما « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الضغائن في اناس من قومنا من وقائع اوقعناھا ، فقال رسول اهللا
ترجو : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، ثم قال رسول اهللاواهللا انھم ال یبلغون خیرًا حتى یحبوكم لقرابتي 

، ال اعلم ذكر فیھ عائشة ومسروقًا عن  »شفاعتي وال یرجوھا بنو عبد المطلب ؟  )29(سلھب
 .الثوري غیر ابن ھراسة والمحفوظ عن ابي الضحى ، عن ابن عباس 

كذلك اخبرنا محمد بن احمد بن رزق ، اخبرنا ابو سھل احمد بن محمد بن عبد اهللا   
حذیفة ، حدثنا سفیان الثوري ، عن ابیھ  القطان ، حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، حدثنا ابو

انك : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(جاء العباس الى النبي: ، عن ابي الضحى ، عن ابن عباس قال 
( ال یبلغوا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قد تركت فینا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت ، فقال النبي

ـ حّي من مراد ـ  یحبوكم هللا ولقرابتي ، اترجو سلھم حتىـ  االیمان :ـ أو قال  الخیر) كذا 
 .انتھى المراد .  »شفاعتي وال یرجو بنو عبد المطلب شفاعتي ؟ 

وال یقوى ما روي من حملھا على آل : وقال العالمة الشوكاني ) :  213ص( قال مقبل   
 .ق الكثیرة على معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطر)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(محمد

، واصح   اّن اصح تلك الطرق ھي عندكم روایة البخاري: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
روایتي البخاري عندكم روایة یحیى بن سعید القطان ، وقد بّینا انھ ال تعارض بینھا وبین 

                                                           
 .حّي من مراد » سلھم « كذا ، والصحیح ) 29(
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على آل  ألن روایة القطان لم تنف داللة اآلیة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(روایة حملھا على آل محمد
غایة ما في األمر . وكذلك روایة محمد بن جعفر عند البخاري كما اوضحناه فیما مر . محمد 

فیدخل فیھا كافة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ان روایة البخاري تدل على عموم القرابة قرابة رسول اهللا
لك تبین بطالن الروایات كأبي لھب ، وبذ)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بني ھاشم إّال من حاد اهللا ورسولھ

المعارضة للروایات التي ھي اصح من غیرھا عندكم ، والمعارضة للروایات التي ھي اصح 
 .من غیرھا عندنا ، ألن ھذه الروایات قد صح الجمع بینھا فبطل ما عارضھا 

ولم یبق إّال الترجیح بین خصوص اآلیة بعلي وفاطمة وولدھا للروایة المرفوعة ، أو   
وھذا یدل . للقرابة للروایة التي ھي عندكم اقوى ، ولظاھر اآلیة في اطالق القربى  التعمیم

اما خصوصًا ، .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على اتفاق الروایتین على تناول آیة المودة آلل محمد
ذا ، فاما الروایات التي ھي مخالفة لھ   واما لدخولھم فیھا دخوًال اّولّیًا لكونھم اقرب القرابة

ضرب سنده ال یصلح لمعارضة ظاھر اآلیة والروایات القویة : فھي ضعیفة ، النھا ضربان 
، وضرب فیھ حدیث عبد الملك بن میسرة ، بلفظ مخالف للفظھ الموجود عند البخاري من 

والمخالف لھما مرجوح عندكم التفاق . روایة یحیى بن سعید ، ومن روایة محمد بن جعفر 
خالفھ في لفظ الحدیث ، وعندنا لمخالفة ظاھر اآلیة واالحادیث التي  روایتي البخاري على

ویأتي قریبًا ان شاء اهللا تحقیق ظھور اآلیة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قدمنا في ان اآلیة في آل محمد
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في قرابة رسول اهللا

 (: وقولھ عّزوجّل : ن كثیر قال اما معنى اآلیة فھو كما قال اب) :  213ص( قال مقبل   
قل یا محمد لھؤالء المشركین من كفار : أي  )قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى 

ال اسألكم على ھذا البالغ والنصح لكم ما ال تعطونیھ ، وانما اطلب منكم ان تكفوا : قریش 
تؤذوني بما بیني وبینكم من شركم عني وتذروني ابلغ رساالت ربي ، ان لم تنصروني فال 

 .انتھى كالمھ . القرابة 

اّن ھذا التفسیر مخالف للظاھر من حیث جعلھا خاصة : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
صلى اهللا علیھ (بمشركي قریش خطابًا لھم وحدھم ، ومن حیث جعل حاصلھا طلب ان یكفوا عنھ

والدعوى االولى باطلة . كالم من اجلھ شرھم ، فجعل ھذا محط الفائدة الذي سبق ال)وآلھ وسلم
ألن سیاق اآلیة في الذین آمنوا وعملوا الصالحات من كافة عباد اهللا ، ألن أول اآلیة الكریمة 

وھذا خاص  )َذلَك الّذي ُیَبشُر اُهللا ِعباده الّذین آمنوا وعمُلوا الصَّالحات  (: قولھ تعالى 
المشركون ، وعام لعباد اهللا الذین آمنوا وعملوا بالذین آمنوا وعملوا الصالحات ال یدخل فیھ 

الصالحات من غیر فرق بین قرشي وغیره أو غربي أو رومي او حبشي ، فكل من آمن 
وعمل صالحًا فھو داخل فیھا ، ومنھم بالل وصھیب وابو ذر الغفاري وغیرھم من العرب أو 
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 ِعباده الذین آمنوا َوَعملوا َذلك الّذي ُیبشُر اُهللا (غیرھم فھم داخلون في قول اهللا تعالى 
ظاھره  )ُقل ال َاسألُكم علیھ اجرًا    (: من قولھ تعالى » علیھ « والضمیر في  )الصَّاِلحات 

 (: كما عاد الضمیر في قولھ تعالى )یبشر    (: العود الى التبشیر المفھوم من قولھ تعالى 
 .النھ اقرب ملفوظ  )اعدلوا  (: الى العدل المفھوم من قولھ  )اعدلوا ھو اقرب للتقوى 

فالظاھر عوده الیھ وال یصرف الى مرجع بعید غیر مذكور في اآلیة ألنھ تأویل بال   
إّال المودة في  (ال اسألكم على التبشیر بذلك الذي یبشر اهللا عباده الذین آمنوا : فالمعنى . دلیل 

وعملوا الصالحات على طریقة وھذا یدل على ان الخطاب لعباد اهللا الذین آمنوا .  )القربى 
 :االلتفات ، والداللة على ان الخطاب لھم من وجھین 

ان الكالم من أول اآلیة موّجھ الیھم لیرغبوا في االیمان والعمل الصالح ، : األول   
الذین آمنوا وعملوا ابشروا بذلك یا ایھا : فكانوا في المعنى مخاطبین من أول اآلیة كأنھ قال 

ال اسألكم علیھ  (: الصالحات ، فكان الظاھر من كون أول الكالم فیھم انھم المخاطبون بقولھ 
 . )أجرًا إّال المودة في القربى 

عائد الى التبشیر النھ اقرب ملفوظ » علیھ « انا قررنا ان الضمیر في  :الوجھ الثاني   
ن الخطاب للمبشرین النھ ال یصلح ان یقال للكفار یصلح عود الضمیر الیھ ، وذلك یدل على ا

الذین أبوا االیمان ، وفرض انھم یبقون على الكفر ال یؤمنون ، ال اسألكم على تبشیر غیركم 
ال اسألكم على التبشیر اجرًا لمن یقبل : اجرًا إّال أن تكفوا عني شركم ، وانما یصلح ان یقال 

مبني على فرض االیمان والعمل الصالح ال على البشرى فیؤمن ویعمل صالحًا ، فالكالم 
فرض اإلباء واالصرار على الكفر ، فظھر صحة داللة السیاق ان الخطاب للذین آمنوا 
وعملوا الصالحات وبطل جعلھا في مشركي قریش على تقدیر إبائھم عن االسالم 

 .وإصرارھم على الكفر 

د دخل في االیمان والعمل الصالح ، نعم ھذا الوجھ الثاني ال یمنع شمول الخطاب لمن ق  
ومن سیؤمن ویعمل صالحًا على معنى انھ متى آمن وعمل صالحًا دخل في البشارة وانھ ال 
یسأل علیھا اجرًا فیصرفھ عن االیمان خوفھ من المغرم ، وعلى ھذا تكون اآلیة دعوة الى 

