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(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

أثز عقيذة ابن اجلىسي يف تىثيقه ألخبار االمام علي  وروايتها
أ.م.د.ىمحمدىحدونىرليىالدووطي/ىكلوةىاآلداب/ىجامعةىوادط ى
الباحثىرادلىخلفىهواز/ىطالبىماجدتور/ىكلوةىالتربوة/ىجامعةىوادط ى
املقذمـت
إنَّ اإلمام علي بن أبي طالب ( )شخصية إلهية تحيّرت العقول في معرفة صفاتها ،وعجزت عن الوصول إلى
مكنون سرِّ ها ،وذابت قلوب المؤمنين في فيض صحبتها ،وتصدعت قلوب المنافقين بنار حسددها ،فصصدب( ( )ميزاندا
فارقددا بددين الحددا والباطددل ،ومقياسددا ِّابتددا يم ِّيددز بددي بددين النفدداا واإليمددان ،ورمددزا يفصددل بددين الكفددر واإلسد م ،فقددد جعددل
المؤمنون سيرتي الم باركة عقيدة لهم ،ملتزمين بالبحث عدن حقاققهدا وسدننها الكريمدة بهددم التمسد بهدا ،متحملدين عندا
البحث والتددقيا للوصدول اليهدا ،بعدد أن شداب بعدض مواطنهدا تبدار التحريدم والتيييدر وتزييدم الحقداقا التدي مارسدها
البعض بدعم بعض أصحاب السلطة في الدولة العربية االسد مية لتحقيدا مكاسدب دنيويدة ،التدي فر دت علدى أصدحابها
محدداوالتهم الدنيقددة فددي طمددق الحقدداقا التاريخيددة التددي ال تنسددجم مدد ،رتبدداتهم وأهددواقهم ،معتمدددين فددي ذل د علددى أق د م
المنافقين والو ّاعين لألحاديث الشريفة ،فكِّر الدق فيها من األكاذيب التي نبَّي عليها الرسول الكدريم ( )فدي حديِّدي
"من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"( .)1وقدد اسدتيل المندافقون محندة التحريدم والتزييدم هدذم ،ليددعموا بهدا
عقيدتهم الفاسدة ،وي لوا بها الجهَّدال مدن األمدة اإلسد مية ليكدون لهدم سدندا فدي نصدرة الثدالمين وتِّبيدت سدلطانهم باسدم
اإلس م والدين ،فيحققوا الهدفين معا ،الطعن في اإلسد م المحمدد األصديل والحصدول علدى مكاسدبهم الدنيويدة ،واعتمدد
الكافرون ما نقلي المؤرخون مما أسَّق لي المنافقون في و  ،الحديث والتييير في مجريدات أحدداث التداريت وتفاصديلها،
وجعلددوا منهددا مصدددرا للطعددن فددي اإلس د م وتمزيقددي ،واإلسددا ة إلددى شخصددياتي ورمددوزم ،وبهددذا أصددب( المسددلمون فرقددا
متعددددة ،وهددو حددال تنبددص بوقوعددي رسددول

( )فددي حديِّددي "تفرقتتا اليدتتود عل ت سبتتد وقتتبعين فرق ت أو ا نتتين

وقبعين ،والنصار م ل ذلك وتفترق أمتي عل

الث وقبعين فرق .)2("...

لددذا فددان تدداريت اإلمددام علددي ( )فددي مؤلفددات المددؤرخين يمتدداز بصهميددة كبيددرة ،ألنددي يددرتبط بالعقيدددة اإلس د مية
والتاريت اإلس مي والخ فة اإلس مية ،مما جعلي محطة مهمة ألق م المدؤرخين والكتداب والبداحِّين علدى مدر العصدور
اإلس مية ،وكل يدلوا بدلوم حسب معتقدة وقصدم ،فمنهم من ّأِّرت عقيدتدي فدي كتاباتدي ،فابتعدد عدن الحقداقا واختدار مدن
األخبار ما يناسبها حتى وإن كانت مو وعة وسل طريا التصويل في مداال يناسدبها إنل لدم يسدتط ،إخفا هدا لشدهرتها ،أو
بقي معانددا لدم يدذعن إلدى داللتهدا وإنل ناق دها فدي عقيدتدي رتدم إقدرارم بصدحتها .ومدنهم مدن اتخدذ طريدا التطدرم فدي
االستفادة من األخبار تير الصحيحة أو التي تددور حولهدا الشدكو فدي الطعدن بمدن خالفدي فدي عقيدتدي .ومدنهم مدن مدات
متصرجحا بين هذا وذا من تير أنل يصل إلى قرار أو يرتكز إلدى حقيقدة معيندة ،جامعدا بدين اليدث والسدمين ،والصدحي(
والمو وع ،تير مباليا إلثهار الحقيقة.
والى جانب ذل كلي هنا من تصدى للبحدث عدن الحقيقدة وسدعى الدى إثهارهدا ،ليتخدذوها دلدي لعقيددتهم وسدبي
لطريقتهم ،مبتعدين عن الميول واألهوا  ،متخدذين الحيداد والمو دوعية فدي نقدل االخبدار ،همهدم الحقيقدة وتنقيدة التداريت
مما لحا بي من شواقب وعلا بي من روايات تير صحيحة ،وتصفيتي مدن الشدبهات التدي حاكهدا الدسّاسدون والمتد مرون
على اإلس م والمسلمين.
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وقد ت افرت عوامل عديدة أدت بنا الى اختيار هذا المشروع العلمي تحت عنوان (أ تر عقيتدا ابتن اليتوي فتي
تو يقتتأل بابتتار ا متتا علتتي  وروايتدتتا) ،فددي طليعتهددا رتبتنددا الشخصددية فددي البحددث بهددذم السدديرة العثيمددة (،)
وعزز ذل ان (ابن الجوز ) لم يكن شخصية علمية عابرة انما كان مؤرخا شهيرا لي جملة كتب فدي هدذا المجدال منهدا
(المنتظ في تاريخ الملوك وابم ) ،وفقيي وواعث تبنى المذهب الحنبلي طريقة لتعبدم ودافعي عنها بوصدفها سدبيل الحدا
والهداية ،ف

عن كوني مفسر شهير ولي في هذا الصدد كتاب (ياد المقير) ،وعالم حديث تر جملة مؤلفات فدي علدم

الحديث منها (الموضوعاا) و(العلل المتناهي ) ،وهدي أمدور بمجمالهدا جعلدت رتبتندا تتركدز فدي التعدرم علدى طبيعدة
مروياتددي عددن االمددام علددي ( )وهددل اعتمددد فيهددا الحياديددة والمو ددوعية أم تددصِّر بمعتقدددم وميولددي ممددا يتسددنى لنددا
الكشم عن مو وع هام اخر في مجال علم التاريت هو أِّر العقيدة والميول الشخصية في كتابة التاريت.
ا
أوال -نبذة من السرية الشخصيت والعلميت البن اجلىسي:
 -1اقمأل مولده ونشأتأل ومكانتأل العلمي :
هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد
جعفر بن عبد

بن حماد بن احمدد بدن محمدد بدن

بن القاسم بدن محمدد بدن أبدي بكدر الصدديا( )القريشدي التيمدي البكدر البيدداد الحنبلدي( .)3لقدب

بـ(ابن اليوي ) نسبة لشدجرة جدوز "كانتا فتي داره بواقتل ولت يكتن بواقتل يتويا يرهتا"( ،)4وقيدل أنهدا نسدبة إلدى
(فرض اليوي)( ،)5وهي مرفص مشهور في البصرة( .)6كما قيل أنها نسبة إلى فر ة الجوز في بيدداد الدذ سدكني بعدض
أجدادم( .)7كما لقب بـ(الصفار)؛ لعمل أهلي بالصفارة واتجارهم بتجارة النحاق( .)8وقد اتفا المؤرخون على أني ولدد فدي
درب حبيب بمدينة بيداد ،لكنهم اختلفوا في تحديد سنة والدتي ،فقال بع دهم اندي ولدد سدنة 515م( ،)9وقدرر خخدرون أندي
ولد سنة  511أو  512هـ ،مستندين في ذل إلى قولي " أتبقق مولد  ،يتر أنتأل متاا والتد فتي قتن أربت عشترا
وقالا الوالدا :كان لك من العمر نبو الث قنين"( .)15وبعد وفاة والدم وهو بعمر ِّ ث سنوات ،تكفلدت والدتدي وعمتدي
أمر تربيتي ورعايتي( ،)11وتتلمذ في بداية نشصتي على يد أبدي الف دل بدن ناصدر (ت 555هدـ) ،فداعتنى بدي ورعدام رعايدة
خاصة ،وهو ما صرح بي (ابن الجوز ) بقولي "بملني شيانا ابن ناصر سل ابشياخ في الصغر ،وأقتمعني العتوالي،
وأ با قماعاتي كلدا بالأل ،وأاذ لي سيتاياا متند  ،فلمتا فدمتا الللتب كنتا أ ي متن الشتيوخ أعلمدت  ،وأن تر متن
أرباب النقل أفدمد  ،فكانا همتي تيويد ال ُعدد

تك ير العدد"(.)12

وقد بلغ مرتبة علمية كبيدرة ،وذاع صديتي فدي سدما العلدم والمعرفدة ،وهدو مدا أشدار إليدي كبدار العلمدا بدصقوالهم
وأوصدافهم لدي ،ومددن ذلد وصددم ابدن الدددبيِّي (ت  636هدـ) لددي بصندي "صتتابب التصتانيي فتتي فنتون العلت متن التفقتتير
والفقتتأل والبتتديث والتتوعظ والتتتاريخ واليتتأل انتدتتا معرف ت البتتديث وعلومتتأل ومعرف ت صتتبيبأل وقتتقيمأل وفقدتتأل"(.)13
ووصددم الددذهبي (ت  648هددـ) بصنددي "الشتتيخ ا متتا العالمتت  ،البتتافظ المفقتتر بشتتيخ اعقتتال مفاتتر العتتراق يمتتال
التتدين .)14("...وقددول اب دن رجددب (ت  694هددـ) بصنددي "البتتافظ المفقتتر الفقيتتأل التتواعظ ابديتتب يمتتال التتدين أبتتو الفتتر
المعروي بابن اليوي شيخ وقتأل"(.)15
على أن هنا بعض العلما سجلوا م حثات علمية حجمت مدن مكانتدي العلميدة وجعلدت طلبدة العلدم والبداحِّين
عن الحقيقة يتعاملون م ،مروياتي بحذر وش  ،ومن قبيل ذل وصم ابن األِّير (ت 635هــ) بصندي "كتان ك يتر الوقيعت
فتتي النتتاي قتتيما فتتي العلمتتان الماتتالفين لمذهبتتأل"( .)16وقددول أبددو الفدددا (ت  639هددـ) بصنددي "كتتان ك يتتر الوقيع ت فتتي
العلمان .)16("...وتخمين (الذهبي) بصني "ربمتا ذكتر ابتن اليتوي فتي الموضتوعاا أباديتث بقتانا ً قويت  .)18("...وقدول
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السخاو (ت  952هـ) "ربما أدر فيدا البقن والصبيح مما هو في ابد الصبيبين ،فضالً عن يرهما ،وهو مت
اصابتأل في اك ر ما عنده ،توق منكر ينشأ عن اي الضرر ،من ظن ما ليي بموضتو  -بتل هتو صتبيح -موضتوعاً،
مما قد يقلده فيأل العاري تبقينا ً لظن بتأل بيتث لت يببتث فضتالً عتن يتره"( .)19وتقيديم السديوطي (ت911هدـ) لدي بصندي
"ذكر في كتابأل ك يراً مما

