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 املقدمة
قامة  تربتعهيب شخصية احلافظ اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذ

بُت إىل قراءة هت  د  ج  أكثر مما و   تستحق الدراسة والتحليل ،فكرية فذَّة ، وقد اجنذ 
فاته منذ مخسة عشر سنة ال سيما كتابه "ِسَي  أعالم النبالء"، وأ ثَّرت مؤلَّ 

ا مهتم   منذ عشر سنوات، وكنتُ  كتاابيت وحتلياليت  ىشخصيته الفكرية عل
وقفُت على دراسات وحبوث  ي إىل أنعلماله منهجدي و ق  بدراسة فكره الن َّ 

 .ديق  وفكره الن َّ منهجه دراسة التوثيق بسَيته و حول أكادميية 
وعلى الرغم من : "-أحد أبرز م ن كتب عن الذهيب – يقول عبد الستار الشيخ

هيب يف الفكر أها الذَّ والشهرة السائرة اليت تبوَّ  ،الرفيعة اليت انهلا الذهيباملكانة 
قد حلق به  مِ فإن شيئا من اهلض   ،خصوصا موما واحلديثي والتأرخييالمي عاإلس

ن جهة ترمجته، واالهتمام بتدوين سَيته وتفصيل أحواله، وذكر فضائله، مِ 
اره بب عنه ال يليق مبقامه، ابعتتِ فاته ومنهجه، فإن ما كُ ودراسة شخصيته ومصنَّ 

وجاء  مذته ومعاصروه،رها تالقليلة سط ى صفحات  ا إذ إنه ال يتعدَّ ا كبَي  إمام  
فوا يف ا بتالمذته أن يصن ِ    َّ لون، وكان حريغالبا ما كتبه األوَّ  ادو ن بعدهم فردَّ م  

ترجم خاوي مثال يف "اجلواهر والدرر" حيث رار ما فعل السَّ سَيته، على غِ 
لشيخه ابن حجر ترمجة وافية مفصلة جدا، ويف عصران ظهرت بعض الدراسات 

 .)1("املنهجية له
هبذه الشخصية الفذَّة كان بسبب شخصيته الكايف ول: عدم االهتمام قأ

، وحماولة التجاهل! ومها قد جيذابنك إىل اإلقصاء االستقاللية واملوضوعية،

 

دثني، إمام املعد لني واجملرحني" دار خ اإلسالم، انقد احملعبد الستار الشيخ، "احلافظ الذهيب، مؤر  )1( 
 .13، ص:1994م يف بَيوت القل
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التابع واملطب ل واملقل د، وأيضا كان اجلمود املذهيب لشخص حبُّه لفطبيعة اإلنسان 
 ر سلبا على بيئته الفكرية.ا أثَّ مم، يف تلك الفرتة والصراع العقائدي يف أوجه

كان النزاع العقائدي الذهيب: "احلافظ يقول بشار عواد معروف عن عصر 
على النصوص يف دراسة  احلنابلة اعتمادمضطرما، زاده  واألشاعرة احلنابلة بني

العقلي والربهان املنطقي يف  على االستدالل األشاعرة العقائد، واعتماد
يف اجملتمع، فإنه ولد يف الوقت  ق  ن متزُّ ب مِ التعصُّ  لد هذاوبقدر ما و  ،دراستها

فت ل يف الكتب الكثَية اليت أل ِ ا يف هذا املضمار، متث  ا واضح      لمينفسه نشاطا عِ 
 .)1("العصر هر حتيز واضح يف كثَي من كتاابتكما ظ  ،  فيه

 :"واملوضوعية كسر اجلمودمدرسة "
ة عاين من ِس الذهيب تُ حلافظ ام اماإلور الرتاجم والطبقات قبل ظه بكانت كتُ 

 وأالطريقة  وأب للمذهب مة هي التعصُّ ، هذه الس ِ ما خيلو منها كتاب  عامة قلَّ 
ب تُ معظم كُ  ابجلملة كانتو دور األخطاء، األعذار عند صُ البلد، والتماس 

احلافظ ب وغياب اإلنصاف حىت ظهر اإلمام والتعصُّ  الرتاجم طافحة ابلغلو  
اإلنصاف واملوضوعية عند التقييم والرتمجة  علمية القائمة علىال درستهالذهيب مب

 .-يف غالب األحيان  – .املخالفني حىت مع أشد  
رمحه - هيبُّ ا، فصار الذَّ بون قدميا  وحديث  بون واملتحز  املتعص ِ  هعجبهذا املنهج مل يُ 

م نقده لسهام فاته الضخمة؛ غرضا  ، ومؤلَّ الساميةجباللته وقيمته العلمية  -هللا
ن دح والطعن يف العقائد، فقد عرفنا مِ اب والق        بلسَّ د  اذع الذي وصل حلالال  

ة ال سيما ابن تيمي  اإلمام وأستاذه ر بشيخه ، وأتثَّ حياة الذهيب أنه رافق احلنابلة  
بعض معاصريه ال سيما قبل ن د الذهيب مِ قِ يف العقائد، وبسبب العقائد انتُ 

 

 .14مقدمة كتاب سَي أعالم النبالء"، طبعة الرسالة، ص:"بشار عواد معروف،  )1( 
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ا قاسيا  لوهاب السبكي،عبد ا تلميذه اتج الدين يف غَي الذي وجَّه إليه نقد 
موضع من كتابه: "طبقات الشافعية الكربى"، ويف كتابه اآلخر: "معيد النعم"، 

ما قيل، والصدق  واحلق أحقُّ  -ته من الطبقات: " كان شيخنافقال يف ترمج
أبهل زدراء امليل إىل آراء احلنابلة، كثَي اال شديد   -أوىل ما آثره ذو السبيل

م القافلة، فلذلك لذين إذا حضروا كان أبو احلسن األشعري فيهم مقدَّ السنة، ا
ف صنَّ  ،اغمغم منه أنف الرَّ إال وقد ر   هم خبَي  فُ صِ فهم يف الرتاجم، وال ي  نصِ ال يُ 

وأي  !فيه ، وأكمله لوال نقص  !فيه ب  لوال تعصُّ  !حسنهالتاريخ الكبَي، وما أ  
 "!!نقص يعرتيه

 عليه السخاوي خني، فرد  ي هذه نقاشا بني املؤر ِ بكنتقادات السرت اوقد أاث
يف  لكناينحيث اهتم السبكي ابلتعصب الزائد لألشاعرة، ونقل قول عز الدين ا

 ."مهل السنة ورتبهأب   دمي اإلنصاف، جاهل  ب، ع  بكي: "هو رجل قليل األد  الس  
 الذهيب يف حق   ه هذايف "معجم الشافعية": "وكالم وقال يوسف بن عبد اهلادي

ن أن يقول ما ال حقيقة له، واإلنكار عليه مِ  مقبول فإن الذهيب كان أجلَّ غَي 
من اإلنكار على الذهيب ال سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له  أشد  

 .")1(أن يفرط فيه هذا اإلفراط

 مثن االستقاللية واملوضوعية:
وقو ة  صافهيته وإنوموضوع ة،فكريه التيالذهيب مثن استقاللاحلافظ دفع اإلمام 

دار "بدمشق، هي   أكرب دار للحديثن تولِ  مِ رم بسبب فكره ، فحُ ُحجَّته
،  ه742ي سنة رفيقه املز   وفاة اليت شغرت مشيختها بعد"، احلديث األشرفية

 الذهيب هلا، فأشار قاضي القضاة علي بن عبد الكايف السبكي أن يعنيَّ 

 

 ف"، يف اإلنرتنت.اواإلنصيق شريف عبد العزيز، "اإلمام الذهيب شيخ التحق )1( 



 

 

7 

ليها إال بعد أن  ي ما و  ، وأن املز  ري  ع  ش  الذهيب ليس أب  أبن  الشافعية تِ مفتكلَّ 
 ت، واتسع النقاش بينهم، ورفضعري  ش  د على نفسه أبنه أ  ه  ش  وأ   ه،كتب خبط  

ابلرغم من  "ألطنبغا" الشام هيب بعد أن مجعهم انئبها الذَّ الشافعية أن يتوالَّ 
 .)1(!سهمر إال بتولية السبكي نفم األس  إحلاح السبكي، ومل يُ 

 :كلي  شكل  ب املعتقدحبنبلي  س الذهيب لي
حنبلي األصول، ويعنون  ،الدراسات أن اإلمام الذهيب شافعي الفروعاشتهر يف 

أن الذهيب يت بع معتقدات احلنابلة فيما يتعلق ابألساء والصفات والتوحيد بذلك 
ة رمح الذهيبأن اإلمام إىل نتيجة وغَيها، ولكن من خالل دراسيت هذه توص لُت 

خيتلف مع احلنابلة يف كثَي ، إىل حد   كبَي بنتاجه الفكري كان مستقال   عليه  هللا
رغم ميله العام إىل أهل أصوهلم، بعض من معتقداهتم السلفية، ويتناقض مع 

 .فصل الثامنالال يف فصَّ كما سيأيت مُ   خاصة القدماء منهمومنهجهم  احلديث
ميله يه عل للذهيب وع يبهبكي التاج الس نق دِ  وأعتقد أن منبع هذه املقولة انجتة من

لو  للعلي الغفار"، ولكن هُتمة السبكي انجتة من للحنابلة مع أتليفه كتاب "العُ 
أبدل ة على ذلك أيِت مل لذلك ، و االستقراء املوضوعيمن ، ال األعمىالتعصُّب 

جم من أنه يطيل ترا ، وشعور ومهي  جتاهه بسبب التعص ب إال إحساسات سلبية
 !!رة والشافعيةر تراجم األشاعصِ ق  اهرية، وي ُ نابلة والظاحل

ل الذهيب اتصاال وثيقا بثالثة من شيوخ ص  تَّ ا": معروف يقول بشار عواد
 وعلم الدين الربزال، ،املزي الشافعي أبو احلجاج مجال الدين :وهم العصر ذلك

 فقة اجتاههملر أواصر هذه ا ن شد  وقد ساعد مِ ، احلراين وتقي الدين ابن تيمية
ودفاعهم عن  احلنابلة يلهم إىل آراءمبكرة، وم  حنو طلب احلديث منذ فرتة 

 

 .35نبالء"، مرجع سابق ص:ة كتاب سَي أعالم المقدم"بشار عواد معروف،  )1( 
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وكان كل واحد  ،والذهيب كانوا من الشافعية مذهبهم، مع أن املزي والربزال
 ابن  ه ه وشيخ  الذهيب قد خالف رفيق   ومع أنَّ . ا لآلخر ذاكرا فضلهمنهم حمب  

اليت يلومه وينتقد  )1(حته الذهبيةليه نصيسل إأر و  ،ة وفرعيةيف مسائل أصليَّ  تيمية
را عظيما، حبيث ر به أتثُّ  َّ بعض آرائه وآراء أصحابه هبا، إال أنه بال ريب قد أتث

قال اتج الدين السبكي: "إن هذه الرفقة املزي والذهيب والربزال أضر هبا أبو 
هم س هينا، وجرَّ ليومحلها من عظائم األمور أمرا  ،إضرارا بينا ابن تيمية العباس

 .)2("إىل ما كان التباعد عنه أوىل هبم
ن تكوينه الفكري بل إ ،أقول: وأعتقد أن ميل الذهيب البن تيمية كان نسبي ا

ثني قد ارتبط ارتباطا شديدا ابحلديث واحملد ِ  -كما يقوله بش ار عواد   –العام 
كما - ك،ر ذلقد أثَّ و  وفسلفتهم جتاه العلوم العقلية،ونظرهتم إىل العلوم والعلماء 

يف منهجه التارخيي أتثَيا واضحا حينما ربطه ابحلديث النبوي الشريف  -سنرى
اهتماما كبَيا ابلرتاجم حىت صارت أساس كثَي من كتبه، وحمور  وعلومه، فاهتمَّ 

 منهم.، ولذلك كان يعو ل على مذهب أهل احلديث خاصة القدماء تفكَيه

 :"سري أعالم النبالء"كتاب 
ة رَّ دُ نه ، بل ُوصف أبالذهيباحلافظ  ن أمتع كتب اإلمامتاب مذا الك هيعد  
فهو  ب الرتاجم، مما ال يستغين عنه ابحث أو قارئ،تُ كُ لكونه أجل   ب، تُ الكُ 

 .الصورة الصادقة ألعالم األمة على مدار سبعة قرونعبارة عن 
  بعد  يب مام الذه" من أضخم مؤلفات اإلَي  كتاب "الس ِ   يقول بشار عواد: " 

عالم ملدة ، وقد حصر مادة ضخمة يف تراجم األ"سالماتريخ اإل"عظيمكتابه ال
 

 طُ ق بشار عواد صحتها، وبس  د احملق  قِ ت  ع  ، وي   عن الذهيب ول صحة هذه النصيحةهناك خالف ح )1( 
 .آخر يف موضع -نفيا أو إثباات  –ذلك 

 35بشار عواد، مرجع سابق، ص: )2( 
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ئة سنة فضال عن التوازن يف نطاقه املكاين الذي مشل مجيع اامتدت قرابة السبعم
إىل أقصى املشرق، ويف سالم من األندلس غراب إليها اإل قعة الواسعة اليت امتدَّ الرُّ 

وعدم اقتصاره على  ،حي احلياةانحية من نوا كل  الشمول النوعي للمرتمجني يف
 ويعزُّ  ،نظَيها ا من الكتب اليت يقلُّ ة منهم، حبيث صار واحد  معين   فئة أو فئات  

 .سالميةوجودها يف اتريخ احلركة الفكرية العربية اإل
 رها عرب  من احلركة الفكرية وتطوُّ  ا جلوانب كثَيةر  الكتاب مصو ِ هذا أصبح  

د اسم يف هذه احلركة، وبه تتحدَّ لعنصر احلنسان هو ااإل نألئة سنة، اسبعم
 .)1("ر تكوينه الفكري على تطورها سلبا أو إجياابمميزاهتا وساهتا، ويؤث  

أما عالقة كتاب "سَي أعالم النبالء" ابلكتاب اآلخر"اتريخ اإلسالم" أقول:  
ولكن خ" أن "السَي" مستخلص من "التاريوالباحثني  نيسار فاشتهر بني الد  

" كتاب مستقل  َي  ، وأن "الس ِ هذه الدعوى بطالنأثبت  وادلكبَي بش ار عاحملقق ا
خيتلف عن "التاريخ"، رغم أن الذهيب أحال يف اجلزء األول من مبادته ومنهجه 

كتب مث  ، "اتريخ اإلسالم"هكتابالسَية النبوية وسَية اخللفاء الراشدين إىل  
 ." بشكل مستقل  َي  "الس ِ 

كتبت حول شخصية اليت  األكادميية ب والبحوث تُ الكُت بدراسة ُقموعندما 
استمرَّت لسنوات  وقراءة   من متابعة   ، مع ما كان لديَّ احلافظ اإلمام الذهيب

تعتمد على  تلك الدراساتعن عزمُت أن أقوم بدراسة أتصيلية خمتلفة  طويلة
" دون غَيه الءالتحليل والشرح والتهذيب، معتمدا على كتاب "سَي أعالم النب

يف كل  ثُ كتب اإلمام، وقد قس مُت الكتاب إىل تسعة فصول، حبيث أحب    من
وخترجيها على هذا املفيدة وتعقيباته ه وأتصيل تعليقات ،هفكرية ل ظاهرة   فصل  

 

 137شار عواد معروف، مرجع سابق ص:ب )1( 



 

 

10 

الكتب يف حبيث إهنا مستوفاة  ة احلافظ الذهياألصل، ومل أتطرق إىل دراسة سَي 
، فأغىن عن التكرار كتابا اليها يف هذإل وأشرت ،والبحوث اليت رجعُت إليها

 . وهللا املوفق.واإلعادة
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 الفصل األول
 وكسر اجلموديف النقد التحقيق يف النقل والتصويب 

وغربلة املعلومات، وتفكيك الطالسم،  حقيقيف التَّ  دوةقُ رب احلافظ الذهيب عت  يُ  
قرانه وكثَيا جعلته يفوق أيت وكسر اجلمود يف النقل، وهذا من أهم املميزات ال

 .يف كتابة التاريخ والرتاجم ممن سبقه
أليف   يف الت فريد   وأسلوب   ،زللذهيب منهج متمي  يقول عبد الستار الشيخ: "
 ص من اجلمود الفكري  ابرزة، فقد ختلَّ ته واضحة واالختصار، حيث تبدو ذاتيَّ 

ا أبقوال بَي  خ ر،قيه النظَّ و ففني، فكان هد كثَيا من العلماء واملصن ِ   َّ الذي قي
درك ذلك كل من عاش معه يف تواليفه، فني، يُ الناس ومذاهب األئمة واملصن ِ 

ذوبة األلفاظ، وأمعن النظر فيها، حيث سالمة التعبَي، ومجال األسلوب، وعُ 
ة النقد مع اإلنصاف، وعدم ة احلبك، وروعة السبك، وتكامل البحث، ودقَّ وَّ وق

نسان غاية االطمئنان ملا يقرؤه يف طمئن اإلر حبيث يصغُ  أم أحد كرُب   هضم حق  
 .)1("تصانيفه أو ينقل منها

 :السجستاين شيخ أيب داودتوضيح . نقد كالم ابن عساكر يف 1
 :13/25يف ترمجة ابن عفان 

الذهيب: "أما قول ابن عساكر يف "شيوخ النبل": إن أاب داود روى عن هذا قال 
م  ق خ القدمية ابلسنن: أخربان احلسن بن ، والذي يف النسدمي]أي ابن عفان[ فو ه 

علي، أخربان يزيد بن هارون، وأبو عاصم عن أيب األشهب عن عبد الرمحن عن 
 أنه أصيب يف أنفه يوم الُكالب.عرفجة 

 

 .158بق ص:.." مرجع ساخ اإلسالم، انقد احملدثني، مؤر عبد الستار الشيخ، "احلافظ الذهيب )1( 
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داسة ]من رواة السنن[ وحده فقال فيه: حدثنا احلسن بن علي بن ورواه ابن 
م أبن قوله: ابن ا صعب، لكين أجز هذ عفان، وال ريب أن االنفصال عن مثل

عفان زايدة من كيس ابن داسة. وقد خالفه مجاعة وحذفوا ذلك، وال نعلم أليب 
 إىل أيب ، وال علمنا أن ابن عفان رحل إىل يزيد، والداود عن ابن عفان رواية

 عاصم، وإمنا هو احلسن بن علي احللواين".

 ب داود الظاهري:ذه. نقد قول إمام احلرمني يف عدم االعتداد مب2
 :13/104الظاهري بن علي يف ترمجة داود 

نكري القياس قال إمام احلرمني أبو املعال: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن مُ 
ون مباهتون فيما ألهنم معاندِ  ،محلة الشريعةن ن علماء األمة وال مِ ون مِ دُّ ال يع  

تهاد، وال تفي الج، ألن معظم الشريعة صادر عن اا وتواترا  ثبت استفاض  
 قون ابلعوام.ح  لت  عشارها، وهؤالء مُ شر مِ لنصوص بعُ ا

اهم ى إليه اجتهاده، وهم فأدَّ قال الذهيب معقبا: "هذا القول من أيب املعال أدَّ 
االجتهاد مبثله؟!، وندري ابلضرورة أن  ردُّ فكيف يُ  اجتهادهم إىل نفي القياس،

األئمة هبا  ثرةوك ،ثل بغداديف مِ  به فيتقرئ مذهبه ويناظر عليه ويُ داود كان يُ 
وا يف منعه قاموا عليه، وال أنكروا فتاويه وال تدريسه وال سع  أهنم وبغَيها، فلم نر 

، وعثمان بن بشار من بثه، وابحلضرة مثل أيب إساعيل القاضي شيخ املالكية
س عباد، وأيب الاألمناطي شيخ الشافعية، واملروذي شيخ احلنبلية وابين اإلمام أمح

كتوا، حىت لقد قال قاسم ابن أصبغ: .بل س  .يت شيخ احلنفية.د الرب أمحد بن حمم
تيبة ابن قُ  وابن سريج، فقلُت هلما: كتابُ  -يعين ابن جرير  –ذاكرُت الطربي 

عندكما؟! قاال: ليس بشيء، وال كتاب أيب عبيد، فإذا أردتَّ يف الفقه أين هو 
 ا".ونظرائهموداود ب الشافعي تُ الفقه فكُ 
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وهو من كبار  –د  الذهيب على إمام احلرمني لتعقيب ير يف هذا ا التعليق:
يف قوله بعدم اعتداد قول داود الظاهري ومذهبه  – الشافعية الفقهاء واألصوليني

ه دليال معقوال، وهو أن اإلمام داود ، ويعضُد يف رد ِ الفقهي يف ذكر اخلالف
د فيها مثل بغداد اليت توجة   كان يُفيت يف مدين  -ذهب مؤسس امل–الظاهري 

أن داود ال يعتد  به يف  ممع ذلك مل يقل أحد منهو أرابب الفقه واحلديث، 
م ن مُها  ومها –منبوذ!، بل نص  ابن جرير الطربي وابن سريج أنه  وأاخلالف، 

 على إعداده من كبار الفقهاء على منوال اإلمام الشافعي.!! –
يعد ون من علماء األمة  الأن منكري القياس "  إمام احلرمني ةوابلتال فإن مقول

ا، مع أن قائلها " غَي مقبولة أساس  بل يلحقون ابلعامة الشريعة وال من محلة
فمن وافق الصواب  وعلى كل   حمرتم الجتهاده، مقابل اجتهاد داود الظاهري، 

 ؤخذ بقوله.ي واحلقَّ 

 ان:. نقد قول الواقدي حول فرتة إسالم معاوية ابن أيب سفي3
 :3/122بن أيب سفيان يف ترمجة معاوية ا

نينا، فأعطاه من الغنائم حُ  النيب صلى هللا عليه وسلم قال الواقدي: وشهد مع
 .بل، وأربعني أوقيةئة من اإلام

 -كما نقل-، فإن كان معاوية !الواقدي ال يعي ما يقول": الذهيب معقباقال 
 أعطاهولو كان  !يه وسلم؟عل فه النيب صلى هللاسالم، فلماذا يتأل  اإل قدمي  

، ملا قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: " أما معاوية فصعلوك المال ]ماال[
 ".له

 -ف كتاب "املغازي" مؤرخ صنَّ وهو  -للواقدي موج ه هذا نقد الذع  التعليق:
كان من مسلمة الفتح، إن معاوية  ، بل دميايف قوله أن الصحايب معاوية أسلم ق
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اال لنيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه مأبن اقول الواقدي  الناستشهد ببطأيضا و 
ابلفقر، وكان ال ثروة مالية  معاوية وصفيخمر ج يف الصحيحني صحيح حبديث 

 له.

 :علي  عثمان على دراقطين حول تفضيل . نقد قول ال4
 :16/457يف ترمجة الدارقطين 

سول هللا صلى ب ر ابتفاق مجاعة أصحا ن علي  أفضل مِ  قال الدراقطين: "عثمانُ 
 فض".قد يل  يف الرَّ عليه وسلم، هذا قول أهل السنة، وهو أول ع  هللا 

ببدعة، بل قد ذهب إليه ض  وال هو ف  قال الذهيب معقبا: " ليس تفضيل علي  بر  
خلق من الصحابة والتابعني، فكل من عثمان وعلي  ذو فضل وسابقة وجهاد، 

ن يف الدرجة، ومها ا يف اآلخرة متساوايلهمومها متقارابن يف العلم واجلاللة، ولع
من سادة الشهداء، رضي هللا عنهما، ولكن مجهور أهل األمة على تفضيل 

نذهب، واخلطب يف ذلك يسَي، واألفضل  عثمان على اإلمام علي ، وإليه
منهما بال شك أبوبكر وعمر، م ن خالف يف ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض 

م ن سب هما واعتقد أهنما فهو رافضي مقيت، و  هماالشيخني واعتقد صح ة إمامت
 ليسا إبمامي هدى فهو من غالة الرافضة، أبعدهم هللا"!.