عوة ودخولھم في االیمان والعمل الصالح ، والكالم في نفي االجر على فرض قبولھم للد
االیمان والعمل الصالح ال على فرض االصرار على الكفر ، فبطل جعلھ لھا خاصة 
بمشركي قریش وثبت انھا عامة لعباد اهللا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من أي اصل كانوا ، 

أي ال اسألكم على ھذا االبالغ الذي ھو :  )ال اسألكم علیھ اجرًا (: فھم مخاطبون بقولھ 
 .شیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اجرًا إّال المودة في قرباي تب
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واما دعوى ابن كثیر الثانیة ـ حیث جعل حاصل اآلیة ومحط الفائدة طلب المشركین ان   
شرھم ویذروه یبلغ رساالت ربھ ـ فوجھ بطالنھ ان ھذا الكالم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(یكفوا عنھ

وقد قررنا انھا في . كین خاصة وعلى فرض إبائھم عن االیمان مبني على ان اآلیة في المشر
الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، وان نفي االجر مبني على دخولھم في االیمان وقبولھم 
البشرى ، وعلى ذلك یكون االستثناء منھ تابع لھ في بنائھ على ھذا االساس ، فكأنھ قال لمن 

نات وال اسألك على ھذا التبشیر إّال المودة في ابشر بروضات الج: قد آمن وعمل صالحًا 
انك ان آمنت وعملت صالحًا : ، ولمن یطلب منھ االیمان ویفرض قبولھ للدعوة    القربى

، وال اسألك على ھذا التبشیر اجرًا من المال فیمنعك من قبولھ    كانت لك روضات الجنات
في واالستثناء مبني على فرض قبول فالن. خوف المغرم ، انما اسألك علیھ المودة في القربى 

البالغ ، اعني االیمان والعمل الصالح الذي علقت علیھ البشرى الن من ال یؤمن بھ وال 
یصدق بھ ال یتصور ان یطلب منھ االجر علیھ یعطیھ في حال جحده لھ وتحّرقھ على قارئھ 

عرُف في وُجوِه الّذین َكفروا َوإذا تتلى َعلیھم آیاُتنا بیِّنات ت (:    غیظًا ان اهللا تعالى یقول
فكیف یتصور ان یطلب منھم اجرًا .  )30()الُمنكر َیكاُدون یسُطون بالذین یتُلون َعلیھم آیاتنا 

یعطونھ في حال كفرھم وجحدھم بالقرآن وبغضھم لمن یقرؤه علیھم وكراھیتھم لھ ؟ وحینئذ 
رآن نفیًا مطلقًا غیر معلق في المعنى على ال یصلح نفي طلب االجر منھم مع تكذیبھم بالق

أي  )31()َام َتسأُلھم َاجرًا فُھم ِمن َمَغرم ُمثقلون    (: االیمان بھ وقبولھ ، ولذلك قال تعالى 
لیس لھم عذر في ترك االیمان وال علة یعتذرون بھا یلتفت الیھا النك ال تسألھم اجرًا من 

تكلفھم بھ غرامة باھظة فیعتذروا عن االیمان بھ بعجزھم عن دفع االجر لثقل غرامة المال 
والذي . فتحصل ان المعنى ال اسأل علیھ من یؤمن بھ اجرًا إّال المودة في القربى .    االجر

یؤمن بھ اذا سئل علیھ المودة في القربى ال یكون معناه ال أرید منك إّال أن تكّف عني شرك 
وھذا ألن . غ رساالت ربي ، بل یكون سؤال المودة في القربى على ظاھره وتدعني ابل

االستثناء تابع للمستثنى منھ ، فحیث كان الكالم من أولھ في من یؤمن كان االستثناء في من 
یؤمن وھذا واضح لمن انصف ، وسواء كان االستثناء متصًال حقیقة أو مجازًا ـ بأن جعلت 

جر حقیقة او مجازًا ، أم جعل االستثناء منقطعًا ـ فھو تابع المودة من جنس المسمى باال
ال اسألكم علیھ اجرًا ولكن اسألكم علیھ المودة في : للسیاق ال یخرج عنھ ألنھ یصیر كأنھ قال 

النھا متعلقة بھ النھ فعل وھي عقیبھ ، ولو جاز » اسأل « ال تفارق » علیھ « فكلمة . القربى 
ھ لجاز أن یفارقھ المفعول الذي ھو ضمیر المخاطبین بحیث ان تفارق الفعل وھي معمول
                                                           

 . 72: الحج ) 30(
 . 40: والطور  46: القلم ) 31(
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أي ولو من غیركم ، وھذا باطل الن االستثناء . یصح ان یقال ولكن اسأل المودة في القربى 
ولكن : في مثل ھذا یثبت الحكم المنفي بقیوده كما ال یخفى على منصف ، وحینئذ فكانھ قال 

 .اسألكم علیھ المودة في القربى 

الكالم یفید ان المودة في القربى في معنى الشكر أو المكافأة ، وان لم تكن اجرًا  وھذا  
بمنزلة اجر العامل الذي یعمل باالجرة ، بل على معنى شكر النعمة ورعایة الجمیل ، 

 .  وكاالحسان الى الوالدین)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كالصالة علیھ والسالم علیھ

ى ابن كثیر دعوى ال یدل علیھا تركیب الكالم مع انھ لو وعلى ھذا فقد ظھر ان دعو  
كان المقصود بھا ان یكفوا عنھ شرھم ویذروه یبلغ رساالت ربھ لكان التصریح بھذا أھم 

ُقل ال ُتسألون  (: ومثل  )32()   ُقل َیا أیُّھا الَكافرُون (: وأوفق لآلیات التي في ھذا المعنى مثل 
َوان كذَّبوك فقل لي عملي َولُكم َعَملكم (:   ومثل.  )33()منا َوال ُنسأل َعما َتعملون َعّما َاجر

فكان یحتج علیھم بالرحامة لیتركوه .  )34()انتم َبریئوَن مّما اعمل َوانا بريٌء مّما َتعملون 
بالرحامة لطلب المودة وال یذكر المقصود الذي ھو ان یتركوه ، النھ وشأنھ دون ان یحتج 

یمكن ان یتركوه وشأنھ وان لم یوّدوه والمودة امر بعید منھم النھم یغضبون لشركائھم 
« : ویبغضون من یخطئھم في الشرك ، ویزعمون انھ قد سفھ احالمھم وسب آلھتھم لقولھ 

ھم في ھذه الحال غیر مناسب مع كونھ غیر المراد فطلب المودة من »انھا ال تنفع وال تضر 
اما تركھ واجتناب اذیتھ رعایة للرحم فطلبھ اقرب من . االصلي الذي ھو ان یتركوه وشأنھ 

طلب المودة ، النھ یمكن ان یتركوه تجمًال وفرارًا من عار قطیعة الرحم وان كانوا 
یكون تركھم لھ متفرعًا  یضمرون بغضھ ، والمقصود ان یتركوه وشأنھ من دون شرط ان

ال اسألكم إّال ان :  على مودتھ ، فلو كان المقصود ذلك لكانت العبارة الموافقة لذلك ان یقول 
 .أو ال .    تكفوا عني شركم رعایة للرحم

، فبطلت دعوى    اسألكم إّال ان ال تقطعوا رحمي باذاكم ، او نحو ذلك بدون ذكر المودة  
یل ، وال یوافقھ علیھا إّال من ھو مجادل یرید الدفع عن مذھبھ ابن كثیر فھي دعوى بال دل

والتعصب ألسالفھ ، وإّال مقلد ال یحرر فكره من ربقة التقلید ، ومما یدل على انھا لیست في 
 (: بقولھ  )ُقل ال َاسألُكم َعلیِھ اجرًا إّال المودة في القربى    (: المشركین إتباع قولھ تعالى 