دليل عل وضعأل ،بل هو ضعيي ،بل وفيأل البقن والصبيح"(.)25

 -2منلفاتأل ولبيع منديدا:
اجم ،المؤرخون على ان (ابدن الجدوز ) كدان مكِّدرا فدي التدصليم العلمدي ،لكدنهم اختلفدوا فدي تحديدد عددد مؤلفاتدي،
وأوردوا في هذا المجال أقواال عديدة ،منها ما ذكرم (ابن الجوز ) نفسدي بدصن مؤلفاتدي بليدت بحددود سدنة  564هدـ نحدو
ماقة وِّ ِّين مصنفا وهي في كل فن( .)21بينمدا قدال ابدن الددبيِّي (ت  636هدـ) " اعتري أبتداً لتأل تصتانيي مويتودا
أك ر من ابن اليوي في فنون العل ورأيا أقمانها مفردا في كتراي"( .)22وبدالمعنى نفسدي قدال ابدن خلكدان (ت681
هددـ) "باليمل ت فكتبتتأل أك تتر متتن أن تعتتد وكتتتب بالتتأل شتتيسا ً ك يتتراً والنتتاي يغتتالون فتتي ذلتتك بت ت يقولتتون :انتتأل يمعتتا
الكراريي التي كتبدا وبقبا مدا عمتره ،وققتما الكتراريي علت المتدا فكتان متا اصتم لكتل يتو  ،تقت كتراريي
وهذا شين عظي

يكاد يقبلأل العقل"( .)23وذكر لدي (ابدن رجدب) نحدو مقتدي تدصليم فدي فندون مختلفدة كدالقرخن وعلومدي

وأصول الدين والحديث والتاريت والفقي وعلوم الوعث وتيرهدا( .)24وقدد بُحِّدت مؤلفاتدي بدراسدة أكاديميدة حملدت عندوان
(قرانا يديدا في منلفتاا ابتن اليتوي )( )25نصدت علدى "سن الك يتر متن كتبتأل متا يتيال مبفوظتا ً ومتفرقتا ً فتي اتياسن
مكتباا العال شرقيأل و ربيأل ،والبعض اآلار مفقتوداً

ُيعتري مكانتأل بعتد ،وربمتا يكتون هتذا المفقتود فتي عتداد كتبتأل

التي تعرضا للغرق أ نان الفيضان الكبير الذ بدث ببغداد قن 554هـ 1179 /ببيث ل يقل لتأل مندتا يتر ميلتد
فيأل ورقاا من ال اعما أبمد بن بنبل"(.)26
وقد صنم الباحِّون مؤلفاتي حسب االتي في القرخن الكريم وعلومي ( )16كتابا ،وفي الحديث ورجالي وعلومي
( )42كتابا ،وفدي المدذاهب واألصدول والفقدي والعقاقدد ( )54كتابدا ،وفدي الدوعث واألخد ا والريا ديات ( )143كتابدا،
وفي الطب ( )15كتب ،وفي الشعر واللية ( )16كتابا ،وفي التاريت والجيرافية والسدير والحكايدات ( )92كتابدا ،ف د
عن ( )56كتابا خخر(.)26
ولعددل أشددهر كتبددي المطبوعددة هددي (ابذكيتتان) ،و(أابتتار البمقت والمغفلتتين) ،و(بقتتتان التتواعظين) ،و(تتتاريخ
عمر بن الالاب) ،و(التبصرا) ،و(تلبيي ابليي) ،و(الرد علت المتعصتب العنيتد المتان متن ذ يييتد) ،و(ياد المقتير
فتتي عل ت التفقتتير) ،و(قتتيرا عمتتر بتتن عبتتد العييتتي) ،و(صتتفوا الصتتفوا) ،و(صتتيد الاتتالر) ،و(العلتتل المتناهي ت فتتي
ابباديتتث الواهيتتت ) ،و( ريتتتب البتتتديث) ،و(المتتتده ) ،و(المنتتتتظ فتتتي تتتتواريخ الملتتتوك وابمتتت ) ،ف ددد عدددن كتدددب
(الموضوعاا من ابباديث المرفوعاا) ،و(أابار النقان) ،و(مندا القاصدين ومفيد الصادقين)(.)28
أما كتبي المخطوطة فلعل أهمها (أباديث وبكاياا متن فواستد أبتي قتعيد البغتداد ) ،وهدو مخطدوط فدي ِّد ث
ورقات توجد نسخة خطية مني في دار الكتب الثاهرية بدمشا برقم ()122

دمن مجموعدة بدرقم ( .)29()68و(أقتمان

رواا الصباب عن رقول هللا) ،وتوجد مني نسخة مخطوطة أولهدا "ذكتر أول المالوقتاا عتن عبتادا بتن الصتاما عتن
النبي ( ")كتب في القرن العاشر الهجر ( .)35و(ألباق الذهب) ،ومني نسختان ،أحدهما في مكتبدة جامعدة برنسدتون
في الواليات المتحددة األمريكيدة ،وأخدرى محفوثدة فدي مكتبدة معهدد المخطوطدات العربيدة ،جامعدة الددول العربيدة بدرقم
( .)31()254و(ا عتبتار والمتتواعظ) ،توجددد نسدخة منددي فددي مكتبدة اللددي لددي فدي تركيددا( .)32و(أربعتتون بتدي ا ً فتتي فضتتاسل
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ابعمال) ،وتوجد نسخة خطية محفوثة فدي دار الكتدب المصدرية بدرقم ( 544مجدامي .)33()،و(در المنتابر وبتل العقتود
والاوالر) ،توجد مندي نسدخة مخطوطدة فدي جدام ،القدرويين بفداق محفوثدة بدرقم ( .)34()1496و(منتاتب ابلبتاب فتي
المواعظ وابدب) ،ويوجد نسخة مخطوطة مني في جامعة بيل( .)35أما بخصوص مؤلفاتدي المفقدودة ،فلعدل أشدهرها هدي
(أابار النقبان) ،و(سيضاح البيان في تفقير القرآن) ،و(تبصرا المقتم ) ،و(ذ البقين البال ) ،و(ذيل تاريخ صتدق
بتن البقتتين البتتداد) ،و(رنوي المقتاسل) ،و(صتتالا أبتتي بكتتر) ،ف د عددن (صتتف التصتوي) ،و(عتتدا المتتتكلع وعمتتدا
المتعلع ) ،و(عيون المشتبأل)(.)36
وبخصوص طبيعة منهجي في مؤلفاتي وطريقتي في البحث ،فقد صرح المؤرخ (الصفد ) بصن تالبيدة مؤلفاتدي كاندت
مو وعاتها متداخلة بع ها م ،بعض ،فكان إذا أنتج كتابا كبيرا اختصدر مندي كتابدا أوسدط ومدن األوسدط كتابدا أصدير،
وهكذا حتى زادت عدد مؤلفاتي على المقتين( .)36وهو ما أكددم (ابدن رجدب) بقولدي "كتان تصتنيفأل فتي فنتون متن العلتو
بمنيل ا اتصار من كتب في تلك العلو فينقل متن التصتانيي متن يتر أن يكتون متقنتا ً لتذلك العلت متن يدت الشتيوخ
والببث ،لذا نقل عنأل أنأل قال :أنا مرتب ولقا مصني"(.)38
وتوصلت دراسة أكاديميدة حديِّدة اختصدت بمؤلفدات (ابدن الجدوز ) ومنهجدي العلمدي فيهدا الدى نتيجدة مفادهدا "أنتأل
ك يراً ما يكرر ما كتبأل في كتب قابق وهو من باب معين ،فأن ما يكتبتأل فتي بتاب التوعظ مت الً يكتاد أن يكتون متشتابدا ً
في أ لب اببيان ،وان ااتلي عنوان الكتتاب ،وينلتي منتأل تصتنيفا ً يديتداً وبعنتوان يديتد بعضتاف معلومتاا يديتدا...
ولو ألقينا نظرا بقيل عل

با تأليفأل في المواضي الماتلف لرأينتا متد التشتابأل الواضتح فتي عنوانتاا تلتك الكتتب

وأقماسدا في الموضو المعين الوابتد"( .)39وهدذا يعندي ان (ابدن الجدوز ) كدان يبحدث عدن الشدهرة فدي كِّدرة نتاجاتدي
العلمية وليق ألجل العلم والمعرفة والِّواب والتقرب هلل سبحاني وتعالى.
وبينت الدراسة نفسها في مو  ،اخر أني كان يسقط عبارات كِّيرة في نصوص الروايات ويختصدر كِّيدرا مدن
التراجم مما يؤد إلى تييير الصورة الحقيقية لكِّير من الروايات والتدراجم ،اذ جدا فيهدا "فتي بعتض روايتاا المنتتظ
كلماا وعباراا قاقل وأار

ير واضب  ...وأبيانا ً نيد الرواياا نفقدا في المنتتظ والمترآا ،س أن القتند يشتير

سل مصدرها ابقاقي في بين

يشير سل ذلك ابن اليوي .)44("...

ونلحث مما تقدم ان (ابن الجوز ) كان مرتبا وجامعا وليق مؤلفا ،وكانت دواعي كِّرة مؤلفاتي وتنوع مو دوعاتها
في ثل عدم اتقان بعض فنونها ومعارفها البحث عن الشهرة والرتبة في الثهور ،والحصول على مكاسب دنيوية.
ا
ثانيا -عقيذة ابن اجلىسي وأثزها يف تىثيقه ألخبار االمام علي  وروايتها:
 -1التعريي بعقيدتأل:
تركدت العقيدددة التدي خمددن بهددا (ابدن الجددوز ) أِّدرا وا ددحا فددي كتاباتدي وتصليفددي عدن االمددام علددي بدن أبددي طالددب
( ،)بحيث عد ما وافا عقيدتي صحيحا وما خالفها تير صحي( ،واتخدذ مدن ذلد منهجيدة عمدل طيدت علدى كتاباتدي،
كددان مددن م محهددا الرقيسددة محاولتددي إخفددا بعددض الروايددات ،واالسددتعراض السددري ،واالختصددار الشددديد وحددذم بعددض
المقداط ،مدن روايدات أخدرى؛ حتدى تدوحي إلدى تيدر م دامينها األصدلية ،أو الحكدم عليهدا بالو د ،والتصويدل البعيدد عددن
حقيقة المعنى .وألجل ذل وجدنا مدن ال درور أن نو د( العقيددة التدي خمدن بهدا (ابدن الجدوز ) ،وهدي حسدب زعمدي
عقيدة أهل السنة التي عدها العقيدة الحقة ،والكلمة التي اتفقت عليها أمة المسلمين ،وهو ما صرح بدي بقولدي "أمتا اعتقتاد
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أهل الق عن  ،فدو أن هللا قببانأل وتعال مويود وابد

