
د. يحيى عبد الحسن الدوخي

املقدمة:

إن فضيلة العلم ُتعّد القّمة واهلرم واألساس جلميع الفضائل، وعيّل× هو َمن 

النبي عىل اإلطالق، وهذا ما نطق به  ُيباريه فيها أحٌد بعد  يملك هذه الفضيلة وال 

األحاديث  املضمون، وأحد هذه  أحاديث كثرية هبذا  األنبياء‘، من خالل  خاتم 

املهّمة هو حديث :»أنا مدينُة العلم وعيلٌّ باهُبا«، فعيلٌّ هو الباب لعلم رسول اهلل|، 

وهذا الباب ينفتح منه ألف باب، وهذا األمر مّا ال يمكن استغرابه؛ ألن عليًا مسّدد 

حت  القلب واللسان بدعاء النبي‘، وعيلٌّ ذو قلب عقول ولسان سؤول، كام رصَّ

به الروايات، والتي سيأيت بياهنا.

ولكننا نجد أن هذا احلديث قد ُضّعف من ِقَبل بعض َمن يّدعي العلم )كابن 

تيمية واملعلمي( بال وجه حّق؛ فِمن هنا جاء هذا البحث لبيان ومناقشة هذه اآلراء 

للوصول إىل احلّق الذي يبتغيه كلُّ باحث ومنصف؛ لنبني أّن هذا احلديث يف غاية 

السنّة  يف  احلديث  هذا  لطرق  وبياننا  آلرائهم،  مناقشتنا  خالل  من  وذلك  الصّحة، 

النبوية، وكثرة متابعاته وشواهده، وكذلك شهادة علامء أهل السنّة بصحته، مع ِذْكر 

ترمجٍة وتوثيق هلؤالء العلامء الذين قالوا بصّحته ووثاقته.
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سابقة البحث واجلديد فيه

ال خيفى عىل طالب احلقيقة أّن هذا احلديث قد طرقه الباحثون واملحّققون بنوع 
التسرتي يف  الغدير، والعالمة  العاّلمة األميني يف موسوعته  التفصيل، كالشيخ  من 
كتابه إحقاق احلّق، والعاّلمة السّيد النقوي يف خالصة عبقات األنوار ـ التي رشحها 
الغامري يف كتابه )فتح  السّيد أمحد  املحقق  البارع  ث  املحدِّ ـ وكذلك  امليالين  السّيد 

امللك العيل(.

وما كتبوه رضوان اهلل عليهم قد استوىف البحث، ولكننا قد نجد ِمن البعض ـ ال 
سيام يف عرصنا احلارض ـ َمن يناقش يف بعض جوانب هذا احلديث، طاعنًا فيه، وهو 
السلفيني املعارصين، وقد أغدق عليه  ُيعترب ِمن  الذي  عبد الرحن املعلمي،  الشيخ 
حواريوه ألقابًا كثرية، منها: أنه )شيخ اإلسالم(؛ تشبيهًا بابن تيمية، و)ذهبّي العرص 
أو الذهبّي الصغري(؛ تشبيهًا بالذهبّي أب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن، صاحب 
الكتب الشهرية، والتي منها سري أعالم النبالء، وتاريخ اإلسالم، وتذكرة احلّفاظ، 

وغريها.

نّظر  الذي  ُيدعى،  العرص كام  املعلمي ذهبي  للشيخ  فجديد بحثنا هو مناقشتنا 
بشكل جديد ـ جديد بظاهره قديم بواقعه ـ للطعن يف هذا احلديث. وبالتبع سيتضح 
للقارئ وهن كالم ابن تيمية الذي مل ينصف يف حكمه بضعف هذا احلديث، معتمدًا 
يف ذلك عىل ابن اجلوزي، الذي اّدعى أّن طرقه كلها ضعيفة؛ لذا سيكون بياننا لطرق 

هذا احلديث هو رّد عىل ابن تيمية وابن اجلوزي أيضًا.

فخطة البحث ستكون يف أربعة مباحث، وهي كام ييل:

املبحث األول: علم عيّل× يف السنّة



255255

املبحث الثان: الرد عىل مّدعيات ابن تيمية واملعلمي.

املبحث الثالث: بيان طرق احلديث ومتابعاته وشواهده.

املبحث الرابع: تصحيح علامء أهل السنّة للحديث وتوثيق هؤالء اإلعالم من 
خالل كتب الرتاجم.

املبحث األول: علم علّي× يف السّنة

× ِمن غزارة علم ونور وحكمة،  ال يشّك إنسان حّر ـ طليق الفكر ـ يف ما لعيلٍّ
وهذا العلم امتأل به قلب عيّل وفاض إىل مجيع جوارحه، وَمن تأّمل ـ بإنصاف ـ السنَّة 
النبوّية وما جاء يف كتب العلامء ِمن مدرسة اخللفاء، جيد فضائله قد مألت اخلافقني؛ فقد 
أخرج احلاكم النيسابوري يف مستدركه، بسنده عن حممد بن منصور الطويس، يقول: 
»سمعت أحد بن حنبل، يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم من الفضائل ما جاء لعيليّ بن أيب طالب ريض اهلل عنه«)1(. كام روي هذا املعنى 

أيضًا يف االستيعاب البن عبد الرب)2(، ومناقب اإلمام أمحد بن حنبل البن اجلوزي)3(. 

اهلل  رسول  عىل  أدخل  »كنت  نفسه:  عن  قال×  وقد  كذلك  يكون  ال  وكيف 
لياًل ونارًا، وكنت إذا سألته أجابني، وإن سكتُّ ابتدأن، وما نزلت آية إاليّ قرأتا، 
ِمن  نسيت  فام  إياه،  علَّمني  أنسى شيئًا  أاليّ  اهلل ل  وتأويلها، ودعا  تفسريها  وعلمت 
حرام وال حالل، وأمٍر وني، وطاعة ومعصية، ولقد وضع يده عىل صدري وقال: 
أنيّه قد  اللهم، امأل قلبه علاًم وفهاًم، وحكاًم ونورًا. ثميّ قال ل: أخبن ريب عزيّ وجليّ 

)1(  احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص107.
)2(  انظر: ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ج3، ص1115.

)3(  انظر: ابن اجلوزي احلنبيل، مناقب اإلمام أمحد بن حنبل: ص220.
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استجاب ل فيك«)1(.كام أنه‘ دعا له بقوله: »اللهم، اهِد قلبه وسدد لسانه..«)2(.

وقد ورد عن معاوية بن أب سفيان ـ والذي ُيَعّد من أَلّد أعداء عيل× ـ أنه قال: 
ًا«)3(، كام قال أيضًا عنه×  »كان رسول اهلل صىليّ اهلل عليه وسليّم يغريّ عليًا بالعلم غريّ

حني بلغه قتله: »ذهب ـ واهلل ـ العلم والفقه بموت ابن أيب طالب«)4(.

وروى ابن حجر العسقالين وابن عبد الرّب والسيوطي، عن أب الطفيل، قوله×: 
»سلون، فو اهلل، ال تسألون عن يشء إال أخبتكم، سلون عن كتاب اهلل، فو اهلل، ما 

من آية إال وأنا أعلم بليل نزلت أم نار، أم يف سهل أم يف جبل«)5(. 

وقد روي يف كثري من كتب احلّفاظ وأئمة احلديث عنه× قوله: »واهلل، ما نزلت 
ولسانًا  عقوالً  قلبًا  ل  وهب  ريب  إنيّ  ُأنزلت!  وأين  ُأنزلت!  فيَم  علمت  وقد  إاليّ  آية 

سؤوالً«)6(.

وقد شهد له عمر بن اخلطاب بعلمه يف مواضع كثرية، فعن عطاء، قال: »كان 
عمر يقول: عيليّ أقضانا للقضاء«)7(، وعن أب سعيد اخلدري: أنه سمع عمر يقول 
، وسأله عن يشء فأجابه، فقال له عمر: »نعوذ باهلل من أن أعيش يف قوم لست  لعيلٍّ

)1(  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص386.
)2(  ابن أب شيبة، املصنف: ج7، ص495.

)3(  املصدر السابق: ج42، ص171.
)4(  ابن الدمشقي، جواهر املطالب: ج1، ص297.

)5(  ابن حجر، هتذيب التهذيب: ج7، ص297. ابن عبد الرب، االستيعاب: ج3، ص1107. السيوطي، 
اإلتقان يف علوم القران: ج2، ص493. املزي، هتذيب الكامل: ج20، ص487.

التنزيل: ج1، ص33.  احلسكاين، شواهد  واحلاكم  الكربى: ج2، ص338.  الطبقات  ابن سعد،   )6(
والكنجي   .46 ص  املناقب:  واخلوارزمي،  ص68.  ج1،  األولياء:  حلية  نعيم،  أبو  واألصبهاين، 

الشافعي، كفاية الطالب: ص208. ابن حجر اهليتمي، الصواعق املحرقة: ص86.
)7(  ابن سعد، الطبقات الكربى: ج2، ص340.
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ذ باهلل  فيهم يا أبا حسن«)1(، وعن سعيد بن املسّيب، قال: »كان عمر بن اخلطاب يتعويّ
من معضلة ليس هلا أبو احلسن«)2(.

الظاهر  علم  عنده  طالب×  أب  بن  عيّل  بأن  مسعود  بن  اهلل  عبد  شهد  كام 
والباطن)3(، وشهد عبد اهلل بن عباس ـ حرب األُّمة ـ بغزارة علمه×، وأن علم سائر 

الصحابة بالنسبة إىل علمه× كقطرة يف سبعة أبحر)4(.

ونختم الكالم يف مبحثنا هذا بقول ابن األثري يف ُأسد الغابة ـ بعد إيراده مجلة من 
علمه×ـ قال: »ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغريه ألطلنا«)5(. 

إذن؛ نستجيل من هذه األحاديث األُمور التالية:

1ـ عيّل× مسدد اللسان والقلب، وقلبه ملوء بالفهم والعلم والنور واحلكمة.

2ـ عيّل× أعلم الناس بعد النبي| بكتاب اهلل؛ ألّن اهلل وهب له قلبًا عقوالً 
ولسانًا سؤوالً.

3ـ رسول اهلل‘ كان يغّره بالعلم غّرًا.

4ـ عمر يشهد بأّن عليًا أقضاهم. 

5ـ كان عمر يتعّوذ أن يعيش يف قوم ليس فيهم اإلمام عيل×؛ إشارة إىل َحّله 
للمعضالت العلمّية، التي يفتقدها عمر أو يصعب عليه فهمها.

)1(  السيوطي، الدر املنثور: ج3، ص144.
)2(  ابن عبد الرب، االستيعاب: ج3، ص1102ـ 1103.

)3( األصبهاين، أبو نعيم، حلية األولياء: ج1، ص65.
القندوزي، ينابيع املودة: ج1، ص215.  )4(

)5(  ابن األثري، ُأسد الغابة: ج4، ص23.
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6ـ عيّل× عنده علم الظاهر والباطن.

