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اي أَيُّ َها الْ َع ِز ُيز َم َّسنا َوأ َْهلَنَا الضُُّّر
وِجْئنا بِبِضاع ٍة مزجاةٍ فَأَو ِ
ف لَنَا الْ َكْي َل
َ ُْ
ْ
َ
َّق علَينا إِ َّن هللا ََي ِزي الْمت ِ ِ
ي
صدق َ
صد ْ َ ْ
َ ْ َُ َ
َوتَ َ
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« أان مدينة العلم وعلي ابهبا »
« فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا »
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لقد خلق هللا العامل ابلعلم ،وجعل العلم الس بق الكلي لق فقا  :هللاُ الَّذِي َخلَقَ َ
سََ َ َ
هللا
َل ُُ ُِِّ َََء دَي و
سَاوااٍ َا ِاََ اأَْ ِ
هللا َ
َ
َِْ َاََ ََّ َ
ِ ِاْلَ ُُ ََّ َََََ َََّّ ُُ اأَا ُْ ََََ ُُ ََّ ِلََْلَ ُااا ََ ََّ َ
دَي ََحو َط ِ ُُ ُِِّ ََء َِلاو ً .

هللا هبا علا اانس ان بع د خلق  ،فقا

أو ما أنز علا نبي

و « العلم » أو منة ام
َلَّ َر
َلَق اد ََْ َا َْ أاَ اأَُ َْ ُر الَّذِي َ
انَسَََوََ ِاَ َ
 :اد ََْ ِوسَ َ ِر َْ ِِّاَ الَّذِي َخلَقَ َخلَقَ ِ
انَسوََ او لَر ََْلَر فكأن يقو لالنسان:
ِولقَلَ ِر َ
َلَّ َر ِ
كنت أو حالك حيث كنت علقة أخس املراتق وأدانها ،فتكرمت عليك ،وأبلغتك إىل
أشرف املراتق وأعالها وهو « العلم » قا الزخمشري بتفسري اآلية:
« ك أن ليس وراا التكرإب اف ادة الفواا د العلمي ة تكرإب حي ث ق ا  :األكرإب ال يي علم ابلقلم علم
ا ِلنسان ما مل يعلم .فد علا كما كرم أبن علم عباده ما مل يعلموا ،ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل
نور العلم .ونب علا فض ل علم الكت اب ة ملا في من املن افا الع يم ة ال ا ي هبا إا هو ،وما
دون ت العلوإب وا قي د ا كم وا خ بهت ت أخب ار األولي ومق ااهتم وا كت ق هللا املنزل ة إا
ابلكتابة،
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ولوا هي ملا اس تقامت أمور الدين والدنيا ،ولو مل يكن علا دقيق حكمة هللا ولهتيف تدبريه دليل
إا أمر القلم وا لكفا ب ».
فكما النسان إمنا هو ابلعلم ...
إن لوا العلم مل خيش العبد رب تلك ا ش ية ال يعنيها تعاىل بقول :
َِ و ِي ِه الُْلَاو ُ .
ولواه مل يكن « األتقا » فيكون « األكرإب » عند هللا تعاىل كما قا :
َََقو ُُر .

ََََ هللاَ ِاَ
إََِّاو ََخ َ
إِ ََّ ََُ َْ َا ُُر ََِ َي هللاِ

ومن هنا يفض ل عز وجل العاملي علا من س واهم حيث يقو :
ب وأيمر من ا يعلم ابلرجوع إليهم والس ا منهم
َاالَّذَََِ ال ََْلَ ُااََ إََِّاو ََََ َذ َُّ ُْ َُالُاا اأَل و ِ
حيث يقو  :فَسَلَلُاا ََه َُ ال ِّذُِ ِْ إَِ ََُُُر ال ََْلَ ُااََ وا ريق أن األمر ابلس ا والتعلم
ق ََ َح أق
وااستهداا أمر ابلقبو والهتاعة وا ِلتباع ،وقد قا عز وجل أيضاََ :فَ َاَ ََُيِي إِلَ ال َح ِّ ِ
هَُ ََسَََ ِاي الَّذَََِ ََْلَ ُااََ

ف ََح ُُ ُااََ فالس ا يس تتبا ااتباع والهتاعة،
َََ ََُ َّ َ َ ََ َّاَ ال ََ ُِ ِّيِي إِالَّ َََ َُُيى فَاو لَ ُُر ََُ َ
لكن ااطاعة املهتلقة ا جتوز إا للعامل املعص وإب ،وإذا كان كيلك كان ص احق الواية الك ...
الْ ُسا َُ َاَُا ِلء اأَا ِْ ِاَ ُُر .
هللا َاََ ِطَُْاا َّ
قا تعاىلِ ََ :طَُْاا َ
واص هتفا هللا تعاىل امدا للنبوة وبعث ابلرس الة ،وأنز علي الكتاب وا كمة وعلم ما مل يكن
أعلم من  ...فلم يدخر وس عا
يعلم ،من التوراة وااجنيل  ...حىت أن ما بعث نبيا إا وهو
ومل أي جهدا هداية ا لق وتعليم الناس وإرش اد العباد  ...مس تس هال هيا الس بيل أنواع
املص اعق ،متحمال كل املش اق ،ص ابرا حليما  ...رؤفا رحيما  ...حىت قاإب أبيب وأمي بواجق
الرس الة خري قياإب ،وأد ما كان علي أبحس ن وج  ...وبقي ما علا من حول وامل مني ب من
بعده  ...وكالمنا هنا حو الصحابة خاصة ...
إن األخي والتعلم من ااستاذ  -أي اُستاذ  -يتهتلق قبل كل شيا وبعد
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الميان ب  :املالزمة التامة وااتص ا الش ديد ،والقلق العقو  ،واألذن الواعية  ...وكلما يكون
األس تاذ أرفا درجة وأرقا مرتبة ،وتكون مادة الدرس أدق وأعمق يكون توفر هيه الش رو
واألخي من علوم ؟!
الهتالق ألزإب وآكد  ...فما ظنك مبن يريد التعلم من النيب
أص حاب  ،كل علا قدر مالزمت ل واس تيعاب ملا يلقي ووعي ملا
نعم  ...لقد أخي من النيب
يقول  ...إذ كان فيهم من إذا رأوا جتارة انفض وا إليها وتركوه ،ومن كان يلهي الص فق ابألس واق،
ومن ك ان يس أل عن الت افه ا  ،ومن ك ان ا يفهم م ا يقو  ...حىت لق د جه ل بعأ أك ابرهم
أبس املعارف وأوليا األحكاإب ...
***
« ابلقرابة القريبة واملنزلة
 ...من علم أهل العامل مبوخ ع من رس و هللا
وكان علي
ا صيصة » « يتبع اتباع الفصيل اثر أم » « إذا سأل أعهتاه وإذا سكت ابتدأه » وكان « األذن
الواعية » ( ... )1فكان كما قا  ... « :علم الغيق اليي ا يعلم أحد إا هللا .وما س و ذلك
فعلم علم هللا نبي فعلمني ودعا يل أبن يعي ص دري وتض هتم علي جوا ي »  ...وهكيا كان
 ،واآلاثر والداال علا ذلك ا حتص ا كثرة  ...وهو ما ش هد ب
أعلم أص حاب رس و هللا
الرسو الكرمي والصحابة والتابعون:
فعن النيب
سلما » (.)2

أن قا لفاطمة « :زوجتك خري أم  ،أعلمهم علما وأفض لهم حلما وأوهلم

____________________
( .)1املس تدر  ،110 / 3تفس ري الهت ي  ،35 / 29حلية األولياا  ،67 / 1جمما الزوااد  ،131 / 1أس باب
النزو  329وغريها.
( .)2مسند أمحد  ،26 / 5جمما الزوااد  101 / 9و  ،114ااستيعاب  ،1099 / 3الرايض النضرة .194 / 2
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وقا  « :إن ألو أصحايب إسالما وأكثرهم علما وأع مهم حلما » (.)1
وقا  « :أعلم أم من بعدي علي بن أيب طالق » (.)2
وقا  « :علي عيبة علمي » (.)3
وقا
وقا
وقا
وقا

 « :قسمت ا كمة عشرة أجزاا ،فأعهتي علي تسعة أجزاا والناس جزاا واحدا » (.)4
 « :أقضا أم علي » (.)5
 « :أقضاهم علي » (.)6
 « :أعلم أم ابلسنة والقضاا بعدي علي بن أيب طالق » (.)7

وعن عمر أن قا  « :أقضاان علي » (.)8
وأن قا  « :علي أقضاان » (.)9
وأن كان يقو  « :ا أبقاين هللا بعد اي علي »()10
وأن كان يقو  « :لوا علي هللك عمر » (.)11
وعن س عد بن أيب وقان أن وقف علا قوإب جمتمعي علا رجل فقا  « :ما هيا؟ فقالوا :رجل
يش تم علي بن أيب طالق .فتقدإب س عد ،فأفرجوا ل حىت وقف علي فقا  :اي هيا علا ما تش تم
علي بن أيب طالق؟! أمل يكن أو من أسلم؟ أمل
____________________
( .)1كنز العما .13 / 6
( .)2كنز العما .153 / 6
( .)3اتريخ بغداد  ،158 / 4كنز العما .153 / 6
( .)4حلية األولياا .65 / 1
( .)5فتح الباري  ،136 / 8الرايض النضرة  ،198 / 2مصابيح السنة .277 / 2
( .)6ااستيعاب .1102 / 3
( .)7كفاية الهتالق .190
( .)8ااستيعاب .1102 / 3
( .)9حلية األولياا  ،65 / 1اتريخ ابن كثري  ،2359 / 7الرايض النضرة .198 / 2
( .)10الرايض النضرة  ،197 / 2فيأ القدير .357 / 4
( .)11ااستيعاب  ،1103 / 3فيأ القدير .357 / 4
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؟ أمل يكن أزهد الناس؟ أمل يكن أعلم الناس .)1( » ...
يكن أو من صلا ما رسو هللا
وعن ابن عباس « :و هللا لق د أعهتي علي بن أيب طالق تس ع ة أعش ار العلم ،وأمي هللا لق د
شارككم العشر العاشر » (.)2
وعن أيب سعيد ا دري « :أقضاهم علي » (.)3
وعن ابن مسعود « :كنا نتحدث أن أقضا أهل املدينة علي » (.)4
وعن عااشة « :علي أعلم الناس ابلسنة » (.)5
وعن عهتاا « :أن س ئ ل :أكان أص حاب ام د أح د أعلم من علي؟ قا  :ا و هللا ما
أعلم »(.)6
ورجوع الص حابة إلي املعض ال وعدإب رجوع إىل أحد منهم ش يا مش هور ،كما نص
علي األعالإب ك ا افو النووي بن ت من ( هت يي ق األ اا واللغ ا ) ،واس تن اد يا العلوإب
ااسالمية إلي من القضااي الثابتة املتسامل عليها ...
***
من يا الص حابة  ...حديث « أان مدينة
ومن أقو األدلة علا أعلمية أمري امل مني
ابألس انيد والهترق املعت ة
العلم وعلي ابهبا »  ...هيا ا ديث الوارد عن رس و هللا
كتق الفريقي ،ول ألفاظ خمتلفة وش واهد متكثرة ،حىت نص اعة من علماا أهل الس نة علا
كون
____________________
( .)1املستدر .500 / 3
( .)2ااستيعاب  ،1104 / 3الرايض النضرة .194 / 2
( .)3فتح الباري .136 / 8
( .)4ااستيعاب  ،1105 / 3الصواعق .76
( .)5الرايض النضرة  ،193 / 2الصواعق .76
( .)6الرايض النضرة .194 / 2
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من األحاديث املتواترة املشتهرة ،وتفرغ آخرون ِلبهتا الهتاعني سنده ...
 ...واألفض لية
لكن الس بق األص لي لهتعن القوإب س نده قوة دالت علا أفض لية ااماإب
مس تلزمة لالمامة وا الفة  ...بال كالإب  ...وهليا عمد بعض هم إىل التالعق متن ابلتأويل
والتحريف.
فمنهم من أتو لفو « علي » وجعل وص فا من « العلو » للباب ،أي :عا ابهبا ،ومنهم من
حرف امل بزايدة في  ،لكن الزايدة جاا خمتلفة لتعدد األيدي املةتلقة ،فزاد في بعأ الكيابي
أس امي ا لفاا الثالثة قااال « :أان مدينة العلم وأبوبكر أس اس ها وعمر حيهتافا وعثمان س قفها
وعلي ابهبا » .وجاا آخر فيكرهم بلفو « :أان مدينة العلم وأبوبكر وعمر وعثمان س ورها وعلي
ابهبا »  ...لكن ا ذكر ملعاوية!! .وهيا ما دعا بعأ الوخ اعي إىل أن َيعل بلفو « :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا ومعاوية حلقتها ».
***
وج اا ه يا الكت اب  ...ليتن او ح دي ث « أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا » ابلبح ث والتحقيق
س نده ودالت  ...فيثبت تواتره فض ال عن ص حت  ...ويبي وجوه دالت علا ميهق اامامية
اباس تناد إىل القواعد واألص و املقررة ،وعلا خ وا تص ر ا أامة الفن من أهل الس نة  ...مث
دالت  ،وملا ص نع الكيابون

يتعرض ملا تعلق ب الهتاعنون س نده ،وملا قال املكابرون
 ...في هر فساد كل ذلك لة وتفصيال ...
و هللا أسأ أن ينفا ب كما نفا أبصل  ،وأن يتقبل منا مبحم ٍد وآل .

متن

علا ا سيين امليالين
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« ا دي ث ا امس :خ ج ابر أن النيب

ق ا  :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا .وه يا ا

أيض ا مهتعون في  .ق ا ب بن معي :ا أص ل ل  ،وق ا البة اري :إن منكر وليس ل وج
ص حيح ،وقا النميي :إن منكر غريق وذكره ابن اجلوزي املوخ وعا  ،وقا الش يخ تقي
الدين ابن دقيق العيد :هيا ا ديث مل يثبتوه ،وقا الشيخ ايي الدين النواوي وا افو مشس الدين
اليهيب والشيخ مشس الدين اجلزري :إن موخوع.
فالتمس ك هبيه األحاديث املوخ وعة  -ال أخرجها أهل الس نة عن داارة ما َيوز التمس ك
وااحتجاج ب  -مقاإب إلزامهم هبا دليل واخح علا مزيد فهم علماا الشيعة!!
إن هيا العمل منهم ليش ب حا من تعامل ما خادإب  -لش ةص عزل عن ا دمة لتقص ريات
وخيانت  ،وأخرج من داره ،واند املنادي بيلك أبمره ،معلنا
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أن ا عالقة لفالن ا ادإب بفالن وا ذمة ل عنده  -مث جاا هيا املتعامل ما هيا ا ادإب عاملا بكل
ما ذكر إىل س يده ليهتالب بدين علا ا ادإب!! إن هيا الش ةص أعلا مراتق ا مق ن ر
العقالا.
وما هيا ،فإن هيا ا ديث غري مفيد ملا يدعون  ،فأي مالزمة بي كون الش ةص ابب مدينة
العلم وكون ص احق الر س ة العامة بال فص ل بعد النيب!! غاية ما الباب إن قد حتقق في ش ر
من ش رو اامامة علا الوج األ  ،وما وجدان أحد الش رو ا يلزإب وجود املش رو  ،ا س يما
ما وجود ذا الش ر أو ما يفوق غريه ،كما ثبت برواية أهل الس نة ،مثل :ما صق هللا ش يئا
صدري إا وقد صببت صدر أيب بكر .ومثل :لو كان بعدي نيب لكان عمر.
فإ ْن اعت روااي أهل الس نة فهي معت ة ابلنس بة إىل الكل ،وإا س ق إلزامهم ،ألفم ا
يلزمون برو ٍ
اية واحدة ».
إن من غرااق األمور ص دور مثل هيه اهلفوا من مثل من يدعي  -أو يدعا
« مسند احملدثي عصره » و « إماإب احملققي زمان »!!

حق  -أن

أميكن الهتعن ح ديث « أان م دينة العلم وعلي ابهبا »؟ ه يا ا ديث ال يي يع د من جالا ل
 ،ومل خيل كتاب من كتق املناقق من ذكره؟
فضاال سيدان أمري امل مني
إن حديث تش رف بروايت كثري من األامة املعت ين واحملدثي املش تهرين ،وص حح ا من
جهابية ا ديث ،وحس ن آخرون ،وأرس ل كثري من األعالإب املعتمدين إرس ا املس لم ،ووص ف
آخرون ابلشهرة ...
وا بد قبل الورود الرد علا تلك الكلما البش عة املس تهجنة ،والتقوا الباردة املمتهنة،
من ذكر مقدمة تشتمل علا فوااد عشرة:
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رواة ا دي ث من الص ح اب ة* رواة ا دي ث من الت ابعي*
طبقا الرواة من العلماا* ذكر من نص علا ص حت * ذكر*
من نص علا حس ن * ذكر من أرس ل إرس ا املس لم* ذكر*
من وص ف األمري بب اب م دين ة العلم* ذكر من ن م ه يه*
الفضيلة شعر ل * تواتر حديث مدينة العلم* توخيح
لثبوت .
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لقد رو حديث مدينة العلم اعة من مش اهري الص حابة ،عن رس و هللا
أ اؤهم:
( )1أمري امل مني علي بن أيب طالق
وقد أخرج حديث اعة من أعالإب أهل السنة منهم:
سويد بن سعيد ا داثين
أمحد بن حنبل
عباد بن يعقوب الرواجين
أبو عيسا النميي
أبوبكر الباغندي الواسهتي
امد بن امل فر البغدادي
ابن شاذان ا ريب
أبو عبد هللا ا اكم النيسابوري

19

 ،وهيه

إبن مردوي ااصبهاين
أبو نعيم ااصبهاين
أبو غالق امد بن أمحد بن سهل املعروف اببن بشران
إبن املغازيل الواسهتي
أمحد بن امد العاصمي
جمد الدين إبن األثري
إبن النجار البغدادي
سب ابن اجلوزي
امد بن يوسف الكنجي
احملق الهت ي الشافعي
شهاب الدين أمحد
جال الدين السيوطي
نور الدين السمهودي
ابن حجر املكي
علي املتقي اهلندي
إبراهيم الوصايب اليمين
شيخ بن عبد هللا العيدروس اليمين
أمحد املكي الشافعي
امود الشيةاين القادري
الشيخ عبد ا ق الدهلوي
الشيخ إبراهيم الكردي
املريزا امد البدخشاين
الشيخ امد الصبان املصري
عبد القادر العجيلي
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املولوي امد مبي اللكهنوي
املولوي ثناا هللا ابين ب
املولوي ويل هللا اللكهنوي
املولوي حسن علي احملدث اللكهنوي
نور الدين السليماين
سليمان بن إبراهيم البلةي القندوزي
( )2الماإب السب ا سن اجملتىب
رو حديث البلةي القندوزي ا نفي
( )3ااماإب السب ا سي
رو حديث اعة منهم:
ابن مردوي ااصبهاين
إبن بشران الواسهتي
إبن املغازيل الواسهتي
أمحد بن امد العاصمي
إبن النجار البغدادي
سليمان البلةي القندوزي
( )4عبد هللا بن العباس
وقد رو حديث :
ب بن معي
إبن فهم البغدادي
أبو العباس األصم
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إبن متيم القنهتري
إبن جرير الهت ي
أبو القاسم الهت اين
أبو الشيخ ااصبهاين
ا اكم النيسابوري
إبن مردوي ااصبهاين
أبوبكر البيهقي
ا هتيق البغدادي
ابن عبد ال القرطيب
ابن املغازيل الواسهتي
أبو علي البيهقي
أمحد بن امد العاصمي
أخهتق خوارزإب املكي
عز الدين إبن األثري
الكنجي الشافعي
صدر الدين ا مواي
أبو ا جاج املزي
ا الدين الزرندي
صالح الدين العالاي
جمد الدين الفريوزآابدي
مشس الدين اجلزري
ابن حجر العسقالين
جال الدين السيوطي
السمهودي الشافعي
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علي املتقي اهلندي
الوصايب اليمين
ا الدين احملدث الشريازي
عبد الرؤف املناوي
علي العزيزي
امد البدخشاين
امد صدر العامل
شاه ويل هللا الدهلوي
امد مبي اللكهنوي
ثناا هللا ابين ب
ويل هللا اللكهنوي
نور الدين السليماين
البلةي القندوزي
( )5جابر بن عبد هللا األنصاري
وقد رو حديث :
عبد الرزاق الصنعاين
أبوبكر البزار
أبو القاسم الهت اين
القفا الشاشي
إبن السقاا الواسهتي
ا اكم النيسابوري
أبو ا سن العهتار الشافعي
ا هتيق البغدادي
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أبو امد الغندجاين
إبن املغازيل الواسهتي
شريوي الديلمي
شهردار الديلمي
إبن عساكر الدمشقي
الكنجي الشافعي
علي اهلمداين
ابن اجلزري الشافعي
ابن حجر العسقالين
جال الدين السيوطي
السمهودي الشافعي
عبد الوهاب البةاري
إبن حجر املكي
علي املتقي اهلندي
العيدروس اليمين
احملدث الشريازي
عبد الرؤف املناوي
الشيخ علي العزيزي
الشيخ إبراهيم الكردي
املريزا امد البدخشاين
شاه ويل هللا الدهلوي
الشيخ امد الصبان املصري
املولوي امد مبي اللكنهوي
املولوي ثناا هللا ابين ب
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املولوي حسن علي احملدث
( )6عبد هللا بن مسعود
وقد رو حديث :
السيد علي اهلمداين
الشيخ سليمان البلةي
( )7حييفة بن اليمان
وقد رو حديث البلةي عن ابن املغازيل
( )8عبد هللا بن عمر
وقد رو حديث اعة ،منهم:
أبو القاسم الهت اين
أبو عبد هللا ا اكم
إبن حجر املكي
العيدروس اليمين
املريزا امد البدخشاين
الشيخ امد الصبان
املولوي امد مبي اللكهنوي
املولوي ثناا هللا ابين ب
املولوي ويل هللا اللكهنوي
الشيخ سليمان البلةي
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( )9أنس بن مالك
وقد رو حديث :
السيد علي اهلمداين
الشيخ سليمان البلةي
( )10عمرو بن العان
وقد رو حديث أبو امل يد أخهتق خوارزإب املكي.
إىل غريهم من األصحاب كما ا خيفا علا أويل األلباب ،ممن تتبا شواهد هيا الباب.
 ،ومعنفون هبيه الفض يلة الدالة علا إمامة
بل إفم يعا متفقون علا ص دوره عن النيب
 ،ويش هد مبا ذكران قو الزرندي عنوان ا ديث « فض يلة أخر اعنف هبا
أمري امل مني
األص حاب وابتهجوا ،وس لكوا طريق الوفاق وانتهجوا » ( )1وقا ش هاب الدين أمحد بعد رواية
ا ديث عن ابن عباس « :رواه الزرندي وقا  :هيه فضيلة اعنف هبا األصحاب وابتهجوا وسلكوا
طريق الوفاق وانتهجوا » (.)2
وإذا كان كيلك فكيف يس وغ الهتعن في ممن يدعي اانتس اب إىل األص حاب ،و او
اليب عنهم كل ابب؟
َّ

____________________
( .)1ن م درر السمهتي.113 :
( .)2توخيح الداال علا تصحيح الفضاال  -خمهتو .
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ورواه طاافة من كبار التابعي وهم:
( )1ا ِلماإب زين العابدين علي بن ا سي
وقد أورد حديث :
أبو غالق ابن بشران النحوي
الفقي ابن املغازيل الواسهتي
أمحد بن امد العاصمي
احملق ابن النجار البغدادي
البلةي القندوزي
( )2ا ِلماإب الباقر امد بن علي
وقد أورد حديث :
أبو غالق ابن بشران
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الفقي ابن املغازيل
أمحد بن امد العاصمي
احملق ابن النجار البغدادي
الشيخ البلةي القندوزي
عداد التابعي بناا علا اصهتالح أهل السنة ،كما ا خيفا.
وقد ذكرانمها
( )3األصبغ بن نباتة ا ن لي الكو
وقد أورد حديث :
إبن شاذان ا ريب
جال الدين السيوطي
( )4جرير الضيب
وقد أورد حديث :
أبوبكر الباغندي الواسهتي
امد بن امل فر البغدادي
الفقي ابن املغازيل الواسهتي
( )5ا ارث بن عبد هللا اهلمداين الكو
وقد أورد حديث :
عباد بن يعقوب الرواجين
أبوبكر ا هتيق البغدادي
أبو عبد هللا الكنجي الشافعي
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( )6سعد بن طريف ا ن لي الكو
وقد أورد حديث :
ابن شاذان ا ريب
جال الدين السيوطي
( )7سعيد بن جبري األسدي الكو
وت هر روايت للحديث من تصريح البلةي عن ا مواي
( )8سلمة بن كهيل ا ضرمي الكو
وقد أورد حديث :
سويد بن سعيد
أمحد بن حنبل
سب ابن اجلوزي
( )9سليمان بن مهران الكو املعروف ابألعمش
وقد أورد حديث :
ب بن معي
إبن فهم البغدادي
األصم النيسابوري
إبن متيم القنهتري
امد بن جرير الهت ي
أبو عبد هللا ا اكم النيسابوري
أبو القاسم الهت اين
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أبوبكر البيهقي
أبوبكر ا هتيق البغدادي
الفقي ابن املغازيل الشافعي
أبو علي البيهقي
أمحد بن امد العاصمي
أخهتق خوارزإب املكي
العز ابن األثري
الكنجي الشافعي
صدر الدين ا مواي
صالح الدين العالاي
جمد الدين الفريوزآابدي
امد اجلزري الدمشقي
جال الدين السيوطي
( )10عاصم بن خمرة السلويل الكو
وقد أورد حديث :
عباد بن يعقوب الرواجين
أبوبكر ا هتيق البغدادي
الكنجي الشافعي
( )11عبد هللا بن عثمان بن خثيم القاري املكي
وقد أورد حديث :
عبد الرزاق الصنعاين
أبوبكر القفا الشاشي
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إبن السقاا الواسهتي
أبو عبد هللا ا اكم النيسابوري
أبو ا سن العهتار الشافعي
أبوبكر ا هتيق البغدادي
أبو امد الغندجاين
الفقي ابن املغازيل الشافعي
إبن عساكر الدمشقي
الكنجي الشافعي
ابن حجر العسقالين
( )12عبد الرمحن بن عثمان  -ويقا هبمان  -التيمي املدين
وقد أورد حديث رواة حديث عبد هللا بن عثمان فال نعيد.
( )13عبد الرمحن بن عسيلة املرادي أبو عبد هللا الصناحبي
وقد أورد حديث :
سويد بن سعيد
أمحد بن حنبل
سب ابن اجلوزي
( )14جماهد بن ج أبو ا جاج املةزومي املكي
وقد أورد حديث رواة حديث األعمش فال نعيد.
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وقد أخرج حديث مدينة العلم كبار األامة وا فاظ والعلماا من أهل الس نة علا مد القرون
املتمادية.
أبوبكر عبد الرزاق بن مهاإب الصنعاين (.)211
أبو زكراي ب بن معي املري ()233
أبو امد سويد بن سعيد اهلروي ا داثين األنباري ()240
أمحد بن امد بن حنبل الشيباين ()240
عباد بن يعقوب الرواجين األسدي ()250
أبو عيسا امد بن عيسا بن سورة النميي ()279
أبو علي ا سي بن امد بن عبد الرمحن بن فهم البغدادي ()285
أبوبكر أمحد بن عمرو بن عبد ا الق املعروف ابلبزار ()292
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أبو جعفر امد بن جرير الهت ي ()310
أبوبكر امد بن امد بن سليمان الباغندي الواسهتي البغدادي ()312
أبو العباس امد بن يعقوب األموي األصم ()346
أبو ا سن امد بن أمحد بن متيم ا نا القنهتري البغدادي ()348
أبوبكر امد بن عمر التميمي البغدادي املعروف ابجلعايب ()355
أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الهت اين ()360
أبوبكر امد بن علي بن إ اعيل الشاشي املعروف ابلقفا ()366
أبو امد عبد هللا بن عبد هللا بن حيان ااصبهاين أبو الشيخ ()369
أبو امد عبد هللا بن امد بن عثمان املعروف اببن السقاا الواسهتي ()373
أبو الليث نصر بن امد السمرقندي ا نفي ()379
أبو ا سي امد بن امل فر بن موسا بن عيسا البغدادي ()379
أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان املعروف اببن شاهي البغدادي ()385
أبو ا سن علي بن عمر بن امد بن شاذان السكري ا ريب ()386
أبو عبد هللا عبيد هللا بن امد بن بهتة العك ي املعروف اببن بهتة ()387
أبو عبد هللا امد بن عبد هللا النيسابوري املعروف اب اكم ()405
أبوبكر أمحد بن موسا بن مردوي ااصبهاين ()416
أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصبهاين ()430
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أبو ا سن أمحد بن م فر بن أمحد العهتار الفقي الشافعي ()441
أبو ا سن علي بن امد البصري الشافعي املعروف ابملاوردي ()450
أبوبكر أمحد بن ا سي بن علي البيهقي ()458
أبو غالق امد بن أمحد بن سهل النحوي املعروف اببن بشران ()462
أبوبكر أمحد بن علي املعروف اب هتيق البغدادي ()463
أبو عمر يوسف بن عبد هللا املعروف اببن عبد ال النمري القرطيب ()463
أبو امد ا سن بن أمحد بن موسا الغندجاين ()467
أبو ا سن علي بن امد بن الهتيق اجلاليب املعروف اببن املغازيل ()483
أبو امل فر منصور بن امد بن عبد اجلبار السمعاين ()489
أبو علي إ اعيل بن أمحد بن ا سي البيهقي ()507
أبو شجاع شريوي بن شهردار بن شريوي اهلمداين الديلمي ()509
أمحد بن امد العاص مي ص احق ( زين الفىت  -ش رح س ورة هل أتا ) ش هردار بن ش ريوي
الديلمي اهلمداين ()558
أبو سعد عبد الكرمي بن امد التميمي السمعاين املروزي ()562
أبو امل يد موفق بن أمحد املعروف أبخهتق خوارزإب املكي ()568
أبو القاسم بن علي بن ا سن الدمشقي املعروف اببن عساكر ()571
أبو ا جاج يوسف بن امد البلوي األندلسي ( )605تقريبا.
أبو السعادا املبار بن امد اجلزري املعروف اببن األثري ()606
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أبو ا سن علي بن امد اجلزري املعروف اببن األثري ()630
اي الدين امد بن علي بن عريب الهتااي األندلسي ()638
اق الدين امد بن امود البغدادي املعروف اببن النجار ()643
كما الدين أبو سامل امد بن طلحة القرشي النصييب الشافعي ()652
مشس الدين أبو امل فر سب ابن اجلوزي ()654
أبو عبد هللا امد بن يوسف الكنجي الشافعي ()658
عز الدين عبد العزيز بن عبد السالإب السلمي ()660
جال الدين امد املعروف ابملولوي الرومي ()672
أبو زكراي ب بن شرف بن مري النووي ()676
اق الدين أمحد بن عبد هللا الهت ي الشافعي املكي ()694
سعيد الدين امد بن أمحد الفرغاين ()699
أمحد بن منصور الكازروين املتوىف بعد ()707
حسي بن امد املعروف أبمري حسيين الفوزي ()718
أبو اجملاما ابراهيم بن امد اجلويين ا مواي ()722
ن اإب الدين امد بن أمحد البةاري املشهور عندهم بن اإب األولياا ()725
ا الدين أبو ا جاج يوسف بن عبد الرمحن املزي ()742
امد بن يوسف الزرندي املتوىف بعد ()750
صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العالاي الدمشقي ()761
السيد علي بن شهاب الدين اهلمداين ()786
نور الدين جعفر بن س اار البدخش اين املعروف أبمري مال خليفة اهلمداين بدر الدين امد بن
هبادر الزركشي الشافعي ()794
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كما الدين امد بن عيسا الدمريي ()808
امد بن يعقوب الشريازي الفريوزآابدي اللغوي ()816
إماإب الدين امد اهلجروي ااَيي الواسهتي
مشس الدين امد بن امد بن امد اجلزري ()833
زين الدين أبوبكر امد بن امد بن علي ا وا ()838
شهاب الدين بن مشس الدين الزاويل الدولت آابدي ()849
السيد شهاب الدين أمحد صاحق توخيح الداال
نور الدين علي بن امد ابن الصباغ املالكي املكي ()855
عبد الرمحن بن امد البسهتامي ()858
مشس الدين امد بن ب اجليالين الالهجي املتوىف بعد ()877
مشس الدين أبو ا ري امد بن عبد الرمحن السةاوي ()902
ا سي بن علي الكاشفي ()910
جال الدين عبد الرمحن السيوطي ()911
نور الدين علي بن عبد هللا السمهودي ()911
فضل هللا بن روزهبان الشريازي
عز الدين عبد العزيز بن عمر ابن فهد اهلامشي املكي ()922
شهاب الدين أمحد بن امد القسهتالين املصري الشافعي ()923
جال الدين امد بن أسعد الصديقي الدواين ()928
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كما الدين حسي بن معي الدين امليبدي
غياث الدين بن مهاإب الدين املدعو خبواند أمري صاحق ( حبيق السري )
عبد الوهاب بن امد رفيا الدين البةاري ()932
مشس الدين امد بن يوسف الشامي الدمشقي الصا ي ()942
الشيخ أبو ا سن علي بن امد بن عراق الكناين ()963
أمحد بن امد بن علي حجر اهليتمي املكي ()974
علي بن حساإب الدين الشهري ابملتقي ()975
إبراهيم بن عبد هللا الوصايب اليمين الشافعي امد بن طاهر الفتين اهلندي ()986
عباس بن معي الدين اجلرجاين الشهري مبريزا خمدوإب ()988
كما الدين بن فةر الدين اجلهرمي
شيخ بن عبد هللا العيدروس اليمين ()990
ا الدين عهتاا هللا بن فضل هللا احملدث الشريازي ()1000
أبو العصمة امد معصوإب اباب السمرقندي.
علي بن سلهتان اهلروي املعروف ابلقاري ()1014
امد عبد الرؤف بن اتج العارفي املناوي ()1031
املال يعقوب البنباين الالهوري
أبو العباس أمحد بن امد املقري األندلسي ()1041
أمحد بن الفضل بن امد بن ابكثري املكي الشافعي ()1047
امد بن امد بن علي الشيةاين القادري
عبد ا ق بن سيف الدين الدهلوي البةاري ()1052
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السيد امد بن السيد جال الدين ماه عامل البةاري
هللا داي بن عبد الرحيم اجلش العثماين
عبد الرمحن بن عبد الرسو اجلش .
شيخ بن علي بن امد ا فري ()1063
علي بن أمحد بن امد العزيزي ()1070
أبو الضياا نور الدين علي بن علي الش املسي القاهري الشافعي ()1082
اتج الدين السنبهلي النقشبندي
إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين الشافعي ()1101
السيد امد بن عبد الرسو ال زجني ()1103
إ اعيل بن سليمان الكردي البصري
امد بن عبد الباقي األزهري الزرقاين املالكي ()1122
سامل بن عبد هللا بن سامل البصري الشافعي املتوىف بعد ()1121
املريزا امد بن معتمد خان البدخشاين
امد صدر العامل
شاه ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ()1176
امد معي بن امد أمي السندي
امد بن سامل بن أمحد الشافعي املصري الشهري اب فين ()1181
امد بن إ اعيل بن صالح األمري الصنعاين ()1182
الشيخ سليمان ل
قمر الدين ا سيين األورنقاابدي ()1193
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شهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي
الشيخ امد بن علي الصبان ()1205
امد مبي بن اق هللا السهالوي اللكهنوي ()1225
ثناا هللا ابين ب ()1225
عبد العزيز بن ويل هللا ( الدهلوي )
الشيخ جواد سااب بن إبراهيم الساابطي ا نفي
عمر بن أمحد ا ربويت
امد بن علي الشوكاين ()1250
امد رشيد الدين خان تلميي ( الدهلوي )
ا الدين أبو عبد هللا امد بن عبد العلي احملدث تلميي ( الدهلوي )
نور الدين بن إ اعيل السليماين
ويل هللا بن حبيق هللا السهالوي اللكهنوي ()1270
شهاب الدين امود بن عبد هللا البغدادي الشهري ابآللوسي ()1270
سليمان بن إبراهيم القندوزي البلةي ()1293
سالمة هللا البدايوين
حسن الزمان
امد بن قاسم النكماين الت يزي مث ا يدرآابدي
علي بن سليمان الشاذيل
عبد الغين الغنيمي
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ولقد نص اعة من أكابر علماا أهل السنة علا صحة حديث مدينة العلم ومنهم:
ب بن معي
وامد بن جرير الهت ي ،وقد اختار احتاده ما حديث « أان دار ا كمة »
وا اكم النيسابوري
وامد بن طلحة الشافعي
وسب ابن اجلوزي
وامد بن يوسف الكنجي ( كفاية الهتالق )
وصالح الدين العالاي ،علا ما ذكر السةاوي وابن حجر املكي
ومشس الدين ابن اجلزري ( اسىن املهتالق )
ومشس الدين السةاوي ( املقاصد ا سنة )
وجال الدين السيوطي ( ا اجلواما )
وفضل هللا ابن روزهبان الشريازي كتاب ( الباطل )
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وعلي املتقي اهلندي
والسيد امد البةاري
واملريزا امد البدخشاين

( نز األبرار ) اليي التزإب في ابلصحة

وامد صدر العامل ( معارج العلا )
وامد األمري اليماين ( الروخة الندية )
( السيف املسلو )
وثناا هللا ابين ب
املولوي حسن الزمان
وستأيت كلماهتم

مواخعها إن شاا هللا.

41

وق د نص اع ة منهم علا حس ن ه يا ا دي ث مهتلق ا أو

بعأ طرق  -وفيهم بعأ

القاالي بص حت  ،إما ألن كان يقو حبس ن مث ظهر ل ص حت كما ص رح ب الس يوطي
نفس  ،وإما ألن ير بعأ طرق الصحة و بعضها ا سن كالكنجي  -ومن ه اا:
النميي ،علا ما نسق إلي عبد ا ق الدهلوي ( اللمعا )
والكنجي حيث قا ابلنسبة إىل حديث ابن عباس « هيا حديث حسن عا »
وصالح الدين العالاي
والبدر الزركشي علا ما نسق إلي املناوي وحسن الزمان
واجملد الشريازي ( نقد الصحيح )
وابن حجر العسقالين ( فتاواه ) و أجوبة األحاديث ال تعقبها السراج القزويين
والسةاوي ابلنسبة إىل حديث ابن عباس ( املقاصد ا سنة )
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حق

والسيوطي ( اتريخ ا لفاا ) وغريه
والس مهودي ،حيث أورد تص حيح ا اكم وحتس ي العالاي وابن حجر ،س اكتا علا ذلك ،فال
أقل من أن يقو حبسن .
وامد بن يوسف الشامي الصا ي ( سبل اهلد والرشاد )
وأبو ا سن علي بن عراق ( تنزي الشريعة )
وابن حجر املكي ( الصواعق ) و ( املنح املكية ) و ( تهتهري اجلنان ) وغريها.
وامد طاهر الفتين حيث نقل كالإب العالاي وابن حجر ( تيكرة املوخوعا )
وعلي القاري ( املرقاة )
واملناوي ( فيأ القدير )
وامد ا جازي الشعراين علا ما نقل عن العزيزي
وعبد ا ق الدهلوي ( اللمعا ) وغريه
والعزيزي ( السراج املنري )
وعلي بن علي الش املسي ( تيسري املهتالق السنية )
والزرقاين ( شرح املواهق اللدنية )
والصبان ( إسعاف الراغبي )
والشوكاين ( الفوااد اجملموعة )
وحسن علي احملدث ( تفريح األحباب ).
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وقد أرسل حديث أان مدينة العلم اعة كبرية من أكابر أهل السنة إرسا املسلم ،منهم:
أبو الليث السمرقندي
أمحد بن امد العاصمي
أبو اجملد الغزنوي
أبو ا جاج البلوي
ابن عريب األندلسي
ابن طلحة الشافعي
أبو عبد هللا الكنجي الشافعي
العز ابن عبد السالإب
اق الدين الهت ي الشافعي
سعيد الدين الفرغاين
أمري حسيين الفوزي
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ن اإب األولياا اهلندي
مشس الدين الزرندي
السيد علي اهلمداين
كما الدين الدمريي
زين الدين ا وا
شهاب الدين الدولت آابدي
شهاب الدين أمحد
ابن الصباغ املالكي
عبد الرمحن البسهتامي
مشس الدين الالهجي
حسي بن علي الكاشفي
جال الدين الدواين
ا سي امليبدي اليزدي
خواند أمري امل رخ
ابن حجر املكي
ا الدين احملدث الشريازي
أبو العصمة السمرقندي
الشيخ علي القاري
عبد الرمحن اجلش
شيخ بن علي ا فري
الشيخ إبراهيم الكردي
شاه ويل هللا الدهلوي
الشيخ سليمان ل
قمر الدين ا سيين
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املولوي مبي اللكهنوي
املولوي ثناا هللا
الشيخ جواد الساابطي
املولوي ويل اللكهنوي
فهل يسنيق أحد كون هيا ا ديث من األحاديث الثابتة؟
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ولقد وصف كبار أامة أهل السنة سيدان أمري امل مني

ب « ابب مدينة العلم » وما مياثل ،

ب « مدينة العلم » .كل ذلك أخيا حبديث :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.
أو وصفوا النيب
وهيا من أوخح ال اهي علا تصحيح ه اا هليا ا ديث الشريف .ومنهم:
أبو نعيم ااصبهاين
أبو سعد السمعاين
أبو امل يد ا وارزمي
أبو عبد هللا الكنجي
سعيد الدين الكازروين
مشس الدين الزرندي
السيد علي اهلمداين
املريزا امد البدخشاين
اهلروي ااَيي
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شهاب الدين الدولت آابدي
شهاب الدين أمحد
شهاب الدين القسهتالين
جال الدين الدواين
مشس الدين الصا ي الدمشقي
ابن حجر املكي
ا الدين احملدث الشريازي
الشيخ علي القاري
عبد الراوف املناوي
عبد ا ق الدهلوي
سيد امد ماه العامل
عبد الرمحن اجلش
الشيخ اتج الدين النقشبندي
الشيخ إبراهيم الكردي
الشيخ سامل البصري
السيد امد ال زجني
امد معي السندي
امد بن إ اعيل األمري
شهاب الدين أمحد العجيلي
رشيد الدين الدهلوي
سالمة هللا البدايوين
حسن الزمان النكماين
عبد الغين الغنيمي
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ولقد ن م اعة من كبار العلماا األدابا هيه املنقبة

أشعارهم مثل:

أيب القاسم إ اعيل بن عباد املعروف ابلصاحق
وأيب القاسم حسن بن إسحاق الهتوسي املعروف ابلفردوسي
وأيب اجملد جمدود بن آدإب ا كيم السنااي
واملوفق بن أمحد ا وارزمي املكي
وأفضل الدين إبراهيم بن علي الشهري اب اقاين
وفريد الدين امد بن إبراهيم املعروف ابلفريد العهتار
وجال الدين امد بن امد البلةي الرومي املعروف ابملولوي.
وايي الدين ب بن شرف النووي
وشرف الدين مصلح بن عبد هللا الشريازي الشهري ابلسعدي
ومشس الدين امد بن أمحد األندلسي اهلواري املعروف اببن جابر.
وفةر الدين عبد الرمحن بن مكانس القبهتي املصري
وعز الدين عبد العزيز بن عمر اهلامشي املكي املعروف اببن فهد
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وامد بن إ اعيل بن صالح األمري الصنعاين
وشهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي.
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ف هر أن هيا ا ديث الش ريف من األحاديث املش هورة بل املتواترة عن رس و هللا

،

ويشهد بيلك أمور:
تص ريح س ب ابن اجلوزي

( تيكرة ا وان ) أبن هيا ا ديث من الفض اال املش تهرة الثابتة،

وقد نص القسهتالين علا أن املشهور يلحق ابلتواتر عند علماا الدراية.
تص ريح الش يخ عبد ا ق الدهلوي

( اللمعا ) و ( ش رح املش كاة الفارس ي ) بش هرة هيا

ا ديث.
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وصف الشيخ امد بن إ اعيل األمري اليماين الصنعاين إايه
إعناف ( الدهلوي ) نفس بش هرت
هللا.
تصريح املولوي حسن الزمان
دعو ابن حجر املكي

( الروخة الندية ) ابلشهرة.

جواب س ا بعض هم عن ذلك كما س تدري إن ش اا

( القو املستحسن ) بشهرت كما سيأيت.

( الص واعق ) ( )1تواتر حديث « مروا أاببكر فليص ل ابلناس »

بزعم وروده عن اانية من الص حابة .فلو كان رواية هيا العدد مفيدا للتواتر فإن حديث مدينة
العلم  -اليي رواه عشرة منهم  -متواتر ابألولوية.
دعو ابن حزإب ( احمللا ) تواتر املنا عن بيا امل اا ،وهو غري منقو إا عن أربع ة من
الص حابة ،فإذا كان نقل األربعة مفيدا للتواتر فإن حديث مدينة العلم متواتر قهتعي الص دور
ابألولوية القهتعية.
____________________
( .)1الص واعق احملرقة 13 :قا  « :واعلم أن هيا ا ديث متواتر ،فإن ورد من حديث عااش ة وابن مس عود وابن عباس
وابن عمر وعبد هللا بن زمعة وأيب سعيد وعلي بن أيب طالق وحفصة »
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زعم ابن تيمية ( املنهاج ) تواتر ا ديث املوخ وع « لو كنت متةيا من أهل األرض خليال
اختي أاببكر خليال » بدعو وروده عن ابن مس عود وأيب س عيد وابن عباس وابن الزبري ،وقول
الصحاح

ما نص  « :وهيا ا ديث مستفيأ بل متواتر عند أهل العلم اب ديث ،فإن قد أخرج
من وجوه متعددة من حديث ابن مسعود وأيب سعيد وابن عباس وابن الزبري ».
فيكون ح دي ث م دين ة العلم متواترا عن د أه ل العلم  -ابألولوي ة القهتعي ة  -ألن ق د أخرج من
وااماإب ا س ن وااماإب
وجوه متعددة من حديث عش رة من األص حاب وهم :أمري امل مني
 وابن عباس وجابر وابن مس عود وحييفة وعبد هللا بن عمر وأنس وعمرو بنا سي-
العان.
دعو ( الدهلوي ) ( التحفة ) الكالإب علا مهتاعن عثمان تواتر الكالإب املكيوب علا
« إمن ا مثلي ومث ل عثم ان كمث ل أنوار ثالث ة » مبجرد وروده كت ق الفريقي
أمري امل مني
كما زعم حيث قا  « :وهيه القصة بلغت من الشهرة والتواتر حدا حىت ذكر كتق الفريقي،
فال جما انكارها ».
فإذا كان ورود هيا الكالإب املوخ وع كتق الفريقي!! دليال علا تواتره ،كان تواتر حديث
مدينة العلم قهتعيا ،ألن من املتعير إحصاا الكتق ال ورد فيها هيا ا ديث عند الفريقي.
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ويزيد ثبو حديث مدينة العلم وقهتعية صدوره عن النيب

وخوحا وجوه:

 ،وقد قامت ال اهي الواخ حة واألدلة القومية علا عص مت
إن من حديث أمري امل مني
علي الص الة والس الإب ،بل اعنف بعص مت الش اه ويل هللا و ( الدهلوي ) نفس  ،كما ص رح (
الدهلوي ) بصدق

ا اع أهل السنة  ...فال ايص من ااعناف بقهتعية صدوره.

إن من حديث س يدان ااماإب ا س ن
ريق

 .وا ريق

قهتعية صدوره.
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عص مت ابألدلة العامة وا اص ة ،فال

إن من حديث س يدان ااماإب ا س ي
الصدور.

 .وا ريق

عص مت كيلك فا ديث قهتعي

أن من حديث س يدان ااماإب زين العابدين
الصدور.

 .وا ريق

عصمت كيلك ،فا ديث قهتعي

 .وا ريق

عص مت ك يل ك ،فا ديث قهتعي

إن من ح ديث س ي دان ااماإب الباقر
الصدور.

إن من حديث س يدان ااماإب جعفر بن امد الص ادق
ا ريق عصمت  ،فا ديث قهتعي الصدور.

 -كما س يأيت إن ش اا هللا  -وهو

إن من حديث س يدان ااماإب موس ا الكاظم
الهتاهرين ،فا ديث قهتعي الصدور.
إن من حديث س يدان ااماإب الرخ ا
فا ديث قهتعي الصدور.

 -كما س يأيت  -وا ريق

عص مت كابابا

 -كما س تعلم عن قريق  -وهو ا ريق
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عص مت ،

لقد جعل ( الدهلوي ) ( التحفة ) حديث « ا نورث  » ...املوخ وع كالقرآن الكرمي
.
إفادة اليقي ،بزعم أن من حديث أمري امل مني
وإن حديث مدينة العلم من حديث علي الص الة والس الإب كما علمت ،فهو كالقرآن الكرمي
القهتعية علا خوا كالإب ( الدهلوي ).
لقد جعل ( الدهلوي ) ا ديث املوخوع امليكور مفيدا لليقي كالقرآن املبي لكون  -بزعم -
من حديث حييفة.
وقد علمت أن حييفة من رواة حديث مدينة العلم ،فهيا ا ديث يس اوي آي القرآن الع يم
إفادة اليقي.
لقد جعل ( الدهلوي ) ا ديث املوخ وع امليكور مفيدا لليقي ،ألن من حديث كل من الزبري
وأيب الدرداا وأيب هريرة والعباس وعبد الرمحن بن عوف وسعد.
فحديث مدينة العلم كيلك ،ألن من حديث عشرة من الصحابة كما عرفت.
ف هر قهتعية ص دور حديث مدينة العلم علا خ وا كلما ( الدهلوي ) نفس  ،وا مد هلل
علا ذلك.
لقد ذكر ا افو القاخي عياض ما نص «  ...وكيلك قصة نبا املاا
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وتكثري الهتعاإب رواها الثقا والعدد الكثري عن اجلماا الغفري عن العدد الكثري من الص حابة ...
فهيا النوع كل مما يلحق ابلقهتعي من معجزات .)1( » ...
قلت :فكيلك حديث مدينة العلم ،رواه الثقا والعدد الكثري من األامة عن العدد الكثري من
الصحابة ،فهو قهتعي أيضا.
لقد قا القاخ ي عياض كالم الس ابق « ومنها ما رواه الكافة عن الكافة ،متص ال عمن
ح دث هب ا من ل ة الص ح اب ة وأخب ارهم ،أن ذل ك ك ان مواطن اجتم اع الكثري منهم يوإب
ا ندق و غزوة بوا وعمرة ا ديبية وغزوة تبو وأمثاهلا من اافل املس لمي وجمما العس اكر ،ومل
ي ثر عن أحد من الص حابة خمالفة للراوي فيما حكاه وا إنكار ملا ذكر عنهم أفم رووه كما رواه،
فس كو الس اكت منهم كنهتق الناطق ،إذ هم املنزهون عن الس كو علا ابطل واملداهنة
ك يب ،وليس هن ا رغب ة وا رهب ة متنعهم ،ولو ك ان م ا عوه منكرا عن دهم غري معروف ل ديهم
أنكروا كما أنكر بعضهم علا بعأ أشياا رووها من السنن والسري وحروف القرآن ،وخهتأ بعضهم
بعض ا وومه ذل ك مم ا هو معلوإب ،فه يا النوع كل مم ا يلحق ابلقهتعي من معجزات مل ا بين اه
.)2(»...
قهتعي ،وا س يما
هيا كالم  ،وعلا هيا األس اس نقو  :إن أكثر فض اال أمري امل مني
حديث مدينة العلم ملا س يجيا  -روااي األعالإب  -من حديث جابر من أن النيب
قا ذلك غزوة ا ديبية ومل ي ثر عن أحد من الصحابة خمالفة جلابر فيما حكاه الباب.
بل ي هر من عبارة الزرندي إ اعهم علا ااعناف بيلك ،فقد قا هي فض يلة « اعنف هبا
ااصحاب وابتهجوا ،وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا » وقد نقل
____________________
( .)1الشفا بتعريف حقوق املصهتفا 309 - 308 :بشرح القاري.
( .)2الشفا بتعريف حقوق املصهتفا 309 :بشرح القاري.
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توخ يح الداال  .فاذن كلهم معنفون هبيه الفض يلة
ش هاب الدين أمحد هيا الكالإب عن
وانطقون هبا ،وليس هنا رغبة وا رهبة متنعهم ،بل كان األمر  -ابلنس بة إىل فض اال ااماإب
 ابلعكس ،فقد كانت دواعي الكتم والخفاا أكثرهم موجودة.قا القاخ ي بعد كالم الس ابق « :وأيض ا ،فإن أمثا األخبار ال ا أص ل هلا وبنيت علا
ابطل ابد ما مرور األزمان وتداو الناس وأهل البحث من انكش اف خ عفها وذو ذكرها ،كما
يشاهد كثري من األخبار الكاذبة واألراجيف الهتارية.
ه يه الواردة من الهتريق اآلح اد ا تزداد ما مرور الزم ان إا ظهورا ،وما
وأعالإب نبين ا
تداو الفرق وكثرة طعن العدو وحرص علا توهينها وتض عيف أص لها واجتهاد امللحد علا إطفاا
نورها إا قوة وقبوا ،وللهتاعن عليها إا حسرة وغليال .)1( » ...
وه يا البي ان حب يافريه ج ار ابب فض اا ل أمري امل مني
.
يكفي برهاان علا صحتها وقهتعية صدورها عن النيب الكرمي

كم ا هو الواقا  -وهو

لق د اش تغ ل كب ار علم اا الفريقي  -من الص در األو حىت اآلن  -هب يا ا ديث وتن اقلوه
وحققوه وش رحوه مبتهجي ومت كي ب  ،ومن راجا كلماهتم حول مل يبق ل ريق ص حت وثبوت ،
ومل يصغ إىل أراجيف شياذ من أهل الزيغ
____________________
( .)1الشفا 309 :بشرح القاري.
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والعناد.
إن هيا ا ديث مما اتفق علي الفريقان ،وذلك من أوخ ح األدلة علا قهتعية ص دوره ،كما بينا
ذلك ابلتفصيل

جملد حديث الهتري علا خوا كلما ( الدهلوي ) كتاب ( التحفة ).
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1

لقد رو س يدان ااماإب الرخ ا

حديث مدينة العلم

( الص حيفة ) املباركة عن آابا

املعصومي صلوا هللا عليهم أ عي  ...وهيا نصها:
 :إن قاتل ا س ي اتبو من انر ،وعلي نص ف
« وابس ناده قا قا رس و هللا
عياب أهل الدنيا ،وقد شد يداه ورجاله بسالسل من النار حىت يقا قعر جهنم ،ول ريح يتعوذ
أهل النار إىل رهبم من شدة نتن  ،وهو فيها خالد ذااق العياب األليم ،كلما نضجت جلودهم بد
هللا هلم اجللود ،ا يفن عنهم ساعة ،ويسقون من محيم جهنم ،فالويل من عياب هللا عز وجل.
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب.
وابسناده قا قا رسو هللا
 :إذا كان يوإب القيامة نوديت من بهتنان العرش نعم األب
وابس ناده قا قا رس و هللا
أبو ابراهيم ونعم األخ أخو علي بن أيب طالق ».
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صحيفة الرخا من األصو املعت ة
) من الكتق املعروفة املعتمدة واألصو املشهورة املعت ة ،لد العلماا
و ( صحيفة الرخا
األعالإب من أهل الس نة ،فقد قا أبو شجاع شريوي ابن ش هردار الديلمي ما نص  « :أما بعد فإين
رأيت أهل زماننا هيا خاص ة أهل بلدان أعرخ وا عن ا ديث وأس انيده ،وجهلوا معرفة الص حيح
والس قيم ،وتركوا الكتق ال ص نفها أامة الدين قدميا وحديثا ،واملس انيد ال عوها الفرااأ
والس نن ،وا ال وا راإب ،واآلداب والوص ااي ،واألمثا واملواعو ،وفض اال األعما  ،واش تغلوا
ابلقص ص واألحاديث احمليوفة أس اني دها ،ال مل يعرفها نقل ا ديث ،ومل تقرأ علا احد من
اجملالس علا
أص حاب ا ديث ،وطلبوا املوخ وعا ال وخ عها القص ان لينالوا هبا للقهتعيا
الهترق ،ثبت كتايب هيا اثين عش ر ألف حديث ونيفا من األحاديث الص غار علا س بيل
ااختص ار ،من الص حاح والغرااق واألفراد والص حف املروية عن النيب لعلي بن موس ا الرخ ا وعمر
بن شعيق .)1( » ...
وقا جار هلل الزخمش ري « :كان يقو ب بن ا س ي ا س يين إس ناد ص حيفة الرخ ا :لو
قرئ هيا ا ِلسناد علا أذن جمنون ألفاق » (.)2
وقا الس معاين « :الرخ وي بفتح الراا والض اد و آخرها الواو ،هيه النس بة إىل الرخ ا وهو
علي بن موسا بن جعفر بن امد بن علي بن ا سي بن علي بن أيب طالق أيب ا سن املعروف
ابلرخ ا املدفون بهتوس ،يروي ص حيفة عن آابا  ،و اعة من أواده نس بوا إلي يقا لكل واحد
منهم الرخوي » (.)3
وقا سب ابن اجلوزي بن ة ااماإب

 « :وذكر عبد هللا بن أمحد

____________________
( .)1مسند الفردوس  -خهتبة الكتاب  -خمهتو .
( .)2ربيا األبرار .278 / 3
( .)3األنساب  -الرخوي.
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املقدس ي كتاب أنس اب القرش يي نس ةة يرويها علي بن موس ا الرخ ا عن أبي موس ا عن
،
عن النيب
أبي جعفر عن أبي ام د عن أبي علي عن أبي ا س ي عن أبي علي
إسناد لو قرئ علا جمنون برئ » (.)1
وقا املزي « رو عن ابن امد ،وعثمان بن املثاور ،والنحوي علي بن علي الدعبلي ،وأيوب
بن منص ور النيس ابوري ،وأبو الص لت عبد الس الإب بن ص اهل اهلروي ،واملأمون بن الرش يد ،وعلي بن
مهدي بن ص دقة ل عن نس ةة ،وأبو أمحد داود بن س ليمان بن س يف الغازي القزويين ل عن
نسةة ،وأمحد بن عامر ابن سليمان الهتااي ل عن نسةة كبرية » (.)2
وقد عدها احملق الهت ي من مابخي كتاب مع ا عنها ب ( مسند الرخا ) ،ونقل عنها مواخا
« ذكر أن أو من يقرع ابب اجلن ة بع د النيب
من  ،منه ا :قول فض اا ل أمري امل مني
 :اي علي ،إنك أو من يقرع ابب اجلنة فيدخل بغري
 :عن علي قا قا رس و هللا
حساب بعدي .خرج ااماإب علي بن موسا الرخا مسنده » (.)3
مبنزل ة ه ارون من
ومنه ا قول « ذكر إخب ار ج اي ل عن هللا تع اىل أن علي ا من النيب
فقا  :اي امد ،إن
علا النيب
موس ا :عن أ اا بنت عميس قالت :هب ج ايل
ربك يقراك الس الإب ويقو لك :علي منك مبنزلة هارون من موس ا لكن ا نيب بعد  .خرج
ا ِلماإب علي بن موسا الرخا » (.)4
ومنها قول « عن علي قا قا رسو هللا

 :إنك سيد

____________________
( .)1تيكرة خوان اامة.352 :
( .)2هتييق الكما .148 / 21
( .)3الرايض النضرة مناقق العشرة .211 / 2
( .)4املصدر نفس 216 / 2
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املسلمي وقااد الغر احملجلي ويعسوب الدين .خرج علي بن موسا الرخا » (.)1
كما نقل عنها احملق الهت ي كتاب اآلخر ( ذخاار العقىب ) لة من فض اال أهل البيت
( .) 2
ورو عن الص حيفة إبراهيم بن عبد هللا الوص ايب اليمين مواخ ا من كتاب ( ااكتفاا
مع ا عنها ب ( مس ند الرخ ا ) كيلك،
فض اال األربعة ا لفاا ) فض اال أمري امل مني
فلرياجا.
 :ملا
وقا ابن ابكثري املكي « :وعن س يدان علي كرإب هللا وجه قا قا رس و هللا
أس ري يب إىل الس ماا ،أخي ج ايل بيدي وأقعدين علا درنو من درانيك اجلنة وانولين س فرجلة،
فكنت أقلبها إ ْذ انفلقت وخرجت منها حوراا مل أر أحس ن منها ،فقالت :الس الإب عليك اي امد،
فقلت :وعليك الس الإب من أنت؟ قالت :أان الراخ ية املرخ ية ،خلقين اجلبار من ثالثة أص ناف:
أعالي من عن  ،ووس هتي من كافور ،وأس فلي من مس ك ،عجنين مباا ا يوان مث قا يل :كوين
فكنت ،خلقين ألخيك وابن عمك علي بن أيب طالق .أخرج ااماإب علي بن موس ا الرخ ا »
( .) 3
بل عدها امد عابد الس ندي الكتق املعت ة ال يرويها أبس انيده الص حيحة حيث قا
( حص ر الش ارد ) « وأما األربعون من نس ةة علي بن موس ا الرخ ا عن آابا فأرويها ابلس ند
املتقدإب إىل ا افو ابن حجر ،عن أمحد بن أيب املقدس ي ،عن س ليمان بن محزة ،أان امود بن
إبراهيم ،أان ا س ن بن امد بن عباس الرا ي ،أان أبوبكر أمحد بن علي بن خلف ،أان أبو القاسم
ا س ن بن امد بن حبيق ،أان أبوبكر امد بن عبد هللا حفيد العباس بن محزة ،أان أبو القاس م
عبد هللا بن أمحد بن عامر الهتااي ».
____________________
( .)1الرايض النضرة .234 / 2
( .)2ذخاار العقىب مناقق ذوي القرىب ،أن ر... 48 ،47 ،44 ،39 ،32 ،26 :
( .)3وسيلة املاب مناقق اآل  -خمهتو .
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تر ة السندي
والس ندي من أعالإب علماا القوإب ،وقد ترجم الص ديق حس ن القنوجي للش يخ امد عابد
الس ندي ( أ د العلوإب ) وأثىن علي قااال « :الش يخ امد عابد الس ندي ابن أمحد علي بن
يعقوب ،ا افو ،من بين أيب أيوب األنص اري ،ولد ببلدة س يون وهي علا ش اط النهر مشايل
حيدرآابد السند مما يلي بلدة بويك ،هاجر جده امللقق بشيخ السالإب إىل أرض العرب ،وكان من
أهل العلم والصالح.
وأقاإب الش يخ امد عابد بزبيد دارة علم ابليمن معروفة ،واس تفاد من علمااها واقتبس من أش عة
ع مااها ،حىت عد من أهلها ،ودخل ص نعاا اليمن يتهتبق امامهم وتزوج ابنة وزيره ،وذهق مرة
س فريا من إماإب ص نعاا إىل مص ر ،وكان ش ديد التحنن إىل ربوع طابة ،وعاود مرة أرض قوم فدخل
نواري بلدة أبرض الس ند مما يلي بندر كراجي وأقاإب هبا ليايل معدودا  ،مث عاد إىل املدينة الهتيبة،
وويل ر س ة علمااها من قبل وايل مص ر ،وخلف من مص نفات كتبا مبس وطة وخمتص رة  ...وكان ذا
عصبية للميهق ا نفي » ...
من رواة الصحيفة
لقد ظهر من عبارة الس ندي أن اعة من حفاظ أهل الس نة  -أمثا ابن حجر العس قالين -
.
يروون صحيفة ااماإب الرخا
ويوجد ( املكتبة الناص رية ) نس ةتان من الص حيفة يرو إحدامها :أبو الفتح عبيد هللا بن
عبد الكرمي بن هوازن القش ريي النيش ابوري الش افعي ،املنجم ( طبقا الش افعية للس بكي / 7
 ) 207واألخر يرويها :ص در الدين أبو اجملاما إبراهيم بن امد ا مواي اجلويين املتوىف س نة
 ،722واملنجم ( ت يكرة ا ف اظ  ) 298 / 4و ( مرآة اجلن ان  -حوادث  ) 722و ( الع
حوادث  ) 795و ( الدرر
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الكامنة  ) 67 / 1وغريها.
هيا ،وس يعلم ال إخراج العاص مي وابن النجار حديث مدينة العلم من حديث س يدان
بعي لفو ( الصحيفة ).
ااماإب الرخا
وا ريق أن رواية هيا ااماإب املعص وإب
البغأ والعداا.

كافية ملن راإب ا ق ،وا َيحدها إا من أخ مر
2

حديث مدينة العلم ،عن آابا الكراإب عن جده رس و هللا ص لا هللا علي
ورو ااماإب
وعليهم أ عي بلفو آخر ،فقد قا ابن املغازيل ما نص  « :أخ ان أبو غالق امد بن أمحد بن
س هل النحوي تعاىل فيما أذن يل روايت عن  :أن أاب طاهر إبراهيم بن عمر بن ب دثهم
قا  :ان امد بن املهتلق ،ان أمحد بن امد بن عيس ا  -س نة عش ر وثالاااة  -ان امد بن عبد
هللا بن عمر بن مس لم الالحقي الص فار ابلبص رة  -س نة أربا وأربعي ومااتي  -ان أبو ا س ن علي
بن موس ا الرخ ا قا  :حدثين أيب عن أبي جعفر بن امد عن أبي عن جده علي بن ا س ي عن
 :اي علي أان مدينة العلم وأنت الباب ،كيب
أبي علي بن أيب طالق قا قا رس و هللا
من زعم أن يصل إىل املدينة إا من قبل الباب » (.)1
شأن هيا ااسناد
وهيا إسناد ميتنا الوصو إىل كن ع مت وجاللت  ،إن إسناد التمس كبار
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.85 :
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حب دي ث ب  .وق ا أمح د بن حنب ل :لو قرئ ه يا
األام ة وا ف اظ أن دثهم اام اإب الرخ ا
ا ِلس ناد علا جمنون ل ا من جنون فقد ذكر أبو س عيد منص ور ابن ا س ي اآليب الوزير ما نص « :
حدث أبو الصلت قا  :كنت ما علي بن موسا  -وقد دخل نيسابور وهو راكق بغلة شهباا -
فغدا إىل طلب علماا البلد :أمحد بن حرب ،وايس ي بن النض ر ،و ب بن ب ،وعدة من أهل
العلم .فتعلقوا بلجام املربعة فقالوا :حبق آاباك الهتاهرين حدثنا حبديث عت من أبيك .قا :
حدثين أيب العبد الص اهل موس ا بن جعفر ،قا حدثين أيب الص ادق جعفر بن امد ،قا حدثين
أيب ابقر علم األنبياا امد بن علي ،قا حدثين أيب س يد العابدين علي بن ا س ي ،قا حدثين
أيب س يد ش باب أهل اجلنة ا س ي بن علي ،قا عت أيب س يد العرب علي بن أيب طالق قا :
يقو  :ااميان معرفة ابلقلق وإقرار ابللسان وعمل ابألركان.
عت رسو هللا
قا قا أمحد بن حنبل :لو قرأ هيا ااسناد علا جمنون ل ا من جنون .
وروي عن عبد الرمحن بن أيب حا مثل ذلك كي عن أبي وأن قرأه علا مصروع فأفاق »(.)1
وقا ابن الص باغ « ورو املوىل الس عيد إماإب الدنيا عماد الدين امد بن أيب س عيد بن عبد
الكرمي الوزان  -ارإب س نة س ت وتس عي وذس مااة  -قا  :أورد ص احق ص احق كتاب اتريخ
نيسابور كتاب  :أن علي بن موسا الرخا مل ا دخل إىل نيسابور السفرة ال خص فيها بفضيلة
الش هادة ،كان قبة مس تورة ابلس قال علا بغلة ش هباا ،وقد ش ق س وق نيس ابور ،فعرض ل
اامامان ا اف ان ليحاديث النبوية ،واملثابران علا الس نة احملمدية :أبو زرعة الرازي وامد بن
أس لم الهتوس ي ،ومعهما خالاق ا ص ون من طلبة العلم وا ديث وأهل الرواية والدراية فقاا ل :
أيها السيد اجلليل ابن السادة األامة ،حبق آاباك الهتاهرين
____________________
( .)1نثر الدر .362 / 1
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وأس الفك األكرمي إا ما أريتنا وجهك املبار امليمون ،ورويت لنا حديثا عن آاباك عن جد
نيكر ب  ،فاس توقف البغلة وأمر غلمان بكش ف امل لة عن القبة ،وأقر عيون تلك
امد
ا الاق برؤي ة طلعت املب ارك ة ،فك ان ت ل ذؤابت ان م دليت ان علا ع اتق  ،والن اس كلهم قي اإب علا
طبق اهتم ين رون إلي  ،وهم م ا بي ص ارخ واب ومتمرغ الناب ومقب ل افر بغلت  ،وعال
الضجي  ،فصاحت األامة والفقهاا والعلماا :معاشر الناس ا عوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم
وا ت ذوان بكثرة صراخكم وبكااكم ،وكان املستملي أبو زرعة وامد بن أسلم الهتوسي.
قا علي بن موس ا الرخ ا :حدثين أيب موس ا الكاظم ،عن أبي جعفر الص ادق ،عن أبي امد
الباقر ،عن أبي زين العابدين ،عن أبي ا سي الشهيد بكربال ،عن أبي علي بن أيب طالق كرإب هللا
وجه أن قا  :ح دثين ج اي ل قا ع ت رب العزة س بح ان وتع اىل يقو  :كلم ة ا إل إا هللا
حصين فمن قاهلا دخل حصين ،ومن دخل حصين أمن من عيايب.
مث أرخا الس ن علا القبة وس ار ،فعد أهل احملابر والدو اليين كانوا يكتبون فأانفوا علا
عشرين ألفا.
قا ااس تاذ أبو القاس م القش ريي :إتص ل هيا ا ديث ببعأ أمراا الس امانية فكتب ابليهق،
النوإب بعد موت فقيل ل  :ما فعل هللا بك؟ قا  :غفر يل
وأوص ا أ ْن يدفن مع ق ه ،فرأ
بتلف ي بال إل إا هللا وتصديقي أبن امدا رسو هللا » (.)1
و ( جواهر العقدين ) عن اجلما الزرندي كتاب معراج الوص و  « :وزاد  -عقق قول
وتصديقي أبن امدا رسو هللا  -وكتاب هيا ا ديث ابليهق تع يما ل واحناما » (.)2

____________________
( .)1الفصو املهمة معرفة األامة .241
( .)2جواهر العقدين  -خمهتو .
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وإ ْن ش ئت املزيد من مراجا القض ية فراجا ( املقاص د ا س نة ) و ( مفتاح النجا ) و ( ا ق
املبي ) و ( فصل ا هتاب ) .وممن رواها أيضا سب ابن اجلوزي ( تيكرة ا وان  ) 352وابن
حجر املكي ( الصواعق .) 122
وقد أخ اف بعض هم الرواية « :فلما مر الراحلة انداان :بش روطها وأان من ش روطها » قا
خواج ابرسا « قيل :من شروطها ااقرار ل أبن إماإب مفنض الهتاعة ».
معصوإب من ا هتأ
ااماإب الرخا
وابلرغم من ثبو عص مة ا ِلماإب الرخ ا

ابألدلة العامة وا اص ة غري ا اخ ة للحص ر

والحصاا ،فإان نيكر هنا دليلي من األدلة ا اصة ب من كتق أهل السنة ابملناسبة:
 - 1ما رواه خواج ابرس ا ( فص ل ا هتاب ) وعبد ا ق الدهلوي ( رس الة مناقق
األامة ) وامد مبي اللكهنوي ( وس يلة النجاة ) واجلامي ( ش واهد النبوة ) ورش يد الدين
الدهلوي ( إيض اح لهتافة املقا ) وويل هللا اللكهنوي ( مرآة امل مني ) عن موس ا الكاظم
مع  -فقا رس و هللا
املناإب  -وأمري امل مني
أن قا « رأيت رس و هللا
 :علي ابنك ين ر بنور هللا عز وجل وينهتق حبكمة ،يصيق وا خيهتا ،ويعلم وا َيهل ،قد
مل حكما وعلما ».
 - 2ما رواه اجلامي ( شواهد النبوة ) والشيخ عبد ا ق الدهلوي ( رسالة مناقق األامة
) وخواج ابرس ا ( فص ل ا هتاب ) واملولوي امد مبي ( وس يلة النجاة ) واملولوي ويل هللا
( مرآة امل مني ) أن « قيل أليب جعفر امد بن علي رخ ي هللا عنهما :إن أاب اه املأمون
الرخ ا ورخ ي لواية عهده ،فقا  :بل هللا س بحان اه الرخ ا ،ألن كان رخ ا هللا عز وجل
أرخ  ،وخص من بي آابا املاخي بيلك ،ألن رخي ب
ورخا رسو هللا
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اا

يقو  :أدعوا يل ولدي الرخ ا،

املةالفون كما رخ ي ب املوافقون ،وكان أبوه موس ا الكاظم
وإذا خاطب قا اي أاب ا سن ».
وغري خفي أن رواية هيا ااماإب املعص وإب هيا ا ديث هبيا الس ند عن جده األع م علي وآل

السالإب كاف لإلذعان أبن حديث قهتعي ،ا يشوب ريق وا يعني شك ،وا مد هلل رب العاملي.
3

قا ا اكم بعد أن أخرج ا ديث من حديث ابن عباس وصحح ما نص :
« وهليا ا ديث ش اهد من حديث س فيان الثوري اس ناد ص حيح :حدثين أبوبكر امد بن
علي الفقي ااماإب الش اش ي القفا ببةار  -وأان س ألت  -حدثين النعمان بن هارون البلدي ببلد
من أص ل كتاب  ،ثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد ا راين ،ثنا عبد الرزاق ،ثنا س فيان الثوري ،عن عبد
هللا بن عثم ان بن خثيم ،عن عب د الرمحن بن عثم ان التيمي ،قا  :ع ت جابر بن عب د هللا يقو :
يقو  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
عت رسو هللا
كما س يعلم روايت من ( املناقق ابن املغازيل ) و ( اتريخ دمش ق ) و ( اتريخ بغداد ) و (
كفاية الهتالق ).
____________________
( .)1املستدر علا الصحيحي .127 / 3
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رجا ا ديث
ولنيكر بعأ كلماهتم

توثيق رجا هيا السند ،أتكيدا لتصحيح ا اكم إايه فنقو :

أما سفيان الثوري
فهو من رجا الصحاح الستة ،وقد وثق ابن حبان ( ،)1ترجم ل :
بقول  « :وأما نس ق ثور ابن عبد مناة فالماإب أبو عبد هللا س فيان بن س عيد ...
1
وكان من س ادا أهل زمان فقها وورعا وحف ا وإتقاان ،مشاال الص الح والورع أش هر من أن
تاج إىل ا ِلغراق ذكرها .)2( » ...
« إماإب املس لمي وحجة هللا علا خلق  ،يفو فض اال الحص اا وتعجز
2
العادين ،ا زمن بي الفق وااجتهاد في وا ديث والزهد والعبادة والورع والثقة ،وإلي املنتها
علم ا دي ث وغريه من العلوإب ،أ ا الن اس علا دين وزه ده وورع وثقت  ،ومل خيتلفوا ذل ك،
وهو أحد األامة اجملتهدين وأحد أقهتاب ااسالإب وأركان الدين » .)3( ...
« أحد األعالإب علما وزهدا » (.)4
3
« قا ش عبة وابن عيينة وأبو عاص م وابن معي وغري واحد من العلماا :س فيان
4
أمري امل مني ا ديث .وقا ابن املبار  :كتبت عن ألف ومااة ش يخ ،ما كتبت عن أفض ل من
س فيان ،فقا ل رجل :اي أاب عبد هللا رأيت س عيد ابن جبري وغريه وتقو هيا؟ قا  :هو ما أقو ،
ما رأيت أفضل من سفيان.
____________________
( .)1الثقا .401 / 6
( .)2اانساب  -الثوري.
( .)3جاما ااُصو ابن األثري  -خمهتو .
( .)4الكاشف .378 / 1
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وقا وكيا عن ش عبة :س فيان أحفو مين .وقا ابن مهدي كان وهق يقدإب س فيان ا فو
علا مالك .وقا ب القهتان :ليس أحد أحق إيل من ش عبة وا يعدل أحد عندي ،وإذا خالف
س فيان أخي بقو س فيان .وقا الدوري :رأيت ب بن معي ا يقدإب علا س فيان زمان
أحدا الفق وا ديث والزهد وكل شيا .وقا اآلجري عن أيب داود :ليس خيتلف سفيان وشعبة
ش يا إا ي فر س فيان .وقا أبو داود :بلغين عن ابن معي قا  :ما خالف أحد س فيان
ش يا إا كان القو قو س فيان .وقا العجلي :أحس ن أس ناد الكوفة س فيان عن منص ور عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا  ...وقا املروزي عن أمحد :ا يتقدإب قليب أحد س فيان .وقا
عبد هللا بن داود :ما رأيت أفق من س فيان .وقا أبو قهتن :قا يل ش عبة إن س فيان س اد الناس
ابلورع والعلم.
قا ا هتيق :كان إماما من أامة املس لمي وعلما من أعالإب الدين ،جممعا علا أمانت حبيث
يس تغين عن تزكيت  ،ما التقان وا فو واملعرفة والض ب والورع والزهد .وقا ابن س عد :كان ثقة
مأموان وكان عاب دا ثبتا .وقا النس ااي :هو أج ل من أن يقا في ثق ة ،وهو أح د األام ة ال يين
أرجوا أن يكون ممن جعل هللا للمتقي إم ام ا .وق ا ابن أيب ح ا  :م ا رأي ت أش ب ابلت ابعي من
س فيان .وقا زاادة :كان أعلم الناس أنفس نا .وقا ابن حبان :كان من س ادا الناس فقها
وورعا وإتقاان » (.)1
وأما عبد هللا بن عثمان بن خثيم القاري
قااال « :عبد هللا بن عثمان بن خثيم املكي ،يروي عن س عيد ابن جبري ،رو
1
عن ابن جري  ،رو عن أهل ا جاز .ما سنة .)2( » 132
____________________
( .)1هتييق التهييق .113 / 4
( .)2الثقا .34 / 5
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2

عداده
3

« وابو عثمان عبد هللا بن عثمان بن خثيم من القارة ،يروي عن أيب الهتفيل،
أهل مكة ،رو عن معمر ،ما سنة  ،144وقد قيل سنة .)1( » 135
« ق ا ابن أيب مرمي عن ابن معي :ثق ة حج ة .وق ا العجلي :ثق ة .وق ا أبو

حا  :ما ب أبس ص اهل ا ديث .وقا النس ااي :ثقة .وقا مرة ليس ابلقوي .وذكره ابن حبان
الثقا  ...وقا ابن سعد  ...كان ثقة ول أحاديث حسنة » (.)2
وأما عبد الرمحن بن هبمان املدين
اليي ع عن ا اكم املستدر ب « عبد الرمحن بن عثمان التيمي » فقد.
1
2

.
وقا  « :وثق » (.)3

ووثق (.)4
3
ورو عبد الرزاق بن مهاإب حديث مدينة العلم بسند آخر ،فقد جاا ( املناقق ) ما نص « :
أخ ان ا س ن بن أمحد بن موس ا ،أان أبو ا س ن أمحد بن امد بن الص لت القرش ي ،ان علي بن
امد املص ري ،ان امد بن عيس ا بن ش يبة البزار ،ان أمحد بن عبد هللا بن يزيد امل دب ،ان عبد
الرزاق ،أان معمر عن عبد هللا
____________________
( .)1األنساب  -القاري.
( .)2هتييق التهييق .314 / 5
( .)3الكاشف .158 / 2
( .)4تقريق التهييق  ،474 / 1هتييق التهييق .149 / 6
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ابن عثمان عن عب د الرمحن قا  :عت جابر بن عب د هللا األنص اري يقو عت رس و هللا
يوإب ا ديبي ة  -وهو آخ ي بض با علي بن أيب ط ال ق  -ه يا أمري ال رة وق ات ل الفجرة،
منص ور من نص ره ،خميو من خيل  .مث مد هبا ص وت فقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد
العلم فليأ الباب » (.)1
رجا السند
ورجا هيا ا ديث ثقا  .فأما معمر فقد أخرج ل أص حاب الص حاح الس تة وترجم ل بكل
ثن اا وتع يم ( الثق ا ) و ( هت يي ق األ اا واللغ ا  ) 107 / 2و ( ت يكرة ا ف اظ / 1
 ) 190و ( هتييق التهييق  ) 243 / 10و ( الع  ) 220 / 1و ( الكاش ف 266 / 2
) و ( مرآة اجلنان  ) 323 / 1و ( طبقا ا فاظ  ) 82وغريها.
وأما عبد هللا بن عثمان ،وعبد الرمحن بن هبمان ،فقد مر طرف من كلما الثناا عليهما.
نفس  ،فقد تر نا ل ابلتفص يل
املعت ة (.)2

جملد ( حديث التش بي ) عن طاافة من معاجم الناجم
4

علا صحة حديث مدينة العلم ،قا املزي والعسقالين بن ة أيب الصلت
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.84 :
( .)2أن ر :الكما أ اا الرجا  -خمهتو  ،األنس اب :الص نعاين ،دو ااس الإب :حوادث  ،211مرآة اجلنان
حوادث ،211 :تيكرة ا فاظ ... 334 / 1
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عبد الس الإب بن ص اهل اهلروي « :قا القاس م بن عبد الرمحن األنباري :حدثنا أبو الص لت اهلروي،
 :أان مدينة
حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش عن جماهد ،عن ابن عباس قا قا رس و هللا
العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ ابب .
عبد الرمحن األنباري :حدثنا أبو الص لت اهلروي ،حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش عن جماهد،
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ ابب .
عن ابن عباس قا قا رسو هللا
قا القاسم :سألت ب بن معي عن هيا ا ديث فقا  :صحيح.
قا أبوبكر ابن اثبت ا افو :أراد أن صحيح من حديث أيب معاوية وليس بباطل ،إذ قد رواه
غري واحد عن » (.)1
وقا الس يوطي « :رو ا هتيق اترخي عن ب بن معي أن س ئل عن حديث ابن عباس
فقا  :هو صحيح » (.)2
وقا املناوي « :ورواه ا هتيق التاريخ ابللفو امليكور من حديث أيب مع اوية عن األعمش
عن جماهد عن ابن عباس .مث قا  :قا القاس م س ألت ابن معي عن فقا  :هو ص حيح .قا
ا هتيق :قلت :أراد أن صحيح من حديث أيب معاوية وليس بباطل ،إذ رواه غري واحد عن » (.)3
وق ا الش وك اين مق اإب اجلواب عن الق دح في  « :وأجي ق عن ذل ك أبن ام د بن جعفر
البغدادي الفيدي قد وثق ب بن معي ،وأن أاب الص لت اهلروي قد وثق ابن معي وا اكم ،وقد
سئل ب عن هيا ا ديث فقا  :صحيح » (.)4
____________________
( .)1هتييق الكما أ اا الرجا  -خمهتو  ،هتييق التهييق .319 / 6
( .)2ا اجلواما .383 / 1
( .)3فيأ القدير شرح اجلاما الصغري .47 / 3
( .)4الفوااد اجملموعة للقاخي الشوكاين .349
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وقا األمري « :ورو ا هتيق اترخي عن ب بن معي أن س ئل عن حديث ابن عباس
فقا  :هو صحيح » (.)1
هيا ،وأما دعو أن أراد أن ص حيح من حديث أيب معاوية  ...فعارية عن الدليل ،ومن هنا
نقل الس يوطي والش وكاين وغريمها تص حيح إايه مهتلقا ،ولو س لم فإن أاب معاوية واألعمش وجماهد
ثقا  ،فا ديث ص حيح بال كالإب ،وس يأيت ليلك مزيد أتييد وحتقيق من كالإب ا افو العالاي
والعالم ة الفريوزآابدي ،كم ا س تعلم عن د نقأ كلم ا ( ال دهلوي ) إثب ا ب بن معي هل يا
ا ديث مرة بعد أخر  ...فانت ر.
« كان إماما حاف ا متقنا  ...قا علي بن املديين :إنتها العلم ابلبص رة إىل
1
ب بن أيب كثري وقتادة ،وعلم الكوفة إىل إس حاق واألعمش ،وانتها علم ا جاز إىل ابن ش هاب
وعمرو بن دينار ،وص ار علم ه اا الس تة ابلبص رة إىل س عيد بن أيب عروبة وش عبة ومعمر ومحاد بن
س لمة وأيب عوانة ،ومن أهل الكوفة إىل س فيان الثوري وس فيان بن عيينة ،ومن أهل ا جاز إىل
مالك بن أنس ،ومن أهل الش اإب إىل األوزاعي ،فانتها علم ه اا إىل امد بن إس حاق وهش يم
و ب بن س عيد وابن أيب زاادة ووكيا وابن املبار  -وهو أوس ا ه اا علما  -وابن مهدي وابن
آدإب ،وصار علم ه اا يعا إىل ب بن معي.
وقا أمحد :كل حديث ا يعرف ب بن معي فليس هو حبديث.
وقا ابن الرومي :ما عت أحدا ق يقو ا ق املش ايخ غري ب بن معي ،وغريه كان
يتحامل ابلقو .)2( » ...
____________________
( .)1الروخة الندية  -شرح التحفة العلوية.
( .)2خمتار خمتصر اتريخ بغداد  -خمهتو .