(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

شريك لأل ...وانأل مرستي يتراه المنمنتون فتي الي عنت  ،وهتو بتي

قادر ...وانأل متكلع بكال قدي  ،وكالمأل مقمو  ...وان يعتقد فضل أبي بكر ت عمتر ت ع متان ت علتي ( ،)وان
يبقن الظن بيمي الصباب  ،وي ني عليد فدذا معتقد أهل الق عن "(.)41
وقد ناقض (ابن الجوز ) نفسي في حكمي هذا ،اذ لم تجتم ،كلمة أهل السنة على أشيا كِّيرة ،ونستشهد بق دية
خلا القرخن التي أِّرت كِّيرا فدي مجمدل الحيداة الدينيدة بالعصدر العباسدي ،حيدث تبندى كدل خليفدة معتقددا معيندا فدي ذلد ،
و حي (ابن الجوز ) مسلما بي دون أن ينقدم ،فنقل على سبيل المِّال عدن هدارون العباسدي ( 193 -165هدـ) أندي قدال
علتي أن اظفرنتي بتأل بقتلنتأل قتلتأل متا قُتلدتا ابتد قتل"( ،)42مقدرا
"بلغني أن بشر المريقي ييع أن القترآن مالتوق ،ع
ع
بذل بتكفير من اعتقد بخلا القرخن.
وهو ما خالفي ولدم المصمون ( 218 -198هـ) ،صداحب العقيددة المصمونيدة التدي سدلم بهدا أي دا (ابدن الجدوز )،
حتى جلد وحبق رأق المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل (ت  241هـ)؛ لعدم اعتقدادم بخلدا القدرخن الكدريم ،ووصدل األمدر
إلى الطعن بي بقولي " يفلح صابب كال أبداً ،علمان الكال ينادق "( ،)43ونقدل (ابدن الجدوز ) فدي ذلد قدول الشدافعي
(ت 254هـ) بهدم التقليل من شصني العلمي ،نصي "لسن يبتل العبد بكل ما ند هللا عنأل ما عدا الشرك اير لتأل متن أن
ينظر في الكال  ...وسذا قمعا الريل يقول ا ق هو المقم أو ير المقم فاشدد انأل من أهل الكال و دين لتأل...
وبكمتي فتتي علمتتان الكتتال أن يضتتربوا باليريتتد ويلتتاي بدت فتتي العشتتاسر والقباستتل ويقتتال هتتذا يتتيان متتن تتترك الكتتتاب
والق عن وااذ في الكال "(.)44
وتت ( معالم العقيدة المصمونية من الكتاب الذ كتبي المصمون العباسي إلى اسحا بن إبراهيم يطلب مني امتحدان
الق داة بخصدوص خلدا القدرخن ،وقددد نقدل (ابدن الجدوز ) نددص هدذا الكتداب بداالتي "أمتا بعتتد ،فتان بتق هللا علت أسمت
المقلمين والفاسد ا يتداد فتي سقامت ديتن هللا التذ اقتتبفظد عليتأل ،ومواريتث النبتوا التتي اور دت  ...وقتد عتري
أمير المنمنين سن القواد ابعظ من بشو الرعي وق عفل العام ممن

نظتر لتأل و رويت و اقتتد ل لتأل بد لت هللا

وهدايتأل و اقتضان بنور العل وبرهان في يمي ابقلار وا فاق ،أهل يدال باع ،وعم عنأل ،وضالل عن بقيقت
دينأل وتوبيده واعيمان بأل ...وذلك أند قاووا بين هللا ع
عي ويل وبين ما أنيل من القترآن ،فتألبقوا ميتمعتين ...علت
أنأل قدي أول ل يالقأل هللا ويبد أل وياترعأل

ه الذين يادلوا بالبالل ليدبضوا بأل البتق فتدعوا سلت قتولد ونقتبوا

أنفقد سل الق عن في كل فصل من كتاب هللا قصم من تالوتأل ،أو مبلل قولد  ،ومكذب دعواه ،

اظدروا م ذلتك

أند أهل البق والدين واليماع  ،وان َمنع قواه أهل البالل والكفر والفرق  ،فاقتتلالوا بتذلك و عتروا والي عدتل بتت
القتتما الكتتاذب ،والتاشت لغيتتر هللا ،وال عتعقتتي لغيتتر التتدين سلت متتوافقتد عليتتأل ،وموالتتأتد عل ت
متتال قتتو متتن أهتتل ذ
آراسدت تي عين تا ً بتتذلك عنتتده وتصتتنعا ً للرياق ت والعدالت فتتيد  ،فتركتتوا البتتقع سل ت البالتتل ،واتاتتذوا ديتتن هللا وليي ت سل ت
ضاللتد  ،وقد ااذ هللا عليد في الكتاب ا ع يقولوا عل هللا س ع البق أولسك الذين اصمد هللا وأعم أبصاره (.)45
ونلحث من نص الكتاب النقد ال ذع والتكفير لكل من اعتقد بصن القرخن تير مخلوا ،سدوا أكدان مدن العلمدا أم
مددن عامددة الندداق ،وقددد اتهددم المددصمون مخددالفي معتقدددم مددن العلمددا أن مددزاعم انتسددابهم إلددى السددنة دعددوى باطلددة وكاذبددة،
ووصل األمر بي إلى وصفهم بصنهم شرّ األمة ورؤوق ال

الضتالل ،
لة ،كما في قولي "أن أولستك شتر ابمت  ،ورني ع

المنقوصتتون متتن التوبيتتد بظتتا ،والمباوقتتون متتن اعيمتتان نصتتيباً ،وأوعي ت اليدال ت  ،وأعتتال الكتتذب ،ولقتتان سبلتتيي
النالق في أولياسأل"(.)46
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وذكددر (ابددن الجددوز ) أن المددصمون العباسددي كددان " يقتتتعين عل ت شتتين متتن أمتتور المقتتلمين س ع بمتتن و تتق
بعاالصتتأل وتوبيتتده"( ،)46وال يعتقددد بمسد م "متتن

يقت عتر بتتان القتترآن مالتتوق"( ،)48حتددى كتددب يومددا "سلت سقتتباق بتتن

سبراهي في سشاام قبع نفر مند مبمد بن قتعد كاتتب الواقتد وأبتو مقتل مقتتملي يييتد بتن هتارون ويبيت بتن
معين ويهير بن برب أبو اي م وسقماعيل بن داود وسقماعيل بن مقعود وأبمد الدورقي فاشاصتوا سليتأل فتامتبند
وقألد يميعا عن الق القرآن فأيابوا يميعا أن القرآن مالوق فأشاصد سل مدينت القتال وأبضتره سقتباق بتن
سبراهي داره فشدر أمره وقتولد ببضترا الفقدتان والمشتايخ متن أهتل البتديث وأقتروا بم تل متا أيتابوا بتأل المتأمون
فال قبيلد "(.)49
ويثهر مما تقدم أني تصري( وا ( بتكفير كل َمنل لم يقل بخلا القرخن ،بيض النثر عن مكانتي العلميدة وتديندي
ومذهبي وعرقي ،وهكذا فقد فدرض المدصمون عقيدتدي ،مسدتخدما فدي سدبيل تعزيزهدا ونشدرها أسداليب عديددة ،منهدا القددح
بصخ ا وعلم العلما المخالفين لعقيدتي والتهديد بقتلهم ،كما أشار إلى ذل (ابن الجوز ) بقولي "ويعل يتذكر لكتل وابتد
مند عيباً ،وقال :من ل يري عن شركأل ممن ق عميا بمير المنمنين ول يقل القرآن مالوق فأبملد يميعا ً متو قين
لينصد أمير المنمنين ،فعن ل يريعوا ابملد عل القيي"(.)55
سل عقكر أمير المنمنين
ع
وبهذا استحل المدصمون دمدا مخالفيدي بعدد اتهدامهم بالشدر  ،ونشدر عقيدتدي المصمونيدة ،واعتقدد النداق بهدا خوفدا،
باستِّنا أربعة علما هم الذ مارق معهم كل أساليب التهديد والوعيد كما ندص علدى ذلد (ابدن الجدوز ) فدي روايتدي
"فأيتاب القتتو كلدت س أربعت أبمتتد بتتن بنبتل وقتتيادا والقتتوارير ومبمتتد بتن نتتوح ،فتتأمر بدت سقتتباق فشتتدوا فتتي
البديد ،فلما كان من الغد دعاه فأعاد عليد المبن فأيابأل قيادا فأمر بعلالقتأل وأصتر اآلاترون ،فلمتا كتان بعتد تد
دعتتاه فأيتتاب القتتوارير فأللقتتأل ،وأمتتر أبمتتد بتتن بنبتتل ومبمتتد بتتن نتتوح فشتتدا يميعتتا فتتي البديتتد وويدتتا سلتت
لرقوي"(.)51
وبهذم األساليب فرض المصمون عقيدتي ،وقد أوصى بها من بعدم المعتصم ،قاق لي "يا أبتا سقتباق ،ادن منتي،
واتعظ بما تر واذ بقيرا أايك في القرآن ،)52("...وهكذا استمرت هذم العقيددة فدي زمدن المعتصدم ( 226 -218هدـ/
841 -833م) ،حتى تجددت محنة احمد بن حنبل ،اذ "امتبن المعتص ابمد بن بنبل فضربأل بتين يديتأل بعتد أن ببقتأل
متتدع ا وولتتن ابمتتد نفقتتأل عل ت القتتتل .)53("...وسددار علددى نهددج المددصمون والمعتصددم الواِّددا بدداهلل (232-226هددـ-841 /
 846م) ،وأورد (ابن الجوز ) طريقة قتلي ألحمد بن نصر بن مال  ،بقولدي قتلدي وعلدا نسدخة الرقعدة فدي أذندي مكتدوب
عليهددا "بقت هللا التتربمن التتربي هتتذا رأي أبمتتد بتتن نصتتر بتتن مالتتك دعتتاه عبتتد هللا اعمتتا هتتارون الوا تتق بتتاع أميتتر
المنمنين سل القول بالق القرآن ونفي التشبيأل فأب س المعاندا فعيلأل هللا سل ناره"(.)54
وفي خ فة القدادر العباسدي (422-381هدـ1532 -991 /م) حصدل تيييدر فدي هدذا المعتقدد ،وقدال بدصن القدرخن
تير مخلوا ،مؤيدا بذل سلفي هارون الرشيد ،ومكفرا المصمون والمعتصم والواِّا ،وهدو مدا ندص عليدي (ابدن الجدوز )
في روايتي "اار اعما القاس بأمر هللا أمير المنمنين أبتو يعفتر ابتن القتادر ذ
بتاع فتي قتن نيتي و ال تين وأربعماست
ا عتقاد القادر الذذ ذكره القادر فقرئ في الديوان وبضر اليهاد والعلمان وممن بضر الشيخ أبو البقتن علتي بتن
عمر القيوينتي فكتتب التأل تبتتأل قبتل أن يكتتب الفقدتان وكتتب الفقدتان التولد فيتأل سن هتذا اعتقتاد المقتلمين ومتن
االفأل فقد فقق وكفر"(.)55
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كما نصت العقيدة القادرية أي ا على أني "ييب أن يبب أصباب النبتي ( )كلدت  ،ويعلت أندت ايتر الالتق
بعد رقول هللا ( ،)وان ايتره كلدت وأفضتلد بعتد رقتول هللا ( )أبتو بكتر الصتديق ،ت عمتر بتن الالتاب ،ت
ع مان بن عفان،