7ـ علمه من علم النبي|، وعلم النبي‘ من اهلل؛ فيكون علمه× من اهلل 
تعاىل.

8ـ مل يكن علم الصحابة يف علم عيّل× إاّل كقطرة يف سبعة أبحر.

فقهاء اإلسالم ينهلون من علم علي ×

وسائر  زمانه،  أهل  أعلم  كان  أب طالب×  بن  عيل  أّن  عىل  كافة  الناس  أمجع 
العلامء راجعون إليه ولو بالواسطة.

أّما الشيعة، فرجوعهم إليه واضح؛ إذ إهّنم ال يأخذون إاّل عنه.

أبو هاشم عبد   وأّما علامء الكالم من غري الشيعة كاملعتزلة: فأّوهلم وشيخهم 
اهلل بن حممد بن احلنفّية، وهو تلميذ أبيه حممد وحممد بن احلنفّية تلميذ أبيه عيّل×.

وأّما فقهاء املذاهب األربعة وغريهم، فكلهم يرجعون إليه؛ ألن فقهاء احلنفّية: 
مثل أب يوسف وحممد ينتمون إىل أب حنيفة النعامن بن ثابت، واألخري تلميذ أب عبد 
اهلل الصادق×، وال نزاع يف أّن علم اإلمام أب عبد اهلل الصادق× إنام ورثه بواسطة 
أبيه، عن جده عيل بن احلسني×، عن أبيه عن أمري املؤمنني×، عن رسول اهلل‘. 

وأما الشافعّية، فإهّنم ينتمون إىل حممد بن إدريس الشافعي، وهو تلميذ حممد بن 
احلسن تلميذ أب حنيفة، وقد تقّدم معنا أّن أبا حنيفة تتلمذ عىل يد اإلمام الصادق×. 

وأّما احلنابلة، فإىل أمحد بن حنبل، وهو تلميذ الشافعي؛ فريجع ما عنده ِمن علم 
إليه. 
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تلميذ  وهو  املدين،  املوّطأ  كتاب  صاحب  مالك  بن  أنس  فإىل  املالكّية،  وأّما 

ربيعة، وربيعة تلميذ عكرمة، وعكرمة تلميذ ابن عباس، وابن عباس تلميذ عيّل× 

باالّتفاق.

وأّما أهل السلوك والطريقة، فإىل عيّل× ينتهون، كام رّصح به الشبيل، واجلنيد، 

والسي، وأبو زيد البسطامي، ومعروف الكرخي وغريهم من الصوفّية. 

وأّما علم العربية، فريجع إليه أيضًا؛ ألنه الواضع واملؤّسس لعلم العربية، وقد 

اّتفق أهل النقل عىل ذلك، فهو الذي أمىل عىل أب األسود الدؤيل جوامعه)1(. فهل 

بن  أمحد  رّصح  كام  كّلها،  الفضائل  رأس  يكون عيل× هو  أن  ذلك  بعد  نستغرب 

حنبل وغريه؟! 

إذن؛ فال غرو أن يكون عيّل هو الباب ملدينة علم رسول اهلل‘.

املبحث الثاني: الرد على مّدعيات الشيخ ابن تيمية واملعلمي

ذكرنا يف مقدمة بحثنا أّن هناك َمن ُيشّكك يف منقبة من مناقب أمري املؤمنني× 

× هو  طاملا رّددها رسول اهلل‘ عىل مسامع املسلمني، أال وهي فضيلة كون عيلٍّ

باب مدينة علم رسول اهلل| الذي ينفتح منه ألف باب من العلم واملعرفة، فقد ذكر 

ابن تيمية يف خصوص ذلك ما نصه: »وحديث أنا مدينة العلم وعيلٌّ باهبا، أضعف 

وأوهى؛ وهلذا إنيّام يعديّ يف املوضوعات، وإن رواه التمذي. وذكره ابن اجلوزي وبنيَّ 

أن سائر طرقه موضوعة«)2(.

)1(  انظر: جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ج1، ص14.
)2(  ابن تيمية احلراين، منهاج السنة: ج7، ص515.
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النظر  إعادة  وهو:  جديد،  بفتح  لُيتحفنا  أشياخه  أثر  مقتفيًا  املعلمي)1(  جاء  ثّم 
والتّدبر يف هذا احلديث، بعد أن كان يعتقد بقوته، وبعد طول تدّبر وصل إىل نتيجة 

مؤّداها تضعيف هذا احلديث!

ة هذا اخلب  قال يف كتاب الفوائد املجموعة: »كنت ِمن َقبل أميل إىل اعتقاد قويّ
حتى تدبيّرته، وله لفظان: 

األول: )أنا مدينة العلم وعيليّ باهبا(. 

والثان: )أنا دار احلكمة وعيلٌّ باهبا(، وال داعي للنظر يف الطرق التي ال نزاع يف 
سقوطها، وأنظر فيام عدا ذلك عىل ثالثة مقامات:

 املقام األول: سند اخلب األول إىل أيب معاوية، والثان إىل شيك، روى األول عن 
م حال أيب الصلت.. أيب معاوية، أبو الصلت عبد السالم بن صالح، وقد تقديّ

ث هبذا، فإنيّام جاء  ث بذاك. وشيكًا حدَّ املقام الثان: عىل فرض أنيّ أبا معاوية حدَّ
ذاك، عن أيب معاوية، عن األعمش، عن جماهد.. وأبو معاوية، واألعمش، وشيك، 

كلهم مدليّسون متشييّعون.

َمن  طبقة  وهي  املدلسني،  طبقات  من  الثانية،  الطبقة  يف  ُذكروا  إنيّام  قيل:  فإن   

)1(  »هو عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد املعلمي العتمي)1313 هـ - 1386 هـ(: فقيه من العلامء، 
نسبته إىل )بني املعلم( من بالد عتمة، باليمن. ولِد ونشأ يف عتمة، وترّدد إىل بالد احلجرية )وراء تعز( 
وتعّلم هبا، توىّل رئاسة القضاة وُلّقب بشيخ اإلسالم... عاد إىل مكة) 1371هـ( فُعنّي أمينًا ملكتبة 
احلرم املكي ) 1372هـ( إىل أن شوهد فيها منكبًا عىل بعض الكتب وقد فارق احلياة. وقيل: بل ُتويّف 
عىل رسيره. وُدفن بمكة. له تصانيف منها )طليعة التنكيل( وهو مقدمة كتابه )التنكيل بام يف تأنيب 
الكوثري من األباطيل( و) األنوار الكاشفة( يف الرّد عىل كتاب )أضواء عىل السنّة( ملحمود أب رية، 

و)حمارضة يف كتب الرجال («. ُانظر: الزركيل، األعالم: ج3، ص342.
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ة تدليسه، وأخرجوا له يف الصحيح(. )احتمل األُميّ

قلت: ليس معنى هذا أنيّ املذكورين يف الطبقة الثانية ُتقبل عنعنتهم مطلقًا، كَمن 
ليس بمدليّس البتيّة، إنيّام املعنى أنيّ الشيخني انتقيا يف املتابعات ونحوها يف معنعناتم، 
ما غلب عىل ظنهام أنيّه سامع، أو أنيّ الساقط منه ثقة، أو كان ثابتًا من طريق ُأخرى، 
ر ابن حجر ـ يف نخبته  ونحو ذلك كشأنام فيَمن أخرجا له ممَّن فيه ضعف، وقد قريّ
ومقدمة اللسان وغريمها ـ أنيّ َمن نوثيّقه، ونقبل خبه من املبتدعة، خيتصيّ ذلك بام ال 

ا ما يؤييّد بدعته، فال يقبل منه البتيّة. يؤييّد بدعته، فأميّ

ثميّ عرضه عىل  ل منطوق اخلب،  تأميّ َمن  متن اخلب، كليّ  النظر يف  الثالث:  املقام 
الواقع، عرف حقيقة احلال، واهلل املستعان«)1(.

سوف نضع كالم املعلمي عىل طاولة النقاش العلمي واملوضوعي، وبالرّد عليه 
يّتضح الرّد عىل ابن تيمية؛ لذا سوف نأخذ عّينات من كلامته ونرّد عليها:

* أما قوله: »وال داعي للنظر يف الطرق التي ال نزاع يف سقوطها...«. 

د الطرق واملتابعات اجلواب: احلديث يتقوَّى بتعدُّ

الطرق  متعدد  كونه  هو  العلامء  نظر  يف  معتربًا  احلديث  تعل  التي  األُمور  من 
واملتابعات، واحلديث الذي ذكرناه من صغريات هذه القاعدة، إاّل أّن الشيخ أغمض 
عينيه عن جمموع الطرق الكثرية التي بلغت من الكثرة؛ بحيث نستطيع القول: إّن هذا 
احلديث متواتر تواترًا إمجاليًا، فقد ذكره مجع من الصحابة، كأمري املؤمنني، واإلمام 
احلسن، واإلمام احلسني^ وعبد اهلل بن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن 

)1(  املعلمي، الفوائد املجموعة: ص352. 
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مسعود، وعبد اهلل بن عمر، وعمرو بن العاص، وحذيفة بن اليامن، وأنس بن مالك، 

ومتابعاته وشواهده كثرية جدًا .. وسيأيت الكالم مفّصاًل حول تلك الطرق؛ فليس 

احلديث ـ كام يّدعي ـ ساقطًا عن االعتبار؛ بل صّححه أعالم أهل السنّة، كاحلاكم 

النيسابوري، وابن حجر، والسيوطي.. فاحلُْكم بسقوط تلك الطرق ليس علمّيًا.

 ونعتقد أّن الشيخ يؤمن بذلك؛ ألّن منشأ اعتقاده وميلهـ  إىل قّوته كام يّدعيـ  كان 

بحسب تعّدد الطرق هلذا احلديث، واملفرتض أنه ملاّمً هبذا األمر، وال خيفى عىل أمثاله.

فه ابن اجلوزي ـ:  قال ابن حجر ـ يف حديث مشابه هلذا احلديث)1( الذي ضعَّ

»قول ابن اجلوزي يف هذا احلديث باطل، وأنيّه موضوع. دعوى ل يستدليّ عليها... 

عىل  اإلقدام  ينبغي  وال  م،  التوهيّ د  بمجريّ الصحيحة  األحاديث  رديّ  عىل  إقدام  وهذا 

ر اجلمع يف احلال، أنيّه ال  احُلكم بالوضع، إاليّ عند عدم إمكان اجلمع، وال يلزم من تعذُّ

يمكن بعد ذلك؛ ألن فوق كليّ ذي علم عليم«. 

ثّم قال: »وهذا احلديث من هذا الباب: هو حديث مشهور له طرق متعددة، كليّ 

طريق منها عىل انفراده ال يقص عن رتبة احلسن، وجمموعها مميّا يقطع بصحته، عىل 

طريقة كثري من أهل احلديث«)2(. 