 . )35()ًة نزد َلھ ِفیھا ُحسنًا انَّ اَهللا َغفور َشُكور َوَمن َیقترف َحسن

                                                           
 . 1: الكافرون ) 32(
 . 25: سبأ ) 33(
 . 41: یونس ) 34(
 . 23: الشورى ) 35(
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وھذا لیس في المشركین وقد ظھر منھ ان المودة في القربى تكون حسنة تضاعف   
َوالذین  (: لصاحبھا والمشركون ال تضاعف لھم الحسنات ، بل ال تقبل منھم لقول اهللا تعالى 

اآلیة ،  )36()عة َیحسُبھ الظمآن ماء حتى إذا َجاءه َلم یجده شیئًا َكَفروا اعمالُھم َكسراب بقی
َوقدمنا ِالى َما َعمُلوا ِمن  (: ، وقولھ تعالى  )37()ِانما َیتقبل اهللا ِمن المتِقین  (: وقولھ تعالى 

َفمن َیعمل ِمن الصَّالحات َوُھو ُمؤمن َفال  (: وقولھ تعالى  ، )38()َعَمل َفجْعلناُه َھباء َمنثورًا 
 . )39()   ُكفران لسعیھ َوإّنا َلھ َكاتبون

 )َوَمن َیقترف َحسنًة نزد َلھ ِفیھا ُحْسنًا انَّ اهللا َغفوٌر شُكور  (: فظھر ان قولھ تعالى   
ان  )ال اسألكم علیھ اجرًا إّال المودة في القربى  (: لیس في الكفار ، وظھر من اتباعھ لقولھ 

المودة في القربى حسنة تضاعف ، وذلك یدل على انھا لیست في الكفار من أولھا الى آخرھا 
وذلك الن اسلوب القرآن یأتي على طریقة معروفة في مثل ھذا بجعل خاتمة اآلیة تتناول ما . 

منكم والسَّعة ان ُیؤُتوا ُاولي الُقربى َوالمساكین وال یأتل اولو الفضل    (: قبل الخاتمة نحو 
َوالمھاجرین في سبیل اِهللا ولیعفوا ولیصَفحوا أّال ُتحّبون اْن َیغفَر اُهللا لُكم َواهللا َغفور َرحیم 

عما  )أال تحبون ان یغفر اهللا لكم واهللا غفور رحیم  (: أال ترى انھ ال یصح قطع قولھ .  )40()
ھ وجعلھ كًال ما مستقًال ال عالقة لھ بما قبلھ ؟ بل أنھ یفھم من سیاق الكالم ان ما قبلھ من قبل

قل ال اسألكم علیھ اجرًا إّال  (: اسباب المغفرة ، فھكذا آیة المودة یفھم من ربط خاتمتھا بقولھ 
، فلذلك قلنا لیست في    انھ یكون حسنة وانھا تضاعف لصاحبھا )المودة في القربى 

 .  لمشركین كما زعم ابن كثیرا

 .» ان لم تنصروني فال تؤذوني بما بیني وبینكم من القرابة « : واما قولھ   

فقد بناه على انھا خاصة بالمشركین من قریش وان معناھا اثبات القرابة بینھ وبین كافة   
 .قریش 

ة من بطون قریش وقد قدمنا ان ابن عباس انما اراد اثبات القرابة ألھل االسباب الخاص  
، وانھ ال یجعل قریشًا كلھم قرابة ، واحتججنا لھ بما اخرجھ مسلم عن ابن عباس في جوابھ 

ولسنا نسّلم ان ابن عباس عنى انھا خاصة بمن ذكرھم من . على نجدة الحروري كما مر 
قریش ، النھ لم یذكر انھا خطاب لھم وحدھم دون غیرھم ، وجعلھا دالة علیھم ال یدل على 
ان الخطاب بھا لھم وحدھم ، النھ یمكن ان تدل علیھم وتدل على غیرھم مع انھ لم یذكر 
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 . 22: النور ) 40(
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وقد قررنا ان الخطاب بھا عام لعباد اهللا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من أي . المشركین 
صلى اهللا (البشر كانوا ، وانھ غیر خاص بقریش ، وذلك یدل على ان القربى قربى رسول اهللا

حیث لم )إّال المودة في القربى  (: على االطالق كما ھو ظاھر اآلیة في قولھ  )سلمعلیھ وآلھ و
فھذا القید ال دلیل علیھ ، بل قد ثبت بطالنھ بداللة » في القربى منكم « : یقیدھا بأن یقول 

سیاق اآلیة على عموم الخطاب ، الن عباد اهللا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیس بینھم 
كلھم قرابة ، كیف ومنھم من لیس من العرب فضًال عمن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(هللاوبین رسول ا

لیس من قریش فضًال عمن لیس لھ سبب قرابة وھو من قریش ، فالمودة في قربى رسول 
لیس معناھا المودة في قرباه من المكلفین بالمودة ، بل معناھا المودة في )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

أي ان تجعلوا قرباه ألقاربھ سببًا للمودة أي لمودة من )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(من اقاربھالقربى 
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حصلت لھ القربى أي قربى رسول اهللا

الثابتة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فتبین ان الواجب على المؤمنین المودة في قربى رسول اهللا  
ومن ھذا الباب قول اهللا . نى المودة فیھا ان یحبوا فیھا أي من اجلھا بینھ وبین اقاربھ ، ومع

 )41()َوِمن الّناس من یقول آمنا باهللا فإذا اوذي في اِهللا َجعل فتنة النَّاس َكعذاِب اِهللا  (: تعالى 
ذین َھاجروا في اهللا َوال (: وقولھ تعالى . » آمنا باهللا « : أي اوذي من أجل اهللا ؟ أي لقولھ . 

فان « : ونظیر ھذا الحدیث .    اآلیة)42()   ...   ِمن َبعد ما ُظلموا لنبوئنَُّھم في الدنیا حسنة
أي من اجلھ أي تحب اولیاءه  )43(»اوثق عرى االسالم ان تحب في اهللا وان تبغض في اهللا 

 .لھ من اجلھ وتبغض اعداءه من اج

 :وفي قصیدة دعبل بن علي الخزاعي   

 واھجر فیكم اسرتي وبناتي*** احب قصي الرحم من أجل حبكم 

 .وفي روایة   

 واھجر فیھم اسرتي وثقاتي*** احب قصي الدار من أجل حبھم 

صلى اهللا (فتبین بھذا ان ظاھر آیة المودة وجوب المودة على كل مؤمن ألقارب رسول اهللا  

منھم ، وذلك یدل على لزوم مودة قربى  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(في قربى رسول اهللا)معلیھ وآلھ وسل
ألن قرباه ال تكون سببًا لمودة اقاربھ إّال إذا كانت مودتھ قویة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا

صلى (حبھبحیث تسري إلى أقاربھ ، فجعل قرباه سببًا لمودة أقاربھ ، ابلغ في الداللة على شدة 

ال یؤمن احدكم حتى اكون أحب الیھ من نفسھ « : وھذا ھو المناسب لحدیث )اهللا علیھ وآلھ وسلم
                                                           

 . 10: العنكبوت ) 41(
 . 41: النحل ) 42(
مسند : وفي مسند االمام حنبل . » ... ان من اوثق عرى االیمان ان تحب في اهللا وتبغض في اهللا «  2الحدیث  236ص 69ج: بحار األنوار ) 43(

 .ان اوسط عرى االیمان ان تحب في اهللا وتبغض في اهللا  17793الكوفیین رقم الحدیث 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مناسب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(كما انھ في أقارب رسول اهللا.  )44(»وولده والناس أجمعین 
اما عدم ذكر . » ال یدخل قلب رجل االیمان حتى یحبكم هللا ولقرابتي « : للحدیث الماضي 

صلى اهللا علیھ وآلھ (االقارب في اآلیة فألن المعنى الذي سبق لھ الكالم ھو جعل قربى رسول اهللا

سببًا للحب رعایة إلحسانھ بإرشاد االمة الى الجنة ، ولذلك ال یكفي حبھم لسبب آخر )وسلم
بل ال بد من ان یحبھم لقربى رسول اهللا التي وجبت  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قربى رسول اهللا دون

، فحذف ذكر    ونظیر ھذا الحدیث ان تحب في اهللا وان تبغض في اهللا. مودتھم من اجلھا 
، انما سیق للحث على الحب في اهللا   المحبوب والمبغض ألن الكالم غیر مسوق لذكره