78

« كان إماما رابنيا عاملا حاف ا ثبتا متقنا مرجوعا إلي اجلرح والتعديل ...
2
إنتها علم العلماا إلي حىت قا أمحد بن حنبل :هاهنا رجل خلق هللا هليا الش أن وأظهر كيب
الك يابي  -يعين ب بن معي  -وق ا علي بن امل ديين :ا نعلم أح دا من ل دن آدإب كت ق من
ا دي ث م ا كت ق ب بن معي .ق ا أبو ح ا الرازي :إذا رأي ت البغ دادي ق أمح د بن حنب ل
فاعلم أن صاحق سنة ،وإذا رأيت يبغأ ب بن معي فاعلم أن كياب » (.)1
« هو إماإب أهل ا ديث زمن واملعو علي في  ...أ عوا علا إمامت وتوثيق
3
غري منحص رة
وحف وجاللت وتقدم هيا الش أن واخ هتالع من  ...وأحوال وفض اال
.)2( » ...
« ا افو املش هور ،كان إماما عاملا حاف ا متقنا  ...وهو ص احق اجلرح
4
والتعديل ،رو عن كبار األامة منهم أبو عبد هللا امد بن إ اعيل البةاري ،وأبو ا س ي مس لم
بن ا جاج القش ريي ،وأبو داود الس جس تاين ،وغريهم من ا فاظ ،وكان بين وبي ااماإب أمحد بن
ااش تغا بعلوإب ا ديث ما هو مش هور ،ا حاجة
من الص حبة واأللفة وااش نا
حنبل
إىل ااطالة في .)3( » ...
« كان إماما حاف ا .)4( » ...
5
« ب بن معي هو ااماإب ا افو اجلهبي ش يخ احملدثي  ...قا عبد الرمحن بن
6
أيب حا  :س ئل أيب عن ب فقا  :إماإب .وقا النس ااي :أبو زكراي أحد األامة ا ديث ،ثقة
مأمون.)5( » .
____________________
( .)1اانساب  -املري.
( .)2هتييق األ اا واللغا .156 / 1
( .)3وفيا األعيان .139 / 6
( .)4املةتصر أحوا البشر .37 / 2
( .)5سري أعالإب النبالا .71 / 11
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« ب بن معي ااماإب الفرد س يد ا فاظ  ...قا ب القهتان :ما قدإب علينا
7
مثل هيين أمحد بن حنبل و ب بن معي .قا أمحد بن حنبل :ب بن معي أعلمنا ابلرجا .
قلت :ب أش هر من أن نهتو الش رح مبناقب  .قا خنيس بن مبش ر أحد الثقا  :رأيت ب
بن معي النوإب فقل ت :م ا فع ل هللا ب ك؟ ق ا أعهت اين وحب اين وزوجين ثالث م اا ة حوراا ،ومه د
سنة .)1( » 233
يل بي الناس .تو ذي القعدة غريبا مبدينة النيب
أيض ا « اام اإب أبو زكراي ب بن معي البغ دادي ا افو ،أح د األعالإب وحج ة
8
السالإب  ...حديث الكتق الستة » (.)2
أيض ا « إماإب احملدثي ،فض اال كثرية ،مولده س نة  ،158وما طالق ا
9
» ( .) 3
ابملدينة ذي القعدة  ،233ومحل علا أعواد النيب
بنحو ما تقدإب (.)4
10
11

( التاج املكلل.) 141 :
5

من مشايخ مسلم وابن ماجة .قا ابن كثري  -بعد أن رو حديث أان دار
____________________
( .)1تيكرة ا فاظ .429 / 2
( .)2الع خ من غ .415 / 1
( .)3الكاشف .358 / 2
( .)4مرآة اجلنان .108 / 2
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ا كمة  ...عن النميي  « -قلت :رواية س ويد بن س عيد عن ش ريك عن س لمة عن الص ناحبي
عن علي مرفوعا :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
ورواه اليهيب ابسناده عن  ،كما ستعلم ال إن شاا هللا تعاىل.
تر ت :
1
2
3

( األنساب  -ا داثين ).
( هتييق الكما .) 247 / 12
( هت ييق الته ييق  -خمهتو ) و ( ت يكرة ا ف اظ  ) 454 / 2و ( الع

خ من غ .) 432 / 1
( هتييق التهييق .) 272 / 4
4
( طبقا ا فاظ .) 198
5
وغريهم  ...وقد أثنوا علي ووصفوه ابألوصاف ا ميدة ،وأطروه غاية الطراا ،فلرياجا.
6

رواه من ٍ
طرق ع دي دة  ...ق ا العالم ة ام د بن علي بن ش هرآش وب ( املنجم الوا
ابلوفي ا  164 / 4والبلغ ة للفريوزآابدي  240ولس ان امليزان  310 / 5وبغي ة الوع اة / 1
ابا اع أان مدينة العلم وعلي
 181وطبقا املفسرين للداودي  « ) 199 / 2وقا النيب
ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ
____________________
( .)1اتريخ ابن كثري .359 / 7

81

الباب .رواه أمحد من اانية طرق » (.)1
وقا س ب ابن اجلوزي « :أمحد الفض اال :ثنا إبراهيم بن عبد هللا ،ثنا امد ابن عبد هللا (
عمر ) الرومي ،ثنا ش ريك عن س لمة بن كهيل ،عن الص ناحبي ،عن علي قا قا رس و هللا
 ،أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)2
» ( .) 3
وقا السمهودي « :رواه ااماإب أمحد الفضاال عن علي
كما ي هر ذلك من كالإب املناوي والشيةاين القادري فيما سيأيت إن شاا هللا.
مىت رو أمحد حديثا وجق املصري إلي
ولقد بىن علماا أهل الس نة علا وجوب املص ري إىل ا ديث اليي يروي أمحد بن حنبل ،ألن
إماإب زمان واملقتد ب هيا الفن ،قا أخهتق خوارزإب والكنجي بيان كثرة فضاال مواان أمري
 « :وي د علا ذل ك م ا روين اه عن إم اإب أه ل ا دي ث أمح د بن حنب ل ،وهو أعرف
امل مني
أص حاب ا ديث علم ا ديث ،قريا أقران وإماإب زم ان  ،واملقت د ب ه يا الفن إابن ،
والفارس اليي يكق فرس ان ا افو ميدان  ،وروايت مقبولة ،وعلا كاهل التص ديق امولة وا
يتهم دين  ،وا يش ك أن يقو بتفض يل الش يةي أيب بكر وعمر رخ ي هللا عنهما وأرخ امها
وأظلنا ب ل رخامها  -فجاا روايت في كعمود الصباح ،وا ميكن سنه ابلراح .)4( » ...
وقا سب ابن اجلوزي

ذكر حديث امل اخاة « :و ن نقو  :ا ديث

____________________
( .)1مناقق آ أيب طالق .34 / 2
( .)2تيكرة خوان األمة.47 :
( .)3جواهر العقدين  -خمهتو .
( .)4املناقق للةوارزمي ،3 :كفاية الهتالق.253 :
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اليي رواه أمحد الفض اال ليس في ميس رة وا ا كم ،وأمحد مقلَّد الباب ،مىت رو حديثا
وجق املص ري إىل روايت  ،ألن إماإب زمان وعامل أوان وامل ز علم النقل علا أقران  ،والفارس اليي
ا َيار ميدان  ،وهيا هو اجلواب عن يا ما يرد الباب و أحاديث الكتاب » (.)1
7

الرواجين األس دي ش يخ البةاري وابن ماجة والنميي ،وس ي هر ذلك من كالإب ا هتيق
البغدادي والكنجي ان شاا هللا.
وقد تر نا ل ابلتفصيل جملد ( حديث الهتري ).
8

قا :

رواه ص حيح كما ( جاما األص و ) حيث قا  « :علي :إن رس و هللا
أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج النميي » (.)2
 ،يزيده هللا
 مبالزمة رس و هللاو ( مهتالق الس ئو ) « :ومل يز  -أي علي
تعاىل علما حىت قا رسو هللا صلا هللا علي
____________________
( .)1تيكرة خوان األمة.22 :
( .)2جاما األصو .473 / 9
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وسلم  -فيما نقل النميي
وفي ش واهد علم
تقدإب ذكره ااس تش هاد

صحيح بسنده عن  -أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)1
 « :ومن ذلك ما رواه ااماإب النميي ص حيح بس نده  -وقد
قا  :أان
ص فة أمري امل مني ابألنزع البهتي  -إن رس و هللا

مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)2
 :أان مدينة
وقا الس يوطي « :وأخرج النميي وا اكم عن علي قا قا رس و هللا
العلم وعلي ابهبا ،هيا حديث حسن علا الصواب » (.)3
 « :مدينة العلم .رو النميي وغريه مرفوعا:
و ( الس رية الش امية ) أ اا الرس و
أان مدينة العلم وعلي ابهبا .والصواب أن حديث حسن ».
وقد اعنف ابن تيمية ( املنهاج ) وابن روزهبان ( الباطل ) اخراج النميي حديث مدينة
العلم صحيح .
كما سي هر ذلك من ( :الصواعق ) و ( النواقأ ) و ( العقد النبوي ) و ( الصرا السوي )
و ( أ اا رجا املش كاة ) و ( تيس ري املهتالق ) و ( الن اس ) و ( ش رح املواهق اللدنية ) و (
إسعاف الراغبي ) و ( ذخرية املاب ) و ( شرح املثنوي ) وغريها  -إن شاا هللا تعاىل.
تر ت :
وا أبس ابيراد طرف من فض اال النميي واامده عن كتق أعيان أهل الس نة ومش اهريهم،
فممن ترجم ل :
____________________
( .)1مهتالق السئو .35 :
( .)2مهتالق السئو .61 :
( .)3اتريخ ا لفاا.170 :
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« هيه النس بة إىل بوغ ،وهي قرية من قر ترمي علا س تة فراس خ ،منها ااماإب
1
أبو عيسا بن سورة بن شداد البوغي النميي الضرير ،إماإب عصره بال مدافعة ،صاحق التصانيف
.)1( » ...
وقا  « :أحد األامة اليين يقتد هبم علم ا ديث ،ص نف كتاب اجلاما والتاريخ والعلل
تص نيف رجل عامل متقن ،وكان يض رب ب املثل ا فو والض ب  ،تلمي أليب عبد هللا امد بن
شيوخ )2( » ...
إ اعيل البةاري ،ويشار مع
« هو أحد العلماا ا فاظ األعالإب ،ول الفق يد ص ا ة ،أخي عن
2
اعة من أامة ا ديث ولقي الص در األو من املش ايخ  ...ول تص انيف كثرية علم ا ديث،
وكتاب هيا الص حيح أحس ن الكتق وأكثرها فاادة وأحس نها ترتيبا وأقلها تكرارا ،وفي ما ليس
غريه من ذكر املياهق ووجوه ااستدا وتبيي أنواع ا ديث من الصحيح وا سن والغريق ،وفي
جرح وتعديل ،و آخره كتاب العلل قد ا في فوااد حس نة كما ا خيفا قدرها علا من وقف
عليها .قا النميي  :ص نفت هيا الكتاب فعرخ ت علا علماا ا جاز فرخ وا ب  ،وعرخ ت
علا علماا العراق فرخ وا ب  ،وعرخ ت علا علماا خراس ان فرخ وا ب  ،ومن كان بيت هيا
الكتاب فكأمنا بيت نيب يتكلم » (.)3
« كان إماما حاف ا ،ل تص انيف حس نة منها اجلاما الكبري
3
وهو أحسن الكتق ،وكان خريرا » (.)4
مبثل كالإب السمعاين (.)5
4
____________________
( .)1األنساب  -البوغي.
( .)2املصدر  -النميي.
( .)3جاما األصو .194 - 193 / 1
( .)4الكامل التاريخ  -حوادث.279 :
( .)5وفيا ااعيان .278 / 4
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ا ديث،

« كان إماما حاف ا ل تص انيف حس نة منها اجلاما الكبري ا ديث،
5
وكان خريرا ،وهو من أامة ا ديث املشهورين اليين يقتد هبم علم ا ديث .)1( » ...
« ااماإب ا افو أبو عيس ا امد بن عيس ا بن س ورة الس لمي النميي الض رير
6
مصنف اجلاما وكتاب العلل ...
قا ابن حبان كتاب الثقا  :كان أبو عيس ا ممن ا وص نف وحفو وذاكر .وقا أبو
س عيد اادريس ي :كان أبو عيس ا يض رب ب املثل ا فو .وقا ا اكم :عت عمر بن عليك
يقو  :ما البةاري فلم خيلف خبراسان مثل أيب عيسا العلم وا فو والورع والزهد ،بكا حىت
عمي وبقي خريرا سني ...
قا  :ما أخرجت كتايب هيا إا حديثا قد عمل ب بعأ الفقهاا .)2( » ...
«  ...كان من أامة هيا الشأن .)3( » ...
7
مبثل كالإب اجملد ابن األثري (.)4
8
« ا افو العالمة ،طاف البالد و ا خلقا كثريا من ا راس انيي والعراقيي
9
وا جازيي وغريهم .)5( » ...
« هو أحد أامة عص ره وأجلة حفاظ دهره  -قيل :ولد أكم  -ا خلقا كثريا
10
من العلماا األعالإب وحفاظ مش ايخ ا ِلس الإب ،مثل قتيبة بن س عيد والبةاري والدارمي ون رااهم،
وجامع دا علا اتس اع حف ووفور علم  ،كأن كاف للمجتهد وش اف للمقلد ،ونقل عن
الشيخ عبد هللا األنصاري
____________________
( .)1املةتصر  -حوادث.279 :
( .)2تيكرة ا فاظ .633 / 2
( .)3الع .62 / 2
( .)4أ اا رجا املشكاة املهتبوع ما املشكاة .803 / 3
( .)5طبقا ا فاظ .278
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أن قا  :جاما النميي عندي أنفا من كتايب البةاري ومسلم .)1( » ...
وان ر ( :دو ااسالإب  ) 168 / 1و ( مرآة اجلنان  ) 193 / 2و ( تتمة املةتصر حوادث
 ) 279وغريها.
9

قا ا اكم

( املس تدر ) « حدثنا بص حة ما ذكره ااماإب أو زكراي ب بن معي :أبو

ا س ي امد بن أمحد بن متيم القنهتري ،ثنا ا س ي بن فهم ،ثنا امد بن ب بن الض ريس ،ثنا
امد بن جعفر الفيدي ،ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس رخ ي هللا عنهما
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأ الباب .قا ا سي
قا قا رسو هللا
بن فهم :حدثناه أبو الصلت اهلروي عن أيب معاوية.
ق ا ا اكم :ليعلم املس تفي د هل يا العلم :أن ا س ي بن فهم بن عب د الرمحن ثق ة م أمون
حافو»(.)2
وعبارة ا اكم هيه حق ابن فهم تغنينا عن تر ت  ،وقد ذكره ا افو
اليهيب حوادث س نة  289قااال « :وفيها ا س ي بن امد بن فهم بن علي البغدادي
ا افو ،أحد أامة ا ديث ،أخي عن ب بن معي ورو الهتبقا عن ابن سعد » (.)3
____________________
( .)1شرح الشماال للقاري .7 / 1
( .)2املستدر علا الصحيحي .127 / 3
( .)3الع خ من غ .83 / 2
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10

ابن حجر املكي « :أخرج البزار والهت اين

األوس عن جابر بن عبد هللا  ...قا قا رسو

 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .)1( » ...
هللا
وس تعلم روايت من ( العقد النبوي ) و ( نز األبرار ) و ( إس عاف الراغبي ) و ( مفتاح النجا
) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف املسلو ) وغريها أيضا.
1

« أمح د بن عمرو بن عب د ا الق البص ري أبوبكر البزار ا افو ،ق دإب

إصبهان مرتي » (.)2
« وفيها ما حافو وقت أبوبكر أمحد بن عمرو البص ري البزار ص احق املس ند
2
الكبري ابلرملة » (.)3
« البزار ا افو العالمة الشهري .)4( » ...
3
« سنن البزار ا افو أيب بكر أمحد بن عبد ا الق البزار العتكي  ...قا ابن أيب
4
خثيمة :هو ركن من أركان ااسالإب ،كان يشب اببن
____________________
( .)1الصواعق احملرقة.73 :
( .)2اخبار اصفهان .104 / 1
( .)3دو ااسالإب .177 / 1
( .)4طبقا ا فاظ .285
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حنبل زهده وورع .)1( » ...
كتاب ( التحفة ) ووص ف ب
5
واستشهد برواايت مواخا عديدة من .

« عمدة احملدثي » واعتمد علا نقل

11

قا الس يوطي بعد أ ْن رو حديث « أان دار ا كمة وعلي ابهبا » عن النميي والهت ي وأيب
نعيم ،مث ذكر عبارة النميي حول  ،قا  « :وقا ابن جرير :هيا خ صحيح سنده ،وقد َيق أ ْن
يكون هيا علا ميهق اآلخرين س قيما غري ص حيح لعلتي :إحدامها :إن خ ا يعرف ل خمرج
إا من هيا الوج  ،واألخر  :إن س لمة بن كهيل عندهم ممن ا يثبت
عن علي عن النيب
بنقل حجة.
غريه :ثن ا ام د بن إبراهيم الفزاري ثن ا عب د
وق د وافق علي ا رواي ة ه يا ا عن النيب
الس الإب بن ص اهل اهلروي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا.
ثنا إبراهيم بن موس ا الرازي  -وليس ابلفراا  -ثنا أبو معاوية اس ناده مثل  .هيا الش يخ ا
أعرف وا عت من غري هيا ا ديث .إنتها كالإب ابن جرير » (.)2
____________________
( .)1رسالة ااسانيد.44 :
( .)2ا اجلواما .373 / 1
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تر ت :
1
2

خمتار خمتصر اتريخ بغداد  -خمهتو .
األنساب  -الهت ي.

3

معجم األدابا .423 / 6
هتييق األ اا واللغا .78 / 1
تيكرة ا فاظ  710 / 2والع .
تتمة املةتصر حوادث .307

7

مرآة اجلنان .261 / 2
طبقا الشافعية .135 / 2
روخة املناظر حوادث .310

4
5
6
8
9

طبقا الشافعية .101 / 1
10
طبقا ا فاظ .307
11
طبقا املفسرين .106 / 2
12
وقد ذكران تر ت ابلتفصيل جملَّد حديث الواية.
ما ملةص  « :كان إماما فنون كثرية منها التفس ري وا ديث والفق والتاريخ
وقا
وغري ذلك ،ول مص نفا مليحة فنون عديدة تد علا س عة علم وغزارة فض ل  ،وكان من
األام ة اجملته دين مل يقل د أح دا ،وك ان أبو الفرج املع اىف بن زكراي النهرواين املعروف اببن طرار علا
ميهب  ،وسيأيت ذكره إن شاا هللا تعاىل.
وكان ثقة نقل واترخي أص ح التواريخ وأثبتها ،وذكره الش يخ أبو إس حاق الش ريازي
الفقهاا من لة اجملتهدين .)1( » ...
____________________
( .)1وفيا األعيان .191 / 4
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طبقا

« كان حاف ا لكتاب هللا ،عارفا ابلقراآ  ،بص ريا ابملعاين ،وكان من
وقا
اجملتهدين مل يقلد أحدا ،وكان فقيها عاملا عارفا أبقاويل الص حابة والتابعي ومن بعدهم  ...ومل ا
ما تعص بت علي العامة ورموه ابلرفأ ،وما كان س بب إا أن ص نف كتااب في اختالف الفقهاا
ومل ي يكر في أمح د ابن حنب ل فقي ل ل ذل ك ،فق ا  :مل يكن أمح د بن حنب ل فقيه ا وإمن ا ك ان
اداث .فاشتد ذلك علا ا نابلة وكانوا ا صون كثرة ببغداد فشنعوا علي مبا أرادوه » (.)1
َ
« ااماإب أبو جعفر الهت ي اآلملي البغدادي أحد األعالإب وص احق التفس ري
وقا
والتاريخ والتص انيف  ...قا ا هتيق :كان أحد األامة العلم كم بقول ويرجا إىل رأي ملعرفت
وفض ل  ،وكان قد ا من العلوإب ما مل يش ارك في أحد من أهل عص ره ،فكان حاف ا لكتاب هللا،
عارفا ابلقراآ  ،بص ريا ابملعاين ،فقيها أحكاإب القرآن ،عاملا ابلس نن وطرقها ،ص حيحها
وس قيمها ،انس ةها ومنس وخها ،عارفا أبقوا الص حابة والتابعي ،عارفا أبايإب الناس وأخبارهم
.)2(»...
12

قا ابن املغازيل « :أخ ان امد بن أمحد بن عثمان ،أان أبو ا سي امد بن امل فر بن موسا
بن عيس ا ا افو البغدادي ،ان الباغندي امد بن امد ابن س ليمان ،ان امد بن مص فا ان
حفص بن عمر العدانين ،ان علي بن عمرو عن أبي
____________________
( .)1املةتصر  -حوادث .307
( .)2غاية النهاية

طبقا القراا .106 / 2
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عن جرير عن علي قا قا رس و هللا
أبواهبا » (.)1
1
2

 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا وا ت تا البيو إا من

( األنساب  -الباغندي ).
( ت يكرة ا ف اظ  ) 736 / 2و ( الع  ) 153 / 2و ( دو الس الإب

حوادث .) 312
3

( طبقا ا فاظ  ) 311وغريهم ،فلرياجا.
13

قا ا اكم ما نص  « :حدثنا أبو العباس امد بن يعقوب ،ثنا امد بن عبد الرحيم اهلروي
ابلرملة ،ثنا أبو الص لت عبد الس الإب بن ص اهل ،ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن
 :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا ،فمن أراد امل دين ة فلي أ
ق ا ق ا رس و هللا
عب اس
الباب.
هيا حديث ص حيح ا ِلس ناد ومل خيرجاه ،وأبو ص لت ثقة مأمون ،فإين عت أاب العباس امد
بن يعقوب التاريخ يقو  :عت العباس بن امد الدوري يقو  :س ألت ب بن معي عن أيب
الص لت اهلروي فقا  :ثقة فقلت :أليس قد حدث عن أيب معاوية عن األعمش أان مدينة العلم؟
فقا  :حدث ب امد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون .)2( » ...
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.81 :
( .)2املستدر علا الصحيحي .126 / 3
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وقا ابن املغازيل « أخ ان أبو القاس م الفض ل بن امد بن عبد هللا األص فهاين  -قدإب علينا
واسهتا ،إمالا جامعنا شهر رمضان من سنة أربا وثالثي وأربعمااة  -أان أبو سعيد امد بن
موس ا بن الفض ل بن ش اذان الص ري بنيس ابور ،أان أبو العباس امد بن يعقوب األص م ،ان امد
بن عبد الرحيم اهلروي ،ان عبد الس الإب بن ص اهل ان أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
عباس قا قا رسو هللا
تر ت :
1

« األص م  -بفتح األلف والص اد املهملة وتش ديد امليم

آخر الكلمة  -هيه

ص فة ملن كان ا يس ما ،من الص مم ،واملش هور ب املش رق واملغرب :أبو العباس امد بن
ص دق وص حة اع  ،قا ا اكم أبو عبد
يعقوب ،ادث عص ره بال مدافعة ،ومل خيتلف ق
هللا ا افو :ما رأينا الرحالة بلد من بالد الس الإب أكثر منها إلي  ،فناهيك هبيا ش رفا واش تهارا
وعلوا الدين وقبوا بالد املسلمي بهتو الدنيا وعرخها » (.)2
« األص م :ااماإب الثقة ادث املش رق ،قا ا اكم :عت امد بن الفض ل بن
2
خزمية قا عت جدي إماإب األامة  -وس ئل عن كتاب املبس و للش افعي فقا  -ا عوه من أيب
العباس األص م فإن ثقة قد رأيت يس ما مبص ر ،و عت أاب أمحد ا افو يقو  :عت عبد الرمحن
بن أيب حا يقو  :ما بقي لكتاب املبس و راو غري أيب العباس الوراق ،وبلغنا أن ثقة ص دوق »
( .) 3
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.83 :
( .)2األنساب  -األصم .ملةصا.
( .)3تيكرة ا فاظ  .860 / 3ملةصا.
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و ( الع ) « :وفيها ادث خراس ان ومس ند العص ر أبو العباس األص م امد بن يعقوب
.)1( » ...
« األص م :ااماإب املفيد الثقة ادث املش رق  ...ادث عص ره بال مدافعة
3
.)2(»...
14

لقد ظهر روايت للحديث من عبارة ا اكم اآلنفة اليكر ،كما ستعلم ذلك فيما أييت أيضا.
15

ابا اع :أان مدينة ألعلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم
قا ابن ش هرآش وب « :وقا النيب
فليأ الباب .رواه أمحد من اانية طرق ،وإبراهيم الثقفي من س بعة طرق ،وابن بهتة من س تة طرق،
والقاخي اجلعايب من ستة طرق » (.)3
____________________
( .)1الع خ من غ  -حوادث.364 :
( .)2طبقا ا فاظ .354
( .)3مناقق آ أيب طالق .34 / 2
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ترجم ل ا افو جال الدين الس يوطي مبا هيا نص  « :ابن اجلعايب ا افو البارع ،فريد زمان ،
قاخ ي املوص ل أبوبكر امد بن عمر بن امد بن مس لم التميمي البغدادي ،ولد ص فر س نة
 284وخترج اببن عقدة ،وص نف األبواب والش يوخ ،رو عن الدارقهتين وا اكم وأبو نعيم  -وهو
خامتة أص حاب  .-قا أبو علي :ما رأيت املش ايخ أحفو من ابن اجلعايب ،و عت من يقو :
إن فو ماا ألف حديث وَييق مثلها ،إا أن كان يفض ل ا افو ،فإن يس وق املتون
أبلفاظها ،وأكثر ا فاظ يتس محون ذلك ،وكان إماما
ما بغداد رجق سنة .)1( » 355

معرفة العلل وثقا الرجا وتوارخيهم.

16

لقد اخرج من حديث ابن عباس ،حيث قا  « :ثنا ا س ن بن علي املعمري وامد بن علي
الص اافي املكي قا ثنا أبو الص لت عبد الس الإب بن ص اهل اهلروي ،ثنا أبو معاوية عن األعمش عن
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأت
جماهد عن ابن عباس قا قا رسو هللا
من ابب » (.)2
ورواه هبيا اللفو عن  :ابن حجر  -علا ما نقل عن السيوطي

شرح

____________________
( .)1طبقا ا فاظ  375ول تر ة تيكرة ا فاظ  925 / 3و الع .302 / 2
( .)2عن املعجم الكبري.
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النميي والس يوطي ( ا اجلواما ) ،واملتقي ( كنز العما ) والبدخش اين ( نز األبرار )
و ( مفتاح النجا ) واملولوي مبي ( وس يلة النجاة ) وويل هللا ( مرآة امل مني ) كما س تعرف
فيما أييت إن شاا هللا تعاىل.
وأخرج في عن ابن عباس بلفو آخر ،قا الس يوطي « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد
العلم فليأ الباب ،عق عد طق » (.)1
ورواه هب يا اللفو عن  :الس مهودي ( جواهر العق دين ) واملتقي ( كنز العم ا ) كم ا
ستعلم.
وت هر روايت إايه من حديث ابن عباس من ( النكت البديعا ) و ( ش رح املواهق ) و (
الفوااد اجملموعة ) كما سيأيت فيما بعد إن شاا هللا.
وأخرج الهت اين ( األوس ) من حديث جابر بن عبد هللا األنص اري ،فقد قا ابن حجر
عن ج ابر بن عب د هللا ،والهت اين
املكي « ا دي ث الت اس ا :أخرج البزار والهت اين األوس
 ،قا
وا اكم والعقيلي الض عفاا وابن عدي عن ابن عمر ،والنميي وا اكم عن علي
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)2
قا رسو هللا
وت هر روايت ل من ح دي ث ج ابر من ( العق د النبوي ) و ( الن اس ) و ( نز األبرار ) و (
مفتاح النجا ) و ( حتفة احملبي ) و ( إس عاف الراغبي ) و ( وس يلة النجاة ) و ( الس يف املس لو
) كما سيأيت فيما بعد إن شاا هللا تعاىل.
وأخرج من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الص واعق ) اآلنفة قريبا ،وس تعرف
من عب ارا ( نز األبرار ) و ( مفت اح النج ا ) و ( حتف ة احملبي ) و ( إس ع اف الراغبي ) و (
وسيلة النجاة ) إن شاا هللا.
هيا :ويعلم إخراج حديث مدينة العلم بنحو الطالق من عبارة ( كنوز ا قااق ) إن ش اا
هللا.
____________________
( .)1اجلاما الصغري من أحاديث البشري النيير .108 / 1
( .)2الصواعق احملرقة.73 :
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تر ت :
( األنساب  -الهت اين ).
( وفيا األعيان .) 215 / 1

1
2
3
4
5
6

( الع .) 315 / 2
( مرآة اجلنان ( .) 372 / 2
( طبقا ا فاظ .) 372
( طبقا القراا .) 311 / 1

وقد ذكران تر ة ابلتفصيل عن هيه الكتق وغريها جملد ( حديث الهتري ).
« الهت اين :ا افو ااماإب العالمة ا جة أبو القاس م س ليمان ابن أمحد بن أيوب
وقا
بن مهتري الشامي اللةمي الهت اين مسند الدنيا .)1( » ...
و ( دو ااسالإب ) « مسند الدنيا ا افو أبو القاسم .)2( » ...
« كان حافو عص ره ،رحل طلق ا ديث من الش اإب إىل العراق وا جاز
وقا
واليمن ومص ر وبالد اجلزيرة الفراتية ،وأقاإب الرحلة ثالاث وثالثي س نة ،و ا الكثري ،وعدد ش يوخ
ألف شيخ ،ول املصنفا املمتعة النافعة الغريبة ،منها املعاجم الثالثة .)3( » ...
هيا ،وقد متس ك ( الدهلوي )  -كغريه -
الهت اين وأقوال .

مواخ ا عديدة من كتاب ( التحفة ) أبخبار

____________________
( .)1تيكرة ا فاظ .912 / 3
( .)2دو ااسالإب .223 / 1
( .)3التاج املكلل.54 :
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17

قا ا اكم بعد أن أخرج ا ديث من حديث ابن عباس « وهليا ا ديث ش اهد من حديث
س فيان الثوري ابس ناد ص حيح :حدثين أبوبكر امد بن علي الفقي ااماإب الش اش ي القفا ببةارا
 وأان س ألت  -حدثين النعمان بن هارون البلدي ببلد من أص ل كتاب  ،ثنا أمحد بن عبد هللا بنيزيد ا راين ،ثنا عبد الرزاق ،ثنا س فيان الثوري ،عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم ،عن عبد الرمحن
بن عثمان التيمي ،قا عت جابر بن عبد هللا يقو  :عت رس و هللا
العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1

يقو  :أان مدينة

« ااماإب أبوبكر امد بن علي بن إ اعيل القفا الش اش ي ،أحد أامة الدنيا
1
التفسري وا ديث والفق واللغة .)2( » ...
وقا ( القفا ) « إماإب أهل عص ره بال مدافعة ،وكان إماما أص وليا لغواي ش اعرا ،أفىن عمره
طلق العلم ونشره ،وشاع ذكره الشرق والغرب ،وصنف التصانيف ا سان .)3( » ...
____________________
( .)1املستدر علا الصحيحي .127 / 3
( .)2اانساب  -الشاشي.
( .)3املصدر نفس  -القفا .
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َّ ،
مقدإب

العلوإب ،ول تصانيف مشهورة

« إماإب من أامة أصحاب الشافعي
2
التفسري وا ديث واألصو والفق .)1( » ...
« كان إماإب عص ره مبا وراا النهر وأعلمهم ابألص و  ،ول مص نفا من أجل
3

املصنفا  ،وهو أو من صنف اجلد وشرح رسالة الشافعي.
قا الش يخ أبو إس حاق طبقات  :ل مص نفا كثرية ليس ٍ
ألحد مثلها  ...وقا ااماإب أبو
عبد هللا ا ليمي :كان شيةنا القفا الشاشي أعلم من لقيت من علماا عصره .)2( » ...
« الفقي الش افعي ،إماإب عص ره بال مدافعة ،كان فقيها ِ
اداث أص وليا لغواي
4
شاعرا ،مل يكن مبا وراا النهر الشافعيي مثل قوت .)3( » ...
« هو صاحق وج امليهق » (.)4
5
« ااماإب النحرير ،الفاخ ل الش هري املعروف ابلقفا الكبري وابلقفا الش اش ي
6
الفقي الش افعي ،إماإب عص ره بال منازع ،وفريد دهره بال مدافا ،ص احق املص نفا املفيدة والهتريقة
ا مي دة . .. ،رو عن أك ابر من العلم اا منهم اام ام ان الكبريان ام د بن جرير الهت ي وإم اإب
األامة امد بن خزمية وأقرافما ،ورو عن اعة من الكبار منهم :ا اكم أبو عبد هللا وابن مندة
وأبو عبد الرمحن السلمي وغريهم .)5( » ...
« ااماإب اجلليل أحد أامة الدهر ،ذو الباع الواس ا العلوإب واليد الباس هتة
7
واجلاللة التامة والع مة الوافرة ،كان إماما التفس ري ،إماما ا ديث ،إماما الكالإب ،إماما
األصو  ،إماما الفروع ،إماما الورع
____________________
( .)1التدوين بيكر علماا قزوين .457 / 1
( .)2هتييق األ اا واللغا .282 / 2
( .)3وفيا األعيان .338 / 3
( .)4الع .338 / 2
( .)5مرآة اجلنان  -حوادث.365 :
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اللغة والش عر ،ذاكرا للعلوإب ،اققا ملا يورده ،حس ن التص رف فيما عنده ،فردا من

والزهد ،إماما
أفراد الزمان.
قا في أبو عاص م العبادي :هو أفص ح األص حاب قلما ،وأثبتهم

دقااق العلوإب قدما،

وأسرعهم بياان ،وأثبتهم جناان ،وأعالهم إسنادا ،وأرفعهم عمادا.
قا ا ليمي :كان ش يةنا القفا أعلم من لقيت من علماا عص ره  ...وقا ا اكم أبو عبد
هللا :هو الفقي األديق إماإب عص ره مبا وراا النهر للش افعيي ،وأعلمهم ابألص و وأكثرهم رحلة
طلق ا ديث ،وقا الش يخ أبو إس حاق الش ريازي :كان إماما ول مص نفا كثرية ليس ٍ
ألحد
مثلها  ..وقا ابن الصالح :القفا الكبري علم من أعالإب امليهق مرفوع ،وجمما علوإب هو هبا عليم
وهلا وع .)1( » ...
« أحد أامة ااسالإب .)2( » ...
8
18

لقد رواه

( كتاب الس نة ) علا ما ذكره الس ةاوي حيث قا  « :حديث أان مدينة العلم

وعلي ابهبا .ا اكم املناقق من مس تدرك  ،والهت اين معجم الكبري ،وأبو الش يخ ابن حيان
الس نة ل  ،وغريهم ،كلهم من حديث أيب معاوية الض رير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس
مرفوعا ب بزايدة :فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)3
____________________
( .)1طبقا الشافعية للسبكي .200 / 3
( .)2طبقا الشافعية لالسنوي .79 / 2
( .)3املقاصد ا سنة.97 :

100

كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي واملناوي والزرقاين.
1

« واملش هور هبيه النس بة :أبو امد عبد هللا بن عبد هللا بن جعفر ابن حيان

ااص بهاين املعروف أبيب الش يخ ،حافو كبري ثقة ،ص نف التص انيف الكثرية وأكثر عن أبو نعيم
أمح د بن عب د هللا ا افو ،وآخر من رو عن أبو ط اهر ام د بن أمح د بن عب د الرحيم الك ات ق
أبصبهان » (.)1
« أبو الش يخ حافو إص بهان ومس ند زمان  ،ااماإب أبو امد عبد هللا بن امد بن
2
جعفر بن حيان األنص اري ،ص احق التص انيف الس اارة ،ويعرف أبيب الش يخ  ...وكان ما س عة
علم وغزارة حف ص ا ا خريا قانتا هلل ص دوقا  ...قا ابن مردوي  :ثقة مأمون ،ص نف التفس ري
والكتق الكثرية  -األحكاإب وغري ذلك .قا أبوبكر ا هتيق :كان حاف ا ثبتا ص دوقا  ...قا
أبو نعيم :كان أحد األعالإب  ...وكان ثقة » (.)2
« أبو الش يخ حافو إص بهان ومس ند زمان  ،ااماإب  ...كان ما س عة علم
3
وغزارة حف أحد األعالإب ،ص ا ا خريا ص دوقا مأموان ثقة متقنا ،ص نف التفس ري وغريه .ما
ارإب سنة .)3( » 369
ه يا ،وج اا ( كف اي ة املتهتلا ) وهو الكت اب ال يي ألف اتج ال دين ال ده ان الكت ق ال
لالماإب احملدث أيب عبد هللا
يرويها الشيخ حسن العجيمي  -ما نص « كتاب أخالق النيب
امد بن امد بن جعفر بن حيان املعروف أبيب الش يخ تعاىل :أخ ب عن الش يخ امد بن
عالا الدين البابلي عن امد حجازي الشعراين عن املعمر امد أركماس عن ا افو أمحد بن
____________________
( .)1اانساب  -ا ياين.
( .)2تيكرة ا فاظ .945 / 3
( .)3طبقا ا فاظ.381 :
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حجر العس قالين عن أيب إس حاق إبراهيم بن ص ديق الرس اإب قا أان أبو امد إس حاق بن ب
اآلمدي قا أان أبو س فيان خليل ا افو قا أان انص ر بن امد الويري قا أان جعفر بن عبد
الواحد الثقفي قا أان أبو طاهر امد بن أمحد بن عبد الرحيم قا أان ب م لف أبو امد عبد هللا
بن امد بن جعفر بن حيان فيكره ».
والش يخ حس ن العجيمي من املش ايخ الس بعة اليي يفتةر ش اه ويل هللا ( اارش اد إىل
مهما ااس ناد ) ابتص ا أس انيده إليهم .وعلا هيا يكون الش يخ أبو الش يخ ا ياين من ش يوخ
مشايخ والد ( الدهلوي ).
( التحفة )
أخ ف إىل ذلك :متس ك الكابلي ( الص واقا ) وكيلك ( الدهلوي ) نفس
برواية أيب الش يخ  ...فمن العجيق متس ك بروايت مورد وإعراخ عنها مورد آخر ،وهل هيا
إا تعصق؟!
19

قا ابن املغازيل « :قول

 :أان مدينة العلم أخ ان أبو ا سن أمحد بن امل فر أمحد العهتار

الفقي الش افعي  -بقراايت علي فأقر ب  ،س نة أربا وثالثي وأربعمااة  -قلت ل  :أخ كم أبو
امد عبد هللا بن امد بن عثمان املزين امللقق اببن الس قاا ا افو الواس هتي  ،ان عمر بن
 ،ان أمحد بن عبد هللا بن يزيد ،ان عبد الرزاق قا أان س فيان الثوري عن عبد
ا س ن الص ري
بعضد علي
هللا ابن عثمان عن عبد الرمحن بن هبمان عن جابر بن عبد هللا قا  :أخي النيب
فقا  :هيا أمري ال رة وقاتل الكفرة ،منص ور من نص ره ،خميو من خيل  ،مث مد هبا ص وت فقا :
أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.80 :
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1
2
3
4
5

( ذيل اتريخ واس  -خمهتو ).
( األنساب  -السقاا ).
( تيكرة ا فاظ  ) 965 / 3و ( الع .) 365 / 2
( الهتبقا ).
( طبقا ا فاظ .) 385

( تراجم ا فاظ  -خمهتو ).
6
ونكتفي هنا بعبارة اليهيب ( الع ) حيث قا « وأبو امد ابن الس قا ا افو عبد هللا بن
امد بن عثمان الواسهتي ،رو عن أيب خليفة وعبدان وطبقتهما ،وما حدث إا من حف  ،تو
اد اآلخرة ،وكان من ك اا أهل واس وأوىل ا شمة ،رحل ب أبوه » (.)1
20

ورو أبو الليث نصر بن امد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث قا :
فس أل عن مس ألة فقا  :س ل
قا  :جاا رجل إىل معاوية
« عن قيس بن أيب حازإب
عنها علي بن أيب طالق فهو أعلم هبا ،فقا الرجل :قولك أحق إيل من قو علي ،فقا معاوية:
بئسما قلت ول إب ما جئت
____________________
( .)1الع خ من غ .365 / 3
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 :اي علي أنت
يهزه للعلم هزا ( )1وقد قا النيب
ب  ،لقد كرهت رجال كان رس و هللا
مين مبنزلة هارون من موس ا إا أن ا نيب بعدي ،ولقد كان عمر بن ا هتاب يس أل وأيخي عن ،
ولقد ش هد عمر ابن ا هتاب إذا أش كل علي ش يا فقا ( )2هاهنا علي بن أيب طالق .مث قا
 قم ا أقاإب هللا رجليك ،واا ا من الديوان.للرجل  -معاوية
ويروي أن س ااال س أ عااش ة رخ ي هللا عنها عن املس ح علا ا في فقالت :س لوا عنها علي
ابلسنة.
بن أيب طالق ،فإن أعلم ُ
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)3
وقا النيب
1

( تيكرة ا فاظ ).
( اجلواهر املضية

3

( كتااق أعالإب األخيار  -خمهتو ).
( األاار اجلنية طبقا ا نفية ).
( كفاية املتهتلا  -خمهتو ).

2
4
5

طبقا ا نفية .) 196 / 2

( كشف ال نون .) 441
6
وقد ذكران تر ت ابلتفصيل جملد ( حديث الهتري ).
____________________
( .)1كيا.
( .)2كيا.
( .)3اجملالس  -خمهتو .

104

21

ق ا ابن املغ ازيل « :أخ ان ام د بن أمح د بن عثم ان ،أان أبو ا س ي ام د ابن امل فر بن
موس ا بن عيس ا ا افو البغدادي ،ان الباغندي امد بن امد بن س ليمان ،ان امد بن مص فا،
قا قا رس و هللا
ان حفص بن عمر العدين ،ان علي بن عمرو عن أبي عن جرير عن علي
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وا ت تا البيو إا من أبواهبا » (.)1
1

( تيكرة ا فاظ  ) 980 / 3و ( الع  ) 12 / 3و ( دو الس الإب / 1

.) 231
( الوا ابلوفيا .) 34 / 4
2
( طبقا ا فاظ .) 389
3
وغريهم  ...وقد أوردان تر ت ابلتفصيل جملد ( حديث الثقلي ).
22

قا ابن شهرآشوب « :وقا النيب

ابا اع :أان مدينة العلم

____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل.80 :
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وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب .رواه أمحد من اانية طرق وابراهيم الثقفي من س بعة طرق،
وابن بهتة من ستة طرق ،والقاخي اجلعايب من ستة طرق ،وابن شاهي من أربعة طرق » (.)1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( األنساب ).
( الكامل حوادث.) 385 :
( أ اا رجا مسانيد أيب حنيفة ).
( الع .) 29 / 3
( مرآة اجلنان .) 426 / 2
( طبقا القراا .) 588 / 1
( طبقا ا فاظ .) 392
( طبقا املفسرين .) 2 / 2
( ا ميس حوادث .) 385
( شرح املواهق اللدنية .) 166 / 1

ونكتفي هنا خبالصة تر ت ( تيكرة ا فاظ ) لالختصار:
« ابن ش اهي ،ا افو املفيد املكثر ادث العراق ،قا ابن ماكوا :ثقة مأمون ،ا ابلش اإب
وفارس والبص رة ،ا األبواب والناجم ،وص نف ش يئا كثريا .قا األزهري :وابن ش اهي ثقة عنده
عن البغوي سبعمااة جزا ،وقا ابن أيب الفوارس :ثقة مأمون صنف ما مل يصنف أحد » (.)2
____________________
( .)1مناقق آ أيب طالق .34 / 2
( .)2تيكرة ا فاظ .977 / 3
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23

لقد جاا

( املناقق ) حيث اس تش هد أببيا لبعأ الش عراا

ما نص  « :الصاحق:
ك ان ال ن يب م دي ن ة ه و ابهب ا
ول :
ابب امل دي ن ة ا ت ب غ وا س واه هل ا

لو أثب ت النص

علم أمري امل مني
اب ذا

املرس

لت دخلوه ا فةلوا ج ان ق التي

ل
»

وقا ذكر بعأ من ن م حديث رد الشمس وأشعارهم « :الصاحق:
حو الكم ا وكن ت أفض ل ابب
ك ان ال ن يب م دي ن ة ال ع ل م ال
رد علي ك الش مس وهي فض يل ة

ظهر فلم تس ن بلف نق اب »

1

( يتيمة الدهر .) 118 - 31 / 3
( وفيا األعيان .) 75 / 1
( املةتصر  -حوادث.) 385 :

4

( الكامل  -حوادث.) 385 :
( الع  -حوادث.) 385 :

2
3
5

____________________
( .)1مناقق آ أيب طالق .35 / 2
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( )1

6
7
8

وقد ذكران تر ت

( تتمة املةتصر  -حوادث.) 385 :
( مرآة اجلنان  -حوادث.) 385 :
( بغية الوعاة .) 196
جملد ( حديث الهتري ) ابلتفصيل.
24

رواه كت اب ( اام ايل ) حي ث ق ا  « :ثن ا إس ح اق بن مروان ،ثن ا أيب ،ثن ا ع امر بن كثري
الس راج عن أيب خالد عن س عد بن طريف عن األص بغ بن نباتة عن علي بن أيب طالق قا قا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،اي علي كيب من زعم أن يدخلها من غري ابهبا».
رسو هللا
1
2
3

وقد أوردان تر ت

( األنساب  -السكري ).
( الكامل  -حوادث.) 386 :
( الع  -حوادث.) 386 :
جملد ( حديث الهتري ).
25

لقد علمت من كالإب ابن شهر آشوب أن قد رواه من ستة طرق.

108

1
2

( األنساب  -العك ي ).
( سري أعالإب النبالا .) 529 / 6

( اترخي .) 321 / 11
3
( شيرا اليهق .) 122 / 3
4
وغريهم ،وقد ذكران جملد ( حديث الهتري ) متس ك ابن تيمية برواايت واعتماده عليها ،كما
ذكران
...

جملد ( حديث التش بي ) أن ابن بهتة من ش يوخ مش ايخ ش اه ويل هللا والد ( الدهلوي )
26

لق د رواه من طرق ع دي دة ح دي ث ق ا  « :ح دثن ا أبو العب اس ام د بن يعقوب ،ثن ا ام د بن
عبد الرحيم اهلروي ابلرملة ،ثنا أبو الص لت عبد الس الإب بن ص اهل ،ثنا أبو معاوية بن األعمش عن
 :أان مدينة من العلم وعلي ابهبا،
جماهد عن ابن عباس رخ ي هللا عنهما قا قا رس و هللا
فمن أراد املدينة فليأ الباب.
هيا حديث ص حيح ااس ناد ومل خيرجاه ،وأبو الصلت ثقة مأمون ،فإين عت أاب العباس امد
بن يعقوب التاريخ يقو  :عت العباس بن امد الدوري يقو  :س ألت ب بن معي عن أيب
الص لت اهلروي فقا  :ثقة ،فقلت :أليس قد حدث عن أيب معاوية عن األعمش حديث أان مدينة
العلم؟ فقا  :قد حدث ب امد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون.

109

عت أاب نص ر أمحد بن س هل الفقي القباين أماإب عص ره ببةارا يقو  :عت ص اهل بن امد
بن حبيق ا افو يقو  -وس ئل عن أيب الص لت اهلروي فقا  -دخل ب بن معي و ن مع
علا أيب الصلت فسلم علي فلم ا خرج تبعت فقلت ل  :ما تقو رمحك هللا أيب الصلت؟ فقا :
 :أان
هو ص دوق ،فقلت ل  :إن يروي حديث األعمش عن جماهد عن ابن عباس عن النيب
م دين ة العلم وعلي ابهب ا فمن أراد العلم فلي أهت ا من ابهب ا؟ فق ا  :ق د رو ه يا ذا الفي دي عن أيب
معاوية عن األعمش كما رواه أبو الصلت.
حدثنا بص حة ما ذكره ااماإب أبو زكراي ب بن معي - :أبو ا س ي امد ابن أمحد بن متيم
القنهتري ،ثنا ا س ي بن فهم ،ثنا امد بن ب بن الض ريس ،ثنا امد بن جعفر الفيدي ،ثنا أبو
 :أان
معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس رخ ي هللا عنهما قا قا رس و هللا
مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب .قا ا س ي بن فهم :حدثناه أبو الص لت
اهلروي عن أيب معاوية.
قا ا اكم :ليعلم املس تفيد هليا العلم أن ا س ي بن فهم بن عبد الرمحن ثقة مأمون حافو.
وهليا ا ديث شاهد من حديث سفيان الثوري اسناد صحيح:
حدثين أبوبكر امد بن علي الفقي ااماإب الش اش ي القفا ببةارا  -وأان س ألت  -حدثين
النعمان بن هارون البلدي  -ببلد من أص ل كتاب  -ثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد ا راين ،ثنا عبد
الرزاق ثنا س فيان الثوري عن عبد هللا بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي قا :
يقو  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن
عت جابر بن عبد هللا يقو  :عت رس و هللا
أراد العلم فليأ الباب » (.)1
____________________
( .)1املستدر علا الصحيحي .127 - 126 / 3
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لقد جهد ا اكم تص حيح هيا ا ديث الش ريف وس عا تنقيح  ،وص حح س نده مرة بعد
أخر  ،ليوهن كيد اجلاحدين ويقلا ريق املراتبي  ...وا مد هلل رب العاملي.
ولقد أخرج ا اكم حديث مدينة العلم من حديث أمري امل مني علي الصالة والسالإب أيضا ...
 :أان مدينة العلم
قا الس يوطي « :وأخرج النميي وا اكم عن علي قا قا رس و هللا
وعلي ابهبا .)1( » ...
كما يعلم ذلك من ( الص واعق ) و ( العقد النبوي ) و ( الن اس ) و ( ش رح املواهق ) و (
نز األبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( حتفة احملبي ) و ( إس عاف الراغبي ) و ( وس يلة النجاة ) و
( مرآة امل مني ) و ( ينابيا املودة ).
وأخرج من حديث ابن عمر أيض ا .قا ابن حجر « :ا ديث التاس ا :أخرج البزار والهت اين
األوس عن جابر بن عبد هللا ،والهت اين وا اكم والعقيلي
قا قا رس و هللا
عمر ،والنميي وا اكم عن علي
.)2( »..

الض عفاا وابن عدي عن ابن
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا

ويعلم ذلك أيض ا من ( العقد النبوي ) و ( نز األبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( حتفة احملبي )
و ( إس عاف الراغبي ) و ( وس يلة النجاة ) و ( مرآة امل مني ) و ( ينابيا املودة ) كما س تقف
علي فيما بعد إ ْن شاا هللا تعاىل.
تر ت :
1
2

( املصنف املفرد  -خمهتو ).
( اتريخ نيسابور ).

____________________
( .)1اتريخ ا لفاا.170 :
( .)2الصواعق احملرقة.73 :

111

3

( مناقق الشافعي ).
( جاما األصو  -خمهتو ).
( الكامل  -حوادث.) 405 :

6

( هتييق األ اا واللغا ).
( وفيا األعيان .) 408 / 3
( املةتصر .) 144 / 2
( تتمة املةتصر .) 453 / 1

4
5
7
8
9
10
11
12

( تتمة املةتصر .) 453 / 1
( رجا املشكاة  -املهتبوع ما املشكاة ).
( مرآة اجلنان  -حوادث.) 405 :

( طبقا الشافعية .) 155 / 4
13
( طبقا ا فاظ .) 409
14
( التاج املكلل .) 113
15
بعأ اجمللدا الس ابقة ،ولعلنا نيكر بعض ها اآلخر
وغريهم ،وقد ذكران طرفا من ترا
اجمللدا الالحقة.
هيا ،اباخ افة إىل أن ش اه ويل هللا الدهلوي يعت ه ( قرة العيني ) جمدد الدين علا رأس
مباحث
القرن الرابا ،ويتمس ك برواايت في و ( إزالة ا فاا ) ،وكيلك ( الدهلوي ) نفس
كتاب ( التحفة ).
27

لقد أرسل أبو القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم

112

إرسا املسلم حيث قا ( الشاهنام ):
چ ه ارإب ع ل ا ب ود ج ف ت ب ت و

ك او را خبوىب س ت اي د رس و

ك من ش هر علمم عليم درس ت

درس ت اين س ةن قو يغم اس ت

گواها دهم كي س ةن را زاوس ت

تو گواي دو گوش م بر آواز اوس ت

ب دان ابش ك و گ ف ت زان ب رم رد

چ و گ ف ت ار رواي ت ن ي اور ب درد »

وهيا خري ش اهد علا اش تهار حديث مدينة العلم واس تفاخ ت بي األمة مني العص ور
القدمية ،بل يد علا ص حت وثبوت لد يا املس لمي حىت املتعص بي من أهل الس نة ،وذلك
ألن الفردوسي ن م ( الشاهنام ) أبمر السلهتان امود ابن سبكتكي ،وقد كان هيا السلهتان من
 ،وكان مولعا بعلم ا ديث ومن فقهاا
أش د الناس قياما علا الش يعة وأتباع أهل البيت
الش افعية ،فلو كان ا ديث جما للهتعن لفعل ،وهيه عبارا بعأ علماا أهل الس نة الثناا
علي :
تر ة السلهتان امود:
( منهاج الس نة ) « :وأما ما ذكره من الص الة ال ا َييزها أبو حنيفة
 1قا
وفعلها عند بعأ امللو حىت رجا عن ميهب  ،فليس حبجة علا فس اد ميهق أهل الس نة ،ألن
أهل السنة يقولون أن ا ق ا خيرج عنهم ،ا يقولون أن ا خيهت أحد منهم ،وهيه الصالة ينكرها
هور أهل السنة كمالك والشافعي وأمحد ،وامللك اليي ذكره هو امود بن سبكتكي ،وإمنا رجا
 :وكان من خيار امللو وأعدهلم ،وكان من أش د الناس
إىل ما ظهر عنده أن من س نة النيب
قياما علا أهل البدع ا سيما الرافضة ».
« وذكر إم اإب ا رمي أبو املع ايل عب د املل ك اجلويين  -املق دإب ذكره -
 2قا
كتاب اليي اه مغيث ا لق اختيار األحق :إن السلهتان
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 ،وك ان مولع ا بعلم ا دي ث ،وك انوا يس معون
احملمود امل يكور ك ان علا م يه ق أيب حنيف ة
ا ديث من الش يوخ بي يدي وهو يس ما ،وكان يس تفس ر األحاديث ،فوجد أكثرها موافقا مليهق
 ،فوقا جلده حكة فجما الفقهاا من الفريقي مرو والتمس منهم الكالإب
الش افعي
ترجيح أح د امل يهبي علا اآلخر ،فوقا ااتف اق علا أن يص لوا بي ي دي ركعتي علا م يه ق
 ،لين ر في الس لهتان ويتفكر وخيتار ما هو
وعلا ميهق أيب حنيفة
ااماإب الش افعي
أحس نهما ،فص لا القفا املروزي  -وقد تقدإب ذكره  -بهتهارة مس بغة وش راا معت ة من الهتهارة
والس نة واس تقبا القبلة ،وأتا اباركان واهليئا والس نن واآلداب والفرااأ علا وجوه الكما
والتماإب وقا  :هيه صالة ا َيوز ااماإب الشافعي دوفا رخي هللا تعاىل عن .
 ،فلبس جل د كل ق م دبوغ ا ،مث لهتخ ربع
مث ص لا ركعتي علا م ا َيوز أبو حنيف ة
ابلنجاسة ،وتوخأ بنبيي التمر ،وكان صميم الص يف املفازة ،واجتما اليابب والبعوض ،وكان
وخوا منكسا منعكسا ،مث استقبل القبلة وأحرإب ابلصالة من غري نية الوخوا وك ابلفارسية ،مث
قرأ آية ابلفارسية دو بر سبز ،مث نقر نقرتي كنقرا الديك من غري فصل ومن غري ركوع ،وتشهد
وخر آخره من غري نية السالإب ،وقا  :أيها السلهتان هيه صالة أيب حنيفة.
فقا الس لهتان :لو مل تكن هيه الص الة ص الة أيب حنيفة لقتلتك ،ألن مثل هيه الص الة ا
َيوزها ذو دين ،فأنكر ا نفية أن تكون هيه ص الة أيب حنيفة ،فأمر القفا ابحض ار كتق أيب
حنيفة ،وأمر الس لهتان نص رانيا كاتبا يقرأ امليهبي يعا ،فوجد الص الة علا ميهق أيب حنيفة
.
علا ما حكاه القفا  ،فأعرض الس لهتان عن ميهق أيب حنيفة ومتس ك مبيهق الش افعي
إنتها كالإب إماإب ا رمي.
وكانت مناقق الس لهتان امود كثرية ،وس ريه من أحس ن الس ري ،ومولده ليلة عاش وراا س نة
إحد وستي وثالاااة ،وتو شهر ربيا اآلخر وقيل حادي عشر
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صفر سنة إحد وقيل اثنتي وعشرين وأربعمااة بغزنة ،رمح هللا تعاىل » (.)1
« قا عبد الغافر الفارس ي :كان ص ادق النية إعالا كلمة هللا تعاىل ،م فرا
3
غزوات  ،ما خلت س نة من س ين ملك عن غزوة أو س فرة ،وكان ذكيا بعيد الغور موفق الرأي ،وكان
جملس مورد العلماا .)2( » ...
بنحو ما تقدإب (.)3
4
« امود بن س بكتكي الس لهتان الكبري ،أبو القاس م ،س يف الدولة ابن األمري
5
انص ر الدولة أيب منص ور :أحد أامة العد  ،ومن دانت ل البالد والعباد وظهر ااس ن آاثره،
وكان يلقق قبل الس لهتنة س يف الدولة ،وأما بعدها فلقق ميي الدولة ،وهبيا اللقق ي الكتاب
اليميين اليي صنف أبو النصر امد بن عبد اجلبار العتيب سرية هيا السلهتان ،وأهل خوارزإب وما
وااها يعتنون هبيا الكتاب ويضبهتون ألفاظ أشد من عناية أهل بلدان مبقاما ا ريري.
كان هيا الس لهتان إماما عادا ش جاعا مفرطا فقيها حا جوادا س عيدا م يدا ،وقد اعت
 إا أن يكون بعأ الناسفوجد أربعة ا خامس هلم العد بعد عمر بن عبد العزيز
مل تهتل هلم مدة وا ظهر عنهم آاثره ممتدة وهم :الس لهتان امود والوزير ن اإب امللك  -وبينهما
الزمان مدة  -وس لهتان وملك بلدان مها الس لهتان ص الح الدين يوس ف بن أيوب فاتح بيت
املقدس ،وقبل امللك نور الدين امود بن زنكي الشهيد .)4( » ...
هيا ،وقد ترجم الفردوس ي :دولت ش اه الس مرقندي ( تيكرة الش عراا ) 57 :وذكر بعأ
أحوال ما السلهتان امود بن سبكتكي ابلتفصيل  ...فلرياجا.
____________________
( .)1وفيا األعيان .84 / 2
( .)2الع  -حوادث.421 :
( .)3مرآة اجلنان  -حوادث.421 :
( .)4طبقا الشافعية للسبكي .327 - 314 / 5
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28

رواه من حديث أمري امل مني

قااال « :عن علي

قا قا رس و هللا

مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب ».
ومن حديث ابن عباس حيث قا  « :عن ابن عباس قا قا رس و هللا
العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب ».
وت هر روايت ل من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاين اآلتية إن شاا هللا تعاىل.
1
2
3
4
5

( معجم البلدان .) 346 / 2
( تيكرة ا فاظ  ) 1212 / 4و ( الع  -حوادث.) 458 :
( التاريخ  -حوادث.) 458 :
( طبقا ا فاظ .) 446
( شرح املواهق اللدنية .) 68 / 1
29

لقد رواه أبو نعيم ااصبهاين كتاب ( معرفة الصحابة ) فقد جاا :
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 :أان
 :أان مدينة

( ا اجلواما ) « أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أبو نعيم املعرفة عن علي » (.)1
وقا الس يوطي أيض ا « :ا ديث الس ادس عش ر :عن  -أي عن علي كرإب هللا وجه  :-إن
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج أبو نعيم املعرفة » (.)2
رسو هللا
كم ا تعلم روايت ا دي ث ( املعرف ة ) من ( ااكتف اا ) و ( نز األبرار ) و ( مفت اح النج ا )
و ( حتفة احملبي ) ،وقد أوردها نور الدين الس ليماين ( الدر اليتيم ) كما س تعرف إن ش اا هللا
تعاىل.
 ،وذلك
لة ألقاب س يدان أمري امل مني
كما ذكر أبو نعيم معىن حديث مدينة العلم
:
يد علا ثبوت بال ريق ،وهيا نص كالم بن ة ااماإب
« س يد القوإب ،اق املش هود وابوب املعبود ،ابب مدينة ا كم العلم والعلوإب ،ورأس
املةاطبا ومس تنب ااش ارا  ،راية املهتدين ونور املهتيعي ،وويل املتقي وإماإب العادلي ،أقدمهم
،
إجابة وإمياان ،وأقومهم قض ية وإيقاان ،وأع مهم حلما وأوفرهم علما ،علي بن أيب طالق
قدوة املتقي ،وزينة العارفي ،املنيب عن حقااق التوحيد ،املش ري إىل لواما علم التفريد ،ص احق
القلق العقو واللس ان الس ئو  ،وااذن الواعي والعهد الوا  ،فقأ عيون الف  ،ووقا من فنون
احملن ،فدفا الناكثي ووخ ا القاس هتي ودمغ املارقي ،األخيش ن دين هللا ،املموس ذا
هللا»(.)3
تر ت :
1

( مناقق الشافعي ).

____________________
( .)1ا اجلواما .388 / 1
( .)2القو اجللي مناقق علي.35 :
( .)3حلية األولياا .61 / 1
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( الكامل  -حوادث.) 430 :
( أ اا رجا مسانيد أيب حنيفة ).
( وفيا األعيان .) 26 / 1

2
3
4
5
6

( املةتصر  -حوادث .) 430
( ت يكرة ا ف اظ  ) 1092 / 3و ( الع  ) 170 / 3و ( دو الس الإب

حوادث .) 430
7
8
9
10

( تتمة املةتصر  -حوادث.) 430 :
( أ اا رجا املشكاة  -املهتبوع ما املشكاة .) 805 / 3
( الوا ابلوفيا .) 81 / 7
( مرآة اجلنان  -حوادث .) 430

11

( طبقا الشافعية .) 18 / 4
( طبقا الشافعية .) 474 / 2
( طبقا ا فاظ .) 423
( لواقح األنوار طبقا األخيار ).

15

( ا ميس  -حوادث.) 430 :
( التاج املكلل.) 31 :
( بستان احملدثي ).

12
13
14
16
17

وغريهم كما سيأيت بعأ جملدا الكتاب.
« ا افو أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق ابن موسا بن مهران
قا
ااص بهاين ا افو املش هور ،ص احق كتاب حلية األولياا ،كان من أعالإب احملدثي وأكابر ا فاظ
الثقا  ،أخي عن األفاخ ل وأخيوا عن وانتفعوا ب  ،وكتاب ا لية من أحس ن الكتق ،ول كتق
اتريخ إصبهان نقلت
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من .)1( » ...
تفرد ابلدنيا بعلو ا ِلس ناد ،ما ا فو وااس تبحار من ا يث وفنون ...
و ( الع ) َّ « ...
وصنف التصانيف الكبار املشهورة األقهتار » (.)2
30

رواه ابس ناده عن رس و هللا

 ،كما تقدإب عن ( املناقق ) ابن املغازيل ،وس تقف علي

فيما بعد أيضا إ ْن شاا هللا تعاىل.
ترجم ل

( )3كما ت هر جاللت من رواية ابن املغازيل عن ووص ف إايه ابلفقي الش افعي

مواخا عديدة من كتاب ( املناقق ).
31

وقد رواه أقض ا القض اة أبو ا س ن علي بن امد بن حبيق البص ري الش افعي املعروف
ابملاوردي علا ما نقل عن ابن شهر آشوب حيث قا  « :وقا
____________________
( .)1وفيا األعيان .26 / 1
( .)2الع خ من غ .170 / 3
( .)3نفس املصدر.
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ابا اع :أان م دينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فلي أ الباب .رواه أمح د من اانية
النيب
طرق ،وإبراهيم الثقفي من س بعة طرق ،وابن بهتة من س تة طرق ،والقاخ ي اجلعايب من س تة طرق،
وابن ش اهي من أربعة طرق ،وا هتيق التارخيي من ثالثة طرق ،و ب بن معي من طريقي .وقد
رواه السمعاين والقاخي املاوردي وأبو منصور السكري » (.)1
1

« أقض ا القض اة أبو ا س ن علي بن امد بن حبيق البص ري املعروف

ابملاوردي ،من أهل البص رة س كن بغداد ،وكان من وجوه الفقهاا الش افعيي ،ول تص انيف عدة
أصو الفق وفروع وغري ذلك ،قا ا هتيق كتبت عن وكان ثقة » (.)2
« وكان إماما ول تصانيف كثرية ،منها ا اوي وغريه علوإب كثرية ،وكان عمره
2
ستا وااني سنة » (.)3
« كان من وجوه الفقهاا الش افعية وكبارهم وكان حاف ا للميهق ،ول في
3
كت اب ا اوي ال يي مل يهت الع أح د إا وش ه د ل ابلتبحر واملعرف ة الت ام ة ابمل يه ق ،وفوض إلي
القضاا ببلدان كثرية .)4( » ...
4
5

« وكان إماما الفق واألصو والتفسري ،بصريا ابلعربية .)5( » ...
« ااماإب النحرير والبحر الكبري أقضا القضاة .)6( » ...

____________________
( .)1مناقق آ أيب طالق .34 / 2
( .)2األنساب  -املاوردي .ملةصا.
( .)3الكامل التاريخ  -حوادث .450 :ملةصا.
( .)4وفيا األعيان .326 / 1
( .)5الع خ من غ  -حوادث.450 :
( .)6مرآة اجلنان  -حوادث.450 :
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« ااماإب اجلليل القدر الرفيا الش أن أبو ا س ن املاوردي ص احق ا اوي ...
6
كان إماما جليال رفيا الشأن ،ل اليد الباسهتة امليهق والتفنن التاإب ساار العلوإب ،قا الشيخ
أبو اس حاق :درس ابلبص رة وبغداد س ني كثرية ،ول تص انيف كثرية الفق واألدب ،وكان حاف ا
للميهق .وقا ا هتيق :من وجوه الفقهاا الش افعيي ،ول تص انيف عدة أص و الفق وفروع
وغري ذلك ،قا  :وجعل إلي القض اا ببلدان الس لهتان ،وكان أحد األامة ،ل التص انيف ا س ان
كل ف ٍن من العلم ...
ومن كالإب امل اوردي ال دا علا دين وجم اه دت لنفس م ا ذكره كت اب أدب ال دين وال دني ا
فقا  :ومما أتدر ب من حايل أين ص نفت البيوع كتااب عت ما اس تهتعت من كتق الناس،
واجتهد في نفس ي وكرر في خاطري ،حىت إذا فد واس تكمل وكد أعجق ب  ،وتص ور
أين أش د الناس اطالعا بعلم  ،حض رين  -وأان جملس  -أعرابيان فس أاين عن بيا عقداه
البادية علا ش رو تض منت أربا مس اال مل أعرف لش يا منها جوااب ،فأطرقت مفكرا وحبايل
وحاهلما معت ا ،فقاا :أما عند فيما س ألنا جواب وأنت زعيم هيه اجلماعة؟ فقلت :ا ،فقاا:
إيها لك وانص رافا ،مث أتيا من قد يتقدم العلم كثري من أص حايب فس أاه فأجاهبما مس رعا مبا
اقنعهما ،فانص رفا عن راخ يي واب حامدين لعلم  -إىل أن قا  -فكان ذلك زاجر نص يحة
وتدبر ع يمة ،تيلل هلما قياد النفس واخنفأ هلما جناح العجق.
قا ا هتيق :كان ثقة ... )1( » ...
____________________
( .)1طبقا الشافعية للسبكي .303 / 3
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32

قا أخهتق خوارزإب « أخ ان الش يخ الزاهد ا افو أبو ا س ن علي بن أمحد العاص مي
ا وارزمي ،قا أخ ان ش يخ القض اة إ اعيل بن أمحد الواعو ،قا أخ ان أبوبكر أمحد بن ا س ي
البيهقي ،قا أخ ان أبو ا سن امد بن ا سي ابن داود العلوي رمح هللا تعاىل ،قا أخ ان امد
بن امد بن س عد اهلروي الش عراين ،قا حدثنا امد بن عبد الرمحن النيس ابوري ،قا حدثنا أبو
الص لت اهلروي ،قا حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
1

( مناقق الشافعي ).
( الكامل  -حوادث.) 458 :
( معجم البلدان .) 804 / 1
( وفيا األعيان .) 20 / 1

5

( املةتصر  -حوادث.) 458 :
( تتمة املةتصر  -حوادث.) 458 :
( تيكرة ا فاظ  ) 1132 / 3و ( الع  ) 240 / 3و ( دو

2
3
4
6
7

____________________
( .)1املناقق للةوارزمي.40 :
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ااسالإب حوادث.) 458 :
8
9

( أ اا رجا املشكاة املهتبوع ما املشكاة .) 806 / 3
( مرآة اجلنان  -حوادث .) 458

10

( طبقا الشافعية .) 8 / 4
( طبقا الشافعية .) 198 / 1
( طبقا ا فاظ .) 433
( املرقاة .) 23 / 1

14

( فيأ القدير .) 28 / 1
( شرح املواهق .) 33 / 1
( بستان احملدثي ).