علي بن أبي لالب( )عتند  ،ويشتدد للعشترا بالي عنت ويتترب علت أيوا رقتول هللا (،)
ع

قب قيدتنا عاسش ( )فالبظ لتأل فتي اعقتال  ،و يقتول فتي معاويت ( )س ع ايتراً ،و يتدال فتي شتين
ومن ع
شير بيند  ،ويترب عل يماعتد .)56("...
وقد صارت هذم العقيدة ملزمة لجمي ،المسلمين ،كما ألزم من قبل المصمون العباسي عقيدتدي ،حسدب روايدة (ابدن
الجوز ) ونصها "هذا قول أهتل القت عن واليماعت  ،التذ متن تمقتك بتأل كتان علت البتقع المبتين وعلت مندتا التدين
واللريق المقتقي  ،وريا النياا من النار وداول الي عن سن شان هللا تعال .)56("...
كما أورد (ابن الجوز ) عقيدة ِّالِّة خالفت العقيديتين في مسصلة عدالة الصحابة كلهم ،ومدا نصدت عليدي العقيددة
القادرية "و يقول في معاوي س ع ايراً ،و يدال في شين شير بيند  ،ويترب عل يماعتد " نسدبها الدى المعت دد
العباسي بقولدي "عتي المعتضتد علت لعتن معاويت بتن أبتي قتفيان علت المنتابر وأمتر بعنشتان كتتاب يقترأ علت النتاي
بذلك ...وتقد ال الذين يققون المتان فتي اليتام أن

يتربمتوا علت معاويت  ...واتر مكتتوب فيتأل :قتد انتدت الت

أمير المنمنين ما عليأل يماع من العام من شبد قد دالتد في أدياند  ،وفقتاد قتد لبقدت فتي معتقتده  ،وعصتبي
قتتد لبتتا علتتيد  ،قلتتدوا فيدتتا قتتادا الضتتالل بتتال بين ت  ،واتتالفوا القتتنن المتبع ت ال ت ابهتتوان المبتدع ت  ،فيعضتتد أميتتر
المنمنين ذلك ،ورأ ترك انكاره برصا ً عليأل في الدين"(.)58
وهذا تصري( وا ( بالطعن في العقيديتين المصمونية والقادرية ،واتهام قادتهما وعلماقهما بال

ل والبدعة فدي

الدين ،وان المعت د يرى من الواجب عليي انكارهما وف ( القاقمين عليهما.
ونلحث مما تقدم بصورة وا حة ،أن أهل السنة بخصوص مسصلة خلا القرخن وعدالة الصدحابة كلهدم ،كفدر كدل
منهم اآلخر واستحل دمي ،حتى صار لكل فريا منهم عقيدة وعلمدا ومتكلمدين ،فتبندى أبدو حنيفدة ومدن سدار علدى نهجدي
عقيدة خلا القرخن ،بينما تبنى أحمد بن حنبل ومن وافقي بمنهجي عدم خلا القرخن.
والتزاما بهذا المنهج ،ك ّفر (ابن الجوز ) مخالفيي بالعقيدة ،فحكدم علدى المعتزلدة بدالتكفير والخدروج عدن الملدة؛
ألنهم قالوا بخلا القرخن وعدم رؤيا المؤمنين هلل تعالى في الجندة ،واتخدذ مدنهم موقفدا متشدددا ،إلدى حدد تخصيصدي جدز ا
مدددن كتابدددي (تلبتتتيي سبلتتتيي) فدددي الدددر ّد علددديهم ،وعددددهم فرقدددة

دددالة()59؛ مسدددتندا فدددي ذلددد إلدددى قدددول مالددد بدددن اندددق

(ت169هـ695/م) "من قال القرآن مالوق فيقتتاب فان تاب وس ع ضربا عنقأل"(.)65
وانط قا من اعتقادم بصف لية أبي بكر ِّم عمر ِّم عِّمان ِّم علدي ( ،)ووجدوب الِّندا علدى جميد ،الصدحابة
دون الثددن بهددم ،كفددر كددل مددن خالفددي فددي ذلد  ،ومددنهم الشدديعة الددذين سددماهم بددـ(الرافضت ) ،بمددا فدديهم االماميددة والزيديددة
وتيرهم من فرا الشيعة ،وعدهم من الفرا ال الة( ،)61وهو ما كان لي أِّر كبيدر فدي كتاباتدي ومروياتدي بصدورة عامدة،
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( )على وجي الخصوص.
 -2أ ر عقيدتأل في نقو تأل وكتابتأل:
مال (ابن الجوز ) إلى الرأ القاقل (بعد التق القترآن الكتري ) ،متدصِّرا بدنهج إمدام المدذهب الحنبلدي أحمدد بدن
حنبل ،لكني في الوقت نفسي لم يفند العقيدة األخرى التي تبناها بعض خلفا بني العباق في أن القدرخن مخلدوا ،وعدد كد
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العقيدتين على الرتم من تناق هما في مسصلة خلا القرخن الكريم وتكفيدر أحددهما لألخدرى عقيددة أهدل السدنة والجماعدة،
وهي عقيدة الحا ،وهو ما أشار إليي صراحة بقولي "الالفان أسمت المقتلمين قلعتا ً"( .)62بدل تجداوز الدى أكِّدر مدن ذلد
بقولي "وعل عمأل العباي الذ أقي هللا قاعتدا الاالفت لبنيتأل"( ،)63اذ جعدل خ فدة بندي العبداق الدذين كفدر بع دهم
البعض من تصسيق

–تبار وتعالى -متجاوزا بذل الحدود الشرعية بنسبي هذا التنداقض الدى

–عدز وجدل -وحاشدا

هلل من ذل .
وبصورة عامدة أِّدرت معتقداتدي التدي تعصدب إليهدا كِّيدرا فدي نقوالتدي وكتاباتدي ،وجعلهدا فدي كِّيدر مدن األحيدان
تجانب الصواب ،بحيث عد كل من خالفي تير ِّقة بيض النثر عن علميتي ،متصِّرا بنهج إمامي أحمد بدن حنبدل ،وهدو مدا
صرح عني بقولي "كان ابمد قد ند ابنأل عبد هللا أن يقم من علي بن اليعتد وذلتك انتأل بلغتأل عنتأل انتأل يتنتاول بعتض
الصباب  ،وانأل قالَ :منْ قال سن القرآن مالوق ل أع عنقأل"( ،)64مستشهدا بمِّال ذكرم هو وسلم بدي ،نصدي أن الحسدن بدن
علي الحلواني

()65

"كان ق بافظا ً متقنا ً بتاً ،وقال بالوقي في القرآن مرا فأعرض عنأل الناي.)66("...

ومن الشواهد األخرى روايتي لحال بشر بن تياث المريسي ،الذ كدان مدن أعد م الفقدي والحدديث المشدهورين،
ويرد القول بالق القرآن"( ،)66فتزنددا وكفدر
اذ قال عني "قم الفقأل من أبي يوقي القاضي ،س انأل اشتغل بالكال ،
ع
وصار قتلي ح ل( ،)68ووصل األمر إلى عدم المشاركة في تشديي ،جنازتدي ،كمدا ندص علدى ذلد بقولدي "لمتا متاا بشتر
المريقي ل يشدد ينايتأل من أهل العلت القت عن ابتد .)69("...وممدا تقددم نلحدث أن (ابدن الجدوز ) يسدلم بعددم األخدذ مدن
المخددالفين ،بيددض النثددر عددن درجددة علمهددم ،وأن مجددرد الخ د م سددبب كددام للطعددن بمخالفيددي وعدددم األخددذ بددروايتهم
والسماع منهم.
كما تر النص الوارد في عقيدة أهل الس ّنة والجماعدة

دمن العقيددة القادريدة القاقدل "ييتب أن يبتب أصتباب

النبتتي ( )كلدتت  ،ويعلَتت ْ أ عندتت ايتتر الالتتق بعتتد رقتتول هللا ( ،)65("...)أِّددرا كبيددرا فددي مرويددات وخرا (ابددن
الجوز ) ،حيث صار هذا مسوتا لي للطعن بمخالفيي ،واتهامهم بالكذب والو  ،والزندقة والكفر ،والتسليم بما جدا فدي
مرويات الصحابة حتى لو كانوا متهمين بالو د ،والكدذب ،وهدو مدا صدرح عندي بروايتدي عدن عمدر بدن حبيدب أندي قدال
"بضرا ميلي هارون الرشيد فيرا مقأل فتنايعدا الاصتو وعلتا أصتواتد وابتتض بعضتد ببتديث يرويتأل أبتو
هريتترا( )61عتتن النبتتي ( )فتتدف بعضتتد البتتديث ويادا المدافع ت والاصتتا بت ت قتتال قتتاسلون متتند

يبمتتل هتتذا

البديث عن رقول هللا ( )فعن أبا هريرا متد فيما يرويأل وصربوا بتكذيبأل ورأيا الرشيد قتد نبتا نبتوه ونصتر
قولد  ،فقلا :سن البديث صبيح النقل وأبو هريرا صبيح النقل عتن رقتول هللا ( )صتدوق فيمتا يرويتأل عتن نبتي
هللا و يره ،فنظر سلي الرشيد نظر مغضب فقما من الميلي فانصرفا سل منيلتي فلت ألبتث بتت قيتل صتابب البريتد
بالباب فدال سلي فقال :أيب أمير المنمنين سياب مقتول وتبنل وتكفن فقلا :اللد سنتك تعلت أنتي دافعتا عتن صتابب
نبيك وأيللا نبيك ( )أن يلعن في أصتبابأل فقتلمني منتأل ،فأدالتا علت الرشتيد وهتو يتالي علت كرقتي باقتر
عن ذراعيأل بيده القيي وبين يديأل النل فلما بصرني قال لي :يا عمر بن ببيب ما تلقاني أبد من الرد والدف لقتولي
بم ل ما تلقيتني بأل فقلا :يا أمير المنمنين سن الذ قلتأل ويادلا علي فيأل سيران عل رقول هللا ( )عل متا يتان
بأل سذا كان أصبابأل كذابين فالشريع باللت والفتراسض واببكتا فتي الصتيا والصتالا واللتالق والنكتاح والبتدود كلتأل
مردود ير مقبول فري سل نفقأل

قال :أبييتني يا عمر بن ببيب أبياك هللا وأمر لي بعشرا آ ي دره "(.)62
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وهذا نص صري( بتصديا كل ما يرد عدن الصدحابة وعددم تكدذيبهم مهمدا كاندت طبيعدة روايدتهم ،ألن فدي ذلد
مخالفة شرعية حسب عقيدتهم ،بل أن (ابن الجوز ) زاد على ذل بصني حتى لو ِّبت علدى الصدحابي كدذب معدين فيجدب
تصويلي بالمعنى االيجابي ،كما في موقفي من اتهام المييرة بن شعبة( )63بالزنا ،اذ قال "من اليتاسي أن يكتون قتد تيويدتا
ول يعل أبتداً وقتد كانتا تشتبأل يويتتأل"( ،)64ونقدل بهدذا الصددد قدول ابدن عقيدل ونصدي "للفقدتان تتأويالا ،فقتد كانتا
القتر عنتد قتو ينتا ،و ييتوي أن ينقتب سلت الصتبابي متا
المتعت عقتداً فتي الشتر  ،وكتان نكتاح
ع