 . فھو مسوق لذكر السبب ال لذكر المحبوب والمبغض والبغض في اهللا

ُقل َما اسَأُلُكم َعلیھ من أجر إّال من  (: وتفسیرنا آلیة المودة ھو الموافق لقول اهللا تعالى   
والمراد إّال فعل من شاء ان یتخذ الى : قال في الكشاف .  )45()شاء أن َیتخذ إلى ربِّھ َسبیًال 

ومن جعل آیة المودة خطابًا للمشركین وجعل االستثناء لمودتھم ایاه في . انتھى . یًال ربھ سب
حال شركھم لیتركوا أذاه ، فقد جعل المستثنى فعل من ال یشاء ان یتخذ الى ربھ سبیال ، 
ونحن جعلنا المستثنى فعل من آمن وعمل صالحًا ، فكان تفسیرنا أصح ألن القرآن یفسر 

اعتمدناه في تفسیر اآلیة بالنظر الى أول اآلیة وآخرھا ، وبالنظر الى  وقد. بعضھ بعضًا 
اآلیات الدالة على حبوط عمل الكفار ، وبالنظر الى آیة سورة الفرقان ، فكل واحدة من 

ودل مجموعھما على ان المودة في القربى فعل من شاء ان یتخذ الى . اآلیتین تفسر االخرى 
نجعل في تفسیرھا اضمار كلمة ال دلیل علیھا أو إھمال كلمة من  وتحّرینا ان ال. ربھ سبیًال 

كلماتھا أو صرفھا عن ظاھرھا بال دلیل ، فما وافق ظاھرھا من الروایات فھو مقبول وما 
خالفھ فھو مؤّول أو مردود ، ألن القرآن ال یصرف عن ظاھره من أجل روایة ال یتعذر انھا 

وقد امرنا بالتمسك بالقرآن لننجو من الضالل ، .  )وآلھ وسلمصلى اهللا علیھ (مكذوبة على رسول اهللا
فلھذا كان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن الضالل االغترار بالروایات المكذوبة على رسول اهللا

وقد مر بسط الكالم في ھذا المعنى في . عطف الروایات على القرآن أولى من العكس 
 .الجواب عن ریاض مقبل 

ة في القربى فعل من اتخذ الى ربھ سبیًال ، فالنھا كما قدمنا تتوقف على اما كون المود  
مودة شدیدة ، ومودتھ بھذه الصفة ال تكون إّال ممن ھو )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(مودة رسول اهللا

محب لدینھ الذي جاء بھ وجاھد من اجلھ ، ومن كان محبًا لدینھ فھو محب هللا ، وھو یوافق 

                                                           
 .باختالف یسیر .  14الحدیث رقم . كتاب االیمان : صحیح البخاري ) 44(
 . 57: الفرقان ) 45(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وفي  )46(»من احبھ فقد احبني ومن احبني فقد احب اهللا «  :)یھ السالمعل(الحدیث في علي
والحدیث السابق )47(»من احبھما فقد احبني ومن احبني فقد احب اهللا « : )علیھما السالم(الحسنین

فظھر بھذا كون المودة في  )48(»ال یدخل قلب رجل االیمان حتى یحبكم هللا ولقرابتي « : 
احبوا اهللا لما یغذوكم « :  القربى فعل من اتخذ الى ربھ سبیًال ، وقد وافق ھذا التفسیر حدیث
وقد مر انھ اخرجھ  )49(»بھ من نعمھ ، واحبوني لحب اهللا ، واحبوا أھل بیتي لحبي 

 .حسن غریب : الترمذي وقال 

اخبرنا ابو النضر ) :  150وص 149ص 3ج( نعم واخرجھ الحاكم في المستدرك   
ثنا عثمان بن : سن احمد بن محمد العنبري قاال محمد بن محمد بن یوسف الفقیھ وابو الح

سعید الدارمي ، ثنا علي بن بحر بن بري ، ثنا ھشام بن یوسف الصنعاني ، وحدثنا احمد بن 
حدثنا صالح بن حبیب الحافظ ، : سھل الفقیھ ومحمد بن علي الكاتب البخاریان ببخارى قاال 

اهللا بن سلیمان النوفلي ، عن محمد بن  ثنا یحیى بن معین ، ثنا ھشام بن یوسف ، حدثني عبد
قال رسول : علي بن عبد اهللا بن عباس ، عن ابیھ ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 

احبوا اهللا لما یغذوكم بھ من نعمھ ، واحبوني لحب اهللا ، واحبوا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا
 . انتھى. ھذا حدیث صحیح االسناد . » أھل بیتي لحبي 

« وذكر الذھبي في تلخیصھ الحدیث وتصحیحھ ، وأقّره ، وكذلك صححھ السیوطي في   
، واخرجھ الخطیب في » شرح الجامع الصغیر « وصححھ العزیزي في » الجامع الصغیر 

اخبرنا الحسن بن : في ترجمة احمد بن رزقویھ )  160وص  159ص  4ج ( تاریخھ 
رنا احمد بن عبد اهللا بن نصر الذراع بالنھروان ، حدثنا النعالي ، اخب) كذا ( الحسین العباس 

ابو العباس احمد بن رزقویھ الوزان ، حدثنا یحیى بن معین ، حدثنا ھشام بن یوسف ، حدثنا 
: عبد اهللا بن سلیمان النوفلي ، عن محمد بن علي بن عبد اهللا ، عن ابیھ ، عن ابن عباس قال 

احبوا اهللا لما یغذوكم من نعمھ ، واحبوني لحب اهللا ،   «: )سلمصلى اهللا علیھ وآلھ و(قال رسول اهللا
 .انتھى المراد . رواه عن یحیى بن معین جماعة ھكذا . » واحبوا أھل بیتي لحبي 

اخبرنا ابو طالب محمد ابن احمد ) :  102وص 101ص( وفي مناقب ابن المغازلي   
، اخبرنا ابو عبد    یحیى الزیاتبن عثمان بن الفرج ، اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن 

، حدثنا ھشام بن یوسف ، عن عبد   اهللا احمد بن عبد الجبار الصوفي ، حدثنا یحیى بن معین
اخبرنا ابو نصر احمد بن : ثم قال ـ    إلى آخر السند ، والحدیث ـ... اهللا بن سلیمان النوفلي 

                                                           
 .ورواه الطبراني .  131و  129و  109:  9مجمع الزوائد ) 46(
 .، ورواه البزار وأحمد وابن ماجة  181ـ  179:  9مجمع الزوائد ) 47(
 . 165:  4و 208:  1دار إحیاء التراب العربي ، ومسند أحمد . ط  50ص:  1ج 11سنن ابن ماجة ، المقدمة ) 48(
 . 1ص 3ج: المستدرك ) 49(
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حمد الخیوطي ، حدثنا ابو موسى الطحان اجازة عن ابي الفرج احمد بن علي بن جعفر بن م
إلى آخر ... الطیب بن الفرخ ، حدثنا ابو داود سلیمان بن االشعث ، حدثنا یحیى بن معین 

 .السند 

واخرجھ الذھبي في میزانھ في ترجمة عبد اهللا بن سلیمان النوفلي قال فیھا لھ عن   
بن یوسف الزھري وثابت بن ثوبان وغیرھما ، فیھ جھالة ، ما حدث عنھ سوى ھشام ا

انبانا االرموي ، انبانا ابن : بالحدیث الذي اخبرناه االبرقوھي ابو الفتح وابن صرما قاال 
النقور ، انبانا الحسن الحربي ، انبانا ابو عبد اهللا الصوفي ، حدثنا یحیى بن معین ، حدثنا 

ن ابن ھشام بن یوسف ، عن عبد اهللا بن سلیمان النوفلي ، عن محمد بن علي ، عن ابیھ ، ع
احبوا اهللا لما یغذوكم بھ من نعمھ ، واحبوني لحب اهللا « : عباس قال علیھ الصالة والسالم 

 .انتھى . اخرجھ الترمذي عن ابي داود ، عن یحیى بن معین . » ، واحبوا أھل بیتي لحبي 

فال نسلم ، فقد صحح حدیثھ الحاكم والسیوطي » فیھ جھالة « : اما قولھ  :قلت   
حّسنھ الترمذي ، والرجل یمكن ان یعرف وان لم یرو عنھ إّال واحد ، فلو فرضنا والعزیزي و