لذا؛ عندما ُسئل احلافظ ابن حجر عن هذا احلديث ـ مدينة العلم ـ قال: »إنيّ 

فيها حديثًا  أنيّ  يتبنييّ  ل  ـ  الباب  ـ ومنها حديث  ُادعي وضُعها  التي  األحاديث  تلك 

×(، وهذا احلديث ضّعفه مجلة من علامء أهل السنّة، ولكن  )1(  هو حديث )سّد األبواب إالّ باب عيلٍّ
الطرق  كثرة  أّن  قاعدة:  من  انطلق  حجر  وابن  باحلّق،  تنطق  أن  إال  والعقول  األقالم  بعض  تأبى 

واملتابعات تقّوي احلديث وترتقي به إىل احلسن واالعتبار. 
)2(  ابن حجر العسقالين، القول املسّدد يف الذّب عن أمحد: ص26ـ27. 
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واحدًا يتأتيّى احلكم عليه بالوضع«)1(.

وكذلك نجد أّن ابن تيمية ـ شيخ املعلمي ـ يقّرر القاعدة القائلة: إّن احلديث 
لو مل يصل ويثبت عند املجتهد ـ سواء كان هذا احلديث يف سنده جمهول، أو قطع، 
احلديث  فيصح  له؛  ُأخرى  طرق  هناك  وكانت  ـ  احلفظ  يسء  كان  لو  بل  مّتهم،  أو 
باملتابعات والشواهد، حيث قال: »السبب الثان: أن يكون احلديث قد بلغه لكنه ل 
ثه أو غريه من رجال اإلسناد جمهول عنده، أو  ث حمدِّ ثه أو حمدِّ ا ألن حمدِّ يثبت عنده، إميّ
ا ألنيّه ل يبلغه مسندًا بل منقطعًا، أو ل يضبط لفظ احلديث،  متيّهم، أو يسء احلفظ، وإميّ
مع أنيّ ذلك احلديث قد رواه الثقات لغريه بإسناد متيّصل، بأن يكون غريه يعلم من 
اتيّصل  قد  أو  عنده،  املجروحني  ُأولئك  رواه غري  قد  يكون  أو  الثقَة،  عنده  املجهول 
اظ، أو لتلك  ثني احلفيّ من غري اجلهة املنقطعة، وقد ضبط ألفاظ احلديث بعض املحدِّ
الرواية من الشواهد واملتابعات ما ُيبنييّ صحتها... فإنيّ األحاديث كانت قد انترشت 
واشُتهرت، لكن كانت تبلغ كثريًا من العلامء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غريهم من 

طرق صحيحة غري تلك الطرق؛ فتكون حجة من هذا الوجه«)2(.

الطرق  تعددت  لو  فيام  ـ  ثني  واملحدِّ احلديث  أهل  طريقة  أّن  نستنتج  إذن؛ 
د  واملتابعات ـ هي أّن احلديث يرقى إىل الصحيح أو احلسن لغريه ـ وسنأيت عىل تعدُّ
من  وخاٍل  وهم،  جمّرد  املعلمي  فكالم  ـ  الحقًا  وشواهده  ومتابعاته  احلديث  هذا 

الدليل والربهان.

أما قوله: »املقام األول: سند اخلب األول إىل أيب معاوية، والثان: إىل شيك، روى 
م حال أيب الصلت..« األول عن أيب معاوية، أبو الصلت عبد السالم بن صالح، وقد تقديّ

)1(  أجوبة ابن حجر عن أحاديث املصابيح، املطبوع ضمن كتاب مشكاة املصابيح: ج2، ص555.
)2(  ابن تيمية، جمموع الفتاوى: ج20، ص239ـ240.
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اجلواب: أبو الصلت اهلروي بني التوثيق والتضعيف

قد حكم املعلمي بضعف أب الصلت اهلروي، ولكن قبل أن ُنبدي رأينا فيه ال 

بّد أن نخوض البحث بطريقة علمّية، فنضع الرجل يف مقّص ورقيب وجمهر علامء 

اجلرح والتعديل، بمجموع َمن وّثقه وَمن جرحه، ونناقش أو نحاكم تلكم األقوال 

وفق الضوابط واملباين الرجالّية التي يؤمن هبا الشيخ املعلمي نفسه. وال نقع يف عني 

اخلطأ الذي فعله، بحيث نجد أّنه حكم بضعفه، ومل ينقل كالم أساطني الفّن الذين 

وّثقوه، كابن معني، وابن حجر، وغريمها.. وهذا عيب ظاهر.

ك باجلرح  وللعاّلمة اللكنوي كالم دقيق، ويف الوقت نفسه شديد عىل َمن متسَّ

وترك التعديل؛ حيث إّنه بعد إيراده كالمًا للذهبي، قال: »وقال الذهبي يف ميزانه يف 

ترجة أبان بن يزيد العطيّار: قد أورده أيضًا العاليّمة ابن اجلوزي يف الضعفاء، ول يذكر 

فيه أقوال َمن وثيّقه، وهذا من عيوب كتابه، يسد اجلرح ويسكت عن التوثيق ]انتهى 

كالم الذهبي[.

 قلت ]أي اللكنوي[: هذه النصوص لعليّها ل تقرع صامخ أفاضل عصنا وأماثل 

م حني قصدهم بيان ضعف روايٍة، ينقلون ـ من كتب اجلرح  دهرنا، فإنيّ شيمتهم أنيّ

والتعديل ـ اجلرَح دون التعديل، فيوقعون العوام يف املغلطة؛ لظنهم أنيّ هذا الراوي 

ثميّ  كليهام،  والتعديل  اجلرح  ينقلوا  أن  عليهم  والواجب  األجليّة.  تعديل  عن  عار 

مة وخصلة خمرمة«)1(.  حوا حسبام يلوح هلم أحدمها. ولعمري، تلك شيمة حمريّ يرجيّ

إذن؛ لنأخذ نامذج مَّن قالوا بتوثيقه وتضعيفه، ومن َثمَّ نناقشها.

)1(  اللكنوي، الرفع والتكميل: ص66.
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املوِثقون:

ابن حمرز: سألت  »قال  والتعديل:  اجلرح  أكابر علامء  ابن معني، وهو من  1ـ   
ييى بن معني عن أيب الصلت، فقال: ليس ممَّن يكذب. وقال عباس: سمعت ابن 

معني يوثِّق أبا الصلت«)1(.

2ـ احلاكم النيسابوري، قال: »وأبو الصلت ثقة مأمون؛ فإن سمعت أبا العباس 
حممد بن يعقوب يف التاريخ يقول: سمعت العباس بن حممد الدوري يقول: سألت 
ث عن أيب  ييى بن معني عن أيب الصلت اهلروي، فقال: ثقة. فقلت: أليس قد حدَّ
ث به حممد بن جعفر الفيدي،  معاوية عن األعمش: أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدَّ

وهو ثقة مأمون«)2(.

3ـ اخلطيب البغدادي، قال: »وكان صاحب قشاف، وهو من آحاد املعدودين 
يف الزهد..«. 

ثنا عمر بن احلسن بن عيل  وقال أيضًا: »أخبن عبيد اهلل بن عمر الواعظ.. حدَّ
اهلروي،  الصلت  أيب  بن معني عن  يقول: سألت ييى  أيب  قال: سمعت  مالك،  بن 

فقال: ثقة صدوق، إال أنيّه يتشييّع«)3(. 

فاخلطيب يميل إىل توثيقه؛ تبعًا لتوثيق ابن معني.

4ـ ابن حجر العسقالين، قال: »عبد السالم بن صالح بن سليامن، أبو الصلت 
اهلروي موىل قريش، نزل نيسابور، صدوق له مناكري، وكان يتشييّع، وأفرط العقييل 

)1(  الذهبي، سري أعالم النبالء: ج11، ص 447.
)2(  احلاكم النيسابوري، املستدرك: ج3، ص126ـ127.

.50 )3(  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص48ـ 
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اب«)1(. فقال: كذيّ

فإذًا؛ ابن حجر يرى ُحسنه.

املضعِّفون:

فون ألب الصلت، فقد أحصاهم املّزي يف موسوعته هتذيب الكامل،  أما املضعِّ
وهم كام ييل: 

1ـ النسائي: »ليس بثقة. وقال عبد الرحان بن أيب حاتم: سألت أيب عنه، فقال: 
ل يكن عندي بصدوق، وهو ضعيف، ول يدثني عنه«.

ث عنه  2ـ أبو زرعة: »فأمر أن ُيضب عىل حديث أيب الصلت، وقال: ال ُأحديّ
وال أرضاه«.

احلقيّ  زائغًا عن  اهلروي  الصلت  أبو  »كان  اجلوزجاين:  يعقوب  بن  إبراهيم  3ـ 
مائاًل عن القصد«.

كان  قطني،  الدار  احلسن  أيب  عن  البقان  بكر  أبو  قال   ...« الدارالقطني:  4ـ 
رافضييًّا خبيثًا«)2(.

بن  السالم  عبد  الصلت  أبو  الشيعة،  شيخ  العابد،  العال  »الشيخ  الذهبي:  5ـ 
صالح اهلروي، ثميّ النيسابوري موىل قريش، له فضل وجاللة، فيا ليته ثقة!«)3(. 

فالذهبي يقّر بكونه شيخًا عابدًا، وله فضل وجاللة، ولكن يتمنّى أن يكون ثقة.

)1(  ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب: ج1، ص600.
)2(  املزي، هتذيب الكامل: ج 18، ص80.

)3(  الذهبي، سري أعالم النبالء: ج11، ص446.
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اهلل  رضوان  كونه  الذهبي  متنَّاها  التي  األمنية  هذه  صدق  يف  يكفي  أال  أقول: 
عليه عابدًا، ويف بعض الرتاجم من املعدودين يف الزهد ـ كام تقدم يف كالم اخلطيب 
األمر  هذا  نناقش  وسوف  توثيقه؟!  من  يمنعه  آخر  سببًا  هناك  أّن  أم  ـ  البغدادي 

بإنصاف وحكمة، ونضع األُمور يف نصاهبا الصحيح.

مناقشة املضعِّفني ألبي الصلت اهلروي

أيدينا عىل بعض  أن نضع  بّد  الصلت، ال  أب  لتضعيف  تقدم من ذكرنا  بعدما 
األُسس والقواعد التي ارتآها أرباب اجلرح والتعديل يف قبول أو رّد تلكم األقوال.

القاعدة األوىل: التضعيف والتوثيق للرواة أمر اجتهادي

التوثيق أمر اجتهادي نسبي؛  الفّن: هي أن  التي قّررها علامء هذا  القواعد  من 
»إنيّ تضعيف  التهانوي:  قال  ثقًة عند عامل ضعيفًا عند غريه، وكام  فقد يكون رجل 
الرجال وتوثيقهم وتصحيح األحاديث وحتسينها أمر اجتهادي ولكلٍّ وجهة، فيجوز 
أن يكون راو ضعيفًا عند واحد ثقًة عند غريه؛ وهذا يدليّ عليه قول العاليّمة ابن تيمية 
يف كتابه رفع املالم: ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلامء بالرجال وأحواهلم يف ذلك 

من اإلجاع واالختالف مثل ما لغريهم من سائر أهل العلم يف علومهم«)1(.