ييتوي بنتأل يدتتل

بمقدار الضرر في ذلك"(.)65
وي حددث علددى مددا تقدددم أن (ابددن الجددوز ) سددلم باعتقدداد بعددض علمددا أهددل السددنة والجماعددة بعصددمة الصددحابة،
وتكفير من خطصهم ،و رورة تصويل ما رو عن مخالفة ذل المعتقد لتبرير عملهدم ،بحجدة دفد ،ال درر المترتدب علدى
اتهامهم ،وقد جعل هذا أحد مسلمات منهجي العلمي في رواية الحديث والتاريت وتفسير الفقي.
وتبعا لمعتقدم الذ ورد في العقيدة المصمونية ومن ِّم العقيدة القادرية الذ نص على عدالدة الصدحابة ،وأف دلية
أبي بكر ِّم عمر ِّم عِّمان ِّم علي ( ،)وتكفير من سبّ أم المؤمنين عاقشة ،وعدم المساق بمعاوية ،وال ّت َرحم علديهم
جميعددا ،كفددر كددل مخالفيددي مددن الفددرا اإلسد مية األخددرى ،كالمعتزلددة والشدديعة االماميددة وتيرهمددا ،وطعددن فددي مرويددات
علماقهم ،وعد الكِّير منها مو وعة و عيفة ،وهو ما عبر عندي صدراحة فدي البداب الدذ خصصدي تحدت عندوان (ذكتر
تلبيي سبليي عل امتنا فتي العقاستد والتدياناا)( ،)66اذ أورد فيدي نصوصدا صدريحة طعندت بمخالفيدي ،مِّدل قولدي "سنمتا
لبي سبليي هن ن لتركد الببث عن التأويل الملابق بدل الشر والعقل ،)66("...محاوال تمريدر عقيدتدي بدص طريقدة
كانت ،كروايتي التي قال فيها "العيب ممتن يتدعي ستبتا هتذا ا متا ت يتتكل فتي المقتاسل المبد ت  ...فعتن عمترو بتن
دينار

()68

قال :أدركا تقع من أصباب رقول هللا ( )يقولون من قال القرآن مالوق فدو كافر"(.)69
ولم نجد مسوتا في الطعدن بدص عدالم خالفدي المعتقدد ،ففدي ترجمتدي ألبدي الفدت( الخزيمدي قدال "بتدث عتن أبتي

القاق القشر ويماع  ...ورأيا من ميالقأل أشيان ...لكن أك رهتا لتيي بشتين ،فيدتا أباديتث موضتوع وهتذياناا
فار

يلول ذكرها ...فالعيب من نفاق م ل هذا الكتاذب فتي بغتداد ولكتن علت القفقتاي واليدتال"( .)85فدي حدين عدد

علما خخرين ِّقة دون تمحديص ،ألنهدم تماشدوا مد ،معتقددم ،وهدو مدا صدرح بدي فدي ترجمتدي ألبدي الحسدن االنبوسدي

()81

الوكيل بقولي "كان ق مصنفا ً عل قنن القلي والتقشي ،وقبيل أهل الق عن فتي ا عتقتاد"( .)82وعدرض رؤيتدي هدذم
بصورة أكِّر و وحا في ترجمتي ألبي بكر الشيرو  ،حيث قال فيها "أظدر القت عن وذ ا شتاعرا وبتال ....وكتان هتو
القتبب فتتي س اترا أبتتي الفتتوح ا قتقراســـــتتـي متن بغتتداد ومتال سليتتأل البنابلـتـ لمتتا فعـــتـل ،وبد نـتتـي أبتو البقـــــتتـن
البراندقي

()83

انأل اال بأل فصرح لأل بالق القرآن وبان بأنأل كتان يميتل سلت رأ المعتيلت بعتد أن كتان يظدتر ذمدت ت

فتر قوقأل ،وار من بغداد"( .)84بمعنى أن سوقي فتر وابتعد عني الناق وأخرجوم من بيداد لديق ل دعم فدي علميتدي،
إنما لمخالفتي معتقدهم.
وبانت رؤيتي هذم وتصِّير عقيدتي على طبيعة مروياتي بصورة أكِّر و وحا بتعاملي مد ،الشديعة ،الدذين يعتقددون
بصف لية االمام علي ( )على الصدحابة اآلخدرين ،وال يقدرون بعددالتهم جميعدا ،اذ كفدرهم وجعلهدم فرقدة خارجدة عدن
الدين ،مستشهدا بقول (ابن عقيل)

()85

"سن من وض مذهب الرافض قصد اللعن في أصل الدين والنبتوا ،)86("...حتدى

بتب علتي ( )بملدت علت أن وضتعوا أباديتث ك يترا فتي
طعن بجميد ،علمدا الشديعة ،بقولدي " لتو الرافضت فتي ع
وقول لد سبليي وضتعدا علت ويتأل
فضاسلأل أك رها تشينأل وتنذيأل"( ،)86وأنهم "في مقاسل ك يرا ارقوا فيدا اعيما
ع
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يغقتلون أريلدت فتي الوضتون...

بقب الصباب "(.)88
وابتلوا
ع
 -3أ ر عقيدتأل في تبنيأل أبكاما ً مقبق وتكفيره لماالفيأل:
انطلا (ابن الجدوز ) فدي بناقدي لألحكدام الشدرعية والتاريخيدة مدن تعصدبي لعقيدتدي التدي زعدم أنهدا عقيددة الحدا
والصواب ،التي جعلت األف دلية ألبدي بكدر ِّدم عمدر بدن الخطداب ِّدم عِّمدان بدن عفدان ِّدم علدي بدن أبدي طالدب (،)
وعدت جمي ،الصحابة ِّقدة وف د
سبيل تِّبيت حجتي روايات

وعددول( ،)89وهدذا مدا جعلدي شدديد القسدوة فدي أحكامدي

دد مخالفيدي ،مسدتخدما فدي

عيفة ومو وعة وال يقبلها العقل والمنطا ،مما أدى بي إلى االنحرام عدن جدادة الصدواب

والقدددح بصعمدددة الدددين ،وفددي طليعددتهم االمددام علددي بددن أبددي طالددب ( .)ولددم يتددورع فددي إنكددار أحاديددث وأحددداث اتفددا
العلما على صحتها ،مِّل حديث الطاقر المشو ( ،)95ومحاججة فاطمة الزهرا ( )ألبي بكر فدي ارث أبيهدا النبدي
( ،)91()في سبيل صيانة معتقدم ،معتبرا القدول بممامدة علدي ( )وأف دليتي خياندة لمعتقددم هدذا( .)92وكدان لمعتقددم
هذا دعامة قوية تمِّلت بالسلطات المتعاقبة في الدولتين األموية والعباسية ،اذ وجد أصحاب السلطة فيهدا مدا يِّبدت أركدان
حكمهم ويسم( لهم بالبقا في السلطة ألطول مدة ممكنة ،فصصدروا أحكاما قاسية بحا من ذكر الصدحابة بسدو وأطدرى
على االمام علي ( )وذكر ف اقلي أو أحاديث في أف ليتي وإمامتي.
وقد خلا ذل ِّقافة عامة معادية لإلمام علي ( )وشديعتي وأنتجدت أشدخاص متعصدبين وربمدا أكِّدر تعصدبا
من (ابن الجوز ) مِّل ابن كِّير الدمشقي (ت 664هـ) الذ قال" :أما متا يفتريتأل ك يتر متن يدلت الشتيع والقصتام
اب بيتتان متتن أنتتأل أوص ت سل ت علتتي بالاالف ت فكتتذب وبدتتا وافتتتران عظتتي يلتتي منتتأل التتأ كبيتتر متتن تاتتوين الصتتباب
وممابتد بعده عل ترك سنفاذ وصتيتأل وسيصتالدا سلت متن أوصت سليتأل وصترفد سياهتا سلت

يتره

لمعنت و لقتبب

وكل منمن باع ورقولأل يتبقق أن دين اعقال هو البق يعل بلالن هذا ا فتران بن الصباب كانوا اير الالتق بعتد
ابنبيان وه اير قرون هذه ابم التي هي أشري ابم بنم القرآن وايمتا القتلي"( ،)93بدل أندي عدد كدل الروايدات
واألحاديث التي أشارت إلى أف لية االمام علي ( )ال أصل لها ورواتها كذابون ،كما في قولي "ما قد يقصتأل بعتض
القصام من العوا و يره في ابقواق و يرها من الوصي لعلي في اآلداب واباالق ...كل ذلك من الدتذياناا فتال
أصل لشين منأل بل هو ااتالق بعض القفل اليدل و يعول عل ذلك ويغتر بأل س

بي"( .)94وهي أمور سعى (ابن

الجوز ) جاهدا لنشرها وتِّبيت ِّقافتها في المجتم ،اإلس مي(.)95
لقد نصب (ابن الجوز ) العدا للشيعة ،في محاولة مني لترجي( كفة عقيدتي ،فطعدن بدصقمتهم وعلمداقهم وسدماهم
الراف ة ،ومن تصريحاتي المشينة

علتي ( )بملدت علت أن وضتعوا أباديتث
بتب
ع
دهم قولي " لو الرافض في ع

ك ير في فضاسلأل أك رها تشينأل وتنذيأل ،وقد ذكرا مندا يمل في كتاب الموضوعاا"( ،)96وقولي "فعذا قتال قاستل أندت
أول متتا بتتدأوا بعتتد موتتتأل بظل ت أهتتل بيتتتأل فتتي الاالف ت وابنتتتأل فتتي ار دتتا ومتتا هتتذا س ع لقتتون اعتقتتاد فتتي المتتتوفي ،فتتان
ا عتقاداا الصبيب قيما في ابنبيان تويب بفظ قوانيند بعده

قتيما فتي أهلتيد وذريتتد فتعذا قتال الرافضت سنع

القو اقتبلوا هذا بعده اابا آمالنا في الشر  ...فلابا ا عتقاداا وضعفا النفوي عن قبول الروايتاا فتي ابصتل
وهو المعيياا فدذا من أعظ المبن عل الشريع "(.)96
وم ،أني أشار من حيدث ال يددر إلدى أن رف دي لروايدات الشديعة والطعدن بدصقمتهم وعلمداقهم هدو خطدص ،وهدو
منهج المنافقين الذين حاربوا أهل البيت (عليهم الس م) وثلموهم ،إال أني لم يستدر  ،ومن ذل روايتي عدن عبدد
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أني سصل والدم أحمد بن حنبل يوما "ما تقول في علي ومعاوي ؟ فألرق
كان ك ير ابعدان ففت

(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

قال :يا بني سي

أقول فيدما ،أعلت أن عليتا

لأل أعدانه عيبا ً فل ييدوا فيانوا سلت ريتل قتد باربتأل وقاتلتأل فوضتعوا لتأل فضتاسل كيتداً متند