يرد  الذهيب على الدارقطين أن تفضيل عثمان بن عفان على علي  ابن  التعليق:
ة أهل السنة، وليس أو ل عقد يل أيب طالب ليس إبمجاع الصحابة وقول عامَّ 

 يف مذهب الر فض.
ان هللا عليه أفضل من والتابعني أبن علي ا رضو من الصحابة  خ لق   ذهببل 

ر أهل السنة وما استقر  عليه الرأي ألهل السنة، رغم أن مجهو  عثمان، وهو قول  
أن اخللفاء الراشدين يتفاضلون ابلرتتيب: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ، مث 
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شيخني  على التفضيل علي   أ به، ويبددُّ ح  يؤص ل الذهيب مقياس التشي ع املذموم و  
أو  هما وشتمهماهما، وينتهي بسب  ضِ غ  فض فيبدأ بب ُ أيب بكر وعمر، أما الرَّ 

 .لعنهما
قول الذهيب: "تفِضيل علي   ذهب إليه خلق من الصحابة أن هنا نالحظ  

"مجهور أهل األمة على تفضيل عثمان على اإلمام علي "، هو وقوله:والتابعني"، 
رن األو ل واضمحل  شيئا ثرة يف الق  دا بكموجو  علي   ن تفضيل كا  توازن دقيق، فقد

كما يف الفضل   متقارابنرضوان هللا عليهما  افشيئا، وال شك أن عثمان وعلي  
هب بعض السلف ذ"": افظ ابن حجر يف "فتح الباريوقال احلذكره الذهيب، 

، ع عنهرج ويقال إنه سفيان الثوري ، وممن قال بهعثمان على علي    إىل تقدمي
 ،أحدمها على اآلخر لُ ال يفضَّ  :، وقيلوطائفة قبله وبعده ابن خزمية وقال به

 ."ابن حزم ، ومن املتأخرينالقطان  " وتبعه مجاعة منهماملدونةيف " مالك قاله
أفضل  :صلى هللا عليه وسلمكنا نقول يف عهد رسول هللا   :أما قول ابن عمر

 صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  أصحاب   ع  د  ، مث ننوعثما وعمر أبو بكرة األمَّ 
خالف قول أهل ابن عبد الرب ألنه  ه احلافظُ لطِ م بغ  ك  ، فقد ح  مفال نفاضل بينه

، بل إن فضائله ال حتصى وقد تساوي ةأفضل الناس بعد الثالث اعلي   السنة أن
 فضائل عثمان أو تكاد، وهللا أعلم.

 ن حنبل: ت أمحد بملو آالف م أكثر من عشرة . نقد رواية إسال5
 :13/343ل يف ترمجة أمحد بن حنب

روى إبسناده عن الوركاين جار أمحد بن حنبل قال: يوم مات أمحد بن حنبل 
م ل  س  املسلمني واليهود والنصارى واجملوس، وأ   وقع املأمت والنوح يف أربعة أصناف:

 !وس.جملمن اليهود والنصارى وايوم مات عشرون ألفا، ويف رواية عشرة آالف 
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رة، تفرد بنقلها هذا املكي عن هذا "هذه حكاية منك: قال الذهيب معقبا
ف، وماذا ابلوركاين املشهور حممد بن جعفر الذي مات قبل عر  الوركاين، وال يُ 

مث إن العادة والعقل حتيل وقوع مثل هذا، .بن حنبل بثالث عشرة سنة، .. أمحد
عرف، ل هذا إال جمهول ال يُ نقُ ي   والهللا،  لناس ملوت ول  وهو إسالم ألوف من ا

ر اهلمم والدواعي على نقل مثله، بل لو أسلم فلو وقع ذلك الشتهر ولتواتر، لتوف  
 ملوته مائة نفس لقضي من ذلك العجب، فما ظنك؟!!".

اإلمام الذهيب يفن د هذه اخلرافة اليت يتناوهلا الناس يف السِ َي  التعليق:
دي هللا ه  عامل في   ميوت شيخ  سليم واملنطق!ال ايت، البعيدة عن العقلواحلكا
 م ما بني عشرة إىل عشرين ألف يهودي ونصراين وجموسي مبناسبة موته.!!وُيسلِ 

وبيان  . نقد رواية منكرة جدًّا رواها ابن أيب داود جلبت له خماطر كبرية!6
 :يف الرواية الذهيب االسمإخفاء  سبب

 :13/229ين تااود السجسبكر ابن أيب ديف ترمجة أيب 
عن أمحد بن يىي بن مندة: أشهد على أيب بكر  "الكامل"روى ابن عدي يف 

يت أظافر فِ ح  ابن أيب داود بني يدي هللا أنه قال: روى الزهري عن عروة قال: 
 ق على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم.من كثرة ما كان يتسلَّ  )1(فالن

، مث هو ؟!إسناده إىل الزهريوأين  ،مبني فك  إو  ،: "هذا ابطلقال الذهيب معقبا
ن عروة عتقد أن هذا صدر مِ ه، وما أ  يف عدو ِ  مرسل، مث ال يسمع قول العدو  

 

...."، فأخفى الذهيب االسم يف "الس ِ لِ ل: "حفيت أظافر ع  يف كتاب الكام )1(  هَي"، ي   "رجل"إىل  وغَيَّ
، أما سبب إخفائه فليس يف كتابه اآلخر "تذكرة احلفاظ"!!، لكن يف "اتريخ اإلسالم"نقله على اجلادَّة

، بل هو  ورافُ علمية أو ن ُ  تدليسا أو خيانة وتبجيله، وتنزيهه من رضي هللا عنه  ر لإلمام علي  يدِ ق  ت   من علي 
 هذه الشناعة!
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بينه كان الرأس، فلقد   أصال، وابن أيب داود إن كان حكى هذا فهو خفيفُ 
 !، لكونه تفوه مبثل هذا البهتان".اوبني ضرب العنق شرب 

السجستاين صاحب سليمان أيب داود م ر عبد هللا بن اإلماوبكأب التعليق:
، وأاثر جدال  كثَي اخلصومة واألعداء  ا متعصبا   حنبليأبوبكر بن االكان   ،السنن

 نفيه رغم بِ ورماه بعضهم ابلنَّص  كبَيا يف آرائه ومعتقداته، وضعَّفه بعضهم، 
طربي ال رير، وجرت بينه وبني احلافظ ابن جمصنِ فا بديع ا كان حافظاو ، ذلك

نتقده يف بعض األحيان كما يمه الذهيب و و لي، ولذلك عداوة كبَيةو وحشة 
 .سيأيت

رين وكان من املتبح ِ  ،بكر بن أيب داود أصبهان وأب م  قدِ  مي اليماين: "قال املعل  
جرى يوما  يف ده مجاعة من الناس، وأ  سُ ح  لم واحلفظ والذكاء والفهم، في  يف العِ 

اخلوارج  رضي هللا عنه، فإنَّ  ملؤمنني علي   ااصب يف أمَي و النَّ  ذاكرته ما قالتِ مُ 
أم سلمة بيت قه على والنواصب نسبوه إىل أن أظافَيه قد حفيت من كثرة تسل ِ 

لوا وتقوَّ  ، ابن أيب داود. ونسبوا احلكاية إىل-صلى هللا عليه وسلم  -زوج النيب 
 ،ما  لهعليه وحرضوا عليه جعفر بن حممد بن شريك وأقاموا بعض العلوية خص

وأقاموا عليه الشهادة فيما ذكر  ،ر جملس أيب ليلى احلارث بن عبد العزيزفأحض
وحممد بن العباس األخرم،  ،وأمحد بن علي بن اجلارود ة،حممد بن يىي بن مند

 ق سراحه".طلِ ، وأُ تربئته مَّ  وبعد ذلك ت ،قهنُ عُ  بِ ر  فأمر الوال أبو ليلى بض  
لفاطمة  الء  أمهات املؤمنني و   مَّ  تها أنهللا عكانت أم سلمة رضي وقال أيضا: "

م ظ  بعِ  قُ  ِ  رضي هللا عنه يث لي  سن واحلسني وأبيهما، وكان ع  عليها السالم وللح  
ون بعض كُ فكان يستنصحها ويستشَيها، فقد ي   ،ينهاأيها ودِ لها ور  ق  والئها وبع  

اية تلك احلك هللا اءد  ع  أ   ذ بعضُ فأخ   ،د عليها ذلكعليا  كان يرتدَّ  الناس روى أنَّ 
 مبنزلة هارون ين  مِ  أنت  : " بعضهم حديث، كما غَيَّ !ها ذاك التغيَي الفاجروغَيَّ  
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. )1(ل هارون قارون كما تراه يف ترمجة حريز بن عثمانفجعل بد   "،من موسى
 نمنهم على أواحد  كلَّ   صُ رُ ي   ،ابباهي ابإلغر  ثني التَّ ن عادة احملد ِ وكان مِ 

وكانوا  ،ه عليهم         تيَّ زِ ر م  ه  ظ  رين لت  ما ليس عند اآلخ  ت وااير ِ ن المِ  يكون عنده
 . )2("ويرصون على التفرد هبا ،يعتنون شديدا  لتحصيل الغرائب

 يص.!!حِ م  م التَّ ، وعد  فقط ، وهو اجلمعالبئيس أقول: تب ا هلذا النهج

 . نقد مقولة منكرة البن أيب داود:7
أيب داود  ابن   داهري قال: سألتُ ي عن الابن عد رواية أيضا ساقترمجته ويف 

النيب صلى هللا عليه وسلم  ةُ بوَّ عن حديث الطَي فقال: إن صح حديث الطَي فنُ 
كى عن حاجب النيب صلى هللا عليه وسلم خيانة، يعين أنسا، ابطلة، ألنه ح  

 وحاجب النيب ال يكون خائنا.
ة حممد صلى هللا عليه بوَّ ، بل نس  ة، وكالم حن   قال الذهيب معقبا: "هذه عبارة رديئ

، هذا ؟ه االرتباطج  ، وما و  حديث الطَي أو مل يصحَّ  قطعي، إن صحَّ  وسلم حق  
، أن يتلم، وقبل جراين القلمقبل أنس قد خدم النيب صلى هللا عليه وسلم 

ما هو ففرضنا أنه كان حمتلما، و فيجوز أن تكون قصة الطائر يف تلك املدة، 
تأو ال، مث إنه حبس علي ا عن هذه اجلناية اخلفيفة مُ  ل  فع  يانة، بل خلمبعصوم من ا

منه خيانة، وغفر هللا  ت  وحاطب ابن أيب بلتعة بد  .الدخول فكان ماذا؟!..
 له طرق مجة ومل يثبت".على ضعفه ف وحديث الطَي ..حلاطب مع عظم فعله، 

كرية، فِ طاته الق  ود وس  اعلى أخطاء ابن أيب د : يواصل اإلمام الذهيب الردَّ التعليق
أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم  أنس أنه قال: كنتُ  حديث   -حبيث اعترب 

 

 .ى الذهيب عنهف  ون    رمي ابلنَّصب وبُغض علي  رضي هللا عنه،حريز بن عثمان احلمصي،  )1( 
 .1/475مي اليماين "التنكيل ملا يف أتنيب الكوثري من األابطيل" للشيخ عبد الرمحن املعل   )2( 
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أيكل معي هذا  قك إلَّ ل  خ   اللهم ائتين أبحب ِ "مشوي ، فقال:  م له فرخ  د ِ فقُ 
ابن أيب طالب،  له رجال من أهلي من األنصار، فجاء علي  ع  فقلُت: اج  ، "الطَي

، يف املر ة الثالثة مرات، فدخل ه ثالث  دَّ ، فر !حاجة على هللان رسول إفقلت له: 
: ما ألنس ، فقالردَّيناي علي ؟!، فقال: أنس  كس  بفقال له رسول هللا: ماح  

، فقال أنس: أحببُت أن يكون  رجال من قومي، فقال: محلك على ما صنعت 
بوَّة ا يف نُ ح  د  اعترب أنه لو صح  لكان ق   -، رواه احلاكم "إن الرجل حمب  قومه"

  عليه وسلم.د صلى هللاحمم
 بشعة، وإالَّ ست  رديئة وساقطة ومُ هذه حاصل رد  الذهيب أن مقولة ابن أيب داود و 

عليه وسلم؟!، وما بو ة النيب صلى هللا ة حديث الطَي بصح ة نُ فما ارتباط صحَّ 
ليه عهي منطلقات ابن أيب داود وبراهينه؟!! إال قوله: "خادُم النيب صلى هللا 

، !، فالصحابة ليسوا مبعصومنيأصال ر  رب ِ مبخائن   ا"، فهذا ليس وسلم ال يكون 
، أمل يفعل حاطب ابن أيب بلتعب الذي متأو ال ن هغر سِ نس  ذلك لصِ ل أ  ع  وقد ي  ف  

ذلك؟!!، على أن حديث الطَي على كثرة طرقه ليس  شهد بدر ا أكرب من
يف املستدرك   ى إخراجهنيسابوري عللاحلاكم  ا بصحيح  عند الذهيب، وقد انتقد  

 كما سيأيت.

. نقد رواية أن النيب صلى هللا صلى هللا وسلم أخرب أن اخلالفة ستؤول إىل 8
 بين العباس، ووص ف دولتهم:
 :58/  6يف ترمجة أيب مسلم اخلراساين 

أمر بىن العباس، أن رسول هللا  وُّ يف "اترخيه": كان بدُ الطربي قال حممد بن جرير 
اس أن اخلالفة تؤول إىل ولده،   َّ العب م  ل  ع  ، أ  -فيما قيل -هللا عليه وسلم  ىصل

 .فلم يزل ولده يتوقعون ذلك
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العباس، كان الناس يبوهنم،  هذا اخلرب، ولكن آلُ  مل يصحَّ ": قال الذهيب معقبا
ا آلل رسول هللا صلى هللا مر يؤول إليهم، حب  ون أن األدُّ ، ويو  علي   ويبون آل  

فبقوا يعملون على ذلك زماان حىت  ،ن بن احلكما يف آل مرواليه وسلم وبغض  ع
 ."سباب، وأقبلت دولتهم وظهرت من خراساناأل هتيأت هلم

ساءان ما جرى ملا جرى  - وهللاِ -مر إليهم، ولكن فرحنا مبصَي األ" أيضا:وقال 
ولة الظاملة من سيول الدماء، والسيب، والنهب، فإان هلل وإان إليه راجعون، فالد

 ! هلا العدل؟دماء، وال دولة عادلة تنتهك دوهنا احملارم، وأّنَّ ن الوحق نِ م  مع األ
 ".بل أتت دولة أعجمية، خراسانية، جبارة، ما أشبه الليلة ابلبارحة

أن النيب  تضعيفاية الطربي ولو بصيغة ك  ينُقُض اإلمام الذهيب صحة حِ  التعلق:
ب أن اخلالفة ستؤول ه العباس ابن عبد املطلعم ِ صلى هللا عليه وسلم نبَّه على 

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينصَّ به الصحيح املقطوع  أوالده، بل إنَّ  إىل
ه علي  أو لغَيمها، ه العباس أو البن عم  فيما يتعلق خبالفته سواء لعم ِ  ألحد  

ن  م  هو أوىلالصديق رضوان هللا عليه أن أاببكر ولكن أشار للمسلمني إىل 
سدُّوا األبواب يف املسجد إال "، و"كر فليصل  للناسأابب ُمروا"سيخلفه، فقال: 

 ."ابب أيب بكر
إىل أن املسلمني فرحوا بتول  العباسيني للخالفة وإطاحتهم أيضا أشار الذهيب و 

هم  هللا عليه وسلم وأقرابئهلألمويني، لكوهنم كانوا من آل رسول هللا صلى 
األمور،  تر و  ده  يهم للخالفة ت، ولكن بعد تول  نيهم لألموي  ضِ غ  ، وب ُ والعلويني

السالجقة ت الدولة اإلسالمية، واستحوذ الفرس مث ، وتشتَّ وحمن   وجرت فت  
 !.يف بغداد األتراك على مقاليد احلكم

ض ع الذَّهيب يف تعقيبه قاعدة قد تكون غَي مس لَّمة، وهي أن الدولة الظاملة يو 
اء وقضت على إذا فرضت األمن وحقنت الدم اجلائرة قد تكون أحسن
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احلرمات  كُ ه  نت   ، وتُ منع الفوضىالفوضى، خبالف الدولة العادلة اليت ال تستطيع 
  هلا العدل؟!!دوهنا، فأّنَّ 

. نقد خرافة اإلمام املهدي املنتظر الثاين عشر من أئمة الشيعة اإلمامية، 9
 :اإلحدى عشر العلوينيوذكر فضائل األئمة 

 :13/120كري مد بن احلسن العسة حممجيف تر 
-عصمتهم  اإلمامية عيدا، الذين تدَّ خامتة االثين عشر سي ِ قال الذهيب: " هو 
ف احلجة، وأنه هذا هو الذي يزعمون أنه اخلل   وحممد   - وال عصمة إال لنيب  

ال ميوت، حىت  بسامراء، وأنه حي   صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب
-لئت ظلما وجورا. فوددان ذلك ا، كما مُ  وقسط  ال  عد   خيرج، فيمأل األرض  

مل  حالك على غائب  ن أ  م يف انتظاره من أربعمائة وسبعني سنة، وم  وهُ  -وهللاِ 
فنعوذ ابهلل من  ،واإلنصاف عزيز ،فكيف مبن أحال على مستحيل؟! ،ك  ف  نصِ يُ 

 .!اجلهل واهلوى
 - عنهرضي هللا-د هلم ابجلنة و هن اخللفاء الراشدين، املشمِ : اإلمام عليُّ  فموالان

، أيب بكر الصديق صمةعي عصمته، وال عِ ، وال ندَّ احلب   ه أشد     ُّ حنب
دا شباب وسي   -صلى هللا عليه وسلم-سبطا رسول هللا ف :واحلسني احلسن وابناه

 ك.ال لذله  فا لكاان أ  أهل اجلنة، لو استخل  
ة، وله مامح لإللُ ص  لني، ي  عامِ الء ادة العلمان س  در، مِ كبَي الق   العابدين وزينُ  
 .ى منه، وأكثر روايةو  ت   كثر ف   ه أ  َيُ راء، وغ  ظ  نُ 

صلح للخالفة. وكذا ، ي  ، فقيه  ، إمام  د  سي ِ  أبو جعفر الباقر ابنهوكذلك 
أيب  ن أئمة العلم، كان أوىل ابألمر منكبَي الشأن، مِ  ق:جعفر الصاد ولده

 ابخلالفة ، أوىلدر، جيد العلمقال كبَي ى:موس وكان ولده، جعفر املنصور
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بَي ك  :وسى الرضابن م علي   هوابنُ ، راء يف الشرف والفضلظ  هارون، وله نُ  من
الشأن، له علم وبيان، ووقع يف النفوس، صَيه املأمون ول عهده جلاللته، فتويف 

 .سنة ثالث ومائتني
كذلك ، و والفقهالعلم غ رتبة آابئه يف لُ ب   من سادة قومه، مل ي    حممد اجلواد وابنه
احلسن بن علي  وكذلك ابنه، ريف جليلش :يابهلاد ه امللقبولد

 .رمحهم هللا تعاىل العسكري
مات عن غَي  احلسن أن أبو حممد بن حزم هذا: فنقل حممد بن احلسن فأما

 .ابنا أخفاه للحسن على أن الرافضة وثبت مجهور: قال عقب
 .د له بعد موتهلِ : بل وُ وقيل

ه تنظر إليه، فلم خيرج إىل مُّ اب يف بيت أبيه، وأُ ادخل سرد داحمم مون أنزعوي
وقيل بل  :ابن خلكان وقيل دون ذلك. قال، منه، وكان ابن تسع سننيالساعة 

دخل، وله سبع عشرة سنة يف سنة مخس وسبعني ومائتني، وقيل: بل يف سنة 
 .مخس وستني، وأنه حي  

ن الذي ر، فم  ه  ف الدَّ لاذلك يف س  رضنا وقوع و ففل ،!نعوذ ابهلل من زوال العقل
لنا على  ن الذي نصَّ وم   !إخباره حبياته؟عتمد عليه يف ن الذي ن  رآه؟ وم  

ت قول ضلَّ اه على العُ ن  ط  لَّ . إن س  س بني  و  ا ه  هذ   شيء؟  ه يعلم كل عصمته، وأنَّ 
حملال ابطل. أعاذان هللا وإايكم من االحتجاج اب زت كلَّ ت، بل جوَّ وحتَيَّ 

 ".اإلمامية ند  ي  احلق الصحيح كما هو د   د  و ر  ، أ  والكذب

يُظهر للمنصف أن اإلمام الذهيب بريء من هذا التعقيب والذي قبله  التعليق:
  نقاد للسياسة العامة يف التاريخ جتاه إقصاء العلوينيمامليل إىل األمويني أو أنه 
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 ت أشدَّ لبيوأهل ا عليَّا يبُّ  ، فهذا اإلمامكما يقوله بعض الُكتَّاب والباحثني
 .ابخلالفة من العبَّاسيني ، بل مييل إليهم، وأهنم كانوا أحق  احلب  

رضي هللا عنه ولكن ال ميكن أبي حال قبول غلو  الرافضة والشيعة يف علي   
وذريته، حىت أتوا هبذه اخلرافة الساذجة اليت ال يقبلها عاقل منصف، فال عصمة 

ومكانة مع أن  األجالء هلم فضلؤالء م، وهالسالالصالة و إال لألنبياء عليهم 
ل الباقر وابنه أفضل من املتأخرين، فهذا هو اإلنصاف املتقدمني منهم مث

 عن الغلو واإلجحاف.!! اوالتحقيق، والنظرة الثاقبة بعيد  
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 الفصل الثاين
ب وإحسان الظن احلياد يف النقد ورحابة الصدر ورفض التعص   

 لتماس العذروا
الُفضالء احرتام العلماء وجوب على  ه الشديدالذهيب أتكيداإلمام ه ز بمتيمما   

رفض و  فاع عنهموالد ِ ، مذهبه! كان  مهماهدا يف خدمة اإلسالم م ن بذل جُ  وكل  
، ومحل كالمهم بغَي حق   ، وعدم اجملازفة يف اهتامهم، ورميهم مبا اليليقالتعصُّب

ذر ملن جانب اس العوالتم ،نآلخريالظن اب ، وإحسانعلى أحسن وجه  
عند أقوال اآلخرين بل يستدرك ويصوب أبدب جم  الصواب، وعدم اجلمود

 .)1(وتقدير ابلغ
دة املنهج، بدعة متفر ِ رب الذهيب الناقد مدرسة مُ عت  يُ يقول عبد الستار الشيخ: "

العة مط دمنن يُ متميزة األسلوب، متعددة اجلوانب واجملاالت، ويستبني لكل م  
النادرة يف نقد الرجال والعلماء على  مام فذ ، قد اتسم ابجلرأةفة أنه إتصاني

اين موضوعاهتا، والعلوم مبختلف     على تب املصادرنقد اختالف ختصصاهتم، و 
الع واسع، وانكباب على العلم مقاصدها ومناهجها، ويدعم تلك  اجلرأة اط  

علمي يف النقد وأسلوب  ال مزيد عليه،منقطع النظَي، وصرف مجاع مهته إليه مما 
ن فائق، وفطنة ابهرة، مات، ينبئ عن متك  قيق التقومي، واضح الس ِ ارة، د  زن العبمتَّ 

وذكاء وقَّاد، ونظرة عميق، ودربة أبقوال ومذاهب األئمة، وقصد نبيل، 
 .)2("وإنصاف عزيز النظَي

 

 أعالم النبالء"، كتاب لوطة، "فكر احلافظ الذهيب من خالل تعليقاته يف سَيزيز خمخلدون عبد الع )1( 
 .11منشور ألكرتونيا، ص:

 199مرجع سابق ص:احلافظ الذهيب مؤرخ اإلسالم، عبد الستار الشيخ،  )2( 
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ذا مضطلعا هباان ترامجيا رع يف تقومي املرتمجني ووزهنم ابلعدل جعله فنَّ هذا الو و  
ر يف املرتجم عبارته الدقيقة، ويل يه صدِ ا ابإلنصاف يف ترامجه، يُ م  الفن الزاخر، قي ِ 

ا عن تسجيع ابألوصاف اليت تليق به، ويضع الكلمة يف موضعها املناسب، بعيد  
الغرض واحليف يف التقومي عن ف العبارات اليت حتمله إىل اخلروج األلفاظ، وتكل  

 .)1(ة أو نقصاانزايد

"كل من يقصد احلق  الكندي احلنفي والتماس العذر له:ع عن زيد دفا ال .1
 يغفر له على نيته":

 (:22/37يف ترمجة زيد الكندي احلنفي ) 
قال القفطي: كان الكندي لي نا يف الرواية معجبا بنفسه فيما يذكره ويرويه، وإذا 

أنه هر عنه دة، واشتله أشياء ابر  نوظر جبه ابلقبيح، ومل يكن موفق القلم، رأيت
 مل يكن صحيح العقيدة.