ـ:  العلم  مدينة  حديث  ح  صحَّ الذي  جرير  ابن  كالم  عىل  معّقبًا  ـ  أيضًا  وقال 
»وقال ابن جرير: هذا خب صحيح سنده، وقد يب أن يكون عند اآلخرين سقياًم. 
ة احلديث وتوثيق الرجال«)2(. قلت: دليّ كالم ابن جرير عىل اختالفهم يف شوط صحيّ

أّنه ليس بالرضورة أن يكون احلديث ضعيفًا، فقد توجد  إذن؛ نفهم من ذلك 

)1(  التهانوي، قواعد يف علوم احلديث: ص49.
)2(  املصدر السابق: ص52.



268268

فيتّم تصحيحه، والعكس صحيح أيضًا، وخري مثال ما  رشوط صحيحة للحديث 
نحن فيه، فحديث الباب قد صّححه كبار األئمة، كابن جرير وابن معني وغريهم؛ 
وذلك طبقًا الجتهادهم الذي أوصلهم إىل هذه النتيجة، وأّما إذا حكمنا بضعف هذا 

احلديث إطالقًا، فهو كالم غري دقيق وبعيد عن الصحة.

رًا القاعدة الثانية: اجلرح ال ُيقبل إال مفسَّ

إّن اجلرح للرواة ال بّد أن ُيذكر فيه السبب، وأن ُيفسَّ تفسريًا رصحيًا واضحًا 
ُيكتفى هبذا  بيان ذلك، فال  بّد من  إّنه يكذب. فال  راٍو:  قيل عن  إذا  مثاًل  يف ذلك، 
ذلك،  الدليل عىل  يقيم  وأن  وأّنه سمعه،  الكذب  ماهية  بيان  من  بّد  بل ال  التعبري، 
بحيث ُيطمأن بمصداقية اجلارح للراوي، وهناك مجلة من الرشوط خلّصها العاّلمة 
أمحد بن الصديق املغرب بقوله: »اجلرح املفسَّ ُيقبل من اجلارح ما هو جرح حقيقة، 
ث عن فالن واديّعى السامع منه، وقد مات قبل والدته أو  اب؛ ألنيّه حدَّ كقوله: فالن كذيّ
قبل دخوله لبلده، أو ُسئل الشيخ عن احلديث فأنكره، وأبدى دلياًل عىل عدم سامعه 
له، أو أقريّ عىل نفسه بالكذب، أو زاد يف النسخة، أو أدخل نفسه يف الطباق، أو كان 
ويطرح  اظ..  يتك الصالة، ويقيم الدليل عىل ذلك كام فعل بعضهم مع بعض احلفيّ
ما ليس بجرح؛ هلذا فال ُيقبل خصوصًا مع معارضه التعديل، وعىل هذا استقر صنيع 
وهذه  معروف«)1(.  هو  كام  واحلديث  الفقه  ُأصول  يف  أكثرهم  به  ح  وصيّ جيعهم، 

ثني؛ فال نطيل الكالم فيها. القاعدة مشهورة عىل لسان املحدِّ

فلو تتبعنا كلامت اجلارحني ـ كام تقّدم ـ مل نجدهم يبّينون لنا ماهية هذا اجلرح 
الذهبي)2(. وهذا  قال  بالتشّيع وكونه جلدًا، كام  أو  رافيّض خبيث  بأّنه  سوى هتمته 

)1(  فتح امللك العيل: ص147.
)2(  ُانظر: الذهبي، ميزان االعتدال: ج2، ص616.
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ًا؛ ألّنه من خالل متابعتنا لكلامت الذهبي يّتضح معنى الشيعي  ال يعّد جرحًا مفسَّ
اجللد؛ وذلك من خالل ترمجته ألبان بن تغلب، قال: »أبان بن تغلب الكويف، شيعي 
بدعة،  صاحب  اجللد  فالشيعي  بدعته«)1(.  وعليه  صدقه  فلنا  صدوق،  لكنه  جلد، 

والبدعة هلا أقسام، كام يفّسها الذهبي.

ثّم يتساءل الذهبي قائاًل: »فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدُّ الثقة 
العدالة واإلتقان؟ فكيف يكون عدالً َمن هو صاحب بدعة؟ 

وجوابه: إنيّ البدعة عىل ضبني: فبدعة صغرى، كغلو التشييّع، أو كالتشييّع بال 
غلو وال حتريف، فهذا كثريًا يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو ُرديّ 

حديث هؤالء؛ لذهب جلة من اآلثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. 

وعمر،  بكر  أيب  عىل  واحلطيّ  فيه،  والغلو  الكامل  كالرفض  كبى،  بدعة  ثميّ 
تغلب  بن  أبان  يكن  ول  كرامة...  وال  هبم  يتجيّ  ال  النوع  فهذا  ذلك،  إىل  والدعاء 

يعرض للشيخني أصاًل، بل قد يعتقد عليًا أفضل منهام«)2(.

فريى الذهبي أن أبان بن تغلب صاحب بدعة صغرى، ومعيار البدعة الصغرى هو: 

1ـ الغلو يف التشّيع.

2ـ عدم احلّط عىل الشيخني.

3ـ اعتقاد أّن عليًا هو األفضل مَّن سبقه.

فأبان مع بدعته حاله كحال التابعني وتابعي التابعني مع الدين والصدق، ولو 

)1(  ُانظر: الذهبي، ميزان االعتدال: ج1، ص5.
)2(  املصدر السابق: ج1، ص6.
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رّد حديثه لذهب وسقطت مجلة كبرية من األحاديث النبوية، والزم ذلك هو الفساد 
الواضح؛ لذا وّثقه.

مناقشة الذهيب:

لو سألنا اإلمام الذهبي، وقلنا له: إّن أبا الصلت اهلروي ال خيتلف عن أبان يف 
حاله الذي ُذكر؛ حيث ُنقل عن ابن معني بأّنه ال يكذب: »قال: ليس ممَّن يكذب«)1(، 

فلامذا تضّعفه؟!

عامل  فهو  وجاللة«)2(.  فضل  له  العابد...  العال  »الشيخ  الصلت:  أبا  إّن  بل 
عابد. وهو أيضًا كام روى الذهبي: »كان يرديّ عىل أهل األهواء من اجلهمية املرجئة 

م أبا بكر، وال يذكر الصحابة إاليّ باجلميل«)3(. والقدرية.. ورأيته يقديّ

فلو طبقنا ذلك املعيار الذي ذكره لوجدنا هتافتًا واضحًا، فأبو الصلت مل يتعرض 
للشيخني؛ بل عىل مبناه أّنه يقدم أبا بكر ويذكر الصحابة باجلميل، فلامذا مل يقل: فلنا 

صدقه وعليه بدعته؟!

ل  ُيسجِّ ـ  اجلميل  العتب  كتابه  يف  ـ  الشافعي  عقيل  ابن  السيد  أّن  نجد  لذا؛ 
استغرابه عىل هذا التناقض، بقوله: »وأقول: من الغريب أنيّ حبيّه وتقديمه أليب بكر 
ه وذميّ  م ال يرضيهم إاليّ لعن عيلٍّ وذميّ وعمر ل يشفع له عند الطاعنني فيه لتشييّعه، وكأنيّ

أهل البيت، وتكذيب ما ورد فيهم من املناقب«)4(.

)1(  الذهبي، سري أعالم النبالء: ج11، ص447.
)2(  املصدر السابق: ج11، ص446.
)3(  املصدر السابق: ج11، ص447.

)4(  العلوي، حممد بن عقيل، العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل: ص68.
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الذهبي؛ بحيث صّدته عن  العصبية أخذت مأخذها من  فإّن   وبطبيعة احلال؛ 
كان  »إذا  قائاًل:  خاطبه  حينام  األمني  حمسن  السيد  اهلل  ورحم  احلّق،  بكلمة  الصدع 
الذهبي يعديّ والء أهل البيت وتفضيلهم وتقديمهم عىل غريهم، وأخذ أحكام الدين 
يه غلوًا ورفضًا  عنهمـ  وهم أحد الثقلني، ومثل باب حطَّة، وسفينة نوحـ  بدعة، وُيسميّ
كاماًل، ويرد الرواية ألجله، فهذه هي البدعة والنصب الكامل والغلو فيه، وحاشا أن 
يكون يف ذلك بدعة صغرى أو كبى، وإنيّام أخذوا دينهم وأحكامهم عن أئمة أهل 

البيت الطاهر، واقتدوا هبم وهم أعلم بسنيّة جدهم| من الذهبي وغريه«)1(.

القاعدة الثالثة: العربة يف الرواية بصدق الراوي وصيانة كالمه عن الكذب

ث إاّل بصدق، كام  م يف كلامت الذهبي أّن أبا الصلت صادق يف الكالم، ال حيدِّ تقدَّ
أّن املزي يروي ذلك يف هتذيبه بقوله: »عن إبراهيم بن عبد اهلل اجلنيد، قال: سمعت 
ييى وذكر أبا الصلت اهلروي، فقال: ل يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب«)2(. 

لذا؛ فعلامء اجلرح والتعديل قرروا قاعدة مفادها: أّن املحور يف قبول الروايات 
واألحاديث هو كون َمن يروهيا صادقًا ال يكذب؛ ولذلك نجد يف كلامت األعالم أّن 
َمن قال بتبديع بعض الرواة ال ُيلتفت إليه؛ ألن املعيار يف قبوهلا هو الصدق واألمانة 

يف النقل. 

بًا عىل َمن تكّلم يف روايات املبتدع نفيًا وإثباتًا:  قال العاّلمة أمحد حممد شاكر، معقِّ
»وهذه األقوال كلها نظرية، والعبة يف الرواية بصدق الراوي، وأمانته والثقة بدينه 
وُخلقه، واملتتبع ألحوال الرواة يرى كثريًا من أهل البدع موضعًا للثقة واالطمئنان، 

)1(  حمسن األمني، أعيان الشيعة: ج2، ص98.
)2(  املزي، هتذيب الكامل: ج18، ص78.
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وإن رووا ما يوافق رأهيم«)1(.

فريى هذا امُلحّقق أّن صاحب البدعةـ  عىل فرض كوهنا بدعةـ  لو روى ما يوافق 
ث. ويتالءم مع رأيه، ُتقبل رواياته أيضًا؛ لصدقه وأمانته فيام ينقل وحيدِّ

فاملراد بالعدالة ـ حقيقة ـ: هو صدق الراوي وتنبه للكذب يف حديث رسول 
اهلل| خاّصة، ال ملطلق الكذب وال لغريه من املعايص)2(. 

ولعل أحدًا يّدعي أّن هذا الناقل هلذه الروايات ليس عادالً؛ ألّنه يعتقد بخالف 
ما نعتقد به!