انھ ما حدث عنھ سوى ھشام فال نسلم جھالتھ ، ألن ھذا انما یدل على الجھالة فیمن ال یعرف 
إّال بتعدد الرواة عنھ ، فاذا لم یرو عنھ إّال واحد لم تحصل طریق معرفتھ ، وال نسلم في عبد 

ویمكن ان . مان انھ من ھذا القبیل ، بل تصحیح حدیثھ وتحسینھ تعبیر عن معرفتھ اهللا بن سلی
، ویمكن ان یكون الرجل معروفًا إّال ان حدیثھ نادر فلم یرو   الراوي عنھ وثقھ وعرف بھ

 .عنھ إّال واحد لندرة حدیثھ ال لجھالتھ 

ھو ال یدل على انھ والحاصل ان كون الراوي عنھ واحد ال یدل على انھ مجھول ، انما   
معروف ، ولكن ال مانع من ان یعرف بتعریف من یعرفھ بالمشاھدة فدعوى جھالتھ الن 
الراوي عنھ واحد دعوى بال دلیل ، واالعتراض بالجھل بھ على من یدعي معرفتھ ال یحسن 

، وقد ذكره الذھبي في تلخیص   ، وال سیما مثل الحاكم والترمذي من أھل االطالع
وكذا صححھ ابن حجر الھیثمي في . تصحیحھ وأقره ، فلعلھ عرفھ بعد جھلھ بھ المستدرك و

صح خالفًا لما وھم فیھ ابن : قال ) دار الكتب العلمیة . ط  344ص( الصواعق المحرقة 
 .انتھى ... قال  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(الجوزي أنھ

تمد كالم الذھبي في النھ اع)  213ص( وبھذا بطل تضعیف مقبل للحدیث في طلیعتھ   
وبھذه الجملة تم البحث في تفسیر آیة المودة ، وباهللا التوفیق . المیزان ، وقد اجبنا عنھ 

والحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا على محمد وآلھ الطاھرین وسلم تسلیمًا یا أرحم الراحمین 
. 
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ث السفینة وقد تكلم في حدی »احبوا اهللا لما یغذوكم « : وبعد كالم مقبل في حدیث   
مضى في الجواب عن ریاض مقبل بیان قوة الحدیث بكثرة طرقھ وتعاضدھا ، كما مضى 
ھناك ان الحاكم صححھ ومضى ھناك جواب في بعض رجال السند الذي صححھ الحاكم 
وابطال اعتراض الذھبي علیھ فال نطیل باعادة ذلك ، ومحلھ في الجواب عن ریاض مقبل 

 .عقیب احادیث الثقلین 

 213ص   (والبد من ذكر كالم مقبل في الطلیعة ومناقشتھ في حدیث السفینة ، قال في   
ان مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح علیھ الصالة والسالم من ركبھا نجا ومن تخلف « ) : 

وفي » الجامع الصغیر    «ضعیف ، كذا رمز لھ السیوطي في . » عنھا غرق وھوى 
 .موضع آخر حّسنھ 

ان ھذا تدلیس وتغریر وتلبیس ألن السیوطي ذكر للحدیث روایتین احداھما : والجواب   
ضعفھا واالخرى حسنھا وذلك الختالف السبب ، ولیس كالمھ متناقضًا كما اوھم كالم مقبل 

. 

» .. ان مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح « : فالروایة التي ضعفھا اوردھا بلفظ   
 . اكم عن ابي ذر فقط الحدیث ونسبھ الى الح

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن « : والثانیة التي حّسنھا ھي بلفظ   
وھناك انھ اخرجھ البزار عن ابن عباس ، وعن ابن الزبیر والحاكم في  »تخلف عنھا غرق 

ه ففي الروایة االولى الحاكم وحده وھنا اضافھ الى روایة غیر. مستدركھ ، عن ابي ذر 
 3و ج 343ص 2ج( للتقویة فحصل انھ حسن ، وحدیث الحاكم اخرجھ في المستدرك 

: عن المفضل بن صالح ، عن ابي اسحاق ، عن حنش الكناني قال )  151وص 150ص
ایھا الناس من عرفني فانا من قد عرفتم ومن « :    سمعت ابا ذر یقول وھو آخذ بباب الكعبة
مثل أھل بیتي مثل سفینة « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(انكرني فانا ابو ذر ، سمعت رسول اهللا

. انتھى . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم . » نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق 
 . انتھى . مفضل خّرج لھ الترمذي فقط ضعفوه : قال الذھبي 

 .وقد مر الجواب في مفضل في الجواب عن ریاض مقبل عقیب حدیث الثقلین   

ضعیف بھذا االسناد : وذكره ابن كثیر في تفسیره في سورة الشورى وقال : قال مقبل   
الن فیھ سوید بن سعید وھو ضعیف ، وحنش وھو ابن المعتز وھو اضعف : قلت : ، قال 

 .منھ ، ومفضل بن صالح وھو منكر الحدیث كما قال البخاري وغیره 

اخبرنا میمون : من المستدرك )  2ج( ه في ان الحاكم روا: وباهللا التوفیق  والجواب ،  
. ، ثنا المفضل بن صالح    بن اسحاق الھاشمي ، ثنا احمد بن عبد الجبار ، ثنا یونس بن بكیر
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اخبرني احمد بن جعفر بن حمدان الزاھد ببغداد ، ثنا العباس : من المستدرك )  3ج( وفي 
 .، ثنا مفضل بن صالح بن ابراھیم القراطیسي ، ثنا محمد بن اسماعیل االحمسي 

: وقال الحافظ ابو یعلى ) :  161ص 7ج ( اما روایة ابن كثیر في تفسیره فقال فیھا   
 .انتھى المراد . حدثنا سوید بن سعید ، حدثنا مفضل بن عبد اهللا 

اما سوید بن سعید فروى في فضائل أھل البیت فال یبعد ان ینكر حدیثھ البخاري   
احتج بھ مسلم وروى عنھ البغوي : ھبي في المیزان في ترجمة سوید وقد قال الذ. واضرابھ 

وابن ماجة وخلق ، وكان صاحب حدیث وحفظ لكنھ عّمر وعمي ، فربما لّقن مما لیس من 
 .حدیثھ وھو صادق في نفسھ صحیح الكتاب 

 .   انتھى المراد. كان من الحفاظ : قال ابو حاتم صدوق كثیر التدلیس ، وقال البغوي   

غیر مسّلم ، وانما قد عرفناھم اذا وثقوا من یروي الفضائل او » ربما لقن « : وقولھ   
تغیر أو : كان قد حدث عنھ احد اعالمھم فلم یجسروا على تكذیبھ ، التمسوا لھ علة فقالوا 

 .اختلط او كان لھ أوراق سوء او نحو ذلك ، لیدفعوا ما یرویھ من الفضائل 

، فقال لھ   ما علمت إّال خیرًا: وروى المیموني عن احمد قال : قال الذھبي في ترجمتھ   
جاءه انسان بكتاب الفضائل فجعل علّیًا أّوًال واّخر ابا بكر فعجب ابو عبد اهللا من ھذا : رجل 
سوید صدوق اال انھ كان اعمى فكان یلقن : وقال صالح جزرة . لعلھ اولى من غیره : وقال 
ثقة ولما كبر قرئ علیھ ما فیھ بعض النكارة : وقال الدارقطني : وفیھا . س من حدیثھ ما لی

سوید ، عن ابي معاویة عن االعمش ، عن عطیة ، عن ابي : وفي ترجمتھ ) كذا ( فتخیره 
ھذا باطل عن ابي : قال ابن معین » الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة « : سعید حدیث 

ھذا الحدیث في مسند ) كذا ( فلما دخلت مصر ووجدت :    قطنيمعاویة ، قال الدار
 .المنجنیقي وكان ثقة عن ابي كریب ، عن ابي معاویة فتخلص منھ سوید انتھى 

فلیت یحیى بن معین علم ذلك لیخفف غضبھ على سوید وال یستعد لغزوه من : قلت   
یكفیھ تصحیح الحاكم أجل حدیث واحد لعلھ غلط فیھ ، واما مفضل فقد مر الجواب فیھ و