قال الذهيب معقبا: "ما علمنا إال خَيا، وكان يب هللا ورسوله وأهل اخلَي، 
له فتيا يف القرآن تدل على خَي وتقرير جيد، لكنها ختالف طريقة أيب  وشاهدتُّ 

 د ُسجا شيء ققد، وهذالع   أنه حنبليُّ  القفطي قصد   فلعلَّ  ،احلسن ]األشعري[
ن قصد احلق من هذه األمة فاهلل يغفر له، أعاذان هللا من م   يه، فكلف القول

 اهلوى والنفس".

جليلة قلَّما يلتزم هبا الناقدون، وهي أن   ر اإلمام الذهيب هنا قاعدة  سط  : يُ التعليق
، سن قصده ونيتهفاهلل يغفر له على حُ  حسنان قصد احلق أو كان قصده كل م  

وأهل  عة العلماءشويه سُ قبل ت  ولكن ال ن  حيح، والتص يبصو علينا التَّ رغم أن 
 .!الفضل، ولن نقبل ظلمهم

 

 152املرجع نفسه ص  )1( 
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. الدفاع عن احلافظ الكبري ابن حبان البسيت والتماس العذر له يف مقولة 3
 :: "ابن حبان إمام كبري ولسنا ند عي فيه العصمة"منسوبة إليه

 :16/96يف ترمجة ابن حبان 
ر، م عليه ابلزندقة، وُهجِ كِ والعمل، فحُ  العلم النبوة ننسوب إليه: أن  ق ل القول امل

 ب فيه إىل اخلليفة، وك تب بقتله.وُكتِ 
قال الذهيب معقبا: "هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار األئمة، ولسنا 

طلقها عي فيه العصمة من اخلطأ، ولكن هذه الكلمة اليت أطلقها قد يُ ندَّ 
سلم هلا ال ينبغي، لكن يعتذر الق املف، فإطسو ق الفيلالزنديطلقها املسلم، ويُ 

عنه، فنقول: مل يرد حصر املبتدأ يف اخلرب، ونظَي ذلك قوله صلى هللا عليه 
ا بل ال يصَي مبجرد الوقوف بعرفة حاج   ، ومعلوم أن احلاج  "احلج عرفة"وسلم: 

 .مهم  النبوة..بقي عليه فروض وواجبات، وإمنا ذكر مهم  احلج، وكذا هذا ذكر 
ف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر وال يريده لفيلسو وأما ا

 أبو حامت أصال، وحاشا".
ويف ترمجته أيضا نقل عن أيب إساعيل األنصاري قوله: سعمت يىي بن عامر 
الواعظ وقد سألُته عن ابن حبان فقال: حنن أخرجناه من سجستان، كان له 

 هلل، فأخرجناه. لينا، فأنكر احلدَّ قدم ع  دين،بَيومل يكن له ك علم كثَي،
قال الذهيب معقبا: "إنكاركم عليه بدعة أيضا، واخلوض يف ذلك مما مل أيذن به 

إبثبات ذلك وال بنفيه، و"ِمن حسن إسالم املرء تركه ما ال  هللا، وال أتى نص  
 لصفات.يعنيه"... وابقي عبارته سأنقل حول موقف الذهيب من ا
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حممد بن حبان البسيت صاحب ُكُتب: "الصحيح"،  و حامتافظ أب: احلقالتعلي
و"الثقات" والضعفاء واجملروحني" وصاحب كتاب "روضة العقالء" هو أحد  

 ار.ل جبَّ م  حلديث النبوي خدمة جليلة بع  اكبار حفاظ اإلسالم الذين خدموا 
النبوة العلم : فقال النبوة ئل عنسُ  "نيسابورمدينة " يف هدروسإحدى  ويف

والقول أبن  ،ابلزندقة إليه واهتمه فقام ،والعمل، وكان يضر جملسه بعض الوعاظ
ؤيد للتهمة النبوة مكتسبة، وارتفعت األصوات يف اجمللس وهاج الناس بني مُ 

رشه، ى ابن حبان إثبات احلد  هلل عن ذكر علو ه على ع، وكذلك نف  وانف  هلا
 .إن شاء هللاالثامن بحث يف الفصل وسيأيت هلذا امل

" النبوة العلم والعمل" فلها خمارج عديدة، قد تكون صحيحة  أما قول ابن حبان
وغَي صحيحة، فسببها ال ميكن جتريح إمام حافظ مثل ابن حبان، مع أنه ليس 

حمتمل  مبعصوم، ولكن ينبغي حتميل كالمه على احململ اجلي د، وهكذا كل كالم
 يد.مل اجل يمل على احمليصدر عن العامل

: "له عقيدته ولك عن ابن قدامة املقدسي واإلنصاف له دفاع. ال4
 :"ه  رتم  عقيدتك فاح  

 :22/171 :يف ترمجة موفق الدين ابن قدامة
ف كتبا كثَية، قال أبوشامة: كان ابن قدامة إماما علما يف العلم والعمل، صنَّ 

ن من مل هبه، فسبحاهورة عن أهل مذالعقائد على الطريقة املشولكنه كالمه يف 
 ح له األمر على جاللته يف العلم ومعرفته مبعاين األخبار.وضَّ ي

ب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قال الذهيب معقبا: "وهو وأمثاله متعج  
قلتم؟!، وهكذا كل فرقة تتعجب من األخرى، وال عجب يف ذلك، ونرجو لكل 

 املرحومة".من هذه األمة  يف تطلب احلق أن يغفر له من بذل جهده

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
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أيب شامة صاحب كتاب املؤرخ يؤكد اإلمام الذهيب يف تعقيبه على  :التعليق
يف نقده لعقيدة موفق الدين ابن قدامة  –وهو أشعري شافعي  –"الروضتني" 

ه يف هد  ل جُ ن بذ  م  أحد أئمة املذهب احلنبلي على القاعدة اآلنفة الذكر: "
عادي، وال عجب  فأمر ابلة واألشاعرةأما تراشق احلن ."لههللا ب احلق يغفر تطل  

ذهيب، وهذه ليست منقصة إلمام كبَي مثل ابن قدامة يف ذلك كما يقرره ال
الذي ترك لألمة ترااث كبَيا يف الفقه وأصوله، مثل "املغين"، و"املقنع" و"الكايف" 

 العظيمة الفائدة.و"الروضة" وغَيها من املؤلفات اجلليلة و 

"حماسنه وفضله  نصاف له:املقدسي واإل الغين فظ عبدعن احلا . الدفاع4
 أكرب بكثري مما ينتقد له":

 :21/463 يف ترمجة احلافظ عبد الغين املقدسي احلنبلي
: يف سنة -وهو سبط ابن اجلوزي صاحب مرآة الزمان –قال أبو املظفر 

اده، الغين وإصراره على ما ظهر من اعتقه  اشتهر من أمر احلافظ عبد 596
كفَيه، وأنه مبتدع ال جيوز أن يرتك بني املسلمني، تيا بفقهاء على الفتوإمجاع ال

 ة أايم لينفصل عن البلد فأجيب.فسأل أن ميهل ثالث
قال الذهيب معقبا: "قد بلوت عن أيب املظفر اجملازفة وقلة الورع فيما يؤرخه وهللا 

عت الفقهاء أمج ولو )1(و اه ،فا يف ذلك يف د  ض، رأيُت له مصنَّ املوعد، وكان يرتفَّ 
م إبقاءه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه تكفَيه كما زعم ملا وسعهعلى 

الشيخ العماد، والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر، والعالمة 
كان ابلبلد خلق من مشس الدين البخاري وسائر احلنابلة وعدة من أهل األثر، و 

لعبارات مل ا ضايقوه، ولو  من ا رحون ملا أطلقهونه، نعم ال يصالعلماء ال يكفر 

 

 الدواهي املصائب. )1( 
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وص ألجاد ولسلم فهو األوىل، كف  عن تلك العبارات وقال مبا وردت به النص
فما يف توسيع العبارات املومهة خَي، وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء احلاضرين 

وغفر  حم هللا اجلميعمة فيها شر وفساد وإاثرة للبالء، ر وأنه على احلق، فقال كل
هم إال تعظيم الباري عز وجل من الطرفني، ولكن األكمل يف قص د هلم، فما

السلف  بنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهالتعظيم والت
 رضي هللا عنهم.

ه والصدع ابحلق، وبكل حال فاحلافظ عبد الغين من أهل الدين والعلم والتأل  
رتاء، ونربأ من كل جمسم واالفهلوى والعصبية عوذ ابهلل من اوحماسنه كثَية، فن

 ومعط ل".

ا الذع  الذهيب : يوجه احلافظ التعليق  بسبب سبط ابن اجلوزييوسف ا لنقد 
، صاحب املؤلفات النافعة  اجلمَّاعيلي املقدسي مه يف احلافظ عبد الغينهتك  

 ،الكتب الستةأساء الرجال" وهو الكتاب األصل لرجال ككتاب "الكمال يف 
، وصاحب كتاب "عمدة تذهيبهمال وهتذيبه وتقريبه و يه بنيت هتذيب الكعلو 

 " املشتهر بني املسلمني.يف احلديث املتفق عليه األحكام
أو  و رأي  أ   ف  م لإلسالم خدمة جليلة ال ينبغي احلط  منه مبوقِ ن قدَّ إن كل م  

يف  هبعال نتَّ ، نعم ؟!السبط ، فكيف إذا لف ق فيه هتم كاذبة كما فعلهيتبن اه فكر  
سكت  يعاته لعبارات  ابلغلو  يف اإلثبات وتوسِ املقدسي تقد الذهيب ه، فقد انعثرات

عنه السلف وما خاضوا فيها، وتضليله ملن خيالفه يف الرأي، ولكن حسناته أكرب 
 من هذه بكثَي، فاستحق الدفاع.

. 
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: "ال ماملربر البن حز ابن العريب املالكي على نقده غري القاضي أتنيب  .5
 :ريب مرتبة ابن حزم"يبلغ ابن الع

 :20/202ابن العريب املالكي أيب بكر يف ترمجة القاضي  
قال الذهيب: "مل أنقم على القاضي رمحه هللا إال إقذاعه يف ذم ابن حزم 

حزم أوس       ع منه دائرة من أيب بكر يف العلوم وأحفظ  واستجه     اله له، وابنُ 
مض          ايق كغَيه من األئمة،  لق يفشياء وأجاد، وز وقد أصاب يف أ بكثَي،

 واإلنص      اف عزيز".
 :18/190وقال يف ترمجة ابن حزم 

"مل ينصف القاضي أبوبكر رمحه هللا شيخ أبيه يف العلم، وال تكلم فيه ابلقسط، 
أيب حممد وبكر فعلى عظمته يف العلم ال يبلغ رتبة بغ يف االستخفاف به، وأوابل

 هللا وغفر هلما".هما ، فرمح!حزم[ وال يكاد]ابن 

أحكام "صاحب أبوبكر ابن العريب اإلشبيلي املالكي القاضي : اإلمام التعليق
يف هفوات وتعصُّب، خاصة بعض األحيان ، يعترب انقدا كبَيا، ولكن له "القرآن

ق لبين املوف   هجومه على الظاهرية، والشافعية يف كتبه يف األحكام، ودفاعه غَي
 به "العواصم من القواصم".ولتهم يف كتاأمية ود

ا غَي منصف يف هتكمه يف  وابلتال يقرر احلافظ الذهيب أن ابن العريب يعترب انقد 
وال العلمية ته رتبأيب حممد ابن حزم الظاهري واستخفافه به، مع أنه ال يبلغ م  

ه مؤلفات ة واترخيية، وليكاد!، فابن حزم يعترب موسوعة فقهية وحديثية وأدبي
 .!!حبقه ة القدر، فال نقبل هذا اإلجحافوكبَي  جليلة

وهذه قاعدة مطردة يف ذهن احلافظ الذهيب، أنه ال ميكن القبول يف جتاوز احلد 
 سالمي.يف نقد العلماء الذين هلم جهود كبَية يف الرتاث اإل
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م كبري، وإن : "الغزايل إما. اإلنصاف مع أيب حامد الغزايل والدفاع عنه6
 :طأ"أخ

 :19/327امد الغزال يف ترمجة أيب ح
والتصانيف العظيمة،  ،قال القاضي عياض: الشيخ أبو حامد ذو األنباء الشنيعة

ف فيه غال يف طريقة التصوف، وجترد لنصر مذهبهم، وصار داعية يف ذلك، وألَّ 
 أعلم خذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، وهللاتواليفه املشهورة، أُ 

دان ابملغرب فتوى العلماء إبحراقها والبعد عنها ان عنونفذ أمر السلطبسره، 
 فامتُثل لذلك.
معقبا: "ما زال العلماء خيتلفون، ويتكلم العامل يف العامل ابجتهاده، قال الذهيب 

أزور، وإىل هللا ن عاند أو خرق اإلمجاع فهو م  وكل منهم معذور مأجور، وم  
ن شرط العامل أنه ال ، وما مل إمام كبَييضا: "الغزال أوقا ترجع األمور".

 ".خيطئ

ترب من كبار اإلصالحيني يف القرون : ُحجَُّة اإلسالم أبو حامد الغزال يعالتعليق
وكان له منهج إصالحي متفرد من خالل تشخيصه ألمراض اجملتمع الوسطى، 

قد نتُ وا ح الفكر،صالوإ، ووضع منهاج للرتبية والتعليم وبناء العقيدة اإلسالمية
عند حديثنا عن  امس، وسيأيت يف الفصل اخل"إحياء علوم الد ين" عليه يف كتابه

 .نقد املصادر واملؤلفات
إال أن الذهيب وهو  –كما سيأيت   –وعلى الرغم من نقد الذهيب لُكُتب الغزال 

، واعتربه إماإلمام أيب حامد جار على هذه القاعدة دافع عن  اما  الغزال وذبَّ
 طئ.بل قد خي ليس مبعصوم كبَيا، وهو

. 
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"ال جيوز أذى رجل صاحل  :ذر له. الدفاع عن ابن الفاعوس والتماس الع7
 مثل ابن الفاعوس":

 :19/522 احلنبلي يف ترمجة ابن الفاعوس 
]أي يلق به[ قال ابن السمرقندي: كان ابن اخلاضبة يقول البن الفاعوس 

 حقيقة.هللا جر األسود ميني ، ألنه كان يقول: احلري  ج  احل  
صاحل، وإال فهذا نزاع يف معقبا: " هذا أذى  ال يسوغ يف حق رجل  لذهيبقال ا

وانقة هللا،  ،إطالق عبارة ما حتتها حمذور أصال، وهو كقولنا: بيت هللا حقيقة
ولكن األوىل   ..)1(وروح هللا ابن مرمي حقيقة، وذلك من قبيل إضافة التشريف

ا إىل تقييد ما أطلقه بنجماز، فال حاجة وض يف حقيقة أو يف هذا ترك اخل
ونسكت، وقولنا يف ذلك حقيقة  أو جمازا  ضرب  من العي السلف، بل نؤمن 

 واللكن، فنزجر من حبث يف ذلك، وهللا املوفق.

أن هذا اللقب )احل ج ري ( الذي لق ب به ابن على : ينب ه احلافظ الذهيب التعليق
لدفاع، وال حق  ا، يستل زاهد صاحلجر حبق ل هو أذ ى الفاعوس، ال يليق، ب
قب من ابب قوله تعاىل }و ال  ت  ن اب  ُزوا اِبأل ل ق اِب{، رغم أن جيوز إلصاقه هبذا الل

ابن الفاعوس كان حنبليا سلفي ا يم ل أحاديث الصفات على حقيقتها يف 
الذهيب، كما معانيها، مثل: "احلجر األسود ميني هللا حقيقة"، وهذا ما ردَّه 

 الثامن. صليت مفصال يف الفسيأ
 لى هذا املضار السابق، فال نعلق عليها.الفقرة املقبلة أيضا جارية ع

 

كما   ا إذا ثبت احلديث بذلك، أما إذا كان ال يصحُّ فيم بقوله: "كالم الذهيب هذا حق   علقه املتعقب )1( 
 ابطل كما قال ابن اجلوزي وابن العريب".ف بتأوله وتوجيهه....، فهو حديث هو هنا فال يتكل  
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َفن احملاسن لورطة": :.الذب عن القف ال الشاشي والتماس العذر له8  "ال ت د 
 :16/283ترمجة أيب بكر القفال الشاشي  يف

 أيب بكر كي وسئل عن تفسَيقال أبوحسن الصفار: سعُت أاب سهل الصعلو 
دنسه من جهة نصرة  ، أي:وجه  فقال: قدَّسه من وجه، ودنَّسه من  ل،الفقا

 االعتزال.
قال الذهيب معقبا: " الكمال عزيز، وإمنا ميدح العامل مبا له من الفضائل، فال 

دفن احملاسن لورطة، ولعل ه رجع عنها، وقد يُغفر له ابستفراغه الوسع يف طلب تُ 
 ".وال قوة إال ابهللاحلق، 

 عنه: ابن جرير الطربي والذودفظ بلة للحام احلنال  . ظ  9
 :14/277يف ترمجة ابن جرير الطربي  

قال الذهيب: " قيل البن جرير: إن أاببكر ابن أيب داود ميلي يف مناقب علي ، 
وقد وقع بني ابن جرير وبني ابن أيب داود، وكان   .)1(فقال: تكبَية من حارس

 ،أيب بكر ابن أيب داود ب  ز  حِ نابلة خر، وكانت احلال ينصف اآل همامن كل  
 !، ولزم بيته، نعوذ ابهلل من اهلوى"فكثروا وشغ بوا على ابن جرير، وانله أذى  

، وما رأينا تشيُّع   ع عليه بيسَيِ ن ِ وشُ  ،مث قال: " وكان ابن جرير من رجال الكمال
ومل نر الوضوء، جلني يف مسح الر  كان جييزإال اخلَي، وبعضهم ينقل عنه أنه  

 يف كتبه". ذلك

 

هللا أكرب، ال  مقصوده أنه كما أن احلارس قد يقول رافعا صوته:" :"التنكيل"كتابهقال املعلمي يف   )1( 
لى السرقة، فكذلك ق صوته فيعرفوا أنه موجود فال يقدموا عر اأن يسمع السقصد ينوي ذكر هللا، وإمنا ي

ل علي  ليدفع عن نفسه ما رماه بعض الناس من النصب وهو بغض قد يكون ابن أيب داود يروي فضائ
 (.1/299)التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل  ". علي
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: احلافظ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي من كبار احلفاظ، صنف التعليق
، وكذلك صنف التاريخ وهتذيب ابلرواية ابألسانيد أضخم تفسَي يف اإلسالم

ت ع  لقراءات واألدب. وق   ابوعارفا  ،ومؤرخا ،وحمداثجمتهدا، السنن، وكان فقيها 
م كل لت إىل عداوةحتوَّ  اودابن أيب د ظ أيب بكربني احلافبينه و  خصومة ، فاهت 

، وشنَّعوا ، واصطفت احلنابلة خلف ابن أيب داودبِ ع والنَّص  يُّ واحد اآلخر ابلتش
 ، وضايقوه!!وه وأمروا هبجرهعلى اإلمام الطربي وبدَّعُ 

ر ل بعد أن قر السنة(، فقاوحاول الطربي الدفاع عن نفسه، فألَّف كتابه )صريح 
 ى عنَّا، أو حكى عنَّا، أو تقوَّل علينا، أو ادَّعى عليناو  فمن ر  ف: "ة السلعقيد

أان قلنا غَي ذلك، فعليه لعنة هللا وغضبه، ولعنة الالعنني واملالئكة والناس 
أمجعني، ال يقبل هللا منه صرف ا وال عدال ، وهت ك سرت ه، وفضحه على رؤوس 

 ر".سوء الدا اللعنة، وهلموهلم  رهُتم،لظاملني معذم ال ينفع ااألشهاد، يو 
 الظلم رمحه هللا. منولكن مل يقبلوا منه، ومت حصاره يف بيته حىت مات 

أحسن دفاع، وفنَّد مجيع ما نسب إليه من التشيُّع  لقد دافع الذهيب عن الطربي
والتهذيب، اء ُكتُبه، السيما التفسَي ر  ق  املذموم والقول مبسح الرجلني، وذلك ابستِ 

لة، بل هناك حممد بن جرير بن رستم الطربي مزاعم ابطة أن هذه واحلقيق
 من ذلك.! أتى الشيعي، فلعل  اللتباس

مع  انصف  منعم إنه من اإلنصاف اإلشارة أيضا إىل أن احلافظ الطربي مل يكن 
ب، وهلذا لي  والنَّص  غض عخصومه، بل كان يردُّ على ابن أيب داود ويصفه ببُ 

 أيب داود للعداوة الواقعة بينهما. ابن جرير يف ابنول ع قلذهيب: ال ُيسمقال ا
. 
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بغري ورع:  قدحهم. الذب عن الكبار مثل الفضيل بن عياض ونقد 10
 "!:، أما هو فال يضر  ما قيل فيهن ينتقده يشتغل حباله"ليَت مَ 

 :8/448يف ترمجة الفضيل بن عياض 
 :ةد بن أيب خيثمأمح ة مبا نقلهعرب  وال، حجة كبَي القدرهو "قال الذهيب: 

وى فضيل بن عياض، ألنه ر   يقول: تركت حديث قطبة بن العالء تُ عس
 .!عثمان بن عفان حاديث أزرى علىأ  

، فقد !اشتغل حباله هُ    قطبة، ليت ال نسمع قولقال الذهيب معقبا: "
ب وغَيه: ضعيف. وأيضا فالرجل صاح النسائي وقالفيه نظر،  :البخاري قال

 األربعة(.الراشدين اخللفاء  أنه أثىن على ى عنه، )رو سنة واتباع
م فيهم لَّ إذا كان مثل كرباء السابقني األولني قد تك   قال الذهيب:"

فمن الذي يسلم من ألسنة  ؛م فيهلَّ تك  يُ  الفضيل لث  واخلوارج، ومِ  الروافض
 م يف، وإمنا الكاله ما قيل فيهثبت إمامة الرجل وفضله مل يضرُّ ، لكن إذا ؟!الناس

 ".وزن ابلعدل والورع ماء مفتقر إىلالعل

: يقرر الذهيب يف هذا التعقيب أن كل إمام كبَي سواء كان صحابيا أو التعليق
اتبعيا أو من العلماء الكبار قد القى نوعا من األذى والسب  والشتم، فهذا 

رج، وهكذا، فال سب ه النواصب واخلواتأبوبكر وعمر تسبُّه الروافض، وهذا علي  
، ولكن القاعدة ام يصَي غرضا لإلجحاف بغَي حق  وال عجب أن كل إمو غر 

 هي: أن الكالم يف العلماء ونقدهم يتاج إىل الورع واإلنصاف.!!