إاّل أّن هذا الكالم أجاب عنه اإلمام مالك الذي كان يتشّدد يف قبول الرواية عن 
املبتدعة، وينهى عنها، لكنه يروي عن مجاعة ُعرفوا بخالفهم العقائدي، كثور بن زيد 
الدييل، وداود بن احلصني، وثور بن يزيد الشامي، وهم خوارج قدرية، وعدي بن 
ثابت، وهو شيعي، بل قالوا فيه: رافيض.. وغريهم، فعندما ُسئل: كيف رويت عن 
داود بن احلصني، وثور بن زيد، وكانوا يرمون بالقدر؟ قال يف جوابه عن ذلك: إهّنم 

كانوا ألن خيّروا من السامء إىل األرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة)3(.

وتعبري اإلمام مالك فيه نكتة دقيقة، وهي أّن هؤالء الرواة لو ُخرّيوا أن يسقطوا 
من السامء إىل األرض عىل أن يكذبوا ما كذبوا، وهذا دليل عىل صدق رواة الشيعة، 
قال:  الشافعي؛ حيث  احلقيقة كالم  ويدعم هذه  النقل،  األمانة يف  ديدهنم هو  وأّن 
الرواية عنه، قال:  مليّا ُسئل عن  الشيعي، وقيل فيه أيضًا: رافض.  »إبراهيم بن ييى 
ألن خيريّ إبراهيم من جبل أحبيّ إليه من أن يكذب، وكان ثقة يف احلديث؛ وهلذا كان 

)1(  الباعث احلثيث: ص102.
)2(  انظر: أمحد بن الصديق الغامري، فتح امللك العيل: ص83.

)3(  انظر: املصدر السابق: ص104ـ105. ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب: ج2، ص29.
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ثنا الثقة يف حديثه املتهم يف دينه«)1(. يقول: حدَّ

عاّم  النظر  بغّض  الكذب،  وعدم  واألمانة  الصدق  هو  التوثيق  يف  املالك  إذن؛ 
ُيّدعى يف حّق الرواة من كالم. 

القاعدة الرابعة: التوقف يف قول اجلارح إذا كان بسبب العقيدة

قد اّتضح من كلامت األعالم يف القاعدة الثالثة أّن للصدق يف النقل حمورية يف 
يعتنق  والشيعي  ـ  ويّدعون  يعربون  كام  ـ  رافضّيًا  أو  شيعّيًا  كان  ولو  الرواية،  قبول 
ل، أو بتعبري آخر خيالف َمن يقّيمه يف كونه ثقًة أو غري  مذهبًا خيالف اجلارح أو املعدِّ
القبول والرّد؛ فعامِل اجلرح  أّن للعقيدة مدخلّية يف  الفّن  ثقة؛ من هنا قّرر علامء هذا 
والتعديل ال بّد أن يقف موقف املحايد، فدائرة هذا العلم جيب أن تقف موقفًا مغايرًا 
ملا قد يشوبه من حتّيز، بحيث ال يمكن وال يصّح أن جيرح الراوي خالفًا ملا هو ثابت 

من كونه صادقًا فيام يرويه، وإن كان خمالفًا لعقيدة اجلارح.

من هنا؛ نجد أقوال العلامء يف هذا الشأن قد شّددت النكري عىل َمن جرح الرجال 
هلذه العّلة. قال ابن حجر: »وممَّن ينبغي أن يتوقيّف يف قبول قوله يف اجلرح، َمن كان 

بينه وبني َمن جرحه عداوة سببها االختالف يف االعتقاد«)2(.

وقال السبكي: »ومميّا ينبغي أن ُيتفقَّد عند اجلرح: حال العقائد واختالفها بالنسبة 
بذلك.  فجرحه  العقيدة  يف  املجروَح  اجلارُح  خالف  فربام  واملجروح،  اجلارح  إىل 
ون برآء من الشحناء والعصبية يف  وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون املزكيّ
املذاهب؛ خوفًا من أن يملهم عىل جرح عدٍل أو تزكية فاسٍق، وقد وقع هذا لكثري 

)1(  املصدر السابق: ص105.
)2(  ابن حجر العسقالين، لسان امليزان: ج1، ص16.
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من األئمة، جرحوا بناًء عىل معتقدهم، وهم املخطئون واملجروح مصيب«)1(.

اجلرح  عىل  العقيدة  آثار  أبرز  »ولعل  املالكي:  فرحان  بن  حسن  الشيخ  وقال 
والتعديل عند احلنابلة تضعيف ثقات املخالفني وتوثيق ضعفاء املوافقني، ومن ذلك: 

.)2(» ة فيام يروونه يف فضائل عيليّ تضعيف ثقات الشيعة، وخاصيّ

ومعلوم أّن أبا الصلت اهلروي هو من رواة فضائل أهل البيت^، ال سيام هذا 
احلديث الذي نحن بصدده، وهو أيضًا من خواّص أصحاب اإلمام الرضا×.

بنى فيه عىل االختالف  الذي  بقبول اجلارح  القاعدة ال نحكم  إذن؛ وفقًا هلذه 
العقائدي، بل جرحه مردود، سيام إذا ضممنا إليها كونه ليس من أهل الكذب، فهو 

ذلك الرجل األمني والصادق.

القاعدة اخلامسة: التشّدد والتعّنت يف اجلرح ُيسقط قول اجلارح يف الرواة

تقّرر عند علامء اجلرح والتعديل أن اجلارح املتشدد يرّد جرحه، وال بّد أن ينظر 
هل وافقه غريه يف ذلك أو ال؟

التعديل،  متثبيّت يف  اجلرح  متعنيّت يف  »منهم  للناقدين:  الذهبي يف تصنيفه  قال 
بنواجذك  قوله  وثيّق شخصًا فعضيّ عىل  إذا  فهذا  والثالث؛  بالغلطتني  الراوي  يغمز 

ك بتوثيقه، وإذا ضعيّف رجاًل فُانظر: هل وافقه غريه عىل تضعيفه؟«)3(. ومتسيّ

ووفقًا هلذه القاعدة؛ فلو أسقطنا هذا الكالم عىل واقع أب الصلت لوجدنا أنه ناشئ 
من تعّصب وتعنّت وحتامل، فكّل ما ابُتيل به من هذا التضعيف هو نقله هلذه الفضيلة 

)1(  السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكربى: ج2، ص12.
)2(  املالكي، حسن بن فرحان، قراءة يف كتب العقائد: ص132.

)3(  السخاوي، فتح املغيث: ج3، ص358.
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×؛ لذا نجد بعض الضامئر املنصفة نطقت هبذه احلقيقة، قائلًة: »... وهو منهم  لعيلٍّ
حتاُمل ال دليل عليه وال موجب له سوى مواالته ألهل البيت كعادتم مع غريه«)1(.

»ما  قال:  بحيث  بضعفه؛  قال  بَمن  ذرعًا  ضاق  معني  بن  حييى  أّن  نرى  وهلذا 
ث به حممد بن جعفر الفيدي«)2(. ومعلوم  تريدون من هذا املسكني؟! أليس قد حديّ

أّن الفيدي ثقة.

فتضعيف اجلوزجاين والنسائي ال عربة به، فكالمها من املتشّددين، ال سيام إذا 
وغريهم،  حجر  وابن  واخلطيب  معني  كابن  الصلت،  ألب  البعض  توثيق  الحظنا 
وأيضًا ترصحيهم بكونه من الرواة الصادقني يف النقل، بل وصل احلال باجلوزجاين 
حجر:  ابن  احلافظ  قال  بالنصب،  احلّفاظ  بعض  ووصفه   ،× عيلٍّ عن  االنحراف 
ح مقالته، ورأيت يف نسخة من كتاب ابن حبان: حريزي  »وكتابه يف الضعفاء يوضيّ
بن  ـ نسبًة إىل حريز  الياء زاي  الراء وبعد  املهملة وكس  بفتح احلاء  ـ وهو  املذهب 

عثامن املعروف بالنصب، وكالم ابن عدي يؤيد هذا«)3(.

ل ثْلَب أيب إسحاق اجلوزجـان ألهل الكوفة  وقال أيضًا: »فإنيّ احلاذق إذا تـأميّ
ة انحرافه يف النصب، وشهرة أهلها بالتشييّع، فتاه ال يتوقف  رأى العجب؛ وذلك لشديّ
يف جرح َمن ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى أنيّه أخذ يلني مثل األعمش 

وأيب ُنعيم وعبيد اهلل بن موسى وأساطني احلديث وأركان الرواية«)4(.

فيه  إذا كان متشّددًا؛ بل وكان  باجلارح  الوثوق واالطمئنان  إذن؛ كيف يمكن 

)1(  الغامري، فتح امللك العيل: ص128.
)2(  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص51.

)3(  ابن حجر، هتذيب التهذيب: ج1، ص159.
)4(  ابن حجر، لسان امليزان: ج1، ص16.
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×؛ فالنتيجة الطبيعية أن يكون منطلق كالمه وتقييمه للرواة ناشئًا  انحراف عن عيلٍّ
من تعّصب وتّن، وليس حتّريًا وتدقيقًا لطلب احلّق.

راً  مفسَّ اجلرح  يكن  ومل  والتضعيف  التوثيق  يف  اختلف  إذا  السادسة:  القاعدة 
فُيقدم التعديل

ًا، فإذا  م عىل اجلرح، إاليّ إذا كان مفسَّ قّرر العلامء قاعدة مفادها: »أنيّ التعديل مقديّ
ًا، فالراوي ثقة، عند األكثرين«)1(. اخُتلف يف التوثيق والتضعيف ول يكن اجلرح مفسَّ

توثيق  يف  القاعدة،  هلذه  استندوا  حجر  وابن  واملنذري  دقيق  ابن  احلافظ  ولعل   
املختَلف فيه. 

 قال ابن دقيق العيد يف نصب الراية: »وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو 
وإن كان لنييّ احلديث، فقد قال ابن عدي: أرجو أن يكون ال بأس به. وقال ابن معني: 

ليس بالقوي، فاحلديث عندنا حسن«)2(.

وقال املنذري يف مقدمة الرتغيب والرتهيب يف حكم ما يرويه حممد بن إسحاق 
بن يسار: »وباجلملة؛ فهو ممَّن اخُتلف فيه، وهو حسن احلديث«)3(.

وقال ابن حجر العسقالين يف القول املسّدد عن قزعة بن سويد بن حجري الباهيل 
ة ثقة. وقال أبو حاتم: حمله الصدق  ة ضعيف، ومريّ البرصي: »قال فيه ابن معني مريّ
به.  بأس  ال  أنيّه  أرجو  عدي:  ابن  وقال  به.  ُيتج  وال  حديثه  ُيكتب  باملتني،  وليس 
وقال البزار: ليس بالقوي. وقال العجيل: ال بأس به، وفيه ضعف«)4(. ومع كّل هذا 

)1(  التهانوي، قواعد يف علوم احلديث: ص347.
)2(  الزيلعي، نصب الراية: ج1، ص71.

)3(  املصدر السابق: ج6، ص458.
)4(  ابن حجر العسقالين، القول املسّدد يف مسند أمحد: ص50.
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االختالف، فقد حكم عليه ابن حجر أّن حديثه يف مرتبة احلسن.