11
12
13
15
16

( التاج املكلل.) 28 :
17
وغريهم ،وقد ذكران تر ت بعأ جملدا الكتاب ابلتفص يل ،ونقتص ر هنا علا عبارة ابن
خلك ان ،وهي ه يه « :أبوبكر أمح د بن ا س ي بن علي بن عب د هللا بن موس ا البيهقي
ا سروجردي ،الفقي الشافعي ،ا افو الكبري املشهور ،واحد زمان وفرد أقران الفنون ،من كبار
أص حاب ا اكم أيب عبد هللا ابن البيا ا ديث ،مث الزااد علي أنواع العلوإب ،أخي الفقي عن
أيب الفتح انص ر بن امد العمري املروزي ،غلق علي ا ديث واش تهر ب ورحل طلب إىل
العراق ،وا جاز ،و ا خبراس ان من علماا عص ره ،وكيلك ببقية البالد ال انتها إليها ،وش رع
التص نيف ،فص نف في كثريا حىت قيل تبلغ تص انيف ألف جزا ،وهو أو من ا نص ون ااماإب
الشافعي رخي هللا تعاىل عن عشر جملدا  ...وكان قانعا من الدنيا ابلقليل ،وقا إماإب ا رمي
حق  :ما من ش افعي امليهق إا وللش افعي علي منة إا أمحد البيهقي فإن ل علا الش افعي
منة .وكان من أكثر الناس نصرا مليهق الشافعي ،وطلق إىل نيسابور لنشر العلم
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فأجاب وانتقل إليها ،وكان علا سرية السلف ،وأخي عن ا ديث اعة من األعيان .» ...
33

لقد علمت روايت من عبارة ( املناقق ) ابن املغازيل ،وس تقف علا ذلك فيما بعد أيض ا ان
شاا هللا تعاىل.
1
2
3

( الع  -حوادث .) 462
( اجلواهر املضية طبقا ا نفية .) 11 / 2
( مرآة اجلنان  -حوادث .) 462

( األاار اجلنية طبقا ا نفية ).
4
وقد أوردان ذلك جملد ( حديث الهتري ).
34

لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بهترق متعددة حيث قا :
« أخ ان ا س ي بن علي الص يمري ،قا حدثنا أمحد بن امد بن علي الص ري  ،قا ثنا
إبراهيم بن أمحد بن أيب حصي ،قا حدثنا امد بن عبد هللا

124

أبو جعفر ا ضرمي ،قا حدثنا جعفر بن امد البغدادي أبو امد الفقي  -وكان لسان شيا
 قا حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا  :عت رس و هللايقو  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
« أخ ين أمح د بن ام د العتيقي ،ق ا ثن ا عب د هللا بن ام د بن عب د هللا الش اه د ،ق ا ثن ا
أبوبكر أمحد بن فاذوي بن عزرة الهتحان ،قا ثنا أبو عبد هللا أمحد بن أمحد بن يزيد بن س ليم،
قا حدثين رجاا بن س لمة قا حدثنا أبو معاوية الض رير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)2
قا قا رسو هللا
« حدثنا امد بن أمحد بن رزق ،قا أخ ان أبوبكر مكرإب القاخي ،قا حدثنا القاسم بن عبد
الرمحن األنباري ،قا ثنا أبو الص لت عبد الس الإب بن ص اهل بن س ليمان بن ميس رة اهلروي ،قا
 :أان مدينة
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
العلم وعلي ابهبا » (.)3
حيث قا  « :أخ ان ب بن علي الدس كري
وأخرج من حديث جابر عن رس و هللا
حبلوان ،قا أخ ان أبوبكر امد بن املقري ابص بهان ،قا ثنا أبو الهتيق امد بن عبد الص مد
الدقاق ،قا ثنا أمحد بن عبد هللا أبو جعفر املكتق ،قا أخ ان عبد الرزاق قا ثنا س فيان عن
عب د هللا بن عثم ان بن خثيم عن عب د الرمحن بن هبم ان ق ا ع ت ج ابر بن عب د هللا ق ا  :ع ت
يوإب ا ديبية وهو آخي بيد علي :هيا أمري ال رة وقاتل الفجرة منص ور من نص ره
رس و هللا
خميو من خيل  -ميد هبا صوت  -أان مدينة
____________________
( .)1اتريخ بغداد .172 / 7
( .)2املصدر نفس .348 / 4
( .)3املصدر نفس .204 / 11
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العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
قااال « :أخ ان عبد هللا ابن امد بن عبد هللا،
وأخرج من حديث س يدان أمري امل مني
حدثنا امد بن امل فر ،حدثنا أبو جعفر ا س ي بن حفص ا ثعمي ،حدثنا عباد بن يعقوب،
حدثنا ب بن بش ري الكندي عن ا اعيل بن إبراهيم اهلمداين عن أيب إس حاق عن ا ارث عن
 :إن هللا خلقين وعليا من شجرة،
علي .وعن عاصم بن خمرة عن علي قا قا رسو هللا
أان أص لها وعلي فرعها ،وا س ن وا س ي ارهتا ،والش يعة ورقها ،فهل خيرج من الهتيق إا الهتيق،
وأان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأ الباب » (.)2
ويعلم هيا من ( كفاية الهتالق مناقق أمري امل مني علي بن أيب طالق ) أيضا .كما سيأيت.
وأخرج من ح دي ث ابن عب اس كت اب ( املتفق واملفنق ) علا م ا ج اا ( ااكتف اا
 :أان مدينة
) قا رس و هللا
للوص ايب ) وهيا نص  « - :وعن ( أي عن ابن عباس
املس تدر وا هتيق

العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب .أخرج ا اكم
واملتفق » (.)3
كما أورد ( اتريخ بغداد ) عدة روااي عن ب بن معي تتض من إثبا وتص حيح حديث
مدينة العلم ،وستقف عليها إن شاا هللا تعاىل فيما بعد.
1
2

( األنساب  -البغدادي ).
( الكامل  -حوادث.) 463 :

____________________
( .)1اتريخ بغداد .377 / 2
( .)2املصدر نفس .49 / 11
( .)3ااكتفاا للوصايب عن املتفق واملفنق للةهتيق  -خمهتو .
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املفنق

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

( أ اا رجا جاما مسانيد أيب حنيفة ).
( وفيا األعيان .) 27 / 1
( املةتصر  -حوادث.) 463 :
( تتمة املةتصر  -حوادث.) 463 :
( تيكرة ا فاظ  ) 1135 / 3و ( الع  ) 253 / 3وغريمها.
( مرآة اجلنان .) 87 / 3
( طبقا الشافعية .) 29 / 4
( طبقا الشافعية .) 201 / 1
( طبقا ا فاظ.) 434 :
( ا ميس  -حوادث.) 463 :
( فيأ القدير .) 29 / 1
( شرح املواهق .) 105 / 1
( طبقا الشافعية .) 246 / 1
( بستان احملدثي ).

( التاج املكلل ).
17
ق ا القنوجي « :ا افو أبوبكر أمح د بن علي بن اثب ت بن أمح د بن مه دي ابن اثب ت
البغدادي ،املعروف اب هتيق ص احق اتريخ بغداد وغريه من املص نفا  ،كان من ا فاظ املتقني
والعلماا املتبحرين ،ولو مل يكن ل س و التاريخ لكفاه فان يد علا اطالع ع يم ،وص نف قريبا
من مااة مص نف ،وفض ل أش هر من أن يوص ف ،وأخي الفق عن أيب ا س ن احملاملي والقاخ ي أيب
اد اآلخرة س ن ة
الهتي ق الهت ي وغريمه ا ،وك ان فقيه ا فغل ق علي ا دي ث والت اريخ ،ول د
 392يوإب ا ميس لست بقي من الشهر ،وتو يوإب ااثني سابا ذي ا جة سنة  463ببغداد،
رمح هللا تعاىل ،وقا الس معاين :تو
من لة من محل نعش  ،ألن انتفا ب

ش وا  .و عت أن الش يخ أاب إس حاق الش ريازي
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كان

كثريا وكان يراجع تصانيف  ،والعجق إن كان وقت حافو املشرق وأبو عمرو يوسف بن عبد
ال صاحق كتاب ااستيعاب حافو املغرب ،وماات سنة واحدة .)1( » ...
35

حي ث ق ا  « :وروي عن النيب
لق د رو ح دي ث م دين ة العلم بن ة اام اإب أمري امل مني
أن قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأت من ابب » (.)2
1
2
3
4
5
6
7
8

( األنساب  -القرطيب ).
( وفيا األعيان .) 348 / 2
( املةتصر حوادث.) 463 :
( تتمة املةتصر حوادث.) 463 :
( تيكرة ا فاظ  ) 1128 / 3و ( الع  ) 255 / 3وغريمها.
( مرآة اجلنان  -حوادث.) 463 :
( روخة املناظر  -حوادث .) 463
( طبقا ا فاظ  -خمهتو ).

____________________
( .)1التاج املكلل.32 :
( .)2ااستيعاب معرفة ااصحاب .1102 / 3
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9
10
11

( طبقا ا فاظ .) 432
( شرح املواهق .) 126 / 1
( تراجم ا فاظ  -خمهتو ).

( التاج املكلل .) 153
12
( بستان احملدثي ).
13
قا املريزا امد البدخش اين ما ملةص  « :يوس ف بن عبد هللا بن امد بن عبد ال النمري
األندلس ي أبو عمر ،املعروف اببن عبد ال  ،أحد األامة  -ذكره نس بة القرطيب  -ا افو ،كان
إماما فاخ ال كبريا جليل القدر ،ص نف التص انيف .ما س نة  .463وذكره اليهيب وابن انص ر
الدين طبقا ا فاظ ».
36

لقد رو أبو امد ا س ن بن أمحد بن موس ا الغندجاين حديث مدينة العلم ،كما تقدإب وأييت
كالإب ابن املغازيل ،وقد أوردان تر ة الغندجاين جملد حديث الثقلي عن ( كتاب األنس اب )
فان جاا في  « :كان ش يةا ص ا ا ثقة ص دوقا ،س كن واس أبخرة  » ...ول تر ة
األدابا  ) 261 / 7و ( بغية الوعاة ) 217 :وغريمها.
37

لقد رو هيا ا ديث بهترق عديدة وألفاظ خمتلفة ،حيث قا  « :حدثنا
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( معجم

إبراهيم بن عبد الرمحن ،قا حدثنا امد بن عبد الرحيم اهلروي ابلرملة ،قا حدثنا أبو الص لت
اهلروي عبد الس الإب بن ص اهل ،قا حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فيمن أراد العلم فليأت من ابب ».
قا رسو هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،أخ ان أبو ا س ن أمحد بن امل فر بن أمحد العهتار
« قول
الفقي الش افعي بقراايت علي فأقر ب س نة أربا وثالثي وأربعمااة قلت ل  :أخ كم أبو امد
عبد هللا بن امد بن عثمان املزين امللقق اببن الس قاا ا افو الواس هتي  ،ان عمر بن ا س ن
 ،ان أمحد بن عبد هللا بن يزيد ،ان عبد الرزاق ،قا أان س فيان الثوري عن عبد هللا ابن
الص ري
بعض د علي فقا :
عثمان عن عبد الرمحن بن هبمان عن جابر بن عبد هللا قا  :أخي النيب
هيا أمري ال رة وقاتل الكفرة ،منص ور من نص ره خميو من خيل  ،مث مد هبا ص وت فقا  :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.
أخ ان أبو طالق امد بن أمحد بن عثمان بن الفرج رمح هللا تعاىل ،أان أبوبكر أمحد بن إبراهيم
بن ا سن بن شاذان البزاز إذان ،ان امد بن محيد اللةمي أان أبو جعفر امد بن عمار بن عهتية،
ان عبد الس الإب بن ص اهل اهلروي ،ان أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.
رسو هللا
أخ ان امد بن أمحد بن عثمان ،أان أبو ا س ي امد بن امل فر بن موس ا ابن عيس ا ا افو
البغدادي ،ان الباغندي امد بن امد بن س ليمان ،ان امد بن مصفا ،ان حفص بن عمر العدين،
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا
ان علي بن عمر عن أبي عن جرير عن علي قا قا رسو هللا
وا ت تا البيو إا من أبواهبا.
أخ ان أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار البصري  -قدإب علينا واسهتا  -ان
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أبو عبد هللا امد بن عبد هللا بن داس ة ،ان أمحد بن عبيد هللا ،ان بكر بن أمحد بن مقيل ان امد
بن ا س ن بن العباس ،ان عبد الس الإب بن ص اهل ،ان أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.
عباس قا قا رسو هللا
أخ ان أبو القاسم الفضل بن امد بن عبد هللا ااصفهاين  -قدإب علينا واسهتا إمالا جامعنا
شهر رمضان سنة أربا وثالثي وأربعمااة  -أان أبو سعيد امد بن موسا بن الفضل بن شاذان
الصري بنيسابور ،أان أبو العباس امد ابن يعقوب األصم ،ان امد بن عبد الرحيم اهلروي ،ان عبد
الس الإب بن ص اهل ،ان أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب.
أخ ان ا س ن بن أمحد بن موس ا ،أان أبو ا س ن أمحد بن امد بن الص لت القرش ي ،ان علي
بن امد املقري ،ان امد بن عيس ا بن ش عبة البزاز ،ان أمحد بن عبد هللا بن يزيد امل دب ،ان عبد
الرزاق ،أان معمر عن عبد هللا بن عثمان عن عبد الرمحن قا عت جابر بن عبد هللا األنص اري
يقو يوإب ا ديبية  -وهو آخي بض با علي بن أيب طالق  -هيا
يقو  :عت رس و هللا
أمري ال رة وقاتل الفجرة ،منص ور من نص ره خميو من خيل  ،مث مد هبا ص وت فقا  :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.
أخ ان أبو غالق امد بن أمحد بن س هل النحوي تعاىل  -فيما أذن يل روايت عن -
أن أاب ط اهر إبراهيم بن عمر بن ب دثهم ان ام د بن عبي د هللا بن ام د بن عبي د هللا بن
املهتلق ،ان أمحد بن امد بن عيس ا س نة عش ر وثالاااة ،ان امد بن عبد هللا بن عمر بن مس لم
الالحقي الص فار ابلبص رة س نة أربا وأربعي ومااتي ،ان أبو ا س ن علي بن موس ا الرخ ا قا :
حدثين أيب عن أبي جعفر بن امد عن أبي عن جده علي بن ا س ن عن أبي ا س ي عن أبي
 :اي علي أان مدينة العلم
علي ابن أيب طالق قا قا رسو هللا
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وأنت الباب ،كيب من زعم أن يصل إىل املدينة إا من قبل الباب » (.)1
ترجم ل

اع ة من أك ابر علم اا أه ل الس ن ة ،وأثنوا علي الثن اا الب الغ ،كم ا ذكران

بعأ

جملَّدا الكتاب ،وهيه لة من مص ادر تر ت  :األنس اب – اجلاليب ،ذيل اتريخ بغداد ابن
النجار  ،71 / 4الوا ابلوفيا  ،133 / 22واللباب األنس اب  ،319 / 1تبص ري املنتب
... 380 / 1
38

قا ابن ش هرآش وب « قا النيب

ابا اع :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم

فليأ الباب.
رواه أمحد من اانية طرق ،وإبراهيم الثقفي من س بعة طرق ،وابن بهتة من س تة طرق ،والقاخ ي
اجلعايب من س تة طرق ،وابن ش اهي من أربعة طرق ،وا هتيق التارخيي من ثالثة طرق ،و ب بن
معي من طريقي.
وقد رواه السمعاين والقاخي املاوردي وأبو منصور السكري » (.)2
1
2

( سياق اتريخ نيسابور ).
( األنساب  -السمعاين ).

____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل .85 - 80
( .)2مناقق آ أيب طالق .34 / 2
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3

( التدوين .) 118 / 4
( وفيا األعيان ).
( الع حوادث  ) 489و ( دو ااسالإب حوادث .) 489

6

( مرآة اجلنان  -حوادث.) 489 :
( طبقا الشافعية .) 330 / 5
( طبقا الشافعية .) 29 / 2
( طبقا الشافعية .) 381 / 1

4
5
7
8
9

( طبقا املفسرين .) 339 / 2
10
وغريهم .قا الرافعي ما ملةص :
« منص ور بن امد السمعاين التميمي أبو امل فر ،تفق علا أبي علا ميهق أيب حنيفة
حىت برع الفق  ،مث ورد بغداد واجتما أبيب اس حاق الش ريازي ،وجر بين وبي أيب نص ر بن
.
الصباغ صاحق الشامل مسألة أحسن الكالإب فيها ،مث انتقل إىل ميهق الشافعي
وقا أبو ا سن عبد الغافر بن إ اعيل الفارسي سياق اتريخ نيسابور :أبو امل فر السمعاين
وحيد عصره فضال وطريقة ،من بيت العلم والزهد.
وص نف ااماإب أبو امل فر التفس ري
سنة تسا وااني وأربعمااة ».

ثالث جملدا  ،وص نف

ا الف كتبا مش هورة ،تو

39

لق د رو أبو علي إ اعي ل بن أمح د بن ا س ي البيهقي ح دي ث م دين ة العلم ،كم ا علم ت
سابقا من عبارة ( املناقق ) ألخهتق خهتباا خوارزإب.
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1
2
3
4
5

( الكامل  -حوادث.) 507 :
( املةتصر  -حوادث.) 507 :
( تتمة املةتصر  -حوادث .) 507
( طبقا الشافعية الوسهتا  -خمهتو ).
( طبقا الشافعية .) 200 / 1

( روخة املناظر  -حوادث.) 507 :
6
وغريهم .ق ا ابن األثري « :وإ اعي ل بن أمح د بن ا س ي بن علي ،أبو علي ،ابن أيب بكر
البيهقي ،ااماإب ابن ااماإب ،ومولده س نة اان وعش رين وأربعمااة ،وتو مبدينة بيهق ،ولوالده
تصانيف كثرية مشهورة ».
40

رواه حيث قا  « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
1

( التدوين .) 85 / 3
( تيكرة ا فاظ  ) 1259 / 4و ( الع  ) 18 / 4وغريمها.

3

( مرآة اجلنان  -حوادث.) 509 :
( طبقا الشافعية .) 104 / 2

2
4

____________________
( .)1فردوس األخبار .76 / 1
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5
6
7

( طبقا الشافعية .) 111 / 7
( طبقا الشافعية .) 292 / 1
( طبقا ا فاظ.) 457 :

( فيأ القدير .) 28 / 1
8
وغريهم ،وستقف علا تر ت ابلتفصيل موخع إن شاا هللا تعاىل.
هيا ،وا خيفا علا أهل العلم أن كتاب ( الفردوس ) أعلا درجا ااعتبار والش هرة لد
العلماا األعالإب ،وجهابية ا ديث واألخبار ،كما نص م لف ( الديلمي ) ديباجت علا أن قد
انتقا أحاديث من األحاديث الصحاح والغرااق واألفراد ،وصرح خبلوه عن األكاذيق املوخوعا .
كما أش اد ولده بفض ل هيا الكتاب وش أن ( مس ند الفردوس ) ،وكيا الس يد علا اهلمداين
( روخة الفردوس ) فراجا.
41

رواه

( زين الفىت

تفس ري س ورة هل أتا ) حيث قا  « :ذكر مش اب أبينا آدإب

 :أما

بعش رة أش ياا :أوهلا :اب لق والهتينة،
 ،فإن قد وقعت املش اهبة بي املرتض ا وبين
آدإب
والثاين :ابملكث واملدة ،والثالث :ابلص احبة والزوجة ،والرابا :ابلتزوي وا لعة ،وا امس :ابلعلم
وا كمة ،والس ادس :ابليهن والفهتنة ،والس ابا :ابألمر وا الفة ،والثامن :ابألعداا واملةالفة،
والتاسا :ابلوفاة والوصية والعاشر :ابألواد والعنة ».
قا  « :وأما ابلعلم وا كم ة فإن هللا تع اىل قا آلدإب
ففضل ابلعلم العباد اليين كانوا ا يعصون هللا ما أمرهم
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:

َلَّ َر آ َي َر اأَسََََاَو َ ُُلََُّو
َا َ

ويفعلون مبا ي مرون ،واس تحق بيا منهم الس جود ل  ،فكما ا يص ري العلم جهال والعامل جاهال
فكيلك مل يصر آدإب املفضل ابلعلم مفضوا ،وكيلك حا من فضل ابلعلم ،وأما من فضل ابلعبادة
فرمبا يص ري مفض وا ،ألن العابد رمبا يس ق عن درجة العبادة إن تركها معرخ ا عنها ،أو تواىن فيها
تغافال منها فيس ق فض ل  ،وليلك قيل :ابلعلم ويعلو وا يعلا ،والعامل يزار وا يزور ،ومن ذلك
من علا نبي
وجوب الوص ف هلل س بحان ابلعلم والعامل وفس اد الوص ف ل ابلعبادة والعابد ،وليلك َّ
بقول َ :ا ََلَّ َااَ او لَر ََ َُُ ََْلَ ُر َاُوََ فَضَََ ُُ هللاِ ََلََاَ ََ ِمَاو ً فع م الفض ل علي
ابلعلم دون ساار ما أكرم ب من ا صا واألخالق ،وما فتح علي البالد واآلفاق.
وكيلك املرتض ا رخ وان هللا علي  ،فض ل ابلعلم وا كمة ففاق هبما يا األمة ما خال ا لفاا
هبما حيث قا  :اي علي ملئت علما
املاخ ي رخ ي هللا عنهم أ عي ،وليلك وص ف الرس و
كان ذا ليلة بيت
وحكمة ،وذكر ا ديث عن املرتض ا رخ وان هللا علي  :إن النيب
إىل املس جد وأان
أإب س لمة فبكر إلي ابلغداة ،فإذا عبد هللا بن عباس ابلباب ،فةرج النيب
 :اي علي ما أو نعم هللا عليك؟ قا  :أن خلقين
عن ميين وابن عباس عن يس اره فقا النيب
فأحس ن خلقي .قا  :مث ما ذا؟ قا  :أن عرفين نفس  ،قا  :مث ما ذا؟ قا قلت :وإن تعدوا نعمة
علا كتفي وقا  :اي علي ملئت علما وحكمة .وليلك
هللا ا حتص وها .قا  :فض رب النيب
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،و بعأ الروااي  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
قا النيب
أخ ين ش يةي امد بن أمحد  ،قا حدثنا أبو س عيد الرازي ،قا قرئ علا أيب ا س ن بن
امد بن مهروي القزويين هبا اجلاما وأان ا ا ،قا حدثنا أبو أمحد داود بن س ليمان بن وهق
الفراا قا حدثين علي بن موسا الرخا ،قا حدثين أيب موسا بن جعفر عن أبي جعفر بن امد
عن أبي امد بن علي عن
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أبي علي بن ا س ي عن أبي ا س ي بن علي عن أبي علي بن أيب طالق كرإب هللا وجه قا  :قا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب .وهليا ا ديث طرق
رس و هللا
أخر نيكرها فصل خصااص املرتضا رخوان هللا علي إن شاا هللا عز وجل ».
ورواه « ذكر مشاب داود ذي األيد صلوا هللا وسالم علي » قا :
بثمانية أش ياا  ...والثامن
« ووقعت املش اهبة بي املرتض ا رخ وان هللا علي وبي داود
ب ...
بفص ل ا هتاب  ...وأما فص ل ا هتاب فقول تعاىلَ :اآََََوهُ ال ِحُ َاةَ َافَصَ َُ ال ِخطو ِ
 :أان مدينة
فكيلك املرتضا رخوان هللا علي أويت من فصل ا هتاب كما ذكرانه معىن قول
العلم وعلي ابهبا ،و فصل قضاا ».
» حيث ذكر فيها « ابب مدينة العلم وابب دار ا كمة
ورواه أيض ا « أ اا ااماإب
» مث قا  :وأما ابب مدينة العلم فإن أخ ان امد بن أيب زكراي  ،قا فيما أجاز لنا أبو حفص
بن عمر ،قا أخ ان أبوبكر بن إس حاق قا أخ ان العباس بن الفض ل قا حدثنا أبو الص لت
:
اهلروي قا حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
أان مدينة العلم وعلي ابهبا ».
42

لقد أرسل أبو اجملد جمدود بن آدإب الشهري اب كيم السنااي كتاب حديقة ا قيقة والشريعة
والهتريقة إرس ا املس لم حيث قا ما نص « مناقق زوج البتو وابن عم الرس و أيب ا س ن
وا سي ،املبارز الكرار غري الفرار،
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غالق اجليش ،س يد املهاجرين واألنص ار أمري امل مني علي بن أيب طالق كرإب هللا وجه  :من أحق
سََالُ ُ
عليا فقد اس تمس ك ابلعروة الوثقا ،اليي أنز هللا تعاىل ش أن  :إََِّاو َا ِلَأ ُُ ُر هللاُ َا َْ ُ
صالةَ َاَُؤَُاََ َّ
الَُّوةَ َاهُر ْا ُُِْاََ وقا النيب  :أان مدينة
َاالَّذَََِ آ َاَُاا الَّذَََِ َُ ِقَ ُااََ ال َّ
العلم وعلي ابهب ا .وق ا  :اي علي أن ت مين مبنزل ة ه ارون من موس ا إا أن ا نيب بع دي .وق ا
 :اللهم وا من وااه وعاد من عاداه وانص ر من نص ره واخي من خيل  .وقا  :من كنت
مواه فعلي مواه .وقا جابر بن عبد هللا رخ ي هللا عنهما :دخلت عااش ة رخ ي هللا عنها وعن
فق ا  :اي ع ااش ة م ا تقولي أمري امل مني علي بن أيب ط ال ق كرإب هللا
أبيه ا علا النيب
وجه ؟ فأطرقت مليا مث رفعت رأسها فقالت بيتي:
ت ب ي غش
إذا م ا ال ت ح ك ع ل ا احمل ك
و ف ي ن ا ال غ ش وال يه ق املص ف ا
و

حديقة ا قيقة

مدح ااماإب

« آ ي س ش

رف ب دو دي ده

م ر ن ىب را وص

ا وه م دام اد

كت ق اندي ده بود خوان ده بود ب د
بفص

اح ت جو او س ةن گفىت

م ن غ ري ش
ب

علابينناش

ك

احمل ك »

:
اي زد او را ب ع ل م ب
ج ان ي غ م

از

زي ده

ال ش ش

اد

ع لم ه ر دو ج ه ان ورا ح اص

ل

مس تما زان ح دي ث در س فىت

ل هت ف او ب ود ل هت ف ي غ م

ع ن ف او ع ن ف ش ري ش رزه ن ر

خ وان ده در دي ن وم ل ك خم ت ارش

ه م در ع ل م وه م ع ل م دارش »

1

 2دولت شاه
 3جمد الدين

( نفةا األنس من حضرا القدس .) 595
( تيكرة الشعراا .) 106
( جاما السالسل  -خمهتو ).
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وغريهم  ...وقد عده ( الدهلوي ) ( التحفة ) من كبار أهل الس نة املقبولي لديهم ،ومن
أجلة ع مااهم اليين عوا بي الش ريعة والهتريقة  ...كما اس تش هد بش ع ٍر ل تفس ريه ( فتح
العزيز ) مع ا عن ب « بعأ احملققي ».
هيا ،وقد ذكر الكاتق اجلليب كتاب امليكور بقول  « :حديقة ا قيقة وش ريعة الهتريقة املعروف
بفةري انم  ،فارس ي من وإب أليب اجملد  -امد  -بن آدإب الش هري اب كيم الس نااي املتوىف س نة
 ،525ن م من حبر ا فيف لبهراإب شاه القونوي السبكتكيين ،ورتق علا عشرين اباب التوحيد
وكالإب هللا ونعت الرسو وفضل الصحابة وا لفاا وفضل السيدين الشهيدين ،واامامي أيب حنيفة
والشافعي ،والعقل والعلم والعشق والقلق والتصوف وصفة البشر والشيةوخة وغور الغفلة وا كمة
والش هوة وص نعة األفال والربيا .ومدح هبراإب ش اه ومدح ولده دولت ش اه .وا كم واألمثا  .فرغ
من ن م سنة .)1( » 524
43

لقد رو حديث مدينة العلم كتاب ( مس ند الفردوس ) اليي خرج في س ند كل حديث
رواه وال ده كت اب ( الفردوس ) .ق ا املن اوي ( فيأ الق دير ) « فر لل ديلمي مس ن د
الفردوس املس ما مبأثور ا هتاب املةرج علا كتاب الش هاب ،والفردوس لالماإب عماد ااس الإب أيب
ش جاع الديلمي ،ألف ايوف األس انيد مرتبا علا ا روف ليس هل حف  ،وأعلم ازااها اب روف
للمةرجي كما مر ،ومس نده لولده س يد ا فاظ أيب منص ور ش هردار بن ش ريوي  ،خرج س ند كل
حديث حتت و اه :إابنة الش بهة
ا روف » (.)2

معرفة كيفية الوقوف علا ما كتاب الفردوس من عالما

____________________
( .)1كشف ال نون .645 / 1
( .)2فيأ القدير .28 / 1
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وقد تقدإب ذكر رواية والده ا ديث كتاب ( الفردوس ).
1
2
3
4

( الع  -حوادث.) 558 :
( طبقا الشافعية .) 229 / 4
( طبقا الشافعية .) 105 / 2
( طبقا الشافعية .) 324 / 1

 ( 5الدهلوي ) ( بستان احملدثي ).
وقد تقدإب عن املناوي وصف إايه بسيد ا فاظ.
44

لقد قا السمعاين ما نص :
« الش هيد  -بفتح الش ي املعجمة وكس ر اهلاا وس كون الياا املعجمة بنقهتتي من حتتها و
آخرها الدا املهملة  -اش تهر هبيا ااس م اعة من العلماا املعروفي قتلوا فعرفوا ابلش هيد ،أوهلم
ابن ابب مدينة العلم ور انة رسو هللا الشهيد ابن الشهيد ا سي بن علي سيد شبان أهل اجلنة،
وكان يكىن أاب عبد هللا .)1( » ...
1
2

( الكامل  -حوادث ) 562 :و ( اللباب  -السمعاين ).
( اترخي  -خمهتو ).

____________________
( .)1األنساب  -الشهيد.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

( وفيا األعيان .) 301 / 1
( املةتصر  -حوادث.) 562 :
( تتمة املةتصر  -حوادث.) 562 :
( تيكرة ا فاظ  ) 1316 / 4و ( الع .) 178 / 4
( مرآة اجلنان .) 371 / 4
( طبقا الشافعية .) 180 / 7
( طبقا الشافعية .) 55 / 2
( طبقا ا فاظ .) 471
( ا ميس  -حوادث .) 562
( التاج املكلل .) 76

وغريهم .قا ( ت يكرة ا فاظ ) ما ملةص  « :الس معاين :ا افو البارع العالم ة اتج
ااس الإب ،أبو س عد عبد الكرمي التميمي الس معاين املروزي ص احق التص انيف ،ولد ش عبان س نة
س ت وذس مااة ،ورحل إىل األقاليم النااية ،وكان ذكيا فهما س ريا الكتابة مليحها ،درس وأفىت
ووعو وأملا ،وكتق عمن دب ودرج ،وكان ثقة حاف ا حجة واس ا الرحلة عدا دينا يل الس رية
حسن الصحبة كثري احملفوظ.
قا ابن النجار :و عت من ييكر أن عدد شيوخ سبعة آاف شيخ وهيا شيا مل يبلغ أحد،
وكان مليح التص انيف كثري الش يا واألس انيد لهتيف املزاج ظريفا حاف ا واس ا الرحلة ثقة ص دوقا
دينا ،ا من مشاخي وأقران  ،وحدث عن اعة.
ربيا األو سنة اثنتي وستي وذسمااة مبرو ،ول ست وذسون سنة ».
ما
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45

قا أبو امل يد املوفق بن أمحد بن إس حاق ا وارزمي املكي املعروف أبخهتق خوارزإب وا هتيق
ا وارزمي ،ألقاب علي :
« األلقاب ل  ،هو :أمري امل مني ،ويعس وب الدين واملس لمي ،ومبري الش ر واملش ركي ،وقاتل
الناكثي والقاس هتي واملارقي ،وموىل امل مني ،وش بي هارون ،واملرتض ا ،ونفس الرس و  ،وأخوه،
وزوج البتو  ،وس يف هللا املس لو وأبو الس بهتي ،وأمري ال رة ،وقاتل الفجرة ،وقس يم اجلنة والنار،
وص احق اللواا ،وس يد العرب ،وخاص ف النعل ،وكاش ف الكرب ،والص ديق األك  ،وأبو
الر انتي ،وذو القرني ،واهلادي ،والفاروق ،والواعي ،والش اهد ،وابب املدين ة ،وبيض ة البل د،
والويل ،والوصي ،وقاخي دين الرسو  ،ومنجز وعده » (.)1
وقا الفصل السابا :بيان غزارة علم وأن أقضا األصحاب- :
« أخ ان الش يخ الزاهد ا افو أبو ا س ن علي بن أمحد العاص مي ا وارزمي قا أخ ان ش يخ
القض اة إ اعيل بن أمحد الواعو ،قا أخ ان أبوبكر أمحد بن ا س ي البيهقي ،قا أخ ان أبو
ا س ن امد بن ا س ي بن داود العلوي  ،قا أخ ان امد بن امد بن س عد اهلروي
الش عراين ،قا حدثنا امد بن عبد الرمحن النيس ابوري ،قا حدثنا أبو الص لت اهلروي ،قا حدثنا
 :أان م دين ة العلم
أبو مع اوية عن األعمش عن جماه د عن ابن عب اس قا قا رس و هللا
وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)2
____________________
( .)1املناقق للةوارزمي.8 :
( .)2نفس املصدر.40 :
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وقا الفص ل الس ادس عش ر ما نص  « :رو أن أمري امل مني علي بن أيب طالق أرس ل إىل
معاوية رسل  :الهترماح وجرير بن عبد هللا البجلي وغريمها قبل مسريه إىل صفي ،وكتق إلي مرة بعد
أخر ت علي ببيعة أهل ا رمي ل وس وابق الس الإب ،لئال يكون بي أهل العراق وأهل
الش اإب ااربة ،ومعاوية يعتل بدإب عثمان ويس تغوي بيلك جها أهل الش اإب وأجالف العرب،
ويس تميل طلبة الدنيا والوااي  ،وكان يش اور أثناا ذلك ثقات وأهل مودت وعش ريت قتا
 ،فق ا ل أخوه عتب ة :ه يا أمر ع يم ا يتم إا بعمرو بن الع ان ف إن قريا زم ان
علي
الدهاا واملكر ،خيدع وا خيدع ،وقلوب أهل الش اإب ماالة إلي  ،فقا معاوية :ص دقت ولكن ق
عليا فأخاف أن ا َييبين ،فقا  :إخدع ابألموا ومصر.
فكتق إلي معاوية :من معاوية بن أيب س فيان  -خليفة عثمان بن عفان إماإب املس لمي وخليفة
رس و رب العاملي ذو النورين ،خ املص هتفا علا ابنتي وص احق جيش العس رة وبئر دومة،
املعدوإب الناص ر الكثري ا اذ احملص ور منزل املقتو عهتش ا وظلما اراب املعيب أبس ياف
وثقت وأمري عس كره بيا الس الس ل،
الفس قة  -إىل عمرو بن العان ص احق رس و هللا
املع م راي املفةم تدبريه:
أما بعد فلن خيفا عليك احناق قلوب امل مني وما أص يبوا ب من الفجيعة بقتل عثمان ،وما
ارتكق ب جاره حسدا وبغيا ابمتناع من نصرت وخيان إايه ،وإشالا الغاغة علي واشيا العامة
علي حىت قتلوه اراب  ،فيا هلا من مصيبة عمت املسلمي وفرخت عليهم طلق دم من قتلت ،
وأان أدعو إىل ا و األجز من الثواب والنص يق األوفر من حس ن املابب ،بقتا من آو قتلة
وأحل جنة املأو .
عثمان
فكتق إلي عمرو :من عمرو بن العان ص احق رس و هللا
أما بعد فقد وصل كتابك فقرأت وفهمت  ،فأما
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إىل معاوية بن أيب س فيان:

ما دعوتين إلي من خلا ربقة ااسالإب من عنقي والتهور الضاللة معك وإعان إاي علا الباطل
ووص ي ووارث
 وهو أخو رس و هللاواخنا الس يف علا وج علي بن أيب طالق
وقاخ ي دين ومنجز وعده وزوج ابنت س يدة نس اا أهل اجلنة وأبو الس بهتي ا س ن وا س ي س يدي
شباب أهل اجلنة  -فلن يكون .
وأما ما قلت من أنك خليفة عثمان فقد ص دقت ،ولكن تبي اليوإب عزلك عن خالفت  ،وقد
بويا لغريه وزالت خالفتك.
وأين ص احق جيش فال أغن
وأما ما ع متين ونس بتين إلي من ص حبة رس و هللا
ابلتزكية وا أميل هبا عن امللة.
ووصي إىل ا سد والبغي علا عثمان ،و يت
وأما ما نسبت أاب ا سن أخا رسو هللا
الص حابة فس ق  ،وزعمت أن أش الهم علا قتل  ،فهيا غواية ،و ك اي معاوية :أما علمت أن أاب
واب علا فراش  ،وهو صاحق السبق إىل ا ِلسالإب
حسن بي نفس بي يدي رسو هللا
 :هو مين وأان من  ،وهو مين مبنزلة هارون من موس ا إا أن
واهلجرة وقد قا في رس و هللا
يوإب غدير خم :أا من كنت مواه فعلي مواه ،أللهم
ا نيب بعدي ،وقد قا في رسو هللا
يوإب
وا من وااه وعاد من عاداه وانص ر من نص ره واخي من خيل  ،وهو اليي قا في
يوإب الهتري:
ألعهتي الراية رجال ق هللا ورس ول و ب هللا ورس ول  ،وهو اليي قا في
خي :
َّ
وإيل ،وق د ق ا في يوإب الن ري :علي
وإيل َّ
اللهم ايتين أبح ق خلق ك إلي ك ،فلم ا دخ ل إلي ق ا َّ :
إماإب ال رة وقاتل الفجرة منص ور من نص ره خميو من خيل  ،وقد قا في  :علي وليكم من بعدي،
وآكد القو عليك وعلي وعلا يا املس لمي وقا  :إين خملف فيكم الثقلي كتاب هللا عز وجل
وعنيت وقد قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.
فضاال ال
وقد علمت اي معاوية ما أنز هللا تعاىل من اآلاي املتلوا
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سالُ ُ َاالَّذَََِ آ َاَُاا
ا يشن فيها أحد كقول تعاىلَُ :افُاََ ِولََّذ ِْ و إََِّاو َا ِلَأ ُُ ُر هللاُ َا َْ ُ
صالةَ َاَُؤَُاََ َّ
الَّذَََِ َُ ِقَ ُااََ ال َّ
َل ََََِِّة ِاَ َْ ِِّ ِ َاَََلُاهُ
الَُّوةَ َاهُر ْا ُُِْاََ ََ .فَ َاَ ُوََ َ
دُُ ال ََسَلَلُ ُُر
صَ َيدُاا او َو َهيُاا هللاَ ََلََ ِ وقا هللا تعاىل لرس ول
ََو ِه وي ِاَ ُ ِْاو وُ َ

 :أما ترخ ا أن يكون س لمك
وقد قا ل رس و هللا
َلََ ِ ََاْا ً إِ َّال ال َا َا َّيةَ فِء القُْ
َ
س لمي وحربك حريب وتكون أخي ووليي الدنيا واآلخرة ،اي أاب ا س ن من أحبك فقد أحبين
ومن أبغضك فقد أبغضين ،ومن أحبك أدخل هللا اجلنة ،ومن أبغضك أدخل هللا النار.
وكتابك اي معاوية اليي كتبت هيا جواب  ،ليس مما ينةدع ب من ل عقل أو دين ،والسالإب»(.)1
وا هتيق ا وارزمي من أعيان علماا أهل السنة ،ومن أساطي ادثيهم الثقا املعتمدين ،وقد
أثىن علي ونقل عن كبار علمااهم ومشاهري حفاظهم أمثا :
أيب حامد امود بن امد الصا اين.
وعماد الدين الكاتق ااصفهاين.
وأيب الفتح انصر بن عبد السيد املهترزي.
واق الدين ابن النجار البغدادي.
و ا الدين القفهتي.
وأيب امل يد ا وارزمي.
وأيب عبد هللا الكنجي الشافعي.
ومشس الدين اليهيب.
و ا الدين الزرندي.
____________________
( .)1املناقق للةوارزمي.128 :
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وصالح الدين الصفدي.
وعبد القادر القرشي.
وامد بن أمحد الفارسي.
وأمحد بن إبراهيم الصنعاين املعروف اببن الوزير.
وشهاب الدين أمحد صاحق توخيح الداال.
ونور الدين ابن الصباغ املالكي.
وجال الدين السيوطي.
ونور الدين السمهودي.
والشمس الدمشقي الصا ي.
وشهاب الدين ابن حجر املكي.
وأمحد بن ابكثري املكي.
وعبد هللا بن امد املهتريي.
وويل هللا اللكهنوي.
و ( الدهلوي نفس ) ...
بعأ اجمللدا .

فراجا أسفارهم ،وقد أوردان طرفا من كلماهتم
46

لقد رو أبو القاس م علي بن ا س ن املعروف اببن عس اكر الدمش قي حديث مدينة العلم
بهترق عديدة كما قا الكنجي وهيا نص عبارت :
« أخ ان العالمة قاخي القضاة أبو نصر امد بن هبة هللا ابن قاخي القضاة وامد بن هبة هللا
بن امد الش ريازي ،أخ ان ا افو أبو القاسم أخ ان أبو القاسم ابن امد الس مرقندي ،أخ ان
أبو القاسم بن مسعدة ،أخ ان محزة بن يوسف
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أخ ان أبو أمحد ابن عدي ،حدثنا النعمان بن هارون البلدي وامد بن أمحد بن امل مل الص ري
وعبد امللك بن امد قالوا :حدثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد امل دب حدثنا عبد الرزاق عن س فيان
عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن هبمان قا عت جابرا يقو  :عت رس و
يقو يوإب ا ديبية  -وهو آخي بضبا علي بن أيب طالق وهو يقو  :-هيا أمري ال رة
هللا
وقاتل الفجرة منص ور من نص ره وخميو من خيل  ،مث مد هبا ص وت وقا  :أان مدينة العلم وعلي
ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب.
قلت :هكيا رواه ابن عساكر اترخي وذكر طرق عن مشاخي » (.)1
1

( معجم األدابا .) 73 / 13
( أ اا رجا جاما مسانيد أيب حنيفة ).

3

( وفيا األعيان .) 335 / 1
( املةتصر  -حوادث.) 571 :
( تتمة املةتصر  -حوادث.) 571 :

2
4
5
6

( ت يكرة ا ف اظ  ) 1328 / 4و ( الع  ) 212 / 4و ( دو ااس الإب

حوادث .) 571
7
8

( مرآة اجلنان .) 393 / 3
( طبقا الشافعية .) 215 / 7

10

( طبقا الشافعية .) 216 / 2
( طبقا الشافعية .) 345 / 1
( طبقا ا فاظ .) 474

12

( ا ميس  -حوادث.) 571 :

9
11

____________________
( .)1كفاية الهتالق.220 :
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( التاج املكلل .) 84
13
قا ابن خلكان ما ملةص  « :ا افو أبو القاس م ابن عس اكر الدمش قي امللقق ثقة الدين،
كان ادث الش اإب وقت  ،ومن أعيان الفقهاا الش افعية ،غلق علي ا ديث فاش تهر ب وابلغ
طلب إىل أ ْن ا من ما مل يتفق لغريه ،ورحل وطوف وجاب البالد ولقي املش ايخ ،وكان حاف ا
دين ا ا بي معرف ة املتون واألس اني د وك ان حس ن الكالإب علا األح ادي ث ،افوظا اجلما
والتأليف ،ص نف التاريخ الكبري لدمش ق ااني جملدة أتا في ابلعجااق ،وهيا اليي ظهر هو
اليي اختاره وما ص ح ل هيا إا بعد مس ودا ما يكاد ينض ب حص رها ،ول غريه تواليف حس نة
وأجزاا ممتعة ».
و ( الع ) « :ا افو ابن عساكر صاحق التاريخ الثماني جملدا ،ادث الشاإب ،ثقة الدين،
ساد أهل زمان ا ديث ورجال  ،وبلغ ذلك اليروة العليا ،ومن تصفح اترخي علم منزلة الرجل
ا فو ».
47

لقد أرس ل أفض ل الدين إبراهيم بن علي املعروف اب اقاين إرس ا املس لم ،وأثبت جازما ب
كتاب ( حتفة العراقي ) حيث قا قصيدةٍ ل مدح امد بن مهتهر العلوي:
از خ دم ت س ي د اج ل خ اس ت
« اين قدر وص فا ك خاطرإب راس ت
اين م اي ك طبا را قواإب اس
ذو ال فض

ت

ل ا م د م هت ه ر

آن م ردإب دي ده مص

هت ف ا را

ق درش زدو ك ون ب ر گ يش

ت

ه م مه ت س ي د ام اإب اس
آن ع رق ا م د
وان وارث ص

ت

ي م

دق مص هت ف ا را

ي ك م و زمص هت ف ا ن ش ت
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إىل أن قا :
در ش ه ر ع ل م ح ي در
وق ف اب ديس

وي ن س

ي د دي ن ك ل ي د آن در

ت ب ر زابن ش

هر خ ان ك داش ت ش هر دانش

ج ا ش رفس ت وحبر علم اس ت

اس تاد س را ش هر علم اس ت

ل يم

بيشقلمشببو تعليم

خ راج ش آورد ده ر

او م ي وه ابغ آن چ ن ان ش ه ر »

ب ي ش ك رم ش زرو تس
ش هر ك

هيا ،وقد ذكر كتاب ( حتفة العراقي ) ( كش ف ال نون ) بقول  « :حتفة العراقي ،فارس ي،
من ومة ألفض ل الدين إبراهيم بن علي ا اقاين الش اعر املتوىف س نة  ،582وزن من مزاحفا
املسدس » (.)1
1
2

( تيكرة الشعراا.) 88 :
( نفحا األنس.) 607 :
48

لقد ذكر أبو ا جاج يوس ف بن امد البلوي األندلس ي املعروف اببن الش يخ حديث مدينة
 ،جازما بص حت وقاطعا بثبوت وذلك حيث قا كتاب ( ألف
العلم مناقق أمري امل مني
ما نص  « :وإذ قد وقا ذكر علي
اب ) بعد أن أورد كلما ٍ ابن عباس أعلمية ااماإب
وابن عباس رخي
____________________
( .)1كشف ال نون .369 / 1
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هللا عنهم ا فلن يكر بعأ فض االهم ا ،ولنب دأ مبف اخر علي الزكي العلي ابن عم النيب ،ولنثن ابلثن اا
علا ابن عباس العد الرخي ابن عم النيب أيضا:
قا أبو الهتفيل :ش هد عليا خيهتق وهو يقو  :س لوين ،فو هللا ا تس ألوين عن ش يا إا
سهل

أخ تكم ب  ،وسلوين عن كتاب هللا فو هللا ما من آية إا وأان أعلم بليل نزلت أإب بنهار ،أإب
أإب جبل ،ولو شئت ألوقر سبعي بعريا من تفسري فاحتة الكتاب.
في  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأت من ابب  ،وقو
وس يأيت قو النيب
ابن عباس في  :لقد أعهتي علا تسعة أعشار العلم وأمي هللا لقد شاركهم العشر العاشر .)1(»...

أمري

وأورده مرة أخر كت اب امل يكور  -بع د أن ذكر حك اي ة فيه ا قو ا ج اج الثقفي
« فإن املرا يرغق عن قول »  -قااال:
امل مني
هيا اجلفا مل أملك
« قلت :ومل ا رأيت هيه ا كاية الكامل وقو ا جاج علي
أن كتبت طرة الكتاب:
نفسي ،ومحلتين الغرية علا حبييب علي
قو منفي
ح ج اج ف ي م ا ق ل ت ت ك يب
ذا

ع ل ي اب ن أيب ط ال ق

يكفي
ص

منمثل

أن ك ان اب ن ع م ال يي

لاعلي

هللا م ن س

يد

ج اه

أو م ن

ال ور ي رغ ق
م ن ي ق رب

ت هت م ا اي م ين ق

م ا ت هت ل ا الش م س وم ا ت غ رب

أن ر إىل ا جاج وقلة جده ما س هتاحة خده ،يقو مواان علي هيه املقالة
ويرغق عما قال  ،اتهلل ما محل علا هيا القو الردي إا ا س د املردي ،وإا فقد علم الغوي أن
يقو في  :أان م دين ة العلم وعلي ابهبا،
مكان علي العلم املكان العلي ،كيف ا؟ والنيب
فمن أراد العلم
____________________
( .)1كتاب االف ابا .122 / 1
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تس عة أعش ار
يقو  :و هللا لقد أعهتي علي بن أيب طالق
فليأت من ابب  .وابن عباس
 :أقض اان علي .وقا
العلم ،وأمي هللا لقد ش اركهم العش ر العاش ر .وقا عمر بن ا هتاب
 :أعلم أهل املدينة ابلفرااأ ابن أيب طالق .)1( » ...
ابن مسعود
هيا ،وقد ذكر كتاب ( ألف ابا ) ( كشف ال نون ) بقول  « :ألف اب احملاخرا للشيخ
أيب ا جاج يوس ف بن امد البلوي األندلس ي املعروف اببن الش يخ ،وهو جملد خ ةم ،أول  :إن
أفص ح كالإب ا وأعجز وأوخ ح ن اإب وأوجز محد هللا تعاىل نفس  ...إخل ،ذكر في أن ا فوااد
بدااا العلوإب ابن عبد الرحيم ليقرأه بعد موت  ،إذ مل يلحق بعد لص غره إىل درجة النبالا ،و ا ما
ع هليا الهتفل بكتاب ألف اب  ...وهو أتليف غريق لكن في فوااد كثرية » (.)2
49

لقد رو أبو الس عادا املبار بن امد املعروف اببن األثري اجلزري حديث مدينة العلم حيث
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج النميي » (.)3
قا  « :علي :إن رسو هللا
و ( توخيح الداال ) « عن علي رخي هللا تعاىل عن  :إن رسو هللا صلا
____________________
( .)1االف ابا.
( .)2كشف ال نون .150 / 1
( .)3جاما ااصو .473 / 9
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هللا علي وآل وابر وس لم قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .رواه
النميي » (.)1
1
2
3

جاما األص و وقا  :أخرج

( الكامل  -حوادث.) 606 :
( اتريخ إربل  -خمهتو ).
( وفيا األعيان .) 441 / 1

4

( املةتصر  -حوادث.) 606 :
( تتمة املةتصر  -حوادث.) 606 :
( الع حوادث  ) 606و ( دو ااسالإب  -حوادث .) 606
( أ اا رجا املشكاة .) 808 / 3

8

( مرآة اجلنان  -حوادث.) 606 :
( طبقا الشافعية .) 153 / 5
( طبقا الشافعية .) 130 / 1

5
6
7
9
10
11
12
13
14

( روخة املناظر  -حوادث.) 606 :
( طبقا الشافعية .) 392 / 1
( بغية الوعاة.) 385 :
( التاج املكلل .) 100

وغريهم ،وقد ذكران ذلك جملد ( حديث الهتري ) قا الس بكي ما ملةص « املبار بن
امد الشيباين العالمة جمد الدين أبو السعادا اجلزري ابن األثري ،صاحق جاما األصو وغريق
ا ديث وش رح مس ند الش افعي وغري ذلك ،كان فاخ ال رايس ا مش ارا الي  ،تو س نة س ت
وستمااة».
____________________
( .)1توخيح الداال  -خمهتو .
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50

لقد أثبت الش يخ فريد الدين امد بن إبراهيم اهلمداين املعروف ابلعهتار حديث مدينة العلم
مواخا من ديوان ( م هر العجااق ) منها قول
هي مي داىن ك معجز آن كيس ت
ك

ف اده

ب ر ك ت ف رس و

ك

ب ده خ ود اتج دار امن ا

ك

ب ده ق رآن انط ق در ع ي ان

كيس ت ابب علم از گف ت رس و
وقا

قصيدة ل :
وين مه مدح وثنا در ش أن كيس ت
مص هت ف ا ك رده وم ع راج ش ق ب و
ك

ب ده در م ل ك م ع ىن ه ل ات ا

ك ش ده در لو كش ف اس رار دان
خ ود ك را ب ودس

ت در ع ل م ق ب و

ديوان ( اسرار انم ):

اگ ر ف رم ان
اگ ر ف رم ان

ف رم ان ش

ب ر

ف رم ان ح ي در

وگ رن

اوف ت اد خ ود ب

چ

چو ابب اس ت آن بعلم مص هتفا در »

وقا ديوان ( اهلا انم ):
« ي م گ ف ت اب آن ن ور دي ده

زي ك ن ورمي ه ر دو آف ري ده

د زي ك نور

ي ك ا ابش ن د ه ر دو از دو دور

چ ن ان در ش ه ر دان ش ابب آم د

ج ن ت را حب ق ب واب آم د

علا چون اب نىب ابش

در

ك
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ترجم ل كبار علماا أهل الس نة وعدوه من مش اهري عرفااهم ،كما س يأيت بعأ جملدا
الكتاب ابلتفص يل إن ش اا هللا تعاىل ،وقد نص ( الدهلوي ) علا أن من األكابر املقبولي لد
أهل الس نة ،كما اس تش هد هو والكابلي بكالإب ل  ،قا الكابلي :قا الش يخ اجلليل فريد الدين
أمحد بن امد النيس ابوري :من آمن مبحمد ومل ي من أبهل بيت فليس مب من ،أ ا العلماا والعرفاا
علا ذلك ومل ينكره أحد » أن ر ( :الصواعق للكابلي ) و ( التحفة ااثنا عشرية ).
51

لقد رو أبو ا س ن علي بن امد اجلزري املعروف اببن األثري حديث مدينة العلم كتاب (
أس د الغابة معرفة الص حابة ) حيث قا  « :أنبأان زيد بن ا س ن بن زيد أبو اليمن الكندي
وغريه كتابة قالوا :أنبأان أبو منص ور زريق أنبأان أمحد بن علي بن اثبت ،أنبأان امد بن أمحد بن
رزق ،أنبأان أبوبكر بن مكرإب بن أمحد بن مكرإب القاخ ي ،حدثنا القاس م بن عبد الرمحن األنباري،
حدثنا أبو الصلت اهلروي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رسو
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ ابب » (.)1

هللا
1

( وفيا األعيان .) 347 / 1

____________________
( .)1أسد الغابة .22 / 4
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2
3
4
5
6
7
8

( دو ااسالإب  -حوادث ) 630 :و ( الع .) 120 / 5
( مرآة اجلنان  -حوادث.) 630 :
( طبقا الشافعية .) 127 / 5
( طبقا الشافعية .) 132 / 1
( روخة املناظر حوادث .) 630
( طبقا الشافعية .) 412 / 1
( طبقا ا فاظ.) 492 :

وغريهم من كبار العلماا كتبهم املعت ة ،قا اليهيب ما ملةص بلف  « :ابن األثري :ااماإب
العالمة ا افو فةر العلماا ،عز الدين أبو ا س ن علي بن األثري اجلزري احملدث اللغوي ص احق
التاريخ ومعرفة الص حابة واألنس اب وغري ذلك ،كانت داره جمما الفض الا ،وكان مكمال
الفض اال ،عالمة نس ابة أخباراي عارفا ابلرجا وأنس اهبم ،ا س يما الص حابة ما األمانة والتواخ ا
أواخر شهر شعبان سنة ثالثي وستمااة » (.)1
والكرإب .ما
52

لقد أرس ل ايي الدين ابن عريب الهتااي إرس ا املس لم حيث قا كتاب ( الدر املكنون
ورث
واجلوهر املص ون )  -علا ما نقل عن البلةي القندوزي  -ما نص  « :وااماإب علي
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا،
 ،وإلي ا ِلش ارة بقول
علم ا روف من س يدان امد
فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)2
____________________
( .)1تيكرة ا فاظ .1399 / 4
( .)2ينابيا املودة .414
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وق د ترجم ابن عريب ا من أعالإب امل رخي والرج اليي ،ونق ل عن كب ار احمل دثي والعرف اا،
وفيهم من وص ف ابألوص اف اجلليلة وعزاه إىل املقاما العالية ،وممن ترجم ل وأثىن علي أو نقل
عن كتاب واعتمد علي :
( ذيل اتريخ بغداد ).
1
( تكملة ااكما ).
2
3
4
5
6
7
8
9

( اتريخ حلق ).
( الوفيا ).
( التاريخ ).
( التاريخ ).
( ذيل اتريخ بغداد ).
( مشتب النسبة ).
( اتريخ مصر ).

10

( مرآة الزمان ).
( ذيل مرآة الزمان ).
( املسالك ).
( لهتااف املنن ).

14

( مرآة اجلنان ).
( الوا ابلوفيا ).
( فوا الوفيا ).

17

( لواقح األنوار ).
( نفحا األنس ).
( كتااق أعالإب األخيار ).

11
12
13
15
16
18
19
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20
21
22

( مدينة العلوإب ).
( ااشاعة ).
( الصبح الصادق ).

( اجلنة اتباع السنة ).
23
( رسالة الرؤاي ).
24
ومنهم من ألف مناقب كتااب مفردا كاجلال السيوطي ،ل ( تنبي الغيب مناقق ابن عريب).
واليك بعأ مص ادر تر ت  :الوا ابلوفيا  ،173 / 4البداية والنهاية  ،156 / 13س ري
أعالإب النبالا  ،48 / 15مرآة اجلن ان  ،100 / 4طبق ا املفس رين  ،38النجوإب الزاهرة / 6
 339فوا الوفيا  ،241 / 2ش يرا اليهق  190 / 5نفح الهتيق  ،90 / 7اتريخ ابن
األابر  ،356 / 1التكملة لوفيا النقلة .555 / 3
53

ورواه اق الدين امد بن امود البغدادي املعروف اببن النجار ابس ناده عن س يدان ااماإب
إذ قا  « :أنبأتنا رقية بنت معمر بن عبد الواحد أنبأتنا فاطمة بنت امد بن أيب سعد
الرخا
البغدادي ،أان س عيد بن أمحد النيس ابوري أان علي بن ا س ن بن بندار بن املثىن ،أان علي بن امد
مهروي ثنا داود بن س ليمان الغازي ثنا علي بن موس ا الرخ ا عن آابا عن علي مرفوعا :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
____________________
( .)1ذيل اتريخ بغداد  -خمهتو .
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1

( تيكرة ا فاظ  ) 1428 / 4و ( الع .) 180 / 5
( الوا ابلوفيا .) 9 / 5

3

( مرآة اجلنان .) 111 / 4
( طبقا الشافعية .) 502 / 2
( فوا الوفيا .) 522 / 2

2
4
5
6
7

( طبقا الشافعية .) 454 / 1
( التاج املكلل .) 180

وا خيفا أن « :علي بن ام د بن مهروي » الواقا

س ن د ا دي ث

رواي ة ابن النج ار

والعاص مي من كبار احملدثي املوثقي ،فقد قا الس معاين « :وأبو ا س ن علي بن امد بن مهروي
القزويين حدث القرية ببغداد واجلبا  .عن ب بن عبد القزويين ،وداود بن س ليمان الغازي،
وامد بن املغرية ،وا سن ابن علي بن عفان.
رو عن  :عمر بن امد بن س نبك ،وأبوبكر امد بن عبد هللا األهبري ،وامد بن عبيد هللا
بن الشةري ،وأبو حفص ابن شاهي الواعو وغريهم.
ذكره أبو الفض ل ص اهل بن امد بن أمحد ا افو طبقا أهل مهدان وقا  :أبو ا س ن
القزويين قدإب علينا س نة اان عش رة ،رو عن هارون بن هزاري وداود بن س ليمان الغازي نس ةة
علي بن موس ا الرخ ا ،وامد بن اجلهم الس مري والعباس بن امد الدوري و ب بن أيب طالق
وأيب حا الرازي ،عت من ما أيب ،وكان أيخي علا نس ةة علي بن موس ا الرخ ا ،وكان ش يةا
مسنا وال الصدق » (.)1
____________________
( .)1اانساب  -القزويين.
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وكيا ذكره الرافعي ( ،)1وذكر عن ا هتيق أن حدث ببغداد سنة ثالث وعشرين وثالاااة.
و « داود بن س ليمان الغازي القزويين » أيض ا من مش اهري الرواية وأامة ا ديث ،فقد ذكر
الرافعي ما نص  « :داود بن سليمان بن يوسف الغازي أبو أمحد القزويين ،شيخ اشتهر ابلرواية عن
علي بن موس ا الرخ ا ،ويقا  :إن عليا كان مس تةفيا داره مدة مكث بقزوين ،ول نس ةة عن
يرويها أهل قزوين عن داود ،كاسحاق بن امد وعلي بن امد بن مهروي وغريمها .)2( » ...
« وقد رو عن أكثر
و ( إيض اح لهتافة املقا للرش يد الدهلوي ) ذكر ااماإب الرخ ا
أامة ا ديث ،قا مفتاح النجا بن ت  :رو عن إسحاق ابن راهوي  ،و ب بن ب ،وعبد هللا
بن عباس القزويين ،وداود بن س ليمان ،وأمحد بن حرب ،وامد بن أس لم وخلق غريهم ،رو ل
ابن ماجة .» ...
54

وقد أثبت ابن طلحة الش افعي جازما بص حت  ،مس تش هدا ب  ،كالإب ل
صفة أمري امل مني

ب « األنزع البهتي » .وهيا نص بعأ كالم :

____________________
( .)1التدوين بيكر علماا قزوين .417 / 3
( .)2التدوين .3 / 3
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الفص ل الرابا حو

 :فيمايزيده هللا تعاىل علما حىت قا رس و هللا
« ومل يز مبالزمة رس و هللا
نقل النميي ص حيح بس نده عن  -أان مدينة العلم وعلي ابهبا .فكان من غزارة علم ييلل
جواما القض ااي ،ويوخ ح مش كال الوقااا ،ويس هل مس تص عق األحكاإب ،فكل علم كان ل في
الفص ل الس ادس املعقود

أثر ،وكل حكمة كان ل عليها اس ت هار ،وس يأيت تفص يل هيا التأص يل
لبيان علم وفضل إ ْن شاا هللا تعاىل ».
وقا الفص ل الس ادس اليي أش ار الي  « :ومن ذلك ما رواه ااماإب النميي ص حيح
بس نده وقد تقدإب ذكره ااس تش هاد ص فة أمري امل مني ابانزع البهتي :إن رس و هللا

قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،ونقل ااماإب أبو امد ا س ي بن مس عود القاخ ي البغوي
خص
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .لكن
كتاب املوسم ابملصابيح إن رسو هللا
العلم ابملدينة والدار اب كمة ملا كان العلم أوس ا أنواعا وأبس فنوان ،وأكثر تش عبا ،وأغزر فاادة،
وأعم نفعا من ا كمة ،خص األعم ابألك واألخص ابألص غر .إىل آخر ما س يأيت إن ش اا هللا
تعاىل فيما بعد ».
وكتاب ( مهتالق الس ئو ) يعد الكتق اجلليلة واألس فار املعت ة ،وقد اعتمد علي كبار
العلماا ش ىت كتبهم ،ولقد اس تند إلي واس تش هد مبواخ يع امد ابوب العامل مواخ ا من
تفسريه اليي أثىن علي ( الدهلوي ) وتلمييه الرشيد وأشادوا بع مت وواثقت .
ص در كتاب امليكور بثقت أبحاديث هيا الكتاب ،وقد أوردان
كما ص رح ابن طلحة نفس
نص كالم جملد ( حديث الهتري ).
بل صرح الفصل السادس  -حيث أورد في حديث مدينة العلم  -بقول :
« مل أورد في ما يص ل إلي وارد ااخ هتراب ،وا أودعت ما يدخل علي رااد اارتياب ،وا
خمنت غثا متج أصداف األ اع ،وا غثاا تقيف أصناف
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األلباب ،بل مريت ل أخالف رواية ا لف عن الس لف ،حىت اكتنفت بزبد األوطاب ،ون مت
في جواهر درر صرحت ألسن السنن ونهتقت هبا آاي الكتاب ،وقررت أبدلة ن ر اكمة األسباب
ابلص واب ،هامية الس حاب ابحملاب ،مفتحة األبواب للهتالب مثمرة إن ش اا هللا تعاىل جلامعها
يل الثناا وجزيل الثواب ».
ومما قا الفص ل امليكور « :فقد ص در هيا الفص ل املعقود لبيان فض ل املوفور وعلم
املش هور ،من اآلاي القرآنية واألحاديث النبوية مبا في ش فاا الص دور ووفاا ابملس تهتاع واملقدور،
واهتداا خيرج القلوب الض الة من ال لما إىل النور ،واقتص ر عليها لكوفا واخ حة جددا،
راجحة ص حة ومعتقدا ،وقد جعلت املعقبا ا ِلهلية من بي يديها ومن خلفها ف ها رص دا ،ومل
أجتاوزها إىل إيراد أخبار كثرية عددا واهية سندا ومستندا .» ...
55

ونقل مشس الدين أبو امل فر يوسف بن قزعلي املعروف ب « سب ابن اجلوزي » عن أمحد بن
حنبل وص حح حيث قا  « :حديث أان مدينة العلم :قا أمحد الفض اال :حدثنا إبراهيم بن
عبد هللا ثنا امد بن عبد هللا ( )1الرومي ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصناحبي عن علي قا
 :أان م دين ة العلم وعلي ابهبا ،و رواي ة :أان دار ا كم ة وعلي ابهبا ،و
قا رس و هللا
رواية :أان مدينة الفق وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب .ورواه عبد الرزاق فقا  :فمن أراد
ا كم فليأ الباب.
____________________
( .)1كيا.
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فإ ْن قيل :قد خ عفوه .فاجلواب :إن الدارقهتين قا  :قد رواه س ويد بن غفلة عن الص ناحبي ومل
ييكر سويد بن غفلة ،وقو الدارقهتين إ ْن ثبت فهو صفة الرسا  ،واملرسل حجة ابب األحكاإب
فكيف بباب الفضاال؟
فإ ْن قيل :هيه الروااي مقا  .قلنا :ن مل نتعرض هلا ،بل ت مبا خرج أمحد وهو الرواية
األوىل عن علي ،وإذا ثبتت الرواية األوىل ثبتت الروااي كلها ،ألن رواية ا ديث ابملعىن جاازة
أحكاإب الشريعة فههنا أوىل.
فإن قيل :امد بن علي ( )1الرومي شيخ شيخ أمحد بن حنبل خعف ابن حبان فقا  :أييت علا
الثقا مبا ليس من أحاديث األثبا  .قلنا :قد رو عن إبراهيم بن امد ش يخ أمحد ،ولو كان
خعيفا لبي ذلك ،وكيا أمحد فإن أسند إلي ومل يضعف ومن عادت اجلرح والتعديل ،فلم ا أسند عن
علم أن عد روايت » (.)2
:
هيا ،واجلديد ابليكر أن قا كتاب الباب الثاين املعقود لبيان فض اال أمري امل مني
« فضاال أشهر من الشمس والقمر ،وأكثر من ا صا واملدر ،وقد اخن منها ما ثبت واشتهر،
وهي قس مان :قس م مس تنب من الكتاب والثاين من الس نة الهتاهرة ال ا ش ك فيها وا
ارتياب»(.)3
الثابتة املشتهرة ال ا ريق فيها وا ارتياب.
فثبت أن حديث مدينة العلم من فضاال
ويد علا التزام بنقل ما ثبت فحس ق قول الفص ل اليي عقد ذكر أإب أمري امل مني
 « :قلت :وقد أخرج هلا أبو نعيم ا افو حديثا طويال فض لها ،إا أفم قالوا :إس ناده
روح بن صالح ،خعف ابن عدي ،فليلك مل نيكره » (.)4
____________________
( .)1كيا.
( .)2تيكرة خوان اامة.48 - 47 :
( .)3تيكرة خوان اامة.13 :
( .)4املصدر نفس .10 :
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علا أن جمرد رواية أمحد ا ديث فض اال كاف لص حت لد س ب ابن اجلوزي وغريه ،ألفم
يرون أن كل حديث يروي أمحد حجة ،وأن َيق املصري إلي  ،كما تقدإب رواية امحد للحديث.
وتوجد تر ة س ب ابن اجلوزي ما التجليل والكبار كتق التاريخ وطبقا الفقهاا ،كما
نقل عن كبار العلماا األعالإب كتق ا ديث والفق والسرية  ...ومن ذلك:
 - 1وفيا األعيان ابن خلكان.
 - 2ذيل مرآة الزمان لليونيين.
 - 3املةتصر أخبار البشر أليب الفداا.
 - 4تتمة املةتصر ابن الوردي.
 - 5الع خ من غ لليهيب.
 - 6الوا ابلوفيا للصفدي.
 - 7مرآة اجلنان لليافعي.
 - 8اجلواهر املضية طبقا ا نفية للقرشي.
 - 9األاار اجلنية طبقا ا نفية للقاري.
 - 10طبقا الشافعية ابن قاخي شهبة.
 - 11خمتصر اجلواهر املضية للفريوزآابدي.
 - 12غاية املراإب أبخبار البلد ا راإب ابن فهد.
 - 13إحتاف الور أبخبار أإب القر ابن فهد.
 - 14طبقا املفسرين للداودي.
 - 15كتااق أعالإب األخيار للكفوي.
 - 16القو املنيب للسةاوي.
 - 17حسن املقصد للسيوطي.
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 - 18الدر املةتار للحصكفي.
 - 19جواهر العقدين للسمهودي.
 - 20الصواعق احملرقة ابن حجر.
 - 21إنسان العيون للحليب.
 - 22كفاية الهتالق للكنجي.
 - 23مفتاح النجا للبدخشاين.
 - 24التحفة ( للدهلوي ).
واليك بعأ مص ادر تر ت  :املةتص ر  ،26 / 3الع  ،220 / 5مرآة اجلنان ،136 / 4
اجلواهر املضية  ،231 / 2طبقا املفسرين .383 / 2
56

وقد عقد أبو عبد هللا امد بن يوس ف الكنجي الش افعي اباب من كتاب ( كفاية الهتالق )
ديث مدينة العلم ،فأثبت في بهترق عديدة ووجوه سديدة حيث قا :
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.
« الباب الثامن وا مسون ختصيص علي بقول
أخ ان العالمة قاخ ي القض اة ص در الش اإب أبو الفض ل امد بن قاخ ي القض اة ش يخ املياهق
أيب املعايل امد بن علي القرش ي ،أخ ان حجة العرب زيد ابن ا س ن الكندي ،أخ ان أبو منص ور
القزاز ،أخ ان زين ا فاظ وش يخ أهل ا ديث علا الطالق أمحد بن علي بن اثبت البغدادي،
أخ ان أبو عب د هللا بن ام د بن عب د هللا ،ح دثنا ام د بن امل فر ،ح دثنا أبو جعفر ا س ي بن
حفص ا ثعمي ،حدثنا عباد بن يعقوب ،حدثنا ب بن بشري بشر الكندي عن
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إ اعيل بن إبراهيم اهلمداين عن أيب إس حاق عن ا رث عن علي ،وعن عاص م ابن خ مرة عن
 :إن هللا خلقين وعليا من ش جرة أان أص لها وعلي فرعها وا س ن
علي قا قا رس و هللا
وا س ي ارهتا والش يعة ورقها ،فهل خيرج من الهتيق إا الهتيق؟ أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن
أراد املدينة فليأهتا فليأ الباب .
قلت :هكيا رواه ا هتيق اترخي وطرق .
وأخ ان العالمة قاخ ي القض اة أبو نص ر امد بن هبة هللا وقاخ ي القض اة امد بن هبة هللا بن
امد الشريازي :أخ ان ا افو أبو القاسم أخ ان أبو القاسم ابن السمرقندي ،أخ ان أبو القاسم بن
مس عدة ،أخ ان محزة بن يوس ف ،أخ ان أبو أمحد ابن عدي ،حدثنا النعمان بن هارون البلدي
وامد بن أمحد بن امل مل الص ري وعبد امللك بن امد قالوا :حدثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد
امل دب ،حدثنا عبد الرزاق عن س فيان عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن هبمان
يقو يوإب ا ديبية  -وهو آخي بض با علي بن
قا عت جابرا يقو  :عت رس و هللا
أيب طالق وهو يقو  -هيا أمري ال رة وقاتل الفجرة منص ور من نص ره ،خميو من خيل  ،مث مد
هبا صوت وقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأ الباب فليأهتا من ابهبا .
قلت هكيا رواه ابن عساكر اترخي وذكر طرق عن مشاخي .
أخ ان علي بن عبد هللا بن أيب ا سن األزجي بدمشق عن املبار بن ا سن أخ ان أبو القاسم
بن البس ري ،أخ ان أبو عبد هللا بن امد أخ ان امد بن ا س ي حدثنا أبو ا س ن علي بن
إس حاق بن زاطيا ،حدثنا عثمان بن عبد هللا العثماين حدثنا عيس ا بن يونس ،عن األعمش عن
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.

جماهد عن ابن عباس قا قا رسو هللا
قلت :هيا حديث حسن عا .
وقد تكلم العلماا معىن هيا ا ديث إن عليا ابب العلم ،فأكثروا حىت قالت طاافة :إمنا أراد
 « :أان مدينة العلم » أي :أان
النيب
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معدن العلم وموخ ع  ،وما كان عند غريي فغري معدود من العلم ،وقول  « :وعلي ابهبا » يريد :إن
أثبت الش رااا وأقومها وأهداها ،ا يدخل
ابب هيه املدينة رفيا من حيث أن ش ريعة النيب
عليها النس خ وا التحريف وا التبديل ،بل هي افوظة حبفو هللا عز وجل ،مص ونة من النقص ا
ينس ةها ش يا ،فلهيا نس بها إىل العلو ،وكتاب آخر الكتق ال أنزهلا هللا عز وجل فال يدخل علي
النس خ قا هللا تعاىلَ :ا ُا ََُ ِاَو ً ََلََ ِ أي :إن القرآن كم علا س اار الكتق املنزلة قبل ،
وما ورد في من ا راإب وا ال ا يتغري وا ينس خ وا يبهتل ،فكان القرآن أجل الكتق ال أنزهلا
أجل الش رااا وأعالها وأهباها وأس ناها وأ اها ،حيث ا يدخل
هللا تعاىل ،وش ريعة الرس و
عليها النسخ وا التبديل ،فهي عالية سامية عا ابهبا.
ق ا  « :أان م دين ة العلم وعلي
قل ت  -و هللا أعلم  -إن وج ا دي ث عن دي أن النيب
أن هللا تع اىل علمين العلم وأمرين ب دع اا ا لق إىل القرار بوح دانيت أو
ابهب ا » أراد
النبوة ،حىت مض ا ش هتر زمان الرس الة علا ذلك ،مث أمرين هللا مبحاربة من أىب القرار هلل عز وجل
ابلوحدانية بعد منع من ذلك « فأان مدينة العلم » األوامر والنواهي ،و الس لم وا رب حىت
جاهد املش ركي « وعلي بن أيب طالق ابهبا » أي هو أن من يقاتل أهل البغي بعدي من أهل
بي وس اار أم  ،ولو ا أن عليا بي س ن للناس قتا أهل البغي وش رع ا كم قتلهم
س ن قتا
واطالق األس ار منهم وحترمي س لق أمواهلم وذراريهم ملا عرف ذلك ،فالنيب
املش ركي فق أمواهلم وس يب ذراريهم ،وس ن علي قتا أهل البغي أن ا َيهز علا جريح ،وا
يقتل األسري ،وا تسىب النساا واليرية ،وا ت خي أمواهلم .وهيا وج حسن صحيح.
وما هيا ،فقد قا العلماا من الصحابة والتابعي وأهل بيت بتفصيل علي ،وزايدة علم وغزارت
وحدة فهم ووفور حكمت وحس ن قض اايه وص حة فتواه ،وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وغريهم
من علماا الصحابة يشاورون األحكاإب،

166

وأيخيون بقول النقأ وا ِلبراإب ،إعنافا منهم بعلم ووفور فضل ورجاحة عقل وصحة حكم .
وعند امل مني من
وليس هيا ا ديث حق بكثري ،ألن رتبت عند هللا وعند رس ول
عباده أجل وأعلا من ذلك » (.)1
هيا ،وقد صرح ا افو الكنجي مقدمة كتاب أبن « كتاب يشتمل علا بعأ ما رويناه عن
مش اخينا البلدان ،من أحاديث ص حيحة من كتق األامة وا فاظ مناقق أمري امل مني علي،
اليي مل ينل رسو هللا

فضيلة

آابا وطهارة مولده إا وهو قسيم فيها .» ...