حدیثھ ، واما انكار القطانیة لما رواه من الفضائل فھو مبني على قاعدة غیر صحیحة فھو 
 .فرع على مذھبھم وعلى انحرافھم عن أھل البیت وشیعتھم فال التفات الیھ 

: فقال )    275ص 1ج( واما حنش فقد وثقھ الحاكم في المستدرك في كتاب الصالة   
 .انتھى . حبي ، یقال لھ ابو علي من أھل الیمن سكن الكوفة ، ثقة حنش بن قیس الر

وھذا ارجح من انكار من انكر حدیثھ لمخالفتھ لمذھبھ ألن التوثیق انصاف ،  :قلت   
واتباع لسوء الظن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(واالنكار تعصب للمذھب ومحاربة لفضائل أھل البیت

، فظھر اّن تضعیف    یما ابن حبان فانھ یجازف وال یباليدون استناد الى دلیل شرعي وال س
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ھذا السند ال ینبغي االلتفات الیھ النھ روي عن مفضل من ثالث طرق ، ومفضل قال ابن 
 .انتھى . انكر ما رأیت لھ حدیث الحسن وسائره ارجو ان یكون مستقیمًا : عدي 

، فالحدیث على   موثقوقد اجبنا في حدیث الحسن ، فظھر ان حدیثھ مستقیم وحنش   
أقل تقدیر من قسم الحسن لو لم یكن قد صححھ الحاكم ، فاما وقد صححھ الحاكم فذلك توثیق 
لمفضل وھو ارجح من انكار من ینكر المعروف وبذلك یرتقي الى درجة الصحة ، ألن 
 الحاكم انما انصف الحق لیس متھمًا بالمیل مع الشیعة ، فقد قدم في المستدرك فضائل ابي

بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، فدل ذلك على ان تصحیحھ للفضائل انما ھو انصاف وسعة 
 .اطالع 

انھ ھجر جماعة لذكرھم ابا بكر وعمر وذلك )علیھ السالم(وروى الحاكم في فضائل علي  
قلنا یا رسول اهللا : قال)علیھ السالم(وروى ھناك قبیلھ ان علیًا)  145ص 3ج( في المستدرك 

فعلم اهللا في : قال علي » ان یعلم اهللا فیكم خیرًا یول علیكم خیاركم « : علینا فقال استخلف 
وذلك یدل على ان الحاكم من شیعة ابي بكر ، وروى في . قلوبنا خیرًا فولى علینا ابا بكر 

 .   ذكر فضائل ابي بكر وعمر وعثمان فضائل كثیرة لھم

اللھم اني ابرأ الیك من دم عثمان « : قال )سالمعلیھ ال(ومما رواه في فضائل عثمان ان علیًا  
وكالمھ في فضائل عثمان یدل على انھ » ... ولقد طاش عقلي یوم قتل عثمان وانكرت نفسي

انھ شیعي مردود ، : ، فقول الذھبي في ترجمة الحاكم الماضیة  )علیھ السالم(یقدمھ على علي
فلیس  )علیھ السالم(ذا فمن ال یقدم علیًاالنھم قالوا في التشیع ھو محبة علي وتقدیمھ وعلى ھ

 .شیعیًا 

وروي الحدیث من طریق اخرى فیھا ضعیفان الحسن بن أبي جعفر : قال مقبل   
 .الجفري وعلي بن زید جدعان 

مسلم بن :   ان لفظ السند في المیزان في ترجمة الحسن بن ابي جعفر ھكذا :والجواب   
، انبانا ابن جدعان ، عن سعید بن المسیب ، عن ابي ابراھیم ، حدثنا الحسن بن ابي جعفر 

ومن تخلف عنھا ) كذا ( مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجى « : ذر مرفوعًا 
 .انتھى  .» ومن قاتلھم فكانما قاتل مع الدجال ـ وفي لفظ ـ  غرق ، ومن قاتلنا

ترمذي وابن ماجة ، وفیھا أي اخرج لھ ال) ق . الحسن بن ابي جعفر ت ( وفي ترجمتھ   
بصري معروف عن نافع وثابت البناني والناس ، وعنھ عبد الرحمن بن مھدي والحوضي : 

 .قال الفالس صدوق منكر الحدیث . وموسى بن اسماعیل 

 . )رحمھ اهللا(كان من خیار الناس: وقال مسلم بن ابراھیم : وفیھا   

 .یتعمد الكذب  وھو عندي ممن ال: وفي ترجمتھ وقال ابن عدي   
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كنت اسمع االصناف من خالي عبد : وفي آخر ترجمتھ عن ابي بكر بن أبي االسود   
ألیس قد كنت : فحدثني عن الحسن بن ابي جعفر فقلت لھ : الرحمن بن مھدي ـ الى قولھ ـ 

یا : یا بني تفكرت فیھ اذا كان یوم القیامة قام فتعلق بي وقال : ضربت على حدیثھ ؟ فقال 
. ل عبد الرحمن فیم اسقط عدالتي ؟ وما كان لي حجة عند ربي فرأیت ان احدث عنھ رب س
 .انتھى 

فظھر انھ صدوق وان من انكر حدیثھ انكره ال لحجة صحیحة ، بل لمخالفة المذھب ،   
او لغرابة وتھمة كاذبة ، او لروایة عنھ غیر صحیحة عنھ ، او لغلطة نادرة ال توجب الجرح 

 .وال التضعیف 

حاشیة كرامھ    «واما علي بن زید بن جدعان فقال فیھ السید عبد اهللا بن الھادي في   
واما علي بن زید فھو ابن جدعان ، : في الباب الثاني في شرح الحدیث الثاني » االولیاء 

كان احد األعالم واوعیة العلم ، جعلھ أھل البصرة مكان : قلت : وذكر كالمھم فیھ ، ثم قال 
 .ات ووثقھ یعقوب بن ابي شیبة الحسن لما م

صدوق وعداده في ثقات محدثي الشیعة ، وھو أي التشیع اعظم عیب : وقال الترمذي   
 .انتھى . علیھ عندھم ، قرنھ مسلم بغیره واخرج لھ االربعة ومن ائمتنا الخمسة وابو الغنائم 

 .ومحمد بن منصور المؤید باهللا وابو طالب والموفق باهللا والمرشد باهللا : الخمسة ھم   

یظھر ان سبب كالمھم فیھ تشیعھ وروایتھ الفضائل ثم تجنب امامھم یحیى بن : قلت   
 .، عن ابیھ    سعید القطان لحدیثھ ، وقد كان علي بن زید یتشیع كما ذكره ابن ابي حاتم

روى عن انس بن مالك وابي عثمان : » الجرح والتعدیل « وفي ترجمتھ في كتاب   
ي نضرة واوس بن خالد ، روى عنھ الثوري وشعبة وشریك وحماد بن سلمة النھدي واب

انبانا ابو : نا عبد الرحمن ، نا ابي وابو زرعة قاال : سمعت ابي یقول ذلك . وحماد بن زید 
 .انتھى .    ثنا علي بن زید وكان رفاعًا: سمعت شعبة یقول : الولید قال 

ھذا لیس جرحًا انما معناه انھ یرفع احادیث وغیره یرویھا موقوفة والراجح عند  :قلت   
، ومقتضى ھذا اذا    شعبة انھا موقوفة فھو في رأي شعبة یغلط في رفع بعض االحادیث

 .خالف غیره في الرفع ان یرجح الوقف عند شعبة 

سمعت حماد بن : ل نا عبد الرحمن ، نا ابي ، نا سلیمان بن حرب قا: قال في ترجمتھ   
 .كان علي بن زید یحدثنا الیوم بالحدیث ثم یحدثنا غدًا فكأنھ لیس ذلك : زید یقول 

في ترجمتھ انھ كان عثمانیًا » تھذیب التھذیب « حماد بن زید ذكر ابن حجر في  :قلت   
، ولذلك فھو مظنة ان یتعنت على الشیعي علي بن زید ویتطلب لھ النقص لعداوة المذھب 

راھیتھ ما یروي من الفضائل ، فیوھم انھ كان یقلب االحادیث من أجل انھ مثًال فسر الیوم ولك
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ما ابھمھ امس ، او فسر امس ما ابھمھ الیوم في حالة نادرة بحیث یصیر حدیث الیوم كأنھ 
انھ مر رجل جنب : غیر حدیث امس بسبب االختالف في االبھام والتفسیر ، كأن یقول 