الليث: »عن  التهذيب يف ترمجة عبد اهلل بن صالح كاتب  وقال أيضًا يف هتذيب 
ابن القطان قوله فيه: هو صدوق، ول يثبت عليه ما ُيسقط حديثه؛ إاليّ أنيّه خمتَلف فيه، 

فحديثه حسن«)1(.

فلو تنّزلنا عن كّل ما سبق، فإّن أبا الصلت اهلروي قد اخُتلف يف توثيقه وتضعيفه، 
م به مل يكن  فني، وتبنّي أيضًا أّن اجلرح الذي اهتُّ وقد تقّدمت املناقشة ألقوال املضعِّ
قول  فُيقّدم  ثقة؛  الصلت  أبو  يكون  أن  فاحلّق  الثانية،  القاعدة  يف  تقّدم  كام  ًا،  مفسَّ

املوثِّقني له.

النتيجة:

هة ألب  إذن؛ من خالل ما تقّرر من القواعد اآلنفة الذكر قد تبنّي أّن التُّهم املوجَّ
الصلت ال ترتقي إىل االعتبار، وبلحاظ هذه القواعد السّت ـ مع ما تقدم من توثيقه ـ 

نحكم بوثاقته وصدق مروياته.

ث  ث بذاك. وشيكًا حدَّ أبا معاوية حدَّ الثان: عىل فرض أنيّ  وأما قوله: »املقام 
هبذا، فإنيّام جاء ذاك عن أيب معاوية، عن األعمش، عن جماهد.. وأبو معاوية واألعمش 

وشيك، كليّهم مدلِّسون متشيعون«.

اجلواب: القول بالتدليس دعوى بال دليل

أما ما اّدعاه من التدليس، فريد عليه:

التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  منه  ُيفهم  ما  روى  قد  البغدادي  اخلطيب  إّن  أوالً: 

)1(  ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب: ج5، ص228.
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بقوله: »قال القاسم: سألت ييى بن معني عن هذا احلديث ]أي مدينة العلم[ فقال: 

هو صحيح. قلت: أراد أنيّه صحيح من حديث أيب معاوية وليس بباطل؛ إذ قد رواه 

غري واحد عنه«)1(. فهنا رّكز عىل تأكيد الراوي بقوله: »أراد أنيّه صحيح من حديث 

أيب معاوية«، وما يؤكده أيضًا رواية غري واحد عنه أي عن أب معاوية، وفيه إشارة 

للمتابعات هلذا احلديث.

أصحاب  من  له  روى  َمن  صنّفه  كام  التاسعة،  الطبقة  من  معاوية  أبو  ثانيًا: 

صّحة  يؤّكد  عنه  األعالم  هؤالء  ونقُل  و...  ومسلم  كالبخاري،  السّتة،  الصحاح 

رواياته وخلوها من شائبة التدليس عندهم، فأبو معاوية ثقة، كام يرّصح ابن حجر: 

األعمش«)3(.  يف  »ثبت  الذهبي:  وقال  األعمش«)2(.  حلديث  الناس  أحفظ  »ثقة 

فالرجل حافظ وثبت حلديث األعمش؛ فيكون مقبوالً، ورّده مكابرة، وال يرض عدم 

ترصحيه بالسامع. وما يقال يف أب معاوية يقال يف األعمش بالنسبة للتدليس، إذا كانوا 

يروون عن ثقة، فال يرض تدليسهم، كام سيأيت. 

املدليّسني، وهي  الثانية، من طبقات  الطبقة  إنيّام ذكروا يف  وأما قوله: »فإن قيل: 

طبقة َمن )احتمل األئمة تدليسه، وأخرجوا له يف الصحيح(.

قلت: ليس معنى هذا أنيّ املذكورين يف الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقًا، كَمن 

ليس بمدليّس البتيّة، إنيّام املعنى أنيّ الشيخني انتقيا يف املتابعات ونحوها من معنعناتم، 

ما غلب عىل ظنيّهام أنيّه سامع«.

)1(  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص50ـ51.

)2(  ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب: ج2، ص70.
)3(  الذهبي، الكاشف يف معرفة َمن له رواية يف الكتب السّتة: ج2، ص167.
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اجلواب:

هذا الكالم مردود بثالثة ُأمور:

مدّلسًا،  كان  وإن  بالسامع،  للترصيح  احلاجة  بعدم  األعالم  رّصح  قد  األول: 
طبقات  حول  كالمه  يف  العالئي  أكده  ما  وهذا  الثقة،  عن  روايته  برشط  ولكن 
ل  وإن  الصحيح  يف  له  جوا  وخريّ تدليسه  األئمة  احتمل  َمن  »ثانيها  فقال:  املدّلسني، 
ا إلمامته؛ أو لقليّة تدليسه يف جنب ما روى، أو ألنيّه ال يدلس  ح بالسامع؛ وذلك إميّ يصيّ
إاليّ عن ثقة، وذلك كالزهري وسليامن األعمش.. ففي الصحيحني وغريمها هلؤالء 

احلديث الكثري ما ليس فيه التصيح بالسامع«)1(. 

اظ أنيّ البخاري كان ال  ا التدليس، فقد ذكر جاعة من احلفيّ وقال التهانوي: »فأميّ
ج إاليّ ما صح فيه بالتحديث«)2(. خيريّ

إذن؛ سواء رّصح أو مل ُيرّصح بالسامع، وسواء كانت متابعات أو معنعنات، فإهنا 
ُتقبل بشكل مطلق، وهذا الذي دعا البخاري النتقاء أحاديثهم.

الثان: البخاري نفسه ُيرّصح بأّن األعمش سمع من جماهد مبارشًة، وكأّن هذا 
الرب يف  ابن عبد  نقله الرتمذي، كام يرويه  املعلمي. وهذا ما  الترصيح قد خفي عىل 
التمهيد، قال: »قال أبو عيسى: قلت ملحمد بن إسامعيل البخاري: ل يسمع األعمش 
من جماهد إاليّ أربعة أحاديث. قال: ريح ليس بيشء، لقد عددت له أحاديث كثرية، 

ثنا جماهد«)3(. نحوًا من ثالثني أو أقل أو أكثر، يقول فيها: حدَّ

)1(  سبط ابن العجمي، التبيني ألسامء املدلسني: ص65.
)2(  التهانوي، قواعد يف علوم احلديث: ص413.

)3(  ابن عبد الرب، التمهيد: ج1، ص35.
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الثالث: لو سّلمنا بقول املعلمي، وقلنا برّد عنعنة الطبقة الثانية؛ للزم من ذلك 
خروج كثري من األعيان الذين ذكرهم ابن حجر وغريه يف هذه الطبقة، والذين هم 
حمل قبول عند كبار القوم، فأين يقف املعلمي من هؤالء األعالم؟! كسفيان الثوري، 

وابن ُعيينة، والزهري، وابن جريج، وأب داوود الطياليس و.. 

إذن؛ نعتقد أّن كالم املعلمي غري دقيق متامًا، وفيه استعجال أوقعه يف اإلشكال.

َمن  أنيّ  ـ  اللسان، وغريمها  ـ يف نخبته ومقدمة  ابن حجر  ر  قريّ وأما قوله: »وقد 
ا ما يؤيد بدعته،  نوثيّقه، ونقبل خبه من املبتدعة، خيتصيّ ذلك بام ال يؤيد بدعته، فأميّ

فال ُيقبل منه البتيّة«.

اجلواب:

الظاهر أّن املعلمي يقصد بدعة أب الصلت اهلروي، وقد تقّدم الكالم يف القاعدة 
الثالثة أّن املالك واملعيار يف قبول الروايات هو الصدق وعدم الكذب يف نقل الرواية، 
كام قال أمحد شاكر: »وهذه األقوال كلها نظرية، والعبة يف الرواية بصدق الراوي، 
وأمانته والثقة بدينه وخلقه، واملتتبع ألحوال الرواة يرى كثريًا من أهل البدع موضعًا 

للثقة واالطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأهيم«)1(. 

ثّم لو سألنا املعلمي عن بدعة أب الصلت ما هي؟

فإننا نقطع بأهّنا ما ُنقل عنه يف قوله: »كلب للعلوييّة خري من بني ُأمية، قيل له: 
فيهم عثامن، قال: فيهم عثامن«)2(.

)1(  الباعث احلثيث: ص102.
)2(  الذهبي، ميزان االعتدال: ج2، ص616.
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ولكن هذا الكالم يمكن أن جُياب عنه بام ييل:

أوالً: قد تقّدم من نقل الذهبي أّن أبا الصلت يقّدم الصحابة ويذكرهم باجلميل 
حسب ما ُنقل عنه.

ثانيًا: إّنه إن صح عنه، فهو مبالغة، ال تدّل عىل ضعف حديثه، وربام استخرجها 
بعضهم منه يف حال اجلدال واملناظرة، وما حيصل يف املناظرات واجلدال قد يتعّدى 

هذه الكلامت عند الغضب.

يف  مّرة  سبعني  عليًا×  يلعن  كان  الذي  عثامن  بن  حريز  من  هو  أين  ثّم  ثالثًا: 
الصباح، وسبعني مّرة يف املساء، وعرفوا منه هذا وحتققوه، ثّم قالوا عنه: إّنه من أوثق 

الثقات، فام ُأجيب به عن حريز، فهو اجلواب عن عبد السالم)1(.

ل منطوق اخلب، ثميّ  تأميّ النظر يف متن اخلب. كليّ َمن  الثالث:  وأما قوله: »املقام 
عرضه عىل الواقع، عرف حقيقة احلال، واهلل املستعان«.

اجلواب:

هو النصب والعياذ باهلل تعاىل ـ وأقوهلا بمرارة وحزن؛ ألّنه ليس من منهجنا أن 
نتفّوه هبذه املفردات ـ وقد تقّدم الكالم عن علم عيل× يف السنّة، وأشبعناه تفصياًل 
الفصاحة:  ا  ابن أب احلديد يف فضل علمه×: »وأميّ إىل ذلك قول  هناك، وُأضيف 
فهو× إمام الفصحاء، وسييّد البلغاء، ويف كالمه قيل: دون كالم اخلالق، وفوق كالم 
حفظت  ييى:  بن  احلميد  عبد  قال  والكتابة،  اخلطابة  الناس  تعليّم  ومنه  املخلوقني. 
سبعني خطبة من خطب األصلع، ففاضت ثميّ فاضت. وقال ابن نباتة: حفظت من 
اخلطابة كنزًا ال يزيده اإلنفاق إاليّ سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ عيليّ بن 

)1(  انظر: الغامري، فتح امللك العيل: ص153.
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أيب طالب. ومليّا قال حمفن بن أيب حمفن ملعاوية: جئتك من عند أعيا الناس. قال له: 
ويكفي  غريه.  لقريش  الفصاحة  سنيّ  ما  اهلل،  فو  الناس؟!  أعيا  يكون  كيف  ويك! 
هذا الكتاب الذي نحن شارحوه داللة عىل أنيّه ال يارى يف الفصاحة، وال يبارى يف 
ن ألحد من فصحاء الصحابة العرش، وال نصف العرش  البالغة. وحسبك أنيّه ل ُيدويّ

مما دون له«)1(.