بعأ
وترجم ل كب ار العلم اا وأعي ان امل رخي كت ق الت اريخ والرج ا  ،وق د تر ن ا ل
جملدا الكتاب ،ومن مص ادر تر ت  :ذيل مرآة الزمان  ،392 / 1الوا ابلوفيا ،254 / 5
تلةيص جمما اآلداب .389 / 3
57

ولقد ذكره الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالإب السلمي الدمشقي الشافعي ،كالإب ل
 ،أورده بنص ش هاب الدين أمحد كتاب ( توخ يح
أنش أه عن لس ان مواان أمري امل مني
الداال علا ترجيح الفضاال ) حيث
____________________
( .)1كفاية الهتالق مناقق علي بن أيب طالق.223 - 220 :
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قا :
« قا س لهتان العلماا عص ره ،وبرهان العرفاا دهره ،الش يخ القدوة ااماإب األجلة
األعالإب ،مف األانإب ،عز الدين عبد العزيز بن عبد الس الإب عن لس ان حا أو األص حاب بال
األرض والس ماا ،رخ ي هللا تعاىل عن

مقا  ،وأفض ل األتراب لد عد ا ص ا  :علي ويل هللا
ونفعنا ب كل حا :
اي قوإب ن أهل البيت ،عجنت طينتنا بيد العناية معجن ا ماية ،بعد أن رش علينا عليها
فيأ اهلداية ،مث ذر خبمرية النبوة وس قيت ابلوحي ،ونفخ فيها روح األمر ،فال أقدامنا تز ،
وا أبص اران تض ل ،وا أنواران تقل ،وإذا ن خ للنا فمن ابلقوإب يد الناس؟! من أش جار ش ىت
وابر وس لم أص لها وأان فرعها ،وفاطمة الزهراا
وش جرة النبوة واحدة ،وامد رس و هللا
ارها ،وا س ن وا س ي أغص افا ،فأص لها نور ،وفرعها نور ،وارها نور ،وغص نها نور ،يكاد زيتها
يضيا ولو مل متسس انر ،نور علا نور ،اي قومي :ملا كانت الفروع تبىن علا األصو  ،بنيت فصل
فض لي علا طيق أص لي ،فورثت علمي عن ابن عمي ،وكش ف ب غمي ،اتبعت رس وا أمينا ،وما
رخ يت غري ااس الإب دينا ،فلو كش ف الغهتاا ما ازدد يقينا ،ولقد توجين بتاج من كنت مواه
ومنهتقين مبنهتقة أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وقلدين بتقليد أقض اكم علي ،وكس اين حبلة أان من علي
وعلي مين ،شعر:
عجب ت من ك أش غلتين ب ك عيين

أدنيتين من ك حىت ظنن ت أن ك أين

إىل آخر ما ذكر » (.)1
1

« وعز الدين شيخ السالإب أبو امد عبد العزيز بن

____________________
( .)1توخيح الداال علا ترجيح الفضاال  -خمهتو .
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عبدالس الإب بن أيب القاسم الس لما الدمش قي الش افعي  ...برع الفق واألص و والعربية ،ودرس
وأفىت وص نف ،وبلغ رتبة ا ِلجتهاد ،وانتهت إلي معرفة امليهق ،ما الزهد والورع واألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر والصالبة الدين .)1( » ...
« الش يخ الفقي العالمة ااماإب املف املدرس القاخ ي ا هتيق س لهتان العلماا
2
وال النجباا ،املقدإب عص ره علا س اار األقران ،حبر العلوإب واملعارف واملع م س اار البلدان،
ذو التحقيق وااتقان ،والعرفان واايقان املش هود ل مبص احبة العلم والص الح واجلاللة والوجاهة
ما الش اذيل إلي الس الإب ،مف األانإب وش يخ ااس الإب :عز
وااحناإب ،اليي أرس ل النيب
الدين عبد العزيز بن عبد السالإب أيب القاسم السلمي الدمشقي الشافعي ...
برع الفق واألص و والعربية ،ودرس وأفىت ،وص نف املص نفا املفيدة ،وأفىت الفتاو
الس ديدة ،و ا من فنون العلوإب العجق العجاب من التفس ري وا ديث والفق والعربية واألص و
واختالف امليهق والعلماا وأقوا الناس ومابخيهم ،حىت قيل بلغ رتبة ااجتهاد ،ورحل إلي الهتلبة
من س اار البالد ،وانتهت إلي معرفة امليهق ما الزهد والورع ،وقمع للض الا والبدع ،وقيام
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وغري ذلك مما عن اش تهر ،كان يص دع اب ق ويعمل ب ،
متش ددا الدين ،ا أتخيه هللا لومة اام ،وا خياف س هتوة ملك وا س لهتان ،بل يعمل مبا
مبصر سنة ستي وستمااة » (.)2
أمر هللا ورسول وما يقتضي الشرع املهتهر ،تو
« كان ش يخ ااس الإب علما وعمال وورعا وزهدا وتص انيف وتالميي ،آمرا
3
ابملعروف انهيا عن املنكر .)3( » ...
____________________
( .)1الع خ من غ حوادث.660 :
( .)2مرآة اجلنان  -حوادث.660 :
( .)3طبقا الشافعية لالسنوي .197 / 2
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« الش يخ ااماإب العالمة وحيد عص ره ،س لهتان العلماا عز الدين أبو
4
امد الس لمي  ...رو عن الدمياطي وخرج ل أربعي حديثا ،وابن دقيق العيد  -وهو اليي لقب
بس لهتان العلماا  -وخلق ،وكان أمارا ابملعروف فاا عن املنكر ،وقد ويل ا هتابة بدمش ق فأزا
كثريا من بدع ا هتباا  ...وأبهتل ص الة الرغااق والنص ف فوقا بين وبي ابن الص الح بس بق
ذلك منازعة .)1( » ...
« أبو امد ش يخ الس الإب ،س لهتان العلماا ،قا اليهيب الع  :إنتهت إلي
5
معرفة امليهق ما الزهد والورع وبلغ رتبة ااجتهاد .،وقا الش يخ أبو ا س ن الش اذيل :قيل يل ما
علا وج األرض جملس الفق أهبا من جملس الش يخ عز الدين بن عبد الس الإب .وقا ابن كثري
اترخي  :إنتهت إلي رايس ة امليهق وقص د ابلفتو من س اار اآلفاق ،مث كان آخر عمره ا
يتعبد ابمليهق ،بل اتسا نهتاق وأفىت مبا أد إلي اجتهاده .وقا تلمييه ابن دقيق العيد :كان ابن
عبد الس الإب أحد س الطي الس الإب .وقا الش يخ ا الدين ابن ا اجق :ابن عبد الس الإب أفق
من الغزايل » (.)2
58

وقد خ من جال الدين امد بن امد البلةي املعروف مبولوي حديث مدينة العلم قص يدة ل
ديوان ( املثنوي ) هيا أوهلا:
أنشأها مبدح مواان أمري امل مني
ش ري ح ق را دان م ن زه از دغ ل »
« از ع ل ا آم وز اخ الن ع م ل
____________________
( .)1طبقا الشافعية .440 / 1
( .)2حسن احملاخرة .314 / 1
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اىل أن قا :
چ ون ت و ابىب آن م دي ن

ع ل م را

چ ون ش ع اع ا آف ت اب ح ل م را

ابز ابش ا ابب ب ر ج واي ابب

ات رس ن د از تو قش ور ان در لب اب

ابز ابش ا ابب رمح ت ات اب د

ك ف وا اح د »

ابرگ اه م ا ل

« امد بن امد بن امد بن حس ي بن أمحد بن قاس م بن مس يق
1
بن عب د هللا بن عب د الرمحن بن أيب بكر الص ديق ابن أيب قح اف ة التيمي ،املعروف مبواان جال
الدين الغزنوي .القونوي كان عاملا ابمليهق ،واس ا الفق  ،عاملا اب الف وأنواع من العلوإب،
 ...مث إن الشيخ جال الدين انقهتا وجترد وهاإب ،وتر التصنيف وااشتغا .)1( » ...
« ومن علماا ا نفية الش يخ جال الدين  ...وتلقق أيض ا بس لهتان
2
 ،هك يا ع كثري من الص لح اا عن النيب
العلم اا ،أو لق ق لقب هب يا اللق ق النيب
املناإب .)2( » ...
تر ة مفصلة (.)3
 3عبد الرمحن
كيلك (.)4
 4جمد الدين
هيا ،وقد أثىن املولوي عبد العلي بن ن اإب الدين األنصاري امللقق عندهم ب
علا « املولوي » و « املثنوي » مقدمة كتاب « شرح املثنوي ».
____________________
( .)1اجلواهر املضية طبقا ا نفية .124 - 123 / 2
( .)2مدينة العلوإب لالزنيقي.
( .)3نفحا اانس.459 :
( .)4جاما السالسل  -خمهتو .
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« حبر العلوإب »

59

لقد أثبت حديث مدينة العلم ،حيث خ من

بيت ش عر ل

مدح أمري امل مني

 « :وكااماإب ااسالإب واملشار الي
كما ( توخ يح الداال ) ذكر من مدح ااماإب
األعالإب ،مرجا العلوإب والفتاو أيب زكراي ايي الدين ب النووي ،فإن قد قا وأجاد املقا :
أم ري امل م ن ي أب و ت راب
إم اإب املس ل م ي ب ال ارت ي اب
ن يب هللا خ ازن ك ل ع ل م

ع ل ي ل ل ة زان ة م ث ل ابب »

ترجم ل أعالإب ا فاظ وامل رخي وأثنوا علي مبا ا مزيد علي  ...راجا:
 - 1تيكرة ا فاظ .1470 / 4
 - 2الع .312 / 5
 - 3مرآة اجلنان  -حوادث سنة .676
 - 4تتمة املةتصر  -حوادث .676
 - 5طبقا الشافعية لالسنوي .476 / 2
 - 6طبقا الشافعية للسبكي .395 / 8
 - 7النجوإب الزاهرة .378 / 7
 - 8طبقا ا فاظ .510
 - 9ا ميس  -حوادث .676
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لقد أثبت الش يخ ش رف الدين مص لح بن عبد هللا الس عدي الش ريازي هيا ا ديث ،حيث
 ،ذكرها نور الدين جعفر الش هري مبري مال
خ من قص يدةٍ ل مدح مواان أمري امل مني
البدخشي ،وهيا نصها:
ام ري امل م ن ي آن ش اه ص ف در
« منم كز ج ان ش دإب مواي حي در
علا كورا خ دا ىب ش ك وىل خوان د

ابم ر ح ق ع ل ا ك ردش ب ي م

حب ق ابدش

اه ه ر دو ع امل

ىب ن ي از ف رد اك

حب ق آ

اف ا وم الا ك

كز آن ج ا هي ج ا نيس ت برتر

بن ارك ان ش رع وهف ت اقليم

ج رخ وده ودو ب رج دي

ر

حب ق ج ا ي ل آن خ وب م ن

ر

ب

ب كرس ي وب

عرش ولوح افوظ

ب ميك ااي ل واس رافي ل وص ورش
ب

ت ورا

ب

ع زراا ي ل وه و ك ور وم ن ك ر

وزب ور وص ح ف واجن ي ل
ي وي س

راس

ر

ي ث دادكس

ن

حب ق آدإب ون وح س
ب

ب

ن

حب ق ح رم ت ه ر ج ار دف ن

حب ق آي ة ال ك رس
ب درد

خ دا

ت وده

حب ق س

وره ط

حب ق ه ود وش

س

ب ودرم ان ل ق م ان

ب

ذو ال ق رن ي ول و ن ي ك اض ر

اب راه ي م وق رابن ك ردن او

ب

اس ح اق وا اع ي ل وه اج ر

خب ت م ان ب ي ا امح د ك ابش
حب ق م ك

د

ش فيا ع اص ي ان در روز اش ر

وب هت ح ا وزم زإب

ع ر

ب ت ع ي م رج ق اب ق در ش ع ب ان

حب ق م روه ورك ين زمش
حب ق روزه وتص

دي ق داور

ب

رن

اه ل ب ي ت وآه زه را

ب

خ ون انح ق ش

ب ري وش

ب

آب دي ده ط ف الن ا روإب

ب

س وز س ي ن

ب ريان ا روإب
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ك
مس

بع د از مص هتفا در ل ع امل

ن

ب د ف اخ

ل ت ر وهب ن زح ي در

او را

ك

ع ل م مص

هت ف ا را ب ود او در

لم ب د س

ل وين گ ف

ي ق ي ان در س ة ا وع لم وعص م ت
اك ر داىن ب ك وا ا ج ز ع ل ا ك يس

ز ي غم
ك

ت

ن ب ود او ه ي

كم ن

دل د زي ر ران ش ب ود ورخ ور

چ گومي وص ف آن ش اها ك ج ي ل

گ ه ي ب د م دح گ وي ش گ اه چ اك ر

ب دان گ ف ت م ك ات خ ل ق ان ب دان ن د

ك س عد زين س عاد نيس ت ىب بر

اي س
1
2

زدي ن واع ت ق اد خ وي ش ب رخ ورد »

ع د ت و ن ي ك و اع ت ق اد

()1

( نفحا اانس .) 600
( تيكرة الشعراا.) 223 :
61

رواه ( الرايض النض رة ) حيث قا  « :ذكر اختص اص أبن ابب دار العلم وابب مدينة
 :أان دار العلم وعلي ابهبا.
قا قا رسو هللا
العلم :عن علي
أخرج املص ابيح ا س ان ،وأخرج أبو عمروقا  :أان مدينة العلم وزاد « :فمن أراد العلم
فليأت من ابب » (.)2
ابب دار العلم وابب مدينة العلم عن علي
و ( ذخاار العقىب ) « :ذكر أن
 :أان دار العلم وعلي ابهبا .أخرج البغوي املصابيح ا سان.
قا رسو هللا
____________________
( .)1خالصة املناقق  -خمهتو .
( .)2الرايض النضرة مناقق العشرة .255 / 2
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قا

وخرج أبو عمروقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وزاد « :فمن أراد العلم فليأت من ابب (.)1
ترجم ل كبار األامة ا فاظ بكل تبجيل وإكبار .راجا:
 - 1تيكرة ا فاظ .1474 / 4
 - 2طبقا السبكي .18 / 8
 - 3مرآة اجلنان .224 / 4
 - 4النجوإب الزاهرة .74 / 8
 - 5طبقا ا فاظ .511
62

وقد أثبت س عيد الدين امد بن أمحد الفرغاين ،وأرس ل إرس ا املس لَّم حيث قا
التااية ) بشرح قو ابن الفارض:
مب ا خص هم من إرث ك ل فض يل ة »
« كرام اهتم من بعأ م ا خص هم ب

( ش رح

قا  « :وأما حص ة علي بن أيب طالق كرإب هللا وجه  :العلم فالعلم والكش ف وكش ف
 ،أبوخ ح بيان مبا
معض ال الكالإب الع يم والكتاب الكرمي ،اليي هو من أخص معجزات
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وبقول  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،ما فضاال أخر
انل بقول
ا تعد وا حتصا ».
وقا الشرح الفارسي بشرح:
« وأوخ ح ابلتأويل ما كان مش كال

ع ل ي ب ع ل م انل ابل وص

____________________
( .)1ذخاار العقىب مناقق ذو القرىب.77 :
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ية»

قا  « :أوخ ح علي ابلتأويل ما كان مش كال فهم من معاين الكتاب والس نة علا غريه من
األص حاب ،ا س يما عمر القاال هيا الش أن :لو ا علي هللك عمر ،ولقد أوخ ح تلك
 ،وهليا قا  :إين اتر فيكم
املش كال مبا انل من العلوإب وانتقل الي ابلوص ية من املص هتفا
الثقلي كتاب هللا وعنيت ،أذكركم هللا أهل بي  -قال ثالاث .-
وقا أيضا :أنت مين مبنزلة هارون من موسا غري أن ا نيب بعدي.
وقا أيضا :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ».
وليعلم أن شرح الفرغاين علا التااية من الكتق املعروفة ،وهو من أكابر علماا أهل السنة ،قا
( كشف ال نون ):
« اتاية التص وف للش يخ أيب حفص عمر بن علي من الفارض ا موي املتوىف س نة 576
 ...وهلا ش روح ،منها :ش رح الس عيد امد بن أمحد الفرغاين املتوىف حدود س نة  ،700وهو
الش ارح األو هلا ،وأقدإب الش ارحي ل  ،حكا أن الش يخ ص در الدين القونوي عرض لش ية ايي
الدين ابن العريب ش رحها ،فقا للص در :هليه العروس لعل من أواد  ،فش رحها الفرغاين
والتلمس اين ،وكالمها من تالمييه ،وحكا أن ابن عريب وخ ا عليها قدر ذس ة كراريس وكانت بيد
ص در الدين ،قالوا :وكان آخر درس خيتم ببيت منها وييكر علي كالإب ابن عريب ،مث يتلوه مبا
هو رده ابلفارس ية ،وانتدب جلما ذلك س عيد الدين .وحكا أن الفرغاين قرأها أوا علا جال
الدين الرومي املولوي ،مث ش رحها فارس يا مث عربيا ،و اه منتها املدار  ،وهو كبري أورد أول
مقدمة أحوا السلو أول  :ا مد هلل الرب القدمي اليي تعزز .)1( » ...
وقد ذكره اجلامي وقا  « :هو من أكمل أرابب العرفان ،وأكابر أصحاب
____________________
( .)1كشف ال نون .265 / 1
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اليوق والوجدان ،ومل يبي أحد مس اال علم ا قيقة ما الض ب والتحقيق كما بي ديباجة ش رح
اتاية ابن الفارض ،وقد كان قد كتب أوا ابلفارس ية ،وعرخ علا ش ية الش يخ ص در الدين
القونوي وقد استحسن الشيخ كثريا وقرخ  ،وقد أورد الشيخ السعيد تقريض ديباجة الشرح
علا س بيل التيمن والت  ،مث إن كتب لتعميم وتتميم فاادت ابللس ان العريب ،وأخ اف إلي فوااد
أخر  ،جزاه هللا تعاىل عن الهتالبي خري اجلزاا.
ول تصنيف آخر اه مبناه العباد إىل املعاد ،بي في مياهق األامة األربعة رخوان هللا عليهم
أ عي مساال العبادا وبا املعامال .)1( » ...
وترجم ل امود بن س ليمان الكفوي بقول  « :الش يخ الفاخ ل الرابين ،الكامل الص مداين،
سعيد الدين الفرغاين .هو من أعزة أصحاب الشيخ صدر الدين القونوي ،مريد الشيخ ايي الدين
العريب.
كان من أكمل أرابب العرفان ،وأفضل أصحاب اليوق والوجدان ،وكان جامعا للعلوإب الشرعية
وا قيقة .وقد ش رح أحس ن الش روح أص و الهتريقة ،وكان لس ان عص ره وبرهان دهره ودليل طريق
ا ق ،وس ر هللا بي ا لق ،بس مس اال علم ا قيقة وخ ب فنون أص و الهتريقة ديباج ش رح
القصيدة التااية الفارخية .)2( » ...
وقا اليهيب « :والش يخ س عيد الكاش اين الفرغاين ،ش يخ خانقاه الهتاجون وتلميي الص در
ذي ا جة
القونوي ،كان أحد من يقو ابلوحدة ،ش رح اتاية ابن الفارض جملدتي ،وما
عن و سبعي سنة » (.)3
____________________
( .)1نفحا اانس.559 :
( .)2كتااق اعالإب األخيار  -خمهتو .
( .)3الع خ من غ  -حوادث.699 :
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لقد أثبت أمحد بن منص ور الكازروين حديث مدينة العلم ،اذ وصف أمري امل مني

ب

«

كتاب ( مفتاح الفتوح ) حيث قا ما نص :
ابب العلم » بن ت
أمري امل مني ،خ ا ا لف اا
« أبو ا س ن علي بن أيب ط ال ق ،أو من اه النيب
الراشدين ،أقدمهم إجابة وإمياان ،وأوهلم تصديقا وإيقاان ،وأقومهم قضية وإتقاان ،ابب العلم ،ومعدن
الفض ل ،وحااز الس بق ،ويعس وب الدين ،وقاتل املش ركي واملتمردين ،ذو القرني ،وأب أبو
الر انتي ،ابن عم النيب ا وقس مة ،وأخوه حقا ونس با ،وص احب دنيا ودينا ،ختم هللا ب ا الفة
يضم الش كل إىل الش كل ،واجلنس إىل
الرس الة ،ومل ا كان النيب
كما ختم مبحمد
اجلنس ،واملثل إىل املثل ،ادخر عليا لنفس واختص أبخوت  ،وانهي هبيا شرفا وفةرا.
ومن أتمل كالم وكتب وخهتب ورس اات علم أن علم ا يوازي علم أحد ،وفض اال ا
 :ومن لتها كتاب ف البالغة ،وأمي هللا لقد وقف دون
يش اكل فض اال أحد بعد امد
فصاحة الفصحاا وبالغة البلغاا وحكمة ا كماا.
فض اال أحاديث غري قليلة ،كتق التفاس ري مش حونة
نزلت ش أن آاي كثرية ،وورد
بيلك ،وبهتون األس انيد مهتوية عليها ،ا ص يها عاد ،وا ويها تعداد ،فما من مش كل إا ول
في اليد البيض اا ،وا من معض ل إا وجاله حق اجلالا ،لقد ص دق الفاروق حيث قا  :أعوذ ابهلل
من معضلة ليس فيها أبو
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ا سن.
لعلي أ اا أوردها األامة كتبهم منها الس ماا « اعلا » ،و األرض « :علي » ،و
التوراة « :ويل » و ااجنيل « :و » ،و الزبور « :تقي » وعند محلة العرش « :س ةي » و
اجلنة « :الس اقي » ،وعند امل مني « :املرتض ا » و « حيدر » ،و القرآن:
« عليا » وكناه أبيب ا س ن ،وأيب الناب ،نس ب نس ق
ويس ما « قص ما » ،اه النيب
 ،وحسب حسب  ،ودين دين  ،قريق القربة ،قدمي اهلجرة.
رسو هللا
وام فاطمة رخ ي هللا عنها بنت أس د ،وهي أو هامشية ولد هلامشي ،قيل :ولد فاطمة
سَاَّيا ً
ُْ َُّْو ً ُ

عليا الكعبة ،ونقل عنها :أفا كانت إذا أراد أن تسجد لصنم وعلي بهتنها مل ميكنها ،يضا
رجل علا بهتنها ويلص ق ظهره ب هرها ،ومينعها عن ذلك ،وليلك يقا عند ذكر ا  :كرإب هللا
وجه  ،أي :كرإب هللا وجه من أن يسجد لصنم » (.)1
وكتاب ( مفتاح الفتوح ) من ش روح كتاب ( املص ابيح ) املعروفة ،قا ( كش ف ال نون ):
« ومن ش روح املص ابيح :مفتاح الفتوح ،أول  :ا مد هلل اليي قص ر اافهاإب عما يليق بك ايا
 ...اخل .ذكر في  :ان ع من ش رح الس نة والغريبي والفااق والنهاية ،ووخ ا حروف الرموز لتلك
الكتق ،وفرغ من إحد وعشرين من رمضان سنة سبا وسبعمااة » (.)2
____________________
( .)1مفتاح الفتوح شرح املصابيح  -خمهتو .
( .)2كشف ال نون .1701 / 2
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64

لقد أثبت حس ي بن امد املعروف أبمري حس يين الفوزي حديث مدينة العلم ،إذ وص ف أمري
تر ت

كتاب ( نزهة األرواح ).

امل مني

هبيا الوصف

لة أوصاف ال ذكرها

ويوجد الثناا علي وعلا ( نزهة اارواح ) وس اار مص نفات

تراجم العرفاا

الكتق امل لفة

ومشايخ الصوفية ،مثل:
 - 1نفحا األُنس.605 :
 - 2جاما السالسل  -خمهتو .
و ( كش ف ال نون ) « :نزهة األرواح فارس ي لفةر الس ادا حس ي بن امد املعروف أبمري
حسيين الفوزي ،ألف سنة  ،711خمتصر منثور ومن وإب .)1( » ...
65

لقد رو صدر الدين أبو اجملاما إبراهيم بن امد ا مواي اجلويين
____________________
( .)1كشف ال نون .1939 / 2
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حديث مدينة العلم حيث قا :
« أخ ين الش يخ الص اهل أمحد بن امد بن امد القزويين مش افهة هبا ،بروايت عن ااماإب أيب
القاس م امد بن عبد الكرمي إجازة « ح » وأنبأين الش يخ العد هباا الدين امد بن يوس ف بن
امد بن يوس ف بس ماعي علي مبس جد الربوة ظاهر مدينة دمش ق ،قا أنبأان ش يخ الش يوخ اتج
ال دين أبو ام د عب د هللا بن عمر بن علي بن ام د بن محوي اجلويين إج ازة ،ق اا أنب أان ش يخ
الش يوخ س عد الدين أبو س عد عبد الواحد بن أيب ا س ن علي بن امد بن محوي إجازة « ح »
وأخ ان الش يخ علي بن امد بن أمحد بن امد بن محزة الثعليب إجازة بروايتهما عن أيب بكر وجي
بن طاهر بن امد الشحامي ،قا أنبأان شيخ الشيوخ أبو سعد قرااة علي بنيسابور سلخ شهر
رمض ان س نة اان وثالثي وذس مااة أنبأان أبو امد ا س ن بن أمحد ا افو قا أنبأان الس يد أبو
طالق محزة بن امد اجلعفري قا أنبأان امد بن أمحد ا افو قا أنبأان أبو ص اهل الكرس ي
الكرابيسي أنبأان صاهل ابن أمحد قا أنبأان أبو الصلت اهلروي قا أنبأان أبو معاوية عن األعمش
عن جماهد عن ابن عباس.
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد ابهبا فليأ عليا » (.)1
عن رسو هللا
و ( ين ابيا املودة ) بع د أن أورده عن ابن املغ ازيل « :أيض ا :أخرج ه يا ا دي ث موفق بن
أمحد ،وا مويين ،والديلمي
1

الفردوس ،وصاحق كتاب املناقق عن جماهد عن ابن عباس » (.)2

« وفيها قدإب شيخ الشيوخ صدر الدين ابراهيم ابن الشيخ

____________________
( .)1فرااد السمهتي .98 / 1
( .)2ينابيا املودة.72 :
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س عد الدين بن محوي اجلويين طالق حديث ،فس ما الكثري ،ورو لنا عن أص حاب امل يد
الهتوس ي ،وأخ ان ملك التتار غازان ابن ارغون أس لم علا يده بواس هتة اناب نوروز ،وكان يوما
مشهودا » (.)1
أيض ا حيث قا ذكر ش يوخ  « :و عت من ااماإب احملدث األوحد األكمل
2
فةر ااس الإب ص در الدين ابراهيم بن امد بن امل يد بن محوي ا راس اين اجلويين ش يخ الص وفية،
قدإب علينا طالق حديث ،ورو لنا عن رجلي من أص حاب امل يد الهتوس ي ،وكان ش ديد ااعتناا
ابلرواية وحتص يل األجزاا ،علا يده أس لم غازان امللك ،ما س نة  ،722ول اان وس بعون
سنة»(.)2
3
4

مبثل عبارة الع (.)3
« كان إماما علوإب ا ديث والفق  ،كثري األس فار

املراجعة ،مشهورا ابلواية » (.)4
وقد أوردان هيه الكلما وغريها

طلق العلم ،طويل

جملد ( حديث الهتري ).
66

لقد أثبت  -ن اإب الدين امد بن أمحد بن علي البةاري املش هور علا ألس نتهم بن اإب األولياا
وخص ااص  ،علا ما نقل عن
 حديث مدينة العلم ،وص رح أبن من فض اال أمري امل مني( مرآة األسرار ) ذكر أحوال علي الصالة والسالإب.
عبد الرمحن اجلش
____________________
( .)1الع  -حوادث.795 :
( .)2تيكرة ا فاظ .1505 / 4
( .)3مرآة اجلنان  -حوادث.722 :
( .)4طبقا الشافعية .217 / 1
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ترجم ل كبار العرفاا كتبهم امل لفة تراجم مشاخيهم أمثا :
( نفحا األنس .) 504
 1عبد الرمحن
 2جمد الدين
3
4

( الدهلوي )

( جاما السالسل  -خمهتو ).
( أخبار األخيار.) 56 :
( اانتباه سالسل أولياا هللا ).
67

لق د رو

ا ال دين أبو ا ج اج يوس ف بن عب د الرمحن املزي ح دي ث م دين ة العلم بن ة

قااال:
ااماإب
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ من ابب » (.)1
« وروي أن
وقد رواه أيضا الكتاب امليكور بن ة أيب الصلت اهلروي كما تقدإب وأييت.
1
2
3

( تيكرة ا فاظ  ) 1498 / 4وغريه.
( تتمة املةتصر حوادث.) 742 :
( طبقا الشافعية .) 464 / 2

____________________
( .)1هتييق الكما .485 / 20
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4
5
6
7
8
9

قا

( روخة املناظر حوادث .) 742
( الدرر الكامنة .) 233 / 5
( النجوإب الزاهرة .) 76 / 10
( طبقا ا فاظ .) 517
( البدر الهتالا .) 353 / 2
( التاج املكلل .) 475
« املزي ااماإب العامل ا ا افو األوحد ادث الش اإب  ...تفق قليال مث أقبل

علا هيا الش أن ،ورحل و ا الكثري ون ر اللغة ومهر فيها و التص ريف وقرأ العربية ،وأما
معرف ة الرج ا فهو ح ام ل لوااه ا ،مل تر العيون مثل  ،ص نف هت يي ق الكم ا واألطراف ،وأملا
جمالس وأوخ ح مش كال ومعض ال ما س بق إليها من علم ا ديث ورجال  ،ووىل مش يةة دار
ا ديث األشرفية ،ما يوإب السبت اثين عشر صفر سنة .» 742
وقا األس نوي ما ملةص  « :كان أحفو أهل زمان  ،ا س يما الرجا املتقدمي وانتهت إلي
الرحلة من أقهتار األرض لروايت ودرايت  ،وكان إماما اللغة والتص ريف ،دينا خريا منقبض ا عن
الناس ،طارحا للتكلف ،فقريا ،صنف هتييق الكما أ اا الرجا  ،وكتاب األطراف ».
68

قا

ا الدين امد بن يوسف الزرندي األنصاري

ذكر ترتيق كتاب :

« فالس م األو مش تمل علا فض اال جناب س يد املرس لي وخا النبيي ورس و رب العاملي
امد  -علي أفضل صلوا املصلي  -ومشاال وصفات وما
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خص هللا تعاىل ب من آايت ومعجزات  ،وعلا مناقق ابن عم وابب مدينة علم أمري امل مني علي
» ( .) 1
بن أيب طالق
مث قا القس م الثاين من الس م األو  « :القس م الثاين من الس م األو مناقق أمري
امل مني وإماإب املتقي ،عي مناه ا ق واليقي ورأس األولياا والص ديقي ،زوج فاطمة البتو قرة
عي الرس و  ،ابن عم وابب مدينة علم  ،م ازره وأخي  ،وقرة عي ص نو أبي  ،املرتض ا اجملتىب اليي
الدنيا واآلخرة إماإب س يد .و ذا هللا س بحان وتعاىل وإقامة دين قوي أيد ،ذي القلق العقو
وااذن الواعية واهلمة ال هي ابلعهود واليماإب وافية ،يعس وب الدين وأخي رس و رب العاملي ...
الليث القاهر والعقاب الكاس ر والس يف البتور والبهتل املنص ور والض يغم اهلص ور والس يد الوقور
والبحر املسجور والعلم املنشور ،والعباب الزاخر ا ضم والهتود الشاهق األشم ،وساقي امل مني من
ا وض اباوىف واأل  ،أس د هللا الكرار ،أيب األامة األطهار .املش رف مبزية من كنت مواه فعلي
مواه ،امل يَّد بدعوة اللهم وا من وااه وعاد من عاداه ،كاسر األنصاب وهازإب األحزاب ،املتصدق
خبامت احملراب ،فارس ميدان الهتعان والض راب ،هزبر كل عرين وخ رغاإب كل غاب ،اليي كل
لس ان كل معتاب ومغتاب وبيان كل ذاإب ومراتب عن قدح قدح معالي لنقاا جناب عن كل ذإب
وعاب ،املةص ون من ا ض رة النبوية بكرامة األخوة واانتةاب املنص ون علي أبن لدار ا كمة
نهتق الكتاب ،املكىن أبيب الر انتي

ومدينة العلم ابب ،وبفض ل واص هتفاا نز الوحي ونز
وأيب ا سن وأيب الناب .)2( » ...
وقا  « :فض يلة أخر اعنف هبا األص حاب وابتهجوا ،وس لكوا طريق الوفاق وانتهجوا :عن
ابن عباس رخي هللا عنهما :إن رسو هللا صلا هللا علي
____________________
( .)1ن م درر السمهتي.20 :
( .)2ن م درر السمهتي.77 :
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وسلم قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد ابهبا فليأ عليا » (.)1
وقا الزرندي كتاب ( معارج الوص و ) « :رو ابن عباس رخ ي هللا عنهما :ان رس و هللا
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد ابهبا فليأ عليا » (.)2
وقا الزرندي كتاب ( األعالإب ) ما نص  « :ابب خالفة أمري امل مني أيب ا سن علي بن
عبد املهتلق ،فهو ابن
َ ،يتما ما رس و هللا
أيب طالق بن عبد املهتلق اهلامشي
عم وابب مدينة علم وم ازره وم اخي وقرة عي ص نو أبي  ...املةص ون من ا ض رة النبوية
بكرامة ااخوة واانتةاب واملنصون علي أبن لدار ا كمة ومدينة العلم ابب .)3( » ...
والزرندي من أكابر حفاظ أهل الس نة ،وقد أوردان نص ون عباراهتم
حديث النور ).
وجاا ( ذخرية املاب ):
« ه يا ال يي ق رره األج ل ة

وامل ق تض

الثناا علي

جملد (

ا وازإب األدل ة

وذلك أن أجلة العلماا مل ا ص رحت هلم األدلة هبيه ا ص وص يا ألهل البيت الش ريف قرروا
ذلك وحرروه ،مثل :الس يد علي الس مهودي إماإب أهل الس نة جواهره وا افو الهت ي الش افعي
ذخااره ،وا جة الزرندي الش افعي معارج وش يخ ااس الإب ابن حجر الش افعي ص واعق ،
وجال الدين الس يوطي الش افعي الثغور البا ة مناقق الس يدة فاطمة ،وإحياا امليت
أهل البيت ،والسمهتي السبهتي ،وأسىن املهتالق فضاال علي بن أيب طالق ».
____________________
( .)1املصدر.113 :
( .)2معارج الوصو اىل معرفة فضل آ الرسو  -خمهتو .
( .)3ااعالإب  -خمهتو .
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ذكر

الرواة املقبولي :ثب ت حج ة ،ح افو ثق ة متقن ثق ة ،ثق ة مث
ق ا ال يهيب « :ف أعلا العب ارا
ثقة ،مث ص دوق ،وا أبس ب  ،وليس ب أبس ،مث ال الص دق وجيد ا ديث ،وص اهل ا ديث،
وشيخ وس  ،وشيخ ،وحسن ا ديث ،وصدوق إن شاا هللا ،وصويلح ،و و ذلك » (.)1
وقا  « :وا افو أعلا من املفيد العرف ،كما أن ا جة فوق الثقة » (.)2
وقا العراقي « :قا ابن أيب حا وجد األلفاظ اجلرح والتعديل علا مراتق ش ىت ،فاذا
قي ل للواح د :ان ثق ة أو متقن فهو ممن ت حب ديث  .ق ا ابن الص الح :وك يا إذا قي ل :ثب ت أو
حجة ،وكيا إذا قيل العد  :إن حافو أو خ اب  .قا ا هتيق :أرفا العبارا أن يقا  :حجة
أو ثقة » (.)3
وقا الس ةاوي « :فكالإب أيب داود يقتض ي أن ا جة أقو من الثقة ،وذلك أن اآلجري س أل
عن س ليمان بن بنت ش رحبيل فقا  :ثقة خيهت كما خيهت الناس .قا اآلجري :فقلت :هو
حجة؟ قا  :ا جة أمحد بن حنبل .وكيا قا عثمان بن أيب ش يبة أمحد بن عبد هللا بن يونس:
ثقة وليس حبجة ،وقا ابن معي امد بن إس حاق :ثقة وليس حبجة ،و أيب أويس :ص دوق
وليس حبج ة .وك أن هل يه النكت ة ق دمه ا ا هتي ق حي ث ق ا  :أرفا العب ارا أن يق ا  :حج ة أو
ثقة»(.)4
وق ا الق اري « :مث ا افو اص هتالح احمل دثي من أح ا علم مب اا ة ألف ح دي ث متن ا
واس نادا ،والهتالق هو املبتدي الراغق في  ،واحملدث والش يخ وااماإب هو ااس تاذ الكامل ،وا جة
من أحا علم بثالاااة ألف حديث متنا وإسنادا،
____________________
( .)1ميزان ااعتدا .4 / 1
( .)2تيكرة ا فاظ .979 / 3
( .)3شرح ألفية ا ديث للزين العراقي .4 / 2
( .)4شرح ألفية ا ديث للسةاوي .21 / 3
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وأحوا روات جرح ا وتع ديال واترخي ا ،وا اكم هو ال يي أح ا علم
كيلك» (.)1

ميا األح ادي ث املروي ة

69

لقد أثبت ص الح الدين أبو س عيد خليل بن كيكلدي العالاي الدمش قي الش افعي حديث
مدينة العلم وذكر ما يشهد بصحت  ،فقد جاا ( املقاصد ا سنة ) الكالإب علا هيا ا ديث
ما نص  « :بل ص رح العالاي ابلتوقف ا كم علي بيلك ،فقا  :وعندي في ن ر ،مث بي ما
يش هد بص حت  ،لكون أيب معاوية راوي حديث ابن عباس حدث ب  ،فزا احمليور ممن هو دون ،
ق ا  :وأبو مع اوي ة ثق ة ح افو ت ابفراده ك ابن عيين ة وغريه ،فمن حكم علا ا دي ث ما ذل ك
ابلكيب فقد أخهتأ ،قا  :وليس هو من األلفاظ املنكرة ال أتابها العقو  ،بل هو كحديث أرحم
أم أبم  -يعين املاخي  -وهو صنيا معتمد » (.)2
وقا الس يوطي « :قا ا افو ص الح الدين العالاي  -ومن خهت نقلت  -أجوبت عن
األحاديث ال تعقبها الس راج القزويين علا مص ابيح البغوي وادعا افا موخ وعة  :-حديث أان
م دين ة العلم وعلي ابهب ا ،ق د ذكره أبو الفرج املوخ وع ا من طرق ع دة وجزإب ببهتالن الك ل،
وكيلك قا من بعده اعة منهم اليهيب امليزان وغريه ،واملشهور بروايت أبو الصلت عبد السالإب
بن ص اهل اهلروي عن أيب معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا .وعبد الس الإب هيا
تكلموا في كثريا :ق ا النس ااي :ليس بثق ة ،وق ا ال دارقهتين وابن ع دي :متهم زاد ال دارقهتين:
رافضي ،وقا أبو حا  :مل يكن عندي
____________________
( .)1ا الوساال شرح الشماال .7 / 1
( .)2املقاصد ا سنة.97 :
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بصدوق ،وخرب أبو زرعة علا حديث .
وما ذلك فقد قا ا اكم :ثنا األص م ثنا عباس  -يعين الدوري  -قا  :س ألت ب بن معي
عن أيب الص ل ت ،فق ا  :ثق ة ،فقل ت :أليس ق د ح دث عن أيب مع اوي ة ح ديث أان م دين ة العلم؟
فقا  :قد حدث ب امد بن جعفر الفيدي وهو ثقة عن أيب معاوية .وكيلك رو صاهل جزرة عن
ابن معي ،مث ساق ا اكم من طرق امد بن ب بن الضريس وهو ثقة حافو عن امد بن جعفر
الفيدي عن أيب معاوية .قا العالاي :فقد برئ أبو الص لت عبد الس الإب من عهدت وأبو معاوية
ثقة مأمون من كبار الش يوخ وحفاظهم املتفق عليهم ،وقد تفرد ب عن األعمش فكان ما ذا .وأي
؟
مثل هيا حق علي
استحالة أن يقو النيب
ومل أي كل من تكلم هيا ا ديث وجزإب بوخ ع واب عن هيه الروااي الص حيحة عن
ابن معي.
وما ذلك ،فل ش اهد رواه النميي جامع عن إ اعيل بن موس ا الفزاري عن امد بن
عمر بن الرومي عن ش ريك بن عبد هللا عن س لمة بن كهيل عن س ويد بن غفلة عن أيب عبد هللا
الص ناحبي عن علي مرفوعا :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .ورواه أبو مس لم الكجي وغريه عن امد
بن عمر بن الرومي وهو ممن رو عن البةاري غري الص حيح وقد وثق ابن حبان وخ عف أبو
داود ،ق ا أبو زرع ة في لي ،وق ا النم يي بع د إخراج ا دي ث :ه يا ح دي ث غري ق ،وق د رو
بعضهم هيا عن شريك ومل ييكر في الصناحبي وا يعرف هيا عن أحد من الثقا غري شريك.
ق ا العالاي :فق د برئ ام د بن عمر بن الرومي من التفرد ب  ،وش ري ك هو :ابن عب د هللا
النةعي القاخ ي ،احت ب مس لم وعلق ل البةاري ووثق ب ابن معي ،وقا العجلي :ثقة
حس ن ا ديث ،وقا عيس ا بن يونس :ما رأيت أحدا ق أورع علم من ش ريك ،فعلا هيا
يكون تفرده مفردة حسنا فكيف
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إذا انضم إىل حديث أيب معاوية؟ وا يرد علي رواية من أس ق من الص ناحبي ،ألن س ويد بن غفلة
اتبعي خمض رإب أدر ا لفاا األربعة ،و ا منهم ،فيكر الص ناحبي في من املزيد متص ل األس انيد،
ومل أي أبو الفرج وا غريه بعلة قادحة حديث ش ريك ،س و دعو الوخ ا دفعا ابلص در.
انتها كالإب ا افو صالح الدين العالاي » (.)1
شرح النميي ) أيضا (.)2
وقد أورد السيوطي هيا الكالإب ( قو املغتد
وقا ( النكت البديعا ) « :وتعقق ا افو أبو س عيد العالاي علا ابن اجلوزي هيا
ا ديث بفص ل طويل س قت األص ل وملةص  ،أن قا  :هيا ا ديث حكم ابن اجلوزي وغريه
بوخ ع  ،وعندي ذلك ن ر ،إىل أن قا  :وا اص ل إن ينتهي بهترق إىل درجة ا س ن احملت ب ،
فال يكون خعيفا فضال عن أن يكون موخوعا ».
وجتد كالإب العالاي امليكور الكتق التالية أيض ا ( :األحاديث املش تهرة للزركش ي ) و ( الدرر
املنتثرة للس يوطي ) و ( جواهر العقدين للسمهودي ) و ( السرية الشامية ) و ( تنزي الش ريعة ابن
عراق ) و ( تيكرة الفتين ) و ( املرقاة للقاري ) و ( فيأ القدير للمناوي ) و ( حاش ية املواهق
اللدنية للش ِاملسي ) و ( القو املستحسن ).
1

( املعجم املةتص.) 92 :
( طبقا الشافعية .) 239 / 2
( الدرر الكامنة .) 179 / 2

4

( طبقا ا فاظ .) 528
( اانس اجلليل .) 106 / 2

2
3
5

____________________
( .)1الآليل املصنوعة األحاديث املوخوعة .332 / 1
شرح صحيح النميي.
( .)2قو املغتد
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( البدر الهتالا .) 245 / 1
6
وهيه تر ة الش وكاين ل ملةص ة « :ولد ربيا األو س نة  ،694ا علا ش رف الدين
الفزاري وبرهان الدين اليهيب وابن عبد الداام والقاسم بن عساكر ،و اعة كثرية بلغوا إىل سبعمااة،
الفق واألص و

ورحل إىل األقهتار ،واش تغل قبل ذلك ابلفق والعربية ،ومهر وص نف التص انيف
وا ديث.
قا ابن حجر الدرر :إن صنف كتبا كثرية جدا ساارة مشهورة انفعة.
ووص ف اليهيب اب فو وقا  :اس تحض ر الرجا والعلل وتقدإب هيا الش أن ،ما ص حة اليهن
وسرعة الفهم.
وقا غريه :وكان إماما الفق والنحو واألص و وا ديث وفنون حىت ص ار بقية ا فاظ،
عارفا ابلرجا عالمة املتون واألسانيد ،ومصنفات تنب عن إمامت كل فن.
وقا األسنوي :كان حافو زمان ...
ما سنة .» .761
70

لقد رو حديث مدينة العلم حيث قا  « :عن جابر
مدينة العلم وعلي ابهبا.
وعن ابن مسعود ،وعن أنس مثل ذلك » (.)1

قا قا رس و هللا

 :أان

وقا ( الس بعي فض اال أمري امل مني علي ) « :ا ديث الثاين والعش رون :قا جابر:
عض د علي وقا  :هيا إماإب ال رة وقاتل الفجرة ،خميو من خيل  ،منص ور
أخي رس و هللا
من نصره ،مث مد صوت
____________________
( .)1أن ر :ينابيا املودة.254 :
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وقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب .رواه ابن املغازيل » (.)1
وق ا ( روخ ة الفردوس ) « :الب اب األو يفتتح مب ا يروي ابب م دين ة العلم ومنبا الكرإب
وا لم صاحق املناقق علي بن أيب طالق كرإب هللا وجه » (.)2
وقا الباب ا ادي عشر ا اوي ملا روي عن جابر « :وعن قا قا
وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)3
وأرسل إرسا املسلم كتاب اآلخر ( :مشارب األذواق ).

 :أان مدينة العلم

ترجم ل كب ار العلم اا ااعي ان والعرف اا ااعالإب ذاكرين م دااح الع يم ة ومن اقب الكرمي ة ،كم ا
تقدإب ( حديث الغدير ) وسيأيت جملَّد ( حديث التشبي ) إ ْن شاا هللا تعاىل.
71

وقد أثبت نور الدين جعفر بن س اار البدخش اين املعروف أبمري مال ،خليفة الس يد اهلمداين
واصفا إايه ب « ابب مدينة العلم ومنبا الكرإب وا لم
امليكور ،حيث نقل حديثا عن ااماإب
.)4( » ...
____________________
( .)1أن ر :ينابيا املودة.234 :
( .)2روخة الفردوس  -خمهتو .
( .)3املصدر نفس .
( .)4خالصة املناقق  -خمهتو .
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1
2

( اانتباه سالسل أولياا هللا ).
( جاما السالسل  -خمهتو ).
72

لقد حكم بدر الدين امد بن هبادر الزركش ي الش افعي أبن حديث مدينة العلم « ينتهي إىل
درجة ا سن احملت ب  ،وا يكون خعيفا فضال عن كون موخوعا ».
وممن نقل عن ذلك :املناوي (.)1
« امد بن هبادر بن عبد هللا ،العامل العالمة املصنف احملرر بدر الدين أبو
1
عبد هللا املص ري الزركش ي ،مولده س نة ذس وأربعي ،وأخي عن الش يةي ا الدين األس نوي
وس راج الدين البلقيين ،ورحل إىل حلق إىل الش يخ ش هاب الدين األذرعي وخترج ا ديث
مبغلهتااي ،و ا ا ديث بدمشق وغريها.
قا بعأ امل رخي :كان فقيها ،أص وليا ،فاخ ال
سنة أربا وتسعي وسبعمااة » (.)2
____________________
( .)1فيأ القدير شرح اجلاما الصغري .47 / 3
( .)2طبقا الشافعية .319 / 2
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يا ذلك ،ودرس وأفىت ،تو

رجق

2
3

تصانيف كثرية

فيكر مشاخي ومصنفات (.)1
وق ا  « :أخ ي عن األس نوي ومغلهت اي وابن كثري وااذرعي وغريهم ،وألف
عدة فنون .)2( » ...

« ااماإب العامل العالمة املصنف احملرر  ...وكان فقيها أصوليا مفسرا ،أديبا فاخال
4
يا ذلك ،ودرس وأفىت .)3( » ...
( بس تان احملدثي ) حيث ذكر كتاب ( التنقيح أللفاظ اجلاما
 ( 5الدهلوي ) نفس
الصحيح ) .وقد ذكر مشاخي ومصنفات وأثىن علي .
73

وقد أثبت فةر الدين عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن ابراهيم بن مكانس القبهتي املص ري ،حيث
 ،فقد قا ابن حجة:
أورده أبيا ل امتدح هبا أمري امل مني
« وقد نقلت من ما امتدح ب أمري امل مني علي بن أيب طالق كرإب هللا وجه :
ق د ت وال و ابلس ع ادة ف ازوا
اي اب ن ع م ال ن يب إن أانس ا
أن ت ل ل ع ل م

ا ق ي ق ة ابب

اي إم ام ا وم ا س وا جم از »

____________________
( .)1الدرر الكامنة ابن حجر .17 / 4
( .)2حسن احملاخرة .437 / 1
( .)3طبقا املفسرين .157 / 2
( .)4خزانة األدب ابن حجة ا موي.339 ،75 :
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()4

ترجم ل ابن حجر العسقالين بقول :
« عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبهتي املص ري فةر الدين ،ولد

س لخ

ذي ا جة س نة  ،645وكان أبوه من الكتاب الدواوين فنش أ ذلك ،وكان ل ذكاا ،فتولا
ابألدب فأخي عن القرياطي وغريه ،وص حق الش يخ بدر الدين البش تكي ،ون م الهتريقة النباتية
فأجاد ما قص ور بي العربية لكن كان قوي اليهن ،حس ن اليوق ،حاد النادرة ،يتوقد ذكاا،
وويل ن ر الدولة وغريها من املناص ق ابلقاهرة ،وص ودر مرة ما الص احق كرمي الدين أخي  ،مث ويل
وزارة الش اإب فأقاإب هبا مدة ،ودخل إىل حلق ص حبة ال اهر برقواق ،وطارح فض الا الش اإب
البلدين ،مث طلق من دمش ق ليلي الوزارة ابلداير املص رية فيقا إن اغتيل ابلسم وهو راجا ،فوص ل
إىل بيت ميتا ،وذلك اثين عش ر ذي ا جة س نة  794ومل يكمل ذس ي س نة ،اجتمعت ب غري
مرة ،و عت من شيئا من الشعر .)1( » ...
74

وقا كما الدين امد بن موس ا الدمريي ما نص  « :ومناقب رخ ي هللا تعاىل عن كثرية جدا،
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)2
ويكفي منها قول
____________________
( .)1الدرر الكامنة .330 / 2
( .)2حياة ا يوان للدمريي .55 / 1
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قااال « :امد بن موس ا بن عيس ا الدمريي املص ري كما الدين ،ولد
1
حدود ا مسي وتكسق اب ياطة ،مث خدإب الشيخ هباا الدين السبكي وأخي عن  ،وعن الشيخ
ا الدين األس نوي وأثىن علي ثناا كثريا ،وخترج ومهر الفنون وقا الش عر ،وويل تدريس
ا دي ث ابلقب ة الزكي ة ابلقرب من ابب النص ر ،وح مرارا وج اور وتكلم علا الن اس ج اما
ال اهر اب س ينية ،وكان ذا حو من العبادة والتالوة ا يفن لس ان غالبا عنهما ،ول ش رح املنهاج
أربا جملدا خ من فوااد كثرية خارجة عن الفق  ،والديباجة ش رح س نن ابن ماجة أربا
جملدا  ،و ا كتااب اه حياة ا يوان أجاد في ذكر في ال من الفوااد الهتبية وا وان واألدبية
وا ديثية وغري ذلك ،ول خهتق مدونة عية ووع ية.
وقا ا افو ش هاب الدين ابن حجر املعجم :وكان ل حو من العبادة تالوة وص ياما
وجماورة مبكة واملدينة ،واش تهر عن كراما واخبار أبمور مغيبا يس ندها إىل املناما اترة وإىل
اد اآلخرة س نة
بعأ الش يوخ أخر  ،وغالق الناس يعتقد ان يقص د بيلك الس ن .تو
اان واامنااة » (.)1
فيكر ش يوخ ومص نفات  ،وذكر كتاب ( حياة ا يوان ) وقا « وهو
2
كتاب نفيس وقد اختصرت » وذكر أن « ملا رآه الشيخ هباا الدين السبكي أهال للتدريس والفتو
تكلم ل ما جدي القاخ ي كما الدين أيب الفض ل النويري أن َييز ل ذلك ففعل » قا « :
وبرع التفسري وا ديث والفق وأصول والعربية واألدب » (.)2
3

تر ة مهتولة نلةصها

____________________
( .)1طبقا الشافعية .390 / 2
( .)2العقد الثمي اتريخ بلد هللا اامي .372 / 2
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ما يلي بلف  « :وصف

الزيلعي الهتبقة ابلفاخ ل كما الدين كما  ،وبرع التفس ري وا ديث والفق وأص ول والعربية
واألدب وغريه ا .وأذن ل ابافت اا والت دريس وتص د لالقراا ،انتفا ب اع ة ،وكت ق علا ابن
ماجة شرحا ع م اانتفاع ب  ،وحياة ا يوان وهو نفيس أجاده وأكثر فوااده.
وقد تر التقي الفاس ي اتريخ مكة ،وذكره ش يةنا أنباا فقا  :مهر الفق واألدب
وا ديث وش ار الفنون ،ودرس للمحدثي بقبة بي س و عدة أماكن ،ووعو فأفاد وخهتق
فأجاد ،وكان ذا حو من العبادة تالوة وص ياما وجماورة اب رمي ،وييكر عن كراما كان خيفيها
ورمبا أظهرها وأحاهلا علا غريه » (.)1
وق ا  ... « :مهر األدب ودرس ا دي ث بقب ة بي س ،ول
4
تص انيف منها ش رح املنهاج واملن ومة الك وحياة ا يوان ،واش تهر عن كراما وأخبار أبمور
مغيبا .)2( » ...
75

وقا جمد الدين امد بن يعقوب الش ريازي الفريوزآابدي ما نص  « - :حديث أان مدينة العلم
وعلي ابهبا .ذكره أبو الفرج ابن اجلوزي املوخ وعا من عدة طرق ،وجزإب ببهتالن الكل ،وقا
مثل ذلك اعة .وعندي ذلك ن ر كما سنبين .
واملشهور بروايت أبو الصلت عبد السالإب بن صاهل اهلروي عن أيب معاوية
____________________
( .)1الضوا الالما أبعيان القرن التاسا .62 - 59 / 10
( .)2حسن احملاخرة .330 / 1
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 ،وعبد الس الإب هيا خ عفوه
امد بن خازإب الض رير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس
جدا واهتم ابلرفأ وهو ما ذلك ص دوق ،وقد رو عباس بن امد الدوري س اات عن ب
بن معي أن س أل عن أيب الص لت هيا فوثق  ،فقا  :أليس قد حدث عن أيب معاوية حديث أان
مدينة العلم وعلي ابهبا؟ فقا  :قد حدث ب عن أيب معاوية امد بن جعفر الفيدي ،وكيلك رو
ص اهل بن امد ا افو وأمحد بن امد بن ارز عن ب بن معي أيض ا ،و رواية ابن ارز قا
ب :هيا ا ديث هو من حديث أيب معاوية ،أخ ين ابن منري قا  :حدث ب أبو معاوية قدميا مث
كف عن  ،وأبو الص لت اهلروي كان رجال موس را يهتلق هيه األحاديث ويكرإب املش ايخ ،يعين:
فةص أبو معاوية هبيا ا ديث.
فقد برئ عبد الس الإب عن عهدة هيا ا ديث من األلفاظ املنكرة ال أتابها العقو  ،بل هو
 :حديث أرأف أم أبم أبوبكر ا ديث.
مثل قول
وقد حس ن النميي وص حح غريه ،ومل أي من تكلم علا حديث أان مدينة العلم واب عن
هيه الروااي الثابتة عن ب بن معي ،وا كم ابلوخ ا علي ابطل قهتعا ،وإمنا س كت أبو معاوية
عن روايت شااعا لغرابت ا لبهتالن  ،إذ لو كان كيلك مل دث ب أصال ما حف واتقان .
وللحديث طريق آخر رواه النميي جامع عن ا اعيل بن موس ا الفزاري ،عن امد بن
عمر الرومي عن ش ريك بن عبد هللا عن س لمة بن كهيل عن س ويد بن غفلة عن أيب عبد هللا
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ،واتبع أبو مس لم
 :إن النيب
الص ناحبي عن علي
الكجي وغريه علا روايت عن ام د بن عمر الرومي ،وام د ه يا رو عن البة اري غريه
الص حيح ،ووثق ابن حبان وخ عف أبو داود ،وقا النميي بعد س ياق ا ديث :هيا حديث
غريق وقد رو بعضهم هيا عن شريك ومل ييكروا في
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الصناحبي ،قا  :وا نعرف هيا عن أحد من الثقا غري شريك.
قلت :فلم يبق ا ديث من أفراد امد الرومي ،وش ريك هيا احت ب مس لم وعلق ل البةاري،
ووثق ابن معي والعجلي وزاد حس ن ا ديث ،وقا عيس ا بن يونس :ما رأيت أحدا ق أورع
علم من ش ريك ،فعلا هيا يكون مفردة حس نا وا يرد علي رواية من أس ق الص ناحبي من  ،ألن
س ويد بن غفلة اتبعي خمض رإب ،رو عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رخ ي هللا عنهم ،و ا منهم
فيكون ذكر الصناحبي من ابب املزيد متصل األسانيد.
وا اص ل :إن هيا ا ديث ينتهي مبجموع طريقي أيب معاوية وش ريك إىل درجة ا س ن احملت
املوخ وعا طعنا م ثرا

ب  ،وا يكون خ عيفا فض ال عن أن يكون موخ وعا ،ومل أجد ملن ذكره
هيين السندين ،وابهلل التوفيق » (.)1
ش رح املش كاة ) كما س تعرف
وقد أورد الش يخ عبد ا ق الدهلوي هيه العبارة ( اللمعا
فيما بعد ان شاا هللا تعاىل.
1
2
3
4
5

( طبقا الشافعية .) 391 / 2
( العقد الثمي .) 392 / 2
( الضوا الالما .) 79 / 10
( بغية الوعاة .) 273 / 1
( البدر الهتالا .) 280 / 2

( الشقااق النعمانية.) 21 :
6
وغريهم  ...ولن يكر طرف ا من عب ارا بعض هم ،ق ا ط اش ك
الرابعة ما ملةص  « :ومنهم املوىل الفاخ ل ص احق القاموس ،برع
والتفسري واللغة ،ول تصانيف كثرية تنيف علا
____________________
( .)1نقد الصحيح.
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زاده ذكر علم اا الهتبق ة
العلوإب كلها ،س يما ا ديث

أربعي مص نفا ،وكان س ريا ا فو ،وكان يقو  :ا أانإب إا وأحفو ماا س هتر ،وكان كثري العلم
وااطالع علا املعارف العجيبة ،وابجلملة :كان آية ا فو والتصنيف .» ...
وقا الش وكاين ما ملةص  « :ااماإب الكبري ،املاهر اللغة وغريها من الفنون ولد س نة 729
بكازرون ،وارحتل إىل العراق ودخل واس  ،مث دخل بغداد ،مث ارحتل اىل دمش ق ،ودخل بعلبك
ومحاة وحلق والقدس ،واس تقر ابلقدس و عش ر س ني ،ودرس وتص در وظهر فض اال وكثر
األخي عن  ،وتلمي ل اعة من األكابر كالص الح الص فدي وغريه ،وجا البالد الش مالية
واملش رقية ،ودخل الروإب واهلند ،مث دخل اليمن ،وكان زااد ا و مقبوا عند الس الطي ،فلم يدخل
بلدا إا وأكرم ص احبها ،ما كثرة دخول إىل املمالك ،ول مص نفا كثرية انفعة ،وقد أخي عند
األكابر كل بالد وص ل الي  ،ومن لة تالميت  :ا افو ابن حجر واملقريزي وال هان ا ليب،
وما ممتعا بسمع وحواس ليلة عشرين من شوا سنة .» 812
76

وأثب ت إم اإب ال دين ام د اهلجروي ا ِلَيي ح دي ث م دين ة العلم كت اب ( أ اا النيب وخلف اا
األربعة ) علا ما نقل عن ش هاب الدين أمحد ( توخ يح الداال ) حيث قا بعد ذلك بعأ
وإيراد اهلجروي امل يكور هل ا « :ومنه ا ابب م دين ة العلم  -عن علي
أ اا أمري امل مني
قا قا رس و هللا ص لا هللا علي وابر وس لم :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ
من ابب  ،رواه الهت ي من ختري أيب عمرو ،وأورده ااماإب الفقي امليكور وقا كما ا ديث ».

200

واهلجروي من كبار فقهاا أهل السنة وعرفااهم ،وقد وصف شهاب الدين امليكور كتاب ب «
ااماإب الش يخ العامل العارف الرابين ،امللقق لوفور علم ومعرفت ابلغزايل الثاين ،مرش د ا الاق الفقي
إماإب الدين امد اهلجروي الَيي

» و و ذلك.
77

ومل َينئ يوس ف األعور الواس هتي رس الت املش هورة رد اامامية علا جحد أص ل حديث
مدينة العلم ،فأخي يتنكق أتويل ميينا ومشاا ،فيكر وجوها اجلواب عن س نجيق عنها ما
بعد إن شاا هللا تعاىل ،وهيا نص كالم :
« الثاين من وجوه حج الرافضة ابلعلم حديث أان مدينة العلم وعلي ابهبا.
واجلواب عن أيض ا من وجوه :أحدها  -إن هيا ا ديث يتض من العلم لعلي ،وا ش ك أن حبر
علم زاخر ا ي در قعره ،إا أن ا يتض من ثبو الرجح ان علا غريه ،ب دلي ل ثبو العلم لغريه
جمموع األص حاب :أص حايب كالنجوإب أبيديهم اقتديتم
علا وج املس اواة بقو النيب
اهتديتم .فثبت العلم لكلهم.
قا  :أان
اثنيها :إن بعأ أهل السنة ينقل زايدة علا هيا القدر ،وذلك قوهلم :ان النيب
م دين ة العلم وعلي ابهب ا وأبوبكر وعمر وعثم ان حيهت اف ا وأرك اف ا .والب اب فض اا ف ارغ وا يهت ان
واألركان ظرف اي  ،فرجحافن
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علا الباب ظاهر.
اثلثها :دفا أتويل علي ابهبا ،أي مرتفا .وعلا هيا يبهتل ااحتجاج ب للرافضة ».
ف العج ق ك ل العج ق من ( ال دهلوي ) كيف ا بي الهتعن س ن ده والنكو عن معن اه
ومدلول  ،حىت فاق بصنيع أهل النصق واا راف؟
78

لقد رو حديث مدينة العلم حيث قا  « :أخ ان ا س ن بن أمحد بن هال قرااة علي عن
علي بن أمحد بن عبد الواحد ،أخ ان أمحد بن امد بن امد كتاب من أصبهان ،أخ ان ا سن
بن أمحد بن ا س ي املقري ،أخ ان أمحد بن عبد هللا بن أمحد ا افو ،أخ ان أبو أمحد امد بن
أمحد اجلرجاين ،أخ ان اجلرجاين ،أخ ان ا س ن بن س فيان ،أخ ان عبد ا ميد بن حبر ،أخ ان
قا قا رس و هللا

 :أان دار

ش ريك عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي عن علي
ا كمة وعلي ابهبا.
ورواه النميي جامع عن إ اعيل بن موس ا ،حدثنا امد بن عمر الرومي ،حدثنا ش ريك

عن س لمة بن كهيل عن س ويد بن غفلة عن الص ناحبي عن علي وقا  :حديث غريق .ورواه
بعض هم عن ش ريك ومل ييكروا في الص ناحبي قا  :وا يعرف هيا ا ديث عن واحد من الثقا
غري شريك ،و الباب عن ابن عباس .انتها.
قلت :ورواه بعض هم عن ش ريك عن س لمة ومل ييكر في عن س ويد ،ورواه األص بغ بن نباتة
وا ارث عن علي وه.
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ولف  :أان م دين ة العلم وعلي
ورواه ا اكم من طريق جم اه د عن ابن عب اس عن النيب
ابهبا .فمن أراد العلم فليأهتا من ابهبا .وقا ا اكم :صحيح ااسناد ومل خيرجاه.
ورواه أيض ا من حديث جابر بن عبد هللا ولف  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم
فليأ الباب » (.)1
وا خيفا أن ابن اجلزري يص رح

خهتبة هيا الكتاب ابعتبار األحاديث ال حواها ،وهيا

نص كالم  « :وبعد ،فهيه أحاديث مس ندة مما تواتر وص ح وحس ن من أس ىن مناقق األس د
الغالق ،مفرق الكتااق ،وم هر العجااق ،ليث بين غالق أمري امل مني أيب ا س ن علي بن أيب
طالق كرإب هللا وجه ورخ ي هللا عن وأرخ اه ،أردفتها مبس لس ال من حديث ومبتص ال من روايت
وحتديث  ،وأبعلا إس ناد ص حيح إلي من القرآن والص حبة وا رقة ال اعتمد فيها أهل الواية علي ،
نسأ هللا تعاىل أن يثيبنا علا ذلك ويقربنا لدي ».
وقا خامتت  « :فهيا نزر من حبر وقل من كثر ،ابلنس بة إىل مناقب اجلليلة وااس ن اجلميلة،
ولو ذهبنا اس تقص اا ذلك حبق لهتا الكالإب ابلنس بة إىل هيا املقاإب ،ولكن نرجو من هللا تعاىل أن
ييسر افراد ذلك بكتاب نستوعق في ما بلغنا من ذلك ،و هللا املوفق للصواب ».
ترجم ل ووص ف ابألوص اف اجلليلة
ذلك:

يا املعاجم الرجالية وكتق ا ديث وغريها ،ومن

 - 1معجم الشيوخ لنجم الدين ابن فهد املكي.
____________________
( .)1أسىن املهتالق

مناقق علي بن أيب طالق.69 :
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 - 2أنباا الغمر ابن حجر العسقالين.
 - 3الدرر الفريدة للمقريزي.
 - 4الضوا الالما للسةاوي.
 - 5اانس اجلليل للعليمي.
 - 6ا بل املتي إجازا األمي ابن روزهبان.
 - 7شرح الشماال ل .
 - 8طبقا ا فاظ للسيوطي.
 - 9حسن املقصد ل .
 - 10ميزان املعدلة ل .
 - 11ااتقان ل .
 - 12الصواعق ابن حجر املكي.
 - 13مقاليد األسانيد للثعاليب.
 - 14الشقااق النعمانية لهتاش ك زاده.
 - 15النواقأ لل زجني.
 - 16كفاية املتهتلا للدهان.
 - 17مدارج ااسناد أليب علي الصفوي.
 - 18حصر الشارد حملمد عابد السندي.
 - 19املرافأ للسهارنفوري.
 - 20الصواقا للكابلي.
 - 21اانتباه سالسل أولياا لشاه ويل هللا الدهلوي.
 - 22البدر الهتالا للشوكاين.
 - 23بستان احملدثي ( للدهلوي ).
 - 24التحفة ل .
 - 25إشباع الكالإب لشاه سالمة هللا.
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 - 26التاج املكلل لصديق حسن خان.
وقد ذكران تر ت ابلتفص يل جملد ( حديث الغدير ) وهيا بعأ مص ادرها :الض وا الالما 9
 ،255 /اانس اجلليل  ،109 / 2الش قااق النعمانية  98 / 1طبقا ا فاظ  ،543البدر
الهتالا  ،257 / 2التاج املكلل .463
79

لقد أثبت الش يخ زين الدين أبوبكر امد بن امد بن علي ا وا حديث مدينة العلم جازما
ب  ،علا ما نقل عن ش هاب الدين أمحد ( توخ يح الداال ) حيث قا بعد ذكر نزو قول
تعاىلَ :اََ ِْ ََُو َ ُ ُذ وَ اا َِ ََةو
قا  « :قا ش يخ املش ايخ زمان
ش أن أمري امل مني
وواحد األقران علوم وعرفان  :الش يخ زين الدين أبوبكر امد بن علي ا وا قدس هللا تعاىل
س ره :فليا اختص علي كرإب هللا وجه مبزيد العلم وا كمة ،حىت قا رس و هللا
وسلم :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وقا عمر :لوا علي هللك عمر ».
1
2
3

وابر

( نفحا اانس .) 492
( أخبار األخيار .) 48
( السم اجمليد .) 77

وقد أثنوا علي الثناا البالغ ووص فوه ابألوص اف اجلميلة ،وعن ا واجا امد ابرس ا  -وهو ش يخ
ا وا  -وص ف ا وا بقول  « :ذو العلم النافا والعمل الرافا ،مالذ اجلمهور ش فاا الص دور،
وصفوة العلماا والعرفاا والفقهاا ،رافا أعالإب السنة
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وقاما أخ اليل البدعة ،انه مناه ا قيقة س الك مس الك الش ريعة والهتريقة الداعي إىل هللا
سبحان علا طريق اليقي :سيدان ومواان زين امللة والدين .» ...
80

وقد أثبت ملك العلماا ش هاب الدين ابن مشس الدين الزاويل الدولت آابدي وأرس ل إرس ا
،
هو وارث النيب
املس لَّم ( هداية الس عداا ) .وذكره من لة األدلة علا أن عليا
دون عم العباس.
وترجم ل كبار العلماا كتبهم ،وقد أوردان تر ت

جملد ( حديث النور ) ونقتص ر هنا علا

تر ة غالإب علا آزاد ل وهي هيه « :مواان القاخي شهاب الدين ابن مشس الدين الزاويل الدولت
آابدي نور هللا خ ر  ،ولد القاخ ي بدولت آابد دهلي وتلمي علا القاخ ي عبد املقتدر الدهلي
ومواان خواجكي ال دهلوي وهو من تالم ية مواان معي ال دين العمراين رمحهم هللا تع اىل ،فف اق
أقران وس بق إخوان  ،وكان القاخ ي عبد املقتدر يقو حق أيتيين من الهتلبة من جلده علم
و م علم وع م علم ،ومل ا توج املوكق التيموري إىل اهلند ،وخرج مواان خواجكي قبل وصول
إىل دهلي منها إىل بكاليب ،وذهق القاخ ي ش هاب الدين ص حبة أس تاذه إىل كاليب فاقاإب مواان
خواجكي بكاليب ،وذهق القاخ ي إىل دار ا يورجونفور  -بفتح اجليم وس كون الواو والنون وخ م
الفاا وس كون الواو وآخرها راا ،بلدة ع يمة من ص وبة آل آابد ،كانت دار ا الفة للس الطي
الش رقية ،وذكر طبقتهم مس هتور تواريخ اهلند ،نش أ هبا كثري من املش ايخ والعلماا  -فاغتنم
السلهتان
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ابراهيم الش رقي وايل جونفور وروده ونض ر س قاه هللا تعاىل س حااق ااحس ان وروده ،ع م بي
الك اا ولقب مبلك العلماا ،فزين القاخ ي مس ند اافادة ،وفاق ال جيس افاخ ة الس عادة ،وألف
كتبا سار هبا ركبان العرب والعجم ،وأذكا سراجا أهد من النار املوقدة علم العلم ...
تو

مس بقي من رجق املرجق سنة تسا وأربعي واامنااة .)1( » ...
81

ولقد أثبت ش هاب الدين أبو الفض ل ابن حجر العس قالين حديث مدينة العلم ،وأورده
 ،وحكم ببهتالن القو بوخ ع  ،ونص علا كثرة طرق  ...كتب
فض اا ل أمري امل مني
املةتلفة:
لة من فضاال  « :ورو أن علي الصالة والسالإب قا  :أان
فقا بن ة أمري امل مني
مدينة العلم وعلي ابهبا.
وقا عمر :علي أقضاان وأيب أقرؤان.
وقا ب بن سعيد عن سعيد بن املسيق :كان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو ا سن.
وقا سعيد بن جبري عن ابن عباس :كنا إذا أاتان الثبت عن علي مل نعد ب .
وقا معمر عن وهق بن عبد هللا عن أيب الهتفيل ش هد عليا خيهتق وهو يقو  :س لوين فو
هللا ا تسألوين عن شيا إا أخ تكم ب  ،وسلوين عن كتاب هللا
____________________
( .)1سبحة املرجان آاثر هندوستان.39 :
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فو هللا ما من آية إا وأان أعلم أبليل نزلت أإب بنهار أإب سهل أإب جبل .)1( » ...
وقا الس يوطي ( قو املغتيي ) « :وقا ا افو ابن حجر أجوبت  :حديث ابن عباس
أخرج ابن عبد ال كتاب الص حابة املس ما اباس تيعاب ولف  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا،
فمن أراد العلم فلي أت من ابب  ،وص حح ا اكم ،وأخرج الهت اين من ح دي ث ابن عب اس هب يا
اللفو ،ورجال رجا الصحيح إا عبد السالإب اهلروي ،فإن خعيف.
قال جواب فتيا رفعت إلي هيا ا ديث ».
وقد أورد هيه الفتو عن ابن حجر املكي ( املنح املكية ) كما سيأيت.
(

وص رح فتو أخر ل حبس ن حديث مدينة العلم وبهتالن القو بوخ ع  ،جاا ذلك
الآليل املص نوعة ) حيث قا  « :وس ئل ش يخ ااس الإب أبو الفض ل ابن حجر عن هيا ا ديث
فتيا فقا  :هيا ا ديث أخرج ا اكم املس تدر وقا  :إن ص حيح ،وخالف أبو الفرج ابن
اجلوزي فيكره املوخ وعا وقا  :إن كيب .والص واب خالف قوليهما معا ،وأن ا ديث من
قسم ا سن ا يرتقا إىل الصحة وا ينح إىل كيب ،وبيان ذلك يستدعي طوا ،ولكن هيا هو
املعتمد ذلك ،انتها ومن خهت نقلت » (.)2
وق د ذكر فتواه ه يه ( ا اجلواما ) و ( النك ت الب ديع ا ) و ( ال درر املنتثرة ) و (
جواهر العقدين ).
كما ذكر حكم حبس ن ا ديث ( الس رية الش امية ) و ( تنزي الش ريعة ) و ( تيكرة
املوخ وعا ) و ( املرقاة ) و ( فيأ القدير ) و ( رجا املش كاة ) و ( حاش ية املواهق اللدنية )
و ( ش رح املواهق اللدنية ) و ( نز األبرار ) و ( حتفة احملبي ) و ( الروخ ة الندية ) و ( وس يلة
النجاة ) و ( السيف املسلو ) و ( الفوااد اجملموعة ) و ( مرآة امل مني ) و ( القو املستحسن).
____________________
( .)1هتييق التهييق .337 / 7
( .)2اللئايل املصنوعة .334 / 1
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وقد حكم حبس ن أجوبت عن األحاديث ال انتقدها الس راج القزويين علا املص ابيح ،وزاد
أن ل ش اهدا  ...جاا ذلك ( الآليل املص نوعة ) بعد العبارة الس ابقة ،حيث قا  « :وذكر
أجوبت عن األحاديث ال انتقدها الس راج القزويين علا املص ابيح و ذلك .وزاد أن ا اكم رو
ل ش اهدا من حديث جابر قا  :حدثين أبوبكر امد بن علي الفقي الش اش ي القفا حدثين
النعمان بن هارون البلدي ،ثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد ا راين ،ثنا عبد الرزاق ،ثنا س فيان الثوري
عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي عن جابر مرفوعا ب ».
وقد ص رح العس قالين ( لس ان امليزان ) بكثرة طرق  ،وهيا نص كالم كما ( الآليل
املص نوعة ) بعد العبارة الس ابقة « :وقا لس ان امليزان  -عقق إيراد اليهيب رواية جعفر بن
امد عن أيب معاوية وقول  :هيا موخ وع  -ما نص  :وهيا ا ديث ل طرق كثرية مس تدر
ا اكم أقل أحواهلا أن يكون للحديث أصل ،فال ينبغي أن يهتلق القو علي ابلوخا » (.)1
1

( الهتبقا ).
( ذيل التقييد ).

3

( توخيح املشتب ).
( الدر املنتةق ).
( العقود الفريدة ).
( األعالإب ).

2
4
5
6
7
8

( ذيل طبقا ا فاظ ).
( معجم الشيوخ ).

____________________
( .)1اللئايل املصنوعة  ،334 / 1وان ر لسان امليزان .122 / 2
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9
10
11
12
13
14
15

( طبقا الشافعية ).
( الضوا الالما ).
( طبقا ا فاظ ).
( ن م العقيان ).
( حسن احملاخرة ).
( البدر الهتالا ).
( قرة العيني ).