اني جنب : مالك ؟ فقال : فاراد ان یسّلم علیھ فخنس یده ، فقال ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(برسول اهللا
. مر حذیفة او مر ابو ھریرة : ثم یرویھ الیوم الثاني فیقول . الخ ... ابرز ذراعك : ، فقال 

نا عبد : قال في ترجمتھ . وھذا مثال وال اعلم احدًا رواه باالبھام ولكن ذكرتھ لالفھام 
ان وھیبًا زعم : قلت لحماد بن سلمة : حدثني ابو سلمة قال : قال . ا عمر بن شبة الرحمن ن

كان ال یقدر على مجالسة علي بن زید انما : ان علي بن زید ال یحفظ الحدیث ، فقال وھیب 
 .كان یجالس علیًا وجوه الناس 

یث عن كان یحیى بن سعید یتقي الحد: وفي ترجمتھ باالسناد عن عمرو بن علي قال   
وكان عبد الرحمن بن مھدي یحدث عن الثوري وابن عیینة : علي بن زید ـ الى قولھ ـ 

 .انتھى المراد . وحماد بن سلمة وحماد بن زید عنھ 

، حتى جاء    فظھر انھ في االصل مرجع للحدیث اخذه عنھ ائمة الحدیث ووجوه الناس  
 .ضعفھ من القطانیة  یحیى بن سعید القطان واتقى حدیثھ وتبعھ في تضعیفھ من

لو :    أقول»    میزان الذھبي« قال مقبل ، بعد ان ذكر كالمھم في علي بن زید نقًال من   
 .حكم على حدیث ھؤالء رواتھ بالوضع لكان اولى 

قد بینا الجواب علیھ في ھؤالء الرواة بما یدل على انھ ال : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
( وقد رواه ابن المغازلي في المناقب . فضًال عن الوضع  یستحق ان یحكم علیھ بالضعف

اخبرنا ابو الحسن احمد بن المظفر بن احمد : من خمس طرق فقال )  101وص 100ص
، حدثنا ابو محمد عبد اهللا ابن محمد بن عثمان الملقب بابن  )رحمھ اهللا(العطار الفقیھ الشافعي

حمد ابن یحیى الصولي النحوي ، حدثنا محمد حدثني ابو بكر م: السقاء الحافظ الواسطي قال 
: بن زكریا الغالبي ، حدثنا جھم بن السباق ابو السباق الریاحي ، حدثنا بشر بن المفضل قال 

حدثني ابي عن ابیھ : سمعت المنصور یقول : سمعت المھدي یقول : سمعت الرشید یقول 
مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة « : )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال 

 .» نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا ھلك 

في ھذا السند محمد بن زكریا الغالبي تكلم فیھ بعض العثمانیة وذكر الكالم فیھ : قلت   
في شرح » حاشیة كرامة االولیاء « مقبل في طلیعتھ ، وحكى السید عبد اهللا بن الھادي في 

عن صاحب طبقات الزیدیة انھ قال في محمد )علیھا السالم(في وفاة فاطمةحدیث احمد ابن حنبل 
 .من رواة اخبار األئمة وفضائلھم فسبب جرحھ لذلك : بن زكریا الغالبي 
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عده ابن حبان في الثقات وخّرج لھ من أئمتنا ابو طالب والمرشد : قال السید عبد اهللا   
 .انتھى . باهللا 

اخبرنا محمد بن احمد بن عثمان ، اخبرنا ابو الحسین محمد ابن : قال ابن المغازلي   
المظفر بن موسى بن عیسى الحافظ اذنا ، حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي ، حدثنا 
سوید ، حدثنا عمر بن ثابت ، عن موسى بن عبیدة ، عن ایاس ابن سلمة بن االكوع ، عن 

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ل اهللاقال رسو: ابیھ قال 
 «. 

اخبرنا محمد بن احمد بن عثمان ، اخبرنا ابو الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن   
، حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان ، حدثنا سوید ، حدثنا المفضل بن عبد    عیسى الحافظ اذنا
صلى اهللا علیھ وآلھ (قال رسول اهللا: حاق ، عن ابن المعتمر ، عن ابي ذر قال اهللا ، عن ابي اس

 .» انما مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق « : )وسلم

، حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن  )رحمھ اهللا(اخبرنا ابو غالب محمد بن احمد بن سھل النحوي  
دثنا ابو یوسف بن سھل الحضرمي ، حدثنا محمد ابن عبد العزیز بن علي السقطي امالء ، ح

ابي رزمة ، حدثنا سلیمان بن ابراھیم ، حدثنا الحسن بن ابي جعفر ، حدثنا ابو الصھباء ، 
مثل أھل بیتي « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال 

اخبرنا ابو نصر بن الطحان . » یھا نجا ومن تخلف عنھا غرق مثل سفینة نوح من ركب ف
اجازة عن القاضي ابي الفرج الخیوطي ، حدثنا ابو الطیب بن الفرخ ، حدثنا ابراھیم ، حدثنا 
اسحاق بن سنان ، حدثنا مسلم بن ابراھیم ، حدثنا الحسن بن ابي جعفر ، حدثنا علي بن زید 

مثل أھل « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ال ، عن سعید بن المسیب ، عن ابي ذر ق
بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان 

 .انتھى  .» فكأنما قاتل مع الدجال 

وھذا السند االخیر من مسلم بن ابراھیم ذكره الذھبي في ترجمة الحسن بن ابي جعفر ،   
 .وقد مر 

اخبرنا النجار ، حدثنا ابو الحسن : قال )  91ص 12ج( واخرج الخطیب في تاریخھ   
علي بن محمد بن شداد المطرز ، حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي ، حدثنا ابو 
سھیل القطیعي ، حدثنا حماد بن زید بمكة وعیسى بن واقد ، عن أبان بن ابي عیاش ، عن 

انما مثلي ومثل أھل بیتي كسفینة « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سول اهللاقال ر: انس بن مالك قال 
 .انتھى  .» نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق 
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وفي طبعة  139ص 1ج( وفي ترجمة الحسین بن احمد من المعجم الصغیر للطبراني   
م الكبیر عن المعج)  247ص 2ج( وفي التحقیق على كتاب فرائد السمطین ) .  78ثانیة ص

حدثنا علي بن عبد العزیز وحدثنا مسلم بن ابراھیم ، : قال ) .  130الورق /  1ج( للطبراني 
حدثنا الحسن بن ابي جعفر ، حدثنا علي بن زید بن جدعان ، عن سعید بن المسیب ، عن ابي 

ركب فیھا مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من «  :)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: ذر قال 
آخر الزمان فكانما قاتل مع الدجال ) قاتلنا خ ل    (نجا ومن تخلف عنھا غرق ومن قاتلھم 

« . 

عن ابي العالء )  1ط  104ص 1ج( ورواه ایضًا الخوارزمي في مقتلھ : قال المحقق   
الحسن بن احمد الھمداني ، عن محمود بن اسماعیل االصبھاني ، عن احمد بن محمد بن 

ورواه ایضًا البزار كما رواه عنھ وعن الطبراني . عن سلیمان بن احمد الطبراني الحسین ، 
 .انتھى . في مجمع الزوائد 

اخبرنا :    من طریق الطبراني فقال)  151ص 1ج ( واخرجھ المرشد باهللا في االمالي   
حدثنا :  حدثنا علي بن عبد العزیز البغوي قال: أخبرنا الطبراني قال : ابو بكر بن ریذة قال 
حدثنا : بن أبي جعفر قال ) كذا والصواب الحسن    (حدثنا الحسین : مسلم بن ابراھیم قال 

قال رسول : قال  )رضي اهللا عنھ(، عن ابي ذر   علي بن زید بن جدعان ، عن سعید بن المسیب
ف عنھا مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخل« : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا

 . » غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال 

اخبرنا ابن ریذة قراءة علیھ باصفھان ) :  156ص 1ج ( وقال المرشد باهللا في االمالي   
حدثنا عبد اهللا : حدثنا الحسین بن احمد بن منصور سجادة قال : اخبرنا الطبراني قال : قال 