املبحث الثالث: طرق احلديث ومتابعاته وشواهده 

احلاكم  »عن  ولفظه:  نّصه  ننقل  احلديث،  هذا  طرق  بيان  يف  نلج  أن  قبل 
باهبا،  العلم وعيليّ  أنا مدينة  قال رسول اهلل‘:  قال:  ابن عباس،  النيسابوري، عن 

فَمن أراد املدينة فليأِت الباب«)2(.

أما طرقه، فهي كالتايل:

1ـ عن علي× بطرق خمتلفة

».. أنا مدينة  أ( عن عاصم بن ضمرة، عن عيل×، عن رسول اهلل‘، قال: 
العلم وعيليّ باهبا، فَمن أراد املدينة فليأتا من باهبا«)3(. 

تاج األُصول:  املأمول يف رشح  الشيخ منصور عيل ناصف يف غاية  وقد عّلق   
»فهذه منقبة لعيلٍّ ل ُيشاركه فيها غريه ريض اهلل عنه«)4(.

العلم وعيلٌّ  ×، عن رسول اهلل‘ قال: »أنا مدينة  ب( عن حذيفة، عن عيلٍّ

)1(  ابن أب احلديد، رشح هنج البالغة: ج1، ص24ـ 25.
)2(  احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص126ـ 127.

)3(  ابن حجر العسقالين، لسان امليزان: ج6، ص243. 
)4(  منصور عيل ناصف، غاية املأمول يف رشح التاج اجلامع لأُلصول: ج3، ص337.
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باهبا، وال ُتؤتى البيوت إاليّ من أبواهبا«)1(.

2ـ عن ابن عباس 

فليأِت  العلم  أراد  فَمن  باهبا،  وعيليّ  العلم  مدينة  »أنا  قال:  اهلل‘،  رسول  عن 
الباب«)2(.

وقد عّلق املناوي يف فيض القدير عىل هذا احلديث قائاًل: »فإنيّ املصطفى صىل 
اهلل عليه وسلم املدينة اجلامعة ملعان الديانات كليّها أَو ال بديّ للمدينة من باب؟! فأخب 
أخطأ  أخطأه  وَمن  املدينة،  دخل  طريقه  أخذ  فَمن  وجهه،  اهلل  كرم  عيليّ  هو  باهبا  أنيّ 
ج  املوافق واملخالف واملعادي واملحالف، خريّ باألعلمييّة  له  اهلدى، وقد شهد  طريق 
الكالباذي: أنيّ رجاًل سأل معاوية عن مسألة فقال: سل عليًا هو أعلم منيّي. فقال: 
ُأريد جوابك. قال: ويك! كرهت رجاًل كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعزه 
بالعلم عزا، وقد كان أكابر الصحب يعتفون له بذلك، وكان عمر يسأله عام أشكل 
أمري  يا  منك  أسمع  ُأريد  فقال:  فاسأله.   . عيليّ ههنا  فقال:  فسأله  رجل  جاءه  عليه، 

املؤمنني. قال: أقام اهلل رجليك. وحمى اسمه من الديوان«)3(.

3ـ عن سعيد بن جبري

، أنا مدينة العلم وأنت باهبا، ولن تؤتى املدينة إاليّ  عن رسول اهلل‘ قال: »يا عيلُّ
من ِقَبل الباب«)4(.

)1(  ابن املغازيل، نقاًل عن القندوزي احلنفي، ينابيع املودة: ج1، ص220. 
)2(  احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص137.

)3(  املناوي، فيض القدير: ج 3، ص61.
)4(  القندوزي احلنفي، ينابيع املودة: ج1، ص95.
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4ـ جابر بن عبد اهلل 

قال: »سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم احلديبية ـ وهو آخذ بيد عيلٍّ ـ 
يقول: هذا أمري البرة، وقاتل الفجرة، منصور َمن نصه، خمذول َمن خذله، ثمَّ مدَّ هبا 

صوته، فقال: أنا مدينة العلم وعيلٌّ باهبا، فَمن أراد العلم فليأِت الباب«)1(.

املتابعات والشواهد:

وأكتفي بذكر األحاديث التي محلت نفس مضمون احلديث املتقدم التي دّلت 
عىل هذه احلقيقة التي ال مناص وال فرار منها، وال يمكن إنكارها أو االلتفاف عليها، 

وهي كالتايل: 

1 ـ أنا دار احلكمة وعيّل باهبا.

2 ـ أنا دار العلم وعيّل باهبا.

3 ـ أنا ميزان العلم وعيّل كفتاه.

4 ـ أنا ميزان احلكمة وعيّل لسانه.

5 ـ أنا املدينة وأنت الباب، وال ُيؤتى املدينة إاّل من باهبا. 

، فهو باب علمي ووصيي. 6 ـ عيّل أخي ومني وأنا من عيلٍّ

7ـ عيّل باب علمي ومبنّي ألُّمتي ـ ما ُأرسلُت به ـ من بعدي.

8 ـ أنت باب علمي. 

اجلنيّة  مدينة  أنا  اهلل:  رسول  »قال  قال:   ،× عيلٍّ عن  نباتة،  بن  األصبغ  عن  9ـ 

)1(  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج3، ص181. املتقي اهلندي، كنز العامل: ج11، ص602.
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، كذب َمن زعم أنيّه يدخلها من غري باهبا« )1(. وأنت باهبا يا عيليّ

10ـ ما روته ُأّم سلمة بألفاظ متعّددة عن رسول اهلل‘: »يا أميّ سلمة، اشهدي 
ُأوتى  الذي  وبايب  علمي  وعيبة  املسلمني،  وسيد  املؤمنني،  أمري  عيليّ  هذا  واسمعي! 

منه«)2(. وغريها من األحاديث يف هذا املضمون.

املبحث الرابع: تصحيح علماء السّنة للحديث وتوثيقهم من خالل كتب الرتاجم

وأذكر أقوال بعض احلّفاظ الكبار الذين هلم اليد الطوىل يف علم اجلرح والتعديل، 
وهلم من االستقراء يف نقد الرجال، وأقواهلم تعّد حّجة وال يمكن تاوزها بحال، مع 
ذكرنا لرتامجهم التي ترشح وثاقتهم وما هم عليه من العلم بمعرفة احلديث سندًا ومتنًا.

1ـ حييى بن معني 

الصلت  أبو  ثنا  حدَّ  ..« قال:  بسنده،  بغداد  تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب  روى 
قال  قال:  عباس،  ابن  عن  جماهد،  عن  األعمش،  عن  معاوية،  أبو  ثنا  حدَّ اهلروي، 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعيلٌّ باهبا، فَمن أراد العلم فليأِت 
صحيح«)3(.  هو  فقال:  احلديث،  هذا  عن  معني  بن  ييى  سألت  القاسم:  قال  بابه. 

فاحلديث عند حييى بن معني صحيح وال غبار عليه.

ترمجة حييى بن معني: 

من  غطفان،  موىل  احلافظ،  البغدادي  زكريا  أبو  عون،  بن  معني  بن  حييى  هو   

)1(  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص378.
)2(  رواه أبو نعيم األصبهاين يف منقبة املطهرين أهل بيت حممد سيد األّولني واآلخرينـ  خمطوط.

)3(  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص50.
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كبار اآلخذين عن تبع األتباع. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، 
والنسائي، وابن ماجه.

قال أمحد: كان ابن معني أعلمنا بالرجال، وحكى ابن املدين عن أب سعيد احلّداد 
يقول: الناس كلهم عيال عىل حييى بن معني. 

وقال اخلطيب: كان إمامًا رّبانيًا عاملًا حافظًا ثبتًا متقنًا. وقال العجيل: ما خلق اهلل 
تعاىل أحدًا كان أعرف باحلديث من حييى بن معني. 

فليس هو بحديث، وىف  ابن معني  يعرفه  بن حنبل: كل حديث ال  وقال أمحد 
رواية: فليس هو ثابتًا.

وقال عيّل بن أمحد بن النرض عن ابن املديني: انتهى العلم إىل حييى بن آدم وبعده 
إىل حييى بن معني. ويف رواية عنه: انتهى العلم إىل ابن املبارك وبعده إىل ابن معني.

 وقال صالح جزرة: سمعت ابن املديني يقول: انتهى العلم إىل ابن معني. وقال 
أبو زرعة الرازي وغريه عن عيّل: دار حديث الثقات عىل سّتة. ثّم قال: ما شّذ عن 

هؤالء يصري إىل اثني عرش، ثّم صار حديث هؤالء كلهم إىل ابن معني.

وقال أبو احلسن ابن الرباء: سمعت عليًا يقول: ال نعلم أحدًا من لدن آدم كتب 
من احلديث ما كتب حييى بن معني)1(.

إذن؛ بعد هذه الرتمجة املخترصة لَعلم من أعالم اجلرح والتعديل، والذي شهد 
بصحة هذا احلديث؛ فال نستطيع إاّل أن ُنذعن بام قال.

)1(  ُانظر: ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب: ج11، ص248.
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2ـ احلاكم النيسابوري

روى هذا احلديث يف املستدرك عىل الصحيحني بثالثة أسانيد، وصححه: 

ثنا حممد بن عبد  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدَّ السند األول: قال: »حدَّ
ثنا أبو معاوية،  ثنا أبو الصلت عبد السالم بن صالح، حدَّ الرحيم اهلروي بالرملة، حدَّ
عن األعمش، عن جماهد، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال: قال رسول اهلل‘: أنا 

مدينة العلم وعيليّ باهبا؛ فَمن أراد املدينة فليأِت الباب«. 

ثّم عّلق عليه قائاًل: »هذا حديث صحيح اإلسناد ول خيرجاه، وأبو الصلت ثقة 
مأمون؛ فإن سمعت أبا العباس حممد بن يعقوب يف التاريخ يقول: سمعت العباس 
بن حممد الدوري يقول: سألت ييى بن معني عن أيب الصلت اهلروي، فقال: ثقة. 
العلم(؟ فقال: قد  )أنا مدينة  ث عن أيب معاوية عن األعمش  أليس قد حدَّ فقلت: 
ث به حممد بن جعفر الفيدي، وهو ثقة مأمون. سمعت أبا نص أحد بن سهل  حدَّ
الفقيه القبان إمام عصه ببخارى يقول: سمعت صالح بن حممد بن حبيب احلافظ 
يقول: وُسئل عن أيب الصلت اهلروي، فقال: دخل ييى بن معني ونحن معه عىل أيب 
الصلت فسليّم عليه، فلاميّ خرج تبعته فقلت له: ما تقول ـ رحك اهلل ـ يف أيب الصلت؟ 
فقال: هو صدوق. فقلت له: إنيّه يروي حديث األعمش عن جماهد عن ابن عباس، 
عن النبي‘: أنا مدينة العلم وعيليّ باهبا؛ فَمن أراد العلم فليأِتا من باهبا. فقال: قد 

روى هذا ذاك الفيدي عن أيب معاوية عن األعمش، كام رواه أبو الصلت«)1(.