( بستان احملدثي ).
16
( التاج املكلل ).
17
توج د تر ت والنق ل عن وااعتم اد علي ه يه الكت ق وغريه ا ،وق د أوردان طرف ا من كلم ا
القوإب التع يم ل والثن اا علي بعأ جمل دا الكت اب ،ومن مص ادر تر ت  :ذي ل طبق ا
ا فاظ ابن فهد  ،380الضوا الالما  36 / 2شيرا اليهق  ،270 / 7ن م العقيان ،45
البدر الهتالا  92 - 87 / 1طبقا ا فاظ  ،547حس ن احملاخ رة  .363 / 1وللس ةاوي:
اجلواهر والدرر تر ة شيخ ااسالإب ابن حجر.
82

وعقد ش هاب الدين أمحد

( توخ يح الداال علا ترجيح الفض اال ) اباب خاص ا برواية

 ،قا « :
حديث مدينة العلم وحديث أان دار ا كمة ،وحتقيق أعلمية س يدان أمري امل مني
وابر وسلم دار حكمة ومدينة علم وعلي هلما ابب ،وأن
الباب ا امس عشر أن النيب
أعلم الناس ابهلل
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تعاىل وأحكام وآايت  ،وكالم بال ارتياب:
عن مواان أمري امل مني علي رخ ي هللا تعاىل عن قا قا رس و هللا ص لا هللا علي وعلا آل
وابر وس لم :اي علي إن هللا أمرين أن أدني ك ف أعلم ك لتعي ،وأنزل ت ه يه اآلي ة َاََ َََُِْو َ ُ ُذ وَ
اا َِ ََةو وأنت أذن واعية لعلمي .رواه ا افو ااماإب أبو نعيم ا لية ،ورواه س لهتان الهتريقة
وبرهان ا قيقة الش يخ ش هاب الدين أبو جعفر عمر الس هروردي العوارف أبس ناده إىل عبد هللا
بن ا س ن رخ ي هللا تعاىل عنهما ولف قا  :حي نزلت هيه اآليةَ :اََ ََُِْو َ ُ ُذ وَ اا َََِةو
قا رس و هللا ص لا هللا علي وعلا آل وابر وس لم لعلي رخ ي هللا تعاىل عن  :س ألت هللا أن
َيعلها أذنك اي علي .قا علي كرإب هللا تعاىل وجه  :فما نس يت ش يئا بعده وما كان يل أن أنس ا.
قا ش يخ املش ايخ زمان وواحد األقران علوم وعرفان الش يخ زين الدين أبوبكر امد بن
امد بن علي ا وا قدس هللا تعاىل س ره :فليا اختص علي كرإب هللا وجه مبزيد العلم وا كمة
حىت قا رس و هللا ص لا هللا علي وعلا آل وابر وس لم :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وقا عمر:
لوا علي هللك عمر.
وابر وس لم قا  :أان مدينة العلم وعلي
وعن علي رخ ي هللا تعاىل عن  :إن رس و هللا
ابهبا ،رواه جاما األصو وقا  :أخرج النميي.
وعن ابن عباس رخ ي هللا تعاىل عنهما إن رس و هللا ص لا هللا علي وآل وس لم وابر وس لم
ق ا  :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا ،فمن أراد ابهب ا فلي أ علي ا .رواه الزرن دي وق ا  :ه يه فض يل ة
اعنف هبا األص حاب وابتهجوا ،وس لكوا طريق الوفاق وانتهجوا .رواه الهت ي وقا  :أخرج أبو
عمر ولف  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأت من ابب ».
 « :ومنه ا ( :ابب م دين ة العلم ) .عن علي
ذكر أ اا أمري امل مني
وق ا
قا رسو هللا صلا هللا علي وعلا آل وابر وسلم:
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قا

أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأت من ابب  ،رواه الهت ي من ختري أيب عمر ،وأورده
ااماإب الفقي امليكور وقا كما ا ديث :واعلم أن الباب سبق لزوا ا اال واملانا من الدخو
إىل البيت ،فمن أراد الدخو وأتا البيو من غري أبواهبا ش ق وعس ر علي دخو البيت ،فهكيا
ك ان

وبي ان  ،ف إن ا ي در املقص ود ،ف إن
من طل ق العلم ومل يهتل ق ذل ك من علي
ص احق علم وعقل وبيان ،ورب من كان عاملا وا يقدر علا البيان واافص اح ،وكان علي
 ،وهو كان اب اع
مش هورا من بي الص حابة بيلك ،فباب العلم وروايت واس تنباط من علي
الص حابة مرجوعا إلي علم موثوقا بفتواه وحكم  ،والص حابة كلهم يراجعون مهما أش كل
عليهم وا يسبقون  ،ومن هيا املعىن قا عمر :لو ا علي هللك عمر .رخي هللا تعاىل عنهم ».
وقا  « :ومنها ( الفاروق ) وقد تقدإب حديث قبل ذلك ،وإين قد وجد خب بعأ س ادة
العلماا واألكابر ما هيه ص ورت بتحبري احملابر مما قا أمري امل مني وإماإب املتقي علي بن أيب طالق
كرإب هللا تعاىل وجه علا املن :
أان النون والقلم ،وأان النور ومص ب اح ال لم ،أان الهتريق األقوإب ،أان الف اروق األع م ،أان عيب ة
العلم ،أان أوبة ا لم ،أان النبأ الع يم ،أان الص را املس تقيم ،أان وارث العلوإب ،أان هيوىل النجوإب ،أان
عمود ااس الإب ،أان مكس ر ااص ناإب ،أان ليث الزحاإب ،أان أنيس اهلواإب ،أان الفةار األفةر ،أان
الص ديق األك  ،أان إماإب احملش ر ،أان س اقي الكوثر ،أان ص احق الرااي  ،أان س ريرة ا فيا  ،أان
جاما اآلاي  ،أان م لف الش تا  ،أان مفرج الكراب  ،أان دافا الش قاة ،أان حافو الكلما  ،أان
خماطق األموا  ،أان حال املش كال  ،أان مزيل الش بها  ،أان ص نيعة الغزوا  ،أان ص احق
املعجزا  ،أان الزماإب األطو  ،أان اكم املفص ل ،أان حافو القرآن ،أان تبيان ااميان ،أان قس يم
اجلن ان ،أان ش اطر النريان ،أان مكلم الثعب ان ،أان ح اطم األواثن ،أان حقيق ة األداين ،أان عي
األعيان ،أان قرن األقران ،أان مي الشجعان ،أان فارس الفرسان ،أان س ا

212

مىت ،أان املمدوح هبل أتا ،أان شديد القو  ،أان حامل اللوا ،أان كاشف الرد  ،أان بعيد املد  ،أان
عص مة الور  ،أان ذكا الوغا ،أان قاتل من بغا ،أان موهوب الش يا ،أان أامة القي  ،أان ص فوة
الص فا ،أان كفو الوفا ،أان موخ ح القض ااي ،أان مس تودع الوص ااي ،أان معدن النص اف ،أان اأ
العف اف ،أان ص واب ا الف ،أان رج ل األعراف ،أان س ور املع ارف ،أان مع ارف العوارف ،أان
صاحق ااذن ،أان قاتل اجلن ،أان يعسوب الدين وصاهل امل مني وإماإب املتقي ،أان أو الصديقي،
أان ا بل املتي ،أان دعامة الدين ،أان ص حيفة امل من ،أان ذخرية املهيمن ،أان ا بل املتي ،أان دعامة
الدين ،أان ص حيفة امل من ،أان ذخرية املهيمن ،أان ااماإب اامي ،أان الدرع ا ص ي ،أان الض ارب
ابلس يفي ،أان الهتاعن ابلراي ،أان ص احق بدر وحني ،أان ش قيق الرس و  ،أان بعل البتو  ،أان
سيف هللا املسلو  ،أان أواإب الغليل ،أان شفاا العليل ،أان س ا املساال ،أان جنحة الوساال ،أان قالا
الباب ،أان مفرق ااحزاب ،أان س يد العرب ،أان كاش ف الكرب ،أان س اقي العهتاش ،أان الناام علا
الفراش ،أان اجلوهرة الثمينة ،أان ابب املدينة ،أان حكمة ا كمة ،أان واخ ا الش ريعة ،أان حافو
الهتريقة ،أان موخح ا قيقة ،أان مهتية الوديعة ،أان مبيد الكفرة ،أان أبو األامة ،أان الدوحة األصلية،
أان مفض ا الفض يلة ،أان خليفة الرس الة ،أان يدع البس الة ،أان وارث املةتار ،أان ظهري ااطهار،
أان عقاب الكفور ،أان مش كاة النور ،أان لة األمور ،أان زهرة النور ،أان بص رية البص اار ،أان ذخرية
اليخاار ،أان بش ارة البش ر ،أان الش فيا املش فا احملش ر ،أان ابن عم البش ري النيير ،أان طود
األطواد ،أان جود األجواد ،أان حلية ا لد ،أان بيض ة البلد ،أان صمص اإب اجلهاد ،أان جلس ة اآلس اد،
أان الش اهد املش هود ،أان العهد املعهود ،أان منحة املنااح ،أان ص الح املص اهل ،أان غمض ة الغوامأ،
أان ة اللواحو ،أان عيوبة اللفو ،أان أعجوبة ا فو ،أان نفيس النفااس ،أان غياث الض نك ،أان
س ريا الفتك ،أان رحيق الباع ،أان وقر األ اع ،أان ارث الوارث ،أان نفثة النافث ،أان جنق هللا ،أان
وج هللا ».
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وقا  « :قا ااماإب اهلماإب املتفق علا علو ش أن العلوإب واألعما  ،املتس ق ل دراري الفض ل
س لك الن م أبلس نة أهل الكما  ،ا افو الورع البارع العامل العامل العارف الكامل بال ش ك
ومرية ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصفهاين كتاب الفااق الالاق املسما اب لية:
وس ي د القوإب ،ا ق الش هود وابوب املعبود ،ابب م دين ة ا كم والعلوإب ورأس املة اطب ا
ومس تنب ااش ارا  ،راية املهتدين ونور املهتيعي وويل املتقي واماإب العادلي ،أقدمهم إجابة وإمياان،
وأقومهم قض ية وإيقاان ،وأع مهم حلما وأوفرهم علما :علي بن أيب طالق رخ وان هللا تعاىل علي ،
قدوة املتقي وزينة العارفي املنب عن حقااق التوحيد واملشري إىل لواما علم التفريد ،صاحق القلق
العقو  ،واللس ان الس ئو  ،وااذن الواعي والعهد الوا  ،فقأعيون الف  ،ووقا من فنون احملن،
فدفا الناكثي ووخا القاسهتي ودمغ املارقي .» ...
وشعر أيب زكراي النووي،
كما أورد كالإب العز ابن عبد السالإب عن لسان حا أمري امل مني
وكالإب الزرندي

ن م درر السمهتي  ...وقد تقدإب كل واحد

ال .

83

وقد أرس ل نور الدين علي بن امد بن الص باغ املالكي املكي إرس ا املس لَّم بعد ذكر حكم
بنور
قض ية ا نثا ،قا  « :فان ر رمحك هللا إىل اس تةراج أمري امل مني علي
ااماإب
علم واثقق فهم ما أوخح ب سبيل السداد وبي ب طريق الرشاد ،وأظهر ب جانق اليكورة علا
األنوثة من مادة ااَياد وحصلت ل هيه املنة الكاملة والنعمة الشاملة مبالح ة النيب علي
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الس الإب وتربيت إايه وحنوه علي وش فقت  ،فاس تعد لقبو األنوار وهتيأ لفيأ العلوإب واألس رار،
فص ار ا كم ة من ألف اظ ملتقهت ة والعلوإب ال اهرة والب اطن ة بف اده مرتبهت ة ،مل تز حب ار العلوإب
 :أان مدينة العلم وعلي اب هبا » (.)1
تتفجر من صدره ويهتفو عباهبا ،حىت قا
ترجم ل جنم الدين عمر بن فهد املكي وعده من علماا مكة املكرمة ،وأرخ وفات س نة ،855
وكيا تلمييه السةاوي (.)2
وقد وص ف أمحد بن عبد القادر العجيلي ( ذخرية املاب ) أبوص اف جليلة مثل « الش يخ »
و « ااماإب » وصرح بكون من علماا املالكية ،ونقل كلمات واعتمد عليها مواخا من كتاب .
وكيا عبد هللا بن امد املهتريي كتاب ( الرايض الزاهرة فضل آ بيت النيب وعنت الهتاهرة
) وهكيا اعتمد علا كتاب ( الفصو املهمة ) ونقل عن كل من :املولوي إكراإب الدين الدهلوي
( س عادة الكوني ) والبلةي القندوزي ( ينابيا املودة ) والس مهودي ( جواهر العقدين )
وا ليب ( إنس ان العيون ) والش يةاين القادري ( الص را الس وي ) والص فوري ( نزهة
اجملالس ) وابوب عامل ( تفس ريه ) والص بان ( إس عاف الراغبي ) والعدوي ا مزاوي (
مشارق األنوار ) والشبلنجي ( نور األبصار ).
هيا  ...وقد عده رش يد الدين خان  -تلميي ( الدهلوي )  ( -إيض اح لهتافة املقا )
علماا أهل السنة امل لفي فضاال أهل البيت عليهم الصالة والسالإب ،إذ ذكره واصفا إايه ب «
الشيخ اجلليل » وذكر كتاب ( الفصو املهمة ) .وكفا بيلك حجة قاهرة علا ثقت واعتباره ،وبينة
زاهرة علا جاللت واشتهاره.
____________________
( .)1الفصو املهمة معرفة األامة.19 :
( .)2الضوا الالما .284 / 5
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84

وقد أثبت عب د الرمحن بن ام د بن علي بن أمحد البس هتامي ا نفي حديث مدين ة العلم
كتاب ( درة املعارف ا ِلهلية األس رار ا رفية ) علا ما نق ل عن البلةي حيث قا  « :مث إن
ااماإب عليا كرإب هللا وجه ورث علم األس رار وا روف من س يدان ومواان امد رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » (.)1
وإلي ا ِلشارة بقول

،

ترجم ل الس ة اوي بقول  « :عب د الرمحن بن ام د بن علي بن أمح د ،أو أمح د ابن علي
البس هتامي ا نفي ،ممن أخي عن العز امد بن اعة س نة بض ا وااين مااة ،ومتيز علم
ا روف ،ول في مشس اآلفاق

علم ا روف واألوفاق ،وكان حيا سنة إحد وأربعي » (.)2
85

أثبت مشس الدين امد بن ب بن علي اجليالين الالهجي النورخبشي
____________________
( .)1ينابيا املودة.400 :
( .)2الضوا الالما .284 / 4
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( مفاتيح ا ِلعجاز

حديث مدينة العلم ،خ من فض اال ألمري امل مني
بشرح قول :
« زهر س اية ك او گش ت حاص ل
وقد ذكر حاجي خليفة كتاب امليكور

ش رح گلش ن راز)

در آخر ش د يكا دي ر مق اب ل »

ش روح « گلش ن راز » حيث قا « وش رح م فر

الدين علي الش ريازي ،والش يخ مشس الدين امد بن ب بن علي الالهجي اجليالين النورخبش ي
شرحا فارسيا ممزوجا اه مفاتيح ااعجاز ،بيض ذي ا جة سنة .)1( » 877
86

وقد أثبت مشس الدين أبو ا ري امد بن عبد الرمحن الس ةاوي املص ري وحقق حديث مدينة
العلم كتاب ( املقاصد ا سنة ) حيث قا :
« حديث أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،ا اكم املناقق من مس تدرك  ،والهت اين معجم
الكبري ،وأبو الش يخ ابن حيان الس نة ل  ،وغريهم ،كلهم من حديث أيب معاوية الض رير عن
األعمش عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا ب بزايدة فمن أراد العلم فليأ الباب.
 :إن
ورواه النم يي املن اق ق من ج امع  ،وأبو نعيم ا لي ة وغريمه ا من ح دي ث علي
النيب

قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.

____________________
( .)1كشف ال نون .1505 / 2
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قا الدارقهتين العلل عقق اثنيهما :إن حديث مض هترب غري اثبت .وقا النميي :إن
منكر .وكيا قا ش ية البةاري وقا  :إن ليس ل وج ص حيح .وقا ب بن معي  -فيما
حكاه ا هتيق اتريخ بغ داد  :-إن ك يب ا أص ل ل  .وقا ا اكم  -عقق أوهلما  :-إن
ص حيح ااس ناد .وأورده ابن اجلوزي من هيين الوجهي املوخ وعا  ،ووافق اليهيب وغريه علا
ذلك ،وأش ار إىل هيا ابن دقيق العيد بقول  :هيا ا ديث مل يثبتوه وقيل إن ابطل ،وهو مش عر
بتوقف فيما ذهبوا إلي من ا كم بكيب  ،بل ص رح العالاي ابلتوقف ا كم علي بيلك فقا :
وعندي في ن ر ،مث بي ما يش هد بص حت  ،لكون أيب معاوية راوي حديث ابن عباس حدث ب ،
فزا احمليور ممن هو دون  ،قا  :وأبو معاوية ثقة حافو ت ابفراده كابن عيينة وغريه ،فمن حكم
علا ا ديث ابلوخ ا ما ذلك فقد أخهتأ ،قا  :وليس هو من األلفاظ املنكرة ال أتابها العقو ،
بل هو كحديث أرحم أم أبم  -يعين املاخي .-
وهو صنيا معتمد ،فليس هيا ا ديث بكيب.
خص وص ا وقد أخرج الديلمي مس نده بس ٍ
ند خ عيف جدا عن ابن عمر مرفوعا :علي بن أيب
طالق ابب حهتة فمن دخل في كان م منا ومن خرج من كان كافرا.
ومن حديث أيب ذر رفع  :علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي حب إميان
وبغض نفاق والن ر إلي عبادة.
ومن حديث ابن عباس رفع  :أان ميزان العلم وعلي كفتاه وا سن وا سي خيوط  .ا ديث.
وأورد ص احق الفردوس  -وتبع ابن امليكور بال اس ناد  -عن ابن عباس رفع  :أان مدينة العلم
وأبوبكر أساسها وعمر حيهتافا وعثمان سقفها وعلي ابهبا.
وعن أنس مرفوعا :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ومعاوية حلقتها.
وابجلملة ،فكلها خعيفة ،وألفاظ أكثرها ركيكة ،وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن.
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وقد رو النميي أيض ا والنس ااي وابن ماجة وغريهم من حديث حبش ي بن جنادة مرفوعا:
علي مين وأان من علي ا ي دي عين إا أان أو علي » (.)1
اليمين تر ة مفص لة ذكر فيها ش يوخ وتص انيف وما قيل حق من
1
س اار العلماا ،وقد وص ف أو الن ة ب « الش يخ العالمة الرحلة ا افو » وقا  « :مل خيلف
بعده مثل جمموع فنون  ...وأما مقروات ومس موعات فكثرية جدا ا تكاد تنحص ر ،وأخي عن
اع ة ا ص ون ،حىت بلغ ت ع دة من أخ ي عن زايدة عن أربعم اا ة نفس ،وأذن ل غري واح د
ابلفتاا والتدريس واامالا ...
وكان ش ية ش يخ ااس الإب ابن حجر ب ويثين علي وينوه بيكره ويعرف بعلو فةره ،ويرجح
علا س اار اعت املنس وبي إىل ا ديث وص ناعت  ...ومما وص ف ب بعأ ا فاظ :هو و هللا بقية
من رأيت من املشايخ ،وأان و يا طلبة ا ديث ابلبالد الشامية والبالد املصرية وساار بالد السالإب
عي ا علي  ،و هللا م ا أعلم الوجود ل ن ريا .وق ا غريه :هو اآلن من األفراد علم ا دي ث
اليي اش تهر في فض ل وليس بعد ش يخ ااس الإب ابن حجر في مثل  ...وقا آخر :هو اليي
انعقد علا تفرده اب ديث النبوي اا اع ،وان كثرة اطالع وحتقيق لفنون بلغ ما ا يس تهتاع،
ودونت تص انيف واش تهر  ،وثبت س يادت هيا الفن النفيس وتقرر  ،ومل خيالف أحد من
العقالا جاللت ووفور ثقت وداينت وأمانت  ،بل ص رحوا أب عهم أبن هو املرجوع إلي التعديل
والتجريح والتحس ي والتص حيح ،بعد ش ية ش يخ ااس الإب ابن حجر حامل راية العلوإب واألثر
.)2(»...
____________________
( .)1املقاصد ا سنة.97 :
( .)2النور السافر.16 :
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( ش رح الش ماال ) إذ وص ف ب « الش يخ ااماإب الرحلة ،حافو
2
العص ر مس ند مص ر ،اليي تفرد زمان بعلو ا ِلس ناد ورفعة الش أن ،حىت أذعن جلاللة قدره أجلة
أامة الدوران ».
( عج ال ة املراك ق وبغي ة الهت ال ق ) بقول  « :ا افو الكبري العلم
3
الش هري خامتة ا فاظ بال نزاع ،ولد بربيا األو س نة  821ابلقاهرة  ...إماإب جليل القدر وخا
حفاظ العصر .تو سنة  901ابملدينة الشريفة ».
تر ة مفصلة كيلك (.)1
4
87

ولقد أثبت حس ي بن علي الكاش في املعروف ابلواعو البيهقي

ذكر مواان أمري امل مني

وبيان فضاال ومناقب  ...من كتاب الشهري ( روخة الشهداا ).
وغري خفي أن كتاب ( روخ ة الش هداا ) من الكتق املعروفة ال اعتىن هبا العلماا قا

(

كش ف ال نون ) « روخ ة الش هداا فارس ي س ي بن علي الكاش في املعروف ابلواعو البيهقي
املتوىف س نة  ،910وتر الفض ويل امد بن س ليمان البغدادي املتوىف س نة  970و اه حديقة
الس عداا قا في  :اقتديت بروخ ة الش هداا أص ل التأليف وأ قت الفوااد من الكتق ،فكان
كتااب مستقال كما مر

ا اا ،وتر أيضا اجلامي املصري املتوىف سنة ،و اه سعاد انم  ،قا :

____________________
( .)1البدر الهتالا .184 / 2
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اقتفيت اثره غري أين أورد اآلاي واألحاديث

خال ا كااي .)1( » ...
88

لة من مصنفات :
لقد رو جال الدين السيوطي حديث مدينة العلم وأثبت وحقق
قا ( القو اجللا ) « ا ديث الس ادس عش ر  -وعن  -أي علي كرإب هللا وجه  -إن
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج أبو نعيم املعرفة.
رسو هللا
ا ديث الس ابا عش ر عن جابر :إن رس و هللا
أراد العلم فليأ الباب .أخرج ا اكم وتعقق.
ا ديث الثامن عش ر  -عن ابن عباس :إن رس و هللا
فمن أراد العلم فليأت من ابب  .أخرج الهت اين ».

قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا

وقد قا الس يوطي أو كتاب ( القو اجللي ) « :وبعد ،فهيه نبية من قهترة من قهترا
حبار زاخرة ،أورد فيها يس ريا من املناقق الباهرة ،لس يدان علي كرإب هللا وجه  ،ملقبة ابلقو اجللي
فض اال علي ،وخ منتها أربعي حديثا خمتص رة متبعة ابلعزو ملةرجيها وبعأ غريق ألفاظها
ومش كل معانيها ،و هللا أس أ أن يتحفين ابلقبو  ،وأن يرزقين ب كة ااس تمس ا حبق آ البيت
أشرف مأمو ».
وقد عده ( الدهلوي )

( رسالة أصو ا ديث ) واملولوي صديق حسن

____________________
( .)1كشف ال نون .926 / 1
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خان القنوجي ( ا هتة ذكر الص حاح الس تة ) كتق أحاديث املناقق ال ص نفها كبار
احملدثي ،حيث قاا  -واللفو للثاين  « :-وأحاديث املناقق واملثالق تس ما علم املناقق ،وفيها
أيض ا تص انيف عديدة متنوعة ،وقد أفرز بعأ احملدثي مناقق بعض هم عن بعأ س يما مناقق
اآل واألص حاب لغرض تعلق ب  ،كمناقق قريش ،ومناقق األنص ار ،ومناقق العش رة املبش رة
املس ماة ابلرايض النض رة مناقق العش رة املبش رة للمحق الهت ي ،وذخاار العقىب مناقق ذوي
القرىب ،وحلبة الكميت مناقق أهل البيت ،والديباج مناقق األزواج .وص نفت كتق كثرية
مناقق ا لفاا الراشدين كالقو الصواب مناقق عمر ابن ا هتاب ،والقو اجللي مناقق
دمش ق من

علي ،وللنس ااي رس الة طويلة الييل مناقب كرإب هللا وجه  ،وعليها ان الش هادة
».
أيدي نواصق الشاإب ،لفر تعصبهم وعداوهتم مع
وقا السيوطي ( ا اجلواما ) « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ومن أراد العلم فليأ الباب:
وتعقق عن جابر ،ك وتعقق ،وا هتيق عن ابن عباس.
أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أبو نعيم املعرفة عن علي.
أان مدينة العلم وعلي ابهبا ومن أراد العلم فليأت من ابب  .طق عن ابن عباس » ()1
ورواه ( اجلاما الص غري ) بقول  « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.

عق عد طق »
( ال درر املنتثرة األح ادي ث املش تهرة ) « :ح دي ث أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا.
وق ا
النميي من حديث علي وقا منكر ،وأنكره البةاري أيضا ،وا اكم مستدرك من حديث ابن
( )2

عباس وقا  :صحيح ،قا اليهيب :بل هو موخوع
____________________
( .)1ا اجلواما .388 / 1
( .)2اجلاما الصغري من أحاديث البشري النيير بشرح املناوي .47 / 3
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وقا أبو زرعة :كم خلق افتض حوا في  ،وقا ب بن معي :ا أص ل ل  ،وكيا قا أبو حا و ب
بن س عي د ،ق ا ال دارقهتين :غري اثب ت ،وق ا ابن دقيق العي د:مل يثبتوه ،وذكره ابن اجلوزي
املوخوعا .
وقا ا افو أبو س عيد العالاي :الص واب أن حس ن ابعتبار طرق ا ص حيح وا خ عيف،
فضال عن أن يكون موخوعا.
قلت :وكيا قا شيخ ااسالإب ابن حجر فتو ل  ،وقد بسهتت كالإب العالاي وابن حجر
التعقبا ال يل علا املوخوعا » (.)1
وقا ( اتريخ ا لفاا ) « :وأخرج البزار والهت اين األوس عن جابر بن عبد هللا ،وأخرج
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .هيا حديث
النميي وا اكم عن علي قا قا رس و هللا
حس ن علا الص واب ا ص حيح كما قا ا اكم وا موخ وع كما قال اعة منهم ابن اجلوزي
والنووي ،وقد بينت حال التعقبا علا املوخوعا » (.)2
وتعقق ( النكت البديعا علا املوخ وعا ) علا ابن اجلوزي حكم بوخع قااال« :
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،أورده من حديث علي وابن عباس .قلت :حديث علي
حديث
أخرج النم يي وا اكم ،وح دي ث ابن عب اس أخرج ا اكم والهت اين ،وح دي ث ج ابر أخرج
هيا ا ديث بفص ل طويل س قت

ا اكم .وتعقق ا افو أبو س عيد العالاي علا ابن اجلوزي
األصل وملةص أن قا :
هيا ا ديث حكم ابن اجلوزي وغريه بوخ ع  ،وعندي ذلك ن ر ،إىل أن قا  :وا اص ل أن
ينتهي بهترق إىل درجة ا س ن احملت ب  ،وا يكون خ عيفا فض ال عن أن يكون موخ وعا .ورأيت
في فتو قدمت للحافو ابن حجر فكتق عليها :هيا ا ديث أخرج ا اكم املس تدر وقا
إن صحيح ،وخالف ابن
____________________
( .)1الدرر املنتثرة ااحاديث املشتهرة.23 :
( .)2اتريخ ا لفاا.170 :
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اجلوزي فيكره املوخ وعا وقا  :إن كيب ،والص واب خالف قوليهما معا ،وأن ا ديث من
قس م ا س ن ا يرتقا إىل الص حة وا ينح إىل الكيب ،وبيان ذلك يس تدعي طوا .ولكن هيا
هو املعتمد ،هيا لف حبروف ».
وكيا فعل ( اللئايل املص نوعة ) وانتقد حكم ابن اجلوزي مس تش هدا بكلما ا اكم
وا هتيق والعالاي وابن حجر العسقالين .)1( ...
وهكيا ( قو املغتيي علا جاما النميي ) حيث ش يد أركان وأثبت بكالإب العالاي وابن
حجر املتقدمي الهما.
بل حكم بص حت كتاب ( ا اجلواما ) حيث قا ما نص  « :قا النميي وابن جرير
معا :ثنا إ اعيل بن موس ا الس ري أان امد بن عمر الرومي عن ش ريك عن س لمة بن كهيل عن
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
س ويد بن غفلة عن الص ناحبي عن علي قا قا رس و هللا
حل .قا النميي :هيا حديث غريق ،و نس ةة :منكر ،ورو بعض هم هيا ا ديث عن
ش ريك ومل ييكروا في عن الص ناحبي وا نعرف هيا ا ديث عن أحد من الثقا غري ش ريك ،و
الباب عن ابن عباس.
وقا ابن جرير :هيا خ عندان صحيح ،وقد َيق أن يكون علا ميهق اآلخرين سقيما غري
إا من هيا الوج .
ص حيح لعلتي :إحدامها أن خ ا يعرف ل خمرج عن علي عن النيب
واألخر  :إن س لمة بن كهيل عندهم ممن ا يثبت بنقل حجة ،وقد وافق عليا رواية هيا ا
غريه :حدثين امد بن إ اعيل الفزاري ثنا عبد الس الإب بن ص اهل اهلروي ثنا أبو
عن النيب
 :أان مدينة العلم وعلي
معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
ابهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا .حدثين إبراهيم بن موس ا الرازي  -وليس ابلفراا  -ثنا أبو
معاوية اسناده مثل  ،هيا الشيخ ا أعرف وا عت من غري هيا ا ديث انتها كالإب ابن جرير.
____________________
( .)1اللئايل املصنوعة .332 / 1
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وقد أورد ابن اجلوزي املوخ وعا حديث علي وابن عباس وأخرج حديث ابن عباس وقا :
ص حيح ااس ناد .ورو خ اترخي عن ب بن معي أن س ئل عن حديث ابن عباس فقا :
هو صحيح .وقا عد حديث ابن عباس :ان موخوع.
وقا ا افو ص الح الدين العالاي :قد قا ببهتالن أيض ا اليهيب امليزان وغريه ،ومل أيتوا
ذلك بعلة قادحة س و دعو الوخ ا دفعا ابلص در .وقا ا افو ابن حجر لس ان  :هيا
ا ديث ل طرق كثرية مس تدر ا اكم أقل أحواهلا أن يكون للحديث أص ل ،فال ينبغي أن
يهتلق القو علي ابلوخ ا ،وقا فتو ل  :هيا ا ديث أخرج ك املس ت در وقا  :ان
ص حيح ،وخالف ابن اجلوزي فيكره املوخ وعا وقا ان كيب ،والص واب خالف قوليهما معا
وإن ا ديث من قس م ا س ن ،ا يرتقي إىل الص حة وا ينح إىل الكيب ،وبيان ذلك يس تدعي
طوا ولكن هيا هو املعتمد ذلك انتها.
وق د كن ت أجي ق هب يا اجلواب دهرا إىل أن وقف ت علا تص حيح ابن جرير دي ث علي
هتييق اآلاثر ،ما تص حيح ديث ابن عباس ،فاس تةر هللا تعاىل وجزمت ابرتقاا ا ديث
عن رتبة ا سن إىل مرتبة الصحة .و هللا أعلم » ()1
وص نف الس يوطي جزا طرق حديث أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،كما نص علا ذلك
فهرس ت مص نفات الكتق ال ص نفها
لنفس ( حسن احملاخرة ).

فن ا ديث وتعلقات  ،وقد أورد الفهرس ت

تر ت

تر ة مهتولة ( لواقح األنوار ) نلةص ها فيما يلي « :ومنهم ش يةنا وقدوتنا
1
إىل هللا الش يخ جال الدين الس يوطي تعاىل ،وقد ذكر الش يخ عبد القادر الشاذيل بعأ مناقب
جزا ،وها أان ملةص لك عيون فأقو
____________________
( .)1ا اجلواما .388 / 1
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وابهلل التوفيق :كان الش يخ جال الدين رمح هللا تعاىل جمبوا علا ا ص ا ا ميدة اجلميلة من
ص فاا الباطن وس المة الس ريرة وحس ن ااعتقاد ،زاهدا ورعا جمتهدا العلم والعمل ،ول من
امل لفا أربعمااة وس تون م لفا ميكورة فهرس ت كتب من عش ر جملَّدا إىل ما دوفا ،وانتش ر
يقو  :قد رزقين هللا تعاىل التبحر س بعة علوإب :التفس ري وا ديث
م لفات البالد ،وكان
يا آا
يقو  :ق د بلغ ت مق اإب الكم ا
والفق والنحو واملع اين والبي ان والب ديا ،وك ان
ااجتهاد املهتلق املنتسق ،وصرحت بيلك حتداث بنعمة هللا تعاىل ،قا  :وأما أان فأحفو ماا ألف
ح دي ث ،ولو وج د أكثر ف ت  ،ولعل ا يوج د علا وج األرض اآلن أكثر من ذل ك ،وأم ا
ااجتهاد الفق فقد ألفنا في كتبا ،وكان يقو  :ما أجبت ق عن مس ألة إا وأعدد هلا جوااب
بي يدي هللا عز وجل إ ْن سئلت عن .
أعلم أه ل زم ان ابلفق وا دي ث وفنون  ،ح اف ا متفنن ا ،يعرف غري ق ألف اظ
وك ان
يق ة ،ومناقق الشيخ كثرية مشهورة ».
َيتما ابلنيب
واستنبا األحكاإب ،وكان
« و يوإب اجلمعة وقت العص ر اتس ا عش ر اد األوىل ،س نة إحد
2
عش رة تو الش يخ العالمة ا افو أبو الفض ل جال الدين  ...الس يوطي املص ري الش افعي ...
ووص لت مص نفات و س تمااة مص نف ،س و ما رجا عن وغس ل  ،وويل املش يةة مواخ ا
يا ذلك وانقهتا إىل هللا ابلروخ ة ،وكانت ل كراما وعلم

متعددة من القاهرة ،مث إن زهد
غالبها بعد وفات .)1( » ...
( مقاليد األس انيد ) بقول  « :هو ااماإب ا افو أبو الفض ل  ...ل
3

التص انيف ال عم نفعها وع م نفوس ذوي الكما وقعها ،واغتب هبا الش ادي والبادي،
وانتجا إىل خصيق مرعاها ا اخر والبادي ،وقد
____________________
( .)1النور السافر عن أخبار القرن العاشر .58 - 54
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أفرد أ ااها جزا .» ...
 - 4ووص ف امد بن يوس ف
ااسالإب بقية اجملتهدين األعالإب ».

أو ( س بل اهلد والرش اد ) ب

« ش يةنا حافو

ب « ا افو الكبري ااماإب اجلال » (.)1
5
املالكي ( فتح املتعا مدح النعا ) ب « جمدد املااة التاسعة ومقرب الفوااد
6
الشاسعة اجلال السيوطي ».
ب « شيخ ااسالإب ا افو الزاهد اجلاما بي العلم والدين السالك سبيل السادة
7
األقدمي » (.)2
واجلدير ابليكر :إن الس يوطي ش يخ مش ايخ والد ( الدهلوي ) كما ( الرش اد إىل مهما
ااسناد ) حيث قا  « :فصل :قد اتصل سندي وا مد هلل بسبعة من املشايخ اجللة الكراإب األامة
القادة األعالإب من املشهورين اب رمي احملنمي اجملما علا فضلهم من بي ا افقي ...
فص ل :س ند ه اا املش ايخ الس بعة ينتهي إىل اامامي ا اف ي القدوتي الش هريين بش يخ
ااسالإب زين الدين زكراي والشيخ جال الدين السيوطي .» ...
كما أن من مش اخي س لس لة التص وف وا رقة كما ( اانتباه س الس ل أولياا هللا ) وقد
ذكر ذلك ولده ( الدهلوي )

( رسالة أصو ا ديث ) أيضا.
89

وقد رواه نور الدين علي بن عبد هللا السمهودي وأثبت إذ قا  « :وقد أخرج
____________________
( .)1فيأ القدير شرح اجلاما الصغري  -مقدمة الكتاب.
( .)2السم اجمليد.86 :
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أن ا عمر يقو لعلي رخ ي هللا عنهما  -وقد س أل
ابن الس مان عن أيب س عيد ا دري
عن ش يا فأجاب ففرج عن  :-ا أبقاين هللا بعد اي علي .قا الزين العراقي ش رح التقريق
 :أقضاان علي ،وكان يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو حسن .انتها،
قا عمر
تر ة علي
وهيا التعوذ رواه الدارقهتين وغريه ولف  :أعوذ ابهلل من معض ٍلة ليس هلا أبو حس ن ،و رواية ل
عن أيب س عيد ا دري قا  :قدمنا ما عمر مكة ومع علي بن أيب طالق فيكر ل علي ش يئا فقا
عمر :أعوذ ابهلل أن أعيش قوٍإب لست فيهم اي أاب ا سن قالوا :وإمنا مل يول شيئا من البعوث ألن
كان ميسك عنده ألخي رأي ومشاورت  .وأخرج ا افو اليهيب عن عبد امللك بن أيب سليمان قا :
ذكر لعهتاا أكان أحد من أصحاب رسو هللا
قلت :وهيا وأشباه مما جاا فضيلة علي
ابهبا ،رواه ااماإب أمحد الفض اال عن علي

أفق من علي؟ قا  :ا و هللا ما علمت .
هيا الباب شاهد ديث أان مدينة العلم وعلي
وا اكم املناقق من مس تدرك  ،والهت اين

الس نة ل  ،وغريهم ،كلهم عن ابن عباس مرفوعا بزايدة:

معجم الكبري ،وأبو الش يخ ابن حيان
فمن أراد العلم فليأ الباب.
ورواه النميي من حديث علي مرفوعا :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وقا النميي عقق هيا:
إن منكر ،وكيا قا ش ية البةاري ،وقا ا اكم عقق األو  :إن ص حيح ااس ناد ،وأورده ابن
اجلوزي ما الثاين املوخوعا .
وقا ا افو أبو س عيد العالاي :الص واب أن حس ن ابعتبار طرق ا ص حيح وا خ عيف،
فضال عن أن يكون موخوعا ،وكيا قا ا افو ابن حجر فتو ل » (.)1
____________________
( .)1جواهر العقدين  -خمهتو .
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ترجم ل وأثىن علي واعتمد علا كلمات
ااعالإب  ...راجا:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الكتاب امليكور وغريه جل من أتخر عن من العلماا

( الضوا الالما ).
( ذيل الضوا الالما ).
( ا ِلعالإب أبعالإب بيت هللا ا راإب ).
( النور السافر ).
( عجالة الراكق وبلغة الهتالق ).
( سبل اهلد والرشاد ).
( وسيلة املاب ).
( الصرا السو ).
( جيب القلوب ).
( بلغة املسري ).

11

( كفاية املتهتلا ).
( تنضيد العقود السنية ).
( ا ِلشاعة ) و ( النواقأ ).
( مفتاح النجا ).

15

( ذخرية املاب ).
( البدر الهتالا ).
( إيضاح لهتافة املقا ).

12
13
14
16
17

( إزالة الغي ).
18
وقد أوردان ش هترا من عبارا ه اا القوإب جملد ( حديث الغدير ) .وان ر :الض وا الالما 5
 ،245 /البدر الهتالا  ،470 / 1النور السافر .60 - 85
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قا ( كش ف ال نون ) « :جواهر العقدين فض ل الش رفي ش رف العلم اجللي والنس ق
العلي ،للسيد نور الدين أيب ا سن علي بن عبد هللا السمهودي املدين الشافعي املتوىف سنة إحد
عش رة وتس عمااة ،وهو جملد أول  :ا مد هلل اليي أعز أولياا اخل ،رتق علا قس مي األو
فضل العلم والعلماا وفي ثالثة أبواب ،والثاين فضل أهل البيت النبوي وشرفهم وفي ذسة عشر
اباب ،ذكر أن فرغ من أتليف سنة .)1( » 898
الكتق ال ألفها علماا أهل الس نة

وقد ذكر رش يد الدين خان كتاب ( جواهر العقدين )
مناقق أهل البيت النبوي عليهم الصالة والسالإب.
كما ي هر اعتباره من كالإب السمهودي نفس خهتبة الكتاب.
90

وقد اعنف فض ل هللا بن روزهبان ا نجي الش ريازي  -ما ما هو علي من التعص ق والتعنت -
( ابهت ا الب اط ل ) جواب كالإب العالم ة ا لي
بص ح ة ح دي ث م دين ة العلم ،إذ ق ا
ِلثبا ا ِلمامة ،مث اس تش هاده حبديث النميي ص حيح :
واس تدال أبعلمية أمري امل مني
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.
أن رسو هللا
قا ابن روزهبان « :ما ذكره املص نف من علم أمري امل مني فال ش ك
والناس اتاجون إلي في وكيف ا؟ وهو وصي النيب صلا هللا
____________________
( .)1كشف ال نون .614 / 1
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أن من علماا األمة،

علي وس لم إبالغ العلم وبدااا حقااق املعارف ،فال نزاع ألحد في ٍ .وأما ما ذكره من ص حيح
النميي فصحيح ».
وقا واب قول « التاس ا عش ر :مس ند أمحد بن حنبل وص حيح مس لم قا  :مل يكن أحد
يقو س لوين إا علي بن أيب طالق .وقا رس و هللا

 :أان

من أص حاب رس و هللا
مدينة العلم وعلي ابهبا » قا :
« هيا يد علا وفور علم واس تحض اره أجوبة الوقااا واطالع علا العلوإب واملعارف ،وكل
هيه األمور مسلمة ،وا دليل علا النص .» ...

فه يا من اعناف بص ح ة ح دي ث م دين ة العلم ما م ا هو علي من العن اد واللج اج ما ا ق
وأهل  ،فالعجق من ( الدهلوي ) كيف تفوه ابلهتعن سند هيا ا ديث؟
ترجم ل مشس الدين الس ةاوي ( .)1وأثىن علي رش يد الدين خان الدهلوي ،واعتمد علا أقوال
خمتلف كتب  ،كما نس علا منوال وتبع خرافات حيدر علي ص احق ( منتها الكالإب )
مواخا من كتاب .
وابجلملة ،فهو من أكابر ادثي أهل السنة ،ومن مشاهري متكلميهم ،وقد ذكران تر ت
( حديث الهتري ).
91

وقا عز الدين عبد العزيز عمر املعروف اببن فهد اهلامشي املكي ،بن ة
____________________
( .)1الضوا الالما .171 / 6
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جملد

:
مواان علي
« مفرق الكت اا ق ومفرج النواا ق ،عض نفر اهليج اا بال مري ة وهزبر املع اما من غري م ا فري ة،
معدن الفض اال وطيق الش ماال ،ذي العد العميم والفض ل اجلس يم اجملما علا كما س يادت ،
املتفق علا ش دة إابا وفر ش جاعت  ،ذي الس بق واألخوة واملنعة والفتوة ،زوج البتو وابن عم
الرس و  ،ليث بين غالق ذي الفض اال واملناقق ،أمري امل مني علي اليي فض ل بي األانإب جلا،
علي من رب الرمحة والرخوان ما اختلف امللوان:
حبس ام ج اب ال دايجي وال لم
لي ث ا روب امل دره الض رغ اإب من
ص هر الرس و أخوه ابب علوم
ال زه د وال ورع الش

أقض ا الص حابة ذو الش ماال والش يم

دي د ش ع اره

وداثره ال ع د ال ع م ي م م ا ال ك رإب

ج وده م ا ال ب ح ر م ا ال ت ي ار م ا

ك ل الس يو وم ا الغوادي وال دمي

ول الش ج اع ة والش ه ام ة وا ي ا

اح ة والبالغ ة وا كم

م ا ع ن ن م ا غ ريه

وك يا الفص

ال ب أس م ا

أس د الش ر مع إذا ا رب اص هتلم

م ا جن ل س اع دة البليغ ل دي م ا

س ح ب ان إن ن ث ر ال ك الإب وإن ن م

ح از الفض اا ل كله ا س بح ان من

من فض ل أعهت اه ذا من الق دإب

نص ر الرس و وكم ف داه في ا ل
ك ل أق ر ب فض
فعلي

ل

م ن جن ل ع م فض ل
أم ر ج ل ي

ح ق ا وذا

م ين أل ف أل ف حت ي ة

ل ل ة ل ق عم

ع ل ي م ا ان ب ه م

وعلا الص حابة كلهم أهل اليمم »

()1

بقول  « :عب د العزيز بن عمر بن ام د بن ام د بن أيب ا ري ام د العز أبو
1
فارس وأبو ا ري ،ابن ص احبنا النجم أيب القاسم اهلامشي املكي الش افعي ويعرف كس لف « ابن فهد
» .برع

ا ديث طلبا وخبهتا  ...وأذنت

____________________
( )1غاية املراإب أبخبار سلهتنة البلد ا راإب  -تر ة أمري امل مني
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.

الت دريس وااف ادة والتح دي ث ،وك يا أذن ل اجلوجري ت دريس الفق والنحو وااف ادة،
ل
واحمليوي خ من اع ة إقراا األلفية ،وليس بع د أبي ببالد ا جاز من ي داني ا ديث ،ما
املش اركة الفض اال ،وجودة ا والفهم ،و يل اهليئة وعلي اهلمة ،واملروة والتةلق ابألوص اف
اجلميلة ،والتقنا ابليسري وإظهار التجمل وعدإب التشكي ،وهو حسنة من حسنا بلده » (.)1
ابن فهد وقا  « :وبعد امل لف انفرد هبا وص ار ش يخ احملدثي فيها ،وأخي عن
 2ابن
غالق مروايت خلق من أهلها والقادمي عليها .)2( » ...
املكي كتاب ( كفاية املتهتلا ) اليي ا في مرواي ش ية حس ن
 3وقا
العجيمي ما نص  « :املوطأ رواية أيب عبد الرمحن عبد هللا بن س لمة القعنيب تعاىل  -أخ ب
عن ااماإب ص في الدين أمحد بن امد القش اش ي عن الش يخ عبد الرمحن بن عبد القادر بن فهد
اهلامشي عن عم الرحلة امد جار هللا ابن الرحلة عز الدين عبد العزيز ابن ا افو عمر ابن ا افو
تقي ال دين بن فه د ق ا أخ ين وال دي عمر بن فه د ما ابن عم ش يةن ا ا هتي ق ا ق ال دين
النويري .» ...
ويس تفاد من هيه العبارة أيض ا كون « عبد العزيز بن فهد » من مش ايخ « الش يخ حس ن
العجيمي » املعلوإب كون أحد الس بعة من مش ايخ « ش اه ويل هللا الدهلوي » ،فهو إذن من ش يوخ
مشايخ والد ( الدهلوي ).
____________________
( .)1الضوا الالما .224 / 4
( .)2ذيل الضوا الالما .وتوجد تر ت شيرا اليهق .100 / 8
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92

ولقد أثبت ش هاب الدين أمحد بن امد القس هتالين الش افعي حيث قا

ذكر أ اا الرس و

 « :واليي رأيت كالإب ش يةنا القو البديا ،والقاخ ي عياض الش فاا ،وابن العريب
القبس وااحكاإب ل  ،وابن س يد الناس ،وغريهم ،يزيد علا األربعمااة ،وقد س ردهتا مرتبة علا
حروف املعجم ».
مث ذكر
1

حرف امليم أ اا ل

منها « مدينة العلم » (.)1

( الضوا الالما .) 103 / 2

2

( ذيل الضوا الالما ).
( لواقح األنوار ).
( النور السافر.) 113 :
( مقاليد األسانيد ).

6

( السم اجمليد.) 97 :
( كفاية املتهتلا ).
( البدر الهتالا .) 102 / 1

3
4
5
7
8

____________________
( .)1املواهق اللدنية .183 / 1
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( بستان احملدثي ).
9
( احتاف النبالا املتقي ).
10
قا ابن فهد « :كثر م لفات واش تهر  ،منها املواهق اللدنية ابملنح احملمدية ع يم ابب ،
وإرشاد الساري علا صحيح البةاري مزجا أربا جملدا  ،وش رح صحيح مس لم مثل مل يكمل ،
ليلة اجلمعة س ابا احملرإب س نة
واش تهر ابلص الح والتقش ف علا طريق أهل الفالح  ...ما
 ... 393ومل خيلف بعده مثل  .نفعنا هللا ب كات ».
93

ولقد أثبت جال الدين امد بن أس عد الدواين الص ديقي حديث مدينة العلم إذ قا
ش رح الزوراا ) ما نص  « :فأو ما أقو  :إن هليه الرس الة ش أان وهو :إين رأيت منامي -

(

خارج بغداد ظاهر دار السالإب علا قرب من شاط الزوراا  -أمري امل مني يعس وب املوحدين عليا
كرإب هللا وجه مبش رة طويلة اص لها :إن كرإب هللا وجه كان ملتفتا إيل بن ر العناية ،ومعتنيا
بشأين بهتريق الكالا  ،فصار ذلك ابعثا علا أن أعلق رسالة معنوية اب العايل مت كا ب  ،وأتلوها
علا روخ ت املقدس ة وقت التش رف بزايرت وااكتحا بنور تراب عتبت  ،وكنت منددا تعيي
املقص د تلك الرس الة ،فتارة كنت أعزإب أن اكتبها حتقيق ماهية العلم ملناس بة قو النيب
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وأخر خيهتر ببايل غري ذلك ،ومل يتعي ش يا من ا واطر،
إىل أن وفقين هللا تعاىل لالس تس عاد بلثم العتبة القدس ية الغروية واملقدس ة ا اارية علا النيب وعلا
ساكنيهما الصالة والسالإب ،مث بعد املراجعة سألين واحد من أصحايب املستعدين
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لدر ا قااق ممن كان ل در رااق وذهن فااق ،كرمي الش يم والس جااي ،حس ن ااس م واملس ما،
وقد قرأ علي كتاب حكمة ااش راق للش يخ األجل وا كيم األكمل ش هاب الدين الس هروردي،
وكنت أقرر ل أثناا مباحثة هيا الكتاب طرفا من الس وانح ،وأملي علي بعض ا من اللوااح ،أن
أ عها ل رس الة ،فص ار س ال س ببا ل ِإلقداإب علا هيه الرس الة ،فاجتما مقاص دها خاطري
أقرب من س اعة وكنت ذاهال عن املقص د األو إىل أن أمتمت  ،فلم ا ن ر فيها بعد التماإب،
وج دهت ا بعينه ا هي ال ك ان ت تراإب ،فتيقن ت أن نفح ا اام داد فيه ا ك ان ت هت ق من ابب م دين ة
العلم ،وس فينة اجلود املس توي علا جودي ا كم وا لم علا النيب وعلي الص الة والس الإب والتحية
والكراإب ،و يتها ابلزوراا ،وهي اس م الدجلة ،واملناس بة ظاهرة ،ما ما في من التلويح إىل أن هيا
الفيأ من زايرة املشاهد املقدسة واملواقف املونسة ،و هللا تعاىل مناح الغيوب فتاح القلوب ».
وقا  « :فاجعل ذلك هنا لك تكس ر ب ص ولة ما فر طبعك عن بدو الن ر حىت أيتيك
اليقي ،وتتص عد إىل األفق املبي ،وتر بعي العيان ما يعجز عن البيان ،وتش رف علا حقيقة قو
لتتميم س اار ما أتت ب األنبياا :النوإب أخ املو  ،وقو ص احق س ره
س يدان النيب املبعوث
 :الناس نياإب فإذا ماتوا انتبهوا ».
وابب مدينة علم
قااال « :امد بن أس عد مواان جال الدين الص ديقي الدواين  -بفتح املهملة
1
وختفيف النون نس بة لقرية من كازرون  -الكازروين الش افعي القاخ ي اقليم فارس ،وامليكور ابلعلم
الكثري ،ممن أخي عن احمليوي الالري وحس ن ابن البقا َّ ،
وتقدإب العلوإب س يما العقليا  ،وأخي
عن أه ل تل ك النواحي ،وارحتلوا إلي من الروإب وخراس ان وم ا وراا النهر ،و ع ت الثن اا علي من
اعة ممن أخي عين ،واستقر ب السلهتان يعقوب القضاا ،وصنف الكثري ،من
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ذلك ش رح علا ش رح التجريد للهتوس ي عم اانتفاع ب  ،وكيا كتق علا العض د ،ما فص احة
وبالغة وصالح وتواخا ،هو اآلن سنة سبا وتسعي حي ابن بضا وسبعي » (.)1
قا  « :و س نة اان وعش رين :توىف العالمة امد بن أس عد جال الدين
2
الصديق الدواين .)2( » ...
( حاش ية روض األخيار ) وقا  « :قد تفوق رأس املااة
3
التاس عة الفنون ا كمية ،وتبحر العلوإب الش رعية من الفق وا ديث والقرااة ،وص نف
التص وف وعلم األخالق ،وم لفات قريبة إىل مااة .رو العلوإب األدبية والعقلية وا ديث والتفس ري
والفق  ،عن والده مواان أسعد الصديقي احملدث ابجلاما املرشدي بكازرون .» ...
وقا  « :عامل العجم أبرض فارس ،وإماإب املعقوا وص احق املص نفا  ،أخي
4
يا العلوإب ا س يما العقلية ،وأخي عن أهل تلك النواحي،
العلم عن احمليوي والبقا  ،وفاق
وارحتل إلي أهل الروإب وخراس ان وما وراا النهر ،ول ش هرة كبرية وص يت ع يم ،وتكاثر تالميت
.)3( »...
وقد رو علماا أهل الس نة تص انيف جال الدين الدواين أبس انيدهم املتص لة ،كما هو واخ ح
ملن راجا كتق هيا الش أن مثل ( األمم ِليقاظ اهلمم ) و ( كفاية املتهتلا ) و ( ا ِلمداد مبعرفة
ااسناد ) و ( الدرر السنية فيما عال من األسانيد الشنوانية ) و ( إحتاف األكابر اسناد الدفاتر )
و ( حصر الشارد ).
____________________
( .)1الضوا الالما .133 / 7
( .)2النور السافر .134 - 133
( .)3البدر الهتالا .130 / 2
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94

وقد أثبت القاخ ي كما الدين حس ي بن معي الدين اليزدي امليبدي وحقق حديث مدينة
العلم ،حيث أورده عن ص حيح النميي ولف  « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » ونقل بعده قول
الباهرة
 « :أان ميزان ا كمة وعلي لس ان » عن الغزايل ،إىل غريمها من فض اال
ومناقب املشتهرة .)1( » ...
ترجم ل كبار العلماا ااعالإب ووص فوه ابألوص اف اجلميلة ا ميدة ،وقد تر نا ل ابلتفص يل
جملد ( حديث التشبي ).
95

وقد أثبت عبد الوهاب بن امد بن رفيا الدين أمحد البةاري
قول تعاىل
لبيان فرخية حق أهل البيت علا يا املسلمي إىل

َلََ ِ ََاْا ً ِإ َّال ال َا َا َّيةَ فِء القُْ
دُُ ال ََسَأ َلُ ُُر َ

____________________
( .)1الفواتح  -شرح ديوان امري امل مني.3 :
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تفس ريه ( األنوري ) بتفس ري
إذ قا  « :إعلم اي هيا أن اآلية

يوإب القيامة صلا هللا علا امد وأهل بيت  ،فقد روي :أفا ل ما نزلت قيل اي رسو هللا من قرابتك
ه اا اليين وجبت علينا مودهتم؟ قا  :علي وفاطمة وابنامها » مث قا بعد ذكر نبية من فضاالهم
بعض د علي وقا  :هيا أمري ال رة وقاتل الفجرة،
قا  :أخي رس و هللا
« عن جابر
خميو من خيل منص ور من نص ره ،مث َّ
مد ص وت وقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم
فلي أ الب اب .رواه ابن املغ ازيل » مث ق ا بع د أح ادي ث رواه ا م ا نص
.» ...
علي
األحاديث ورد عن رسو هللا
1
2

 « :إعلم اي ه يا أن ه يه

( أخبار األخيار .) 206
( تيكرة اابرار  -خمهتو ).
96

وقا غياث الدين بن مهاإب الدين املدعو خبواند أمري خهتبة كتاب ( حبيق الس ري أخبار
أفراد البش ر ) ... « :ص لوا هللا علي وس الم وعلا عنت  ،س يما وص ي ووارث علم وخليفت
املكرإب بتكرمي :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،املتش رف بتش ريف :أنت مين مبنزلة هارون من موس ا،
م هر العجااق وم هر الغرااق ،أمري امل مني وإماإب املسلمي علي بن أيب طالق .» ...
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جاا ( كش ف ال نون ) « :حبيق الس ري أخبار أفراد البش ر  -فارس ي ،لغياث الدين بن
مهاإب الدين املدعو خبواند أمري ،وهو اتريخ كبري  ...من الكتق املمتعة املعت ة .» ...
وقد اعتمد علي العلماا كحس اإب الدين الس هارنفوري
مواخا من ( التحفة ) ...

( املرافأ ) و ( الدهلوي ) نفس

97

وقد حكم حبس ن وأثبت امد بن يوس ف الص ا ي الش امي ( س بل اهلد والرش اد س رية
 « :م دين ة العلم .رو النم يي وغريه مرفوع ا:
خري العب اد ) حي ث ق ا ذكر أ اا النيب
أان مدينة العلم وعلي ابهبا .والص واب أن حديث حس ن كما قا ا اف ان العالاي وابن حجر،
وقد بس الشيخ الكالإب علي كتاب هتييق املوخوعا  ،و النكت ».
1

( لواقح األنوار ) « :ومنهم :األخ الص اهل العامل الزاهد املتمس ك ابلس نة

 ،كان عاملا ص ا ا متفننا العلوإب ،وألف
احملمدية :الش يخ امد الش امي نزيل النبة ال قوتية
الس رية املش هورة ال عها من ألف كتاب ،وأقبل الناس علا كتابتها ،ومش ا فيها علا أمنوذج مل
يسبق إلي .» ...
 2ووصف

( ا ريا ا سان ) ب « ااماإب العالمة
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الصاهل الفهامة ،الثقة املهتلا وا افو املتتبا ،الشيخ امد الشامي الدمشقي مث املصري .» ...
( منتها املقا ) « :قا الش يخ ااماإب العامل العالمة،
 3وقا املف
أفض ل احملققي واحملدثي امد الش امي ،ابب الدليل علا مش روعية الس فر ،وش د الرحا لزايرة
معص ية :قد تقدإب أن

 ،والرد علا من زعم أن ش د الرحل لزايرت
س يدان رس و هللا
انعقد ال اع علا أتكد زايرت .» ...
« وقا العالمة ا افو الش امي ص احق الس يوطي ،الس رية
 4وقا املولوي
 :ومشروعية السفر لزايرة ق النيب
املسماة بسبل اهلد والرشاد سرية خري العباد
األجماد قد ألف فيها الش يخ تقي الدين الس بكي ،والش يخ كما الدين ابن الزملكاين ،والش يخ أبو
داود سليمان كتاب اانتصار ،وابن لة ،وغريهم من األامة .)1( » ...
98

وقد حكم حبس ن أبو ا س ن علي بن امد بن عراق الكناين قا  « :حديث أان دار ا كمة
وعلي ابهبا .ابن بهتة نا مرطق حق عد خ  .و لفو :أان مدينة الفق  ،وآخر :أان مدينة العلم.
وفي اعة كثرية جمروحون وجماهيل ،تعقق أبن أخرج ا اكم والنميي ،وقا ا افو ابن حجر:
أخرج ا اكم وصحح  ،وخالف أبو الفرج ابن اجلوزي فيكره املوخوعا .
والصواب خالف قوليهما معا ،وأن ا ديث من قسم ا سن ،ا يرتقي إىل
____________________
( .)1القو املستحسن فةر ا سن .ول تر ة

شيرا اليهق .250 / 8
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الص حة وا ينح إىل الكيب ،وبيان ذلك يس تدعي طوا ،لكن هيا هو املعتمد .وكيا حس ن
العالاي » (.)1
1

املدينة النبوية
2

خهتبة ( خمتصر تنزي الشريعة ) « :شيةنا ااماإب ا افو العالمة ،عامل
زمان  ،الشيخ علي بن امد بن العراق ،ويل ا الق املشهور اآلفاق ».
« اعلم أن قليب حس رة ع يمة ،إذ مل يتيس ر يل الوقوف علا تواريخ اعة

من األعيان املش هورين ،كهتاافة من األولياا الكراإب ،و لة من العلماا األعالإب ،مثل ش يخ الش يوخ
علا ااطالق الش يخ امد بن عراق وولدي الش يخ ااماإب العالمة علي والش يخ الفاخ ل عبد النافا
.)1( » ...
قا  ... « :فكان من كبار أهل العلم ول لة مصنفا .)2( » ...
( أ د العلوإب ) « :الش يخ علي بن امد ابن عراق عامل
3
 ،كان انابا مناب أبي العلم والعمل والتقو  ،ل
املدينة املنورة ،وخهتيق مس جد النيب
تص انيف مفيدة ،منها كتاب :تنزي الش ريعة عن األحاديث املوخ وعة ،ص تلمييه الش يخ رمحة
هللا السندي ،وهو غاية اللهتف من ااختصار ».
ول تر ة  :شيرا اليهق  ،337 / 8الكواكق الساارة .197 / 2
____________________
( .)1تنزي الشريعة .377 / 1
( .)2النور السافر أعيان القرن العاشر.84 :
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وحكم حبسن شهاب الدين أمحد بن امد بن حجر اهليتمي املكي

عدة من مصنفات :

 « :التاس ا  -أخرج البزار والهت اين
قا ( الص واعق ) أحاديث فض اال علي
األوس عن جابر بن عبد هللا ،والهت اين وا اكم والعقيلي الض عفاا وابن عدي عن ابن عمر،
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .و
 ،قا قا رس و هللا
والنميي وا اكم عن علي
رواية :فمن أراد العلم فليأ الباب .و أخر عند النميي عن علي قا  :أان دار ا كمة وعلي
ابهبا .و أخر عند ابن عدي :علي ابب علمي ...
وصوب بعأ اققي املتأخرين املهتلعي من احملدثي أن حديث حسن ومر الكالإب علي » (.)1
لقول
وقا ( املنح املكية ش رح القص يدة اهلمزية )  ... « :-وكعلي
ا ديث ا س ن  -خالفا ملن زعم وخ ع  -أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،ومن مث قا ابن عباس
 :يا ما آثرت لكم من التفسري فإمنا هو من علي كرإب هللا وجه .» ...
وق ا «  ...إن هلم في أربع ة آراا :ص حيح وهو م ا ذه ق إلي ا اكم ويوافق قو ا افو
العالاي  ...وحس ن وهو التحقيق ،ويوافق قو ش يخ الس الإب ا افو ابن حجر :رجال رجا
الصحيح إا عبد السالإب اهلروي فإن
____________________
( .)1الصواعق احملرقة.73 :
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خ عيف عندهم انتها وس بق اىل آخر كالم ا افو العالاي فقا  :اهلروي هيا تكلموا في كثريا
انتها.
ويعارض ذلك تعقيق أيب زرعة علا حديث  ،ونقل ا اكم عن ب بن معي :أن وثق  ،فثبت
أن حس ن مقارب للص حيح مبا علمت من قو ابن حجر أن روات كلهم رواة الص حيح إا اهلروي،
وأن اهلروي وثق اعة وخعف آخرون.
وخعيف أي بناا علا رأ من خعف اهلروي.
وموخ وع وعلي كثريون أامة حفاظ كالقزويين وابن اجلوزي ،وجزإب ببهتالن يا طرق اليهيب
ميزان وغريه.
وه اا  -وإن كانوا أامة أجالا ،لكنهم  -تس اهلوا تس اهال كثريا كما علم مما قررت  ،وكيف
ساغ ا كم ابلوخا ما ما تقرر أن رجال كلهم رجا الصحيح إا واحدا فمةتلف في  ،وَيق في
أتويل كالإب القاالي ابلوخ ا ،أبن ذلك لبعأ طرق ا كلها ،وما أحس ن قو بعأ ا فاظ أيب
معاوية أحد روات املتكلم فيهم مبا ا يس ما :هو ثقة مأمون من كبار املش ايخ وحفاظهم ،وقد تفرد
 :يقو مثل هيا حق علي .»...
ب عن األعمش فكان ما ذا؟ وأي استحالة أن
وقا ( تهتهري اجلنان ) مدافعا عن معاوية « الس ادس  -خروج علا علي كرإب هللا وجه
وااربت ل  ،ما أن ااماإب ا ق ا اع أهل ا ل والعقد واألفض ل واألعد واألعلم بنص ا ديث
ا س ن  -لكثرة طرق  ،خالفا ملن زعم وخ ع  ،وملن زعم ص حت  ،وملن أطلق حس ن  :-أان مدينة
العلم وعلي ابهبا .قا األامة ا فاظ :مل يرد ٍ
ألحد من الص حابة رخ ي هللا عنهم من الفض اال
واملناقق واملزااي ما ورد لعلي كرإب هللا وجه .)1( » ...
____________________
( .)1تهتهري اجلنان 74 :هامش الصواعق.
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خي ابألش ياا املغيبة فيقا كما أخ -
قا  « :قا ابن عباس « :وهيا  -أي كون علي
خي ه  -أي ابملغيب ا  -فية هب ا علي كرإب هللا وجه كم ا أخ ه
مل ا ك ان رس و هللا
 :ومن استند إخباره إىل إخبار الصادق ا يكون إا صادقا ،و هيه منقبة علية جدا لعلي
ب من العلوإب الغيبية ،وليا كان ابب مدينة العلم النبوي وأمي الس ر

كرإب هللا وجه ملا أحتف
العلوي ».
قا  :أان مدينة العلم وأبوبكر أس اس ها وعمر
 :أن النيب
و ( فتاواه ) « :وس ئل
حيهتافا وعثمان سقفها وعلي ابهبا .هل ا ديث صحيح أإب ا؟

فأجاب بقول  :ا ديث رواه ص احق مس ند الفردوس وتبع ابن بال اس ناد ،عن ابن مس عود
مرفوعا ،وهو حديث خ عيف ،كحديث أان مدينة العلم وعلي ابهبا ومعاوية حلقتها ،وهو
خعيف أيضا.
وأما حديث :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فهو حديث حسن ،بل قا ا اكم :صحيح  -وقو
البة اري :ليس ل وج ص حيح والنم يي :منكر ،وابن معي :ك يب ،معنض  -وان ذكره ابن
اجلوزي املوخوعا  ،وتبع اليهيب وغريه علا ذلك .» ...
1

( لواقح األنوار طبقا األخيار ).
( ر انة األلباا .) 212 - 211
( النور السافر .) 298 - 287

4

( التحفة البهية طبقا الشافعية ).
( املرقاة شرح املشكاة ).
( ما ثبت ابلسنة ).

2
3
5
6
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7
8
9

( كفاية املتهتلا ).
( ا ِلمداد علو ااسناد ).
( الدرر السنية األسانيد الشنوانية ).

( رسالة أصو ا ديث ).
10
ولعبد القادر بن أمحد الفاكهي ( :كتاب فضاال ش ية ابن حجر اهليتمي ) كما
الهتالا  ) 109 / 1بن ت .

( البدر

100

وقا علي بن حساإب الدين الشهري ابملتقي « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ
الباب .عق ،عد ،طق ، ،عن ابن عباس ،عد ،عن جابر » (.)1
« أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أبو نعيم املعرفة ،عن علي.
« أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأت من ابب  .طق ،عن ابن عباس » (.)2
وقا املتقي « :قا النميي وابن جرير معا :ثنا إ اعيل بن موس ا الس ري أنبأ امد بن عمر
الرومي عن ش ريك عن س لمة بن كهيل عن س ويد بن غفلة عن الص ناحبي عن علي قا قا رس و
 :أان دار ا كم ة وعلي ابهبا .ح ل .قا النم يي :ه يا ح ديث غريق ،و نس ة ة:
هللا
منكر ،ورو بعضهم هيا ا ديث عن شريك ومل ييكروا في الصناحبي ومل يعرف هيا ا ديث
____________________
( .)1كنز العما .201 / 12
( .)2كنز العما .212 / 12
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عن أحد من الثقا غري شريك ،و الباب عن ابن عباس .إنتها.
وقا ابن جرير :هيا خ صحيح سنده ،وقد َيق أن يكون هيا علا ميهق اآلخرين سقيما
إا من هيا
غري ص حيح لعلتي ،إحدامها :أن خ ا يعرف ل خمرج عن علي عن النيب
الوج  .واألخر  :أن سلمة ابن كهيل عندهم ممن ا يثبت بنقل حجة.
غريه :ثن ا ام د ابن إبراهيم الفزاري ،ثن ا عب د
وق د وافق علي ا ه يا ا عن النيب
السالإب بن صاهل اهلروي ،ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا .ثنا إبراهيم بن موس ا الرازي
 وليس ابلفرا  -ثن ا أبو مع اوي ة اس ن اده مثل  .ه يا الش يخ ا أعرف وا ع ت من غري ه ياا ديث .إنتها كالإب ابن جرير.
وقد أورد ابن اجلوزي املوخ وعا حديث علي وابن عباس .وأخرج حديث ابن عباس
وقا  :ص حيح ا ِلس ناد ،ورو خ اترخي عن ب بن معي :أن س ئل عن حديث ابن عباس
فقا  :هو ص حيح ،وقا عد حديث ابن عباس :إن موخ وع ،وقا ا افو ص الح الدين
العالاي :قد قا ببهتالن أيض ا اليهيب امليزان وغريه ،ومل أيتوا ذلك بعلة قادحة س و دعو
الوخا دفعا ابلصدر.
وقا ا افو ابن حجر لس ان  :هيا ا ديث ل طرق كثرية مس تدر ا اكم ،أقل أحواهلا
أن يكون للحديث أص ل ،فال ينبغي أن يهتلق القو علي ابلوخ ا .وقا فتو  :هيا ا ديث
املس تدر وقا  :إن ص حيح ،وخالف ابن اجلوزي فيكره املوخ وعا وقا  :إن
أخرج
كيب.
والصواب خالف قوهلما معا وأن ا ديث من قسم ا سن ،ا يرتقي إىل الصحة وا ينح إىل
لكن هيا هو املعتمد ذلك .إنتها.
الكيب ،وبيان ذلك يستدعي طوا ،و ْ
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وقد كنت أجيق هبيا اجلواب دهرا ،إىل أن وقفت علا تص حيح ابن جرير ديث علي
هتييق اآلاثر ما تص حيح ك ديث ابن عباس فاس تةر هللا وجزمت ابرتقاا ا ديث عن مرتبة
ا سن إىل مرتبة الصحة .و هللا أعلم » (.)1
ذكر اعة تر ة املتقي وآاي علو درجت ومقام  ،ومنهم:
( أخبار األخيار .) 245
1
( النور السافر .) 315
2
( سبحة املرجان .) 43
3
( كشف ال نون .) 1518 / 2
4
وللشيخ عبد القادر الفاكهي كتاب ( القو النقي مناقق املتقي ).
كما للشيخ عبد الوهاب املتقي القادري كتاب ( إحتاف التقي

فضل الشيخ علي املتقي ).

101

حيث
ورواه إبراهيم بن عبد هللا الوص ايب اليمين الش افعي كتاب فض اال أمري امل مني
 إن رس و هللا ...وعن  -أي عن علي
قا  « :الباب التاس ا فض ل علم
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج أبو نعيم املعرفة » (.)2
____________________
( .)1كنز العما .130 - 129 / 15
( .)2ااكتفاا

فضل األربعة ا لفاا  -خمهتو .
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 :أان مدينة العلم وعلي
 قا قا رس و هللاقا  « :وعن  -أي عن ابن عباس
املفنق واملتفق » ()1
ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب ،أخرج ا اكم املستدر  ،وا هتيق
102

وق ا ام د ط اهر الفتين « :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا .أورده من ح دي ث علي وابن عب اس
وجابر :قلت :قد تعقق العالاي علا ابن اجلوزي حكم بوخ ع  ،فإن ينتهي طرق إىل درجة
ا س ن ،فال يكون خ عيفا فض ال عن أن يكون موخ وعا .وقا ابن حجر :ص حح ا اكم وخالف
ابن اجلوزي فكيب  ،والصواب خالف قوهلما ،وا ديث حسن ا صحيح وا كيب » (.)2
قا  « :ل متابعا  ،فمن حكم بكيب فقد أخهتأ » (.)3
حوادث س نة  « :986وفيها اس تش هد الرجل الص اهل العالمة ا الدين
1
امد طاهر امللقق مبلك احملدثي اهلندي آمي ،علا يد املبتدعة من فرق الرافض ة الس بابة
واملهدوية القتال  ،وسبق ذلك أن كان يناقرهم ويناظرهم ويريدهم يرجعون إىل ا ق ،وينكون ما هم
علي من الض الل ة والزن دق ة ،وك ان ه يا دأب أب دا ،وجر ل معهم وق ااا كثرية وقهرهم
عديدة ،وأظهر فضااحهم وكشف خزعبالهتم وردعهم ،وأدحأ حجتهم
____________________
( .)1نفس املصدر  -خمهتو .
( .)2تيكرة املوخوعا .95 :
( .)3نفس املصدر.96 :
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جم الس

وأبهتله ا وابلغ الرد عليهم والتح يير عنهم ،حىت ق ا بكفرهم وجزإب خبروجهم من ال دين واملنه
القومي وخ الهلم عن الص را املس تقيم ،وأراد إعداإب هيا امليهق القبيح رأس ا ،وس عا ذلك س عيا
بليغا ،وأراد التوصل إىل سلهتان الزمان ليلك ،فاحتالوا علي حىت قتلوه قبل أن يصل إىل ذلك ،وا
حو وا قوة إا ابهلل.
ابملزية الرؤاي ال رآها الش يخ املتقي الس ابقة ،وانهيك هبا من
وهو اليي أش ار إلي
منقبة علية ،وكان علا ٍ
قدإب من الصالح والورع والتبحر العلم .)1( » ...
مبثل ما تقدإب (.)2
2
بقول  « :مواان الشيخ امد طاهر الفتين  ...هو خادإب األحاديث املقدسة
3
وانصر السنن امل سسة .)3( » ...
بقول  ... « :ص ار رأس ا العلوإب ا ديثية واألدبية ،ورحل إىل
4
ا رمي الش ريفي وأدر علماامها ومش اخيهما س يما الش يخ علي املتقي  ...وقد ذكر الش يخ عبد
ا ق ال دهلوي تر ت أخب ار األخي ار ،وذكرهت ا أان إحت اف النبالا ،وأيض ا أفرد تر ت
رسالة مستقلة .)4( » ...
103

وقد ذكره عباس بن معي الدين الشهري مبريزا خمدوإب اجلرجاين مث
____________________
( .)1النور السافر .361
( .)2أخبار ااخيار.268 :
( .)3سبحة املرجان .44 - 43
( .)4أ د العلوإب .895
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الش ريازي ( نواقأ الروافأ ) الفص ل الثاين « فض اال علي بن أيب طالق
 ،قااال « :وعن علي :إن رس و هللا
حديث أورد طاافة من أحاديث فض اال ومناقب
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج النميي ».

» ...

104

ورو شيخ بن عبد هللا العيدروس اليمين حديث مدينة العلم حيث قا :
عن ج ابر بن عب د هللا ،والهت اين وا اكم والعقيلي
« وأخرج البزار والهت اين األوس
 :أان
الض عفاا وابن عدي عن ابن عمر ،والنميي وا اكم عن علي قا قا رس و هللا
م دين ة العلم وعلي ابهب ا .و رواي ة :فمن أراد العلم فلي أ الب اب ،و أخر عن د النم يي عن
علي :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .و أخر عند ابن عدي :علي ابب علمي » (.)1
وقد ذكر العيدروس قص يدة ابن جابر األندلس ي مس تحس نا إايها بقول  « :وهلل در ابن جابر
األندلسي حيث قا :
وص احب الس امي جمل د مش ي د
وإن ع ل ي ا ك ان س ي ف رس ول
وص ه ر ال ن يب اجمل ت ىب واب ن ع م

أاب ا س ن ي احمل ت وي ك َّل س
وحس ب ك ه يا س دد املس ود

اا

وانهي ك تزوَي ا من العرش ق د بري

وخ ري نس
وزوج

اا ال غ ر زوج ت

غد

رب الس م اا م ن

دد

ف ب اات وح ل ي ال زه د خ ري ح المه ا

وق د آث را ابل زاد م ن ج اا َي ت دي

م ن ح ل ل وم ن

ح المه ا رع ي ا ل يا ال ت زه د

ف أا ر اجل ن ا

____________________
( .)1العقد النبوي والسر املصهتفوي  -خمهتو .
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وما خ ر من قد اب والص وف لبس
وق ا رس

و هللا إين م دي ن ة

و الس ن دس الغ ايل س وف يغت دي
من العلم وهو الباب والباب فاقص د»

( )1

كما أورد قص يدة أيب ا س ن علي بن أيب بكر بن عبد الرمحن الس قاف ،وقد ن م
أبياهتا حديث مدينة العلم وهو ذا:
« وم ن س ر ابب الع لم أك رإب ح ل ة

علي العلا أكرإب ب يا امله يب »

أحد
()2

تر ة مهتولة هيا ملةص ها « :و ليلة الس بت مس
1
وعش رين خلت من رمض ان س نة تس عي :تو الش يخ الكبري والعلم الش هري القهتق العارف ابهلل
ش يخ بن عبد هللا العيدروس أبمحدآابد ،ودفن هبا ص حن داره ،وعلي قبة ع يمة ،وكان مولده
س نة تس ا عش رة وتس عمااة  ...ولقد ص ار حبمد هللا ش يخ زمان ابتفاق عار وقت  ،وقد أهلم هللا
أهل حيث وه ش يةا قبل أوان ووقت  ...ومن ش يوخ ش يخ الس الإب ا افو ش هاب الدين ابن
حجر اهليثمي املص ري ،والفقي الص اهل العالمة عبد هللا بن أمحد ابقش ري ا ض رمي ،ول من ٍ
كل
اع ة آخرين يكثر ع ددهم ،واجتما ابلعالم ة ال ديبا بزبي د ،وأم ا مقروات فكثرية
منهم ا إج ازة،
جدا ،ومن تص انيف العقد النبوي والس ر املص هتفوي  ...ومناقب وكرامات ليس هيا الها ،وقد
أفردها غري واحد من العلماا ابلتصنيف .)3( » ...
لد النقل عن كتاب ب « الش يخ ااماإب والغوث اهلماإب ،حبر
2
ا قااق واملعارف السيد السند والفرد األجمد الشريف ا سيين » (.)4
____________________
( .)1العقد النبوي والسر املصهتفوي  -خمهتو .
( .)2نفس املصدر.
( .)3النور السافر .372
( .)4الصرا السو  -خمهتو .
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105

وقا

ا الدين عهتاا هللا بن فض ل هللا الش ريازي املعروف ما الدين احملدث « :ا ديث
قا  :أان مدينة العلم -

الس ادس عش ر عن جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عباس عن النيب
و رواية :أان دار ا كمة  -وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » (.)1
وقا احملدث الش ريازي مقدمة كتاب  « :وبعد :فيقو العبد الفقري إىل هللا الغين ،عهتاا هللا
بن فض ل هللا املش تهر ما الدين احملدث ا س يين ،أحس ن هللا أحوال وحقق وده العميم آمال :
ه يه أربعون ح ديث ا من اق ق أمري امل مني وإم اإب املتقي ،ويعس وب املس لمي ورأس األولي اا
والص ديقي ،ومبي مناه ا ق واليقي ،كاس ر األنص اب وهازإب األحزاب ،املتص دق خبامت
احملراب ،فارس ميدان الهتعان والض راب ،املةص ون بكرامة األخوة واانتجاب ،املنص ون علي
أبن لدار ا كمة ومدينة العلم ابب ،وبفضل واصهتفاا نز الوحي ونهتق الكتاب .» ...
ص در كتاب اآلخر ( حتفة األحباا من
وقد وص ف علي الص الة والس الإب مبثل هيه العبارا
مناقق آ العبا ).
كما أثبت

كتاب ( روخة ااحباب ) عند بيان مقاإب أمري امل مني

____________________
( .)1ااربعي فضاال أمري امل مني  -خمهتو .
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ومنزلت العلمية ...