. الذب عن ابن إسحاق حول روايته عن امرأة مل يلتق هبا وإثبات 11
 صدقه:

 :38/  7 يف ترمجة ابن إسحاق صاحب السَي
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املنذر، رأيت فاطمة بنت ث ابن إسحاق عن ام: حتدَّ ن عروة يقولسعت هشام ب
 !وهللا إن رآها قط

هشام صادق يف ميينه، فما رآها، وال زعم الرجل أنه رآها، ": معقبا قال الذهيب
ة من كذلك روى عدَّ ،  هنَّ ة نسوة وما رأيتُ ثته، وقد سعنا من عدَّ بل ذكر أهنا حدَّ 

 ا".هلا صورة أبدالتابعني عن عائشة، وما رأوا 
لسنا ": حملمد بن إسحاق، قال الذهيب معقبامام مالك نقل تكذيب اإل دماوعن
 عي يف أئمة اجلرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، وال من الكالم بنفس  ندَّ 

قران ا من كالم األم أن كثَي  لِ حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة، وقد عُ 
يلوح على  الرجل مجاعة   ق  ه، وال سيما إذا وثَّ بعضهم يف بعض مهدر ال عربة ب

ر كالم  ثَّ نصاف، وهذان الرجالن كل منهما قد انل من صاحبه، لكن أ  قوهلم اإل
ة، رَّ ني، ومل يؤثر كالم حممد فيه وال ذ  بعض الل  ]بن إسحاق[ مالك يف حممد 

، وأما َي  ر فله ارتفاع حبسبه، والسيما يف الس ِ وارتفع مالك، وصار كالنجم، واآلخ  
ن رتبة الصحة إىل رتبة احلسن، إال حديثه فيها عحكام، فينحط األ يف أحاديث

 ".منكرا فيه، فإنه يعدُّ  فيما شذَّ 

: اإلمام حممد بن إسحاق بن يسار من كبار مؤرخي اإلسالم، وهو من التعليق
ل اتبعي التابعني، أل ف كتاب السَية النبوية الذي هو األوسع يف اببه، ويعترب أو 

 .ؤلفاتعند نقد املصادر واملالكالم عليه  أيتوسي، من أل ف فيها
لقي ابن إسحاق انتقادا من علماء عصره، السيما من اإلمام مالك بن أنس، 

 .، ولكن الذهيب أنصفه ودافع عنهوهتكَّم فيه، كما انتقده أيضا هشام بن عروة
 هنا يدافع الذهيب عن ابن إسحاق يف كال التعقيبني:
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يراها ق روى عن زوجته ومل أبن ابن إسحا شامم هحول اهتا األول: التعقيب
ه، أجاب الذهيب أبن مثل هذه الرواية هلا خمرج، فإنه مل قِ د  قط ، مما يقدح يف صِ 

على رؤيتها، ومثل هذه الرواية عن النساء ال  يصر ح أبنه سعها منه، ومل ينص  
 شكل وما رآهنَّ قط.ه عن النساء هبذا الأبس هبا، فقد روى الذهيب نفسُ 

مالك البن إسحاق فمن ابب كالم األقران  ين لتكذيب اإلمامأما التعقيب الثا
قران بعضهم يف كالم األيف بعضهم، وقد قال الذهيب يف أو ل كتابه "السَي": "

، ما د  أو حلس   اوة أو ملذهب  د  عبأ به، ال سيما إذا الح لك أنه لع  يُ  بعض ال
ه من م أهلُ عصار سلا من األأن عصر   ، وما علمتُ ينجو منه إال من عصم هللا

 .)1("نبياءذلك، سوى األ

 ع البخاري وأيب زرعة يف الكالم عن الرجال وإنصافهم:رَ اإلشادة بوَ  .21
 :12/438 البخارياإلمام يف ترمجة 

هللا وال  ىيقول: أرجو أن ألق   أاب عبد هللا البخاري سعت: بكر بن منَي قال 
 .اأحد   تبتُ اغي  ياسبين أن ِ 

ق رمحه هللا، ومن نظر يف كالمه يف اجلرح والتعديل علم دص": معلقا لذهيبقال ا
ُمن ك ُر " :يقولورعه يف الكالم يف الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما 

كذاب،  أن يقول: فالن وقلَّ  ،، وحنو هذا"ِفي ِه نظر  " "،س ك ُتوا ع ن هُ " "،احل ِدي ثِ 
م ه  حديثه نظر، فهو مت َّ  ن يففال :إذا قلتُ  :حىت إنه قال ،احلديثأو كان يضع 

وهذا معىن قوله: ال ياسبين هللا أين اغتبت أحدا. وهذا هو وهللا غاية  ،واه  
 ".الورع

 

 .1/59سَي أعالم النبالء  )1( 
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ُزرعة يف اجلرح  يبأكالم  كثَيا   يُعجُبينقال الذهيب: " ويف ترمجة أيب زرعة الرازي
ُ عليه الور ع وا ،والتعديل  ".حنه ج ر ا حامت، فإ أيب هخبالف رفيق ،م خربةل  ي ِبني 

النقد املوضوعي والبحثي يف زمن الذهيب، وتعر ض  َمن  ظاهرةاختفاء  .13
 ينربي لذلك للمساءلة والتوقيف:

 :12/501املصري الفقه:  يف ترمجة ابن عبد احلكم
وكتاب ، : كتاب يف "الرد على الشافعي"له تصانيف كثَية، منهاقال الذهيب: "

 .ذلك لى فقهاء العراق"، وغَيب "الرد عكتا، و "أحكام القرآن"
بعضهم على بعض يف البحث وىف التواليف،  وما زال العلماء قدميا وحديثا يردُّ 

ولكن يف زماننا قد يعاقب  ،ه العامل، وتتربهن له املشكالتومبثل ذلك يتفقَّ 
التكثر، فيقوم عليه قضاة الفقيه إذا اعتىن بذلك لسوء نيته، ولطلبه للظهور و 

 "!ص العملحسن اخلامتة، وإخال هللا نسأل ،أضدادو 

ولكنها اختفت وِصح يَّة، إجيابية ثقافية الردود العلمية املوضوعية ظاهرة  :التعليق
ستدرك ي  قد الناقد ث أو احملد ِ النحرير ، فالعامل الفقيه وما بعده يف زمن الذهيب

ه ليس دُ ص  فيد، ق  مُ يف أتليف  مويتعقَّبه ،لماءن سلفه أو عاصره من الععلى م  
 .ورفع اإلشكال تعصُّب وإمنا اإلفائدة واإلثراءالسد أو احل
من ينربي لذلك يعترب سي ء  كلُّ فإن  والفكري عصر االحنطاط الفقهي يف أما  

حماكمة من دعوى فتح عليه وقد تُ  ما ال يعنيه،فيل دخَّ ت، ويلظهورل اب  حمالنية، 
االجتهاد، وعدم ق ابب لعصر عن إغال، ولذلك شاع يف هذا االدولة قبل رجال

اخلروج عن املذاهب األربعة، وحترمي التعرُّض أو االستدراك على إمام كبَي مثل 
 الشافعي!!

. 
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 ي مثالب اإلمام أيب حنيفة:و  ر  الرد  على من ي َ .14
 :6/403أيب حنيفة: اإلمام فقيه املل ة يف ترمجة 

 .يفةال على أيب حنناس يف الفقه عيقال الشافعي: ال
وهذا أمر ، ماممة إىل هذا اإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلَّ إلا": معقبا هيبالذقال 

 :ال شك فيه
 ل                                     اج النهار إىل دلي                 * إذا احت* يءان ش                 ذهح يف األ      وليس يص

 ه".عنه، ورمح ين، رضي هللاحتتمل أن تفرد يف جملد هُ تُ َي  وسِ  

حن كتابه يف مثالب اإلمام ن ش  على م   : يرسل الذهيب هنا إشارة إىل الرد  التعليق
 هيلمل، ألن كثَيا من أصحاب احلديث انتقدوا على أيب حنيفة رمحه هللا فةيأيب حن

ألَّف يف مثالبه عبد هللا  نم   ، فأوَّلُ احلديث الصحيح هإىل الرأي والقياس، وترك
، مث احلافظ ضمن مصن فه ابن أيب شيبةو ل يف كتاب السُّنة له، أمحد بن حنب بن

وكتاب العقيلي يف الضعفاء، وفيهما اخلطيب البغدادي يف كتابه "اتريخ بغداد" 
 .النعمان قه أيب حنيفةرع وعقيدة وفِ الكثَي من القدح يف مصداقية وو  

، ألنه مل الم يتناوهلفا، املثالب صفح    عن ذكر هذهاحلافظ الذهيبوقد ضرب 
أهل اخلصومة بني كثَي من أهل احلديث وبني ألن و ا منصفا، نقد   اكن أغلبهت

ويف شأن ودرايته ومدلوله، خصومة علمية يف شأن رواية احلديث  كانت  الرأي
ني خمتلفني بعض اآلراء الفقهية والعقدية، ولكنها مل تكن خصومة بني منهج

 .يف فهم اإلسالم ختالفا جذرايا
 "هتذيب الكمال"من األئمة، فقد نقل املزي يف  كثَي   أاب حنيفة امإلمى اقد زكَّ و 

ابن معني وابن املبارك وابن جريج  تزكيته والثناء عليه عن كثَي من األئمة منهم
واشتغاله فذكروا من سعة علمه وورعه  ويىي بن سعيد القطان والشافعي،
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والثناء عليه قريبا   يفةأيب حن حياةيف ذلك فذكر يف  املزي قد أطالابلعبادة، و 
ف الذهيب كتااب  يف فضائل أيب حنيفة وصاحبيه، ساه من ثالثني صفحة، وقد ألَّ 

  وذكر يف ،"يوسف وحممد بن احلسن وصاحبيه أيب أيب حنيفة مناقب اإلمام"
واملغَية  األعمش مم على أيب حنيفة، منههذا الكتاب ثناء التابعني وأتباعه

 .بة وابن عيينةبن أيب عرو  وشعبة وسعيد

ب على جتاوزه احلد يف اإلمام مالك ابن أنس: "هذا بن أيب ذئ. أتنيب ا51
 قول قبيح حبق إمام عظيم"!، والرد  على أمحد بن حنبل ضمنيًّا:

 :7/143يف ترمجة ابن أيب ذئب: 
"البيعان  :أيخذ حبديثقال أمحد بن حنبل: بلغ ابن أيب ذئب أن مالكا مل 

رع و  مث قال أمحد: هو أ   .هاتب، وإال ضربت عنق فقال: يستتاب، فإن ابخليار"
 !.من مالك ابحلق   ولُ ق  وأ  

ا قال هذا الكالم القبيح يف م  ا كما ينبغي، ل  ع  لو كان ورِ ": قال الذهيب معقبا
 .اإمنا مل يعمل بظاهر احلديث، ألنه رآه منسوخ ك  فمالِ  !إمام عظيم حق  

 ك  القبول، فمالِ ه: "حىت يتفرقا" على التلفظ ابإلجياب و قول   ل  ل به ومح  مِ وقيل: ع  
ا آخر، ، فإن أصاب، ازداد أجر  يف هذا احلديث ويف كل حديث له أجر وال بد  

 ".خطأ يف اجتهاده احلروريةيف على من أ  وإمنا يرى السَّ 

الرمحن ابن أيب ذئب على اإلمام حممد بن عبد  : يف هذا التعقيب رد  التعليق
ق  ت له إذا ه و ستتابت، وإفتائه اباإلمام مالك إمام دار اهلجرة علىه مِ هتكُّ   يفاملدين

ُب منه أن اإلمام أمحد بن حنبل نقل رفض احلديث الصحيح، وأغر  أصرَّ على 
.أكثر ورع ا مأبنه  ووصفههذا القول راضي ا، وأثىن على ابن أيب ذئب   ن م الك 
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ا قال هذا الكالم القبيح يف م  بغي، ل  ا كما ينع  ورِ الذهيب: لو كان  هنا جاء ردُّ ف
أن يصدر هذا الكالم منه،  –إمام أمحد  اي –سيغ ، فكيف تستإمام عظيم حق  

أليست اخلوارج ترى السيف على من أخطأ يف اجتهاده؟!!، ما هذه الكارثة؟! 
 وما هذا اإلجحاف حبق العلماء؟!

سائل من امل ع مع نقده فيما ذهب إليه. اإلنصاف مع اإلمام وكي61
 :الفقهية

 :9/142يف ترمجة وكيع بن اجلراح 
يف احلضر والسفر، وكان يصوم الدهر، وخيتم  اوكيع   بتُ أكثم: صحيىي بن قال 

 .القرآن كل ليلة
هذه عبادة خيضع هلا، ولكنها من مثل إمام من األئمة "قال الذهيب معقبا: 

 ،رن صوم الدهع -السالم الصالة و عليه  -هنيه  األثرية مفضولة، فقد صحَّ 
، ومتابعة السنة "الدين يسر"و ،أنه هنى أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث وصحَّ 

؟! ومع هذا فكان مالزما لشرب وكيع ، وأين مثلوكيع هللا عن ي  ضِ أوىل، فر  
عا ال يف شربه، ولو تركه تورُّ الذي يسكر اإلكثار منه فكان متأو   الكوفة نبيذ

 وقد صحَّ  ،تربأ لدينه وعرضهالشبهات، فقد اس ىن توقَّ لكان أوىل به، فإن م  
موضع هذه األمور، وكل أحد يؤخذ  وليس هذا ،ذكورمي للنبيذ املالنهي والتحر 

وبخ مبا فعله ابجتهاد، نسأل وال يُ  م  من قوله ويرتك، فال قدوة يف خطأ العامل، نع  
 ". هللا املساحمة

، اممسألتني اجتهد فيهيف  على اإلمام وكيع بن اجلراح، لذهيبتقد ان: يالتعليق
 :جيل واالحرتامبمع إعطائه الت



 

 

42 

م القرآن الكرمي يف ليلة واحدة، ت  وم الدَّهر، وخ  وص   ،وىل: الغلو  يف العبادةألا
ختم القرآن يف عن نة وردت ابلنهي عن صيام الدهر، و أن السُّ الذهيب وأوضح 

يها، مع ورود دد فالتشنة، وعدم حسن هي متابعة السُّ أقل من ثالثة أايم، واأل
 مين". عن سنَّيت فليس: "ف م ن ر غب بشكل صريح الرتغيب يف ذلك

الثانية: مسألة نبيذ الكوفة: قال خلدون بن عبد العزيز: "سبب إضافة النبيذ إىل 
ون يف شرب هذا النوع من النبيذ، صُ الكوفة أن كثَيا من علمائها كانوا يرتخَّ 

وهو خلط التمر والزبيب والعسل، من  ،هالنبيذ نوعان: نوع متفق على جواز و 
ختلف فيه هو نبيذ العسل والتني والشعَي والذرة إذا غَي أن يسكر، والنوع امل

إىل وبعض فقهاء الكوفة  وصاحبه أبو يوسففذهب أبو حنيفة  صار مسكرا،
لتقوية البدن، وأال شرب القليل منه الذي ال يسكر، بشرط أن يكون شرابه  ح ل  

ر سكم إىل حترمي كل  املسلمني رب، وذهب اجلمهور من الفقهاء طَّ والهو يشربه للَّ 
 .)1(قليله وكثَيه"

تقي ة إلنقاذ  ابإلجياب. لزوم عذر من أجاب يف امتحان خلق القرآن 71
ر  ف  ص  نفسه، ووَ   ابلتعن ت:له َمن مل يعذ 
 :11/72 يىي بن معنياإلمام يف ترمجة 

أمحد  يقول: كان عة الرازيأاب زر  فظسعت احلا :يد بن عمرو الربذعيسع قال
يىي بن معني، وال عن  يب نصر التمار، وال عنأ ال يرى الكتابة عن بن حنبل

 !ن فأجاب  حِ أحد ممن امتُ 

 

مرجع َي أعالم النبالء"، عزيز خملوطة، "فكر احلافظ الذهيب من خالل تعليقاته يف سخلدون عبد ال )1( 
 .24 ص سابق،



 

 

43 

وال حرج على من أجاب يف احملنة، بل وال  ،قهذا أمر ضي ِ ": قال الذهيب معقبا
 .احلقُّ  وهذا هو، )1( ابآليةال  م  ر ع  يح الكفعلى صر  ه  كرِ على من أُ 

 قيَّة".ولة، وأجاب توة الدَّ ط  نة، فخاف من س  رمحه هللا من أئمة السُّ  يىي وكان
 :13/323ويف ترمجة عثمان بن سعيد الدارمي 

أن ال  يقول: قد نويتُ  عثمان بن سعيد الدارمي سعت: القرابيعقوب  قال
 . قبل ذلكيف  فتوُ  قال:، القرآناب إىل خلق ث عن أحد أج  أحد ِ 

 ".  ينبغيحديثه ال كُ ة فال أبس عليه، وتر  من أجاب تقيَّ ": عقباذهيب مقال ال

حنبل، وأيب زرعة : اشتهر عن كبار أصحاب احلديث مثل أمحد بن التعليق
ن أجاب خبلق القرآن حتت أتثَي ذر م  الرازي وعثمان الدارمي وغَيهم عدم عُ 

أو  تجاج مبروايهتمن ابب عدم االحليس مِ  عنهمترك الرواية والتهديد، و  التعذيب
 هلجرانهم، وإمنا هو من ابب اوال ابب اإلنكار حلديثالتهمة يف صدقهم 

 والتأديب.!!
الذهيب عدم التعنُّت يف ترك الرواية عمن أجاب يف احملنة، ومنهم  يرى اإلمام 

ى وغَيمها، وقد أوص   كبار علماء احلديث مثل يىي بن معني وعلي ابن املديين
ا، ذهيب يعترب ذلك تضييقا للواسع وتعنُّترواية عنهما، ولكن الاإلمام أمحد ترك ال

عمال ابآلية القرآنية اليت بل يقرر أنه ال أبس بذلك حىت لو أكره بصريح الكفر 
 الكبَي بسبب هذا املوقف؟!! مِ ل  أشران إليها يف اهلامش، فلماذا خنسر هذا العِ 

 

 

رِه  و ق  ل ُبهُ  م ن   ِإالَّ  م ن ك ف ر  اِبَّللَِّ ِمن ب  ع ِد ِإمي انِهِ } :هي قوله تعاىلاآلية  )1(  مي انِ  ُمط م ِئن   ُأك  و ل َِٰكن مَّن  اِبإل ِ
ِر ش ر ح   ر  اِبل ُكف  ُم  ع  ص د   .106 آية من سورة النحل ذ اب  ع ِظيم {ا ف  ع ل ي ِهم  غ ض ب  مِ ن  اَّللَِّ و هل 
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 ثالثالفصل ال
 ازنة بني احملاسن واملساوئ(اإلنصاف مع املخالف يف الرتمجة )املو 

قني واملخالفني يف آراء املوافِ  لُ ق  ن   منهجه النقدي  مما يتميز به اإلمام الذهيب يف
  صورة كاملة عنه، وهو طابع  ميقدتل واحد   أو ذكر حماسنه ومساوئه يف آن  املرتجم 

رون على إيراد خ  اآلترامجه، بينما اقتصر  يف كتبه جتده يف كل ترمجة من عام  
لعظمائهم   نوردو يُ ال و بني وغَيه من املتعص   السبكيالتاج هم مثل املدائح يف كتب

 .دح واحدةملخالفيهم كلمة م   نوردو يُ وال واحدة،  د  ق  كلمة ن   
ن أعظم ميزات منهج الذهيب يف الرتاجم أنه يورد مِ ": يقول عبد الستار الشيخ

عد ذلك ة صادقة عنه، مث بني واملخالفني يف املرتجم ليقدم صورة كاملآراء املوافق
ا أو مبالغة، فيكون تقومي الذهيب    تأو تعنُّ ا ف  ي   البا خاصة إذا رأى ح  غ   أيهر ر دِ ص  يُ 

لصاحب الرتمجة خالصة الرأي فيه، كما يصدر حكما يف تقومي حديثه إن كان 
العدل مهما كانت منزلة من أصحاب الرواية، وقد طبع ذلك ابإلنصاف و 

 .)1("اولت الرتاجمام يف كتب الذهيب اليت تنهو طابع عو صفته، و أاملرتجم 

يف الطائفة األخرى بغري إنصاف، وتقرير أن سلمة كل طائفة م  .نقد غلو  1
 العربة بكثرة احملاسن وحسن القصد:

 :20/45يف ترمجة أيب عبد هللا العثماين األشعري 
، وقال ابن اليا يف مذهب األشعريه جبامع القصر وكان غقال ابن اجلوزي: رأيت

ليلة احلشو على ويذكر، وكانت جمالس تذكَيه ق ن يفيت ويناظرعساكر: كا
 طريقة املتقدمني.