بن  ييى  ثنا  حدَّ زكريا،  أبو  اإلمام  ذكره  ما  بصحة  ثنا  »حدَّ قال:  الثاين:  السند 
فهم،  بن  ثنا احلسني  القنطري، حدَّ متيم  بن  بن أحد  أبو احلسني حممد  ثنا  معني، حدَّ
ثنا أبو معاوية  ثنا حممد بن جعفر الفيدي، حدَّ ثنا حممد بن ييى بن الضيس، حدَّ حدَّ

)1(  احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص126ـ 127.
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عن األعمش عن جماهد عن بن عباس ريض اهلل عنهام، قال: قال رسول اهلل‘: أنا 
ثناه  مدينة العلم وعيليّ باهبا؛ فَمن أراد املدينة فليأِت الباب. قال احلسني بن فهم: حدَّ
أبو الصلت اهلروي عن أيب معاوية، قال احلاكم: ليعلم املستفيد هلذا العلم أنيّ احلسني 
ثقة مأمون حافظ، وهلذا احلديث شاهد من حديث سفيان  الرحن  بن فهم بن عبد 

الثوري بإسناد صحيح«)1(.

السند الثالث: قال: »حدثني أبو بكر حممد بن عيليّ الفقيه اإلمام الشايش القفال 
ثنا  ثني النعامن بن اهلارون البلدي ببلد من أصل كتابه، حدَّ ببخارى وأنا سألته، حدَّ
ثنا سفيان الثوري، عن عبد  ثنا عبد الرزاق، حدَّ أحد بن عبد اهلل بن يزيد احلران، حدَّ
اهلل بن عثامن بن خثيم، عن عبد الرحن بن عثامن التيمي، قال: سمعت جابر بن عبد 
اهلل يقول: سمعت رسول اهلل‘ يقول: أنا مدينة العلم وعيليّ باهبا؛ فَمن أراد العلم 

فليأِت الباب«)2(. فاحلديث عند احلاكم صحيح وعىل رشط الشيخني.

ترمجة احلاكم النيسابوري

إمام  الكبري،  »احلافظ  منها:  بعضًا  نذكر  نظريها،  قّل  بألفاظ  الذهبي  وثَّقه 
ثني، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حدويه بن نعيم الضبي الطهامن  املحدِّ
النيسابوري، املعروف بابن البيع، صاحب التصانيف.. جال يف خراسان وما وراء النهر، 
وسمع بالبالد من ألَفي شيخ أو نحو ذلك... ناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع 
العلم بلغت تصانيفه قريباً من خس مائة جزء. قال اخلطيب أبو بكر: أبو عبد اهلل احلاكم 
ثني إبراهيم بن حممد األرموي وكان صاحلًا عاملًا. قال  كان ثقة، يميل إىل التشييّع، فحدَّ
عبد الغافر بن إسامعيل: أبو عبد اهلل احلاكم هو إمام أهل احلديث يف عصه العارف 
به حقيّ معرفته... واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبًا من ألف جزء من تريج 

)1(   احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني:  ج3، ص127.
)2(  املصدر السابق: ج3، ص128.
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معرفة  مثل  املجموعات  ثميّ  والشيوخ،  واألبواب،  والتاجم،  والعلل،  الصحيحني، 
علوم احلديث ومستدرك الصحيحني... ولقد سمعت مشاخينا يذكرون أيامه ويكون 
أنيّ مقدمي عصه ـ مثل الصعلوكي واإلمام ابن فورك وسائر األئمة ـ يقدمونه عىل 
أنفسهم، ويراعون حقيّ فضله ويعرفون له احلرمة األكيدة. ثميّ أطنب يف تعظيمه وقال: 
ل كالمه يف تصانيفه  هذه جل يسرية، وهو غيض من فيض سريه وأحواله، وَمن تأميّ
ة عىل َمن  وتصفه يف أماليه، ونظره يف طرق احلديث، أذعن بفضله واعتف له باملزييّ
مه وإتعابه َمن بعده وتعجيزه الالحقني عن بلوغ شأوه، عاش حيدًا ول خُيلف يف  تقديّ
وقته مثله. قال أبو عبد الرحن السلمي: سألت الدارقطني، أهيام أفضل، ابن منده أو 

ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظًا«)1(. 

والذي نستنتجه من كلامت الذهبي ـ وهو الرجل اخلبري يف تقييم الرجال ـ أّن 
عىل  يقّدمونه  األئمة  سائر  وأن  معرفته  حّق  به  والعارف  ثني  املحدِّ إمام  هو  احلاكم 
أنفسهم؛ حرمة لعلمه وإذعانًا لفضله، ال سيام يف ميدان احلديث وطرقه. واحلاكم قد 

صحح هذا احلديث، فقوله يكون حّجة هبذا اللحاظ.

3ـ حممد بن جرير الطربي

ثني إسامعيل بن موسى السدي، قال: أخبنا  يف كتابه هتذيب اآلثار، قال: »حدَّ
حممد بن عمر الرومي، عن شيك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن 
: أنيّ النبي‘ قال: أنا دار احلكمة وعيلٌّ باهبا« ثّم عّلق عليه قائاًل:  الصنابحي، عن عيليّ

»هذا خب صحيح سنده«)2(. 

وهذا اخلرب وإن اختلفت بعض مفرداته، ولكن هذا ال يرض؛ ألّن كالمنا هو أّن 

)1(  الذهبي، تذكرة احلّفاظ: ج3، ص1039ـ 1044.
)2(  حممد بن جرير الطربي، هتذيب اآلثار: ج3، ص104.
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عليًا × باب علم رسول اهلل‘، واحلديث مفاده ومؤداه ذلك.

ترمجة ابن جرير الطربي:

ترجم له اخلطيب البغدادي والذهبي، والكالم للثاين، قال: »حممد بن جرير بن 
يزيد بن كثري، اإلمام العَلم الفرد احلافظ، أبو جعفر الطبي، أحد األعالم وصاحب 
األئمة ُيكم  ابن جرير أحد  قال اخلطيب: كان  آمل طبستان،  التصانيف من أهل 
بقوله وُيرجع إىل رأيه؛ ملعرفته وفضله. جع من العلوم ما ل ُيشاركه فيه أحد من أهل 
عصه، فكان حافظًا لكتاب اهلل بصريًا باملعان، فقيهًا يف أحكام القرآن، عاملًا بالسنن 

وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها...«)1(.

البغدادي؛  اخلطيب  وكذلك  الذهبي  هبا  رّصح  والتي  الرتمجة  هذه  خالل  من 
فإن البن جرير خربة وعلاًم بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها، وهو الَعلم الفرد 
احلافظ، والرجل رّصح بصّحة هذا احلديث؛ فيلزم من ذلك التصديق بأقواله، وهي 

حّجة بال نزاع بينهم.

4ـ احلافظ أبو سعيد العالئي الشافعي

النبي  يقول  أن  يف  استحالة  »وأي  احلديث:  هذا  ضّعف  َمن  عىل  مستنكرًا  قال 
صىل اهلل عليه وسلم مثل هذا يف  حقيّ عيلٍّ كرم اهلل وجهه، ول يأِت كليّ َمن تكليّم يف 
هذا احلديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معني، ومع 

ذلك فله شاهد«)2(.

وقال أيضًا: »َمن حكم بوضعه فقد أخطأ، والصواب أنه حسن باعتبار طرقه، 

)1(  ُانظر: الذهبي، تذكرة احلّفاظ: ج2 ص710ـ711. اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج2، ص163.
)2(  نقاًل عن الآللئ املصنوعة:ج1، ص329.
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ال صحيح وال ضعيف، فضاًل عن أن يكون موضوعًا، وليس هو من األلفاظ املنكرة 
التي تأباها العقول«)1(. 

ترمجة العالئي الشافعي:

 قال السيوطي: »هو الشيخ اإلمام العاليّمة احلافظ الفقيه ذو الفنون، صالح الدين 
أبو سعيد خليل بن كليدي الشافعي، عال بيت املقدس وبرع يف الفنون، وكان إمامًا 
ثًا حافظًا متقنًا جلياًل فقيهًا ُأصوليًا نحويًا. وقال الذهبي: حافظ يستحض الرجال  حمدِّ
ة الذهن وسعة الفهم. وقال األسنوي: كان  م يف هذا الشأن مع صحيّ والعلل، وتقديّ
الفقه  يف  إمامًا  كان  احلسيني:  وقال  نظارًا.  ذكيًا  وغريه  الفقه  يف  إمامًا  زمانه،  حافظ 
الرجال،  يف  عارفًا  فيه،  عاليّمة  وفنونه،  احلديث  علوم  يف  متفنيّنًا  والنحو،  واألُصول 

عاليّمة يف املتون واألسانيد، ول خيلف بعده مثله«)2(.

5ـ جالل الدين السيوطي

مقالة  إىل  يذهب  األخري  كان  أن  بعد  السيوطي  عن  نقاًل  اهلندي  املتقي  قال 
العسقالين، وأن احلديث من قسم احلسن، قال: »وقد كنت ُأجيب هبذا  ابن حجر 
اجلواب ]أي إنيّه من قسم احلسن[ دهرًا إىل أن وقفت عىل تصحيح ابن جرير حلديث 
عيليّ يف تذيب اآلثار مع تصحيح حلديث ابن عباس، فاستخرت اهلل وجزمت بارتقاء 

ة، واهلل أعلم«)3(. احلديث من مرتبة احلسن إىل مرتبة الصحيّ

)1(  انظر: فيض القدير، املناوي: ج3، ص61.
)2(  ُانظر: ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة: ج2، ص179. وأبو املحاسن، النجوم الزاهرة: ج10، 

ص337. والسبكي، طبقات الشافعية: ج2، ص104.
)3(  املتقي اهلندي، كنز العامل: ج13، ص149.
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قال يف كتابه املداوي: »بل احلديث صحيح ال شك يف صحته، بل هو أصح من 
كثري من األحاديث التي حكموا بصحتها، كام ذلك يف جزء مفرد سميته فتح امللك 

.)1(» ة حديث باب مدينة العلم عيليّ العيليّ بصحيّ

تضّمنت  التي  األقوال  كل  وردَّ  العيل(  امللك  )فتح  الكتاب  هذا  يف  أجاد  وقد 
تضعيف هذا احلديث، ووثق أبا الصلت اهلروي بُأسلوب قّل نظريه، وذكر املتابعات 

والشواهد هلذا احلديث، ثّم حكم بصّحته. 

وننصح كّل باحث منصف بمراجعة هذا الكتاب؛ ففيه الغاية واملطلوب.

نتيجة البحث: 

كبار  إىل ترصيح  باإلضافة  اعتبار هذا احلديث،  يثبت  معنا  تقدم  ما  من خالل 
ثني بصّحته واعتباره. املحدِّ

تيمية  وابن  اجلوزي  ابن  بتضعيف  عربة  وال  االعتبار،  غاية  يف  فاحلديث  إذن؛ 
واملعلمي ومن نسج عىل منواهلم. 

)1(  أبو الفيض الغامري، املداوي: ج3، ص70، ح2705.