وكتاب ( روخ ة األحباب س رية النيب واآل واألص حاب ) من الكتق املش تهرة اآلفاق
التاريخ والسرية ،وقد اعتمد علي امل رخون وصرحوا ابعتباره واستندوا إىل رواايت  ،منهم غياث الدين
خواند أمري ( حبيق الس ري ) والداير بكري ( ا ميس ) وعبد ا ق الدهلوي ( مدارج
النبوة ) وش اه ويل هللا والد ( الدهلوي ) ( إزالة ا فا ) ،وقد ذكره حاجي خليفة ( كش ف
ال نون ) (.)1
106

وقد أثبت أبو العص مة امد معص وإب اباب الس مرقندي

رس الت ( الفص و األربعة ) حديث

مدينة العلم واحت ب  ،حيث قا الفص ل الثاين اجلواب علا قض ية غص ق فد  « :وبعد
التسليم بصحة ما قيل من شهادة األمري بيلك ،فإن ا يلزإب علا القاخي قبو تلك الشهادة ،ما
أن الشريعة املهتهرة صر ة عدإب قبوهلا ،وهيا من األدلة علا كيب هيه الرواية ،إذ ا يتصور من
حض رة األمري كرإب هللا وجه ما اختص ان ش رف « أان مدينة العلم وعلي ابهبا » ب أن يقدإب علا
مثل هيه الشهادة ،ومن هيا القبيل شهادة ا سني رخي هللا عنهما ».
107

وقا علي بن سلهتان امد اهلروي املعروف ابلقاري
____________________
( .)1كشف ال نون .922 / 1
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( شرح الفق

األك ) بشرح قو املاتن « مث علي بن أيب طالق » ما نص :
« أي ابن عبد املهتلق بن هاش م بن عبد مناف بن قص ي القرش ي اهلامشي ،وهو املرتض ا زوج
فاطمة الزهرا وابن عم املص هتفا ،والعامل الدرجة العليا ،واملعض ال ال س أل كبار الص حابة
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وقول

ورجعوا إىل فتواه فيها فض اال كثرية ش هرية ،حتقق قول
 :أقضاكم علي » (.)1
وقا ( املرقاة ) « :مث اعلم أن حديث أان مدينة العلم وعلي ابهبا رواه ا اكم املناقق من
مس تدرك من حديث ابن عباس وقا  :ص حيح .وتعقب اليهيب فقا  :بل هو موخ وع ،وقا أبو
زرعة :كم خلق افتض حوا في  ،وقا ب بن معي :ا أص ل ل  ،وكيا قا أبو حا و ب بن
س عيد ،وقا الدارقهتين :اثبت ،ورواه النميي املناقق من جامع وقا  :إِن منكر ،وكيا قا
البةاري وقا  :إن ليس ل وج صحيح ،وأورده ابن اجلوري املوخوعا  ،وقا ابن دقيق العيد:
هيا ا ديث مل يثبتوه ،وقيل :إن ابطل.
لكن قا ا افو أبو س عيد العالاي :الص واب إن حس ن ابعتبار طرق ا ص حيح وا خ عيف،
فض ال عن أن يكون موخ وعا .ذكره الزركش ي ،وس ئل ا افو العس قالين عن فقا  :إن حس ن ا
ص حيح كما قا ا اكم وا موخ وع كما قا ابن اجلوزي .وقا الس يوطي :وقد بس هتت كالإب
العالاي والعسقالين
1

التعقبا ال علا املوخوعا » (.)2

« علي بن امد الس لهتان اهلروي املعروف ابلقاري ا نفي نزيل مكة ،وأحد ص دور

العلم ،فرد عصره ،الباهر السمت

التحقيق وتنقيح

____________________
( .)1شرح الفق األك .113 :
( .)2املرقاة شرح املشكاة .571 / 5
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العبارا  ،وش هرت كافية عن الطراا وص ف  ...إش تهر ذكره وطار ص يت  ،وألف التابليف الكثرية
اللهتيفة التأدية ،احملتوية علا الفضاال اجلليلة .)1( » ...
« قا العص امي وص ف  :اجلاما للعلوإب العقلية والنقلية واملتض لا الس نة
2
النبوية ،أحد اهري األعالإب ومش اهري أويل ا فو واألفهاإب  -مث قا  -لكن امتحن اباعناض
علا األامة ا سيما الشافعي وأصحاب  ،واعنض علا ااماإب مالك بن أنس إرسال يدي  ،وهليا
جتد م لَّفات ليس عليها نور العلم ،وهليا فا عن مهتالعتها كثري من العلماا واألولياا إنتها.
وأقو  :هيا دليل علا علو منزلت  ،فإن اجملتهد ش أن أن يبي ما خيالف األدلة الص حيحة
ويعنخ  ،س واا كان قاال ع يما أو حقريا ،فتلك ش كاة ظاهر عنك عارها .وكان وفاة ص احق
الن ة سنة .)2( » 1014
( احتاف النبالا ) وقا  « :آتليف مقبولة ومتداولة بي أهل
3
العلم ،فما معىن ليس عليها نور العلم؟ .» ...
وقد اعتمد أقوال واس تند إليها كبار العلماا املتأخرين عن  ،كالفاخ ل الرش يد ،وش اه س المة هللا،
واملولوي حيدر علي .كما أن اعة رووا كتب ابألس انيد املتص لة إىل م لفها القاري ،كتاج الدين
الدهان ،وامد عابد السندي ...
108

ورواه عبد الرؤف بن اتج العارفي املناوي الشافعي كتب  ...ففي
____________________
( .)1خالصة األثر .185 / 3
( .)2البدر الهتالا .445 / 1
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( كنوز ا قااق ) « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا.)1( » .
ٍ
حديث « :عن ابب مدينة العلم ورابن س فينة الفهم ،س يد ا نفاا
و ( فيأ القدير ) بش رح
زين ا لفاا ،ذي القلق العقو واللس ان الس بش هادة الرس و  ،أمري امل مني علي بن أيب طالق
القاال في املص هتفا :من كنت مواه فعلي مواه والقاال هو :لو ش ئت ألوقر لكم من تفس ري
الفاحتة س بعي وقرا ،والقاال :أان عبد هللا وأخو رس ول والص ديق األك ا يقوهلا بعدي إا كاذب
.)2( » ...
املدينة اجلامعة ملعاين الدايان
وقا ش ارحا حديث مدينة العلم « :فإن املص هتفا
كله ا ،وا ب د للم دين ة من ابب ،ف أخ أن ابهب ا هو علي كرإب هللا وجه  ،فمن أخ ي طريق دخ ل
املدينة ومن أخهتأه أخهتأ طريق اهلد  ،وقد شهد ل ابألعلمية املوافق وامل الف واملعادي واملةالف،
وخرج الكالابذي :إن رجال س أ معاوية عن مس ألة فقا  :س ل عليا هو أعلم مين ،فقا  :أريد
يغره ابلعلم غرا ،وكان أكابر الص حق
جوابك فقا  :و ك كرهت رجال كان رس و هللا
يس أل عما أش كل علي  ،جااه رجل فس أل فقا  :ههنا علي
يعنفون ل بيلك ،وكان عمر
ف اس أل  ،فق ا  :أري د أن أ ا من ك اي أمري امل مني فق ا  :قم ا أقم هللا رجلي ك ،وا ا ا من
الديوان ،وص ح عن من طرق أن كان يتعوذ من قوإب ليس هو فيهم ،حىت أمس ك عنده ومل يول
ش يئا من البعوث ملش اورت املش كل .وأخرج ا افو عبد امللك بن س ليمان قا  :ذكر لعهتاا
أكان أحد من الص حق أفق من علي؟ فقا  :ا و هللا .وقا ا رايل :قد علم األولون واآلخرون
أن فهم كتاب هللا منحص ر إىل علم علي ،ومن جهل ذلك فقد خ ل عن الباب اليي من وراا ،
يرفا هللا من القلوب
____________________
( .)1كنوز ا قااق  -هامش اجلاما الصغري .80 / 1
( .)2فيأ القدير شرح اجلاما الصغري .52 - 51 / 1

257

ا جاب حىت يتحقق اليقي اليي ا يتغري بكشف الغهتاا .إىل هنا كالم .)1( » ...
وقد أفىت حبس ن ا ديث ( التيس ري ) حيث قا بعد ش رح إايه « وهو حس ن ابعتبار طرق
ا صحيح وا خعيف ،فضال عن كون موخوعا ،ووهم ابن اجلوزي » (.)2
ترجم ل احمليب تر ة حافلة هيا ملةص ها « :ااماإب الكبري ،ا جة الثبت القدوة ،ص احق
التصانيف الساارة ،وأجل أهل عصره من غري ارتياب ،وكان إماما فاخال زاهدا عابدا ،قانتا خاشعا
ل  ،كثري النفا ،وكان متقراب حبسن العمل مثابرا علا التسبيح واألذكار ،صابرا صادقا ،وقد ا من
ٍ
أحد ممن عاصره .ويل تدريس
العلوإب واملعارف علا اختالف أنواعها وتباين أقسامها ما مل َيتما
املدرسة الصا ية فحسده أهل عصره ،وكانوا ا يعرفون مزية علم انزواا عنهم ،وملا حضر الدرس
فيها ورد علي من كل ميهق فض الؤه منتقدين علي  ،وش رع إقراا خمتص ر املزين ،ونص ق اجلد
املياهق ،وأتا تقريره مبا مل يس ما من غريه ،فأذعنوا لفض ل وص ار أجالا العلماا يبادرون
ض وره ،وأخي عن منهم خلق كثري ،وآتليف كثرية .وابجلملة ،فهو أع م علماا هيا التاريخ آاثرا،
وم لفات غالبا متداولة كثرية النفا ،وللناس عليها هتافت زااد ويتغالون أاافا ،وأش هرها ش رحاه
علا اجلاما الصغري ،وشرح السرية املن ومة للعراقي.
وكانت وادت سنة  ،952وتو .)3( » 1031
وقد رو كتب ونقل عنها كبار العلماا كما ( مقاليد األسانيد ) و ( اامداد
____________________
( .)1فيأ القدير .46 / 3
( .)2التيسري شرح اجلاما الصغري .377 / 1
( .)3خالصة ااثر .416 - 412 / 2
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مبعرفة علو األس ناد ) و ( أسانيد أمحد النةلي املكي ) و ( غرة الراش دين ) و ( ازالة الغي ) .وقد
مدح ( الدهلوي ) كتاب ( فيأ القدير ) ( أصو ا ديث ).
109

وقد سلم املال يعقوب البنباين الالهوري ثبو هيا ا ديث
 ...وسيأيت نص كالم ال .

( عقااده ) وان انقش

مدلول

ترجم ل ص احق ( نزهة ا واطر ) ( )1ووص ف ابلش يخ العامل احملدث ،أحد الرجا املش هورين
الفق وا دي ث والفنون ا كمي ة ،مث نق ل الثن اا علي عن ( األفق املبي أحوا املقربي ) و (
مرآة آفتاب منا ) وذكر م لفات وأرخ وفات بسنة .1098
وقد نقل ( الدهلوي ) مناقش ت دالة حديث الثقلي معتمدا عليها
ااثنا عشرية ) .وقد ذكرانها وبينا ما فيها جملَّد ( حديث الثقلي ).
110

وقد أثبت أبو العباس أمحد بن امد املقري األندلسي حديث مدينة
____________________
( .)1نزهة ا واطر .285 / 4
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حاش ية ( التحفة

العلم ،إذ نقل األبيا امليكورة الوج ( )104من قص يدة ابن جابر األندلس ي مث قا « وهيا
ما وقفت علي من هيه القصيدة الفريدة ،وليس بيدي اآلن ديوان شعره حىت أكتبها بكماهلا ،فإفا
مناسبة هليا الباب اليي جعلناه ختما للكتاب ،كما ا خيفا » (.)1
« العالمة ش هاب الدين أمحد بن امد املقري املغريب املالكي نزيل
1
مص ر ،فاخ ل لغر املناقق مش رق ،وبدر لعلو مهت س ار من املغرب للمش رق ،وهو رفيق الس داد
وبي ت جم ده منت م األس ب اب اثب ت األواتد ،وهو  -كم ا قي ل  -في دم ث من غري خفر ،ولي
جانق من غري خور ،ذو رأي يرد اللنب الض رع والنار الزند ،ول آاثر يثىن عليها ثناا النس يم
علا الند ،وأدب امتزج ابللهتف امتزاج املاا اب مر ،وفيص ل حكم رفا ب التنازع بي زيد وعمرو،
وهو لفق مالك أكرإب س يد مالك ،وقد بواه هللا ا ديث تكرمة بي العلياا والس ند ،وجد
إرث اجملد بغري كاللة عن أكرإب أب وجد .)2( » ...
«  ...ح افو املغرب ج احو البي ان ،ومن مل ير ن ريه جودة القر ة وص ف اا
2
اليهن وقوة البديهة ،وكان آية ابهرة علم الكالإب والتفس ري وا ديث ،ومعجزا ابهرا األدب
واحملاخرا  ،ول امل لفا الشااعة .)3( » ...
( تنضيد العقود السنية ) بن ة الشريف املبار ابن الشريف انمي:
3
« فص ل ا وادث املتعلقة بدولة ص احق الن ة إىل عاإب وفات  :ففي س نة ثنتي وأربعي بعد
األلف تو العامل العالمة الشيخ أمحد املقري املالكي صاحق التصانيف اجلمة والعلوإب الكثرية ،ولد
بتلمسان وسكن
____________________
( .)1نفح الهتيق .603 / 4
( .)2ر انة األلبا .297 - 293
( .)3خالصة األثر .311 - 302 / 1
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فاس من أرض املغرب ،وأخي العلم هبا ،واتسعت معرفت وكملت فضيلت  ،ورحل إىل ا رمي ومصر
والشاإب  ...وكان واسا الفضل ،ل مشاركة اتمة ساار العلوإب .» ...
بنحو ما تقدإب (.)1
4
واجلدير ابليكر أن الش هاب أمحد املقري من ش يوخ مش ايخ والد ( الدهلوي ) اليين محد هللا
ابتصا سنده إليهم ،ووصفهم « ابملشايخ األجلة الكراإب واألامة القادة األعالإب ،واملشاهري اب رمي
احملنمي ،واجملما علا فضلهم من بي ا افقي ».
111

ورواه أمحد بن الفض ل بن امد ابكثري املكي الش افعي حيث قا  « :وعن  -أي عن علي
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأت من ابب .
 قا قا رس و هللاأخرج أبو عمرو » (.)2
وذكران تر ة ابن ابكثري واعتبار كتاب امليكور
( خالصة األثر

جملد ( حديث الواية ) ومن مص ادر تر ت :

أعيان القرن ا ادي عشر .) 271 / 1

____________________
( .)1التاج املكلل.324 :
( .)2وسيلة املاب مناقق اآل  -خمهتو .

261

112

ورواه امود بن امد بن علي الش يةاين القادري حيث قا  « :رو ااماإب أمحد

الفض اال

ق ا  :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا .وهل يا ك ان ابن عب اس يقو :
والنم يي مرفوع ا :إن النيب
» ( .) 1
من أتا العلم فليأ الباب وهو علي
وي هر اعتبار كتاب ( الص را الس وي ) هيا من كالإب م لف ص دره ،فإن قا بعد التحميد
والتص لية « أما بع د ،فإن العم ل بغري العلم واب  ،والعلم بغري العم ل خيا  ،وا يقبأ العلم إا
مبو العلماا كما ا ديث املتفق علا ص حت رواية عبد هللا بن عمر :إن رس و هللا
قا  :إن هللا ا يقبأ العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبأ العلم مبو العلماا ،كلما ذهق
عامل ذهق مبا مع  ،حىت إذا مل يبق عامل اختي الناس رؤس اا جهاا ،فس ئلوا فأفتوا بغري علم فض لوا
وأخلوا.
رت وهزمت
واعلم أن الفحو قد قبض ت والوعو قد هلكت ،وانقرض زمان العلم وذد
كرة اجله ل وعل ت دولت  ،حىت مل يبق من الكت ق ال يعتم د عليه ا ذكر األنس اب إا بعأ
الكتق امل لَّفة ال ص نفها أصحاب البدعة كما س تقف علا أ ااها تضاعيف الكتاب ان شاا
هللا تعاىل ،يلوح لك شرارها من
____________________
( .)1الصرا السوي مناقق آ النيب  -خمهتو .
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بعيد كالس راب ،لكوفا فارغة عن الص دق والص واب ،وذلك إما اندراس ابة آ بيت النيب
من قلوب الصا ي من أهل السنة والعياذ ابهلل من تلك الفتنة ،أو لنقص ااميان وترداد
اليقي ،أو لشي فاحش وكلم أمر الدين ،والدليل علا ذلك أين عت من اعة ا يعبأ هللا
هبا أفم يس بون األش راف القاطني مبكة املش رفة واملدينة املنورة من بين ا س ن وا س ي فأجبتها
بقو القاال:
لو ك ل كل ٍ
ألص بح الص ةر مثق اا ب دين ار
ق ع و ل ق م ت ح ج را
مث نودي س ري الروخ ة بي الق الش ريف واملن ابانتص ار ألهل البيت ،فش رعت عند
ذل ك كت اب أذكر في من اق ق أه ل البي ت علا م ا اتفق علي أه ل الس ن ة واجلم اع ة علا وج
ااختص ار ،وأذكر في إن ش اا هللا تعاىل ما ذكر كل واحد من أامة أهل البيت من كان معاص را
هلم من أص حاهبم وأعدااهم ،كما تر ذلك إن ش اا هللا تعاىل قريبا ،و يت ( الص را الس وي
مناقق آ النيب ) ولقد أجاد من قا ارجتاا في شعرا حسنا:
م دح آ رس و هللا والش رف
ه يا ك ت اب ن ف ي س ق د ح و دررا
أن ع م ب

م ن ك ت اب حت ف ة ب رز

فغن ب ص

اح واغنم

مهت الع

ي زو ع ن ك ال ع ن ا واهل م س
فهو الص را الس وي
ال ق ادري ط ري ق ا

م ا مثله ا

واس تةرج اجلوهر املكنون
وف ي

اا ره

ااس م ش هرت
مس

خب ااي ال دهر من حتف

هت د ص راط ا غ ري خم ت ل ف

أتل ي ف ا م ود اتيل م ن ه الس ل ف
الش

ال ك

اف ع ي ات ب اع ا ل ل ع ه ود و »
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وقا الشيخ عبد ا ق الدهلوي

الص دف

( اللمعا

شرح املشكاة ) بصدد
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إثبا حديث مدينة العلم ما نص  « :واعلم أن املشهور من لفو ا ديث هيا املعىن :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا .وقد تكلم النقاد في  ،واصل من أيب الصلت وكان شيعيا ،وقد تكلم في  ،وصحح
هيا ا ديث ا اكم ،وحس ن النميي وخ عف آخرون ،ونس ب إىل الوخ ا طاافة ،و ن ننقل ما
ذكره علماؤان ذلك بعباراهتم ،وإ ْن كانت مشتملة علا التكرار فنقو :
قا الش يخ جمد الدين الش ريازي اللغوي ص احق القاموس نقد الص حيح :حديث أان مدينة
العلم وعلي ابهبا ،ذكره أبو الفرج ابن اجلوزي املوخ وعا من عدة طرق ،وجزإب ببهتالن الكل،
وقا مثل ذلك اعة ،وعندي ذلك ن ر كما سنبين  ،واملشهور بروايت أبو الصلت عبد السالإب
بن ص اهل اهلروي عن أيب معاوية امد بن خازإب الض رير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس
رخي هللا عنهما ،وعبد السالإب هيا خعفوه جدا واهتم ابلرفأ.
وما ذلك فقد رو عباس بن امد الدوري س اات عن ب بن معي أن س أل عن أيب
الص لت هيا فوثق فقا  :أليس قد حدث عن أيب معاوية :أان مدينة العلم وعلي ابهبا؟ فقا  :قد
حدث ب عن أيب معاوية امد بن جعفر الفيدي .وكيلك رو ص اهل بن امد ا افو امللقق
جزرة ،وأبو الص لت أمحد ابن امد بن ارز عن ب بن معي أيض ا ،و رواية أيب الص لت ابن
ارز ق ا ب ه يا ا دي ث :هو من ح دي ث أيب مع اوي ة أخ ين ابن منري ق ا ح دث ب أبو
كف عن  ،وكان أبو الص لت اهلروي رجال موس را يهتلق هيه األحاديث ويكرإب
معاوية قدميا مث َّ
املش ايخ  -يعين فةص أبو معاوية هبيا ا ديث  -فقد برئ عبد الس الإب عن عهدة هيا ا ديث،
وأبو معاوية الض رير حافو ت ُّ أبفراده كابن عيينة وغريه ،وليس هيا ا ديث من األلفاظ املنكرة
حديث أرأف أم أبوبكر ا ديث.
ال أتابها العقو بل هو مثل قول
وقد حس ن النميي وص حح غريه ،ومل أي من تكلم علا حديث أان مدينة العلم واب عن
هيه الروااي الثابتة عن ب بن معي ،وا كم علي ابلوخ ا ابطل قهتعا ،وإمنا أمس ك أبو معاوية
عن روايت شااعا لغرابت ا لبهتالن  ،إذ لو
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كان كيلك مل دث ب أصال ما حف وإتقان .
وللحديث طريق اُخر رواها النميي جامع عن إ اعيل بن موس ا الفزاري عن امد بن
عمر الرومي عن ش ريك بن عبد هللا عن س لمة بن كهيل عن س ويد بن غفلة عن أيب عبد هللا
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .واتبع أبو مس لم
 :أن النيب
الص ناحبي عن علي
الكجي وغريه علا روايت عن ام د بن عمر الرومي .وام د ه يا رو عن البة اري غري
الصحيح ،ووثق ابن حبان وخعف أبو داود.
وقا النميي بعد س ياق ا ديث :هيا حديث غريق وقد رو بعض هم هيا عن ش ريك ومل
ييكروا في الصناحبي ،وا يعرف هيا عن أحد من الثقا غري شريك.
قلت :فلم يبق ا ديث من أفراد الرومي ،وش ريك احت ب مس لم وعلق ل البةاري ووثق ابن
معي والعجلي وزاد حس ن ا ديث ،وقا عيس ا بن يونس :ما رأيت أحدا ق أورع علم من
ش ريك ،فعلا هيا يكون مفردة حس نا .وا يرد علي رواية من أس ق الص ناحبي من  ،ألن س ويد بن
غفلة اتبعي خمض رإب ،رو عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رخ ي هللا عنهم و ا منهم ،فيكون
ذكر الصناحبي في من ابب املزيد متصل األسانيد.
وا اص ل :إن ا ديث ينتهي مبجموع طريقي أيب معاوية وش ريك إىل درجة ا س ن احملت ب وا
املوخ وعا طعنا م ثرا

يكون خ عيفا ،فض ال عن أن يكون موخ وعا ،ومل أجده ملن ذكره
هيين السندين .وابهلل التوفيق .إنتها كالإب الشيخ جمد الدين ».
مث نقل الشيخ عبد ا ق الدهلوي كالإب السةاوي ( املقاصد ا سنة ).
وصوب هيين الكالمي.
وقد فس ر ا ديث وبي معناه ( أش عة اللمعا ) وقا  « :واألص ل
هو أبو الصلت عبد السالإب بن صاهل اهلروي ،وهو شيعي ولكن
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رواية هيا ا ديث

صدوق ،وكان يكرإب املشايخ .)1( » ...
وقد ذكر « مدينة العلم » أ اا النيب
عنده.

( ،)2وهو أيض ا دليل علا ثبو هيا ا ديث

وتوجد تر ة الش يخ عب د ا ق الدهلوي الكتق امل لف بناجم علماا اهلن د ،مث ل ( تيكرة
األبرار ) و ( مرآ آفتاب منا ) و ( احتاف النبالا ) و ( سبحة املرجان بيكر آاثر هندوستان ).
« مواان الش يخ عبد ا ق الدهلوي ،هو املتض لا من الكما الص وري
قا
واملعنوي ،والعاش ق الص ادق من عش اق اجلما النبوي ،رزق من الش هرة قس هتا جزيال ،وأثبت
امل رخون ذكره إ اا وتفصيال ،و قبة مزاره بدهلي لوح من ا جر نقشت علي فيلكة من أحوال
ابلفارس ية ،وأان أتر ها ابلعربية :هو من مبادئ الش عور ش د نهتاق علا طاعة ا ق وطلق العلم،
وقريبا من أوان البلوغ تناو األكثر من العلوإب الدينية ،وفرغ من حتص يل كلها ول اثنان وعش رون
س نة ،وحفو القرآن وجلس علا مس ند اافادة ،و عنفوان الش باب أخيت جيبة إهلية فقهتا
عالق ة ابت عن ا الن واألوط ان ،وتوج إىل ا رمي وأق اإب بتل ك األم اكن م دة ،وص ح ق هب ا
عية ال اهر
أقهتاب الزمان واألولياا الكبار ما بركا وافرة ،واس تقر ب اثني وذس ي س نة
والباطن ،واش تغل بتكميل األواد والهتالبي ،ونش ر العلوإب ا س يما ا ديث الش ريف ،حبيث مل
يتيس ر مثل ألحد من العلماا الس ابقي والالحقي داير اهلند ،وص نف العلوإب خص وص ا
ا ديث كتبا معت ة اعتىن هبا علماا الزمان وجعلوها دس تورا لعملهم ،وتص انيف من الكبار والص غار
بلغت مااة جملد .ولد

احملرإب سنة  958وتو سنة  .1052متت

____________________
( .)1أشعة اللمعا .666 / 4
( .)2مدارج النبوة  -فصل ا اا النيب

.
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الن ة .)1( » ...
وقا اللكهنوي « :الش يخ ااماإب العامل العالمة احملدث الفقي ش يخ ااس الإب وأعلم العلماا
األعالإب وحامل راية العلم والعمل املشايخ الكراإب ،أو من نشر علم ا ديث أبرض اهلند تصنيفا
وتدريسا » (.)2
ومن آاي جاللة عبد ا ق الدهلوي وع مت كون من ش يوخ الش يخ حس ن العجيمي،
والعجيمي من مشايخ شاه ويل هللا الدهلوي السبعة اليين مد هللا علا اتصا سنده هبم ...
وقا ش اه ويل هللا ( املقدمة الس نية ) « :ومن عجيق ص نا هللا أن كما تراكم عهد
هيين ( يعين أك ش اه وجهانكري ش اه ) من الف الدمهاا ما مل يرو معش اره عص ور القدماا،
فك يل ك مل ير مث ل عه دمه ا اجتم اع األولي اا أص ح اب اآلاي ال اهرة والكرام ا الب اهرة،
والعلماا أص حاب التص انيف املفيدة والتواليف اجمليدة ،كالس يد عبد الوهاب البةاري ،وش اه امد
خيايل ص احق اآلاي العجيبة والش يخ عبد العزيز حامل لواا اجلش تية زمان  ،وا واجة ابقي
انش ر الهتريقة النقش بندية أقهتار اهلند ،والش يخ عبد ا ق ،ل ش رحان علا املش كاة ،وش رح علا
سفر السعادة للش يخ جمد الدين الفريوزآابدي ،ول جيب القلوب إىل داير احملبوب اتريخ املدينة
املنورة ،وغريها من الرساال املفيدة ،كلهم مبحروسة دهلي ».
114

وقد نص السيد امد ابن السيد جال ماه عامل ابن السيد حسن البةاري
____________________
( .)1سبحة املرجان.52 :
( .)2نزهة ا واطر .201 / 5
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( تيكرة األبرار
علا ص حة حديث مدينة العلم ،حيث قا ذكر مناقق أمري امل مني
) « :فضاال أكثر من أن حتصر ،ويعجز البيان عن ا ِلحاطة بكماات  ،تتجلا رفعة نسب الشريف
 « :أان وعلي من نور واحد » وع مة حس ب من قول « :
من ا املعت عن رس و هللا
أخي الدنيا واآلخرة » ووفور علم من ا ديث الصحيح « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا » وسعة
ُوْ ِس َ ِّْا ً َا ََالَََِةً وآاثر ش جاعت
جوده من قول تعاىل :الَّذَََِ ََُ ِفقُاََ ََااالَ ُُر ِوللََّ ُِ َاالََّ ِ
من « :ا فىت إا علي وا سيف إا ذو الفقار » وأخبار فضيلت من « :ملبارزة علي بن أيب طالق
يوإب ا ندق أفضل من أعما أم .» ...
وفي  « :ذكر س يد الس ادا  :الس يد علي ابن الس يد جعفر البةاري :ينتهي نس ب إىل ابب
وعن يا أواده .» ...
مدينة العلم علي
115

العثماين حديث مدينة العلم كتاب (
وقد أثبت هللا بن عبد الرحيم بن بينا ا كيم اجلش
سري األقهتاب ) خمن فضاال أمري امل مني علي الصالة والسالإب.
116

وكيا أثبت عبد الرمحن بن عبد الرسو بن قاسم اجلش حديث أان مدينة
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العلم

( مرآة األسرار ) بن ة سيدان أمري امل مني علي الصالة والسالإب.

وقد اعتمد علا كتاب ( مرآة ااس رار ) ونقل عن ش اه ويل هللا الدهلوي
سالسل أولياا هللا ) ورشيد الدين خان الدهلوي

( اانتباه

( ايضاح لهتافة املقا ).

117

وقا ش يخ بن علي بن امد اجلفري ( كنز ال اهي الكس بية واألس رار األلوهية الغيبية
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ومن أراد العلم
لس ادا مش ايخ الهتريقة العلوية ) « :وقا
فليأ الباب ».
ذكران تر ة اجلفري هيا

جملد ( حديث الهتري ).
118

وقد أفىت حبسن علي بن أمحد بن امد بن إبراهيم العزيزي حيث قا :
« أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب » ي خي من أن
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ينبغي للعامل أن خي الناس بفض ل من عرف فض ل  ،ليأخيوا عن العلم « عق عد طق عن ابن
عباس عد عن جابر » ابن عبد هللا .قا الشيخ :حديث حسن لغريه ،أي ابعتبار طرق » (.)1
ترجم ل ام د أمي احمليب بقول  « :علي العزيزي البواقي الش افعي ،ك ان إم ام ا فقيه ا ا داث
حاف ا متقنا ذكيا ،سريا ا فو بعيد النسيان ،مواظبا علا الن ر والتحصيل ،كثري التالوة سريعها،
متوددا متواخ عا ،كثري ااش تغا ابلعلم ،ابا ألهل خص وص ا أهل ا ديث ،حس ن ا لق واحملاخ رة،
مش ارا إلي العلم ،ش ار النور الش املس ي كثري من ش يوخ وأخي عن واس تفاد من  ،وكان
يالزم دروس األص لية والفرعية وفنون العربية ،ول م لفا كثرية نقل فيها يزيد علا تص رف ،
منها :ش رح علا اجلاما الص غري للس يوطي جملدا  ،وحاش ية علا ش رح التحرير للقاخ ي زكراي،
وحاشية علا شرح الغاية ابن قاسم و سبعي كراسة ،وأخر علا شرحها للةهتيق ،وكانت
وفات ببواق س نة س بعي وألف وهبا دفن ،والعزيزي بفتحة ومعجمتي مكس ورتي بينهما ايا
حتتية نسبة للعزيزية من الشرقية مبصر » (.)2
119

وقا أبو الضياا نور الدين علي بن علي الش املسي القاهري الشافعي
____________________
( .)1السراج املنري شرح اجلاما الصغري .63 / 2
( .)2خالصة ااثر .201 / 3
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حاشيت علا ( املواهق اللدنية ) املسماة ب ( تيسري املهتالق السنية ) ذكر أ اا النيب
« قول  « :مدينة العلم » رو النميي وغريه مرفوعا :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .والص واب أن
حديث حسن كما قال ا افو العالاي وابن حجر ».
بقول  « :علي بن علي أبو الض يا نور الدين الش املس ي الش افعي القاهري ،خامتة
1
احملققي وويل هللا تع اىل ،ارر العلوإب النقلي ة وأعلم أه ل زم ان  ،مل أي مثل دق ة الن ر وجودة
الفهم وس رع ة اس تةراج األحك اإب من عب ارا العلم اا ،وقوة الت أين البح ث واللهتف وا لم
ٍ
بكلمة حص ل ل منها تعق ،بل
وا ِلنص اف ،حبيث أن مل يعهد من أن أس اا إىل أحد من الهتلبة
كان غاية ما يقو إذا تغري من أحد من تالميت  :هللا يص لح حالك اي فالن ،وكان ش يةا جليال
ع امل ا ع امال ... ،وك ان زاه دا ال دني ا ،ا يعرف أحوا أهله ا وا يندد إىل أح د منهم إا
مر الس وق تتزاحم الناس مس لمها وكافرها علا تقبيل يده ،ومل ينكر أحد
ش فاعة خري ،وكان إذا َّ
من علماا عص ره وأقران فض ل  ،بل يا العلماا إذا أش كلت عليهم مس ألة يراجعون فيها فيبينها
هلم علا أحسن وج وأمت .
وقا في العالمة س ري الدين الدروري :ا يكلم أحد إا عاله كل فن ،وكان يقو  :ما
اجلاما إا األعما ويشري إلي  ،وكان سري الدين هيا فريد عصره العلوإب الن رية.
 ...وازم ألخي العلم عن أكابر علماا عص ره ،كالش يخ ش رف الدين ابن ش يخ الس الإب،
والش يخ زين العابدين ،وامد البهويت ا نبلي ،ويس ا مص ي ومنص ور الهتوخي ،وعبد الرمحن
احمللي ،والش هاب البش بيش ي ،والس يد أمحد ا موي ،وعبد الرزاق الزرقاين ،وغريهم ممن ا ص ا
 ...ومل يشتهر من م لفات إا حاشيت علا املواهق اللدنية ذس جملَّدا خةاإب .)1( » ...
____________________
( .)1خالصة األثر .177 - 174 / 3
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( التحفة البهية طبقا الشافعية ) بقول  « :شيخ مشايخ ااسالإب ،ملك
2
علا ٍ
خلق ع يم
العلماا األعالإب ،الشيخ نور الدين علي الش املسي املكىن أبيب الضيا ،كان
ونفا عميم ،وكان التواخ ا واألدب وعدإب دعو العلم علا جانق ع يم ،ومل يز يهتلق العلم
علا مش اخي و ض ر دروس هم حىت قا ل الش يخ امد الش وبري :إىل مىت تهتلق العلم علا
املش ايخ وحتض ر دروس هم ،ألزمتك ابجللوس ِلقراا العلم الدروس ونفا الهتلبة .فامتثل كالم وقرأ
العلم وانتفا الناس ب  ،وألَّف كتبا كثرية ...
وكان إماما ساار العلوإب الشرعية والعقلية من فق ٍ
ٍ
ومعان ٍ
ٍ
وحديث وتفس ٍري وأصوٍ
وبيان و ٍو
ٍ
وصرف وقراآ وغري ذلك من العلوإب الدينية ،وكان الغالق علي علم الوهق اللدين.
تو يوإب ا ميس اثمن عش ر ش وا من ش هور س نة  ،1087ودفن بنبة اجملاورين ،واز تربة
الشيخ حسن الشرنبالين ».
( تنض يد العقود الس نية ) حوادث الس نة امليكورة « :و هيه
3
الس نة تو العامل العالمة ش يخ ااس الإب نور الدين بن علي الش املس ي .كان رايس العلماا ومقدإب
الفضالا ،وانتهت إلي رايسة العلم مبصر وغريها ».
كتق ا ِلجازا والش يوخ بكل احناإب وتبجيل مثل ( كفاية املتهتلا ) و (
كما ذكر ا
ا ِلمداد مبعرفة علو ا ِلسناد ) و ( رسالة الشيخ أمحد النةلي ) ...
120

وقد أثبت الش يخ اتج الدين الس نبهلي
شيوخ الهتريقة قااال:

رس الة ل
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( األش غا النقش بندية ) حيث ذكر

« وهيه الهتريقة العلية النقش بندية أخيها الفقري ا قري الكامل النقص ان ،والعاجز معرفة
الرمحن اتج ال دين الس نبهلي ،عن مه دي الزم ان ا واج ا ام د الب اقي ،وهو أخ يه ا عن املوىل
خواجكي أمكنكي وهو أخ يه ا عن املوىل درويش ام د ،وهو عن املوىل ام د الزاه د ،وهو عن
الغوث األع م ا واجا عبيد هللا أحرار ،وهو عن ش يخ الش يوخ يعقوب اجلرخي وهو عن ا واجا
الكبري ا واجة هباا الدين املعروف بنقش بند ،وهو عن الس يد أمري كال  ،وهو عن ا واجا امد
اباب س هامي ،وهو عن حض رة العزيزان ا واجا علي الرامتيين ،وهو عن ا واجا امود ا ريفعنوي،
وهو عن ا واجا ريوكري وهو عن ا واجة عبد ا الق الغجدواين ،وهو عن الش يخ يوس ف بن
يعقوب بن أيوب اهلمداين ،وهو عن أيب علي الفارمدي ،وهو عن أيب ا سن ا رقاين.
والش يخ أبو علي ل نس بة ا دمة ا رقة والص حبة وااس تفاخ ة ابلش يخ أيب القاسم الكركاين
أيضا ،وحيث كان عند احملققي أن الشيوخ ثالثة :شيخ ا رقة وشيخ اليكر وشيخ الصحبة .وشيخ
الص حبة أ وأكمل اارتبا وهو الش يخ ا قيقي ،ا جرإب أوردان نس بة الش يخ أيب القاسم اليي
انتها هبا الس لو للش يخ أيب علي ،وبي الش يخ أيب القاسم إىل ا ِلماإب علي بن موس ا الرخ ا س ت
وس اا  :الش يخ أبو عثمان املغريب ،وأبو علي الكاتق ،وأبو علي الرودابري ،وس يد الهتاافة اجلنيد
تعاىل عنهم.
البغدادي ،والسري السقهتي ،ومعروف الكرخي،
وملعروف قدس هللا س ره نس بة أخر يتص ل هبا إىل داود الهتااي عن حبيق العجمي ،عن
ا سن البصري قدس هللا أسرارهم ،ومتاإب نسبت إىل ابب مدينة العلم معروف ومشهور.
وها أان اآلن أرجا إىل رأس الكالإب فاعلم :أن الش يخ أاب ا س ن ا رقاين أخي عن روحانية أيب
يزيد البس هتامي ،كنس بة أويس قدس هللا س ره من منبا األنوار علي أفض ل الص الة والس الإب وأكمل
التحيا  ،وهكيا نسبة سلهتان
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العارفي إىل روحانية جعفر الص ادق ،واملعروف من خدمت وص حبت غري ص حيح ،وا ِلماإب جعفر
الص ادق ما وجود أنوار وراثة آابا الكراإب يتص ل جلده ألُم القاس م ابن امد بن أيب بكر الص ديق
رخ ي هللا تعاىل عنهم ،وهو من الفقهاا الس بعة التابعي ،كان من أكملهم علم ال اهر
أخي
 ،وس لمان ما تش رف بص حبة النيب
والباطن ،وهو منس وب إىل س لمان الفارس ي
 ،والهتريقة األُخر لالماإب جعفر
الهتريقة عن الص ديق رخ ي هللا تعاىل عن  ،وهو عن النيب
أاب عن ٍ
جد إىل ابب مدينة العلم معروفة ».
ورسالة السنبهلي هيه من الرساال املعت ة لد أهل السنة ،قا شاه ويل هللا والد ( الدهلوي )
( اانتباه س الس ل أولياا هللا ) « :يقو كاتق ا روف :إن للش يخ اتج الدين الس نبهلي
خليفة حض رة ا واجا امد ابقي رس الة وجيزة ابب األش غا النقش بندية ،وكان والدي الع يم
ميدحها جدا ،وكان قد اس تنس ةها خبهت عن نس ةة لبعأ أص حاب الش يخ اتج الدين ،وكان
يرش د الهتالبي إىل العمل هبا ،ولقد قرأهتا عنده حبثا ودراية ،وقد أحببت ذكرها هنا كاملة ،وابهلل
التوفيق » مث ذكر شاه ويل هللا الرسالة بكاملها كتاب .
ومن مفاخر الس نبهلي  -هيا  -كون من مش ايخ ش اه ويل هللا الهتريقة ،بل هو من مش ايخ
عبد هللا بن س امل البص ري اليي هو أحد املش ايخ الس بعة اليين يفتةر ويل هللا الدهلوي ابتص ا
سنده إليهم ،ويثين عليهم غاية الثناا ( اانتباه ).
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وقا إبراهيم بن حس ن الكردي الكوراين الش هرزوري الش افعي كتاب ( الن اس لكش ف

ا ِللتباس الواقا األساس ) ما نص :
« والص الة والس الإب علا امد النيب املةتار لتبليغ الرس الة إىل الثقلي اس تيداا ش كر نعمت ،
وعلا أخي ووصي وابب مدينة علم املنز منزلة هارون إا النبوة و ويل عهده بعده أمت .
 :أنت أخي

الدنيا واآلخرة .رواه النميي عن ابن عمر رخي هللا

أما أخوت ففي قول
عنهما.
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،رواه البزار والهت اين
وأما أن ابب مدينة علم ففي قول
األوس عن جابر بن عبد هللا ،والنميي وا اكم عن علي.

 :أما ترخ ا أن تكون مين مبنزلة هارون من موس ا
منز منزلة هارون ففي قول
وأما أن َّ
غري أن ا نيب بعدي ،رواه الش يةان عن س عد بن أيب وقان ،وااماإب أمحد والبزار عن أيب س عيد
ا دري ،والهت اين عن أ اا بنت عميس ،وأإب س لمة ،وابن عمر ،وابن عباس ،وجابر بن رة،
وعلي ،وال اا بن عازب ،وزيد بن أرقم.
واحت امل لَّف هبيا ا ديث علا إمامة علي رخ ي هللا تعاىل عن الفص ل الثالث من كتاب
ا ِلمامة ،وسيجيا الكالإب علي إ ْن شاا هللا تعاىل ،وإن ا دالة في علا ما ذكروه ».

275

« إبراهيم بن حس ن الكوراين الش هرزوري الش هراين الش افعي ،نزيل املدينة املنورة،
1
الش يخ ااماإب العامل العالمة خامتة احملققي عمدة املس ندين ،العارف ابهلل تعاىل ،ص احق امل لَّفا
العديدة ،الص و النقش بندي احملقق املدقق ،األثري املس ند النس ابة أبو الوقت برهان الدين ،ولد
ش وا س نة ذس وعش رين ،وألف وطلق العلم بنفس  ،ورحل إىل املدينة املنورة وتوطنها وأخي هبا
عن اعة من ص دور العلماا ،واش تهر ذكره وعال قدره ،وهرعت إلي الهتالبون من البلدان القاص ية
ليخي والتلقي عن  ،ودرس ابملس جد الش ريف النبوي ،وألَّف م لفا ٍ انفعة عديدة تنوف عن
املااة ،وكان جبال من جبا العلم ،حبرا من حبور العرفان .تو يوإب األربعاا بعد العصر اثمن عشري
شهر ربيا الثاين سنة إحد ومااة وألف ،مبنزلة ظاهر املدينة املنورة ،ودفن ابلبقيا تعاىل » (.)1
( رس الت األس انيد ) ذكر ش يوخ  « :ومنهم العامل العالمة
2
يا الفنون ،فكانت مص نفات
ا اهلماإب ،من حكت أفكاره ص حة ااس تنبا املتقدمي
جديرة أبن تكتق مباا العيون ،وأن يبي حتص يلها املا واألهل والبنون :الش يخ برهان الدين أبو
الفض اال إبراهيم بن حس ن الكردي الكوراين الش افعي الص و  ،نزيل املدينة املش رفة وعاملها ،نفعنا
هللا تعاىل ب واملسلمي ،ورمح رمحة واسعة الدنيا واآلخرة .آمي » (.)2
( ا ِلمداد مبعرفة علو ااس ناد ) ذكر مش ايخ والده قااال « :ومنهم:
3
العالمة احملقق إبراهيم بن حسن الكوراين املدين .» ...
لد النقل عن « قا زبدة احملدثي عمدة احملققي ،مش يد قواعد
4
الهتريقة ،اجلاما بي الشريعة وا قيقة ،سالك الصرا
____________________
( .)1سلك الدرر أعيان القرن الثاين عشر .5 / 1
( .)2بغية الهتالبي.45 :
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املستقيم ،الشيخ إبراهيم الكردي ،شيخ شيخ صاحق املقاما العلية والكراما اجللية الشيخ ويل
هللا ِ
احملدث ،سلم هللا تعاىل وأبقاه ،فن ا ديث ».
كتاب ( فةر ا سن ) « :والكردي هيا كان آية من آاي هللا تعاىل
5
األص لي والفروع الفقهية وعلوإب الص وفية ،وكان عص ره إلي الن ر وا ِلش ارة أقهتار األرض
كلها س اار ما ذكر ،وكانت ترد علي املس اال من ا افقي فيجيق عنها وَيعلها رس اال ،ول
يا هيه الفنون حترير كثري عدمي الن ري تعرف منها براعة علم وغزارة فضل » ...
هيا ،والكردي من مش ايخ ش اه ويل هللا الدهلوي ،وهيا نص كالم ( اارش اد إىل مهما
ااس ناد ) « :فص ل  -قد اتص ل س ندي وا مد هلل بس بعة من املش ايخ اجللة الكراإب ،األامة القادة
األعالإب ،من املش هورين اب رمي احملنمي ،اجملما علا فض لهم من بي ا افقي :الش يخ امد بن
العالا البابلي ،والش يخ عيس ا املغريب اجلعفري ،والش يخ امد بن امد بن س ليمان الرداين املغريب،
والش يخ إبراهيم بن ا س ن الكردي املدين ،والش يخ حس ن بن علي العجيمي املكي ،والش يخ أمحد
بن امد النةلي املكي ،والش يخ عبد هللا بن س امل البص ري مث املكي ،ولكل واحد منهم رس الة ا
هو فيها أو ا ل فيها أسانيده املتنوعة علوإب شىت ».
واجلدير ابليكر :إن ( الدهلوي ) قد اس تند إىل كالإب للكردي  -هيا  -كتاب ( التحفة )
اجلواب عن ااستدا بقول تعاىل ِإََّاو َا ِلَأ ُُ ُر هللاُ  ...اآلية.
فاستدال بكالم هنا وإعراخ عن كالم هنا ابلنسبة إىل حديث مدينة العلم عجيق.
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ولقد أثبت الش يخ إ اعيل بن س ليمان الكردي البص ري حديث مدينة العلم جازما ب ،
كتاب ( جالا الن ر دفا ش بها ابن حجر ) بص دد إبهتا نس بة ابن تيمية الناص ق العنيد
 ،وهيا نص عبارت بعد كالم ل :
ا هتأ إىل أمري امل مني
« وإاي وااغنار ب واهر اآلاثر واألحوا من التزّي بزي آاثر الفقر ،كلبس املرقع ا ومح ل
العكاز وغري ذلك ،ألفا ليس ت انفعة ملن اتص ف هبا وهو ليس علا ش يا من املعرفة ابهلل ،بل قد
يكون املتص ف هبا ص احق انتقاد علا املش ايخ بن ره إىل نفس  ،حيث أن ير حقيقة األمر عنده
دون غريه ،وكثري من أهل هيا الشأن هلكوا أودية ا رية ،ألفم اعناهم اجلهل املركق فال يدرون
وا يدرون أفم ا يدرون ،كابن تيمية ،وابن املقري ،والس عد التفتازاين ،وابن حجر العس قالين
وغريهم ،فإن اعناخ هم علا معاص ريهم وعلا من س بق من املوتا دا علا حص رهم طريق ا ق
عندهم ا غري.
فتاواه ا ديثية
وقد زاد ابن تيمية أبش ياا ،ومن لتها ما ذكره الفقي ابن حجر اهليتمي
عن بعأ أجالا عصره :إن ع يقو  -وهو علا من جاما اجلبل ابلصا ية  -أن سيدان عمر
أخهتأ أكثر من ثالاااة
رخ ي هللا تعاىل عن ل غلهتا  ،وأي غلهتا  ،وأن س يدان علي
مكان ،فيا ليت شعري من أن صل لك الصواب إذ أخهتأ عمر وعلي رخي هللا عنهما بزعمك؟
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا؟ .» ...
حق سيدان علي
أما عت قو النيب
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وقا امد بن عبد الباقي بن يوسف األزهري الزرقاين املالكي ،بشرح أ اا النيب

:

 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،رواه النميي وا اكم وص حح
« مدينة العلم .كما قا
وغريمها عن علي ،وا اكم أيضا والهت اين وأبو الشيخ وغريهم عن ابن عباس .والصواب أن حديث
حس ن كما قال ا فاظان العالاي وابن حجر ،ا موخ وع كما زعم ابن اجلوزي ،وا ص حيح كما
قا ا اكم ،لكن

احملدثي من يسمي ا سن صحيحا » (.)1

ترجم ل املرادي قااال « امد الزرقاين ابن عبد الباقي بن يوس ف األزهري املالكي الش هري
ابلزرق اين ،اام اإب احمل ِدث والن اس ك النحرير الفقي العالم ة ،أخ ي عن وال ده وعن النور علي
الش املس ي ،وعن الش يخ امد البابلي وغريهم ،ول من امل لفا  :ش رح علا املوطأ ،وش رح علا
املواهق وغري ذلك .وأخي عن الش يخ امد بن خليل العجلوين الدمش قي ،واجلما عبد هللا
الش اوي .وكانت وفات سنة  1122رمح هللا تعاىل » (.)2
____________________
( .)1شرح املواهق اللدنية .143 / 3
( .)2سلك الدرر .33 - 32 / 4

279

قا ( كش ف ال نون ) « :وش رح املواهق املوىل العالمة خامتة احملدثي امد بن عبد الباقي
بن يوس ف الزرقاين املص ري املالكي املتوىف س نة  ،1122ش رحا حافال أربعة جملدا  ،ا في
أكثر األحاديث املروية مشاال املصهتفا صلا هللا تعاىل علي وسلم وسريه وصفات الشريفة ،جزاه
هللا خريا ورمح رمحة واسعة » (.)1
وقد ذكره زيين دحالن مص ادر ( س ريت ) ونص علا أن « هيه الكتق هي أص ح الكتق
امل لَّفة هيا الشأن .» ...
كما أشار م لف الزرقاين

صدر الكتاب ابعتباره ...
124

وقا سامل بن عبد هللا بن سامل البصري الشافعي ( اامداد مبعرفة علو ااسناد ):
« وأما سلسلة الهتريقة النقشبندية فقد أخيها الشيخ الوالد حف هللا تعاىل عن شية عبد هللا
ابقش ري ،وهو أخيها عن الش يخ العارف اتج الدين العثماين النقش بندي وهو عن ا واجا امد
ابقي  » ...إىل آخر ما تقدإب

الوج (.)120

والشيخ سامل بن عبد هللا البصري من مشايخ إجازا كبار العلماا،
____________________
( .)1كشف ال نون .1896 / 2
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كالش يخ امد بن امد األمري األزهري املالكي كما ( رس الة أس انيده ) وش اه ويل هللا الدهلوي
كما ( ا ِلرش اد إىل مهما ااس ناد ) ،والش وكاين كما ( إحتاف األكابر أبس ناد الدفاتر ).
وغريهم.
125

وقا امد بن عبد الرس و ال زجني الكردي املدين

( ااش اعة

أش را الس اعة ) بعد نقل

تعلم ا ض ر من أيب حنيفة عن كتاب ( املش رب الوردي

ميهق املهدي

ا كاية املوخ وعة
لعلي القاري ) قا :
« قا الش يخ علي :وا خيفا أن هيا ما ركاكت و ن كالإب بعأ امللحدين الس اعي فس اد
َ يا ً ِاَ َِ ويَِو آََََوهُ َْح َاةً ِاَ
الدين ،إذ حاص ل  :أن ا ض ر اليي قا هللا تعاىل حق
َ

تلميي أيب حنيفة ،وما أس رع فهم
َِ َيَِو َا ََلَّاََوهُ ِاَ لَ ُيََّو َِلاو ً وقد تعلم من موس ا
التلميي حيث أخي عن ا ض ر ثالث س ني ما تعلم ا ض ر من أيب حنيفة حيا وميتا ثالثي
س نة ،وأعجق من أن أاب القاسم القش ريي ليس معدودا طبقا ا نفية ،مث العجق من ا ض ر
ومل يتعلم من الس الإب ،وا من علماا الص حابة كعلي ابب مدينة العلم
أن أدر النيب
وأقضا الصحابة .» ...
بقول  « :امد ال زجني ابن عبد الرس و بن عبد الس يد ابن عبد الرس و بن
ترجم ل
 ،الش افعي
قلندر بن عبد الس يد ،املتص ل النس ق بس يدان ا س ن بن علي ابن أيب طالق
ال زجني األصل واملولد ،احملقق املدقق
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النحرير األوحد اهلماإب ،ولد بش هر زور ليلة اجلمعة اثين عش ر ربيا األو س نة أربعي وألف ،ونش أ
هبا وقرأ القرآن وجوده علا والده ،وب خترج بقية العلوإب  ...مث توطن املدينة الش ريفة وتص در
التدريس وص ار من س راة راوس ها ،وألف تص انيف عجيبة  ...وابجلملة ،فقد كان من أفراد العامل
علما وعمال ،وكانت وفات

غرة ارإب سنة ثالث ومااة وألف ،ودفن ابملدينة

تعاىل » (.)1

126

ورواه املريزا امد بن معتمد خان ا ارثي البدخش اين بقول  « :وأخرج البزار عن جابر بن عبد
هللا ،والعقيلي وابن ع دي عن ابن عمر ،والهت اين عن كليهم ا وا اكم عن علي وابن عمر ،وأبو
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .زاد الهت اين
قالوا قا رسو هللا
نعيم املعرفة عن علي
رواية عن ابن عباس رخي هللا عنهما مرفوعا :فمن أراد العلم فليأت من ابب .
وهيا ا ديث ص حيح علا رأي ا اكم ،وخالف ابن اجلوزي فيكره املوخ وعا  ،وقا
ا افو ابن حجر :الص واب خالف قوليهما معا ،فا ديث حس ن ا ص حيح وا موخ وع ،وهو
عند النميي وأيب نعيم ا لية عن علي كرإب هللا وجه بلفو :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)2
ورواه ( مفت اح النج ا ) ك يل ك مث ق ا  « :أقو  :ذه ق أكثر اققي احمل دثي إىل أن ه يا
ا دي ث ح دي ث حس ن ،ب ل ق ا ا اكم ص حيح ،ومل يص ق ابن اجلوزي إيراده
املوخوعا »(.)3
____________________
( .)1سلك الدرر .66 - 65 / 4
( .)2نز اابرار مبا صح مناقق اهل البيت ااطهار .73 -
( .)3مفتاح النجا مناقق آ العبا  -خمهتو .
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ورواه ( حتفة احملبي ) أيض ا بقول  « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .ر ،طس عن جابر بن عبد
هللا ،عق ،طق ،عد عن ابن عمر .عم املعرفة عن علي .عن كال األخريين.
أقو  :هيا ا ديث صحح ا اكم وخالف ابن اجلوزي فيكره املوخوعا  ،وقا ا افو ابن
حجر :الص واب خالف قوليهما معا ،فا ديث حس ن ا ص حيح وا موخ وع .أان مدينة العلم
وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأت من ابب  .طق عن ابن عباس » (.)1
127

وقد أثبت امد ص در العامل ( )2حيث أورد كالإب ا افو الس يوطي
وقد تقدإب نص ال ( الوج .) 88

( ا اجلواما ) بهتول ،

128

وأرسل شاه ويل هللا والد ( الدهلوي )

مواخا من كتاب ( قرة العيني )

____________________
( .)1حتفة احملبي  -خمهتو .
والبدخش اين من كبار ادثي أهل الس نة املعتمدين ،فان كثريا من علمااهم املتأخرين عن ينقلون عن كتب  :نز اابرار،
حتفة احملبي ،مفتاح النجا ،ويس تش هدون برواايت فيها وقد ترجم ل ص احق ( نزهة ا واطر  ) 259 / 6قااال « :الش يخ
العامل احملدث امد بن رس تم بن قباد ا ارثي البدخش ي ،أحد الرجا املش هورين ا ديث والرجا » مث ذكر كتب
امليكورة وغريها.
( .)2وهو من كبار علماا أهل السنة الداير اهلندية
علي ومدح كتاب ( التفهيما ااهلية ).

القرن الثاين عشر ،كان معاصرا لشاه ويل هللا الدهلوي وقد أثىن
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 « :وقد ش هد
إرس ا املس لم ،فمنها :قول فض اال أمري امل مني
مدينة العلم وعلي ابهبا ،وبتفوق القضاا بقول  :أقضاكم علي ».
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ».
ومنها :قول  « :وقا

بعلم بقول  :أان

يا اآلفاق،
ومنها قول  « :النكتة الس ابعة :لقد ش اا هللا تعاىل انتش ار دين بواس هتة رس ول
 ،فأظهر س بحان علا
وهيا مل ميكن إا عن طريق العلماا والقراا اليين أخيوا القرآن من
فض اال اعة من الص حابة ليكون حثا للناس علا أخي العلم والقرآن منهم،
لس ان
وأص بحت تلك الفض اال مبثابة إجازا احملدثي لتالمييهم ،ليعرف األقوا ابلرجا من ا يعرف
الرجا ابألقوا  ،ولقد كان علماا األص حاب يش نكون هيه الفض اال كما تنهتق بيلك كتق
ا دي ث ،ومن ه يا الب اب :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا ،وأقرؤكم أيب ،وأعلمكم اب ال وا راإب
معاذ».
« وعن ابن
وقا ش اه ويل هللا ( ازالة ا فا س رية ا لفا ) مابثر أمري امل مني
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ
عباس رخي هللا عنها قا قا رسو هللا
يقو  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا
الباب .وعن جابر بن عبد هللا يقو  :عت رس و هللا
ومن أراد العلم فليأ الباب ».
ولقد اعنف ( الدهلوي ) برواية والده حديث مدينة العلم حيث قا رس الت ال ألفها
بي ان اعتق ادا وال ده  -علا م ا ( ذخرية العقىب لع اش ق علي خ ان ال دهلوي ) ق ا  « :وق د
أخرج مص نفات ما ا ص ا من أحاديث مناقق أمري امل مني ،وا س يما « حديث غدير خم
» و « أنت مين وأان منك » و « من فارقك اي علي فقد فارقين » وحديث « ااتين أبحق خلقك
إلي ك » و « أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا » وح دي ث « ه يا أمري ال رة وق ات ل الفجرة » وأخرج
حديث رد الشمس  -اليي اختلف احملدثون في  -بهتريق صحيح عن الشيخ أيب طاهر املدين عن
أيب القاسم

284

الهت اين ،مث نقل شواهده عن الهتحاوي وغريه من كبار احملدثي ،وحكم بصحت  ،كما رو كراما
عديدة للمرتضا بهترق صحيحة ».
والش اه ويل هللا الدهلوي غين عن التعريف ،فهو ش يخ علماا اهلند ومن علي اعتمادهم ،فقد
وصف امد معي السندي ب « عامل اهلند وعارف وقت .)1( » ...
و موخا آخر ب « قدوة علماا دهره يعسوب زماننا ،الشيخ األجل ،الصو األكمل ،إماإب
بالد اهلند .)2( » ...
ووصف رشيد الدين الدهلوي ( غرة الراشدين ) ب « عمدة احملدثي ،قدوة العارفي .» ...
ووصف حيدر علي الفيأ آابدي ( منتها الكالإب ) ب « خا العارفي ،قاصم املةالفي،
س يد احملدثي ،س ند املتكلمي ،حجة هللا علا العاملي  .» ...وترجم ل الص ديق حس ن خان
القنوجي ( احتاف النبالا ) و ( أ د العلوإب ) ،وهيه خالصة ما ذكر الكتاب الثاين:
« مس ند الوقت الش يخ األجل ش اه ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم ِ
احملدث الدهلوي .ل رس الة
اها اجلزا اللهتيف تر ة العبد الض عيف ذكر فيها تر ت ابلفارس ية مفص لة ،حاص لها :إن ولد
يوإب األربعاا رابا ش وا وقت طلوع الش مس س نة  1114اهلجرية ،اترخي ع يم الدين ،ورأ
اعة من الصلحاا منهم والده املاجد مبشرا قبل وادت  ،وهي ميكورة كتاب القو اجللي
ذكر آاثر الويل للش يخ امد عاش ق بن عبيد هللا البارهوي البهلي املةاطق بعلي ،واكتس ق
صغر سن الكتق الفارسية واملةتصرا من العربية ،واشتغل أبشغا املشايخ
____________________
( .)1دراسا اللبيق ااسوة ا سنة اب بيق.273 :
( .)2نفس املصدر.292 :
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النقش بندية ،ولبس خرقة الص وفية ،وأجيز ابلدرس وفرغ من حتص يل العلم ،وأجازه والده أبخي البيعة
ممن يريدها وقا  :يده كيده ،مث اش تغل ابلدرس و اثين عش رة س نة ،وحص ل ل فتح ع يم
التوحيد واجلانق الواس ا الس لو  ،ونز علا قلب العلوإب الوجدانية فوجا فوجا ،وخاض حبار
املياهق األربعة واش تاق إىل زايرة ا رمي الش ريفي ،فرحل إليهما س نة  1143وأقاإب هنا
عامي كاملي ،وتلمي علا الشيخ أيب الهتاهر املدين وغريه من مشايخ ا رمي.
ومن نعم هللا تع اىل علي أن أواه خلع ة الف احتي ة ،وأهلم اجلما بي الفق وا دي ث ،وأس رار
من رب عز وجل ،حىت أثبت عقااد أهل السنة
السنن ومصاهل األحكاإب ،وساار ما جاا ب
ابألدل ة وا ج  ،وطهره ا من ق ي أه ل املعقو  ،وأعهتي علم ااب داع وا لق والت دبري والت ديل ما
طو وعرض وعلم اس تع داد النفوس اانس اني ة جلميعه ا ،وأفيأ علي ا كم ة العملي ة وتوفيق
تش ييدها ابلكتاب والس نة ،ومتييز العلم املنقو من احملرف املدخو  ،وفرق الس نة الس نية من البدعة
غري املرخية .انتها.
وكانت وفات س نة  1176اهلجرية .ول م لفا جليلة ممتعة َيل تعدادها منها :فتح الرمحن
تر ة القرآن ،والفوز الكبري أُص و التفس ري ،واملس و واملص فا ش روح املوطإ ،والقو اجلميل
وا ري الكثري ،واانتب اه ،وال در الثمي ،وكت اب حج ة هللا الب الغ ة ،وكت اب إزال ة ا ف ا عن خالف ة
ا لفاا ،ورساال التفهيما  .وغري ذلك.
وقد ذكر ل تر ة حافلة كتايب إحتاف النبالا املتقي احياا مابثر الفقهاا واحملدثي ،وذكر
تر ة بليغة رس الت
ل معاص ران املرحوإب املولوي امد اس ن بن ب البكري التيمي النه
اليانا اجلين ،وابلغ
وأطاب ».

الثناا علي  ،وأتا بعبارة نفيس ة جدا ،وأطا
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ذكر أحوال األُوىل واألُخر
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وق ا معي بن ام د أمي الس ن دي « :واس ت دلوا علا حجي ة القي اس بعم ل ا كثري من
الص حابة ،وأن ذلك نقل عنهم ابلتواتر ،وإ ْن كانت تفاص يل ذلك آحادا ،وأيض ا :عملهم ابلقياس
وترجيح البعأ علا البعأ تكرر وشاع من غري نكري ،وهيا وفاق وإ اع علا حجية القياس.
أن
فاجلواب :إن كما نقل عنهم القياس نقل ذمهم القياس أيض ا ،فعن ابب مدينة العلم
قا  :لو كان الدين ابلقياس لكان ابطن ا ف أوىل ابملسح من ظاهره » (.)1
وامد معي السندي من مشاهري اققي أهل السنة ،ومن تالمية الشيخ عبد القادر مف مكة
املكرمة ومن معاص ري ش اه ويل هللا ،وكتاب ( دراس ا اللبيق ) من الكتق املعت ة املش هورة ،قا
في  « :وقد وافقنا علا هيا الرأي قدوة علماا دهره يعس وب زماننا الش يخ األجل الص و األكمل
لة ص ا ة من آراانا خماطبا يل
إماإب بالد اهلند الش يخ ويل هللا ابن عبد الرحيم مش افها،
تفردي ببعأ ما خالفت في اجلماهري :ومن الرديف فقد ركبت غض نفرا؟ .وا مد هلل تعاىل علا
ذلك محدا كثريا طيبا مباركا في كما ق ربنا ويرخا ».
وقد ذكره املولوي صديق حسن خان القنوجي ( إحتاف النبالا املتقي
____________________
( .)1دراسا اللبيق.284 :
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احياا مابثر الفقهاا واحملدثي ) ووص ف ب « الش يخ الفاخ ل احملقق » وأثىن علي وعلا كتاب
امليكور ،ونوه ابلقص يدة ال أنش دها بعأ معاص ري الس ندي  -وهو القاخ ي البش اوري -
وصف ( دراسا اللبيق ) واستجودها ،وهي مهتبوعة آخر الكتاب امليكور.
130

وأثبت الش يخ امد بن س امل ا فين الش افعي

( حاش ية اجلاما الص غري ) بقول  « :قول (

فليأ الباب ) يعين :عليا ،فقد ورد إن العلم جزا عش رة أجزاا أعهتي علي تس عة أجزاا والناس
جزاا ،وليا سئل سيدان معاوية فقا للساال :سل عليا فإن أعلم مين ».
( أس انيده ) بعد ذكر أخي ا الدين ا فين « ومنهم
1
أخوه طراز عص ابة العلماا احملققي ،وبقية الس ادة اهلداة العارفي ،هبجة الدنيا وزينة امللة والدين،
موص ل الس الكي وجممل الواص لي ،ااس تاذ األع م ش يخ الش يوخ ،أبو عبد هللا بدر الدين س يدي
،
وأرخاه ،حضرت جمالس من اجلاما الصغري والنجم الغيهتي مولده
امد ا فين
أثناا قرااهتا ،وتلقنت عن اليكر من طريق ا لوتية ،وأجازين

و م الشماال للنميي ،وما
إجازة عامة .» ...
« امد ا فين  -الش يخ العامل احملقق املدقق العارف ابهلل تعاىل قهتق وقت أبو
2
املكارإب جنم الدين ،ولد سنة  1101ودخل األزهر واشتغل
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ابلعلم علا من ب من الفض الا ،وألَّف التابليف النافعة ،وكان ض ر درس أكثر من ذس مااة
طالق ،وكان حس ن التقرير ذا فص احة وبيان ،ش هما مهااب اققا مدققا يهرع إلي الناس يعا،
واشتهر طريقة ا لوتية عن مشرق األرض ومغرهبا حيات  .وكانت وفات شهر ربيا األو
سنة  » 1181إنتها ملةصا (.)1
131

ورو امد بن إ اعيل بن ص الح األمري اليماين الص نعاين حديث مدينة العلم وأثبت ص حت ،
إذ قا ( الروخة الندية شرح التحفة العلوية ) ما نص  « :قول :
ف ه ن ي ئ ا ل ك ابل ع لم م راي ال ب ي ت
ابب ع ل م املص هت ف ا إ ْن أتت

إش ارة إىل ا ديث املش هور املروي من طرق ابن عباس وغريه ،ولف عن ابن عباس أن
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب .أخرج العقيلي وابن عدي والهت اين
وا اكم.
أخرج ابن ع دي أيض ا وا اكم من ح دي ث ج ابر ،وأخرج النم يي من ح دي ث علي
بلفو :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .قا النميي :هيا حديث غريق  -و نسةة :منكر .-
وقا العالمة ا افو الكبري اجملتهد امد بن جرير الهت ي :هيا حديث عندان صحيح ،صحيح
س نده .وقا ا اكم حديث ابن عباس :ص حيح ااس ناد .ورو ا هتيق اترخي عن ب بن
معي أن سئل عن حديث ابن
____________________
( .)1سلك الدرر .38 / 4
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عباس وقا  :هو صحيح.
وق ا ابن ع دي :إن موخ وع ،وأورد ابن اجلوزي ا ديثي ح دي ث ج ابر وابن عب اس
املوخوعا  ،وقا ا افو صالح الدين العالاي :قد قا ببهتالن أيضا اليهيب امليزان وغريه ،ومل
أيتوا ذلك بعلة قادحة سو دعو الوخا دفعا ابلصدر.
وقا ا افو ابن حجر :هيا ا ديث ل طرق كثرية مس تدر ا اكم أقل أحواهلا أن يكون
للحديث أص ل ،فال ينبغي أن يهتلق القو علي ابلوخ ا وقا  :الص واب خالف قو ا اكم إن
ص حيح وخالف قو ابن اجلوزي إن موخ وع ،بل هو من قس م ا س ن ،ا يرتقي إىل الص حة وا
ينح ُّ إىل الكيب.
قا ا افو السيوطي :قد كنت أجيق هبيا اجلواب  -وهو أن من قسم ا سن  -دهرا إىل أ ْن
وقفت علا تص حيح ابن جرير ديث علي هتييق اآلاثر ما تص حيح ا اكم ديث ابن
عباس ،فاستةر هللا تعاىل وجزمت ابرتقاا ا ديث عن رتبة ا سن إىل رتبة الصحة .إنتها.
قلت :قد قس م أامة ا ديث الص حيح من األحاديث إىل أقس اإب س بعة أحدها :أن ينص إماإب
من أامة ا ديث غري الش يةي علا أن ص حيح ،وهيا ا ديث قد نص إمامان حاف ان
كبريان ا اكم أبو عب د هللا والعالم ة ام د بن جرير ال يي ق ا ا هتي ق البغ دادي حق  :وك ان
ابن جرير من األامة كم بقول ويرجا إىل رأي ملعرفت وفض ل  ،ا من العلوإب ما مل يش ارك أحد
من أهل عص ره ،وقا حق املعروف عندهم اماإب األامة ابن خزمية :ما أعلم علا أدمي األرض
أعلم من ام د بن جرير ،وأم ا ا اكم فهو إم اإب غري من ازع .ق ا ال يهيب حق  :احمل ِدث ا افو
الكبري إماإب احملدثي ،وقا ا ليل بن عبد هللا :هو ثقة واسا بلغت تصانيف قريبا من ذسمااة.
قل ت :ف أين يقا ابن اجلوزي عن د ه يين اام امي؟ وأين هو من طبقتهم ا وحف هم ا وإتق افم ا؟
وهو اليي قا ا افو اليهيب حق  -نقال عن املوقاين  -أن
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تواليف  ،يدخل

ابن اجلوزي كان كثري الغل فيما يص نف  ،مث قا اليهيب قلت :نعم ل وهم كثري
علي الداخل من العجلة والتحو من كتاب إىل آخر .انتها.
قلت :و عت ما قال ا افو العالاي أن ا علة قادحة ،وإمنا دعو الوخ ا دفا ابلص در ،وقد
قا اليهيب حق العالاي :إن قرأ وأفاد وانتقا ون ر الرجا والعلل ،وتقدإب هيا الش أن ما
ص حة اليهن وس رعة الفهم .انتها .هيا كالإب اليهيب في وهو عص ري ومن أقران  ،وقد أثىن علي
غريه ممن أتخر عن عصره أبكثر من هيا.
ف هر لك بهتالن دعو الوخا وصحة القو ابلصحة كما أختاره ا افو السيوطي ،وهو قو
ا اكم وابن جرير ».
و ( الروخة الندية ) أيضا:
« وك ف اه ك ون ل ل مص هت ف ا اثن ي ا

ك ل ذك ٍر وص

ف ي ا

 ،وأن صفي وخمتار هلل تعاىل
قول  :وكفاه ،أي كفاه شرا وفةرا أن ييكر اثنيا واتليا ليكره
من إلقاا ذكره الش ريف
ولرس ول كما تقدإب من إكرام  ،والبيت يش ري إىل ما خص هللا الوص ي
علا ألس نة العامل من ص يب ومكلف وح ٍر ٍ
وعبد وذك ٍر وأنثا ،فإفم إذ ذكروا رس و هللا
ذكروه ليكره ،وهيا من إكراإب هللا ل  ،ينش أ الص يب فيهتف اي امد اي علي ،والعامي وغريمها ،وهيا
من رفا اليكر اليي طلب خليل هللا قول َ :اااَُْ ِلء ِلسَََوََ ِصَ َي فِء اي ِخ َََِْ وهو
قول تعاىلَ :ا َْفََْو لَاَ ذُِ َْاَ .
اليي ام هللا ب علا رسول
وكفاه شرفا أن أو السابقي إىل ااسالإب.
وكفاه شرفا أن أو من صلا ،واليي رقا جنق أيب القاسم
وكفاه شرفا أن اليي فداه بنفس ليلة مكر اليين كفروا ب .
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لكسر األصناإب.

وكفاه شرفا أن اليي أد عن األماان .
مبنزلة الرأس من البدن.
وكفاه شرفا أن من رسو هللا
من .
وكفاه شرفا أن من رسو هللا وأن رسو هللا
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن

سلمت علي األمال يوإب بدر.
اليي قهتر أبهتا املشركي كل معركة.
قاتل عمرو بن عبد ود.
فاتح خي .

وكفاه شرفا أن مبلغ برااة إىل املشركي.
وكفاه شرفا أن هللا سبحان زوج البتو .
أواد.
وكفاه شرفا أن أواده لرسو هللا
وكفاه شرفا أن خليفت يوإب غزوة تبو  ،وأن من مبنزلة هارون من موسا.
.
وكفاه شرفا أن أحق ا لق إىل هللا بعد رسول
.
وكفاه شرفا أن أحق ا لق إىل رسو هللا
وكفاه شرفا أن هللا ابها ب مالاكت .
وكفاه شرفا أن قسيم النار واجلنة.
.
وكفاه شرفا أن أخو رسو هللا
وكفاه شرفا أن من آذاه فقد أذ رسو هللا

.

وكفاه شرفا أن الن ر إىل وجه عبادة.
وكفاه شرفا أن ا يبغض إا منافق وا ب إا م من.
.
وكفاه شرفا أن في مثال من عيسا بن مرمي
وكفاه شرفا أن ويل كل م من وم منة.
وكفاه شرفا أن سيد العرب.
وكفاه شرفا أن سيد املسلمي.
وكفاه شرفا أن شر راكبا.
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وكفاه شرفا أن يسقا من حوض رسو هللا امل مني وييود املنافقي.
وكفاه شرفا أن ا َيوز أحد الصرا إا وا ٍز من .
وكفاه شرفا أن يكسا حلة خضراا من حلل اجلنة.
وكفاه شرفا أن يناد من حتت العرش نعم األخ أخو علي.
قصره ما ابنت سيدة نساا العاملي.
وكفاه شرفا أن ما رسو هللا
وكفاه شرفا أن حامل لواا ا مد ،آدإب ومن ولده ميشون ظل .
وكفاه ش رفا أن يقو أهل احملش ر حي يرون  :ما هيا إا ملك مقرب أو نيب مرس ل ،فينادي
مناد ليس هيا مبلك مقرب وا نيب مرسل ،ولكن علي بن أيب طالق أخو رسو هللا
:
وكفاه شرفا أن مكتوب ا ما اسم رسو هللا
امد رسو هللا أيدت بعلي ونصرت ب .
.

.

وكفاه شرفا أن يقبأ روح كما يقبأ روح رسو هللا
وكفاه ش رفا أن تش تاق الي اجلنة كما حديث أنس :تش تاق اجلنة إىل ثالثة علي وعمار
وسلمان.
وكفاه شرفا أن ابب مدينة علم .
وكفاه شرفا أفا سد األبواب إا ابب .
وكفاه شرفا أن مل يرمد بعد الدعوة النبوية وا أصاب حر وا برد.
وكفاه شرفا أن أو من يقرع ابب اجلنة.
وكفاه شرفا أن قصره اجلنة بي قصري خليل الرمحن وسيد ولد آدإب
وكفاه شرفا نزو آية الواية في .
وكفاه شرفا أن هللا اه م منا عشرة آاي .
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.

وكفاه شرفا أكل من الهتاار ما رسو هللا
وكفاه شرفا بيعة الرخوان.
وكفاه شرفا أن رأس أهل بدر.
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن
وكفاه شرفا أن

.

.