لأل"( .)98بل زاد حقدا وإنكارا للحقيقة إلى حد صار يحرض فيي على قدتلهم والتمِّيدل بهدم معتمددا فدي ذلد علدى الييبيدات
واألحاديث المو وعة ،كقولي الذ نسبي لإلمام علي (" )يار في آار اليمان قو لدت نبتي يقتال لدت الرافضت ،
ينتبلون شيعتنا وليقوا من شيعتنا ،وآي ذلك أند يشتمون أبا بكر وعمر ،أينما ادركتموه فاقتلوه اشدع القتل فتأند
مشركون"(.)99
ونشددخص مددن الحددديث أعدد م أمددرين فددي تايددة األهميددة ،األول تبنيددي لِّقافددة دمويددة هددددت السددلم واألمددن
االجتماعي ،مخالفا بذل هدم الرسالة النبويدة الشدريفة ،كمدا فدي قولدي تعدالى ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( ،)155والِّداني وقوعدي
بجملة تناق ات أِّبتت بط ن ادعاقي وتبنيي ألحكام مسبقة على الشيعة.
ومن جملدة التناق دات التدي وقد ،فيهدا ،اتهامدي للشديعة بالشدر مد ،أندي صدرح فدي أكِّدر مدن مو د ،بمسد مهم
وذكرم لدعوتهم باالنتساب إلى نبي الرحمة ،وان كان سبب تكفيرم لهم لسّب بع هم عددد مدن الصدحابة ،فصندي حكدم علدى
عقيدتي كلها بالفساد ،ألني كما معلوم أن معاوية سبّ االمام علي ( )على منابر المسلمين ولم يتوقم ذلد حتدى زمدن
عمر بن عبد العزيز(.)151
ومددن التناق ددات األخددرى التددي وقدد ،فيهددا فددي تبنيددي لهددذا الحددديث الددذ نسددبي إلددى االمددام علدديّ ( ،)أن هددذا
الحديث يصنم

من الييبيات ،وهذا علم ال يكون إالّ لألنبيا أو األوصيا  ،م ،أني نكر بشدة صفة الوصي عدن االمدام،

كما أني نص في هذا الحديث على أن الراف ة سيخرجون في خخر الزمان ،لكني قرر في مو  ،خخر أنهم فرقة ثهدرت
في عصور مبكرة من تاريت اإلس م ،وتحديدا في ِّورة زيد بن علي بن الحسدين ( )بقولدي "سن الشتيع لالبتا ييتد
بالتبرئ ممن االي عل عيا ً في سمامتأل فامتن من ذلك فرفضوه فقموا الرافض "(.)152
إن إصرار (ابن الجوز ) على ترسيت مبدأ عدالة الصحابة كلهم الذ هو جدز مدن عقيدتدي وسدعيي لتكفيدر كدل
مخالم لذل  ،جعلي يق ،في مزيد من التناق ات ،ومن ذل روايتي عن ابن مسعود أني قال "قال رقتول هللا ( :)أنتا
ولياتلينع ريال دوني ،فأقول يا رب أصتبابي فيقتال س عنتك
فرلك عل البوض،
َ
رواية ِّانية أن رسول

( )قال "فانأل من يع

تتدر متا أبتد وا بعتدك"( .)153وفدي

بعد فقير ااتالفا ً ك يتراً ...وسيتاك ومبتد اا ابمتور فتان كتل

مبد بدع وكل بدع ضالل "( .)154وفي رواية ِّالِّة عدرض فيهدا مدا جدرى بدين أبدي ذر (ت 32هدـ652 /م) وكعدب،
بقولي "قال ناي متن أصتباب رقتول هللا ( )سنتا ناتاي علت عبتد التربمن فيمتا تترك ،قتال كعتب :قتببان هللا ومتا
تاافون عل عبد الربمن كقب ليبا ً وانفق ليباً ،فبل .ذلك ابتا ذر ...بمتا تترك عبتد التربمن بتن عتوي( )155لقتد اتر
رقول هللا ( )يوما ً فقال ابك رون ه ابقلون يو القيام ...

قال :يا أبا ذر وأنا تريد ابك تر وأنتا أريتد ابقتل...

كذبا وكذب من قال بقولك"(.)156
ونلحث من جملة الروايات إشارة رسول

( )إلى عدم عدالة جمي ،الصحابة ،وأن مكدان بع دهم سديكون

النار جزا بما عملدوا ،وتبدادل الصدحابة أنفسدهم السدب وتهدم الطعدن ألسدباب متعدددة ،إلدى حدد وصدم كعدب ألبدي الدذر
بالكذب ،وهي أمور بمجمالها تتناقض م ،منهج (ابن الجوز ) وعقيدتي في عدالة الصحابة ،وأن سب أحدهم يعني خياندة
النبوة والصحابة كلهم!!!
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وذكر في رواية أخرى ان أبا بكر خطب في أول بيعتي قاق

(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

"أما بعد فعني وليا هذا ابمر وأنا لتأل كتاره وهللا

لوددا أن بعضك كفانيأل أ وسنك سن كلفتموني أن أعمل فيك م ل عمل رقتول هللا ( )لت أقت بتأل ،كتان رقتول هللا
( )عبدا أكرمأل هللا بالوبي وعصمأل ،س وسنما أنا بشر ولقا باير متن أبتدك  ،فراعتوني فتعن رأيتمتوني اقتتقما
فاتبعوني ،وسذا رأيتموني ي ا فقوموني ،واعلموا أن لي شيلانا يعتريني ،فعذا رأيتمتوني ضتبا فتايتنبوني

أو تر

في أشعارك وأبشارك "(.)156
ونلحث من نص الرواية التي أوردها (ابن الجوز ) قناعتي بنفي أبو بكر العصمة على نفسي ،وتصريحي للنداق
بصني ليق أف ل من الصحابة اآلخرين ،وأني معرض للزيغ إلى حدد اإل درار بصصدحابي ،وأن لدي شديطان يعتريدي ويدؤِّر
سلبا في حديِّي وسلوكي إلى حد خروجدي عدن جدادة الصدواب والتقدوى ،بدل زاد علدى ذلد فدي تفسديرم ل يتدين  1و 2مدن
سددورة الحجددرات ا نهددا نزلددت فددي أبددي بكددر وعمددر لسددو سددلوكهما برفدد ،صددوتهما علددى صددوت النبددي الكددريم محمددد
( ،)158()على خ م تفسيرم ل ية  33من سورة األحزاب انها بحا أمير المدؤمنين علدي بدن أبدي طالدب وأهدل بيتدي
(علدديهم الس د م) ،وذكددرم لمناقبددي( ،)159وهددي أمددور بجملتهددا تخددرج أبددو بكددر مددن العدالددة والعصددمة واألف ددلية وتجعلددي
بمساواة أ صحابي خخر ولربما أقل منهم ،وتجعل علي بن أبي طالب ( )أف لهم كلهم ،وهو ما ناقض بي عقيدتي.
اخلامتـت
الحمد هلل رب العالمين ،نستمد مني العون والتوفيا ،والص ة والس م على خير األنبيا والمرسلين محمدد األمدين
وعلى خلي الطيبين الطاهرين وصحبي المنتجبدين .بعدد االتكدال علدى

سدبحاني وتعدالى مسدتمدين مندي العدون والتوفيدا،

وببركددة الصد ة علد ى محمددد وخلددي الطدداهرين ،تددم التوصددل مددن خد ل هددذم المحاولددة البحِّيددة الجددادة فددي النقددد والمقارنددة
والتحليل والموسومة بـ(ا ما علي بتن أبتي لالتب  فتي منلفتاا ابتن اليتوي ا597هتـ) إلدى نتداقج اعتمددنا فيهدا
البرهان وأكدها الدليل يمكن إيجازها بما يصتي
 -1لم يكن (ابدن الجدوز ) حافثدا بمعندى الصدنعة بدل مُجمِّعدا ،وهدذا مدا صدرّ ح بدي بعدض علمدا المسدلمين ،وكدان كِّيدر
الطعددن بالعلمددا والفقهددا والزهدداد ،سددي الثددن بددصكِّرهم ،وكتبددي مِّددل (تلبتتيي سبلتتيي) ،و(صتتيد الاتتالر) ،و(مندتتا
القاصدين) وتيرها مليقة بالطعون فيهم ،ألسباب تكاد تكون مجتمعة فيي فناقض بذل نفسي.
 -2كددان (ابددن الجددوز ) صدداحب عقيدددة متناق ددة ،جمدد ،بددين النقي ددين فددي خن واحددد ،إذ أنددي جمدد ،بددين العقيدددة القادريددة
والعقيدة المصمونية على الرتم من تكفير احداهما لألخرى في مسصلة القول بخلا القرخن وعدمي ،فالعقيدة المصمونية أقدرت
بصن القرخن مخلوا وكفرت أصحاب العقيدة القادرية الذين قالوا ان القرخن تير مخلوا.
 -3كفر (ابن الجوز ) كل من خالفي في عقيدتي باإلمام علي ( ،)اذ عدم فدي الدرجدة الرابعدة فدي األف دلية بعدد أبدي
بكر وعمر وعِّمان .وك ِّفر كل من قال بيير ذل أو اعتقد بممامة اإلمام علي ( )وأحقيتي بالخ فدة ،ومدن ذلد تكفيدرم
للشيعة اإلمامية االِّني عشدرية والطعدن فدي معتقددهم ،وإنكدارم ونفيدي ألدلدتهم الشدرعية التدي اسدتندوا الدى القدران الكدريم
والسنة الشريفة فيها ،على الرتم من ذكرها في الكِّير من مصادر علما المسلمين الذين يتفقدون معدي فدي عقيددتهم ،إلدى
الدرجة التي خرج بها من إطار المصداقية إلى إطار الكذب الصري( والمف وح.
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(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