 

 .162، مرجع سابق ص "احلافظ الذهيب مؤرخ اإلسالم"عبد الستار الشيخ،  )1( 
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قال الذهيب معقبا: "غالة املعتزلة، وغالة الشيعة، وغالة احلنابلة، وغالة 
ت هبم الدنيا، ة قد ماج  األشاعرة، وغالة املرجئة، وغالة اجلهمية، وغالة الكرامي

التوحيد، عفو واملغفرة ألهل اد وعلماء، نسأل هللا البَّ ياء وعُ وكثروا، وفيهم أذك
ونربأ إىل هللا من اهلوى والبدع، وحنب السنة وأهلها، وحنب العامل على ما فيه من 
االتباع والصفات احلميدة، وال حنب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإمنا العربة 

 حملاسن".بكثرة ا

ل ن كشكل مِ  عصب واإلجحاف مرفوض أبي  : يقرر الذهيب هنا أن التالتعليق
هل القبلة سواء كانت ُسن ية أو غَي سن ية، وينبغي الرباءة من ذلك، من أائفة ط

من  ةرباءالمجيع أهل التوحيد وأهل القبلة يستحقون االحرتام واإلنصاف مع وأن 
 .، فالعربة بكثرة حماسن املرتجمالبدع

ب مع وصفه ابلتشيع وترك .وصف الكليب بكثرة العلم ومعرفة األنسا2
 ته:رواي

 :10/101يف ترمجة الكليب 
الكليب العالمة األخباري أبو النضر حممد بن السائب بن بشر قال الذهيب: "
 ."إال أنه شيعي مرتوك احلديث ،ا يف األنسابكان أيضا رأس  ،  الكليب املفسر

 بعدم الثقة:يف ابإلمامة مع اهتامه . وصف ابن اجلهضم الصو 3
 :17/275اجلهضم  ة ابنيف ترمج

علي بن عبد هللا بن  أبو احلسن، ابحلرم، الصوفية مام الكبَي، شيخخ اإلالشي"
األسرار "ليس بثقة، بل  ف "هبجةاجملاور، مصن ِ  احلسن بن جهضم اهلمذاين

 ب".هم أييت مبصائمتَّ 
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العارفني والدهاء والفضيلة واألدب  . وصف ابن أيب الربكات الصويف بتاج4
 صوف الفاسد:ه ابلتمع عمل

 :ابن أيب الربكات حسن رمجةيف ت 
الشيخ الكبَي املدعو بتاج العارفني حسن بن عدي بن أيب قال الذهيب" 

ا، له فضيلة وأدب وتواليف ة وسو  اء ومهَّ ه  كان هذا من رجال العامل د    ..الربكات
 ."حصرون وجاللة عجيبةباع ال يند، وله أتيف التصوف الفاسِ 

العلم والذكاء اء الشيعة بكثرة رتضى من كبار علمريف امللش  ا ف  . وص  5
التزام و والتبحر يف علوم الكالم واألدب مع وصفه ابلغلو يف الر فض 

 اإلنصاف:
 : 17/589 الشريف املرتضى ترمجةويف 

يف  ألولني، املتبحرينكان من األذكياء االعالمة نقيب العلوية،  " :قال الذهيب
 .!"د، نسأل هللا العفول  ج   مامي  دب، والشعر، لكنه إِ ألواالكالم واالعتزال، 

املنسوبة ألفاظه إىل  جامع كتاب "هنج البالغة" هوقال أيضا: "
، ولكن وال أسانيد لذلك، وبعضها ابطل، وفيه حق   ،رضي هللا عنه علي اإلمام

من هبا، ولكن أين املنصف؟! وقيل بل فيه موضوعات حاشا اإلمام من النطق 
 ".الشريف الرضي هأخيمجع 

مع احلفظ وقوة تبحر وكثرة العلم والذكاء والتفنن احظ ابل. وصف اجل6
 الثقة: وعدم ينقلة الد   جملون و وصفه اب

 :11/527 األديب الفصيح البليغ املعتزل يف ترمجة اجلاحظ
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وكان ماجنا  … كان أحد األذكياء: "العالمة املتبحر ذو الفنون.. و قال الذهيب
 ".!أنه خيتلق هليظهر من مشائ، و ، له نوادرنيالد ِ يل قل

املؤونة، فما روى من احلديث إال النزر  اجلاحظ كفاان وقال أيضا بعد سطور:"
اليسَي، وال هو مبتهم يف احلديث، بلى يف النفس من حكاايته وهلجته، فرمبا 

فنون مة، صاحب ح، ولكنه أخباري عالَّ خه بغَي بدعة أمر واضجازف، وتلطُّ 
 ه".نبني، عفا هللا عهر، وذكاء وأدب اب

" أي يكذب، أنه خيتلق هيظهر من مشائلأقول: هناك تعارض بني قول الذهيب:"و 
لعله أراد أنه مل يتهمه أحد من علماء ف"، هم يف احلديثمبت  وال هو  وقوله:"

 احلديث لندرة روايته لألحاديث.

 ته:ع نقد مصنفالذكاء واحلكمة مايب الفيلسوف اب. وص ف  الفار 7
 :15/416يف ترمجة الفارايب 

قال الذهيب: "شيخ الفلسفة احلكيم، أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان بن 
ابتغى  نِ أوزلغ الرتكي الفارايب املنطقي، أحد األذكياء، له تصانيف مشهورة، م  

 نسأل هللا التوفيق". ، منها ختر ج ابن سيناء،وحار   لَّ اهلدى منها ض  

الفالسفة العلماء من  صف الذهيب هؤالءي الستةاجم : يف هذه الرت التعليق
، مل يهمل دحدح والقوامل املعتزلة والشيعة والصوفية الغالية ابحُلسن والسُّوء!و 

ِف حُّر، ومل خيُ كاء والتب  العلم والذَّ مقامهم من جانبا دون آخر، ذكر ميزاهتم يف 
 .وء اعتقادهم وسلوكهممن سئهم مساوِ أيضا 

نية قاعدة قرآنية دق   الن َّ سنات والسيئات يفواملوازنة بني احل ِل : }رابَّ و ِمن  أ ه 
ُهم مَّن  ِإن أت  م ن ُه ِبِدين ار  الَّ يُ ؤ دِ ِه  ال ِكت اِب م ن  ِإن أت  م ن ُه ِبِقنط ار  يُ ؤ دِ ِه إِل ي ك  و ِمن  

ُل ال كِ و ل و  آم  {، }ِه ق ائِم اإِل ي ك  ِإالَّ م ا ُدم ت  ع ل ي   ُهُم َي  ا هلَُّ ت اِب ل ك ان  خ  ن  أ ه  م ۚ مِ ن  
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ث  رُهُ  ُهم  أُمَّة  ُمق ت ِصد ة  } {،ُم ال ف اِسُقون  ال ُمؤ ِمُنون  و أ ك  ُهم   و ك ِثَي   ِمن   س اء  م ا  ِمن  
ُلون    {، واآلايت يف هذا املنحى كثَية يف القرآن.ي  ع م 

ىل شذوذه واإلشادة بفقهه مع اإلشارة إابن حزم ام ماإل. اإلنصاف مع 8
 وشطحاته:

 :18/191 لظاهريابن حزم ايف ترمجة 

إىل أيب حممد حملبته يف احلديث الصحيح ومعرفته به،  ل  ي  : "ول أان م  قال الذهيب
وإن كنُت ال أوافقه يف كثَي مما يقوله يف الرجال والعلل واملسائل البشعة يف 

ف ره وال أضلله، وأقطع خبطئه يف غَي ما مسألة، ولكن ال أك األصول والفروع،
 عفو واملساحمة وللمسلمني".وأرجو له ال

 مع ذكر تساهله يف الرواية وتشي عه:سابوري . اإلنصاف مع احلاكم الني9
 :17/174يف ترمجة احلاكم النيسابوري 

د هللا احلاكم اإلمام احلافظ الناقد العالمة شيخ احملدثني أبو عبقال الذهيب: "
ل، وكان من ح وعلَّ ل، وصحَّ ج، وجرح وعدَّ وخرَّ  فصنَّ الشافعي النيسابوري...

 ."ع قليل فيهحبور العلم على تشيُّ 
أبو  احلاكم،"قال الذهيب:  يف نقد الرجال"، ميزان االعتدال"ويف كتابه اآلخر: 

 إمام صدوق، لكنه يصحح يف مستدركه، احلافظ، صاحب التصانيف عبد هللا
فما هو  ؟!عليه يتفِ خ   هلدرى ر من ذلك، فما أ  كثِ ساقطة، ويُ  أحاديث

، وإن علم فهذه خيانة عظيمة، مث هو شيعي مشهور بذلك من ذلك جيهل نمم
 .نييخ  ض للشَّ غَي تعرُّ 
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سألت أاب إساعيل عبد هللا األنصاري عن احلاكم أيب عبد  :طاهر وقد قال ابن
 .خبيث هللا، فقال: إمام يف احلديث رافضي

 ."فقط شيعي  ، بل الرجل برافضي  اف، ما صناإل هللا يبُّ ": قال الذهيب معقبا
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 الرابعالفصل 
 كفريالت  رفض و على اإلجحاف واملبالغات  الرد  

 دوِ ان  انقال مُ الذهيب مل يكن يف ترامجه احلافظ اإلمام أن نوضح يف هذا الفصل 
ني، السمز الغث من     صَيفيا انقدا، مييكان   لب ،ملا ينقلهمقلدا اتبعا فقط، و 

، ميح ص ب، انئيا عن احليف واجلور، بعيدا عن التعصُّ واخلرز من اجلوهر الثمني
 .األقوال، ويصو ب املقاالت

اد النقَّ  ل آراء   َّ بيتق  يكن الذهيب الناقد العظيم مل يقول بشار عواد معروف: "
 ابلرغم من ،فيها دائما الطعن ها أون ردُّ مات ال ميكلَّ السابقني ابعتبارها مس  

االجتهاد   ابب  رب  عت  ومدحه الكثَي هلم، وهو هبذا اامه الشديد للثقات منهم حرت ا
ه آلراء  على ذلك ردُّ  يدلُّ ومما  به كل هذه العناية، يِن ال مفتوحا، فعُ قد ما ز  يف النَّ 

 .)1("اد وعدم قبوهلاكثَي من كبار النقَّ 
  السابق.األمثلة يف الفصل  كثَي من هذهوقد سقنا ال أقول:

 على عمر بن اخلطاب: رد  تفضيل عمر بن عبد العزيز. 1
 :5/127يف ترمجة عمر بن عبد العزيز 

عن الزهري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إىل سامل ليكتب إليه بسَية عمر 
يف الصدقات، فكتب إليه بذلك، وكتب إليه: إنك إن عملت ]ابن اخلطاب[ 

 عند هللا خَيا ورجالك، كنت   ورجاله يف مثل زمانكعمر يف زمانه  لِ م  ثل ع  مب
 .من عمر

 

 120:، مرجع سابق صبشار عواد معروف، "مقدمة سَي أعالم النبالء" )1( 
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 حاشى !ا من عمر؟ يكون خَي  هذا كالم عجيب، أّنَّ ": قال الذهيب معق با
ين إبسالم عمر؟ الد   زُّ ، ولكن هذا القول حممول على املبالغة، وأين عِ !!وكال

فتوحات عمر شرقا ن عمر؟ وأين ق الشيطان مِ ر  ا؟ وأين ف   وأين شهوده بدر  
 ".  لكل شئ قدرال هللا وقد جع !وغراب؟

: هذا من أغرب ما قاله بعض العلماء للسلطان واخلليفة األموي عمر يقالتعل
على وجه اجملاملة، هذا قوله سامل بن عبد العزيز عندما استشارهم!، ورمبا محل 

قد يف زمن عمر بن عبد العزيز  رة احلق ِ د  نني ونُ ايعين أن اختالف الزمأنه كان أو 
 احلالتني فاملقولة هذه يف كال ، ولكنأجر الفاروقا أكرب من قيمة وأجر  عطيت

، غَي مقبولة، وجيب نقدها.  هفوة وغلو 

 . رد مقالة عكرمة يف متشابه القرآن وأن هللا يضل  به الناس:2
 :5/33يف ترمجة عكرمة التابعي 

 .به لَّ ضِ هللا متشابه القرآن ليُ  منا أنزلعن عكرمة قال: إ السختياينأيوب  عن
هدي به ، بل إمنا أنزله هللا تعاىل لي  !رديئة هذه عبارة": معقبا ل الذهيباق

 ."وجل يف سورة البقرة به إال الفاسقني، كما أخربان عز لُّ املؤمنني، وما يضِ 

 التفسَي عن ابن عباس.: هذه أيضا هفوة أخرى من هذا التابعي رواية التعليق
ت  حمُّ ك م ات  ُهنَّ أُمُّ آاي  ي ك  ال ِكت اب  ِمن ُه ُهو  الَِّذي أ نز ل  ع ل  فقد قال تعاىل: }  

ت ش اهِب ات  ۖ ف أ مَّا الَِّذين  يف قُ ُلوهِبِم  ز ي غ  ف  ي  تَِّبُعون  م ا ت ش اب ه  ِمن ُه اب ِتغ اء  ال ِكت اِب و أُخ ُر مُ 
ن ِة و اب ِتغ اء  أت  ِوي ُ ۗ و   ِإالَّ اِلِه ۗ و م ا ي  ع ل ُم أت  ِويل هُ ال ِفت    ال ِعل ِم ي  ُقوُلون  آم نَّا بِِه الرَّاِسُخون  يف َّللَّ

 {.ل ب ابِ ُكل  مِ ن  ِعنِد ر ب ِن ا ۗ و م ا ي ذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو األ   
ضل به الناس مجيعا، وقد قال كي يليقول الذهيب: فكيف ينزل هللا املتشابه   

م  ۖ و أ مَّا الَِّذين  ك ف ُروا ف  ي  ُقوُلون   أ نَُّه احل  قُّ ِمن رَّهب ِِ ف أ مَّا الَِّذين  آم ُنوا ف  ي  ع ل ُمون  }تعاىل: 
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ِدي بِِه ك ِثَي ا ۚ و م ا ُيِضلُّ بِهِ م اذ ا أ ر اد  اَّللَُّ  ا م ث ال  ُۘيِضلُّ بِِه ك ِثَي ا و ي  ه   ِإالَّ  هِب َٰذ 
 {.ال ف اِسِقني  

 شرح فضائل اإلمام علي :ابن شد اد يف متن يه أن يقتل بسبب مبالغة . رد  3
 :489/  3بد هللا بن شداد مجة عيف تر 

ن على املنرب مِ  أين قمتُ  سعت عبد هللا بن شداد يقول: وددتُّ قال عطاء: 
فضائل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، مث أنزل،  غدوة إىل الظهر، فأذكر  

 ". فيضرب عنقي
 ."هذا غلو وإسراف": ذهيبقال ال

، وال ةوغَي واقعيَّ  ارايء  اعتبارها  الذهيب هذه املقولة من اببقد انت: رمبا التعليق
يف عدم جواز ذكر فضائل علي  أو منافرة الذهيب من  بُّ أعتقد أن انتقاده يصُ 

ذلك، وقد أشران إىل بعضها فيما ضد يدل على ذلك، ألن استقراء تعقيباته 
 سبق.

ة أهنا مجعت علوم مسروق التابعي حول وصفه لسورة الواقعبالغة . رد  م4
 اآلخرين وعلوم الدنيا واآلخرة:األو لني و 

 :68/  4يف ترمجة مسروق 
لم الدنيا واآلخرة، رين، وعِ لني واآلخِ لم األوَّ علم عِ ه أن ي  ن سرَّ قال مسروق: م  

 .فليقرأ سورة الواقعة
م ما يف السورة من مجل لى املبالغة، لعظهذا قاله مسروق ع": قال الذهيب معلقا

ر وحضور، ر وتفكُّ أي: يقرأها بتدبُّ  "رأ الواقعةيقفل"ومعىن قوله:  .ارينر الدَّ أمو 
 "!.ثل احلمار يمل أسفاراوال يكن كم  
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 . رد  مبالغة سعيد بن جبري يف ختمه للقرآن ما بني املغرب والعشاء:5
 :4/325يف ترمجة سعيد بن جبَي 

فيما بني املغرب  ال: كان سعيد بن جبَي خيتم القرآنن إايس، قعن وقاء ب
 .رمضان، وكانوا يؤخرون العشاءشهر والعشاء يف 
هذا خالف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن يف ": معقبا قال الذهيب

 ". أقل من ثالث

 . رد  مبالغة الفقيه الكويف ابن أيب ليلي حول شرب النبيذ:6
 :6/312 ليلى يف ترمجة ابن أيب

 .يشرب النبيذ ال من يز قول  بن أيب ليلى ال جيُ عن سعد بن الصلت، قال: كان ا
 ."و  هذا غلُ ": معقبا قال الذهيب

: قد ذكران التعليق على رد الذهيب على اإلمام كيع يف مسأليت املبالغة يف التعليق
 العبادة والنبيذ الكويف يف الفصل السابق.

 ل  اعة مع العامة قد ختة يف أن شهود صالة اجلم. رد  مبالغة ابن أرطأ7
 ابملروءة:

 :7/72ابن أرطأة ترمجة حجاج يف 
ال تتم  بن عبد احلكم: سعت الشافعي يقول: قال حجاج ابن أرطاة:اقال 

 .مروءة الرجل حىت يرتك الصالة يف اجلماعة
ال يزامحه كي  رب،، ما هي إال احلمق والكِ !لعن هللا هذه املروءة": معقبا قال الذهيب

ط س  ب  ، أو ت ُ ف  ص   ون يف مجاعة يف غَيلماء يصلُّ رؤساء وع دُ السوقة! وكذلك جت  
 !". هللفإانَّ ، له سجادة كبَية حىت ال يلتصق به مسلم
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، كان عاملا فاضال إال أنه ومفتيها احلجاج بن أرطأة قاضي الكوفة: التعليق
يف ترمجته يف ، قال الذهيب وخيالئه فه كثَي من العلماء يف احلديث لتدليسهضعَّ 

"، وهو ي  )1(و  أ  ب  م فيه لِ ل ِ كُ ر العلم، تُ ن حبو كان مستخلص آراء الناس فيه: ""السَي 
". وقد رد  الذهيب يف السِ َي  رتكيف حفظه، ومل يُ  قليل   ص  فيه، ولتدليسه، ولنق  

صلفا، خرج  حجاج نعلى ابن حبان يف قوله يف ابن أرطأة: "كا
سنة  الري   قال: ومات منصرفه من ،القضاءه ان، فوالَّ اسخر  إىل املهدي مع

وابن  وعبد الرمحن، ويىي القطان، ،املبارك ابنُ  هرك  ت ،مخس وأربعني ومائة
وقد  ،د، وهذا ليس جبي ِ نابن حبا كذا قال"، قال الذهيب معقبا: "وأمحد ،معني

 "!!لماءزن العر يف و نعوذ به تعاىل من التهوُّ  .حجاج منا عبارات هؤالء يفقدَّ 
مقولته حول عليه يف  ن الذهيب قد شدَّد النكَيهذا الدفاع عن احلجاج فإ معو  

مع العامة والبسطاء يف املسجد، ألن هذا مما ال عندما يصلي  تهانتقاص مروء
 يقبله املسلم العاقل.!

. رد  مبالغة ابن راهويه حول بعض أئمة السلف والسنة وأن أقواهلم مبثابة 8
 واإلمجاع:السن ة 

 :7/116اإلمام األوزاعي يف ترمجة 
وزاعي ومالك على أمر فهو وري واألل إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثاق

 .ةنَّ سُ 
ه النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء نَّ نة ما س  بل السُّ ": قال الذهيب معقبا

ديثا ة قدميا وحمَّ مجاع هو ما أمجعت عليه علماء األواإل، الراشدون من بعده

 

 واخليالء. والفخر رب  البأو: الكِ  )1( 
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 قول  مجاع من التابعني أو اتبعيهم لاإل عن هذا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذَّ ا إمجاع
 ".مل لهابجتهاده احتُ 

: مثل هذه املبالغات ما زالت موجودة يف أزمنة متأخرة ويف عصران، التعليق
فيكتب أو يقول أحدهم: إذا مل يوافق الشيخ فالن وفالن على هذه املسألة 

جل يطعن فالان الرَّ  مقولتهم: إذا رأيت  مثل أو  ملنهج السلف،فاعلم أهنا خمالفة 
ومبتدع!، فموازنة احلق مع شخص أو شخصني أو  ى  هو  فاعلم أنه صاحبُ 

ين، وبعيدا عن املوضوعية واإلنصاف، فاحلق ما جمموعة معينة تعترب غلو ا يف الد ِ 
 وافق الكتاب والسنة واإلمجاع، وما عدا ذلك فهو اجتهاد.

 أصحاب الشافعيإجحافه وإقذاعه حبق زمالئه من ويطي يف يب الب. أتن9
 :رمحه هللا وحمنته خبلق القرآند بسبب احلسإيذائه توضيح مع 

 :12/60  يف ترمجة البويطي صاحب الشافعي 
ئ الناس من رِ أنه قال : ب   البويطي حدثين الثقة، عن يأبو جعفر الرتمذ قال

  .!!روآخ واملزين ،حرملة :ةدمي إال ثالث
ك العافية، فكالم ربَّ  ل  ، وس  !ويك   ق  استفِ ": ها له التوبيخمعق با موج   قال الذهيب

 .!يع"ادة، فرحم هللا اجلمع فيه س  أمر عجيب، وق   ان بعضهم يف بعض  األقر 

خليفة  العالمة أبو يعقوب، يوسف بن يىي القرشي البويطياإلمام : التعليق
يف حياته، وقام ؛ اختص به منزلة رفيعةافعي من الشاإلمام الشافعي يف مصر، له 

البالد، أئمة تفرقوا يف  ، فتخرج على يديههتتوى بعد وفارس والف  امه يف الدَّ مق
 .ونشروا علم الشافعي يف اآلفاق

تنازع ابن عبد احلكم والبويطي جملس الشافعي فقال عند م ر ض اإلمام الشافعي 
فجاء احلميدي وكان مبصر  ،لكوقال اآلخر كذ ،البويطي: أان أحق به منك
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ليس أحد من  البويطي،ي: ليس أحد أحق مبجلسي من فقال: قال الشافع
 .يف مصر، فحسده العلماء يب أعلم منهأصحا

إن ابن أيب ": "االنتقاء يف فضائل الثالثة الفقهاء"كتاب   قال اإلمام ابن عبد الرب
نة رجه يف وقت احملويعاديه، فأخ البويطي الليث احلنفي قاضي مصر كان يسد

ج من أصحاب رُ من مصر إىل بغداد، ومل خي   ج  خِر أُ  نالقرآن فيم  مسألة خلق يف 
 وابنُ  ،أبو بكر األصم]أي وشي به[ ا عى به أيض  كان ممن س  شافعي غَيه. و ال

 ؤاد القاضي املعتزل ورأس فتنة القول خبلق القرآن وأصحابه، وابنُ أيب دُ 
 ".!مك  صم واحل  هللا اخل  ين، وحرملة، والشافعي، واملز 

ن ر م  وهذا كثَي يف احملن اليت جتري للعلماء فإن أكثيب: "يقول: حممد علي اخلط
، وهو !ا على الرائسات واملناصبس  ا وتنافُ ان حسد  ر  ق   يسعى فيها يكونون من األ  

 ".!!، ونسأل هللا العافية!أمر عجيب حقا
عندما امُتحن يف قا وأتلُّم ا رُّ حت  هذا الكالم اإلمام البويطي أقول: وهلذا قال 

وا به، وأنه من أجله، وأعلن أن املزين وحرملة وآخر وشيف السجن  القرآن ومات
 .!! رحم هللا اجلميع،عنهم ولن يعف

 احلافظ ابن اجلوزي:على ذم  . الرد على من زعم أن العلماء أمجعوا 10
 :21/383اجلوزي ترمجة أيب الفرج ابن يف 

مه وعقله أحد يعتمد عليه يف دينه وعل اجلوزي: ما رأيت قال السيف عن ابن
 راضيا عنه.