وصي رسو هللا
وزيره.
أعلم أمت .
يقاتل علا أتويل القرآن كما قاتل رسو هللا

علا تنزيل .

وكفاه شرفا أن قاتل الناكثي والقاسهتي واملارقي.
كل معركة.
وكفاه شرفا أن حامل لواا
وتوىل دفن .
وكفاه شرفا أن اليي غسل رسو هللا
وكفاه شرفا ما أعهتاه هللا من الزهادة والعبادة والتأل .
وكفاه شرفا ما فاز ب من الزهادة والزلفا.
ش ي ب ا مب اا ف ع ادا ب ع د اب واا
ه يي امل ف اخ ر ا ق ع ب ان م ن ل نب
توجد مفاخره السامية وتر ت ا افلة

الكتق التالية:

 - 1البدر الهتالا .139 - 133 / 2
 - 2اجلنة ااسوة ا سنة ابلسنة للقنوجي.
 - 3إحتاف النبالا املتقي احياا مابثر الفقهاا واحملدثي.
 - 4ا هتة ذكر الصحاح الستة للقنوجي.
 - 5ذخرية املاب عد مناقق اآل  ،للعجيلي.
 - 6أ د العلوإب .868
 - 7التاج املكلل .414
وغريها ...
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132

األوس

وقا امد بن علي الص بان « :أخرج البزار والهت اين

عن جابر ابن عبد هللا،

والهت اين وا اكم والعقيلي الض عفاا ،وابن ع دي عن ابن عمر ،والنم يي وا اكم عن علي.
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،و رواية :فمن أراد العلم فليأ الباب،
قا  :قا رس و هللا
و أخر عن د النم يي عن علي :أان دار ا كم ة وعلي ابهب ا ،و أخر عن د ابن ع دي :علي
ابب علمي.
وقد اخ هترب الناس هيا ا ديث ،فجماعة علا أن موخ وع ،منهم ابن اجلوزي والنووي،
وابلغ ا اكم علا عادت فقا  :إن ا ديث ص حيح ،وص وب بعأ اققي املتأخرين املهتلعي من
احملدثي أن حسن » (.)1
133
2

وقا الشيخ سليمان ل كتاب ( الفتوحا األمحدية ابملنح احملمدية )
____________________
( .)1اسعاف الراغبي هامش نور األبصار.156 :
وأبو العرفان الش يخ امد بن علي الص بان الش افعي املتوىف س نة  1206عامل كبري اقق ،ولد مبص ر وخترج علا علمااها
حىت برع العلوإب النقلية والعقلية ،واشتهر ابلتحقيق والتدقيق وشاع ذكره مصر والشاإب ،ول م لفا كثرية مفيدة.
( .)2هو الش يخ س ليمان بن عمر بن منص ور العجيلي اازهري املعروف ابجلمل ،فاخ ل من أهل منية عجيل  -احد
قر الغربية مبصر  -انتقل اىل القاهرة ،ل م لفا  » ...ااعالإب  131 / 3وأرخ وفات بسنة .1204
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بشرح:
« ووزي ر اب ن ع م

وم ن األه ل تس

امل ع ايل

ع د ال وزراا »

وقول « ومن األهل إخل » من تلك الس عادة ما أمد ب من امل اخاة ،فقد أخرج النميي :آخا
بي أص حاب  ،فجاا علي تدما عيناه فقا  :اي رس و هللا آخيت بي أص حابك ومل تواخ
بيين وبي أحد .فقا  :أنت أخي الدنيا واآلخرة ،ومنها العلوإب ال أش ار إليها بقول  :أان مدينة
العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب ».
134

وقا قمر الدين ا س يين ااورنقاابدي ( نور الكوني ) ذكر بيت النبوة « :حديث :أان
مدينة العلم وعلي ابهبا ،وس دوا كل خوخة إا خوخة أيب بكر ،وس دوا كل خوخة إا ابب علي،
فيها إشارة إىل كلية هيا البيت ،وإىل أبواب ».
سبحة املرجان .101
1
( أ د العلوإب ) « :الس يد قمر الدين ا س يين األورنك
2
آابدي ،كان قمرا طالعا ميزان الش رع املبي ،وكوكبا س اطعا أوج الش رف الرص ي ،آابؤه من
س ادا خجند ،والس يد ظهري الدين منهم هاجر منها إىل اهلند ،وتوىف أمن آابد من توابا
اهور ،مث ابن الس يد امد رحل إىل الدكن ،وكان ابن الس يد عناية هللا من العرفاا ،أخي الهتريقة
النقشبندية عن
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الش يخ أيب امل فر ال هانفوري عن الش يخ امد معص وإب عن أبي الش يخ أمحد الس هرندي ،وتوطن
ببلدة ابابور علا أربا مناز برهانفور ،وتو هبا س نة  ،1117وابن الس يد منيق هللا املتوىف س نة
 1161كان من العرفاا أيضا ،وصاحق هيه الن ة ولده األرشد.
ولد س نة  1123وس اح مناه الفنون وبرع العلوإب العقلية والنقلية ،حىت ص ار
النقليا إماما ابرعا ،و العقليا برهاان س اطعا ،حفو القرآن وزان العلم ابلعمل وراح إىل دهلي
وس هرند ،وزار ق اجملدد ،ورحل إىل اهور واجتما بهتاافة من العلماا والعرفاا تلك البالد ،مث
رجا إىل ابابور ،وجاا إىل أورنك آابد ،وانعقد الوداد بين وبي الس يد آزاد ،فكاان فرقدين علا
فلك ااحتاد ،مث ارحتل إىل ا رمي الشريفي ما ابني الكرميي مري نور اهلد ومري نور العلا ،ورجا
إىل اهلند ،مث انتهأ ما أهل بيت إىل أورنك آابد ،ل كتاب مس ألة الوجود اه م هر النور،
بي في مياهق العلماا ومس الك املتكلمي وا كماا ،ذكر طرفا منها الس يد آزاد الس بحة،
وأرخ ل أببيا عربية ...
تو أورنك آابد س نة  1193ودفن داخل البلد .قا آزاد اتريخ وفات  :مو العلماا
ثلمة ».
135

وقا شهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي ما نص :
وأع ل م الص ح ق ب ك ل ح ك م
« ودع وة ا ق وابب ال ع ل م
قالت أإب س لمة رخ ي هللا عنها :عت رس و هللا
زوجتك أقدإب أم سلما وأكثرهم علما وأع مهم
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يقو  :أما ترخ ي اي فاطمة أن

يقو  :علي ما القرآن والقرآن
حلما؟ وقالت أإب س لمة رخ ي هللا عنها :عت رس و هللا
ما علي لن يفنق ا حىت يردا عل َّي ا وض ،فهو ال داعي إىل ا ق ،وهو دعوة ا ق .و اجل اما
الكبري :قس مت ا كمة عش رة أجزاا فأعهتي علي تس عة أجزاا والناس جزاا واحدا وعلي أعلم
ابلواحد منهم.
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب ،وهليا
وأخرج النميي أن قا
 :علي ابب علمي
كانت الهترق والس لس ال راجعة الي  .و الكبري للس يوطي قا
 :علي بن أيب طالق أعلم
ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،رواه أبو ذر .وفي قا
الن اس ابهلل وأكثر الن اس حب ا وتع يم ا أله ل ا إل إا هللا .أخرج أبو نعيم .وك ان عمر
يقو  :أعوذ ابهلل من معض لة ليس فيها أبو ا س ن ،ويقو  :إن عليا أقض اان ،ولو ا علي هللك
 :لو ش ئت
عمر .وقالت عااش ة رخ ي هللا عنها :إن أعلم من بقي ابلس نة ،ومن كالم
ألوقر س بعي بعريا من تفس ري س ورة الفاحتة .وكان يش ري إىل ص دره ويقو  :كم من علوإب هاهنا لو
وجد هلا حامال » (.)1
 ،وأعين أعلم خلق
وقا أيض ا « :واملراد بقويل علا اص هتالح العلماا ،أعين مدينة العلم
 ،وأعين عامل قريش اليي ميي طباق األرض علما،
هللا مبراد هللا ،وأعين ابب املدينة ونقهتة الباا
ومن اتبعهم علا ذلك املنه س لفا وخلفا ،فإن ص ريح أقواهلم ما ذكرت املن ومة :إن الش يعة كل
من توىل علي ا وأه ل بيت واتبعهم أقواهلم وأفع اهلم ،فمن س ل ك منهجهم القومي واخت يهم أولي اا
ص دق علي اس م التش يا ،إذ هو املتبا هلم حقيقة وا نفض ل ميهبا من ميهق وا فرقة من فرقة،
ومن أظهر اتباعهم وتش يا ب وهو عا ٍر من فهو من أعدااهم وان تس ما بيلك ااس م ،فاأل اا ا
تغري املعاين ،ومن تبعين فإن مين ».
____________________
( .)1ذخرية املاب شرح عقد جواهر الال  -خمهتو .

298

حق الش يةي « فان ر إىل كالإب ابب
وقا بعد نقل كالإب نس بوه إىل أمري امل مني
مدينة العلم وشهادت هلما اب ق ،فإنك تعرف بيلك من دخل الباب ومن خرج » (.)1
136

وقا امد مبي بن اق هللا السهالوي:
« وأما بيان علم وحكمت وحل للمشكال وفقاهت وذكاا وجوده ،فالقلم عاجز عن  ،ولكن
حق  :أان م دين ة العلم
نتعرض إىل طرف من  ،ويكفي لهت اليب ا قيق ة قو رس و هللا
وعلي ابهب ا .أخرج البزار عن ج ابر ابن عب د هللا والعقيلي وابن ع دي عن ابن عمر ،والهت اين عن
كليهما ،وا اكم عن علي وابن عمر ،وزاد الهت اين رواية عن ابن عباس مرفوعا :فمن أراد العلم
فليأت من ابب  .وهيا ا ديث ص حيح علا رأي ا اكم وقا ابن حجر حس ن ،وهو عند النميي
وأيب نعيم عن علي بلفو :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
ا س از س وا القض ا حس ن القض ا
ابر ب ش ا أي ع ل ي م رتض ا
ع ل م را

چ ون ش ع اع ا آف ت اب ح ل م را

چ ون ت و ابىب آن م دي ن

ابز ابش ا ابب رمح ت ات اب د

ك ف وا أح د

از مه ط اع ا

اين ت هبنس

ت

ابرگ اه م ا ل

سبق أيىب بر هر آن سابق ك هست»

( )2

____________________
( .)1والعجيلي من كبار علماا القرن الثالث عش ر وأدابا  ،ترجم ل القنوجي « :ابلش يخ العالمة املش هور ،عامل ا جاز
علا ا قيقة ا اجملاز  » ...اخل .التاج املكلل.509 :
( .)2وسيلة النجاة.136 :
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وكفاه شرفا أن رسو هللا

انتجاه.

ذكران مابثره ومفاخره عن أهل الس نة

جملد ( حديث الواية ) ،وقد وص ف ص احق نزهة

ا واطر  403 / 7ابلش يخ الفاخ ل الكبري  ...أحد الفقهاا ا نفية  ...مث ذكر كتاب  ،وأرخ وفات
بسنة .1225
137

 :أان
( السيوف املسلو ) « :ا امس حديث جابر عن النيب
وقا ثناا هللا ابين ب
م دين ة العلم وعلي ابهب ا .رواه البزار والهت اين عن ج ابر ،ول ش واه د من ح دي ث ابن عمر وابن
عباس وعلي وأخي  ،وص حح ا اكم ،وذكره ابن اجلوزي املوخ وعا وقا ب بن معي :ا
أص ل ل  ،وقا البةاري والنميي :إن منكر وليس ل وج ص حيح ،وقا النووي واجلزري :إن
موخ وع .وقا ا افو ابن حجر :الص واب خالف قو الفريقي  -يعين من قا إن ص حيح ومن
قا إن موخوع  -فا ديث حسن ا صحيح وا موخوع.
أقو  :ما ذكره ابن حجر هو الص واب ابلن ر إىل س ند ا ديث ،وأما ابلن ر إىل كثرة ش واهده
فيحكم بصحت .
واجلواب :إن هيا ا ديث ا دالة في علا اامامة ».
( إحتاف النبالا املتقي احياا مابثر الفقهاا واحملدثي ) ما
قا
حاصل  « :القاخي ثناا هللا ابين ب  ،من أحفاد الشيخ
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 ،كان متبحرا العلوإب العقلية
جال الدين اجلش كبري األولياا ،وينتها نس ب إىل عثمان
والنقلية ،وقد بلغ مرتبة ااجتهاد الفق واألص و  ،ل كتاب واس ا الفق ذكر في أدلة األقوا
وفتاو اجملتهدين األربعة كل مس ألة ،وقد ذكر خمتاره ما دليل رس الة مس تقلة أ اها مبأخي
األقو  ،كما حرر خمتارات األص و  ،ول تفس ري كبري ا في أقوا املفس رين ،ول رس اال
التصرف وحتقيق معارف جمدد األلف الثاين الشيخ أمحد السرهندي ،وكان شاه عبد العزيز الدهلوي
يع عن ببيهقي العص ر ،ل آتليف كثرية انفعة ومقبولة ،وكان يروي عن ش اه ويل هللا احمل دث
الدهلوي.
وكماات وفض اال أكثر من أن حتص ر هيا املةتص ر ،ومل ي هر ل ن ري علماا ا نفية
بالد اهلند من حيث التحقيق واانصاف وعدإب التعصق ومتابعة الدليل .تو سنة .» 1225
138

ولق د أثب ت ( ال دهلوي ) ح دي ث م دين ة العلم
السنة ،وهيه صورة الس ا واجلواب:

فتو ل موجودة خب بعأ أف اخ ل أه ل

« الس ا  :لقد ثبت لد أهل ا ق  -أعين أهل الس نة واجلماعة  -ابل اهي العقلية والنقلية
اختص ان العص مة ابانبياا واملالاكة فق  ،وأن ا يص ح وص ف أحد س واهم ابلعص مة ،وليا منا
الفقه اا واملتكلمون من ذل ك ،ولكن ذكر جن اب فةر احمل دثي جن اب ش اه ويل هللا
التفهيما وغريه حتقق الص فا األربعة  -وهي العص مة وا كمة والوجاهة والقهتبية الباطنية -
األامة ااثين عش ر ،كما أن أثبت ذلك هلم رس الت ال ألفها اعتقادات  -فعلا أي وج ٍ
صحيح ميكن محل هيا الكالإب؟ وما الدليل علي من الكتاب والسنة واا اع؟
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وكيف اجلما بين وبي ميهق أهل السنة؟
وأيض ا :فإن ينا تفض يل ا لفاا الثالثة رخ ي هللا عنهم خص وص ا حض را الش يةي ،وا ا
قد قرر مس ألة التفض يل
أن هيا التفص يل مما أ ا علي أهل الس نة اليين يعتد هبم ،علا أن
هيه بكل جهده ابلداال العقلية والنقلية والكشفية والوجدانية ،فما يرفا هيا التةالف والتعارض؟
اجلواب من مواان ش اه عبد العزيز احملدث الدهلوي - :إن للعص مة وا كمة والوجاهة معان
اص هتالحية لد الص وفية ،وقد ذكر ذلك كتق هيا الش أن ا س يما مص نفا حض رة الوالد
املاجد ...
وا كمة معناها العلم النافا ،فإ ْن كان مكتس با مل يس م حكمة اص هتالحهم بل يس مون «
فض يلة » وإ ْن كان انزا علا قلق ش ةص عن طريق الوهق ي عندهم « حكمة » و قول
َا ُُ اال آََََو ُحُاو ً َا َِلاو ً س واا ذا العلم
ب
تعاىلَ :اآََََوهُ ال ِحُ َاةَ َافَصََ َُ ال ِخطو ِ
ابب العقااد أو ااعما أو األخالق ،وهيا املعىن أيض ا خيتص ابألنبياا كقول تعاىل:
لُقاوََ ال ِحُ َاةَ ََ َِ اََ ُُْ ِ ََِّ اآلية ،فما كان حاصال ابلوحي فهو خان ابألنبياا ،و ا ديث:
أان دار ا كمة وعلي ابهبا ،و ا ديث املش هور :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،واملراد من العلم هنا
هو املعىن امليكور كيلك .» ...
َالَقَي آََََو

اعتقادا والده ش اه

كما أن ( الدهلوي ) أثبت حديث مدينة العلم رس الت ال كتبها
ويل هللا الدهلوي ،وقد تقدإب كالم الوج ( )128فال نعيد.
فهيا ( الدهلوي ) املاهر ،قد أجلأه ا ق القاهر ،فأثبت بنفس هيا ا ديث الس افر الزاهر،
واعنف بش هرت جواب مسألة ل اباعناف اجللي ال اهر ،وأثبت أيضا رسالت املعمولة لت اة
والده الزااغ اجملاهر عن ش ي عناد األطيبي األطاهر ،فيا عجبا من ص نا ( الدهلوي ) الش اهر
للةالف الفاخ ح اجلاهر ،كيف آثر طعن ا ديث ( حتفت ) املردودة اب ج القواهر ،وراإب من
غم ا ق ما هو
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فوق كل قنة وظاهر؟!
139

وقا الش يخ جواد س ااب بن إبراهيم س ااب ا نفي ( ( )1ال اهي الس اابطية ) ال هان
الس ابا من براهي املقالة الثالثة من التبص رة الثالثة بعد نقل عبارة من رؤاي يوحنا  -قا  « :وتر ت
العربية واألبواب ااثنا عش ر اثنا عش ر ل ل ة كل واحد من األبواب كان من ل ل ة واحدة وس احة
املدينة من اليهق األبريز كالزجاج الشفاف.
أقو  :هيا بيان ملا قبل وص فة ليبواب وكون كل ابب من ل ل ة واحدة في البش ارة إىل ما
يدعي ااماميون من عص مة أامتهم ،ألن الل ل ة كروية ،وا ش ك أن الش كل الكروي ا ميكن
انثالم  ،ألن ا يباش ر األجس اإب إا علا ملتقا نقهتة واحدة كما ص رح ب اوقليدس ،واألص ل
عص مة ااماإب أما عند أهل الس نة واجلماعة فإن العص مة ليس ت بش ر بل العمدة في انعقاد
اا اع ،وأما عند اامامية فهي واجبة في  ،ألن لهتف وألن النفوس الزكية الفاخ لة أتىب عن اتباع
النفوس الدنية املفض ولة ،وعدإب العص مة علة عدإب الفض يلة ،وهلما فيها حبث طويل ا يناس ق هيا
املقاإب.
قول  :وساحة املدينة من اليهق اابريز كالزجاج الشفاف ،يريد بيلك
____________________
( .)1قا هدية العارفي  « :258 / 1جواد س ااب بن ابراهيم س ااب بن امد س ااب ابس يفي ا س يين اهلجري
األصل البصري ا نفي .ولد مارية  1188وتو حدود سنة  .1250من تصانيف  :أمنوذج الساابطي العروض
والقوا  .ال اهي الس اابطية فيما يس تقيم ب دعاام امللة احملمدية وتنهدإب ب أس اطي الش ريعة املنس وخة العيس وية فرغ منها
سنة .» ... 1228
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 ،ألفم ا ينحرفون عن اعتقادهم وا ينصرفون عن ميهبهم حالة العسرة ،وأما
أهل ملت
اليين أغواهم قسوس اانكتاريي فمن اجلها اليين ا معرفة هلم أبصو دينهم ،وهيا هو مصداق
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ».
قول
140

وقا عمر بن أمحد ا ربويت ا نفي

( )1

( عصيدة الشهدة

شرح قصيدة ال دة ) بشرح« :

فاق النبيي خلق و خلق ومل يدانوه علم وا كرإب » قا ما نص  « :مث اعلم أن بيان علم
 :أان م دين ة العلم .ا دي ث .وغري
اثب ت بقول تع اىل َا ََلَّ َاَاَ اَو لَر ََ َُُ ََْلَ ُر وبقول
ذلك ».
لقد أثىن علي وقرض كتاب امليكور أفاخ ل عص ره وأماثل جهابية وقت  ،وقد ذكر نص ون
آخر الكتاب ،فراجا.
تلك التقري ا
141

وقا القاخي امد بن علي الشوكاين الصنعاين

( الفوااد اجملموعة

____________________
( .)1قا الزركلي « :عمر بن أمحد بن امد سعيد ا ربويت الرومي املتةلص بنعيمي :ففي حنفي أديق =
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األحاديث املوخ وعة ) « :حديث :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب ،رواه
ا هتيق عن ابن عباس مرفوعا ،ورواه الهت اين وابن عدي والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس أيض ا
مرفوعا ،و إس ناده جعفر بن امد البغدادي وهو متهم ،و إس ناد الهت اين أبو الص لت اهلروي
عبد الس الإب بن ص اهل ،قيل هو اليي وخ ع  .و إس ناد ابن عدي أمحد بن س لمة اجلرجاين دث
عن الثقا ابألابطيل ،و إس ناد العقيلي عمر بن إ اعيل بن جمالد كياب ،و إس ناد ابن حبان
إ اعيل بن امد بن يوس ف وا ت ب  ،وقد رواه ابن مردوي عن علي مرفوعا ،و اس ناد من ا
َيوز ااحتجاج ب  ،ورواه أيض ا ابن عدي عن جابر مرفوعا بلفو :هيا  -يعين عليا  -أمري ال رة
وقاتل الفجرة منص ور من نص ره خميو من خيل أان مدينة العلم وعلي اب هبا فمن أراد العلم فليأ
الباب ،قيل :ا يص ح وا أص ل ل  ،وقد ذكر هيا ا ديث ابن اجلوزي املوخ وعا من طرق
عدة ،وجزإب ببهتالن الكل ،واتبع اليهيب وغريه.
وأجي ق عن ذل ك أبن ام د بن جعفر البغ دادي الفي دي ق د وثق ب بن معي ،وأن أاب
الص لت اهلروي قد وثق ابن معي وا اكم ،وقد س ئل ب عن هيا ا ديث فقا  :ص حيح،
وأخرج النم يي عن علي مرفوع ا ،وأخرج ا اكم املس ت در عن ابن عب اس مرفوع ا وق ا :
ص حيح ا ِلس ناد ،قا ا افو بن حجر :والص واب خالف قوهلما معا  -يعين ابن اجلوزي وا اكم
 وإن ا ديث من قس م ا س ن ا يرتقي إىل الص حة وا ينح إىل الكيب .انتها .وهيا هوالص واب ألن ب بن معي وا اكم قد خولفا توثيق أيب الص لت ومن اتبع  ،فال يكون ما هيا
ا الف ص حيحا بل حس نا لغريه ،لكثرة طرق كما بيناه ،ول طرق أخر ذكرها ص احق الآليل
وغريه ».
____________________
= مولده ووفات خربو بنكيا .كان مفتيا هلا ،وص نف كتبا منها :عص يدة الش هدة
وحواش ورساال » ااعالإب  .41 / 5وأرخ وفات بسنة .1299
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ش رح قص يدة ال دة . .وش روح

وتر ة القاخ ي الش وكاين كافة املص ادر جتدها منقولة عنها جملدا كتابنا ،وقد ترجم ل
علماا اهلند أيض ا كتبهم :فالص ديق حس ن ترجم ل ( التاج املكلل ) و ( أ د العلوإب ) و
( احتاف النبالا ) قا األو نقال عن كتاب ( الديباج ا سرواين ) سن البهلكي:
« الس نة ا مس ون بعد املااتي واالف ،وفيها ش هر اد اآلخرة كانت وفاة ش يةنا امد
بن علي الش وكاين ،وهو قاخ ي اجلماعة ،ش يخ ااس الإب ،احملقق العالمة ااماإب ،س لهتان العلماا،
إماإب الدنيا ،خامتة ا فاظ بال مراا ،ا جة النقاد ،عايل ااس ناد ،الس ابق ميدان ااجتهاد،
املهتلا علا حقااق الش ريعة وغوامض ها ،العارف مبداركها ومقاص دها .وعلا اجلملة فما مثل نفس
وا رأ من رآه مثل  ،علما وورعا وقياما اب ق بقوة جنان وس الطة لس ان ،قد أفرد تر ت تلمييه
األديق العالمة امد بن حس ن الش يةي اليماري مب لف اه ( :التقص ار جيد زمن عامل
األقاليم واألمص ار ) قص ره علا ذكر مش اخي وتالميت وس ريت  ،وما انهتو علي مشاال  ،وما قال
من شعر وما قيل في من مدح وثناا ابلن م والنثر ،جاا جملَّد خةم.
مولده يوإب ااثني الثامن والعش رين من ذي القعدة ا راإب س نة اثني وس بعي بعد املااة واأللف
.» ...
وقا ص ديق حس ن خان « :امد بن علي بن امد الش وكاين ،ش يةنا ااماإب العالمة الرابين
والس هي ل الهتالا من القهتر اليماين ،إماإب األامة ومف األمة ،حبر العلوإب ومشس الفهوإب ،س ن د
اجملتهدين ا فاظ ،فارس املعاين واأللفاظ ،فريد العص ر اندرة الدهر ،ش يخ ااس الإب قدوة األانإب
عالمة الزمان تر ان ا ديث والقرآن ،علم الزهاد أوحد العباد قاما املبتدعي آخر اجملتهدين ،رأس
املوحدين اتج املتبعي ،صاحق التصانيف ال مل يسبق إىل مثلها ،قاخي اجلماعة شيخ
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الرواية والس ماعة ،عاىل ااس ناد الس ابق ميدان ااجتهاد علا األكابر األجماد ،املهتلا علا
حقااق الشريعة ومواردها ،العارف بغوامضها ومقاصدها.
قا القاخ ي العالمة عبد الرمحن بن أمحد البهكلي كتاب نفح العود أايإب الش ريف محود
 ...ص ار مش ارا إلي علوإب ااجتهاد ابلبنان ،واجمللي معرفة غوامأ الش ريعة عند الرهان ،ل
أغلق العلوإب  ...وقد تفض ل علي اباجتهاد  ...وقد عت فتاواه ورس اال فجاا
امل لفا
جملدا ...
كتاب
قا السيد اجلليل العالمة عبد الرمحن بن سليمان بن ب بن عمر مقبو األهد
املسما ابلنفس اليماين والروح الر اين إجازة القضاة بين الشوكاين ما عبارت  :وممن خترج بسيدي
ااماإب عبد القادر بن أمحد ا س ين :إماإب عص ران س اار العلوإب وخهتيق دهران إيض اح دقااق
املنهتوق واملفهوإب ،ا افو املس ند ا جة اهلادي إيض اح الس نن النبوية إىل احملجة عز ااس الإب،
امد بن علي الش وكاين بلغ هللا الدارين أقص ا األماين  ...وقد ذكر يل بعأ املعتمدين أن
م لفات ا اص لة اآلن مااة وأربعة عش ر م لفا عدد س ور كتاب هللا تعاىل ،قد ش اعت األمص ار
الشاسعة فضال عن القريبة ...
وقد اعتىن بشرح مناقب وفضاال عدة من العلماا األعالإب واجلهابية الفةاإب .)1( » ...
142

وقد وص ف امد رش يد الدين خان تلميي ( الدهلوي ) س يدان أمري امل مني
مدينة العلم » حيث قا

( إيضاح لهتافة املقا ) « :إن ا ق

____________________
( .)1ا د العلوإب .317 - 305
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ب

« ابب

اليي كان ما ابب مدينة العلم كان م هال ل للةالفة ،وا ريق
ا ق للهتعن واملالمة .» ...

اس تحقاق من خالف هيا

ورشيد الدين خان هيا من أكابر متكلمي وادثي أهل السنة ،وقد مدح شية ( الدهلوي )
كما ذكر هو كتاب ( غرة الراشدين ).
واستند إىل أقوال حيدر علي الفيأ آابدي كتاب ( إزالة الغي ).
وذكره الصديق حسن خان ( ا د العلوإب ) أصحاب ( الدهلوي ) بقول :
« ومنهم الش يخ رش يد الدين خان الدهلوي .كان فاخ ال جامعا بي كثري من العلوإب الدرس ية،
وكان حس ن العبارة وآية اليب عن محا أهل الس نة واجلماعة والنكاية الرافض ة املش اايم ،ص نف
الرد عليهم كتاب الش وكة العمرية وغريها ،مما يع م موقع عند اجلدليي من أهل الن ر ،وجناره
كشمريي »
وترجم ل نزه ة ا واطر  177 / 7وأثىن علي الثن اا الكبري ،وذكر تتلم يه علا ص اح ق
التحفة وأخوي حىت صار علما مفردا العلم معقوا ومنقوا  ...مث ذكر مصنفات وأرخ وفات بسنة
.1243
143

وقا ا الدين أبو عبد هللا امد بن عبد العلي القرش ي املعروف مبريزا حس ن علي ِ
احملدث،
تلميي ( الدهلوي ):
« وأخرج البزار والهت اين األوس عن جابر وأبو نعيم املعرفة عن علي قا قا رس و هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،هيا حديث

308

حس ن علا الص واب ،ا ص حيح كما قا ا اكم وا موخ وع كما قال
والنووي » (.)1
لقد أثىن علي ونقل كلمات رش يد الدين
الكالإب ) ...

اعة منهم ابن اجلوزي

( ايض اح ) وس المة هللا البدايوين

( إش باع
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ورواه نور الدين بن إ اعيل السليماين ( الدرر اليتيم ) نقال عن ااكتفاا حيث قا :
قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .أخرج
 إن رسو هللا« وعن  -أي عن علي
أبو نعيم املعرفة ».
 :أان مدينة
 قا قا رس و هللاوفي نقال عن  « :وعن  -أي عن ابن عباس
العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد العلم فليأ الباب .أخرج ا اكم املس تدر وا هتيق املفنق
واملتفق ».
145

وقا ويل هللا بن حبيق هللا بن اق هللا السهالوي اللكهنوي
____________________
( .)1تفريح ااحباب.250 :

309

بيان

 :أان مدينة العلم وعلي
حق علي
 « :ومنها قو النيب
فض اال أمري امل مني
ق ا ق ا رس و هللا
ابهب ا .أخرج ا اكم عن علي وابن عمر وأبو نعيم املعرف ة عن علي
 :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا ،والهت اين عن ابن عب اس أن ق ا  :فمن أراد العلم فلي أت من
ابب  ،وص حح ا اكم ،وأنكر ابن اجلوزي ،واختار ا افو ابن حجر أن حس ن ا ص حيح وا
موخوع ،وأورد النميي لفو الدار مكان املدينة .)1( » ...
ترجم ل نزهة ا واطر  527 / 7ووصف ابلشيخ الفاخل العالمة أحد األساتية املشهورين.
مث ذكر مصنفات منها كتاب امليكور .ووفات سنة .1270
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وقا ش هاب الدين امود بن عبد هللا اآللوس ي البغدادي تفس ريه ( روح املعاين ) حبث
حو رؤية اللوح احملفوظ ما نص  « :مث إن ا ِلمكان مما ا نزاع في  ،وليس الكالإب إا الوقوع،
وأجلة الص حابة ،كالص ديق والفاروق وذي النورين وابب مدينة العلم
وورد ذلك عن النيب
والنقهتة حتت الباا رخي هللا عنهم أ عي ».
ترجم ل الصديق حسن خان القنوجي حيث قا  « :السيد شهاب الدين
____________________
( .)1مرآة امل مني  -خمهتو .
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امود ابن الس يد عبد هللا أفندي آلوس ي زاده البغدادي ،ينتهي نس ب الش ريف من جهة األب إىل
ا س ي ،ومن جهة األإب إىل ا س ن رخ ي هللا عنهما ،بواس هتة الش يخ الرابين الس يد عبد القادر
اجليالين  ،وكان خامتة املفس رين وخنبة احملدثي ،أخي العلم عن فحو العلماا ،منهم والده
العالمة ومنهم الش يخ الس ويدي ومنهم خالد النقش بندي والش يخ علي املوص لي ،وكل ذلك مفص ل
( حديقة الورود مدااح الس يد ش هاب الدين امود ) .وكان أحد أفراد الدنيا بقو ا ق
واتباع الصدق وحق السنن وجتنق الف  ،حىت جاا جمددا وللدين ا نيفي مسددا.
وك أمن ا ب وج وده اس ت غ ف اره ا
دن ي ا هب ا ان ق رض ال ك راإب ف أذن ب ت
 ،ألفما املش تمالن علا
وكان جل ميل إىل خدمة كتاب هللا وحديث جده رس و هللا
يا العلوإب وإليهم ا املرجا املنهتوق واملفهوإب ،وك ان غ اي ة ا رن علا تزاي د علم وتوفري
نصيب من وسهم  ،وكان كثريا ما ينشد:
س ه ري ل ت ن ق ي ح ال ع ل وإب أل ييل

من وص

ل غ اني ة وطي ق عن اق

واش تغل ابلتدريس والتأليف وهو ابن ثالثة عش ر س نة ،ودرس ووعو وأفىت للحنفية بغداد
احملمية ،وأكثر من إمالا ا هتق والرس اال والفتاو واملس اال ،وخهت كأن الل ل واملرجان أو العقود
أجياد ا سان ،قلد ا ِلفتاا سنة  1248وهو عاإب وادة ارر هيه السهتور ،أرسل إلي السلهتان
بنيشان ذي قدر وشأن.
قا جنل الس يد أمحد  -كان هللا ل خري انص ر  -تر ت املس ماة أبرج الند والعود :كان عاملا
ابختالف املياهق ،مهتلعا علا امللل والنحل والغرااق ،س لفي ااعتقاد ش افعي امليهق كابابا
األجم اد ،إا أن كثري من املس اا ل يقت دي اب ِلم اإب األع م ،مث آخر أمره م ا إىل ااجته اد
كأمثال من العلماا النقاد ،حس بما ص رح ب األامة كتق األص و وتعرف اجلهابية الفحو ،
قا  :ومن م لفات ما هو أع مها قدرا وأجلها فةرا تفس ريه املس ما بروح املعاين تفس ري القرآن
والسبا
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املثاين ...
تو

 21ذي القعدة سنة .)1( » ... 1270
147

ورواه س ليمان بن إبراهيم البلةي القندوزي
والهترق املةتلفة ...

( )2

كتاب ( ينابيا املودة ) ابألس انيد املتنوعة

فقد قا  « :ا مويين فرااد الس مهتي بس نده عن س عيد بن جبري عن ابن عباس رخ ي هللا
 :اي علي أان مدينة العلم وأنت ابهبا ،ولن ت تا املدينة ،إا من
عنهما قا قا رس و هللا
قبل الباب ،وكيب من زعم أن بين ويبغض ك ،ألنك مين وأان منك ،مك مي ودمك من
دمي ،وروحك من روحي ،وس ريرتك من س ريريت وعالنيتك من عالني  ،س عد من أطاعك وش قي
من عص ا  ،وربح من توا وخس ر من عادا  ،فاز من لزمك وهلك من فارقك ،ومثل األامة من
ول د بع دي مث ل س فين ة نوح من ركبه ا جن ا ومن ختلف عنه ا غرق ،ومثلكم كمث ل النجوإب كلم ا
غاب جنم طالا جنم إىل يوإب القيامة ».
( :)3و ال در املن م ابن طلح ة ا ليب
وق ا  « :الب اب الرابا عش ر غزارة علم
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا وقا هللا تعاىلَ :اََُاا ال َُُاٍَ ِاَ
الش افعي  ...قا النيب
ََ اا ُِو فمن أراد العلم
____________________
( .)1التاج املكلل 360 :ول تر ة ااعالإب  176 / 7عن عدة من املص ادر ،وذكر أن قد ألفت
مفصلة.
( .)2هو الش يخ س ليمان ابن الش يخ ابراهيم املعروف ب
القسهتنهتينية بسنة  ،1270أو .1293
( .)3ينابيا املودة .78 - 65

تر ت رس اال

( خواج كالن ) ا س يين البلةي القندوزي ا نفي ،املتوىف
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فليأ الباب.
وقا  « :ابن املغازيل بس نده عن جماهد عن ابن عباس ،وأيض ا عن جابر بن عبد هللا رخ ي هللا
بعض د علي وقا  :هيا أمري ال رة وقاتل الكفرة منص ور من نص ره
عنهما قاا :أخي النيب
خميو من خيل  ،فمد هبا ص وت مث قا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب.
أيض ا :أخرج هيا ا ديث موفق بن أمحد وا مويين والديلمي الفردوس وص احق كتاب املناقق
عن جماهد عن ابن عباس .أيض ا :ابن املغازيل أخرج عن حييفة بن اليمان عن علي رخ ي هللا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا وا ت تا البيو إا من أبواهبا .ابن
عنهما قا قا رس و هللا
املغازيل بس نده عن امد بن عبد هللا قا حدثنا علي بن موس ا الرخ ا عن أبي عن آابا عن أمري
 :اي علي أان مدينة العلم وأنت ابهبا ،كيب من زعم
قا قا رس و هللا
امل مني علي
ا الفة
أن يصل إىل املدينة إا من قبل الباب .عن األصبغ بن نباتة قا  :مل ا جلس علي
 :اي بين فاص عد املن
خهتق خهتبة ذكرها أبو س عيد البحني إىل آخرها مث قا للحس ن
يقو  :أان
وتكلم ،فص عد وبعد ا مد والتص لية قا  :أيها الناس عت جدي رس و هللا
فاص عد املن
مدينة العلم وعلي ابهبا وهل تدخل املدينة إا من ابهبا فنز  .مث قا للحس ي
يقو  :إن عليا مدينة
وتكلم ،فص عد فقا بعد ا مد والتص لية :أيها الناس عت جدي
 :أيه ا الن اس إفم ا وال دا

ه د فمن دخله ا جنا ومن ختلف عنه ا هل ك .فنز مث ق ا علي
ووديعت ال استودعها علا أمت وساال عنهما ».
رسو هللا
وقا  « :عن كنوز ا قااق :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .للهت اين والديلمي ».

وقا  :عن اجلاما الص غري « :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب .للعقيلي
وابن عدي والهت اين الكبري وا اكم عن ابن عباس،
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وأيضا رواه ابن عدي وا اكم عن جابر ».
وق ا  :عن ذخ اار العقىب « :ذكر كثرة علم علي :وعن علي مرفوع ا :أان دار العلم وعلي
ابهبا .أخرج البغوي املص ابيح ،وأخرج أبو عمر :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم
فليأت من ابب ».
وقا  :نقال عن كتاب الس بعي « :ا ديث الثاين والعش رون قا جابر :أخي رس و هللا
عض د علي وقا  :هيا إماإب ال رة وقاتل الفجرة خميو من خيل منص ور من نص ره ،مث مد ص وت
وقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأ الباب .رواه ابن املغازيل.
وق ا  :عن مودة القرىب « :ج ابر رفع  :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا .ورواه ابن مس عود وأنس
مثل ».
وقا  :نقال عن الص واعق « :أخرج البزار والهت اين األوس عن جابر ابن عبد هللا .وأيض ا
الهت اين وا اكم والعقيلي وابن ع دي عن ابن عمر ،والنم يي وأيض ا ا اكم عن علي ق ا ق ا
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .و رواية :فمن أراد العلم فليأ الباب ،و أخر
رس و هللا
عن النميي عن علي :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
وقا عن درة املعارف « :مث إن ااماإب عليا كرإب هللا وجه ورث علم أس رار ا روف من س يدان
 :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،وهو أو
 ،وإلي ا ِلش ارة بقول
ومواان امد رس و هللا
من وخا وفق مااة من مااة ااسالإب ».
وقا نقال عن الدر املن م « :والغرض من هيا الس ر الباهر والرمز الفاخر إظهار لوااح ألرابب
اليوق ،ألن من العلوإب اجلس يمة الفاحتة ألبواب املدينة ا يس م انس ويت وا ين ر ب إا اهويت،
مدينت وعلي ابهبا ».
 ،والعلم اليي امد
وهيا هو العلم اليي خص ب آ امد
وقا  :عن الكتاب امليكور « :ومها كتاابن جليالن أحدمها :ذكره ااماإب
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علي كرإب هللا وجه علا املن وهو قاام خيهتق ابلكوفة علا ما س يأيت بيان وهو املس ما خبهتبة
 :أان
 ،وهيا العلم املكنون هو املش ار إلي بقول
البيان ،واآلخر :أس ره رس و هللا
حروفا مفرقة علا طريقة س فر آدإب
مدينة العلم وعلي ابهبا ،وأمره بتدوين  ،فكتب ااماإب علي
جفر ،يعين رق قد صنا من جلد البعري واشتهر بي الناس ابجلفر اجلاما والنور الالما،
وقيل الفجر واجلامعة ».
ورث علم ا روف من س يدان
وقا عن الدر املكنون واجلوهر املص ون « :وااماإب علي
 :أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا فمن أراد العلم فعلي
 ،وإلي ا ِلش ارة بقول
ام د
ابلباب».
148

ب « ابب مدينة العلم » ( معركة
وقد وصف سالمة هللا البدايوين ااماإب أمري امل مني
اآلراا ) حيث قا بعد إيراد حديث « أص بت وأخهتأ » املوخ وع قا  « :وا اص ل أن ملا خهتأ
الساال جواب ابب مدينة العلم قا  :لقد أصبت وأخهتأ  ،وفوق كل ذي علم عليم ».
149

وقا املولوي حس ن الزمان ما نص  « :تنبي  :من أحس ن بينة علا معىن ختم األولياا ا ديث
املشهور الصحيح اليي صحح

اعا من األامة منهم :أشد
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الناس مقاا الرجا س ند احملدثي ابن معي كما أس نده عن ووافق ا هتيق اترخي وقد كان
قا أوا ا أص ل ل  ،ومنهم :ااماإب ا افو املنتقد اجملتهد املس تقل اجملدد اجلاما من العلوإب ،كما
ذكره الس يوطي وابن حجر والتاج الس بكي واليهيب والنووي عن ااماإب ا افو ا هتيق البغدادي
ما مل يش ارك في أحد من أهل عص ره ،وي يده قو إماإب األامة ابن خزمية ما أعلم علا أدمي األرض
أعلم من ابن جرير  -هت يي ق اآلاثر ،وق د ق ا ا هتي ق :مل أر مثل معن اه كم ا نق ل كالم
الس يوطي مس ند علي من ا اجلواما ،ومنهم :ا اكم ومن آخرهم ا افو اجملد الش ريازي ش يخ
ابن حجر نقد الص حيح وأطنق حتقيق كما نقل الدهلوي ملعا التنقيح ،واقتص ر علا
:

حتسين العالاي والزركشي وابن حجر أقواإب أخر ردا علا ابن اجلوزي من قول
أان م دين ة العلم وعلي ابهب ا وا ي تا امل دين ة إا من ابهب ا .ق ا هللا تع اىلَ :اََُاا ال َُُاٍَ ِاَ
ََ اا ُِو وهو أقو ش اهد لص حة رواية ص ححها ا اكم :فمن أراد العلم فليأ الباب ،وهيا
مق اإب ا تم من أن ا ويل بع ده إا وهو راجا إلي آخ ي من ل دي  ،وإلي ا ِلش ارة مب ا ا دي ث
الص حيح املس تفيأ املش هور بل املتواتر من األمر بس د كل ابب إا ابب مس تندا إىل أمر هللا تعاىل
بيلك .)1( » ...
وفي  « :وقد ص ح عن أامة الص حابة كباب مدينة العلم وابن مس عود وابن عباس أتويل فواتح
السور وهي من املتشاب ».
وفي بع د كالإب ل  « :واألخب ار واآلاثر
حتصا كثرة .)2( » ...

ذل ك عن ابب م دين ة العلم ودار ا كم ة ا تك اد

____________________
( .)1القو املستحسن فةر ا سن.452 :
( .)2القو املستحسن

فةر ا سن ،ان ر مثال.65 :
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وقد أثبت علي بن س ليمان الدمن املغريب املالكي الش اذيل ( ،)1حيث تكلم علي ابلتفص يل،
وأجاب عن املناقشة

سنده بكالإب ا اف ي الصالح العالاي وابن حجر .)2( ...
151

ب « ابب مدينة العلم » كما ذكر سليم
ووصف عبد الغين أفندي الغنيمي أمري امل مني
ف ارس أفن دي .م دير اجلواا ق  ( -قرة األعي ان ومس رة األذه ان ) حي ث ق ا  « :وق ا الع امل
املتفنن النحرير املتقن الس يد عبد الغين أفندي الغنيمي :ا مد هلل اليي جعل العلماا ورثة األنبياا،
واجتباهم فو الش ريعة الغراا ش ريعة نبي املص هتفا ،وخص هم مبزيد اهلبا وأداإب بدوامهم آاثر من
ضََ ُُر فَا َ َِْ َي َْاوٍ
مض ا وفا  ،وميز بي مراتبهم حتقيقا لقول تعاىلَ :ا َْفََْو َْ َ
أمحده س بحان من إل كرمي جواد ،جعل العلم جمازا ا قيقة لكل إس عاد ،والص الة والس الإب علا
سيدان امد أشرف مرسل وأكرإب مبعوث وأفضل
____________________
( .)1ترجم ل األعالإب  292 / 4قا  « :فقي من أعالإب املغاربة » وذكر م لفات  .ومل ييكر ش رح علا النميي -
وأرخ وفات بسنة .1306
( .)2نفا قو املغتدي.148 :
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وعلا آل وأصحاب وذريت اليين حازوا الشرف بتبعيت .
أما بعد :فقد وقفت علا هيا التأليف امليمون ،فوجدت وهو بغرر الدرر مش حون ،حيث أخي
أبطراف الفنون وأظهر س رها املكنون ،وكيف ا ومنش ه ملك العلماا األكرمي ،وابن أمري امل مني
خامتة ا لفاا األربعة الراش دين ،ابب مدينة العلم علي ابن عم س يد املرس لي ،فهو ا ااز للش رفي
ا سق والنسق األفةم واجلاما بي الفضيلتي السيف والقلم .)1( » ...
____________________
( .)1وترجم ل

ااعالإب بقول  « :عبد الغين بن طالق بن محادة بن ابراهيم الغنيمي الدمش قي امليداين .فاخ ل من

فقهاا ا نفية » مث ذكر م لفات  .وقد أرخ وفات بسنة .1298
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واآلن  ...وبعد أن أ عنا نص ون روااي األامة األعالإب وكلماهتم ابلنس بة إىل حديث أان
 ...فلنيكر طاافة
مدينة العلم  ...وحتقق لديك ص حة هيا ا ديث وثبوت عن رس و هللا
من الش واهد وامل يدا للحديث امليكور  -وهي أحاديث معت ة يص لح كل منها ابس تقالل
لالستدا ب  ...ومنها:
1

وممن رواه أو أرسل إرسا املسلم:
 - 1أبو عبد هللا أمحد بن حنبل.
 - 2أبو عيسا النميي.
 - 3أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا الكجي.
 - 4أبو جعفر امد بن جرير الهت ي.
 - 5أبوبكر امد بن امد الباغندي.
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 - 6أبو ا سي امد بن امل فر البغدادي.
 - 7أبو عبد هللا عبيد هللا بن امد العك ي املعروف اببن بهتة.
 - 8أبو عبد هللا امد بن عبد هللا ا اكم النيسابوري.
 - 9أبوبكر أمحد بن موسا بن مردوي ااصبهاين.
 - 10أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصبهاين.
 - 11أبو ا سن علي بن امد بن الهتيق املعروف اببن املغازيل.
 - 12أبو امل فر منصور بن امد السمعاين.
 - 13أبو شجاع شريوي بن شهردار الديلمي.
 - 14أبو امد ا سي بن مسعود الفراا البغوي.
 - 15أمحد بن امد بن علي العاصمي.
 - 16كما الدين أبو سامل امد بن طلحة الشافعي.
 - 17أبو امل فر يوسف بن قزعلي املعروف بسب ابن اجلوزي.
 - 18أبو عبد هللا امد بن يوسف الكنجي الشافعي.
 - 19اق الدين أمحد بن عبد هللا الهت ي.
 - 20صدر الدين أبو اجملاما إبراهيم بن امد ا مواي.
 - 21ويل الدين امد بن عبد هللا ا هتيق الت يزي.
 - 22ا الدين امد بن يوسف الزرندي.
 - 23صالح الدين خليل بن كيكلدي العالاي.
 - 24جمد الدين امد بن يعقوب الفريوزآابدي.
 - 25مشس الدين امد بن امد اجلزري.
 - 26شهاب الدين أمحد بن علي املعروف اببن حجر العسقالين.
 - 27شهاب الدين أمحد صاحق توخيح الداال.
 - 28جال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.
 - 29شهاب الدين أمحد بن امد القسهتالين.
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 - 30مشس الدين امد العلقمي.
 - 31مشس الدين امد بن يوسف الشامي.
 - 32أمحد بن امد ابن حجر املكي.
 - 33علي بن حساإب الدين الشهري ابملتقي.
 - 34إبراهيم بن عبد هللا الوصايب.
 - 35شيخ بن عبد هللا العيدروس اليمين.
 - 36رمحة هللا بن عبد هللا السندي.
 - 37ا الدين عهتاا بن فضل هللا الشريازي.
 - 38امد عبد الرؤف بن اتج العارفي املناوي.
 - 39امد حجازي بن امد الشعراين.
 - 40مال يعقوب البنباين الالهوري.
 - 41أمحد بن الفضل بن امد ابكثري املكي.
 - 42الشيخ عبد ا ق الدهلوي.
 - 43شيخ بن علي بن امد اجلفري.
 - 44نور الدين علي بن أمحد العزيزي.
 - 45نور الدين علي بن علي الش املسي.
 - 46امد بن عبد الباقي الزرقاين.
 - 47مريزا امد بن معتمد خان البدخشي.
 - 48امد صدر العامل.
 - 49ن اإب الدين بن قهتق الدين السهالوي.
 - 50شاه ويل هللا بن عبد الرحيم الدهلوي.
 - 51امد بن إ اعيل األمري الصنعاين.
 - 52امد بن علي الصبان املصري.
 - 53امد مبي بن اق السهالوي اللكهنوي.
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 - 54عبد العزيز بن ويل هللا ( الدهلوي ).
 - 55امد إ اعيل بن عبد الغين الدهلوي.
 - 56حسن علي ِ
احملدث الدهلوي.
 - 57نور الدين بن إ اعيل السليماين.
 - 58ويل هللا بن حبيق هللا اللكهنوي.
 - 59سليمان بن إبراهيم البلةي القندوزي.
1
رواية أمحد بن حنبل
لقد رواه أمحد بن حنبل بس نده عن الص ناحبي كتاب ( املناقق ) علا ما جاا ( تفريح
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .رواه
قا رس و هللا
ااحباب ) حيث قا  « :عن علي
النميي وقا  :هيا حديث غريق .وقا  :رو بعض هم هيا ا ديث عن ش ريك ومل ييكر في عن
الصناحبي ،وا نعرف هيا ا ديث عن أحد من الثقا غري شريك .ورواه أمحد عن الصناحبي»(.)1
2
ورواه أبو عيسا النميي

رواية النميي
( اجلاما الصحيح ) كما

____________________
( .)1تفريح األحباب .350
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( ذخاار العقىب ):

 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي وقا :

قا قا رس و هللا
« عن علي
حديث حسن » (.)1
و ( الرايض النض رة « :عن علي قا قا رس و هللا

 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.

أخرج النميي وقا  :حسن غريق ».
وتعلم روايت من ( املش كاة ) و ( أجوبة العالاي ) و ( اتريخ ابن كثري ) و ( نقد الصحيح ) و
( أس ىن املهتالق ) ( واجلاما الص غري ) و ( الص واعق ) و ( كنز العما ) و ( املرقاة ) وغريها
أيضا.
3
رواية أيب مسلم الكجي
ورواه أبو مس لم إبراهيم بن عبد هللا الكجي بس نده عن علي

كما تقدإب

مواخ ا من

الكتاب ،نقال عن ص الح الدين العالاي قول  « :وما ذلك فل ش اهد رواه النميي جامع عن
إ اعيل بن موس ا الفزاري عن امد بن عمر بن الرومي عن ش ريك بن عبد هللا عن س لمة بن
كهيل عن س ويد بن غفلة عن أيب عبد هللا الص ناحبي عن علي عبد هللا الص ناحبي عن علي مرفوعا:
أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
ورواه أبو مسلم الكجي وغريه عن امد بن عمر بن الرومي ».
وتق دإب عن الفريوزآابدي قول  « :وللح دي ث طريق آخر رواه النم يي
مسلم الكجي وغريه علا روايت .» ...
1

« الكجي  ...اشتهر هبيه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن

____________________
( .)1ذخاار العقىب .77
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ج امع  ...واتبع أبو

عبد هللا  ...كان من ثقا احملدثي وكبارهم .)1( » ...
« أبو مس لم الكجي ا افو املس ند  ...ص احق كتاب الس نن وبقية ا فاظ ...
2
وثق الدارقهتين وغريه ،وكان س راي نبيال عاملا اب ديث  ...ما ببغداد احملرإب س نة  292ومحل
إىل البصرة وقد قارب املااة » (.)2
و ( الع ) « :ا افو صاحق السنن ومسند الوقت  ...وثق الدارقهتين .وكان اداث حاف ا
اتشما كبري الشأن » (.)3
و ( دو ااسالإب ) « :شيخ احملدثي » (.)4
3

« ا افو صاحق السنن ومسند الوقت ،وكان اداث حاف ا اتشما كبري الشأن»

( .) 5
4

« أبو مسلم الكجي ا افو املسند ،وثق

بقية الشيوخ قا الدارقهتين :كان

ثقة نبيال عاملا اب ديث » (.)6
4
رواية الهت ي
ونص علا ص حت بقول « :
ورواه أبو جعفر امد بن جرير الهت ي كتاب ( هتييق اآلاثر ) َّ
هيا ا عندان ص حيح » وقد عرفت ذلك من عدة كتق فيما س لف .وقا الس يوطي « :كنت
أجيق هبيا اجلواب دهرا إىل أن وقفت علا
____________________
( .)1األنساب  -الكجي.
( .)2تيكرة ا فاظ .260 / 2
( .)3الع  -حوادث .292
( .)4دو ااسالإب  -حوادث .292
( .)5مرآة اجلنان  -حوادث .292
( .)6طبقا ا فاظ .273
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تص حيح ابن جرير دي ث علي هت يي ق اآلاثر ،ما تص حيح ا اكم دي ث ابن عب اس،
فاستةر هللا تعاىل وجزمت ابرتقاا ا ديث عن مرتبة ا سن إىل مرتبة الصحة ».
5
رواية ابن بهتة
ورواه أبو عبد هللا العك ي املعروف اببن بهتة ابلسند اآليت:
« أبو علي امد بن أمحد الص واف ،ثنا أبو مس لم إبراهيم بن عبد هللا البص ري ،ثنا امد بن
عمر بن الرومي ،ثنا ش ريك عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي عن علي قا قا رس و هللا
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
كما علمت روايت من كالإب ابن عراق .الوج (.)98
6
رواية ا اكم
ورواه أبو عبد هللا ا اكم النيس ابوري ( املس تدر ) ،كما س يأيت كالإب الص ا ي
والش املسي والزرقاين.
7
رواية ابن مردوي
ورواه أبوبكر ابن مردوي ااصبهاين ،بسنده عن الشعيب عن « :علي قا
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 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
قا رسو هللا
كما علمت روايت كالإب ابن عراق .الوج ( )98أيضا.
8
رواية أيب نعيم
ورواه أبو نعيم ااص بهاين حيث قا  « :حدثنا أبو أمحد امد بن أمحد اجلرجاين ،ان ا س ن بن
س فيان ،ثنا عبد ا ميد بن حبر ،ثنا ش ريك عن س لمة ابن كهيل عن الص ناحبي عن علي بن أيب
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .رواه األص بغ بن نباتة وا ارث عن
طالق قا قا رس و هللا
مثل » (.)1
علي وه ،وجماهد عن ابن عباس .عن النيب
ورواه كتاب ( املعرفة ) أيضا.
9
رواية ابن املغازيل
 :أان دار ا كمة:
ورواه أبو ا سن ابن املغازيل الواسهتي حيث قا  « :قول
أخ ان أبو طالق امد بن أمحد بن عثمان البغدادي  -قدإب علينا واس هتا  -أان أبو ا س ن
علي بن ام د بن ل ل إذان ،ان عب د الرمحن بن ام د بن املغرية ،ان ام د ابن ب ،ان ام د بن
جعفر الكو عن امد بن الهتفيل ،عن أيب معاوية عن
____________________
( .)1حلية األولياا .64 / 1
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 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .فمن

األعمش عن جماهد عن ابن عباس قا قا رس و هللا
أراد ا كمة فليأ الباب.
أخ ان امد بن أمحد بن عثمان بن الفرج قا أان امد بن امل فر بن موس ا بن عيس ا ا افو
إجازة ان الباغندي امد بن امد بن س ليمان ان س ويد عن ش ريك عن س لمة بن كهيل عن
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا فمن أراد ا كمة فليأهتا من
الص ناحبي عن علي عن النيب
ابهبا » (.)1
10
رواية أيب امل فر السمعاين
ورواه أبو امل فر السمعاين كتاب ( مناقق الصحابة ) « :عن علي
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)2

قا قا رس و هللا

11
رواية الديلمي
ورواه الديلمي صاحق ( فردوس األخبار ) بقول  « :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)3
12
رواية العاصمي
ورواه العاصمي صاحق ( زين الفىت ) حيث ذكر مشاب أمري امل مني علي
____________________
( .)1املناقق .87 - 86
( .)2مناقق الصحابة  -خمهتو .
( .)3فردوس األخبار.
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 :أان

الس الإب آلدإب أيب البش ر .فقا ش به ب العلم وا كمة « :وليلك قا النيب
مدينة العلم وعلي ابهبا .و بعأ الروااي  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
 ،قا  « :وأما ابب
عليا
ورواه أيض ا مقاإب تفص يل األ اا ال ا هبا النيب
دار ا كمة ،فإن أخ ان الشيخ أبو امد عبد هللا بن أمحد بن نصر  ،قا أخ ان الشيخ إبراهيم
بن أمح د ا لواين  ،عن امود بن ام د بن رج ا ،عن امل أمون بن أمح د وعم ار بن عب د اجملي د
وس ليمان بن ذريوي  ،عن ااماإب امد بن كراإب  ،عن أمحد بن امد بن فض يل عن زايد بن
يقو  :أان دار
زايد ،عن عبيد بن أيب جعد ،عن جابر بن عبد هللا قا عت رس و هللا
ا كمة وعلي ابهبا فمن أراد ا كمة فليأ الباب .ميكور كتاب املكتفي.
وأخ ين شيةي امد بن أمحد  ،قا أخ ان علي بن إبراهيم بن علي قا  :حدثنا أو ا سن
أمحد بن امد بن عبدوس الهتراافي ،قا حدثنا حكيم بن ا جاج اهلروي قا حدثنا إ اعيل بن
بنت الس دي ،قا حدثنا امد بن عمر الرومي عن ش ريك عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي،
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
عن علي قا قا رسو هللا:
وأخ ان ام د بن أيب زكراي ق ا أخ ان أبو إبراهيم إ اعي ل بن ابراهيم بن ام د بن أمح د
الواعو قرااة علي بنيس ابور ،قا أخ ان أبوبكر هال ابن امد ابلبص رة قا حدثنا أبو مس لم
إبراهيم بن عبد هللا البص ري ،قا حدثنا امد بن عمر بن عبد هللا ،قا حدثنا ش ريك عن س لمة
عن الصناحبي عن علي .وذكر ا ديث » (.)1
____________________
( .)1زين الفىت بتفسري سورة هل أتا  -خمهتو .
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13
رواية ابن طلحة الشافعي
ورواه أبو س امل امد بن طلحة الش افعي بد حديث مدينة العلم كما عت س ابقا حيث قا :
« ونقل ااماإب أبو امد ا سي بن مسعود القاخي البغوي كتاب املوسوإب ابملصابيح :إن رسو
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)1
هللا
14
رواية سب ابن اجلوزي
ورواه يوس ف س ب ابن اجلوزي حيث قا بعد حديث مدينة العلم « :و رواية :أان دار
ا كمة وعلي ابهبا .و رواية :أان مدينة الفق وعلي ابهبا » (.)2
15
رواية الكنجي الشافعي
ورواه أبو عبد هللا الكنجي الشافعي حيث عقد اباب خاصا ب وهو « :الباب ا ادي والعشرون،
ُ
ء خََْا ً
فيم ا خص هللا تع اىل علي ا
اب كم ة .ق ا هللا تع اىلَ :ا َاَ َُؤٍَ ال ِحُ َاَةَ فَ َقَي َا َِ َ
َُ َِْْا ً .
أخ ان عبد اللهتيف بن امد ببغداد ،أخ ان امد بن عبد الباقي ،أخ ان أبو الفض ل بن أمحد
ح دثن ا أمح د بن عب د هللا ا افو ،ح دثن ا أبو أمح د ام د بن أمح د اجلرج اين ،ح دثن ا ا س ن بن
س فيان ،حدثنا عبد ا ميد بن حبر حدثنا ش ريك عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي عن علي
قا قا رسو هللا صلا
____________________
( .)1مهتالق السئو .61 :
( .)2تيكرة خوان األمة.48 :
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علي وآل وسلم :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
قلت :هيا حديث حس ن عا  .وقد فس ر ا كمة ابلس نة لقول عز وجلَ :اَََََّ َُ هللاُ
 :أوتيت الكتاب
َوب َاال ِحُ َاةَ اآلية :يد علا ص حة هيا التأويل ما قد قا
َلََاَ ال ُِ َ
َ
ومثل مع  .أراد ابلكت اب القرآن .ومثل مع م ا علم هللا تع اىل من ا كم ة ،وبي ل من األمر
والنهي وا ال وا راإب .فا كمة هنا هي السنة ،فلهيا قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)1
16
رواية احملق الهت ي
ورواه اق الدين الهت ي الش افعي حيث قا  « :ذكر اختص اص أبن ابب دار ا كمة  -عن
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي وقا  :حس ن
قا قا رس و هللا
علي
غريق » (.)2
قا قا رس و هللا
ابب دار ا كمة  -عن علي
وقا أيض ا « :ذكر أن
أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي ،وقا  :حديث حسن » (.)3
17
رواية ا مواي
ورواه صدر الدين ا مواي بسنده حيث قا  « :أخ ان شيةنا ااماإب أبو
____________________
( .)1كفاية الهتالق .119 - 118
( .)2الرايض النضرة .255 / 2
( .)3ذخاار العقىب.77 :
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:

عمرو ابن املوفق بقراايت علي  ،قا أنبأ ش يخ ااس الإب س عد ا ق والدين امد بن امل يد ا مواي
قدس هللا روح إجازة قا  :أنبأ ش يخ ااس الإب جنم الدين أمحد بن عمر ابن امد بن عبد هللا
ا يوقي إجازة إ ْن مل يكن اعا قا أنبأ امد بن عمر ابن علي الهتوس ي اعا علي بقراايت علي

بنيس ابور ،قا أنبأ أبو العباس أمحد ابن أيب الفض ل الس قااي أنبأ أبو س عيد امد بن طلحة
اجلنابيي ،أنبأ أبو علي أمحد ابن عبد الرمحن الدمش قي ،أنبأ أبوبكر يوس ف بن القاس م القاخ ي،
نبأ أبو عبد هللا ابن امد القاخ ي الكو  ،أنبأ إ اعيل بن موس ا الفزاري ،أنبأان امد بن عمر
:
قا قا رس و هللا
الرومي عن ش ريك عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي عن علي
أان دار ا كمة وعلي ابهبا » (.)1
18
رواية ا هتيق الت يزي
 « :قا قا رس و هللا
ورواه ويل الدين ا هتيق الت يزي ص احق ( املش كاة ) عن علي
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .رواه النميي وقا  :هيا حديث غريق .وقا  :روي بعض هم
هيا ا ديث عن شريك ومل ييكروا في عن الصناحبي ،وا نعرف هيا ا ديث عن أحد من الثقا
غري شريك » (.)2
____________________
( .)1فرااد السمهتي .99 / 1
( .)2مشكاة املصابيح .244 / 3
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19
رواية الزرندي
وأرس ل امد بن يوس ف الزرندي إرس ا املس لم ،حيث قا مبدح ااماإب علي

«:

املةص ون من ا ض رة النبوية بكرامة األُخوة واانتةاب ،املنص ون علي أبن لدار ا كمة ومدينة
العلم ابب ».
20
رواية العالاي
ودافا ص الح الدين العالاي عن هيا ا ديث وأثبت ص حت  ،ردا علا من طعن في  ...وقد
تقدإب نص كلمات عن ( الآليل املصنوعة ) الوج (.)69
21
ورواه جمد الدين الفريوزآابدي
(.)75

رواية الفريوزآابدي
( نقد الص حيح ) وحقق  .وقد تقدمت عبارت س ابقا .الوج
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22
رواية ابن اجلزري
ورواه مشس الدين ابن اجلزري كتاب ( أسىن املهتالق ) وقد تقدإب نص عبارت .)78( .
23
رواية العسقالين
ورواه ابن حجر العس قالين وأفىت حبس ن  ،كما س تعلم من عبارة الش امي والعلقمي واملناوي
والزرقاين.
24
رواية شهاب الدين أمحد
ورواه السيد شهاب الدين أمحد صاحق ( توخيح الداال )  « :الباب ا امس عشر -
أن النيب ص لا هللا علي وعلا آل وابر وس لم دار ا كمة ومدينة علم وعلي هلما ابب .وأن أعلم
ابهلل تعاىل وأحكام وآايت وكالم بال ارتياب ».
وابر وس لم :أان دار
قا  « :عن علي رمحة هللا ورخ وان علي قا قا رس و هللا
ا كمة وعلي ابهبا .رواه ا افو أبو نعيم والهت ي.

335

ورواه

املشكاة وقا  :أخرج النميي » (.)1
25
رواية السيوطي

ورواه جال الدين السيوطي عدة من كتب  :ففي ( القو اجللي ) « :ا ديث ا امس عشر
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي
 عن علي كرإب هللا وجه إن رس و هللاوقا غريق » (.)2
و ( اجلاما الصغري ) :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .عن علي » (.)3
و ( ا اجلواما ) « :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .غريق .حل ».
وكيا ( اللئايل املصنوعة ) و ( شرح النميي ) .وقد أورد كالإب ابن جرير والعالاي.
26
إثبا القسهتالين
ب « دار ا كمة » حيث قا  « :د -
وأثبت شهاب الدين القسهتالين بوصف النيب
دار ا كمة ،الداعي إىل هللا ،دعوة إبراهيم ،دعوة النبيي ،دليل ا ريا » (.)4
____________________
( .)1توخيح الداال  -خمهتو .
( .)2القو اجللي.33 :
( .)3اجلاما الصغري .108 / 1
( .)4املواهق اللدنية .182 / 1
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27
ورواه العلقمي

رواية العلقمي
شرح علا اجلاما الصغري حيث قا  « :حديث أان دار ا كمة وعلي ابهبا.

وقا الكبري :غريق .قلت :وزعم القزويين وابن اجلوزي أبن موخ وع .ورد عليهما ا افو
العالاي وابن حجر وامل لف مبا يبهتل قوليهما » (.)1
28
رواية الشامي
 « :حرف الدا  -دار ا كمة.
وقا امد بن يوس ف الش امي أ اا رس و هللا
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .رواه
 :إن النيب
أخيه الش يخ تعاىل من حديث علي
ا اكم املس تدر وص حح  ،وادعا ابن اجلوزي أن موخ وع .وتعقب الش يخ رمح هللا تعاىل
النكت و الآليل .وقا ا اف ان العالاي وابن حجر :الصواب أن حسن ا صحيح وا موخوع.
وقد بسهتت الكالإب علي كتاب الفوااد اجملموعة بيان األحاديث املوخوعة ».
____________________
( .)1الكوكق املنري  -شرح اجلاما الصغري  -خمهتو .

337

29
رواية ابن حجر املكي
ورواه ش هاب الدين ابن حجر املكي ( الص واعق احملرقة ) كما عت س ابقا حيث قا « :
و أخر عند النميي عن علي قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا » ( )1وكيا

( املنح املكية ).

30
رواية املتقي
فض اال

حيث قا  « :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.

ورواه علي املتقي اهلندي
علي » (.)2
ورواه عن النميي وابن جرير مث ذكر قو ابن جرير « :هيا خ صحيح سنده ».
____________________
( .)1الصواعق احملرقة.73 :
( .)2كنز العما .201 / 12
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عن

31
رواية الوصايب
ورواه إبراهيم الوص ايب اليمين « :وعن  -أي عن أمري امل مني  -إن رس و هللا
جامع وقا  :غريق وأبو نعيم

دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي

قا  :أان

املعرفة » (.)1

32
رواي العيدروس
ورواه ش يخ بن عبد هللا العيدروس قااال « :و أخر عن النميي عن علي :أان دار ا كمة
وعلي ابهبا » (.)2
33
ورواه

رواية السندي
السندي قااال « :حديث  -أان دار ا كمة وعلي ابهبا .ابن

____________________
( .)1ااكتفاا مناقق ااربعة ا لفاا  -خمهتو .
( .)2العقد النبوي والسر املصهتفوي  -خمهتو .
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بهتة .نا مرطق حق عد خو و لفو :أان مدينة الفق  .وآخر :أان مدينة العلم .)1( » ...
34
ِ
احملدث الشريازي
إثبا

وأثبت ا الدين ِ
احملدث ( أربعين ) حيث وص ف ااماإب عليا
أبن لدار ا كمة ومدينة العلم ابب » (.)2

ب

« املنص ون علي

35
رواية املناوي
ورواه عبد الرؤف املناوي ( كنوز ا قااق ) و ( التيس ري ) و ( فيأ القدير ش رح
اجلاما الص غري ) .وهيا نص عبارت الكتاب األخري « :أان دار ا كمة  -و رواية :أان مدينة
العلم  -وعلي ابهبا ،أي علي بن أيب طالق هو الباب اليي يدخل من إىل ا كمة ،وانهيك هبيه
املرتبة ما أسناها وهيه املنقبة ما أعالها.
ومن زعم أن املراد بقول  « :وعلي ابهبا » إن مرتفا من العلو وهو اارتفاع ،فقد حتمل لغرخ
الفاسد مبا ا َيدي وا يسمن وا يغني .
أخرج أبو نعيم عن تر ان القرآن مرفوعا :ما أنز هللا عز وجل اي أيها
____________________
( .)1خمتصر تنزي الشريعة  -خمهتو .
( .)2األربعي فضاال أمري امل مني  -خمهتو .
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 ،فس ئل
اليين آمنوا إا وعلي رأس ها وأمريها ،وأخرج عن ابن مس عود قا  :كنت عند النيب
عن علي كرإب هللا وجه  ،فقا  :قسمت ا كمة عشرة أجزاا فأعهتي علي تسعة أجزاا والناس جزاا
واحدا ،وعن أيض ا :أنز القرآن علا س بعة أحرف ما منها حرف إا ل ظهر وبهتن ،وأما علي
فعنده من علم ال اهر والباطن ،وأخرج أيض ا :علي س يد املرس لي املس لمي وإماإب املتقي،
وأخرج أيض ا :أان س يد ولد آدإب وعلي س يد العرب ،وأخرج أيض ا :علي راية اهلد  ،وأخرج أيض ا:
علي ه يه اآلي ةَ :اََ َََُِْو َ ُ ُذ وَ اا َِ َََةو وأخرج
إن هللا أمرين أن أدني ك وأعلم ك لتعي وأنزل ت َّ
عهد إىل علي كرإب هللا وج س بعي عهدا
أيض ا عن ابن عباس :كنا نتحدث أن رس و هللا
مل يعهد إىل غريه .واألخبار هيا الباب ا تكاد حتصا.
« » عن ا اعيل بن موس ا الفزاري عن امد بن عمر الرومي عن ش ريك عن س لمة بن
كهيل عن س ويد بن غفلة عن أيب عبد هللا الص ناحبي عن علي أمري امل مني « وقا غريق » وزعم
القزويين كابن اجلوزي وخ ع  ،وأطا العالاي رده وقا  :مل أي أبو الفرج وا غريه بعلة قادحة
هيا ا سو دعو الوخا دفعا ابلصدر.
وس ئل عن ا افو ابن حجر فتاوي فقا  :هيا حديث ص حح ا اكم وذكره ابن اجلوزي
املوخ وعا وقا إن كيب ،والص واب خالف قوليهما معا وأن من قس م ا س ن ا يرتقي إىل
الصحة وا ينح إىل الكيب ،قا  :وبيان يستدعا طوا ،لكن هيا هو املعتمد » (.)1
____________________
( .)1فيأ القدير شرح اجلاما الصغري .46 / 3
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36
ورواه امد حجازي الش عراين
حسنا كما

رواية الشعراين
( فتح املوىل النص ري بش رح اجلاما الص غري ) وحكم بكون

شرح العزيزي ،فإن املراد من « قا الشيخ  » ...وسيأيت.
37
إثبا يعقوب الالهوري

وأثبت املال يعقوب البنباين الالهوري .وسيأيت كالم فيما بعد.
38
رواية ابن ابكثري املكي
ورواه أمحد بن الفض ل املكي حيث قا  « :وعن أيض ا كرإب هللا وجه قا قا رس و هللا
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي » (.)1
____________________
( .)1وسيلة املاب  -خمهتو .
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39
إثبا عبد ا ق الدهلوي
وأثبت الش يخ عبد ا ق الدهلوي ( اللمعا ش رح املش كاة ) وكيا
كما ذكر « دار ا كمة »

أ اا النيب

( أش عة اللمعا ).

( مدارج النبوة ).
40

رواية اجلفري
وأرس ل ش يخ بن علي اجلفري إرس ا املس لَّم حيث قا
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».

( كنز ال اهي الكس بية ) « :قا

41
رواية العزيزي
ورواه الش يخ علي العزيزي بش رح اجلاما الص غري وقا  « :قا العلقمي :وزعم القزويين وابن
اجلوزي أن موخ وع .ورد عليهم ا ا افو العالاي وابن حجر وامل لف مب ا يبهت ل قوهلم ا  ...وق ا
الشيخ :حديث حسن » (.)1
____________________
( .)1السراج املنري  -شرح اجلاما الصغري .62 / 2
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42
ورواه علي الش املس ي

رواية الش املسي
حاش يت علا املواهق اللدنية بش رح « دار ا كمة » من أ اا النيب

قا  « :قول  :دار ا كمة .أخيه الش يخ من حديث علي :إن النيب
ا كمة وعلي ابهبا .رواه ا اكم املستدر وصحح ».

قا  :أان دار

43
رواية الزرقاين
وأثبت الزرقاين املالكي ش ارح املواهق اللدنية وحقق بش رح « دار ا كمة » قا  « :لقول
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .رواه ا اكم املستدر وصحح  ،وزعم ابن اجلوزي واليهيب
أن موخ وع .ورد مبا يهتو  .قا ا اف ان العالاي وابن حجر :الص واب إن حس ن ا ص حيح وا
موخوع » (.)1
____________________
( .)1شرح املواهق اللدنية .129 / 3
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44
رواية البدخشاين
ورواه املريزا امد البدخش اين كتاب ( نز األبرار ) حيث قا بعد ذكر حديث مدينة العلم:
ا لي ة عن علي كرإب هللا وجه بلفو :أان دار ا كم ة وعلي

« وهو عن د النم يي وأيب نعيم
ابهبا».
و كت اب ( مفت اح النج ا ) « :وأخرج النم يي وأبو نعيم

ا لي ة عن علي كرإب هللا وجه

مرفوعا بلفو :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
و كتاب ( حتفة احملبي ) عن النميي وحكم حبسن ابلن ر إىل شواهده.
45
رواية امد صدر العامل
ورواه امد ص در العامل
سبق.