راو روى ف يلة من ف اقل اإلمام علي ( )لمجرد اعتقادم بصف دلية اإلمدام علدي ()
 -4كذب (ابن الجوز ) كل ٍ
على ساقر الصحابة إذا كانت تل الف يلة تتعارض مد ،معتقددم ،والطعدن فدي كدل مدن يدذكر الصدحابة بمدا ال يوافقدي فدي
ذل حتى وإن كان ال يعتقد بممامة اإلمام علي ( )وأف ليتي.
 -5أخفى (ابن الجوز ) بسبب تعصبي لعقيدتدي الكِّيدر مدن الروايدات التدي أشدارت إلدى أف دلية اإلمدام علدي ( )علدى
الصحابة جميعا ،والتي ذكرتها المصادر التاريخيدة األخدرى لعلمدا المسدلمين الدذين يشداركوني فدي عقيدتدي بصف دلية أبدي
بكدر وعمدر وعِّمددان علدى اإلمدام علددي ( )ومعتقددم فددي الصدحابة والخ فدة ،منهددا علدى سدبيل المِّددال إخفدا م لوصددية
الرسددول ( )وهددو علددى فددراض المددرض وطلبددي كتفددا ودواة ليكتددب وصددية لددن ي د َّل بعدددها المسددلمون ،لكددن عمددر بددن
الخطاب عار ي ومن ،من ذل وقال إن الرجل ليهجر ،ومنها اقتحام دار فاطمة الزهرا (عليها الس م) بدصمر مدن أبدي
بكر وعمدر ألخدذ البيعدة مدن اإلمدام علدي ( )ألبدي بكدر بدالقوة واإلكدرام .ومنهدا إخفداؤم لحدديث الِّقلدين المشدهور فدي
المصادر اإلس مية وتيرها الكِّير.
 -6ت عب (ابدن الجدوز ) بالنصدوص التاريخيدة التدي نقلهدا مدن مصدادر تاريخيدة سدبقتي كتداريت الطبدر وطبقدات ابدن
س عد ،وترتيبها بصورة تييدر صدورة األحدداث والوقداق ،الحقيقيدة إلدى صدورة مشدوهة وتام دة عدن تداريت اإلمدام علدي
( )ليجعلها تتناسب وعقيدتي فدي اإلمدام علدي ( )وعددم أف دليتي وأحقيتدي بالخ فدة ،واختصدار القسدم الكبيدر منهدا
بحيث يفقدها داللتها التاريخية ويبعدها عن حقيقة ميزاها بصف لية اإلمام علي (.)
 -6استشهد (ابن الجوز ) بصحاديث مو وعة في شصن أبي بكر وعمر وعِّمان رتدم علمدي بو دعها ،وذكرهدا مدن قبلدي
في كتابي (المو وعات) والعلل المتناهية وذكرها في مؤلفاتي محاولة مني إلِّبدات صدحة عقيدتدي بصف دليتهم علدى اإلمدام
علي ( )وأحقيتهم بالخ فة مني.
 -8أثهر (ابن الجوز ) بيعة أبي بكر وعمر وعِّمدان بمثهدر البيعدة المجمدوع عليهدا مدن قبدل المسدلمين ،وتصييدد اإلمدام
علي ( )المطلا لها ،في الوقت الذ تيافل عن روايات كِّيرة في مؤلفاتي ُتثهر عكق ذلد  ،ممدا أوقعدي فدي تنداقض
كبير ال يُعذر عليي.
 -9لم يكن (ابن الجوز ) حياديا وأمينا في نقل األخبار التاريخية الخاصة باإلمام علدي ( )بصدورة عامدة بتدصِّير مدن
عقيدتي ،وعنادم الشدديد بعدد اإلذعدان لداللدة تلد الروايدات الدالدة علدى أف دلية اإلمدام علدي ( )سدوا أكاندت روايدات
تاريخية أم أحاديث نبوية أو روايات ترو خيات قرخنية بحا اإلمام علي ( )ك ية التطهير والمباهلدة وتيرهدا ،وعددم
اإلشارة إلى داللتها على الرتم من ذكرم لها لعدم استطاعتي اخفاقها لشهرتها التاريخية ،م ،أنهدا تعدد مدن األدلدة القاطعدة
في أف لية اإلمام علي ( )على ساقر الصحابة واألقرب منهم منزلة إلى

تعالى والرسول (.)

 -15ال يمكن االستناد ال ى المؤرخين الدذين سدلكوا معتقدد (ابدن الجدوز ) ومنهجدي ،فدي كتابدة التداريت وروايتدي ،القددامى
منهم والمحدِّين ،سوا أكان ذل في نقدل أخبدار االمدام علدي ( )أم تيدرم مدن الصدحابة المنتجبدين ،مدن دون تحقيدا،
ألنهم أما يكونوا تحت تصِّير معتقدهم الديني فيزيفدون الحقداقا تعصدبا مدنهم لعقيددتهم ،أو يجداملون السدلطة تقربدا مدنهم أو
خوفددا مددنهم ،ومددن أمِّلددة ذل د الطبددر والنسدداقي الددذين تعر ددوا ل دديوط الدولددة العباسددية فحرفددوا كِّيددرا مددن الحقدداقا
والروايات.
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اهلىامش
( )1ابن الجوز  ،المو وعات ،ج /1ص . 84
( )2ابن الجوز  ،تلبيق إبليق ،ص.19
( )3ابن خلكان ،وفيات األعيان /3 ،ص145؛ الذهبي ،سير أع م النب

 /21 ،ص365؛ السديوطي ،طبقدات المفسدرين55 ،؛ كحالدة ،معجدم المدؤلفين/5 ،

ص . 156
( )4الوافي بالوفيات ،ج /6ص -185ص .186
( ) 5فر ة الجوز بال مِّ ،لمة من النهر يسقى منها ،ومن البحر محط السفن .الفيروز خباد  ،القاموق المحيط /2 ،ص. 325
( )6ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج /3ص.142
( )6سبط ابن الجوز  ،مرخة الزمان ،ص28؛ الخوانسار  ،رو ات الجنات ،ج /5ص.35
( )8سبط ابن الجوز  ،مرخة الزمان ،ج /8ص ص481؛ الذهبي ،سير أع م النب

 ،ج /21ص.368

( )9ابن رجب ،الذيل على طبقات الحنابلة ،ج /1ص455؛ ابن تير برد  ،النجوم الزاهرة ،ج /6ص. 165
( )15ابن رجب ،الذيل على طبقات الحنابلة /1 ،ص. 455
( )11المصدر نفسي ،ج /1ص. 451 -455
( )12المصدر نفسي ،ج /1ص. 451
( )13ذيل تاريت بيداد /15 ،ص . 238
( )14سير أع م النب

 /21 ،ص . 365

( )15الذيل على طبقات الحنابلة ،ج /1ص . 399
16

( ) الكامل في التاريت ،ج /15ص .266
17

( ) المختصر في أخبار البشر /3 ،ص .151
( )18تدريب الراو  /1 ،ص.268
()19
( )25تدريب الراو  ،ج /1ص . 268
( )21المنتثم /15 ،ص 284؛ ابن رجب ،الذيل على طبقات الحنابلة /1 ،ص .459
( )22الذهبي ،المختصر المحتاج اليي ،ج /2ص . 256
( )23وفيات األعيان /3 ،ص.141
( )24الذيل على طبقات الحنابلة ،ج /1ص . 425 -416
( )25ابراهيم ،قرا ة جديدة في مؤلفات ابن الجوز  ،ص. 14
( )26المرج ،نفسي ،ص. 14
( )26ينثر العلوجي ،عبد الحميد ،مؤلفات ابن الجوز  ،ص 239-222؛ ابراهيم ،قرا ة جديدة في مؤلفات ابن الجوز  ،ص -12ص. 16
( )28ينثر ابراهيم ،قرا ة جديدة في مؤلفات ابن الجوز  ،ص -43ص. 133
( )29المرج ،نفسي ،ص. 21
( )35المرج ،نفسي ،ص.21
( )31المرج ،نفسي ،ص. 21
( )32المرج ،نفسي ،ص . 21
( )33المرج ،نفسي ،ص . 21
( )34المرج ،نفسي ،ص. 23
( )35المرج ،نفسي ،ص. 29
( )36ينثر المرج ،نفسي ،ص -21ص. 25
( )36الوافي بالوفيات /18 ،ص.195
( )38الذيل على طبقات الحنابلة ،ج /1ص . 414
( )39ابراهيم ،قرا ة جديدة في مؤلفات ابن الجوز  ،ص. 13
( )45المرج ،نفسي ،ص. 14
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41

( ) بستان الواعثين ،ص268؛ منهاج القاصدين ،ج /1ص. 82
42

( ) منهاج القاصدين ،ج /6ص.285
43

( ) تلبيق إبليق ،ص . 65
44

( ) المصدر نفسي ،ص . 65
45

( ) المنتثم /6 ،ص .268 -266
46

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص .269
47

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص .261
48

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص .261
49

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص.269
54

( ) المنتثم /6 ،ص. 263
51

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 263
52

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 282
53

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 288
54

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 394
55

( ) المنتثم ،ج /9ص . 354 -353
56

( ) المصدر نفسي ،ج /9ص . 355
57

( ) المصدر نفسي ،ج /9ص . 356
58

( ) المنتثم ،ج /6ص. 3544
59

( ) ينثر تلبيق إبليق ،ص -64ص.85
64

( ) المصدر نفسي ،ص. 85
61

( ) ينثر المصدر نفسي ،ص -86ص. 91
62

( ) التبصرة ،ج /1ص . 132
63

( ) المصدر نفسي ،ج /1ص . 345
64

( ) المنتثم ،ج /6ص 388؛ وينثر الخطيب البيداد  ،تاريت بيداد ،ج /11ص . 366 -365
65

( ) هو أبو علي ،وقيل أبو محمد ،الحسن بن علي بن محمد الهدذلي الخد ل ،الحلدواني ،الريحداني ،نزيدل مكدة ،روى عندي اصدحاب الكتدب السدتة (البخدار
ومسلم والترمذ وابو داوود وابن ماجة) سوى االمام النساقي ،قال داوود بن الحسدن البيهقدي "بليندي أن الحسدن بدن علدي الحلدواني ،قدال إندي ال اكفدر مدن
وقم في القرخن ،فتركوا علمي .وقد سقل في أمر خلا القرخن ،فقال القرخن كد م

تيدر مخلدوا ،مدا نعدرم تيدر هدذا" .تدوفي سدنة 242هـدـ بمكدة .ينثدر

المز  ،تهذيب الكمال ،ج /6ص.263
66

( ) المنتثم ،ج /6ص .526
67

( ) المنتثم ،ج /6ص .269
68

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص .269
69

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 281
74

( ) المصدر نفسي ،ج /9ص.355
71

( ) عبددد الددرحمن بددن صددخر الدوسددي ،صددحابي ،الملقددب بددابي هريددرة ،كددان أكِّددر الصددحابة روايددة للحددديث ،نشددص يتيمددا
ورسول

ددعيفا فددي الجاهليددة ،وقدددم المدينددة

( )بخيبر ،فصسلم سنة 6هـ ،ولزم صحبة النبدي( ،)فدروى عندي  5364حدديِّا ،نقلهدا عدن أبدي هريدرة أكِّدر مدن  855رجدل بدين صدحابي

وتابعي ،وولي إمرة المدينة مدة ،واستعمل على البحرين في خ فة عمر ،فلما رأى مني

عفا على اإلمرة عزلي ،وكان يفتي في المدينة وقد جم ،تقدي الددين

السبكي جز ا سمام بدـ(فتاو ابدي هريدرة) ،وتدوفي فدي المديندة عدام 59هدـ .ينثدر البخدار  ،التداريت الكبيدر ،ج /1ص126؛ العجلدي ،معرفدة الِّقدات ،ج/2
ص433؛ ابن حبان ،الِّقات ،ج /2ص138؛ الزركلي ،األع م ،ج /3ص.385
72

( ) المنتثم /6 ،ص . 162
73

( ) المييرة بن أبي عامر بن مسعود الِّقفي ،أبو عبد

 ،أحد دهاة العرب ،وقادتهم ،صحابي ،يقال لي (مييدرة الدرأ ) ،ولدد فدي الطداقم بالحجداز وبرحهدا

في الجاهلية فدخل االسكندرية وافدا على المقوقق ،وعاد إلى الحجاز ،فلما ثهر االس م تردد فدي قبولدي إلدى سدنة 5هـدـ ،فصسدلم ،وهدو اول مدن و د ،ديدوان
البصرة ،وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام ،وذهبت عيني باليرمو  ،وشهد القادسدية ونهاوندد وهمددان وتيرهدا ،والم عمدر علدى البصدرة ،ففدت( عددة بد د
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وعزلي ِّم والم الكوفة ،وأقرم عِّمان على الكوفة فلما حدِّت بين علي ومعاوية اعتزلها المييرة ،وح ر م ،الحكمينِّ ،م والم معاويدة الكوفدة ،فلدم يدزل فيهدا
إلى ان مات سنة 55هــ .ينثر البيداد  ،المحبر ،ص25؛ ابن شبي ،تاريت المدينة ،ج /1ص126؛ ابن قتيبة ،االمامة والسياسدة ،ص166؛ البرقدي ،تداريت
الكوفة ،ص261؛ ابن الخطيب ،الوفيات ،ص65؛ الزركلي ،االع م ،ج /6ص.266
74