 .!"اعتبار هبم  عنه فالإذا رضي هللا"قال الذهيب معقبا: 
. 
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وتعصبهم على واألشاعرة . الرد على غلو  أصحاب احلديث من احلنابلة 11
 احلافظ أيب نعيم:

 :17/459يف ترمجة أيب نعيم األصبهاين احلافظ 
 يف كواينالذ  اين يقول: حضرت جملس أيب بكر: سعت الفرسقال السِ لفي

 فلما فرغ من إمالئه قال إنسان: من أراد أن يضر جملس أيب ،صغري مع أيب
نعيم فليقم، وكان أبو نعيم يف ذلك الوقت مهجورا بسبب املذهب، وكان بني 

فقام  وصداع طويل، ،وقيل وقال ،ب زائد يؤدي إىل فتنةاألشعرية واحلنابلة تعصُّ 
 لرجل يقتل.اد ا، وكصحاب احلديث بسكاكني األقالمإليه أ

قال الذهيب معقبا: "ما هؤالء أبصحاب احلديث، بل فجرة ظلمة، أبعد هللا 
 هم".!!شرَّ 

 حيىي بن عمار الذي كان غاليا يف اإلثبات يف الصفات: . الرد على غلو  21
 :17/481يف ترمجة يىي بن عمار السجستاين 

يؤول به ذلك إىل  ثكان يىي متحرقا على املبتدعة واجلمهية حبي"قال الذهيب: 
 !!جعل هللا لكل شيء قدر ا".جتاوز طريقة السلف، وقد 

 يف قوله مع الرد على مهام يف حكمه ابلضالل: ة. تصويب أيب عوان31
 :12/219يف ترمجة أيب عوانة الوضاح الواسطي 

فقال ل: اي  هو مريض أعوده،مهام بن يىي و عن أيب عوانة، قال: دخلت على 
جل قد األ فقلت: إنَّ ، ولدي الصغار غ   أن ال مييتين حىت يبلُ هللا أاب عوانة، ادعُ 

 .!!يف ضاللك منه، فقال ل: أنت بعدُ  غ  ِر فُ 
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سابق، ولكن وإن كان  ر  د  بئس املقال هذا، بل كل شئ بق  ": قال الذهيب معقبا
عا الرسول هللا صلى د  ، فلبقاء قد صحَّ ا ولعاء بطُ فإن الدُّ رغ منه، ل قد فُ ج  األ
فقد يكون  .تُ ثبِ و ما يشاء ويُ ل العمر، وهللا ميحُ و بطُ  عليه وسلم خلادمه أنس   هللا
اب، كما أن طَيان العمر قد يكون جم   اء  ع  شروطا بدُ ول العمر يف علم هللا م  طُ 

 تابُ والك ،عاء"الدُّ  إال القضاء   أبسباب جعلها من جور وعسف، و"ال يردُّ 
 ".ر َّ ول فال يتغياأل

نخلَ ا وكل  . نقد الس  14 املصري مع الفقيه احملد ث ألمحد بن صاحل  ش 
 اإلنصاف معه:

 :12/173يف ترمجة أمحد بن صاحل املصري 
: يقول عبد هللا بن حممد بن سلم املقدسي سعت : ابن عدي قال

ويونس  ،"عمرو بن احلارث" كتابحبرملة، فكتبت عنه   مصر، فبدأت متُ دِ ق  
ثين، فحملت  فلم يد ِ  صاحلبن أمحد  والفوائد، مث ذهبت إىل بن يزيد

، ومل ض  ر  ي    وليتين مل أخرقه فلم ،يونس، فخرقته بني يديه  أرضيه بذلك كتاب
 . يدثين

أبو سعيد بن  . صدق!نعوذ ابهلل من هذه األخالق": معقبا قال الذهيب
، فلو قدح يف عدالته بذلك، "رب  غَي الكِ  تهمل يكن له آف"حيث يقول :  يونس

 ."فإنه إمث كبَي

، كان أحد احلفاظ أمحد بن صاحل املصرى أبو جعفر الطربى احلافظ: تعليقلا
قال احلافظ أبو بكر فلم يُ ق ب ل منه، يف عدالته األعالم، جرحه النسائي 

منه  يوانل النسائ ،وشراسة اخللق رب ُ يقال كان آفة أمحد بن صاحل الكِ  :اخلطيب
مد بن دى سعت حمن عقال اب. فذلك الذي أفسد بينهما ،جملسه فاء يفج
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من جملسه  يالنسائ د  رِ جملس أمحد بن صاحل وطُ  حضرتُ  :هارون الربقى يقول
 .)1(م فيهلَّ فحمله على أن تك  

الذي ال يليق و بشأن هذا السلوك اخلشن،  الذعاا وهلذا وج ه له الذهيب نقد  
 قه.لُ وء خُ قدح عدالته بسبب سُ جواز  ابلعلماء، مع تنويهه على عدم

ل فيه بَ ق  الم يف الرجال أمر اجتهادي ال ي   لتعديل والكوا .اجلرح15
 التحامل:

 :11/82يف ترمجة يىي بن معني 
يقول  ا قط  أحد   يقول: ما رأيتُ  الروميابن  سعت ور:عبد اخلالق بن منصعن 

 . يىي، وغَيه كان يتحامل ابلقول احلق يف املشايخ غَي
اله غَي مقبول، وإمنا ق الروميبن عبد هللا  هذا القول من": قال الذهيب معقبا

عي العصمة يف أئمة اجلرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس ابجتهاده، وحنن ال ندَّ 
هم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على أ، وأشدُّ هم خطرُ ند  صوااب، وأ  

، بناجذيك، وال تتجاوزه، فتندم عضض عليهك به، وافتمسَّ   رح  أو ج   تعديل  
ابريها، فوهللا لوال  القوس   عطِ العناء، وأ   عنك   منهم، فال عربة به. فخل ِ  شذَّ ن وم  

املنابر، ولئن خطب خاطب من أهل ت الزاندقة على اظ األكابر خلطب  احلفَّ 
بعة ما يف اإلسالم وبلسان الشريعة، وجباه السنة وإبظهار متاالبدع، فإمنا هو بس  

 ".نجاء به الرسول، فنعوذ ابهلل من اخلذال

فضي إىل رأي اخلوارج: "جواز الترب ك يقد  ةالناس ابلبدع ي  م  .التشدد ورَ 16
 وسلم:واالستشفاء بفضالت النيب صلى هللا عليه 

 

 طبقات الشافعية الكربى للتاج السبكي. )1( 
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 :11/212يف ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل 
النيب صلى هللا قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: رأيت أيب أيخذ شعرة من شعر 

، وأحسب أين رأيته يضعها على عينه، لهاعليه وسلم فيضعها على فيه يقب  
ه ويغمسها يف املاء ويشربه يستشفى به، ورأيته أخذ قصعة النيب صلى هللا علي

وسلم فغسلها يف حب  املاء مث شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي 
 به، وميسح به يديه ووجهه.

أل ثبت أن عبد هللا س، وقد على أمحد؟! رُ املنكِ  عُ ين املتنط ِ معلقا: "أ قال الذهيب
احلجرة النبوية؟  يلمس رمَّانة منرب النيب صلى هللا عليه وسلم وميسُّ أابه عمن 
رى بذلك أبس ا. قال الذهيب: " أعاذان وإايكم من رأي اخلوارج ومن فقال: ال أ
 البدع"!!.

من احلافظ الذهيب له " هذا التعقيب البديع  قال خلدون عبد العزيز: :التعليق
تنب ه له، وذلك عندما يسارع بعضهم ما يُ قلَّ  الكبَية، يكشف لنا عن أمر  اللته د

ابلبدعة، واهتامهم ابخلروج عما عليه السلف رضي إىل اإلنكار، ورمي اآلخرين 
آلاثر نكر على الذين يتربكون ابوقد اعترب احلافظ الذهيب أن الذي يُ  هللا عنهم.

دهم يف الدين، اخلوارج يف تشد   على هنجوقع يف البدعة، وسار النبوية هو الذي 
 )1(ومسارعتهم لرمي اآلخرين ابلكفر وغَي ذلك من التهم الباطلة".

من أجل احلماس والتفسيق والتكفَي ل: وهلذا فلنحذر أن نسارع يف التبديع أقو 
وللشرع مقاصد،  ،م قواعدولكن للعلأمر حممود، التحم س للدين ، فينللد ِ 

 .!باحثوللظروف م
. 

 

مرجع خلدون عبد العزيز خملوطة، "فكر احلافظ الذهيب من خالل تعليقاته يف سَي أعالم النبالء"،  )1( 
 .36 ص سابق،
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 لتكفري:ل الذهيب ضرف
ابن خزمية ملن يرفض استواء هللا على عرشه، اإلمام . نقد تكفري 71

 لغلظة:ووصف قوله ابلفج  وا
 :14/373ابن خزمية األئمة إمام يف ترمجة 

ه فهو  استوى فوق سبع ساواتمن مل يقر  أبن هللا على عرشه قد قال ابن خزمية: "
 ، وكان ماله فيئا".كافر حالل الدم

يب معقبا: "من أقر بذلك تصديقا لكتاب هللا وألحاديث رسول هللا الذهقال 
إىل هللا ورسوله، ومل خيض يف  )1(ضا معناهصلى هللا عليه وسلم وآمن به مفو  

بثبوت ذلك يف التأويل وال عم ق فهو املسلم املتبع، ومن أنكر ذلك فلم يدر 
هللا على كل مسلم   يعفو عنه، إذ مل يوجبالسنة فهو مقص ر، وهللاالكتاب و 

ا غَي سبيل السلف ف  ما ورد يف ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وق   حفظ 
 ص فأمره إىل هللا، نعوذ ابهلل من الضالل واهلوى.الصاحل، ومتعقل على الن
ثَي من ج  ال حتتمله نفوس كفهو ف –وإن كان حق ا  –وكالم ابن خزمية هذا 

 ."اءمتأخري العلم

رهم ابن بتدعة، خاصة اجلهمية منهم، وقد كفَّ حول تكفَي امل: هناك نزاع التعليق
ر اليهود ف  فَي مثل كُ هل هذا التكاملبارك وأمحد وطائفة من أهل احلديث، ولكن 

إن اإلمام أمحد دعا للخليفة  ؟!، يقول اإلمام ابن تيمية: "واملشركني والنصارى
ن ضربه وحبسه، ، ممغَيهيدعو لو خلق القرآن يف حمنة  هي كان ميتحنالعباسي الذ

ر، ف  واستغفر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إىل القول الذى هو كُ 
ز االستغفار هلم؛ فإن االستغفار للكفار ال ين عن اإلسالم مل جي ُ ولو كانوا مرتد ِ 

 

 .هجه فيهاسيأيت تفويض الذهيب ملعاين الصفات هلل يف الفصل الثامن وبيان من )1( 
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واألعمال منه ومن غَيه من  ز ابلكتاب والسنة واإلمجاع، وهذه األقوالجيو 
القرآن  :ني من اجلهمية، الذين كانوا يقولوننِ مل يكفروا املعيَّ هنم يف أاألئمة صرية 

 ...".خملوق، وإن هللا اليرى يف اآلخرة
صفات لذهيب يف تعقيبه على ابن خزمية أبن إطالق الكفر على من ينكر ر ايقر 

كثَيا من   يتوخيلذهيب يف هذا الفصل ال ينبغي، وهلذا ترى احلافظ ا هللا متأوال
 .على املبتدعة ومنكري الصفات التكفَي لفظإطالق 

 والتعقيبات الالئحة أيضا تنحو هذا املنحى.

 ت هللا اخلربية:اس السر اج ملن ال يقر بصفا. نقد تكفري احلافظ أيب العب18
 :14/396العباس السر اج ترمجة أيب يف 

 ضحك، وينزل كل ليلة إىلب وي  ج  ع  هللا تعاىل ي   قال السراج: من مل يقر  أبن 
: "من يسألين فأعطيه"، فهو زنديق كافر، يستتاب، فإن السماء الدنيا فيقول

 وال يدفن يف مقابر املسلمني.اتب وإال ضربت عنقه، وال يصل ى عليه، 
ر إال إن علم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قاله، كفَّ قال الذهيب معقبا: " ال يُ 

ن اعرتف أن هذا حق، اية، وإإن جحد بعد ذلك فهذا معاند نسأل هللا له اهلدف
ولكن ال أخوض معانيه فقد أحسن، وإن آمن وأو ل ذلك كلَّه أو أتو ل بعضه 

 وفة".فهو طريقة معر 

 القول خبلق القرآنف عن . نقد تكفري احلافظ أمحد بن صاحل للمتوق   19
 :ابلنفي واإلثبات

 :12/176  بن صاحل دأمحاحلافظ يف ترمجة 
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ن كالم هللا، وال يقول بن صاحل عمن قال: القرآ قال أبوداود: سألُت أمحد
، والشاك  كافر.  خملوق وال غَي خملوق، فقال: هذا شاك 

، ا ال ينسب إليه قولع  هو ساكت، ومن سكت تورُّ معقبا: "بل قال الذهيب 
 ا مزراي على السلف فهذا مبتدع".ومن سكت شاك  

ل لبشر املريسي،  املبتدع ببدعته مثل تكفري أمحد بن حنبتكفري . نقد20
 :من املسلمني القبلة وتوضيح خطورة تكفري أهل

 بشر املريسي املعتزل: يف ترمجة
فقال: ل عن الصالة خلف بشر املريسي، : سئل أمحد بن حنبقال أبوبكر األثرم

 ال تصل  خلفه.
ليس هو مثل الكافر األصلي،  ،تلَّ ر ببدعة وإن جف  "من كُ قال الذهيب معقبا:  

هلل ورسوله، واليوم اآلخر، ، واجملوسي؛ أىب هللا أن جيعل من آمن ابوال اليهودي
كمن عاند ،  ضل، وابتدعوإن ارتكب العظائم، و ، ى، وحج، وزكىوصام، وصلَّ 

 ".وأهلها الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع، وكفر، ولكن نربأ إىل هللا من البدع

 حىت يتضح كالمه: ةوالباطنين التسرع يف تكفري أهل الشبه ر متحذي. ال21
 :14/345 يف ترمجة احلالج املصلوب

لك اي  ينبغي"ما  بتكفَي الباطنية: عسر  تالحول قال الذهيب بعد تعليق طويل 
فقيه أن تبادر إىل تكفَي املسلم إال بربهان قطعي؛ كما ال يسوغ لك أن تعتقد 

هذا، وال هذا؛ ن قد تربهن زغله، واهنتك ابطنه وزندقته؛ فال العرفان والوالية فيم
فهو كذلك؛ ألهنم شهداء هللا يف  احلا  حمسنا ؛بل العدل أن من رآه املسلمون ص

ضاللة، وأن من رآه املسلمون فاجرا  أو منافقا  أو  ع علىجتتم أرضه؛ إذ األمة ال
وطائفة من األمة تثين  مبطال ؛ فهو كذلك، وأن من كان طائفة من األمة تضلله،
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ينبغي أن اثلثة تقف فيه وتتورع من احلط عليه؛ فهو ممن عليه، وتبجله، وطائفة 
إسالمه  ؛ ألنجلملةعنه، وأن يفوض أمره إىل هللا، وأن يستغفر له يف ا يعرض

أصلي بيقني، وضالله مشكوك فيه؛ فبهذا تسرتيح، ويصفو قلبك من الغل 
 ".للمؤمنني

 ين إىل ما ال حيمد عقباه من املزالق:اس للد   . رمبا آَل احلم22
 :17/41يف ترمجة احلافظ ابن مندة األصفهاين 

االعتقاد األصبهاين بسبب املنافرة الشديدة بني ابن مندة وأيب نعيم الذهيب ساق 
ابن مندة كان أثراي حنبليا وأيب نعيم كان أشعراي، وأنه مت طرد طلبة  حيث أن

 من جملس ابن مندة.علم دخلوا على أيب نعيم 
ة فيقع ىل الغضب واحلدَّ ل األمر ابملعروف بصاحبه إقال الذهيب معقبا: "رمبا آ

 ".عي يف الد موالس التفكرييف اهلجران احملرم، ورمبا أفضى إىل 
 ول: قوله "التفكَي" كذا فيما وقفت عليه من املطبوع من "سَي أعالم النبالء"قأ

على عدد ممن نقلوا يف اإلنرتنت وقفت  لكن، و خاصة يف طبعة الرسالة احملققة
، وهو السياق األقرب إىل املراد، وهللا بدل التفكَي (السَي" فكتبوا )التكفَيمن "
 أعلم.

يب احلسن األشعري، هب أهل السنة وأهل القبلة هو مذ. عدم تكفري أ23
 وإليه ذهب ابن تيمية:

 :15/89يف ترمجة أيب احلسن األشعري 
 :هقيبيال وهي اثبتة رواها ،كلمة أعجبتين لألشعري تُ رأيقال الذهيب: "

يقول : ملا قرب  زاهر بن أمحد السرخسي أاب حازم العبدوي، سعت سعت
 غداد، دعاين فأتيته، فقال : اشهد  بب يف داري احلسن األشعريأيب  لج  حضور أ  
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حد، يشَيون إىل معبود وا ألن الكل   ،ا من أهل القبلةر أحد  أين ال أكف ِ  عليَّ 
 ت".تالف العباراوإمنا هذا كله اخ

مه يف أواخر أايَّ  ابن تيمية دين، وكذا كان شيخناوبنحو هذا أ  ": هيبقال الذ
ال " :ليه وسلمصلى هللا عال النيب ا من األمة، ويقول: قأحد  ر يقول: أان ال أكف ِ 

 م".سلمن الزم الصلوات بوضوء فهو مُ ف   "،يافظ على الوضوء إال مؤمن

 :لفظيأو خالف  وأنه خفيف "إرجاء الفقهاء" صطلحمير . تقر 24
 :9/435يف ترمجة عبد اجمليد ابن أيب رواد 

 . اإلرجاءعامة ما أنكر عليه  ي:ابن عد قال
عبد  ، وكان وكيع ما رأيت أخشع هلل منل:  احلماهارون بن عبد هللا وقال
 .أخشع منه اجمليد

ا، خبالف م  دَّ السنة جعله مقمع إمامته يف  وكيع خشوعال الذهيب معقبا: "ق
 وإايكم من خمالفة السنة، وقد  أعاذان هللا -عفا هللا عنه  -خشوع هذا املرجئ 

، وهو قوهلم: ؟!ا   بذهم دَّ َي من علماء األمة، فهال عُ كان على اإلرجاء عدد كث
، مع اعرتافهم أبهنم ال يدرون مبا ميوت عليه "أان مؤمن حقا عند هللا الساعة"

عب من قول فر أو إميان، وهذه قولة خفيفة، وإمنا الصن كُ املسلم م
والزكاة، إن اإلميان هو االعتقاد ابألفئدة، وإن اترك الصالة  :املرجئة غالة

لي الزاين، ومجيع هؤالء يكونون مؤمنني كاموشارب اخلمر، وقاتل األنفس، و 
املتواترة، الشفاعة  وا أحاديثفردُّ  ،اون أبد  بُ عذَّ اإلميان، وال يدخلون النار، وال يُ 

 ن"!.على املوبقات، نعوذ ابهلل من اخلذال طريق   عِ فاسق وقاط روا كلَّ س  وج  
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 :5/233مان يف ترمجة محاد ابن أيب سليو 
م هُ ا يف أصحابك، فخالفت   إمام   ا، وكنت  رأس   قال معمر: قلت حلماد: كنت  

ا يف ون رأس  كُ أن أ  من  خَي   ا يف احلق ِ ا، قال: إين أن أكون اتبع  ت اتبع  ر  فصِ 
 .الباطل

ل مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو حتوَّ ]محاد[ يشَي معمر إىل أنه " :قال الذهيب معقبا
ميان إقرار ابللسان، ويقني الصالة والزكاة من االميان، ويقولون: اإلون أهنم ال يعدُّ 

 ل: الن قارجاء م  اإل إن شاء هللا، وإمنا غلوُّ  يف القلب، والنزاع على هذا لفظي  
 ".العافيةيضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل هللا 

، وأحسن ما العقدية ضجَّة املسائل أكثرن مسألة اإلميان واإلرجاء مِ  :التعليق
، وعمل   ن قال: اإلميان قول  م  من قال: " قولين ابملرجئ والسُّ  التعريف قيل يف

أن كل تفريع  م  ل  واع ."وآخره لهأوَّ  كل ه اإلرجاء خرج من فقد زيد وينقص،ي  
فقد اعترب ، أما مرجئة الفقهاء قول ألهل السنةيف هذا فإمنا  واجتهاد داخل  

فقهاء املراد هبم لإلرجاء، و الواضحة أيضا من قول أهل السنة رغم موافقته 
ن، د ابن أيب سليمامحاإبراهيم التيمي، و ومنهم  ،ا ابإلرجاءقالو هورين مشوعلماء 

 ل الصاحل منم  خرجوا الع  أ  و لكوفة م من علماء اصاحباه وغَيهوأبو حنيفة و 
 رفضوا استثناء اإلميان.اإلميان، و 

اإلميان "فقال: يف عقيدته املشهورة احلنفي الطحاوي اإلمام ذهب  لكوإىل ذ
، أصله سواء يف وأهله واحد كله واإلميان ،والتصديق ابجلنان هو اإلقرار ابللسان

 ."تقىم ابخلشية والوالتفاضل بينه
إن اخلالف بني مجهور أهل "ن أيب العز احلنفي يف "شرح الطحاوية": بقال ا  

 السنة وأيب حنيفة وأصحابه خالف لفظي، والنزاع نزاع   يف أمر  اسي لفظي ال
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بة، يقولون: األعمال واج أن كال  من الطائفتنيإذ  يرتتب عليه فساد  يف االعتقاد
ومن ترك  ،لواجبات أثيب عليهافعل ا وكال  من الطائفتني يقولون: إن املسلم إذا

، ولكن النزاع ب ويقام عليه احلد  رمات فإنه يعاق  لواجبات أو فعل احملشيئا  من ا
قال ابألول  !ن اإلميان أو ليس إبميان؟بينهم يف أنه هل هذا الواجب هو م

 ".وقال ابلثاين أبو حنيفة وأصحابهمجهور أهل السنة، 
عضلة، ما املرجئة، فليسوا من هذه البدع املوأ"هللا: وقال اإلمام ابن تيمية رمحه  

ون إال من دُّ ع  هل الفقه والعبادة، وما كانوا ي ُ بل قد دخل يف قوهلم طوائف من أ
"وهلذا  وقال أيضا::  "ظ أمرهم مبا زادوه من األقوال املغلظةلَّ أهل السنة، حىت تغ

ر يكف ِ  ، وهلذا ملنيودِ  دخل يف إرجاء الفقهاء مجاعة هم عند األمة أهل علم  
ع األقوال د  ن بِ قهاء، بل جعلوا هذا مِ جئة الفا من مر من السلف أحد   أحد  

اللفظ  ، لكنع العقائد، فإن كثَيا من النزاع فيها لفظي  ن بد  واألفعال، ال مِ 
يقول خبالف قول هللا املطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس ألحد أن 

ن أهل اإلرجاء إىل بدع أهل الكالم م ورسوله، ال سيما وقد صار ذريعة  
ذلك اخلطأ اليسَي يف اللفظ سببا خلطأ وإىل ظهور الفسق، فصار وغَيهم، 

 ".عظيم يف العقائد واألعمال

صلى هللا عليه وسلم زايرة قرب النيب  همنع . الرد على ابن تيمية حول25
 :اء والصاحلنيوقبور األنبي

 :4/484عنهم أيب طالب رضي هللا  يف ترمجة احلسن بن احلسن بن علي  بن
أنه رأى رجال وقف على البيت الذي فيه قرب  سن بن عليحلاسن بن احل عن

 تفعل فإن فقال للرجل : ال النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه،
يت عيدا، وال جتعلوا بيوتكم ذوا بيال تتخ  ":رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 ".فإن صالتكم تبلغين ،حيث ما كنتم يَّ قبورا، وصلوا عل
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سن يف فتواه بطائل من الداللة، احل هذا مرسل، وما استدلَّ با: "هيب معققال الذ
وىب له، فقد ه فيا طُ ا على نبي        يل  ص  ا مُ م  ل ِ س  ليال مُ سة ذ  جرة املقدَّ فمن وقف عند احلُ 

ى ن صلَّ على م  دة زائذلل واحلب، وقد أتى بعبادة زايرة، وأمجل يف التأحسن ال
ي الزائر له أجر الزايرة وأجر الصالة عليه، واملصل   ذِ إ، عليه يف أرضه أو يف صالته

  .عليه يف سائر البالد له أجر الصالة فقط
صلوات هللا  -ن زاره عليه عشرا ، ولكن م  ة صلى هللا ى عليه واحدفمن صلَّ 

 ل   يشرع، فهذا فع  الزايرة، أو سجد للقرب أو فعل ما ال وأساء أدب   -ه علي
ل االنزعاج ملسلم، ، وهللا غفور رحيم، فوهللا ما يصُ ق  رفب م  علَّ ئا فيُ ا وسي  ن  حس  