( معارج العلا ) نقال عن ( ا اجلواما ) وقد مر عبارت فيما
46

وأثبت ن اإب الدين السهالوي

إثبا الن اإب السهالوي
( الصبح الصادق ) كما ستعرف.
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47
ورواه شاه ويل هللا الدهلوي

رواية ويل هللا الدهلوي
( قرة العيني ) واختار أن حسن.
48

رواية األمري الصنعاين
ورواه امد بن إ اعيل األمري الص نعاين عن النميي ،ونقل تص حيح الهت ي
الندية ).
49
رواية امد مبي اللكهنوي
ورواه املولوي امد مبي اللكهنوي

( وسيلة النجا ) عن النميي وأيب نعيم.
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( الروخ ة

50
رواية ( الدهلوي )
وق ا عب د العزيز ( ال دهلوي ) كت اب ( عزيز ااقتب اس ) « :ح دي ث أان دار ا كم ة وعلي
ابهبا .رواه النميي ».
وذكره ( الدهلوي )

جواب س ا بعأ الساالي واحت ب  ،وقد مضت عبارت .
51

إثبا امد إ اعيل الدهلوي
وهو ابن أخ ( الدهلوي )  ...فإن أثبت حديث أان دار ا كمة رسالت ( منصق امامت )
قا  « :ومن ذلك ا كمة .قا هللا تبار وتعاىل َالَ َقَي آَََََو لُقاَوََ ال ِحُ َاَةَ ََ َِ اَََََ ُُْ ِ ََِّ
ابن عباس :اللهم علم ا كمة ».
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .ودعا
وقا
52
رواية ِ
احملدث الدهلوي
ورواه حسن علي احملدث الدهلوي تلميي ( الدهلوي ) قااال « :عن علي

347

 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا.
قا قا رسو هللا
رواه النميي وقا  :هيا حديث غريق ،وقا رو بعض هم هيا ا ديث عن ش ريك ومل ييكر
في عن الص ناحبي ،وا نعرف هيا ا ديث عن أحد من الثقا غري ش ريك ،ورواه أمحد عن
الصناحبي ».
وكيا أثبت كتاب ( شرح عزيز ااقتباس ).
53
رواية السليماين
ورواه نور الدين الس ليماين ( الدر اليتيم ) نقال عن كتاب ( ااكتفاا ) « :وعن  -أي عن
قا  :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .أخرج النميي جامع
 إن رس و هللاعلي
وقا غريق .وأبو نعيم املعرفة ».
54
رواية ويل هللا اللكهنوي
ورواه ويل هللا اللكهنوي حيث قا بعد حديث مدينة العلم « :وأورد النميي لفو الدار مكان
املدينة ».
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55
رواية البلةي القندوزي
ورواه الشيخ سليمان القندوزي حيث قا  « :النميي وا مويين بسنديهما عن سويد بن غفلة
قا قا رس و هللا

 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا و الباب

عن الص ناحبي عن علي
عن ابن عباس.
ا مويين عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي قا قا رس و هللا

 :أان دار ا كمة وعلي

ابهبا.
ابن املغازيل بس نده عن جماهد عن ابن عباس .وأيض ا عن س لمة بن كهيل عن الص ناحبي عن
 :أان دار ا كمة وعلي ابهبا ».
علي كرإب هللا وجه قا قا رسو هللا
ورو عن ( كنوز ا ق ااق ) « :أان دار ا كم ة وعلي ابهب ا .للنم يي » وك يا عن ( اجل اما
الصغري ) وعن ( الصواعق احملرقة ).
56
رواية الشاذيل
ورواه الشاذيل الدمن

( شرح النميي ) حيث أخرج .
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وممن رواه أو أرسل إرسا املسلَّم:
 - 1إ اعيل املدين األمناطي.
 - 2أبو ا سن شاذان الفضلي.
 - 3أبو ا سن علي بن عمر الدارقهتين.
 - 4أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصفهاين.
 - 5أبوبكر أمحد بن علي ا هتيق البغدادي.
 - 6أبو اجملاما ابراهيم بن امد ا مواي.
 - 7السيد شهاب الدين أمحد.
 - 8جال الدين عبد الرمحن السيوطي.
 - 9عبد الرؤف بن اتج العارفي املناوي.
 - 10شاه ويل هللا الدهلوي.
 - 11املولوي ويل هللا اللكهنوي.
 - 12الشيخ سليمان البلةي القندوزي.
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1
رواية األمناطي
من كتاب
لقد رو هيا ا ديث بن ة مواان أمري امل مني

( اتريخ الص حابة ) قااال:

« حدثنا أبوبكر ابن خالد وفاروق ا هتايب قاا :أخ ان أبو مس لم الكجي ،عن امد بن عمر بن
 :أان
الرومي ،عن ش ريك عن س لمة بن كهيل ،عن الص ناحبي عن علي قا قا رس و هللا
مدينة ا كمة وعلي ابهبا ».
2
رواية شاذان الفضلي
ورواه أبو ا س ن ش اذان الفض لي كتاب ( خص ااص علي )
الدين السيوطي ،كما ستعلم.

علا ما نقل عن جال

3
رواية الدارقهتين
ورواه أبو ا س ن علي بن عمر الدارقهتين أيض ا  ...كما س تعلم من عبارة ا افو ا هتيق
البغدادي.
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4
إثبا أيب نعيم
وأثبت ا افو أبو نعيم هيا ا ديث بوصف سيدان أمري امل مني

ب « مدينة ا كمة » ،إذ

مدح بقول  « :سيد القوإب ،اق الشهود وابوب العبود ،ابب مدينة ا كمة والعلوإب .)1(»...
5
رواية ا هتيق البغدادي
ورواه ا افو أبوبكر ا هتيق البغدادي ( اتريخ بغداد ) حيث قا :
« أخ ان علي بن أيب علي املعد وعبيد هللا بن امد بن عبيد هللا بن سابور ،حدثنا عثمان بن
إ اعي ل بن جم ال د ،ح دثن ا أبو مع اوي ة الض رير عن األعمش عن جم اه د عن ابن عب اس ق ا ق ا
 :أان مدينة ا كمة وعلي ابهبا فمن أراد ا كمة فليأ الباب » (.)2
رسو هللا
و كتاب ( تلةيص املتش اب الرس م ) بقول  « :أخ ين ا س ن بن أيب طالق ان علي بن
عمر ا افو ،ثنا امد بن إبراهيم األمناطي ،ان ا سي بن عبيد هللا التميمي ،ان حبيق بن النعمان
قا  :أتيت املدينة ألجاور هبا ،فسألت
____________________
( .)1حلية األولياا .61 / 1
( .)2اتريخ بغداد .204 / 11
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من خري أهلها فأش اروا إىل جعفر بن امد بن علي بن ا س ي بن علي بن أيب طالق ،فأتيت
فس لمت علي  ،فقا يل :أنت األعرايب اليي عت من أنس بن مالك ذس ة عش ر حديثا؟ قا
قلت :نعم .قا  :فأملها علي ،قا  :فأمليتها علا ابن وهو يس ما فقلت ل  :اا حتدثين حبدي ٍ
ث
عن جد أخ ب أبو ؟ قا  :اي أعرايب تريد أن يبغض ك الناس وينس بو إىل الرفأ؟ قا قلت:
ا .قا  :حدثين أيب عن جدي قا حدثين جابر بن عبد هللا قا رس و هللا :أبوبكر وعمر س يدا
كهو أهل اجلنة.
قا  :فعجلت .فعرف اليي أرد  .قا :
وحدثين أيب عن أبي عن جابر قا قا رس و هللا
وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأ الباب » (.)1
كما وستعلم ذلك من عبارة السيوطي اآلتية.

 :أان مدينة ا كم  -أو ا كمة -

6
رواية ا مواي
ورواه صدر الدين أبو اجملاما ا مويين ،كما ستعلم من عبارة القندوزي.
7
رواية شهاب الدين أمحد
وقا شهاب الدين أمحد « :قا ااماإب اهلماإب املتفق علا علو شأن
____________________
( .)1تلةيص املتشاب .161 / 1
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العلوإب

واألعما  ،املتس ق ل دراري الفض ل س لك الن م أبلس نة أهل الكما  ،ا افو الورع البارع العامل
العامل العارف الكامل بال ش ك ومرية :أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااص فهاين ،كتاب الفااق
الالاق املس ما اب لية « :وس يد القوإب اق الش هود وابوب املعبود ،ابب مدينة ا كم والعلوإب
.)1( »...
8
رواية السيوطي
وقا جال الدين الس يوطي « :قا أبو ا س ن ش اذان الفض لي خص ااص علي :ثنا أبوبكر
ام د بن ابراهيم بن فريوز األمن اطي ،ثن ا ا س ي بن عب د هللا التميمي ،ثن ا حبي ق بن النعم ان،
:
حدثين جعفر بن امد ،حدثين أيب عن جدي عن جابر بن عبد هللا قا قا رس و هللا
أان مدينة ا كمة وعلي ابهبا فمن أراد املدينة فليأ إىل ابهبا.
أخرج ا هتيق

تلةيص املتشاب من طريق الدارقهتين ،ثنا امد بن ابراهيم األمناطي ب »(.)2
9
رواية املناوي

ورواه عبد الرؤف املناوي حيث قا  « :أان دار ا كمة .و رواية :أان
____________________
( .)1توخيح الداال  -خمهتو .
( .)2الاليل املصنوعة .335 / 1
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مدينة ا كمة  -وعلي ابهبا .أي :علي بن أيب طالق هو الباب اليي يدخل من إىل ا كمة»(.)1
10
رواية ويل هللا الدهلوي

ورواه شاه ويل هللا الدهلوي ( إزالة ا فا ) مستشهدا ب مرسال إايه إرسا املسلَّم حيث قا
 « :وحكمت أكثر من أن حتص ر وحتص ا وكيف يتيس ر ذلك وقد
ذكر مابثر أمري امل مني
 :أان مدينة ا كمة وعلي ابهبا »؟
قا رسو هللا
11
رواية ويل هللا اللكهنوي
وكيا قا املولوي ويل هللا اللكهنوي ذكر مناقق ااماإب

من كتاب ( مرآة امل مني ).

12
رواية القندوزي
وقا القندوزي البلةي ا نفي « :أخرج ا مويين عن سعيد بن جبري عن
____________________
( .)1فيأ القدير .46 / 3

355

 :اي علي أان مدينة ا كمة وأنت ابهبا ولن ت تا املدينة
قا قا رسو هللا
ابن عباس
إا من قبل الباب ،وكيب من زعم أن بين ويبغض ك ،ألنك مين وأان منك ،مك من مي
ودمك من دمي وروحك من روحي وس ريرتك من س ريريت وعالنيتك من عالني  .وأنت إماإب أم
ووص يي .س عد من أطاعك وش قي من عص ا وربح من توا وخس ر من عادا  .فاز من لزمك
وهلك من فارقك ومثلك ومثل األامة من ولد مثل س فينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها
غرق .ومثلكم مثل النجوإب كلما غاب جنم طلا جنم إىل يوإب القيامة » (.)1
ي هر من ا افو ال دارقهتين أن ل كالم ا ثبو ح دي ث ( :أان م دين ة ا كم ة وعلي ابهب ا )
 .وهيا نص كالم ( العلل ) « :وس ئل عن حديث الص ناحبي عن علي
عن س يدان علي
 :أان مدينة ا كمة وعلي ابهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا.
عن النيب
فقا  :هو حديث يروي س لمة بن كهيل .واختلف عن  .فرواه ش ريك عن س لمة عن الص ناحبي
عن علي .واختلف عن ش ريك ،فقيل عن عن س لمة عن رجل عن الص ناحبي .ورواه ب بن س لمة
بن كهيل عن أبي عن سويد بن غفلة عن الصناحبي ومل يسنده.
وا ديث مضهترب غري اثبت .وسلمة مل يسما من الصناحبي » (.)2
أقو  :ه يا من ال دارقهتين غري مقبو  .إذ ا تن ا بي طرق ا دي ث ،ب ل إن بعض ه ا يقوي
البعأ اآلخر ،وا اخهتراب  ...وتوخيح ذلك:
____________________
( .)1ينابيا املودة.230 / 6 130 :
( .)2هتييق التهييق .156 / 4
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إن الهتريق اليي في « ش ريك عن س لمة عن الص ناحبي عن علي » ا كالإب ثبو ا ديث
ب  ،ودعو الدارقهتين أن « س لمة مل يس ما من الص ناحبي » غري مس موعة ،ألفا ش هادة علا
النفي ،بل ا وج اس تبعاد اع من  ،ألن س لمة ولد س نة  74كما ذكر ابن حجر ( .)1وقد
ما الص ناحبي  -وهو عبد الرمحن بن عس يلة  -زمن عبد امللك ،وذكره البةاري فيمن ما بي
الس بعي إىل الثماني كما قا ابن حجر .فلو كانت وفات س نة  70كان س لمة من أبناا الثالثة
اع من .
والعشرين .فال شكا
والهتريق اليي في  « :ش ريك عن س لمة عن رجل عن الص ناحبي » يثبت ب ا ديث كيلك،
ألن « الرج ل » في هو « س وي د بن غفل ة » بقرين ة الهتريق اآلخر وهو من ثق ا الت ابعي ق ا
.
اليهيب « :س ويد بن غفلة اجلعفي أبو أمية ولد عاإب الفيل قدإب املدينة حي دفنوا النيب
و ا أاببكر وعدة .وعن سلمة بن كهيل وعبدة بن أيب لبابة .ثقة إماإب زاهد قواإب » (.)2
وأم ا قو ال دارقهتين « :ورواه ب بن س لم ة بن كهي ل عن أبي عن س وي د ابن غفل ة عن
من دون ذكر
الص ناحبي ومل يس نده » أي :مل يس نده إىل الص ناحبي ،بل رواه عن أمري امل مني
ل.
ففي  :إن « س ويد بن غفلة » اتبعي خمض رإب ،رو عن ا لفاا األربعة كما ا خيفا علا من
احو كت ق الرج ا  ،وق د نص علا ذل ك ا افو العالاي ( أجوبت ) والفريوزآابدي ( نق د
الص حيح ) .علا أن والص ناحبي طبقة واحدة ومل يكن بي قدومهما املدينة املنورة إا أايإب
معدودة .قا ابن حجر « :س ويد بن غفلة  -بفتح املعجمة والفاا  -أبو أمية اجلعفي ،خمض رإب من
كبار التابعي ،قدإب املدينة يوإب دفن النيب

وكان مسلما

____________________
( .)1هتييق التهييق .230 / 6
( .)2الكاشف .412 / 1
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حيات  ،مث نز الكوفة

وما سنة  80ول مااة وثالثون سنة » (.)1
وقا  « :عبد الرمحن بن عس يلة  -مبهملة مص غرا  -املرادي أبو عبد هللا الص ناحبي ثقة من كبار
خالفة عبد امللك » (.)2
خبمسة أايإب ،ما
التابعي .قدإب املدينة بعد مو النيب
مباش رة ،فعدإب إس ناد « س ويد
فال مانا من اع كال الرجلي ا ديث من أمري امل مني
بن غفلة » ا ديث إىل « الصناحبي » ا يوجق الهتعن هيا الهتريق.
ف هر أن تعل ل ال دارقهتين هب يا ( العل ل ) ليس إا عن جه ل وغفل ة إ ْن مل يكن من عل ة
قلب ...
وا خيفا أن ما ذكره يدور حو ا ديث عن أمري امل مني خاص ة  ...وقد علمت من عبارة
ا هتي ق والس يوطي أن ال دارقهتين من روات عن ج ابر .كم ا عرف ت من رواي ة ا مويين ورود ه يا
ا ديث عن ابن عباس أيضا.
____________________
( .)1تقريق التهييق .341 / 1
( .)2تقريق التهييق .491 / 1
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وممن رواه أو أثبت :
 - 1أبو امد ا سي بن مسعود البغوي.
 - 2اق الدين أمحد بن عبد هللا الهت ي.
 - 3علي بن سلهتان القاري.
 - 4أمحد بن الفضل بن ابكثري املكي.
 - 5شيخ بن علي اجلفري.
 - 6سليمان بن إبراهيم القندوزي.
1
رواية البغوي
أما البغوي فقد رو هيا ا ديث الشريف كتاب ( مصابيح السنة ) كما
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ستعلم من عبارة احملق الهت ي اآلتية.
2
رواية احملق الهت ي
ابب دار العلم
فق د ق ا ا ق ال دين الهت ي ( ذخ اار العقىب ) إ ْذ ق ا  « :ذكر أن
 :أان دار العلم وعلي ابهبا.
قا قا رسو هللا
وابب مدينة العلم .عن علي
أخرج البغوي املصابيح ا سان.
وأخرج أبو عمروقا  :أان مدينة العلم وعلي ابهبا .وزاد :فمن أراد العلم فليأت من ابب » (.)1
و ( الرايض النض رة ) « :ذكر اختص اص أبن دار العلم وابب مدينة العلم .عن علي
 :أان دار العلم وعلي ابهبا .أخرج املصابيح ا سان .» ...
قا قا رسو هللا
وفي  « :ذكر علم وفقه  .وقد تقدإب  -ذكر أعلميت مهتلقا وأعلميت ابلس نة ،وأن ابب دار
العلم ،وأن أحدا من الص حابة مل يكن يقو  « :س لوين » غريه ،وإحالة ا من الص حابة علي -
مع م أحاديث هيا اليكر ».
3
رواية القاري
وقا علي القاري « :وعن  .أي عن علي .قا قا رسو هللا صلا هللا
____________________
( .)1ذخاار العقىب .77
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علي وس لم :أان دار ا كمة .و رواية :أان مدينة العلم .و رواية املص ابيح :أان دار العلم وعلي
ابهبا .و رواية زايدة :فمن أراد العلم فليأت من ابب » (.)1
4
رواية ابن ابكثري
وقا ابن ابكثري املكي « :وعن س يدان علي كرإب هللا وجه قا قا رس و هللا
العلم وعلي ابهبا .أخرج البغوي ا سان من املصابيح ».
5
وقا اجلفري

رواية اجلفري
 :أان دار العلم وعلي ابهبا ».
( كنز ال اهي ) « :وقا
6

رواية القندوزي
ورواه القندوزي البلةي عن ( ذخاار العقىب ) كما تقدإب.
____________________
( .)1املرقاة شرح املشكاة .571 / 5
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 :أان دار

4

ومن روات :
 - 1أبو شجاع شريوي بن شهردار الديلمي
 - 2السيد علي بن شهاب الدين اهلمداين.
 - 3عبد الوهاب بن امد رفيا الدين البةاري.
 - 4سليمان القندوزي البلةي.
1
رواية الديلمي
ق ا ال ديلمي ( فردوس األخب ار ) « :ابن عب اس :أان ميزان العلم ،وعلي كفت اه ،وا س ن
وا س ي خيوط  ،وفاطمة عالقت  ،واألامة من أم عموده .يوزن في أعما احملبي لنا واملبغض ي
لنا ».
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2
ورواه الس يد علي اهلمداين

رواية اهلمداين
( روخ ة الفردوس ) و ( مودة القرىب ) و ( الس بعي

أمري امل مني ) كيلك عن ابن عباس عن رسو هللا

فض اال

.

3
رواية عبد الوهاب البةاري
ورواه عبد الوهاب البةاري
كيلك.

تفس ريه ( تفس ري أنوري ) عن ص احق الفردوس عن ابن عباس
4

رواية القندوزي
وأورد الشيخ سليمان القندوزي روااي اهلمداين كتاب ( ينابيا املودة ).
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5

ومن روات :
 - 1أبو ا سن علي بن امد  -ابن املغازيل.
 - 2سليمان القندوزي البلةي.
قا ابن املغازيل:
 :أان مدينة اجلنة:
« قول
أخ ان امد بن أمحد بن س هل النحوي إذان ،عن أيب طاهر ابراهيم بن امد بن عمر بن
ب العلوي ،ان عمر بن عب د هللا بن ام د بن عبي د هللا ،ان عب د الرزاق ابن س ليم ان بن غ ال ق
األزدي ،ان رابح وامد بن س عيد ابن ش رحبيل ،ان أبو عبد الغين ا س ن بن علي ان عبد الوهاب
بن مهاإب ،حدثين أيب عن أبي عن س عيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب
اجلنة وعلي ابهبا فمن أراد اجلنة فليأهتا من ابهبا » (.)1
ورواه القندوزي عن ابن املغازيل كيلك.
____________________
( .)1مناقق أمري امل مني ابن املغازيل.86 :
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قا  :أان مدينة

6

ومن روات :
 - 1أبو عبد هللا عبيد هللا بن امد  -إبن بهتة العك ي.
 - 2مشس الدين يوسف بن قزعلي  -سب ابن اجلوزي.
 - 3أبو ا سن علي بن امد بن عراق الكناين.
 - 4رمحة هللا بن عبد هللا السندي.
1

رواه ابن بهتة العك ي ابلسند اآليت « :ثنا أبوبكر امد بن القاسم النحوي قا ثنا عبد هللا بن
انجية ،قا ثنا أبو منصور شجاع بن شجاع ،قا ثنا عبد ا ميد بن حبر البصري ،قا ثنا شريك،
قا حدثنا سلمة بن كهيل عن
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عبد الرمحن عن علي قا قا رسو هللا

 :أان مدينة الفق وعلي ابهبا ».
2

وقا س ب ابن اجلوزي ذكر ح ديث أان م دينة العلم « :و رواي ة :أان دار ا كم ة وعلي
ابهبا .و رواية :أان مدينة الفق وعلي ابهبا » (.)1
3

وقا ابن عراق كما عت س ابقا « :أان دار ا كمة وعلي ابهبا .ابن بهتة نا مرطق حق عد
خ  .و لفو :أان مدينة الفق  .و آخر :أان مدينة العلم .» ...
4

وأورد رمحة هللا السندي

( خمتصر تنزي الشريعة ) عبارة ابن عراق بنصها.

____________________
( .)1تيكرة خوان اامة.48 :
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7

وممن أثبت :
 - 1أبو حامد امد بن امد الغزايل.
 - 2كما الدين ا سي امليبدي اليزدي.
قا امليبدي:
« وَيق علا طاليب طريق اليقان وش اريب رحيق العرفان  -حبكم « :أان م دين ة العلم وعلي
ابهبا » أخرج النميي .و « أان ميزان ا كمة وعلي لس ان » امليكور الرس الة العقلية لإلماإب
الغزايل  -التوج إىل ابطن ملكو موطن س يدان أمري امل مني ،إماإب احملس ني ،يعس وب الواص لي،
مهتلوب الكاملي .)1( » ...
____________________
( .)1الفواتح  -شرح ديوان أمري امل مني.3 :
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8

وممن رواه:
قا أبو امد أمحد بن امد العاص مي ما نص  « :وأخ ان امد بن أيب زكراي الثقة  ،قا
حدثنا أبو ا س ن علي بن أمحد بن عبدان ،قا أخ ان امد ابن عمر بن س لم اجلعايب ا افو
أبوبكر ،قا حدثين أبو امد القاس م بن امد ابن جعفر بن امد بن عبد هللا بن امد بن عمد
بن علي ،قا ح دثين أيب عن أبي عن ام د بن عب د هللا عن أبي عب د هللا بن ام د عن أبي ام د
لعلي :إن هللا
عن أبي عمر عن أبي علي بن أيب طالق رخ ي هللا عنهم قا قا رس و هللا
أمرين أن أدنيك وا أقص يك ،وأعلمك لتعي ،وأنزلت علي هيا اآليةَ :اََ ِْ َََُو َ ُ ُذ وَ اا َِ ََةو
فأنت ااذن الواعية لعلمي اي علي ،وأان املدينة وأنت الباب وا ت تا املدينة إا من ابهبا » (.)1
____________________
( .)1زين الفىت بتفسري سورة هل أتا  -خمهتو .
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9

قا

حديث املعراج ،ومن روات :

 - 1أبو ا سن علي بن امد  -ابن املغازيل.
 - 2أبو امل يد املوفق بن أمحد  -ا هتيق ا وارزمي.
 - 3الشيخ سليمان القندوزي البلةي.
1

قا أبو ا سن ابن املغازيل « :قول

 :أاتين ج ايل بدرنو من درانيك اجلنة:

أخ ان أبو امد ا س ن بن أمحد بن موس ا الكندجاين ،ان أبو الفتح هال ابن امد ا فار،
ان إ اعيل بن علي بن رزين ،ان أخي دعبل بن علي ،ان شعبة
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 :أاتين ج ايل بدرنو من
ابن ا جاج عن أيب التياح عن ابن عباس قا قا رس و هللا
اجلنة ،فجلست علي  ،فلما ص ر بي يدي ريب فكلمين وانجاين ،فما علمين ش يئا إا علم علي،
فهو ابب مدينة علمي.
إلي فقا ل  :اي علي ،س لمك س لمي وحربك حريب ،وأنت العلم بيين
مث دعاه النيب
وبي أم من بعدي » (.)1
2

ورواه املوفق ا وارزمي املكي بلفو ... « :فهو ابب علمي  » ...علا ما نقل عن القندوزي.
فإن بع د أن أورد ا ديث عن ابن املغازيل كما تق دإب رواه عن ا وارزمي بس ن ده عن ابن عباس،
لكن بلفو « فهو ابب علمي » (.)2
____________________
( .)1املناقق ابن املغازيل .50
( .)2ينابيا املودة .69
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10

قال

ٍ
حديث لعبد الرمحن بن عوف.

رواه السيد علي اهلمداين ،وعن القندوزي ،وهيا لف :
لعبد الرمحن بن عوف :اي
 - :قا قا رس و هللا
« عن عكرمة عن ابن عباس
عب د الرمحن ،إنكم أص ح ايب ،وعلي بن أيب ط ال ق أخي ومين وأان من علي ،فهو ابب علمي
ووصيي .وهو وفاطمة وا سن وا سي هم خري أهل األرض عنصرا وشرفا وكرما » (.)1
____________________
( .)1ينابيا املودة  263عن املودة القرىب.
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11

ومن روات :
 - 1شريوي بن شهردار الديلمي.
 - 2شهردار بن شريوي بن شهردار الديلمي.
 - 3السيد علي اهلمداين.
 - 4جال الدين السيوطي.
 - 5عبد الوهاب البةاري.
 - 6علي املتقي اهلندي.
 - 7إبراهيم الوصايب اليمين.
 - 8جال الدين احملدث الشريازي.
 - 9امد صدر العامل.
 - 10أمحد بن عبد القادر العجيلي.
 - 11نور الدين السليماين.
 - 12ويل هللا اللكهنوي.
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 - 13سليمان القندوزي البلةي.
1
رواية شريوي الديلمي
أما ش ريوي ال ديلمي فتعلم من عبارة اهلم داين
وغريمها.

( املودة القرىب ) واملتقي

( كنز العما )

2
رواية شهردار الديلمي
وأما رواية ش هردار الديلمي فتعلم من عبارة الس يوطي ( الآليل ) والوص ايب
وغريمها.

( ااكتفاا )

3
رواية اهلمداين
وأما رواية اهلمداين فهي كتاب ( الس بعي من مناقق أمري امل مني ) « :ا ديث التاس ا
 :علي ابب علمي ومبي
قا قا رس و هللا
والعش رون .عن أيب الدرداا أيب ذر
ألم ما أرس لت ب من بع دي ،حب إميان وبغض
صاحق
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نفاق ،والن ر إلي رأف ة ومودة عبادة .رواه

الفردوس » (.)1
4
رواية السيوطي
وأما رواية الس يوطي فهيا نص ها ( الآليل املص نوعة ) « :وقا الديلمي :أان أيب ،أان امليداين،
أان أبو ام د ا الج ،أان أبو الفض ل ام د بن عب د هللا ،ثن ا أمح د بن عبي د الثقفي ،ثنا ام د بن
علي بن خلف العهتار ،ثنا موس ا بن جعفر ابن إبراهيم بن امد بن علي بن عبد هللا بن جعفر
بن أيب طالق ،ثنا عبد املهيمن ابن العباس عن أبي  ،عن جده س هل بن س عد عن أيب ذر قا قا
 :علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،حب إميان وبغض
رس و هللا
نفاق ،والن ر إلي رأفة » (.)2
ورواه كت اب ( ا اجلواما ) ولف  « :علي ابب علمي ومبي ألم م ا أرس ل ت ب من
بعدي ،حب إميان وبغض نفاق ،والن ر إلي رأفة .الديلمي عن أيب ذر ».
( القو اجللي فض اا ل علي ) « :ا دي ث الث امن والثالثون  -عن أيب ذر :إن
وق ا
قا علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،حب إميان وبغض
رس و هللا
نفاق والن ر إلي رأفة ».
____________________
( .)1ان ر :ينابيا املودة.254 :
( .)2الاليل املصنوعة .335 / 1
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5
رواية عبد الوهاب البةاري
وأما رواية عبد الوهاب البةاري فهي تفس ريه ( تفس ري أنوري ) عن الديلمي ص احق
الفردوس ابللفو املتقدإب.
6
رواية املتقي
وأما رواية علي املتقي فهي « :علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،حب
إميان وبغض نفاق ،والن ر إلي رأفة .الديلمي عن أيب ذر » (.)1
7
رواية الوصايب
وأما رواية الوص ايب فهي عن ( مس ند الفردوس ) عن ابن عباس .قا  « :وعن ابن عباس
 :علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،حب إميان
قا قا رس و هللا
وبغض نفاق ،والن ر إلي
____________________
( .)1كنز العما .212 / 12
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رأفة أخرج الديلمي

مسند الفردوس » (.)1
8
رواية اجلما احملدث

وأما رواية ا الدين احملدث فهيا لف ها « :ا ديث الثامن عش ر  -عن أيب ذر عن النيب
أن ق ا  :علي ابب علمي وه ديي ،ومبي ألم م ا أرس ل ت ب من بع دي ،حب إمي ان
وبغض نفاق » (.)2
9
وأما رواية امد صدر العامل فهي

رواية صدر العامل
( معارج العلا ) عن الديلمي عن أيب ذر.
10

رواية العجيلي
وأما رواية أمحد العجيلي فقول  « :و الكبري للسيوطي
____________________
( .)1ااكتفاا مناقق ا لفاا  -خمهتو .
( .)2األربعي مناقق أمري امل مني ا ديث.18 :
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 ،قا صلا

هللا علي وسلم :علي ابب علمي ومبي ألم ما أرسلت ب من بعدي .رواه أبوذر » (.)1
11
رواية السليماين
:
قا قا رسو هللا
وأما رواية نور الدين السليماين فهي هيه « :وعن ابن عباس
علي ابب علمي ومبي ألم ما أرس لت ب من بعدي ،حب إميان وبغض نفاق والن ر إلي رأفة.
أخرج الديلمي مسند الفردوس » (.)2
12
رواية اللكهنوي
 :علي ابب علمي ومبي ألم م ا
وأم ا رواي ة ويل هللا اللكهنوي فهي قول  « :ق ا
أرسلت ب من بعدي ،حب إميان وبغض نفاق ،والن ر إلي رأفة » (.)3
____________________
( .)1ذخرية املاب  -خمهتو .
( .)2الدر اليتيم  -خمهتو .
( .)3مرآة امل مني  -خمهتو .
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13
رواية القندوزي
وأما رواية الش يخ س ليمان القندوزي فهي ( ينابيا املودة ) عن ( الس بعي ) ابللفو املتقدإب.
وكيا عن ( املودة

القرىب ) (.)1

____________________
( .)1ينابيا املودة.254 :
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12

هو

حديث طويل مش تمل علا لة من فض اال علي

يوإب خي  ...ومن روات :
خماطبا لالماإب
 - 1أبو سعد عبد امللك ا ركوشي.
 - 2أبو نعيم ااصبهاين.
 - 3أبو منصور شهردار الديلمي.
 - 4أبو امل يد املوفق ا وارزمي.
 - 5أبو العالا العهتار اهلمداين.
 - 6أبو حامد امود الصا اين.
 - 7أبو عبد هللا الكنجي الشافعي.
 - 8السيد شهاب الدين أمحد.
 - 9الشيخ سليمان القندوزي.
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 ،روي عن رس و هللا

،

1
أما رواية ا ركوشي فهي

رواية ا ركوشي
( شرف النبوة ) كما ستعلم من ( توخيح الداال ).
2

رواية أيب نعيم
وأما رواية أيب نعيم فستعلم من عبارة ( توخيح الداال ).
3
رواية الديلمي
وأما رواية الديلمي فستعلمها من عبارة املوفق ا وارزمي ،فإن يروي ا ديث عن مع ا عن ب «
سيد ا فاظ ».
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4
رواية ا وارزمي
فقد قا ما نص  « :حدثنا سيد ا فاظ أبو منصور شهردار بن شريوي بن شهردار الديلمي -
فيم ا كت ق إيل من مه دان  -ح دثن ا أبو الفتح عب دوس بن عب د هللا ابن عب دوس اهلم داين كت اب ة،
-،
 من مس ند زيد بن عليأخ ان الش يخ أبو طاهر ا س ي بن علي بن س لمة
حدثنا الفض ل بن الفض ل ابن العباس ،حدثنا أبو عبد هللا امد بن س هل ،حدثنا امد بن عبد هللا
عن أبي عن جده

البلدي ،حدثين إبراهيم بن عبيد هللا بن العال ،حدثين أيب عن زيد بن علي
قا :
عن علي بن أيب طالق
يوإب فتحت خي  :لوا أن يقو فيك طوااف من أم ما قالت النص ار
قا النيب
عيس ا بن مرمي ،لقلت اليوإب فيك مقاا ا متر علا ٍ
مي من املس لمي إا أخيوا من تراب نعليك
وفضل طهور يستشفون ب .
لكن حسبك أن تكون مين وأان منك ،ترثين وأرثك .وأنت مين مبنزلة هارون من موسا إا أن
و ْ
ا نيب بعدي .أنت ت دي ديين وتقتل علا س ن  ،وأنت اآلخرة أقرب الناس مين ،وأنك غدا
علا ا وض خليف وتيود عن املنافقي ،وأنت أو من يرد علا ا وض ،وأنت أو داخل اجلنة
من أم  ،وإن ش يعتك علا منابر من نور رواا مرويي مبيض ة وجوههم حويل ،أش فا هلم فيكونون
غدا اجلنة جرياين .وإن عدو ظماا م مئون مس ودة وجوههم مقمحون ،حربك حريب وس لمك
سلمي ،وسر سري وعالنيتك عالني  ،وسريرة صدر كسريرة صدري ،وأنت ابب علمي.
وإن ولد ولدي ،و مك مي ،ودمك دمي .وإن ا ق معك ،وا ق
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علا لسانك ،و قلبك ،وبي عينيك ،وا ِلميان خمال مك ودمك كما خال مي ودمي .وإن
هللا عز وج ل أمرين أن أبش ر أن ك وعنت ك اجلن ة وأن ع دو الن ار ،ا يرد ا وض علي
مبغأ لك ،وا يغيق عن اق لك.
قا علي :فةرر ل س بحان وتعاىل س اجدا ،ومحدت علا ما أنعم ب علي من الس الإب
» ( .) 1
والقرآن ،وحببين إىل خا النبيي وسيد املرسلي
5
رواية العهتار اهلمداين
وأما رواية ا فاظ أيب العالا العهتار فستعلمها من عبارة الكنجي ،فإن من أعالإب سند روايت .
6
رواية الصا اين
وأما رواية أيب حامد الصا اين فتعلم من عبارة ( توخيح الداال ) ،فقد نقل عن ا ديث.
____________________
( .)1مناقق أمري امل مني .وعن القندوزي

الينابيا.63 :
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7
رواية الكنجي
وأما رواية الكنجي الشافعي  ...فقد قا ما نص  « :أخ ين أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن
برك ة الكتيب ،أخ ان ا افو أبو العالا اهلم داين ،أخ ان أبو الفتح عب دوس بن عب د هللا اهلم داين،
 ،حدثنا الفض ل بن
حدثنا أبو طاهر ا س ي بن علي بن س لمة عن مس ند زيد بن علي
الفضل بن العباس  » ...إىل آخره ( ،)1كما تقدإب ا وارزمي.
8
رواية شهاب الدين أمحد
وأما رواية ش هاب الدين أمحد فهي « :عن زيد بن علي بن ا س ي بن علي ابن أيب طالق،
عن أبي عن جده عن علي بن أيب طالق رخ ي هللا تعاىل عن وعنهم ،قا قا يل رس و هللا
يوإب فتحت خي  :لوا أن تقو طوااف من أم فيك ما قالت النص ار

عيس ا بن

مرمي ...
رواه ااماإب ا افو الص ا اين وقا  :أخ ان امد بن إ اعيل بن أيب نص ر بدانكفاد بقراايت
علي قا  :حدثنا ا سن بن أمحد قا  :أخ ان ااماإب ا افو العامل الرابين أبو نعيم أمحد بن عبد هللا
ااصفهاين بسنده إىل زيد بن علي .فيكر سنده
____________________
( .)1كفاية الهتالق.264 :
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ورواه أيض ا ا ِلماإب أبو س عد ش رف النبوة بتغيري يس ري اللفو وزايدة هي :ليس أحد من األمة
خر س اجدا ،مث قا  :ا مد هلل اليي أنعم
يتقدمك ،وأن أمري امل مني عليا كرإب هللا تعاىل وجه َّ
علي اباس الإب ،وهداين ابلقرآن ،وحببين إىل خري ال ية خا النبيي وس يد املرس لي ،إحس اان من
َّ
وتفضال.

هيا حديث جاما يدخل في أش تا أبواب املناقق ،ويش تمل أس باب خص ااص
الفض اال وعلو املراتق ،قد رواه أجلة الثقا من أهل الس نة وعناه أدلة الثقاة ،وهلل الفض ل واملنة،
واملراد من إيراده هيا الباب كما خهت قلمي لف ة :وتقاتل علا س ن وااميان خمال مك
ودمك كما خال

مي ودمي » (.)1
9
رواية القندوزي

وأما رواية القندوزي فهي « :املوفق بن أمحد قا  :أخ ان س يد ا فاظ أبو منص ور  » ...إىل
آخر ما تقدإب ا وارزمي (.)2
____________________
( .)1توخيح الداال علا ترجيح الفضاال  -خمهتو .
( .)2ينابيا املودة.63 :
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13

ومن روات :
 - 1أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصفهاين.
 - 2أبو امل يد املوفق بن أمحد ا وارزمي.
 - 3أبو القاسم عبد الكرمي بن امد الرافعي.
 - 4أبو عبد هللا امد بن يوسف الكنجي.
 - 5أبو اجملاما صدر الدين ا مواي.
 - 6حساإب الدين أبو عبد هللا محيد احمللي.
 - 7السيد شهاب الدين أمحد.
 - 8امد بن إ اعيل األمري الصنعاين.
 - 9سليمان بن إبراهيم البلةي القندوزي.
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1
رواية أيب نعيم
رواه أبو نعيم ااص فهاين اس ناده عن ابن عباس  -حيث قا  « :حدثنا أبو الفرج أمحد بن
جعفر النس ااي قا  :حدثنا امد بن جرير قا  :حدثنا عبد هللا بن داهر الرازي قا  :حدثين أيب
داهر بن ب األمحري املقري قا  :حدثنا األعمش عن عباية ،عن ابن عباس قا قا رس و هللا
 :هيا علي بن أيب طالق م من مي ودم من دمي ،وهو مين مبنزلة هارون من موس ا
إا أن ا نيب بعدي.
وقا  :اي أإب س لمة ،إش هدي وا عي :هيا علي أمري امل مني وس يد املس لمي وعيبة علمي ابيب
اليي أويت من  ،والوص ي علا األموا من أهل بي  ،أخي الدنيا وخديين اآلخرة ،ومعي
السناإب األعلا » (.)1
2
رواية ا وارزمي
ورواه املوفق بن أمح د املكي ا وارزمي ( املناقق ) بقول  « :أنبأين مه يب األام ة ه يا قا :
أنبأان امد بن علي الش اهد قا  :أخ ان ا س ن بن أمحد املقري  -قا  :أخ ان أمحد بن عبد هللا
ا افو قا  :حدثنا حبيق بن ا سن قا  :حدثنا
____________________
( .)1منقبة املهتهرين أهل بيت امد سيد ااولي واآلخرين  -خمهتو .
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عب د هللا بن أيوب القرين ق ا  :ح دثن ا زكراي بن ب املنقري ق ا  :ح دثن ا إ اعي ل ابن عب اد امل دين،
عن شريك ،عن منصور ،عن ابراهيم بن علقمة ،عن عبد هللا قا :
من عند زينق بنت جحش ،فأتا بيت أإب س لمة  -وكان يومها من رس و
خرج النيب
فدق الباب دقا خفيفا ،فاس تثبت رس و هللا الدق وأنكرت أإب
هللا  -فلم يلبث أن جاا علي
 :قومي فافتحي ل الباب .فقالت :اي رس و هللا من هيا اليي
س لمة ،فقا هلا رس و هللا
بلغ من خهتره ما أفتح ل الباب فأتلقاه مبعاص مي وقد نزلت َّ آية من كتاب هللا ابألمس؟ فقا
 كاملغض ق  :-إن طاعة الرس و طاعة هللا ،ومن عص ا الرس و فقد عص ا هللا .إن ابلباب رجالليس ابلنزق وا ا رق ،ق هللا ورس ول و ب هللا ورس ول  .ففتحت ل الباب ،فأخي بعض اديت
الباب ،حىت إذا مل يسما حسا وا حركة ،وصر إىل خدري  -استأذن فدخل.
فقا رس و هللا :أتعرفين ؟ قلت :نعم ،هيا علي بن أيب طالق .قا  :ص دقت .س جيت من
سجي  ،و م من مي ،ودم من دمي ،وهو عيبة علمي.
إ عي واش هدي :وهو قاتل الناكثي والقاس هتي واملارقي من بعدي .إ عي واش هدي :لو أن
ألكب
عبدا عبد هللا ألف عاإب من بعد ألف عاإب بي الركن واملقاإب ،مث لقا هللا مبغض ا لعلي
هللا يوإب القيامة علا منةري انر جهنم ».
وقا ا وارزمي « :أنبأين أبو العالا هيا ،أخ ان ا س ن بن أمحد املقري قا  :أخ ان أمحد بن
عب د هللا ا افو ق ا  :أخ ان أبو الفرج أمح د بن جعفر النس ااي  » ...إىل آخر م ا تق دإب أيب
نعيم.
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3
ورواه عب د الكرمي الرافعي

رواية الرافعي
( الت دوين أخب ار قزوين ) حي ث ق ا  « :كت ق إلين ا أبو الفتح

امد بن عبد الباقي  -وقرأ علا يوس ف بن عمر بس ماع من  -قا  :ثنا أبو الفض ل أمحد بن
حس ن خريون ،أنبأ أبو علي أمحد بن إبراهيم بن ا س ن بن ش اذان ،ثنا أبوبكر بن كامل ،ثنا
القاس م بن العباس ،ثنا زكراي بن ب ا راز ،ثنا إ اعيل بن عباد ،ثنا ش ريك عن منص ور عن
إبراهيم ،عن علقمة عن عبد هللا قا  :خرج رسو هللا
إىل آخره.

من بيت زينق  » ...بنحو ما تقدإب

4
رواية الكنجي
املعمر أبو إس حاق إبراهيم بن عثمان بن يوس ف
ورواه أبو عبد هللا الكنجي بقول  « :أخ ان َّ
الكاش غري ،أخ ان الش يةان ابن النبهتي والكاغيي ،قا أبو الفتح أخ ان أبو الفض ل ابن خريون،
وقا أبو امل فر أخ ان أبوبكر أمحد بن علي الهتريثيثي قاا :أخ ان أبو علي ابن ش اذان ،أخ ان
عبد هللا بن جعفر بن درس توي  ،أخ ان ا افو أبو يوس ف يعقوب بن س فيان الفارس ي الفس وي
مش يةت  ،حدثنا أبو طاهر امد بن قس يم ا ض رمي ،حدثنا حس ن بن حس ي العرين ،حدثين ب
بن عيسا الرملي ،عن األعمش عن حبيق بن أيب اثبت عن سعيد بن جبري
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عن ابن عباس قا :
ألإب س لمة :هيا علي بن أيب طالق ،م من مي ودم من دمي،
قا رس و هللا
وهو مين مبنزلة هارون من موس ا إا أن ا نيب بعدي .اي أإب س لمة :هيا علي أمري امل مني وس يد
الدنيا واآلخرة ،ومعي

املقاإب

املس لمي ووعاا علمي ووص يي وابيب اليي أوتا من  .أخي
األعلا ،يقتل القاسهتي والناكثي واملارقي » (.)1
مثل خلق النيب:
وقا الكنجي الش افعي « :الباب الس ادس والثمانون :أن خلق علي
أخ ان أبو ا سن بن أيب عبد هللا بن أيب ا سن األرجي بدمشق ،عن ا افو أيب الفضل امد
بن انصر بن علي السالمي ،أخ ان امد بن علي بن عبيد هللا ،ثنا عمي أمحد بن عبيد هللا ،حدثنا
أبو ا سي بن الصواف ،حدثنا عبد هللا بن أيب سفيان ،حدثنا امد بن الكدميي ،حدثنا زكراي ابن
ب ،حدثنا إ اعيل بن عباد عن ش ريك النةعي ،عن س عيد بن زيد قا  :خرج علينا رس و هللا
من بيت زينق حىت دخل بيت أإب س لمة  -وكان يومها من رس و هللا  -فلم يلبث أن
جاا علي بن أيب طالق فدق الباب  » ...إىل آخر ما تقدإب (.)2
5
رواية ا مواي
ورواه ص در الدين ا مواي بس نده عن ابن درس توي عن الفس وي  ...عن األعمش عن حبيق
بن أيب اثبت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ،كما تقدإب
____________________
( .)1كفاية الهتالق.167 :
( .)2املصدر.198 :
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الكنجي .)1( ...
6
رواية احمللي
ورواية محيد احمللي تعلم من كالإب األمري الصنعاين اآليت.
7
رواية شهاب الدين أمحد
ورواه السيد شهاب الدين أمحد

( توخيح الداال ) عن ابن عباس ،كما تقدإب.
8
رواية األمري الصنعاين

ورواه امد بن إ اعيل األمري الص نعاين ( الروخ ة الندية  -ش رح التحفة العلوية ) حيث
ا وارج ومل يس توف كما
ش رح بعض ا من الروااي
قا  « :ذكر الفقي العالمة محيد
س قناه ،إا أن ذكر ما مل نيكره فيما مض ا ،وذكر بس نده اىل ابن عباس قا  :كان ابن عباس
جالس ا مبكة دث الناس علا ش فري زمزإب ،فلما انقض ا حديث فأ إلي رجل من القوإب فقا  :اي
ابن عباس ،إين رجل من أهل الشاإب .قا  :أعوان كل ظامل إا من عصم هللا منكم ،سل عما
____________________
( .)1فرااد السمهتي .149 / 1
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بدالك قا  :اي ابن عباس إين جئت أس ألك عن علي بن أيب طالق وقتل أهل ا إل إا هللا مل
يكفروا بقبلة وا ح وا ص ياإب رمض ان .فقا ل  :ثكلتك أُمك س ْل عما يعنيك قا  :اي عبد هللا
ما جئتك أخ رب من محص وا عمرة ،ولكن أتيتك لتةرج يل أمر علي وفعال  .فقا و ك
خهتاب

إن علم العامل ص عق ا تمل ،وا تقرب القلوب ( إىل أن نقل عن ابن عباس أن قا
وعاينت :
الشامي ) فاجلس حىت أخ اليي عت من رسو هللا
إن رس و هللا تزوج بنت جحش فأومل ،وكانت وليمت ا يس ،وكان يدعو عش رة عش رة من
امل مني ،فكانوا إذا أص ابوا من طعاإب نيب هللا اس تأنس وا إىل حديث  ...فمكث رس و هللا
سبعة أايإب ولياليها ،مث حتو إىل بيت أإب سلمة بنت أمية  -وكان ليلتها وصبحها ويومها من رسو
هللا  -فلما تعاىل النهار وانتها علي إىل الباب ،فدق دقا خفيفا ،فعرف رس و هللا دق وأنكرت أإب
سلمة ،فقا  :اي أإب سلمة قومي وافتحي الباب ...
فقا الشامي :فرجت عين اي ابن عباس ،أشهد أن عليا مواي وموىل كل مسلم ».
9
رواية القندوزي
ورواه القندوزي عن ا وارزمي بسنده عن ابن عباس .وعن ا مويين بسنده عن ابن مسعود ».
وي يد هيا
كالإب ل « أان عيب ة العلم أان أوب ة ا لم » رواه ص اح ق (
 - 1قو أمري امل مني
توخيح الداال ) وقد تقدإب النص الكامل ل الكتاب.
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خهتبة ل وص ف آ امد « :هم موخ ا س ره وجلأ أمره وعيبة علم »
 - 2قول
رواها ابختصار القندوزي ( ينابيا املودة .) 520 -
 « :ن أبواب هللا و ن الص را املس تقيم و ن عيبة
 - 3قو س يدان علي بن ا س ي
علم » وسيأيت نص قريبا.
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ومن روات :
 - 1أبوبكر أمحد بن موسا بن مردوي .
 - 2أبو القاسم علي بن ا سن ابن عساكر.
 - 3أبو عبد هللا امد بن يوسف الكنجي.
1
رواية ابن مردوي
أما رواية أيب بكر ابن مردوي ااص بهاين فهيا نص ها علا ما نقل « :حدثنا س ليمان بن أمحد
قا  :حدثنا عبد هللا بن داهر :قا حدثين أيب عن األعمش عن عباية األس دي عن ابن عباس
قا  :س تكون فتنة فمن أدركها  -أو فإ ْن أدركها أحد منكم  -فعلي خبص لتي ،كتاب هللا وعلي بن
أيب طالق ،فإين عت رسو هللا
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يقو  -وهو آخي بيد علي بن أيب طالق  :-هيا أو من آمن يب وأو من يص افحين
يوإب القيامة ،وهو فاروق هيه األمة يفرق بي ا ق والباطل ،وهو يعس وب امل مني واملا يعس وب
ال لمة ،وهو الصديق األك وهو ابيب اليي أوتا من ».
2
رواية ابن عساكر
وأما رواية ابن عساكر ،فقد ذكرها الكنجي ،وإليك نص كالم :
3
رواية الكنجي
الباب الرابا واألربعي من كتاب  « :أخ ان العالمة مف الش اإب أبو نص ر امد بن هبة هللا
القاخ ي ،أخ ان أبو القاس م ا افو ،أخ ان أبو القاس م ابن الس مرقندي ،أخ ان أبو القاس م ابن
مس عدة ،أخ ان أبو عبد الرمحن بن عمرو الفارس ي ،أخ ان أبو أمحد ابن عدي ،حدثنا علي بن
س عيد بن بش ري ،حدثنا عبد هللا بن داهر الرازي ،حدثنا أيب عن األعمش عن عباية عن ابن عباس
قا  :س تكون فتنة فمن أدركها منكم فعلي خبص لة من كتاب هللا تعاىل وعلي بن أيب طالق ...
هكيا أخرج ادث الشاإب
شىت » (.)1

فضاال علي

اجلزا التاس ا واألربعي بعد الثالاااة من كتاب بهترق

____________________
( .)1كفاية الهتالق .188 - 178
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ومن روات :
 - 1أبو ا سن علي بن عمر الدارقهتين.
 - 2أبو شجاع شريوي بن شهردار الديلمي.
 - 3السيد علي بن شهاب اهلمداين.
 - 4جال الدين عبد الرمحن السيوطي.
 - 5عبد الوهاب بن امد رفيا البةاري.
 - 6أمحد بن امد  -ابن حجر املكي.
 - 7علي بن حساإب الدين املتقي.
 - 8شيخ بن عبد هللا العيدروس اليمين.
 - 9علي بن أمحد العزيزي الشافعي.
 - 10ميزا امد بن معتمد خان البدخشاين.
 - 11امد صدر العامل.
 - 12امد بن إ اعيل األمري الصنعاين.
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 - 13أمحد بن عبد القادر العجيلي.
 - 14سليمان بن إبراهيم القندوزي.
1
رواية الدارقهتين
أما رواية الدارقهتين ،فستعلمها من نقل السيوطي وابن حجر واملتقي وغريهم.
2
رواية الديلمي
وأما الديلمي ،فقد رواه عن ابن عباس كتاب ( فردوس األخبار ) حيث قا  « :ابن عباس:
علي ابب حهتة من دخل من كان م منا ،ومن خرج من كان كافرا ».
3
وأما اهلمداين ،فقد رواه
ابللفو املتقدإب.

رواية اهلمداين
( روخ ة الفردوس ) و ( املودة
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القرىب ) كيلك عن ابن عباس

4
رواية السيوطي
وأما الس يوطي فرواه بقول  « :علي ابب حهتة من دخل من كان م منا ومن خرج من كافرا.
األفراد » (.)1
ق
وهو ا ديث التاسا والثالثون من ( القو اجللي ).
5
رواية ابن حجر
وأما ابن حجر املكي ،فرواه عن الدارقهتين ( الصواعق ) حيث جعل ا ديث الرابا والثالثي
( .) 2
من مناقق أمري امل مني
6
رواية املتقي
وأم ا املتقي ،فق د رواه بقول  « :علي بن أيب ط ال ق ابب حهت ة من دخ ل من ك ان م من ا ومن
األفراد عن ابن عباس » (.)3
خرج من كان كافرا .ق
____________________
( .)1اجلاما الصغري .66 / 2
( .)2الصواعق احملرقة.75 :
( .)3كنز العما .203 / 12
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7
رواية العيدروس
وأما العيدروس ،فرواه عن الدارقهتين عن ابن عباس كيلك (.)1
8
وأما العزيزي ،فقا

رواية العزيزي
ش رح  « :علي ابب حهتة  -أي طريق ح ا هتااي ،من دخل من كان

م من ا ومن خرج من ك ان ك افرا .تم ل أن املراد ا ث علا اتب اع والزجر عن خم الفت  .وق ا
املناوي :أي إن تعاىل كما جعل لبين اس راايل دخوهلم الباب متواخ عي خاش عي س ببا للغفران،
جعل ااهتداا هبدي علي س ببا للغفران .وهيا فاية املدح .وقا العلقمي :أش ار إىل قول تعاىل
َادُالُاا ِح َّطةو ََغ ِفْ لَ ُُر خَطوَو ُُر أي قولوا ح عنا ذنوبنا ،وارتفعت علا معىن مس ألتنا أو
ومن اقت د ب واهت د هب دي وتبع أحوال وأقوال ك ان م من ا ك ام ل ا ِلمي ان.
أمران .فعلا
ق األفراد عن ابن عباس » (.)2
____________________
( .)1العقد النبوي والسر املصهتفوي  -خمهتو .
( .)2السراج املنري  -شرح اجلاما الصغري .417 / 2 -
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9
رواية األمري الصنعاين
وأما األمري الصنعاين فقد قا :
ق ل م ن امل دح مب ا ش ئ ت ف ل م
ك ل م ن راإب ي داين ش

أت

أوه

فيم ا قلت

ش

ي ئ ا ف راي

الع ل ا ف اع دده روم ا أش ع ب ي ا

ه يه ف يلكة ملا تق دإب من فض اال  ،ك أن قا  :إذا ق د عرفت أن أحرز ك ل كما وب ي ك ل
فض يلة كملة الرجا  ،فقلت ما ش ئت م دح  .كأن مت دح ابلعبادة فإن بلغ رتبتها العلي ة.
وابلش جاعة فإن أنس ا من س بق من أبهتا ال ية ،وابلزهادة فإن إمامها اليي ب يقتد  ،وابجلود
ف إن ال يي إلي في املنتها .وابجلمل ة ،فال فض يل ة إا وهو ح ام ل لوااه ا ومق َّدإب أمرااه ا .فق ل
صفات ما انهتلق ب اللسان ،فلن يعيبك ذلك إنسان.
و هيا إش ارة إىل عدإب ا ص ار فض اال كما قد أش ران إلي س ابقا ،وكيف حتص ر لنا وقد قا
إماإب احملدثي أمحد بن حنبل :إن ما ثبت ألحد من الفض اال الص حيحة مثل ما ثبت للوص ي
 .وقد علم أن كتق الس نة قد ش رقت وغربت وبلغت مبلغ الرايح ،فال ميكن حص رها .ولنش ر
إىل ما مل نورده سابقا.
مبنزلة الرأس من البدن .كما أخرج ا هتيق من حديث
فمن ذلك :إن من الرس و
 :علي مين
ال اا .والديلمي مس ند الفردوس من حديث ابن عباس رخ ي هللا عنهما عن
مبنزلة رأس ي من بدين .ومن ذلك :إن ابب حهتة كما أخرج الدارقهتين األفراد عن ابن عباس
عن

 :علي ابب حهتة من دخل من كان م منا ومن خرج من كان كافرا ».
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ومن روات :
 - 1أبو شجاع شريوي الديلمي
 - 2السيد علي اهلمداين.
 - 3سليمان القندوزي البلةي.
رو القندوزي ( ينابيا املودة ) عن كتاب ( الس بعي ) للس يد علي اهلمداين « :ا ديث
 :علي ابن أيب طالق ابب
األربعون  -عن  -أي عن ابن عباس  -قا قا رس و هللا
الدين .من دخل في كان م منا ومن خرج من كان كافرا .رواه صاحق الفردوس » (.)1
 :قو أإب ا ري بنت حريش بن س راقة البارقي ،كالإب هلا فض ل أمري
وي يد هيا
 « :فإىل أين تريدون  -يرمحكم هللا  -عن ابن عم رس و هللا وص هره وأيب س بهتي ؟
امل مني
خلق من طينت وتفرغ من نبعت وجعل
____________________
( .)1ينابيا املودة .236
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ابب دين ».
وق د أورد كالمه ا بتم ام ابن عب د رب القرطيب كت اب اجلم ان ة ،حت ت عنوان « وفود أإب ا ري
بنت حريش علا معاوية » (.)1
____________________
( .)1العقد الفريد .115 / 2
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ومن روات :
القندوزي البلةي .رواه حيث قا  « :وعن ايس ر ا ادإب عن علي الرخ ا ،عن أبي  ،عن آابا
قا  :اي علي أنت حجة هللا وأنت ابب هللا ،وأنت الهتريق إىل هللا ،وأنت
عن رس و هللا
النبأ الع يم ،وأنت الص را املس تقيم ،وأنت املثل األعلا ،وأنت إماإب املس لمي ،وأمري امل مني،
وخ الوص يي ،وس يد الص ديقي ،اي علي :أنت الفاروق األع م ،وأنت الص ديق األك  ،وإن
حزبك حزيب وحزيب حزب هللا ،وإن حزب أعدااك حزب الشيهتان » (.)1
 ،رواه ا القن دوزي حي ث ق ا  « :املن اق ق عن
م ا ج اا خهتب ٍة ألمري امل مني
أيب بصري عن جعفر الصادق قا  :قا أمري امل مني علي سالإب هللا علي خهتبت  :أان اهلادي وأان
املهتدي ،وأان أبو اليتاما واملساكي
____________________
( .)1ينابيا املودة .495
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وزوج األرامل ،وأان ملجأ كل خ عيف ومأمن كل خااف ،وأان قااد امل مني إىل اجلنة ،وأان حبل هللا
املتي ،وأان العروة الوثقا وكلمة التقو  ،وأان عي هللا وابب هللا ولس ان هللا الص ادق ،وأان جنق هللا
ب هللاِ وأان يد
اليي يقو هللا تعاىل في
َل او فَ َّْطٍُ فِء َاَ ِ
َََ ََقُا َُ ََف و
س َو َحسَ َ ََْ َ
هللا املبس وطة علا عباده ابلرمحة واملغفرة ،وأان ابب حهتة من عرفين وعرف حقي فقد عرف رب ،
ألين وصي نبي أرخ وحجت علا خلق  ،ا ينكر هيا إا راد علا هللا ورسول » (.)1
قو س يدان زين العابدين « ن أبواب هللا » رواه القندوزي حيث قا  « :و املناقق
عن اثبت الثمايل عن علي بن ا س ي رخ ي هللا عنهما قا  :ليس بي هللا وبي حجت حجاب،
وا هلل دون حجت س ر ،ن أبواب هللا ،و ن الص را املس تقيم ،و ن عيبة علم هللا وترا ة وحي ،
و ن أركان توحيده وموخا سره » (.)2
____________________
( .)1ينابيا املودة .495
( .)2ينابيا املودة .22
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قال ااماإب

خهتبة ل  .رواها:

 - 1كما الدين ابن طلحة.
 - 2القندوزي البلةي ،عن ابن طلحة ،وهي خهتبة طويلة ننقل منها ما يلي:
 « :أان س ر األس رار ،أان ش جر األنوار ،أان دليل الس ماوا  ،أان أنيس املس بحا  ،أان
قا
خليل ج اايل ،أان ص في ميكاايل ،أان قااد األمال  ،أان ند األفال  ،أان س رير الص راح ،أان
حفيو األلواح ،أان قهت ق ال دَيور ،أان البي ت املعمور ،أان مزن الس ح اا ق ،أان نور الغي اه ق ،أان
فلك اللج  ،أان حجة ا ج  ،أان مس دد ا الاق ،أان اقق ا قااق ،أان مأو التأويل ،أان مفس ر
ا ِلجنيل ،أان خامس الكساا ،أان تبيان النساا ،أان إلفة ا ِليالف ،أان رجا األعراف.
أان س ر إبراهيم ،أان ثعبان الكليم ،أان ويل األولياا ،أان ورثة األنبياا ،أان أوراي الزبور ،أان حجاب
الغفور ،أان صفوة اجلليل ،أان إيلياا ااجنيل ،أان شديد
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القو  ،أان حامل اللوا ،أان إماإب احملش ر ،أان س اقي الكوثر ،أان قس يم اجلنان ،أان مش اطر النريان ،أان
يعسوب الدين ،أان إماإب املتقي ،أان وارث املةتار ،أان ظهري ااظهار ،أان مبيد الكفرة.
أان أبو األامة ال رة ،أان قالا الباب ،أان مفرق األحزاب ،أان اجلوهرة الثمينة ،أان ابب املدينة ،أان
مفس ر البينا  ،أان مبي املش كال  ،أان النون والقلم ،أان مص باح ال لم ،أان س ا مىت ،أان ممدوح
هل أتا ،أان النبأ الع يم ،أان الص را املس تقيم ،أان ل ل األص داف ،أان جبل قاف ،أان س ر
ا روف ،أان نور ال روف ،أان اجلبل الراس خ ،أان العلم الش امخ ،أان مفتاح الغيوب ،أان مص باح
القلوب ،أان نور األرواح ،أان روح األش باح ،أان الفارس الكرار ،أان نص رة األنص ار ،أان الس يف
املسلو .
أان الش هيد املقتو  ،أان جاما القرآن ،أان بنيان البيان ،أان ش قيق الرس و  ،أان بعل البتو  ،أان
عمود ااس الإب ،أان مكس ر األص ناإب ،أان ص احق األذن ،أان قاتل اجلن ،أان ص اهل امل مني ،أان إماإب
املفلحي ،أان إماإب أرابب الفتوة ،أان كنز أس رار النبوة ،أان املهتلا علا أخبار األولي ،أان املة عن
وقااا اآلخرين .)1( » ...
____________________
( .)1ينابيا املودة .405
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ذكره الس ةاوي م يدا ديث أان مدينة العلم ،وهو من أش هر أحاديث مناقق أمري امل مني
وخصااص  ،رواه وأخرج كبار األامة وا فاظ والعلماا
 - 1أبوبكر عبد هللا ابن أيب شيبة.
 - 2أبو ا سن عثمان بن أيب شيبة.
 - 3أبو عبد هللا أمحد بن حنبل.
 - 4أبو عبد هللا امد بن ماجة القزويين.
 - 5أبو عيسا النميي.
 - 6أبوبكر ابن أيب عاصم.
 - 7أبو عبد الرمحن النسااي.
 - 8أبو القاسم البغوي.
 - 9أبو ا سي ابن قانا البغدادي.
 - 10أبو القاسم الهت اين.
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خمتلف القرون ومنهم:

 - 11أبو ا سن اجلاليب  -ابن املغازيل الواسهتي.
 - 12أبو امد ا سي بن مسعود البغوي.
 - 13أبو طاهر السلفي ااصبهاين.
 - 14جمد الدين ابن األثري اجلزري.
 - 15خياا الدين املقدسي ا نبلي.
 - 16أبو عبد هللا الكنجي الشافعي.
 - 17أبو الفتح امد بن امد الباوردي.
 - 18ايي الدين النووي.
 - 19اق الدين الهت ي الشافعي.
 - 20صدر الدين أبو اجملاما ا مواي.
 - 21مشس الدين اليهيب.
 - 22ويل هللا ا هتيق الت يزي.
 - 23مشس الدين السةاوي.
 - 24جال الدين السيوطي.
 - 25أمحد ابن حجر اهليثمي املكي.
 - 26علي بن حساإب املتقي.
 - 27إبراهيم الوصايب اليمين.
 - 28شيخ بن عبد هللا العيدروس.
 - 29عبد الرؤف املناوي.
 - 30علي بن أمحد العزيزي البواقي.
 - 31مريزا امد بن معتمد خان البدخشاين.
 - 32امد بن إ اعيل األمري الصنعاين.
 - 33امد بن علي الصبان املصري.
 - 34شهاب الدين ا ف ي العجيلي.
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 - 35امد مبي اللكهنوي.
 - 36ويل هللا اللكهنوي.
 - 37سليمان بن إبراهيم القندوزي.
 - 38سيد م من الشبلنجي املصري.
ولو أردان إيراد روااي ه اا يعا أبسنادها ومتوفا لهتا بنا املقاإب جدا  ...غري أان نيكر منها
ونكتفي اب ِلشارة إىل البقية ،ونيكر عدة من املصادر لرياجا من أراد التفصيل  ...فنقو :
قا أمحد « :ثنا ب بن آدإب وابن أيب بكري قاا :ثنا اس راايل عن أيب إس حاق عن حبش ي بن
جنادة ،قا ب بن آدإب الس لويل  -وكان قد ش هد يوإب حجة الوداع  -قا قا رس و هللا
 :علي مين وأان من وا ي دي عين إا أان أو علي » (.)1
« ثنا أس ود بن عامر ،أان ش ريك عن أيب إسحاق عن حبش ي بن جنادة قا  :عت رس و هللا
يقو  :علي مين وأان من وا ي دي عين إا أان أو علي.
ثنا ب بن آدإب ثنا ش ريك عن أيب إس حاق ،عن حبش ي بن جنادة الس لويل قا عت رس و
يقو  :علي مين وأان من وا ي دي عين إا أان أو علي .ق ا ش ري ك :قل ت أليب
هللا
إسحاق :أنت عت من ؟ قا  :موخا كيا وكيا ،ا أحف .
ثنا أبو أمحد ثنا إسراايل عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة السلويل  -وكان قد شهد حجة
 :علي مين وأان من وا ي دي عين إا أان أو علي » (.)2
الوداع  -قا قا رسو هللا
وقا ابن ماجة القزويين « :حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة وسويد بن سعيد
____________________
( .)1املسند .165 - 164 / 4
( .)2املسند .165 - 164 / 4
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وإ اعيل بن موسا قالوا ثنا شريك عن أيب إسحاق .)1( » ...
وقا النميي « :حدثنا إ اعيل بن موس ا ،ان ش ريك عن أيب إس حاق عن حبش ي بن جنادة
 :علي مين وأان من علي وا ي دي عين إا أان أو علي.
قا قا رسو هللا
هيا حديث حسن غريق صحيح » (.)2
ا ي دي إا أان أو علي :أخ ان أمحد بن
وقا أبو عبد الرمحن النس ااي « :ذكر قول
س ليمان قا حدثنا ب بن آدإب قا حدثنا إ اعيل عن أيب إس حاق عن حبش ي بن جنادة
 :علي مين وأان من  ،فال ي دي عين إا أان أو علي » (.)3
السلويل قا قا رسو هللا
 :علي مين
قا  :قا رسو هللا
وقا النووي « :وعن حبشي بن جنادة الصحايب
وأان من علي وا ي دي عين إا أان أو علي .رواه النم يي والنس ااي وابن م اج ة .ق ا النم يي:
حديث حسن و بعأ النسخ :حسن صحيح » (.)4
 « :وعن حبش ي

وقا احملق الهت ي حتت عنوان « ذكر اختص اص ابلتبليغ عن النيب
بن جنادة  ...خرج ا افو السلفي » (.)5
ورواه اليهيب بن ة س ويد بن س عيد عن طريق أيب القاسم البغوي عن أيب إس حاق عن حبش ي
.)6( » ...
وقا املتقي « :علي مين وأان من علي وا ي دي عين إا أان أو علي ش حم
غريق .ن ه وابن أيب عاصم والبغوي والباوردي .وابن قانا
____________________
( .)1سنن ابن ماجة .44 / 1
( .)2صحيح النميي .636 / 5
( .)3ا صااص للنسااي.90 :
( .)4هتييق اا اا واللغا .347 / 1
( .)5الرايض النضرة .174 / 2
( .)6تيكرة ا فاظ .38 / 2
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حسن صحيح

طق ن عن حبشي بن جنادة السلويل » (.)1
وقا الوص ايب « :وعن حبش ي بن جنادة  -وكان قد ش هد حجة الوداع  -قا قا رس و هللا
 :علي مين وأان من وا ي دي عين إا أان أو علي .أخرج ا ِلماإب أمحد مسنده ،والنميي
جامع  ،والنس ااي وعثمان بن أيب ش يبة س ننهما ،وا افو أبو طاهر أمحد بن امد بن س لفة
الس لفيا  .و رواية أخر عن  :إن رس و هللا قا  :علي مين وأان من علي وا ي دي عين إا
أان أو علي .أخرج ابن ماجة وابن أيب عاصم سننهما ،والبغوي املعجم ،والهت اين الكبري،
والضياا املةتارة ،والباوردي وابن قانا » (.)2
وان ر :مش كاة املص ابيح  ،243 / 3اجلاما الص غري  66 / 2الص واعق احملرقة ،83 :املقاص د
ا س نة ،98 :جاما األص و  471 / 9املناقق ابن املغازيل  222فرااد الس مهتي ،58 / 1
كف اي ة الهت ال ق  ،276إس ع اف الراغبي  ،155ين ابيا املودة  ،281 ،180كنوز ا ق ااق -
هامش اجلاما الصغري  ،16 / 2 -نز األبرار.38 :
____________________
( .)1كنز العما .203 / 12
( .)2ااكتفاا

فضل األربعة ا لفاا  -خمهتو .
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قال

خهتبة ل

فضل أهل البيت

 ،ومن رواهتا املشهورين:

أبو نعيم ااصبهاين ،رواها ابسناده:
يوما  -ومع علي وا سن وا سي
« عن جابر بن عبد هللا قا  :خرج علينا رسو هللا
 فةهتبنا فقا  :أيها الناس! إن ه اا أهل بيت نبيكم ،قد ش رفهم هللا بكرامت واس تحف هم س رهواس تودعهم علم  ،فهم عماد الدين وش هداا علا أمت  ،برأهم قبل خلق إ ْذ هم أظلة حتت عرش
جنباا علم  ،وارتض اهم واص هتفاهم ،فجعلهم علماا وفقهاا لعباده ،ودهلم علا ص راط  ،فهم
األامة املهدية والقادة الداعية واألامة الوس هتا والرحم املوص ولة املوص ولة  ،هم الكهف ا ص ي
للم مني ،ونور أبص ار املهتدين ،وعص مة من جلأ إليهم وجناة ملن احنز هبم ،يغتب من وااهم
ويهلك من عاداهم ،ويفوز من متس ك هبم ،الراغق عنهم مارق من الدين ،واملقص ر عنهم زاهق،
والالزق هلم احق ،فهم الباب املبتلا هبم ،من أاتهم جنا ومن أابهم هو  ،هم حهتة ملن
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دخل وحج ة هللا علا من جهل  ،إىل هللا ي دعون وأبمر هللا يعملون وايايت يرش دون ،فيهم نزل ة
الرس الة وعليهم هبهتت مالاكة الرمحة وإلي بعث الروح األمي ،تفض ال من هللا ورمحة وآاتهم ما مل
الدين ،وهم
ي أحدا من العاملي ،فعندهم  -حبمد هللا  -ما يلتمس و تاج من العلم واهلد
النور من الضاللة عند دخو ال لم ،وهم الفروع الهتيبة من الشجرة املباركة ،وهم معدن العلم وأهل
بيت الرمحة وموخا الرسالة وخمتلف املالاكة ،اليين أذهق هللا عنهم الرجس وطهرهم تهتهريا» (.)1
 « :هم الرحم املوص ول ة
ق ا ابن عب اس كالإب ل م دح أمري امل مني وأه ل البي ت
واألام ة املتةرية والب اب املبتلا ب الن اس ،من أاتهم جنا ومن أن عنهم هو  ،حهت ة ملن دخلهم
وحجة علا من تركهم ».
رواه العاصمي (.)2
وقد أوردان نص بتمام

جملد ( حديث السفينة ).

____________________
( .)1منقبة املهتهرين  -خمهتو .
( .)2زين الفىت  -خمهتو .
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وهيا ا ديث أيض ا ذكره الس ةاوي م يدا ديث أان مدينة العلم ،وهو من أش هر األحاديث
مناقق العنة الهتاهرة ،رواه وأخرج عدد كبري من مشاهري األامة وا فاظ واحملدثي ومنهم:
 - 1أبوبكر أمحد بن عبد ا الق البزار.
 - 2أبو يعلا أمحد بن علي املوصلي.
 - 3أبو القاسم سليمان بن أمحد الهت اين.
 - 4أبو عبد هللا ا اكم النيسابوري.
 - 5أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ااصبهاين.
 - 6أبو شجاع شريوي الديلمي.
 - 7أبو امد العاصمي.
 - 8أبو امد عبد العزيز اجلنابيي.
 - 9صدر الدين أبو اجملاما ا مواي.
 - 10السيد علي اهلمداين.
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 - 11مشس الدين السةاوي.
 - 12جال الدين السيوطي.
 - 13نور الدين السمهودي.
 - 14إبن حجر اهليتمي املكي.
 - 15علي املتقي اهلندي.
 - 16شاه ويل هللا الدهلوي.
 - 17الشيخ سليمان القندوزي.
 - 18أمحد زيين دحالن.
ولو أردان إيراد روااي ه اا يعا رجنا عن املقص ود كيلك ،وليا نكتفي بيكر األهم منها
فنقو :
ق ا ا اكم « :أخ ين أمح د بن جعفر بن مح دان الزاه د ببغ داد ،ثن ا العب اس ابن ابراهيم
القراطيس ي ،ثنا امد بن إ اعيل األمحس ي ،ثنا مفض ل بن ص اهل عن أيب إس حاق عن حنش
يقو  -وهو أخ ي بب اب الكعب ة  :-من عرفين ف أان من عرفين،
الكن اين ق ا  :ع ت أاب ذر
يقو  :مثل أهل بي فيكم مثل س فينة نوح قوم
ومن أنكرين فأان أبو ذر ،عت النيب
من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق ،ومثل حهتة لبين إسراايل » (.)1
ورواه أبو نعيم ااصفهاين عن أيب سعيد ا دري وأيب ذر كتاب ( منقبة املهتهرين ).
ورواه الس يد علي اهلمداين عن الديلمي ص احق الفردوس كتاب ( الس بعي مناقق أمري
امل مني ) ( .)2وكيا ( روخة الفردوس ).
وقا السةاوي بعد أن رواه عن ا اكم « :وأخرج أبو يعلا أيضا من حديث أيب الهتفيل عن
بلفو :إن مثل أهل بي فيكم مثل
أيب ذر
____________________
( .)1املستدر علا الصحيحي .150 / 3
( .)2أن ر ينابيا املودة .240
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س فين ة نوح من رك ق فيه ا جنا ومن ختلف عنه ا غرق .وإن أه ل بي مث ل ابب حهت ة .وأخرج
عت النيب
البزار من طريق س عيد بن املس يق عن أيب ذر وه .وعن أيب س عيد ا دري
يقو  :إمنا مثل أهل بي فيكم كمثل س فينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق .وإمنا
بين اس راايل من دخل غفر ل  .رواه الهت اين

الص غري

مثل أهل بي فيكم مثل ابب حهتة
واألوس » (.)1
وقا الس مهودي بعد أن رواه عن عدة من ا فاظ « :وأخرج ا افو أبو امد عبد العزيز بن
األخضر معامل العنة النبوية .)2( » ...
وان ر :فرااد الس مهتي  ،242 / 2الص واعق احملرقة  ،140كنز العما  ،85 / 13ينابيا
املودة  ،527الفتح املبي  282 / 2وغريها.
وص ف العنة « :ومثلهم ابب حهتة وهم ابب الس لم »

قو أمري امل مني علي الس الإب
سَل ِر َُوفَّةً َاال َََ َّ ُِْاا
رواه القندوزي حيث قا  « :و تفس ري َو َََأ َُو الَّذَََِ آ َاَُاا اي ُخلُاا فِء ال ِ ِّ
ُخ ُ
ٍ َّ
املناقق :عن مس عدة بن ص دقة عن جعفر الص ادق عن أبي عن جده
طوَ
طاا ِ
الَ ََ ِ

و يا م ا
ق ا  :أا إن العلم ال يي هب ب آدإب
عن ا س ي عن أمري امل مني علي
فض لت ب النبيون إىل خا النبيي عنة خا النبيي ،فأين يتاه بكم ،وأين تيهبون؟ وإفم فيكم
كأص حاب الكهف ،ومثلهم ابب حهتة وهم ابب الس لم قول تعاىلَ :و َََأ َُو الَّذَََِ آ َاَُاا
سل ِر َُوفَّةً َاال َََ َّ ُِْاا ُخ ُ
ٍ ال َّ
طوَ (.)3
طاا ِ
اي ُخلُاا فِء ال ِ ِّ
ََ ِ
____________________
( .)1استجالب ارتقاا الغرف  -خمهتو .
( .)2جواهر العقدين  -خمهتو .
( .)3ينابيا املودة .111
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22

قال

وصف أهل بيت

 .ومن روات :

القندوزي البلةي حيث قا  « :و املناقق اباس ناد عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد
 :إن هللا تبار وتعاىل اصهتفاين واختارين
هللا األنصاري رخي هللا عنهما ،قا قا رسو هللا
وجعلين رس وا ،وأنز علي س يد الكتق فقلت :إهلي وس يدي إنك أرس لت موس ا إىل فرعون
فس ألك أن جتعل مع أخاه هارون وزيرا يش د ب عض ده ويص دق ب قول  ،وإين أس ألك اي س يدي
وإهلي أن جتعل يل من أهلي وزيرا تش د ب عض دي ،فاجعل يل عليا وزيرا وأخا ،واجعل الش جاعة
قلب وألبس اهليبة علا عدوه ،وهو أو من آمن يب وص دقين ،وأو من وحد هللا معي ،وإين
طاعت
س ألت ذلك ريب عز وجل فأعهتاني وهو س يد األوص ياا ،اللحوق ب س عادة واملو
التوراة مقرون إىل ا ي وزوجت الص ديقة الك ابن  ،وابناه س يدا ش باب أهل
ش هادة ،وا
اجلن ة ابن اي ،وهو ومه ا واألام ة من بع دهم حج هللا علا خلق بع د النبيي ،وهم أبواب العلم
أم  ،من تبعهم جنا من النار ومن اقتد هبم هد إىل صرا مستقيم ،مل يهق هللا
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ابتهم ٍ
لعبد إا أدخل هللا اجلنة » (.)1
قو أمري امل مني

ٍ
خهتبة ل  « :ن الش عار واألص حاب وا زنة واألبواب ،وا ت يت

البيو إا من أبواهبا ».
رواها القندوزي أيضا (.)2
***
____________________
( .)1ينابيا املودة.62 :
( .)2ينابيا املودة.25 :
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