( ) المنتثم ،ج /3ص . 143
75

( ) المنتثم /3 ،ص -143ص. 144
76

( ) ينثر تلبيق إبليق ،ص -64ص. 81
77

( ) المصدر نفسي ،ص. 85
78

( ) أبو محمد ،عمرو بن دينار الجمحي بالوال  ،فارسي األصدل مولددم بصدنعا  ،ووفاتدي بمكدة عدام 126هدـ ،قدال شدعب مدا رأيدت أِّبدت فدي الحدديث مندي.
وقال النساقي ِّقة ِّبت .واتهمدي أهدل المديندة بالتشدي ،والتحامدل علدى ابدن الزبيدر ،وقيدل أندي كدان يددلق فدي الحدديث .ينثدر ابدن حيدان ،أخبدار الق داة ،ج/1
ص361؛ ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج /1ص634؛ الزركلي ،االع م ،ج /5ص. 66
79

( ) تلبيق ابليق ،ص. 85
84

( ) المنتثم ،ج /15ص . 162
81

( ) كان معتزليا ِّم تفقي على أبي الف ل الهمذاني ،توفي سنة  542هـ .المصدر نفسي ،ج /15ص. 366
82

( ) المصدر نفسي ،ج /15ص. 366
83

( ) هو علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو الحسن الزيتوني ،المقرئ البراندسي ،من أهل قرية براندق ،سكن باب البصدرة ،وقدرأ القدرخن وتفقدي ،وكدان
حسن الت وة محققا ،لي معرفة بالقرا ات ،توفي عام 586هـ .ودفدن ببداب البصدرة .ينثدر ابدن النجدار ،ذيدل تداريت بيدداد ،ج /5ص18؛ الدذهبي ،المختصدر
من تاريت الدبيِّي ،ص. 355
84

( ) المنتثم ،ج /15ص . 389 – 388
85

( ) هو علي بن عقيل بن محمد ،كان من شيوخ الحنابلة ،ولد سنة  431هـ ،وحفث القران والفقي بعمدر مبكدر ،كلدم لإلفتدا والدوعث زمدن القداقم العباسدي،
ومددن ِّددم اعتددزل االفتددا فددي أواخددر عمددرم ،وتصدددى للتدددريق فقددط حتددى وفاتددي سددنة 513هددـ .ينثددر ابددن الجددوز  ،األذكيددا  ،ص26؛ المنددتثم ،ج/15
ص -5565ص. 5561
86

( ) تلبيق إبليق ،ص . 88
87

( ) المصدر نفسي ،ص. 89
88

( ) المصدر نفسي ،ص. 95
89

( ) منهاج القاصدين ،ج /1ص. 82
94

( ) ينثر ابن كِّير ،البداية والنهاية ،ج /6ص -355ص. 354
91

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص. 224
92

( ) المنتثم /9 ،ص355؛ منهاج القاصدين ،ج /1ص -81ص82؛ ابن كِّير ،البداية والنهاية ،ج /6ص. 223
93

( ) البداية والنهاية ،ج /6ص. 223
94

( ) المصدر نفسي ،ج /6ص . 223
95

( ) تلبيق إبليق ،ص95؛ المو وعات ،ج /1ص. 338
96

( ) تلبيق ابليق ،ص89؛ المو وعات ،ج /1ص -338ص. 339
97

( ) تلبيق ابليق ،ص. 98
98

( ) المنتثم ،ج /3ص362؛ ابن حجر ،فت( البار  ،ج /6ص154؛ السيوطي ،تاريت الخلفا  ،ص.199
99

( ) تلبيق إبليق ،ص. 19
144

) سورة األنبيا اآلية . 156

141

) ابن الجوز  ،األذكيا  ،ص. 152

142

) تلبيق إبليق88 ،؛ تريب الحديث ،ج /1ص. 456

143

) تلبيق ابليق ،ص14؛ تريب الحديث ،ج /1ص.294

144

) تلبيق ابليق ،ص. 14

(
(
(
(
(

145

(

) عبد الرحمن بن عوم بن عبد عوم بدن عبدد الحدارث ،أبدو محمدد ،الزهدر  ،القرشدي ،صدحابي ،مدن أكدابرهم ،وهدو أحدد العشدرة المبشدرين بالجندة،

وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخ فة فيهم ،وأحد السابقين إلى اإلس م ،وقيدل هدو الِّدامن ،واسدمي فدي الجاهليدة عبدد الكعبدة ،وسدمام رسدول
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( )عبد الرحمن ،وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ،لي  65حديِّا ،توفي في المدينة عام32هــ .ينثر ابدن خيداط ،الطبقدات ،ص45؛ الزركلدي،
األع م ،ج /3ص.321
146

(

) تلبيق ابليق ،ص. 159

( )156صفة الصفوة ،ج /1ص119؛ المنتثم ،ج /3ص .16
148

) زاد المسير /6 ،ص . 225 -218

149

) ينثر التبصرة ،ج /1ص 384 -369؛ زاد المسير ،ج /6ص.256

(
(

قائمت املصادر واملزاجع
* القرآن الكري .
أوال -المصادر األولية


ابن األِّير ،أبو الحسن ع ّز الدين (ت635هـ)

-1

الكامل في التاريخ ،دار صادر( ،بيروت1965 -م).



البخار  ،أبو عبد

محمد بن إسماعيل (ت256هـ)

-2

التاريخ الكبير ،تحقيا محمود ابراهيم زايد ،ط ،1دار المعرفة( ،بيروت1456 -هـ).



البرقي ،السيد حسن بان أحمد (ت1332هـ)

-3

تاريخ الكوف  ،تحقيا ماجد أحمد العطية ،ط ،1المكتبة الحيدرية( ،قم المقدسة -د.ت).



ابن تير برد  ،جمال الدين أبي المحاسن يوسم بن تير برد (ت 864هـ)

-4

النيتتو الياهتترا فتتي ملتتوك مصتتر والقتتاهرا ،نسددخة مصددورة عددن طبعددة دار الكتددب مدد ،اسددتدراكات وفهددارق جامعددة ،وزارة الِّقافددة واإلرشدداد
القومي ،المؤسسة المصرية العامة للتصليم والترجمة والطباعة والنشر( ،د.م -د.ت).



ابن الجوز  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 596هـ)

-5

ابذكيان ،تحقيا عادل عبد المنعم أبو العباق ،ط ،1مكتبة ابن سينا( ،القاهرة2559 -م).

-6

التبصرا ،تحقيا خير سعيد ،المكتبة التوفيقية( ،القاهرة2553 -م).

-6

تلبيي ابليي ،ط ،1دار الفكر( ،بيروت2551 -م).

-8

ياد المقير في عل التفقير ،تحقيا احمد شمق الدين ،ط ،3دار الكتب العلمية( ،بيروت2559 -م).

-9

ريب البديث ،وِّا أصدولي وخدرج أحاديِّدي الددكتور عبدد المعطدي ،منشدورات محمدد علدي بي دون ،دار الكتدب العلميدة( ،بيدروت1425 -هدـ/
2554م).

 -15المنتظ في تاريخ الملوك وا م  ،تحقيا دكتور سهيل زكار ،دار الفكر( ،د.م2515 -م).
 -11مندا القاصدين ،تحقيا كامل محمد الخراط ،ومحمد نعيم العرقسوسي ،ط ،1دار التوفيا للطباعة والنشر( ،دمشا2515 -م).
 -12الموضوعاا ،تحقيا عبد الرحمن محمد عِّمان ،ط ،1دار الفكر المكتبة العلمية في (المدينة المنورة1968 -م).


ابن حجر ،أحمد بن علي العسق ني (ت852هـ)

 -13تقريب التدذيب ،تحقيا محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية( ،بيروت1995 -م).
 -14فتح البار شرح صبيح الباار  ،تحقيا محمد فؤاد عبد الباقي ،محب الدين الخطيب ،نشر دار المعرفة( ،بيروت -د.ت).


ابن حيان ،محمد بن خلم (ت 356هــ)

 -15أابار القضاا ،عالم الكتب( ،بيروت -د.ت).
بن محمد بن جعفر المعروم بصبي الشيت االنصار (ت 369هـ)



ابن حيان ،عبد



ابن الخطيب (ت 859هـ)

 -16الوفياا ،تحقيا عادل نويهض ،ط ،2دار االقامة الجديدة( ،بيروت -د.ت).


الذهبي ،أبو عبد

محمد بن أحمد (ت 648هـ)

 -16قير أعال النبالن ،تحقيا شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،ط ،9مؤسسة الرسالة( ،بيروت1413 -هـ).


السيوطي ،ج ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ)

 -18تاريخ الالفان ،تحقيا محمد عبد الحميد ،ط ،2مطبعة السعادة( ،د.م1959 -م).
 -19تدريب الراو  ،تحقيا عبد الوهاب عبد اللطيم ،ط1369 ،1هـ ،مكتبة القاهرة( ،مصر -د.ت).
 -25لبقاا المفقرين ،راج ،النسخة و بط أع مها لجنة من العلما  ،دار الكتب العلمية ،د.ط( ،بيروت -د.ت)
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(حبوث علوم التاريخ واجلغرافية)

ابن شبي ،عمر (ت 262هـ)

 -21تاريخ المدين المنورا ،تحقيا فهيم محمد شلتوت ( ،قم -د.ت).


الصفد  ،ص ح الدين بن خليل أيب (ت 664هـ1392/م)

 -22الوافي بالوفياا ،تحقيا أحمد االرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحيا التراث( ،بيروت2555 -م) .


ابن خلكان ،شمق الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر(ت681هـ)

 -23وفياا ابعيان وانبان ابنان اليمان ،تحقيا د .إحسان عباق ،نشر دار الِّقافة (بيروت.)1968 -


بن صال( (ت 261هـ)

العجلي ،أبو الحسن أحمد بن عبد

 -24معرف ال قاا ،دراسة وتحقيا عبد العليم عبد العثيم البستو  ،مكتبة الدار بالمدينة المنورة ،ط( ،1المدينة المنورة1985 -م) .


أبو الفدا  ،اسماعيل بن علي الدويتي (ت 632هـ)

 -25تاريخ ابي الفدان (الماتصر من تاريخ البشر) ،المطبعة الحسينية( ،مصر1325-هـ).


ابن قتيبة ،أبو محمد عبد

بن مسلم (ت 262هـ)

 -26اعمام والقياق  ،ط ،2مطبعة مصطفى الحلبي وأوالدم( ،مصر -د.ت).


المز  ،جمال الدين أبي الحجاج يوسم (ت 642هـ)

 -26تدذيب الكمال في أقمان الريال ،تحقيا د .بشار عواد ،ط ،4مؤسسة الرسالة( ،بيروت1992 -م) .


ابن النجار ،محب الدين أبو عبد

محمد بن محمود البيداد (ت 643هـ)

 -28ذيل تاريخ بغداد ،تحقيا مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية( ،بيروت -د.ت).


أبو يعلى ،القا ي أبو الحسين محمد

 -29لبقاا البنابل  ،تحقيا محمد حامد الفقي ،مطبعة الس ّنة المحمدية( ،القاهرة1952 -م).
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