عبد اهللا بن عبد القدوس عن االعمش عن ابي اسحاق ، عن حدثنا : بن داھر الرازي قال 
من عرفني فقد : رأیت ابا ذر اخذ بعضادتي باب الكعبة وھو یقول : حنش بن المعتمر قال 

« : یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عرفني ومن لم یعرفني فانا ابو ذر الغفاري سمعت رسول اهللا
قوم نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا ھلك مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح في 

 .انتھى . » ومثل باب حطة في بني اسرائیل 

وقال ابو نعیم في . انھ اخرجھ ابن جریر عن ابي ذر )  85ص 13ج( وفي كنز العمال   
ثنا : ثنا اسماعیل بن عبد اهللا قال : حدثنا عبد اهللا بن جعفر قال ) :  306ص 4ج( الحلیة 

ثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن ابي الصھباء ، عن سعید بن جبیر ، : قال مسلم بن ابراھیم 
مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من « : )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال 

 .انتھى . » ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


والحدیث فیھا  )معلیھ السال(وذكر مشحم في تخریج صحیفة االمام علي بن موسى الرضا  
مرفوعًا انھ اخرجھ البزار عن ابن عباس ، وزاد انھ )علیھ السالم(بسندھا المعروف عن علي

اخرجھ ابو داود عن ابن الزبیر ، وكذا في شرح الجامع الصغیر للسیوطي في الطبعة القدیمة 
اخرجھ : صار لفظھ ، اما في الطبعة الجدیدة للجامع الصغیر فابو داود غیر مذكور ، بل 

البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر والحاكم في المستدرك عن ابي ذر حدیث حسن ، 
 .اخرجھ المال في سیرتھ : وحدیث ابن عباس ذكره المحب الطبري في ذخائر العقبى وقال 

حدثنا محمد بن عبد العزیز بن ربیعة ) :  22ص 2ج( وفي معجم الطبراني الصغیر   
ملیل الكوفي ، حدثنا ابي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ ، عن ابي  الكالبي ابو

یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا. سلمة الصائغ ، عن عطیة عن ابي سعید الحدیث 
انما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق وانما « : 

 .انتھى . » مثل باب حطة في بني اسرائیل من دخلھ غفر لھ مثل أھل بیتي فیكم 

اخبرنا الشریف ابو عبد اهللا محمد ابن علي ) :  154ص 1ج( وفي امالي المرشد باهللا   
اخبرنا ابو الحسین علي بن عبد الرحمن بن : بن الحسن الحسني بقراءتي علیھ بالكوفة قال 

حدثنا عبد العزیز بن : اس بن الولید البجلي قال حدثنا علي بن العب: ابي الشري البكائي قال 
، عن ابي سلمة الصائغ ، عن عطیة ،    حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد: محمد الكالبي قال 

انما مثل أھل « : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول اهللا: عن ابي سعید الخدري قال 
والحدیث قواه . انتھى . » تخلف عنھا غرق بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن 

وحسنھ السیوطي في الجامع الصغیر )  152ص  (ابن حجر في الصواعق المحرقة 
 .وصححھ الحاكم 

. اجمع علماء اآلل وشیعتھم على صحة حدیث السفینة : وقال االمام القاسم بن محمد   
حاشیة كرامة    «ن الھادي في ھو متلقى بالقبول افاد ھذا السید عبد اهللا ب: وقال القرشي 

 .» االولیاء 

وبھذه الجملة تبین ان تضعیفھ تعصب وان الحدیث صحیح لقوة االسانید التي تكلمنا في   
وابن عباس وابي ذر وانس وابي سعید  )علیھ السالم(رجالھا وتعدد الطرق وروایتھ عن علي

ن خذلھ اهللا فال یفیده ذلك وال وفي ذلك الكفایة لمن انصف فأما م. الخدري وسلمة بن االكوع 
 .اضعافھ 
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َوَلو َجاءتھم ُكلُّ آیِة َحتى َیروا العذاَب * انَّ الِذین حقَّت َعلیِھم َكلمُة ربَِّك ال ُیؤمنون  (  
 . صدق اهللا العظیم  )50()األلیم 

، وحاشا   لو حكم على حدیث رواتھ ھؤالء بالوضع لكان أولى: أقول : قال مقبل   
الرسول ان یقول فیھم ھذا القول ونحن نجده یصدر منھم ما یصدر من غیرھم ، فكما ان في 

 .غیرھم من االمة من یرتكب الكبائر ففیھم من یرتكب الكبائر وعلى ھذا فقس 

ان یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وحاشا رسول اهللا« : اّما قولھ : وباهللا التوفیق  والجواب ،  
فقد رویتم في الصحابة ما رویتم ولم تقولوا حاشاه ان یقول فیھم ھذا القول » ھذا القول فیھم 

كما مّر ذكره في الجواب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وفیھم منافقون وفیھم من احدث بعد رسول اهللا
 .عن ریاض مقبل 

ھا مریة فھذه فریة ما فی» ونحن نجده یصدر منھم ما یصدر من غیرھم « : واما قولھ   
ونحن ال نجد منھم من یصدر منھ : والباعث لھ علیھا الحقد والنصب لھم ولوال ذلك لقال 

بعض المعاصي التي تصدر من غیرھم لكنھ ال یتم لھ غرضھ بھذه العبارة والى اهللا المصیر 
. 

 .» فكما ان في غیرھم من یرتكب الكبائر ففیھم من یرتكب الكبائر « : واّما قولھ   

انھ ال یتناول حدیث السفینة من یفعل كبیرة فال یحكم لھ بمعنى حدیث  :اب فالجو  
السفینة ، وقد فعل كبیرة محققة وثبت عنھ ذلك بوجھ صحیح ، ال دعاوي النواصب الذین 
یكفرونھم ، كما كفر سلفھم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، وال دعاوي النواصب 

الفساق من ذلك واضح ال یحتاج الى استثناء ، الن الحاقدین علیھم والمجازفین ، وخروج 
َوال ُتطع من أْغفْلنا َقلبھ َعن ِذكرنا (: علم السامع بھ یغني عن استثنائھ ، وقد قال اهللا تعالى 

صلى اهللا علیھ (وحاشا الرسول« : ومن العجیب ان یقول مقبل  )51()واتبع َھواه وَكان َامره ُفرطًا 

مع ان سلفھ یوجبون طاعة الوالة الظلمة ویعتبرون القائلین بذلك » ان یقول فیھم ذلك )موآلھ وسل
من أھل السنة والجماعة والمخالف لھ خارجًا عن السنة والجماعة ، حتى من خرج على 

ان یأمر بطاعة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حاشا رسول اهللا: افال یقول مقبل . الحجاج بن یوسف 
یجعل الخروج علیھم خروجًا عن السنة والجماعة ؟ مع ان طاعة العلماء لھم  الظلمة ، وان

وامر الناس بطاعتھم والتحذیر من الخروج علیھم تدعیم للظلمة وتقویة لھم على الظلم 
َوَتعاوُنوا َعلى البرِّ والّتقوى وال َتعاونوا على اإلثم والُعدوان  (: والعدوان ، واهللا تعالى یقول 

                                                           
 . 97ـ  96: یونس ) 50(
 . 28: الكھف ) 51(
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ان )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حاشا رسول اهللا: افال یقول مقبل .  )52() إن اَهللا شدُید الِعقاِب واتّقوا اَهللا
یأمر بطاعتھم ؟ اما علي وفاطمة والحسن والحسین واالخیار االبرار االطھار من ذریتھم 

صلى اهللا (حاشا الرسول، ف  مثل زین العابدین واوالده الذین ھم امة یھدون بالحق وبھ یعدلون

واّما الملوك الجبابرة » أھل بیتي كسفینة نوح « : بزعم مقبل ان یقول فیھم )علیھ وآلھ وسلم
عن االمر بھا بزعم اسالف مقبل ، )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فطاعتھم سنة وجماعة ال ینزه الرسول

َوَمن كاَن ِفي َھذه أعمى َفھو ِفي اآلِخرة أعمى وأضلُّ  (این االنصاف ؟ واین اتباع الحق ؟ 
 . )53()سبیًال 

                                                           
 . 2: المائدة ) 52(
 . 72: االسراء ) 53(
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