ه املعيار       فحب ،لهولرسو هلل  والصياح وتقبيل اجلدران، وكثرة البكاء، إال وهو حمب  
 .ل الناروالفارق بني أهل اجلنة وأه

ل إىل قبور األنبياء واألولياء، لئن احالر   رة قربه من أفضل القرب، وشدُّ فزاي 
وا الرحال إال دُّ ال تشُ   ":نه غَي مأذون فيه لعموم قوله صلوات هللا عليهأ نام  سلَّ 

 ه وسلم مستلزم لشد  صلى هللا علي ناالرحال إىل نبي دُّ فش  د"، إىل ثالثة مساج
بعد إىل حجرته إال  صول  إذ ال وُ  ،نزاع وذلك مشروع بالحل إىل مسجده، الرَّ 

ة صاحب املسجد، رزقنا مث بتحيَّ  ة املسجد،مسجده، فليبدأ بتحيَّ الدخول إىل 
  ".آمني ،هللا وإايكم ذلك

النيب صلى هللا عليه عصره مبنع قصد زايرة : انفرد اإلمام ابن تيمية يف التعليق
، واجلويين من الشافعية ،ن املالكيةوسلم حيث تبع يف ذلك القاضي عياض م

وقد اختلفت "قال الشوكاين يف "نيل األوطار":  .يه بسبب ذلكولكن ُشنِ ع عل
أهنا إىل  فذهب اجلمهور :أقوال أهل العلم يف زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم

 :وقالت احلنفية، إىل أهنا واجبة وبعض الظاهرية كيةوذهب بعض املال، مندوبة
 .بة من الواجباتقري إهنا
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املعروف بشيخ اإلسالم إىل أهنا غَي  )1(فاملصنحفيد  وذهب ابن تيمية احلنبلي
واجلويين  ، وروي ذلك عن مالكمشروعة، وتبعه على ذلك بعض احلنابلة

 ".والقاضي عياض
د ، وشدَّ لى ابن تيمية يف هذه املسألةولذلك ردَّ الذهيب بشكل غَي مباشر ع

 .ولو بقصدها مصلى هللا عليه وسلاملصطفى  على أمهية زايرة قرب

الزايرة، أو سجد للقرب أو  ن زاره وأساء أدب  م  على قول الذهيب: " الثاين قالتعلي
 :"، وهللا غفور رحيمبرفق   م  علَّ ئا فيُ ا وسي  ن  حس   ل  فعل ما ال يشرع، فهذا فع  

لدعاة  زيز: "ما أعظم هذه النصيحة الغالية املوجَّهةبن عبد العقال خلدون 
الها غ  ، وما أ  !كروف والنهي عن املناإلسالم، والذين يرصون على األمر ابملعر 

علو هبا آفاقه ونظراته إىل سامية رابنية يتسع هلا صدر املؤمن، وت  ت من توجيها
ء املسيئني ابتداء من وابط مشرتكة جتمع مع هؤال، فال ينسى ر  ؟!مستوى بعيد

واألمة الواحدة، ال يتاج األمر إلشهار سيف إلميان والعقيدة، وانتهاء ابألخوة ا
هم القاسية الشديدة الت ءلشرك، وتسليط معاول هدم عقائد اآلخرين، وإلقاا

عظيم  على جهل   لم وأكرب املصائب والذي يدلُّ الظُّ  عليهم. وإنه ملن أشد ِ 
ل اآلايت الواردة يف أحوال املشركني مية الرحبة أن حُتم  حبقائق عقيدتنا اإلسال

ين تصدر عنهم بعض ني، الذاجلاهل ذم  عقيدهتم الباطلة على بعض املسلمنيو 
 .)2(األفعال اخلاطئة"

 

 

يخ عبد السالم ابن تيمية جد  شوهو " كامحيف األ "منتقى األخبارف كتاب يراد به املصن ف مصن )1( 
 اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية.

 93السَي"، مرجع سايق ص: علىخلدون عبد العزيز: "ِفكر الذهيب من خالل تعليقاته  )2( 
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 الفصل اخلامس
 نقد املصادر واملؤل ف   ات وتقييمها

، وال تقليد النقلة، نيثِ مل يكن عنده مجود احملد ِ يشتهر اإلمام احلافظ الذهيب أنه 
د الذكاء، صايف القرية، متفرد ميق الفكر، متوق ِ ر، ع  ظ  بل كان فقيه النَّ 

ا خالف املنهج، حريصا على صحة ما ينقله، ونقد م تقلَّ الشخصية، مس
، ولذلك مل يقتصر يف فكره النقدي على نقد الرجال وأقواهلم وأفكارهم الصواب

 ات والكُتب وتقييمها.بل تعدَّى ذلك إىل نقد املؤلَّف
ني ابلنقد كل العناية مام الذهيب من املعني ِ ان اإلك  يقول بشار عواد معروف: "

به، ولذلك  ف الكتب النافعة اخلاصةتبه، وألَّ ا يف كُ مكاان ابرز  يتل حبيث صار 
كتابه النفيس "سَي أعالم النبالء" خاصة   وجدانه عظيم االهتمام به يف كتبه

 .به، واعتربه جزءا أساسيا من منهجه يف أتليف الكتامارسه يف كل مادت
لفكري املتصل تكوينه اوالذهيب إمنا ينطلق يف هذه العناية وذاك االهتمام من 

نبوي الشريف وروايته وداريته، والذي يؤكد ضرورة تبيني أحوال بدراسة احلديث ال
أن  حلقُّ وا...الرواة، ودرجة الوثوق هبم بتمييز الصادقني منهم عن الكاذبني

من أرقي املناهج العلمية اليت مل  تعدُّ ثني اخرتعوا مناهج للبحث العلمي احملد  
 .)1("ال يف عصور متأخرة جدان إيعرفها األوربيو 

ى ذلك إىل مل يقتصر نقد الذهيب على الرجال حسب، بل تعدَّ و  ضا: "وقال أي
رف اليوم بنقد طالعها أو خيتصرها أو أيخذ منها، وهو ما يعقد املوارد اليت يُ ن  

سنة  املتوىف اء" البن اجلوزي    عفاب "الضُّ لكت هُ دُ املصادر، من ذلك مثال نق  

 
 .118 النبالء" مرجع سابق ص:قدمة كتاب سَي أعالم بشار عواد معروف، "م )1(
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من كتابه  ابن بن يزيد العطارلذي اختصره وذيل عليه، فقال يف ترمجة أا ه 597
لضعفاء" ومل يذكر فيه ا: قد أورده أيضا العالمة ابن اجلوزي يف "ميزان االعتدال
 .)1("عيوب كتابه يسرد اجلرح ويسكت عن التوثيقوهذا من  ،أقوال من وثقه

 البن إسحاق: كتاب املغازي والسرينقد   .1
 بن إسحاق صاحب السَي:يف ترمجة ا

من الواهي من الشعر، ومن  "السَية"إىل ما يف  يىي القطان رأشاقال الذهيب: "
ة مجَّ  أحاديث ةف منها ذلك حلسنت، ومثَّ ذ  ، فلو ح  بعض اآلاثر املنقطعة املنكرة

ب، واملغازي ينبغي أن تضم إليها وترتَّ  ابلسَيةق يف الصحاح واملسانيد مما يتعلَّ 
 ".ئل النبوة " لهيف " دال اإلمام أبو بكر البيهقي لب هذاوقد فعل غا

 :6/116ويف ترمجة موسى بن عقبة 
فإنه رجل  موسى، عليكم مبغازي :يقول مالكا سعت :قال حممد بن طلحةعن 

هللا عليه  صلى-رسول هللا ن شهد مع ، ليقيد م  على كرب السن  ثقة، طلبها 
  .ر غَيهر كما كثَّ ومل يكث   -وسلم
ر كثَّ  ابن إسحاق وال ريب أن اق،اببن إسح هذا تعريض":  الذهيب معقباقال 
ح، رج  ها أ  فُ ذ  ح، وأبشعار غَي طائلة، ح  ل  م  ها أ  أبنساب مستوفاة، اختصارُ  لوطوَّ 

ه ابُ الصحيح مل يكن عنده، فكتع أنه فاته شيء كثَي من ح، موآباثر مل تصحَّ 
  .، ورواية ما فاتهوتصحيح   إىل تنقيح   حمتاج  

ليس ابلكبَي، سعناها، وغالبها  فهي يف جملد موسى بن عقبة، وأما مغازي
وقد أحسن يف  ،ةصحيح ومرسل جيد، لكنها خمتصرة حتتاج إىل زايدة بيان وتتمَّ 

 ". دالئل النبوةاملسمى بكتاب "يف أتليفه  البيهقيأبو بكر  عمل ذلك احلافظ
 

 .61املصدر نفسه ص: )1( 
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قدم وأهم كتب السَي : كتاب "السَية النبوية" البن إسحاق من أالتعليق
يف  هذا الكتابهلذا فقد انتشر مصادرها،  شك من أهم  والتاريخ، وهو بال 

عديدة  يدرسه الدارسون من نواح ،عصره، وما تاله يف شرق األرض وغرهبا
، كتاب آخر يف السَية  من العناية والرعاية مامل يلقه الكتاب ولقي، ث اقدمي ا وحدي

دالئل ب املغازي للواقدي، واتريخ الطربي، والومت التخريج عليه من قبل كتا
 النبوية للبيهقي.

ه ؛ إذ 218وىف عبد امللك بن هشام املت العالمةن ُعين هبذا الكتاب ن أبرز م  مِ و  
أيضا وهو  والزايدة عليه، وهلذا انتشر كتابهوتنقيحه حاول هتذيب الكتاب 

 .ر بسَية ابن هشاممشهو 
اق لوجود أشعار واهية، وأخبار منقطعة انتقد الذهيب كتاب سَية ابن إسح

نكرة، مع فواته الشيء الكثَي من األخبار، واحتياجه الرتتيب والتنقيح م
لبيهقي يف  احلافظ اابألخبار الصحيحة من استخرج عليه والتهذيب، وأن أفضل 

 كتابه "دالئل النبوة".
ر بينها طبعة داعدة طبعات، من البن إسحاق ة النبوية سَي الطبع كتاب 

 حقيق أمحد فريد املزيدي.م بت2004الكتب العلمية يف بَيوت عام 

 . نقد كتاب الفنت لإلمام نعيم بن محاد:2
 :27/  9 يف ترمجة نعيم بن محاد: 

ق د  ص نَّف  و   -يعين نعيم بن محاد  -د  أ ن  ي  ت جَّ بِهِ ال  جي ُو ُز أل ح  ": قال الذهيب
ِ "ِكت اب    ".ِبع ج اِئب  و م ن اِكَي   ف أ ت ى ِفي ِه  "الِفت 
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لسوء حفظه يف الرواية مؤلِ ف الكتاب نعيم بن محاد غَي حمتج  به : التعليق
 "الرجال الكامل يف ضعفاء"ذكر احلافظ ابن عدي يف كتابه و  وروايته املناكَي، 

 .فيه، وهلذا خلص الذهيب رأيه اداألحاديث  اليت أخطأ فيها نُعيم بن محَّ 
 منو خاصة يف مصر، با!!،غريا واج  وراج ر   ،طباعته بكثرة   تمت "لفتا"وكتابه يف 

مثل هذا  رُ زهَيي، ولكن الغريب نش  أمني طبعة حمققة بتحقيق سَي  طبعاته
هذا ، وكنُت أرى بني العامة! صحيحةالكتاب الذي يتضمن رواايت غيبية غَي 

 يف السودان ويف غَيهالشوارع يباع يف أرصف  ر سنواتقبل عش الكتاب
 بطبعات شعبية متنوعة.!!

 لتفسري الكبري املنسوب ألمحد بن حنبل وإبطاله:ب ا. نقد كتا3
 يف ترمجة عبد هللا بن أمحد بن حنبل:

ن يف الدنيا أحد أروى عن مل يك: أبو احلسني أمحد بن جعفر بن املنادي قال
ألنه سع منه "املسند" ، وهو ثالثون ألفا ،   دعبد هللا بن أمح أبيه من

 . وعشرون ألفاالتفسَي"، وهو مائة ألف و"
على بن حنبل  ألمحد  ما زلنا نسمع هبذا " التفسَي الكبَي قال الذهيب معقبا: "

َي قد سع من هذه، وهو كب ابن املنادي ألسنة الطلبة، وعمدهتم حكاية
ا أخربان عن بن أمحد، لكن ما رأينا أحد  عبد هللا  وعباس الدوري، ومن هجد ِ 

و كان له وجود، أو لشيء كراسة منه، ول  التفسَي" ، وال بعضه والوجود هذا "
منه لنسخوه، والعتىن بذلك طلبة العلم، وحلصلوا ذلك، ولنقل إلينا، والشتهر، 

فمن بعده يف  ابن جرير صيله، ولنقل منهيف حت البغداديني ولتنافس أعيان
لتفسَي مائة يف ا أمحد يقتضي أن يكون عند اإلمام -وهللا-، وال تفاسَيهم 
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هذا يكون يف قدر "مسنده " ، بل أكثر ألف حديث، فإن ألف وعشرون 
 .ابلضعف
ا مهذاب عن املشاهَي، لو مجع شيئا يف ذلك، لكان يكون منقح   أمحد مث اإلمام

، بل حجمه، ولكان يكون حنوا من عشرة آالف حديث ابجلهدفيصغر لذلك 
 أقل .

مل يصنفه  ، وهذا كتاب "املسند" لهكان ال يرى التصنيف أمحد اإلمامإن مث  
أن به، وال اعتىن بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء، وأيمره  وال رتَّ هو، 

لتفسَي" ال وجود له  وهذا "ا ".ضع هذا يف مسند فالن، وهذا يف مسند فالن"
 مل تزل دار اخللفاء، وقبة اإلسالم، ودار احلديث، دادفبغ وأان أعتقد أنه مل يكن،
يف سائر األعصار، وله تالمذة كبار، فيها معظما  أمحد وحملة السنن ومل يزل

وأصحاب أصحاب، وهلم جرا إىل ابألمس، حني استباحها 
ابن  تفسَي " ببغداد شتهروجرت هبا من الدماء سيول، وقد ا املغول جيش
له العلماء، وسارت به الركبان، ومل نعرف مثله يف ، وتزاحم على حتصي"جرير
 ا".ين جملدمنه، وهو يف عشر  وال ألف قبله أكرب ،اهمعن

 . نقد كتاب "فصوص احل َكم" البن عريب الطائي الصويف:4
  :23/48يف ترمجة ابن عريب الطائي 

يف  فما ،فيه   ر  اليفه كتاب "الفصوص" فإن كان ال كفُ أ تو د  ر  ن أ  " مِ قال الذهيب:
 ابهلل".! ، نسأل هللا العفو والنجاة، فواغواثهالدنيا كفر  

 ابن عريب الطائي الصويف كتاب  حمليي الدين م" صوص احِلك  : كتاب "فُ التعليق
األسرار  هفُ ، ويتناول مؤل ِ طويلة رونمنذ قُ   الرتاث اإلسالميكبَيا يفأاثر جدال  

أسرار  ني اليت تتكلم عاإلسالم التصوف ن أعظم كتبترب مِ ع  ، وي ُ الكربىهلية اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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، وعالقة واإلنسان والكون هللا :األنبياء والرسل مبينة احلقائق الوجودية الثالث
 .الكون ومع خالق الكون اإلنسان مع

ه منذ قدمي الزمان، وأفىت العلماء املسلمني عُ ن   م  الكتاب و هذا وقد مت حرق 
الشعراين أن الكتاب الوهاب د فرايت تلك املقاالت، وذهب بعضهم مثل عببك

 ، والكتاب منشور ومطبوع.، وليس له!دس  على حمي الدين ابن عريب

 ام أيب حامد الغزايل:. نقد كتاب "إحياء علوم الدين" لإلم5
 :19/327 الغزاليف ترمجة أيب حامد 

من األحاديث الباطلة مجلة، وفيه  أم ا يف كتابه "اإلحياء" ففيهقال الذهيب: "
ثَي، لوال ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق احلكماء ومنحريف خَي ك

زل به القرآن، الصوفية، نسأل هللا علما انفعا، تدري ما العلم النافع؟!، هو ما ن
قوال وفعال، ومل أيت هني عنه، قال عليه ه وسلم وفسره الرسول صلى هللا علي

"، فعلالصالة والسال يك اي أخي بتدبر  م: " فمن رغب عن سنيت فليس مين 
كتاب هللا، وإبدمان النظر يف الصحيحني وسنن النسائي ورايض النواوي 

السفة، ووظائف أهل الرايضيات، وأذكاره، تفلح وتنجح، وإايك وآراء عبَّاد الف
اب طيش رؤوس أصحاب اخللوات، فكل اخلَي يف متابعة ان، وخطوجوع الرهب

 هدان إىل صراط املستقيم".نيفية السمحة، فواغواثه ابهلل، اللهم ااحل

: كتاب "إحياء علوم الدين" أليب حامد الغزال كتاب كبَي الفائدة يعين التعليق
عة أقسام، فه على أربه مؤل ِ    بف والفقه والعقيدة، رتَّ ابلرتبية واألخالق والتصوُّ 

كات، مثل عجائب القلب ورايض مث املهل ،مث العادات ،وهي أحكام العبادات
مث املنجيات، كالتوبة،  ،ات شهوة البطن والفرج، وآفات اللسانالنفس، وآف

 آلايتما ورد من ااملؤلف وختمه بذكر املوت. يذكر  والصرب، واخلوف من هللا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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أثورة من السلف واحلكماء والفالسفة األقوال امل، و النبوية ، واألحاديثالقرآنية
والكتاب مليء  ،لكرد فيها من شواهد الشرع والعقل يف كل ذواألنبياء وما و 

 .ابألحاديث املوضوعة و الضعيفة، وأغاليط الصوفية وترهاهتم
ا، اليت مل يعزها أبد  وقد حاول العلماء قدميا وحديثا ختريج أحاديث الكتاب 

األحاديث  "طبقات الشافعية"ترمجة الغزال من السبكي يف فجمع اتج الدين 
يف خترجيه  كتاب  ف أحسن   فألَّ جيد هلا أصال، مث جاء احلافظ العراقي  اليت مل
يف ختريج ما يف اإلحياء من  األسفار يف محل األسفار ملغين عن"ا :بعنوان

جاء الزبيدي ابن حجر العسقالين عليه أشياء، مث  "، مث استدرك احلافظاألخبار
فاستدرك على احلافظ  الدين"، حتاف السادة املتقني بشرح إحياء علومإفألف "

 ة.العراقي أشياء كثَي 
ومنهجه الفلسفي، ف منافرته للتصوُّ طبيعة الذهيب للكتاب إمنا جاء من  دُ ق  ون   

 رح يف الفصل التاسع.شمفصل األثري الذي اقتفاه ، وسيأيت هلذا املنهج 

 لصفا":كتاب "رسائل إخوان ا. نقد  6
يف ذم الفالسفة كتاب "التهافت"  : " قد أل ف الرجليف ترمجة الغزال وقال أيضا
وارهم، ووافقهم يف مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ومل وكشف ع
ب إليه ب ِ قل، وحُ ابآلاثر، وال خربة ابلسنن النبوية القاضية على الع لم  يكن له عِ 
ضال، وج ر ب  ُمرد، وان الصفا"، وهو داء عُ ر يف كتاب "رسائل إخإدمان النظ

ء، وخيار املخلصني لت لف!، ال، ولوال أن أاب حامد من كبار األذكيام  قت  وسُ 
رُبوا بدينكم من شبه األوائل، وإال وقعتم يف  فاحلذار احلذار من هذه الكتب، واه 

، وليبتهل ليدمن االستغاثة ابهللة والفوز فليلزم العبودية، و احلَية، فمن رام النجا
توىف على إميان الصحابة وسادة إىل مواله يف الثبات على اإلسالم، وأن ي

 ، وهللا املوف ق، فبُحس ن قص د العامل يغفر له وينجو إن شاء هللا".التابعني
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 يشمل ر يف البصرة،سر ي  ظهابطين ، تنظيم ن الوفاالَّ إخوان الصفا وخِ : التعليق
 ،من أهل القرن الثالث اهلجري والعاشر امليالدي فالسفة املسلمني مجاعة من

ذلك املعروفة يف  الفلسفية حلقائققائد اإلسالمية واقوا بني العاحتدوا على أن يوف  
، وكان ""حتف إخوان الصفا:فكتبوا يف ذلك مخسني مقالة سوها ،العهد

 .تنظيمهم يشبه إىل حد كبَي ابلتنظيمات املعاصرة
يف كتابه "اإلمتاع كشف  حيان التوحيدي أاب لكنَّ  أعضائه، يم أساءالتنظأخفا 

وهم: زيد بن رفاعة، وأبو  الرسائل،ي هذه فأساء مخسة من مؤل  عن  "واملؤانسة
 ، والعوقي.املقدسي، وأبو احلسن الزجناين، وأبو حممد املهرجاينسليمان 

الشيعة يف وهو املبدأ الذي يعتمده  ،يف تنظيمهم ة   َّ قيالتَّ  عتمد إخوان الصفاءا
، املرء غَي ما يضمر يف نفسه فس أي إظهاربعض حاالت اخلطر على النَّ 

دة، وبقائه  رواج رسائلهم واستمرار فكرهم لقرون عديوساعدت التقيَّة على 
 الكرماينو  والفارايب كابن سينا لكلِ  الفالسفة الذين أتوا بعدهم، ي  كمنهل ثرِ 

 .وغَيهم ونصَي الدين الطوسي
ابئة   هم مجاعة يف دولة بين بويه ببغداد، وكانوا من الص"ابن تيمية: قال اإلمام 

يفية، وأتوا لني، وبني احلنفة، مجعوا بزعمهم بني دين الصابئة املبد  املتفلسفة املتحن ِ 
 "واجلهل شيء كثَي ن الشريعة، وفيه من الكفرم املتفلسفة وأبشياء مبكال

 (.4/79)جمموع الفتاوى 
ات، واإلمام الذهيب وخالن الوفاء" عدَّة طبع طبع كتاب "رسائل إخوان الصفا

 .املتبع للسنة ومنهجه األثري ،لفلسفةلنافرته انتقد هذه الرسائل من مبدأ م

 نازل السائرين" أليب إمساعيل اهلروي: . نقد كتاب "م7
 :18/509إساعيل اهلروي األنصاري  يف ترمجة أيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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كنه باع فأجاد، ولت  على اال "الكالم ذم ِ "ولقد ابلغ أبو إساعيل يف قال الذهيب: "
، ففيه "منازل السائرين" كتابه س أئمة السلف يفف  شبه ن   ال يُ  س عجيب  ف  له ن   

ة ن  إليه، والسُّ  له ما أشرتُ  له الح  ن أتمَّ شكلة، وم  مُ  أشياء مطربة، وفيه أشياء
 ".د إال على أتسيس الكتاب والسنةج  وق والو  احملمدية صلفة، وال ينهض الذَّ 

آخرون، فإن طائفة من صوفية الفلسفة  : "انتفع به خلق، وجهلأيضا قالو 
 ضعون لكالمه يف "منازل السائرين" وينتحلونه، ويزعمون أنهواالحتاد خي

للكالم  ر  إبثبات نصوص الصفات، منافِ  ، هلج، بل هو رجل أثري  موافقهم، كالَّ 
[ إشارات إىل احملو والفناء، السائرين " ]أي كتابه منازلا، ويف "منازلهوأهله جد  

رد حمو السوى يف اده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ومل يوإمنا مر 
لى تصوف الصحابة والتابعني، ما ح  ما أ  ف يف ذلك، فاخلارج، واي ليته ال صنَّ 

وا عليه، وهم خاضوا يف هذه اخلواطر والوساوس، بل عبدوا هللا وذل وا له وتوكل
فرون، وعن اللغو يف الطاعة مساو من خشيته مشفقون، وألعدائه جماهدون، 

 صراط مستقيم". معرضون، وهللا يهدي من يشاء إىل

 صاحب كتاب "ذم الكالم"،احلنبلي  : أبو إساعيل األنصاري اهلرويالتعليق
األشاعرة ويكف رهم يف ة، وكان يلعن     َي اجلهمية"، كان من غالة املثبتو"تكف

 السائرين إىل احلق املبني" "منازل :ه املثَي للجدل   ف كتاب، وقد ألَّ !بعض األحيان
 نفس.يف التصوف وهتذيب ال

 ،ري صاحب "منازل السائرين"وأما أبو إساعيل األنصاقال اإلمام ابن تيمية: "
مه شيء من احللول العام لكن يف كالمه شيء من احللول اخلاص فليس يف كال

نه مبا يف حق العبد العارف الواصل إىل ما ساه هو: "مقام التوحيد" وقد ابح م
أشياء  "منازل السائرين"يف كتابه  وقد ذكر، مل يبح به أبو طالب لكن كىن عنه
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 توحيد الربوبية مث إىل الفناء يفولكن هو فيه ينتهي  ،ابطلةحسنة انفعة وأشياء 
 ."حتادإىل التوحيد الذي هو حقيقة اال
ه شرح كتابه هذا وهتذيب -تلميذ ابن تيمية  -وقد حاول اإلمام ابن القيم 

ك نستعني(، وإايَّ  دُ بُ ك نعنازل إايَّ  م  ارج السالكني يفد  )م  : ف، فألَّ وترتيبه وتنقيحه
 ان منشوران."املنازل" و"املدارج" مطبوع: أعين نياب الكتال  وكِ 

 . نقد مؤلفات احلافظني ابن مندة وأيب نعيم:8
 :17/41يف ترمجة احلافظ ابن مندة األصفهاين 

س  كتاب كبَي يف اإلميان يف جملد، وكتاب يف النفوأليب عبد هللاقال الذهيب: "
أجاد، وإذا ث وسكت والروح، وكتاب يف الرد على اللفظية، وإذا روى احلدي

أيب نعيم أهنما يرواين  وذنبُ  هُ نده احنرف وحرفش، بلى ذنبُ م من عبو ب أو تكلَّ 
 األحاديث الساقطة واملوضوعة وال يهتكاهنا، فنسأل هللا العفو".

دة صاحب بن منإسحاق الذهيب على أيب عبد هللا حممد  يردُّ : التعليق
أبنه  وصفهاته طائشة، فاته وتعليق، وينتقد طريقة تصنيفه، وأن تبويباملصنفات

 يف تعليقاته، واحلرفشة الغلظة والفظاظة واخلروج عن الالئق. يرفش
ان كالذي  و  ،أيضااألصبهاين واجلزء الثاين من النقد يشمل احلافظ أاب نعيم 

وما  –واين يف مصن فاهتما خصما لدود ا البن مندة، فمن سلوكهما أهنما ير 
 ة واملوضوعة ابألسانيد، وال يوض حاهنا.األحاديث الواهي -أكثرها

والطرباين،  وليس الرجلني وحدمها يف ذلك، فاخلطيب البغدادي، وأبوالشيخ،
هذا  نقد جياب علكن ذلك، و مثل والقضاعي ولفيف من احلفاظ يفعلون 

إذا ساقوا عد الثالمثائة هجرية ب ن جاءخاصة فيمني ثِ أكثر احملد ِ النقد أبن 
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سة السند واحلكم ، فالعمدة على دراتقدوا أهنم برئوا منهاحلديث إبسناده اع
 عليه.

 . نقد كتاب "حقائق التفسري" أليب عبد الرمحن السلمي الصويف:9
 :17/252 يف ترمجة أيب عبد الرمحن السلمي الصويف 

عة، ويف "حقائق تفسَيه" قال الذهيب: "يف تصانيفه أحاديث وحكاايت موضو 
ها بعضهم ا بعض األئمة من زندقة الباطنية، وعدَّ هأشياء ال تسوغ أصال، عدَّ 

يف عرفاان وحقيقة، نعوذ ابهلل من الضالل ومن الكالم هبوى، فإن اخلَي كل اخلَي 
 عني رضي هللا عنهم".متابعة السنة، والتمسك هبدي الصحابة والتاب

يب عبد الرمحن حممد بن احلسني األزدي ألَي" : كتاب "حقائق التفسالتعليق
، ويعد من أمهات الباطنيةأهم تفاسَي الصوفية أحد  الصويف يعترب السلمي

والشَيازي وأضراهبما من املراجع للتفسَي الباطين ملن أتخر عنه كالقشَيي 
 النمط اإلرشادي.، ويفسر القرآن على أقطاب الصوفية

وا فُ وم الظاهر، صن َّ لُ ني بعُ املتوسِ    ا رأيتُ ل مَّ :" يف مقدمة الكتابالسلمي قال قد و 
ر ت وأحكام وإعراب ولغة وجممل ومفسَّ ن فوائد ومشكاليف أنواع القرآن مِ 

، إال جلميع فهم خطابه على حساب احلقيقةوانسخ ومنسوخ ما يشغل منهم 
ا آايت ذُكر أهن تفسَيو  ،اىل أيب العباس بن عطاء آايت متفرقة نسبت تفسَي

منهم يف  قد سعتُ عن جعفر بن حممد )عليه السالم( على غَي ترتيب، وكنت 
ىل مقالتهم، وأضم أقوال املشايخ إأن أضم ذلك  أحببتُ ذلك جزءا  استحسنته، 

احلقيقة اىل ذلك، وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقيت، فاستخرت من أهل 
 ."وهو حسيب ونعم املعني ،يف مجيع ذلك واستعنت به هللا
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يفس ر القرآن على غَي حقيقته، كتابه هذا، لكونه السُّنَّة  وقد انتقد عام ة العلماء 
ن ا ع ل ي ِهم  أ ِن اق   }  قوله تعاىل:مثل تفسَي ُرُجوا ِمن  و ل و  أ انَّ ك ت  ب   تُ ُلوا أ ن  ُفس ُكم  أ ِو اخ 

رُِكم  م ا ف  ع لُ  نفسكم مبخالفة أل: اقتلوا قال حممد بن الفض{، وُه ِإالَّ ق ِليل  ِمن  ُهم  ِداي 
فعلوه  الدنيا من قلوبكم، ما خرجوا حبَّ ا :يأ جوا من دايركم،و اخرُ أهواها، 

 ".لتوفيق والوالايت الصادقةإال قليل منهم يف العدد، كثَي يف املعاين، وهم أهل ا
نزل القرآن أسبحانه وتعاىل اغته، فاهلل ابلقرآن وصي أقول: وهذا ابطل، وتالعب  

 .مفهوم  و  وواضح   بني  مُ بلسان عريب 

 لسنن" البن اجلارود:.تقييم كتاب "املنتقى من ا10
 14/239رود يف ترمجة ابن اجلا

ال  ،"صاحب كتاب "املنتقى يف السنن" جملد واحد يف األحكامقال الذهيب:
ا، إال يف النادر يف أحاديث خيتلف فيها النقَّاد  ".ينزل فيه عن رتبة احلسن أبد 

اخلبَي وهو العارف  –ام الذهيب علق املعلق عليه بقوله: " كالم اإلم: التعليق
يح والتضعيف يف ما حديث أمر اجتهادي يدل على أن التصح –هبذه الصنعة 

، وهذا تعليق بديع، وهذا الوصف يدل ختتلف فيه األنظار، وال ميكن البت فيه"
 حمقق. مرتبة كتاب املنتقى، والكتاب مطبوع لو ِ على عُ 

 مذي:عروف بسنن الرت . تقييم كتاب اجلامع امل11
 :13/256الرتمذي ى  عيسأيبيف ترمجة اإلمام 

علم انفع، وفوائد غزيرة،  "يف "اجلامعقا على سنن الرتمذي: "ذهيب معلقال ال
ره أبحاديث واهية، وس املسائل، وهو أحد أصول اإلسالم ، لوال ما كدَّ ؤ ور 

 ".بعضها موضوع، وكثَي منها يف الفضائل
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خص يف قبول ، ولكن يرت فقههجامعه" قاض له إبمامته وحفظه و وقال أيضا: "و"
 ".وخ  ه يف التضعيف ر  سُ ف  األحاديث، وال يشدد، ون   

: سنن الرتمذي من أهم دواوين احلديث النبوي إن مل يكن أمهها، فهو  التعليق
ن جلامع املختصر من السنن عكتاب علل وفقه وحديث وآداب، وس اه مؤلفه )ا

(، ه العملاملعلول وما عليرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعرفة الصحيح و 
 .فائدة، وأنه أحد أصول اإلسالمالذهيب بغزارة ال وصفههلذا و 

 ،وقال العالمة أمحد شاكر يف مقدمة سنن الرتمذي: " هلذا الكتاب ثالث مزااي
شَيوا الشراح كي يُ على  ب  ع  واه يف الباب، وهذا ص  ن ر  األوىل: ذكر الشواهد وم  
 ة  ثة: احلكم على األحاديث صحَّ والثالالفقهاء، ذاهب إليها، والثانية: ذكر م  

كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم احلديث، خصوص ا علم العلل، و  ..ا.وضعف  
 ".م، وللمستفيد والباحث، يف علوم احلديثم واملتعل   وصار أنفع كتاب للعالِ 

، ي أبنه يتساهل يف رواية األحاديث الساقطةولكن انتقد الذهيب كتاب الرتمذ
سنين أيب داود ره عن رتبة خَّ ي عنده ضعيف، وهذا ما أ  قدلنَّ س اف  لن َّ وأن ا

 والنسائي.

 . تقييم سنن ابن ماجه:12
 :13/278يف ترمجة احلافظ اإلمام ابن ماجه 

 هذه "السنن" على أيب زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال : ابن ماجه: عرضتُّ  قال
مث قال: لعل  ،امع، أو أكثرهالت هذه اجلو أظن إن وقع هذا يف أيدي الناس تعطَّ 

 ".حديثا مما يف إسناده ضعف، أو حنو ذاال يكون فيه متام ثالثني 
 قد كان ابن ماجه حافظا انقدا صادقا، واسع العلم، وإمناقال الذهيب معقبا: "

من املوضوعات، وقول  غض من رتبة "سننه" ما يف الكتاب من املناكَي، وقليل
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ا األحاديث املطرحة الساقطة، ثالثني حديثلاب فإمنا عين -إن صح-أيب زرعة 
 لف".اديث اليت ال تقوم هبا حجة فكثَية ، لعلها حنو األوأما األح

 وقال .الكتب الستة رتبة، وهلذا انتقده الذهيب : سنن ابن ماجه هو أقلُّ التعليق
النفع يف الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة  قويُّ  كتابه كتاب مفيد،ابن األثَي: :"

د به الضعف، فرَّ نقل عن احلافظ املزي أن الغالب فيما ت ا  بل منكرة حىتجد
 ."ضفه غَي واحد إىل اخلمسة، بل جعلوا السادس املوطأولذا مل يُ 

يف السنن جامع جيد،   هكتاب"ابن حجر يف "هتذيب التهذيب": احلافظ وقال 
ي  كان غرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا  حىت بلغين أن السر كثَي األبواب وال

يس األمر يف ذلك على ول، ما انفرد خبطه فيه فهو ضعيف غالبا  يقول: مه
  ."املستعانوهللا  ،ويف اجلملة ففيه أحاديث كثَية منكرة ،إطالقه ابستقرائي

هبا ابن  أقول: وقد مجع احلافظ شهاب الدين البوصَيي األحاديث اليت انفرد
الرتمذي، وأيب داود، والنسائي و ماجه عن الكتب اخلمس: البخاري، ومسلم، 

، وهناك يف زوائد سنن ابن ماجه( وهو مفيدودرسها، ساه )مصباح الزجاجة 
 أحاديث كثَية انفرد هبا ابن ماجه وصححها البوصَيي كما ذكره ابن حجر.

وضيح أنه حيتاج . تقييم كتاب املستدرك على الصحيحني للحاكم، وت13
 إىل حتقيق كبري:
 :17/179احلاكم النيسابوري  يف ترمجة احلافظ

الشيخني"، الذي املستدرك على عت كتاب ": طاليقولسعت أاب سعد املاليين 
 .، فلم أر فيه حديثا على شرطهماصنفه احلاكم من أوله إىل آخره

سعد أن يكم هبذا، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أيب  قال الذهيب معقبا: "
رط أحدمها، ى شرطهما، وشيء كثَي على شبل يف "املستدرك" شيء كثَي عل
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من ذلك أحاديث يف ، فإن يف كثَي بل أقل  ولعل جمموع ذلك ثلث الكتاب 
الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما، ويف الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعة 

و ربعه، وابقي الكتاب من الكتاب إسنادها صاحل وحسن وجيد، وذلك حن
د القلب ببطالهنا،  ذلك أحاديث حنو املائة يشهمناكَي وعجائب، ويف غضون 

سبة إليها ساء، وبكل حال فهو  زءا، وحديث الطَي ابلنكنت قد أفردت منها ج
 ير ا".عمال وحتر  قد اختصرته، ويعوزُ  ،كتاب مفيد

، وخربة طويلة تتبعو  ءعن استقرا ئنبومنصف، يُ جدا : هذا تعقيب مفيد التعليق
ق عليه، ولكن واختصره، وعلَّ  ن اهتم  ابملستدرك م  ىل  و  أ  هو به، فالذهيب  سَّك  فتم  

الذهيب للمستدرك، فاحلافظ الذهيب مل قاعدة مهمة حول تلخيص  هناكنذكر 
على ذلك ختام  ، ويدلُّ بعناية ا دقيقا، ومل يدرسهع  يتتب ع أحاديث الكتاب تتب ُّ 

القول فإن  ير ا"، وابلتالعمال وحتر  د اختصرته، ويعوزُ هو كتاب مفيد ققوله:"
َي ق عليه الذهيب غراسي احلديث الشريف: صححه احلاكم ووافى د  املشتهر لد  

 ، بل األحسن أن يقال: صححه احلاكم ومل يتعقبه الذهيب.دقيق

 :ا. االنبهار مبؤلفات احلافظ البيهقي والتوصية هب14
 :18/165يف ترمجة احلافظ البيهقي 

د ن جوَّ م   غزيرة الفوائد ، قلَّ  ،رتصانيف البيهقي عظيمة القدقال الذهيب: "
 ".للعامل أن يعتين هبا سيما سننه الكبَيفينبغي تواليفه مثل اإلمام أيب بكر، 

، القدر اشتهرت يف اآلفاقجليلة  ألف مؤلفاتالبيهقي أبوبكر اإلمام  :التعليق
 ، والتاريخ، قلَّ والفقه، واألصول، والعقائدحلديث، ، تتعلق ابولقيت كلها القبول

واحلقيقة ، يزةشهادة من اإلمام الناقد الذهيب تعطيه موجد نظائرها، وهذه الأن يُ 



 

 

85 

م عليها، حىت ن تقدَّ أن مؤلفاته ثروة علمية هائلة، سار هبا الركبان، وسبقت م  
 -قال احلافظ السخاوي يف تعليقه على قول العراقي يف النظم :

 فهما  مث ثنلصحيحني أبدأن مث ابلسنن***والبيهقي ضبطا  و واب    
ال حتد عنه هقي فكتاب السنن للحافظ الفقيه أيب بكر البيقال: "ويليها  

يف -كما قال ابن الصالح -الستيعابه ألكثر أحاديث األحكام، بل ال تُعلم  
 لذا كان حقه التقدمي على سائر كتب السنن، ولكن ُقدِ مت تلك ،اببه مثله

 ".لتق دُّم مصن فيها يف الوفاة ومزيد جاللتهم

 عريف حقوق املصطفى" للقاضي عياض:. نقد كتاب "الشفا بت15
 :20/212 مجة القاضي عياضتر يف 

ها وأشرفها كتاب " الشفا" لوال ما قد حشاه تواليفه نفيسة، وأجلُّ  "قال الذهيب: 
ديث وال ذوق، وهللا يثيبه احل له يف فن   ال نقد   ل إمام  م  ابألحاديث املفتعلة، ع  
وكذا فيه من التأويالت البعيدة ، وقد فعل، "شفائه"  نفع بعلى حسن قصده، وي

مبدحة التنزيل عن األحاديث، ومبا  ونبينا صلوات هللا عليه وسالمه غين  ن، ألوا
تواتر من األخبار عن اآلحاد، وابآلحاد النظيفة األسانيد عن الواهيات، فلماذا 

، ولكن ؟!واحلسد ي الغل  ق إلينا مقال ذو ، فيتطرَّ !ع ابملوضوعاتتشبَّ ن اي قومِ 
فإنه شفاء  ،للبيهقي " الئل النبوةبكتاب "دال يعلم معذور، فعليك اي أخي  نم  

 ".ملا يف الصدور وهدى ونور

لقاضي عياض كونه حشا يف كتابه أحاديث على ا: ينتقد الذهيب التعليق
عن مدحه برواايت غَي   عليه وسلم يف غىنطلة، والنيب صلى هللاموضوعة واب

وسلم هللا عليه سَية النيب حممد صلى الشفا  كتابيتناول   ة.غَي صحيحو  تةاثب
قسمه ، حيث مشلت تلك السَية كل ما يتعلق به من صفات خ ل قية وُخلقية
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، والقسم الثاين :مؤلفه إىل أربعة أقسام: األول  :يف تعظيم قدر النيب قوال  وفعال 
فيما يستحيل يف حقه،  :الثا جيب على العباد من حقوقه عليه، والقسم الثفيم

يف تصرف وجوه األحكام على  :لرابع، والقسم اما جيوز، وما ميتنع، وما يصحو 
 والكتاب مطبوع متداول. .من ت  ن  قَّصه أو س بَّه

 . نقد كتاب "مسند أيب حنيفة" للحارثي:16
 :15/425حلنفي يف ترمجة الفقيه أيب حممد احلارثي ا

ما  ،ه، لكن فيه أوابد  وتعب علي ،ماميب حنيفة اإلف مسندا ألقد ألَّ قال الذهيب: 
 ".ام، راجت على أيب حممدمه هبا اإلتفوَّ 

. مسند اإلمام أمحد ديوان عظيم وكنز مثنني، حيتاج إىل حتقيق وترتيب 17
يق وهتذيب رغم حماولة الذهيب أو احلفاظ قبله بذلك، وتوضيح معىن حتق

 الكتب:
 :13/524ل يف ترمجة عبد هللا بن أمحد بن حني

ن عوال شيوخه، ومل زايدات كثَية يف "مسند" والده واضحة ع الذهيب: "لهقال 
أبو  أما احلافظ، فله، فهو حمتاج إىل عمل وترتيبر ترتيب "املسند" وال سهَّ ير ِ 

ابن  وأما، حتريره م على ترتيبه والدِ فروى منه الكثَي يف آتليفه، ومل يق   موسى
ه على على املعجم، ونبَّ  سندامل لذين يفساء الصحابة ا يف أف كتااب  فألَّ  عساكر

ومأل آتليفه منه، مث  ،فطالع الكتاب مرات عدة ابن اجلوزي وأما، ابترتيب الكت
ب، ولكن ب وهذَّ صنف "جامع املسانيد"، وأودع فيه أكثر متون "املسند"، ورتَّ 

 .ما استوعب
ذف ما  به، ويويهذ  به ن يرت  يم م  يوان العظض هلذا الد ِ هللا يقي   فلعلَّ هيب: قال الذ

ه على مرسله، ويوضح حال كثَي من رجاله، وينب  ف، ح ما تصحَّ لِ ر فيه، ويص  كرَّ 
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ب الصحابة على املعجم، وكذلك أصحاهبم وهن ما ينبغي من مناكَيه ، ويرت  ويُ 
به على ء الكتب الستة، وإن رتَّ وس احلديث أبساؤ على املعجم، ويرمز على ر 

عف البصر، وعدم عن ذلك لض   تُ جز  قد ع  ولوال أين  مجيل،  األبواب فحسن
 ك".حيل، لعملت يف ذلرب الرَّ قُ ية، و الن  

مسند اإلمام أمحد من أكرب دواوين اإلسالم، حيث مجع فيه معظم  :التعليق
املسانيد قدرا   صار أعظمو ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم األحاديث الثابتة

 ،أج مع كتب السنة وأوعاها دثون قدميا  وحديثا  أبنهاحملوأكثرها نفعا ، فشهد له 
يدة على الكتب الستة، مجعها احلافظ اهليثمي، ساه )غاية املقصد وله زوائد ج

 .يف زوائد مسند أمحد(
 مل يكن اإلمام أمحد هو الذي وضع املسند، بل كان أيمر ابنه عبد هللا بوضعه

املسند ففيه  له عليه زايدات، أما ترتيبد و وبرتتيبه، ولذا قام عبد هللا بوضع املسن
ند العشرة املبشرين، مث مسند أهل البيت، مث مسند نوع من الصعوبة، فبدأ مبس

عبد هللا بن عمرو بن  ، مثعبد هللا بن عمرابن مسعود، مث مسانيد كل من 
أيب  ، مثعبد هللا بن عباسمنهم ه وأبنائ العباس مسند ، مثوأيب رمثة العاص
 ،مسند املكيني مث ،بن عبد هللا جابر مث ،أيب سعيد اخلدري مث ،أنس مث، هريرة

، مسند الشاميني ، مثمسند البصريني ، مثالكوفينيمسند  ، مثمسند املدنيني مث
 .مع مسند النساء عائشة سند، مث ممسند األنصار مث

، وهذا مما كأو ذا الصحايبهذا مسند مع تكرارات وإدخال أحاديث يف غَي 
، "ملسندا"ون ترتيب ثُ فقد حاول احلفاظ واحملد ِ لعلماء، وكما ذكره الذهيب ه احَيَّ 

، واعتذر الذهيب أيضا أبنه نوى ذلك، ولكن يف ذلك ومل ينجحوا بشكل كامل
 الوهن والشيخوخة حال دون ذلك.
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 ا الساعايت      َّ   أمحد عبد الرمحن البنالعالمة  لشيخااإلمام الذهيب قام عصر وبعد 
الفتح الرابين لرتتيب "ر سنده، ساه مع اختصا ي ا دقيق ا،ترتيب ا فقهبرتتيب املسند 

، وحاول الشيخ العالمة أمحد شاكر "ند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينمس
 ع  اتِ رسالة بتحقيق م  ؤسسة المُ  ت  تولَّ  حىتختريج املسند وحتقيقه فلم يكمله، 

وعمل الشيخ شعيب األرنؤوط بتخرجيه  يف بضع وعشرين جزءا،للمسند 
 وحتقيقه.

 يق الكتب:حتقفائدة يف 
ح ما لِ ر فيه، ويص  به، ويذف ما كرَّ به ويهذ  ن يرت  م  ق  و ل الذهيب: "نستنبط من و 

ينبغي من وهن ما ه على مرسله، ويُ ف، ويوضح حال كثَي من رجاله، وينب  تصحَّ 
أصحاهبم على املعجم، ويرمز  ب الصحابة على املعجم، وكذلكمناكَيه، ويرت  

يت أمهية حتقيق الكتب النستنبط منه "، ستةأبساء الكتب ال وس احلديثؤ على ر 
 تشمل اآليت:

 .خِ س  ومقابلة األصل ابلنَّ  الن ص ي،.إصالح التصحيف، وهو التدقيق 1
 مه ورجاله.ال  ع  . ختريج النصوص وتوثيقه، وترمجة أ  2
 .من الصحة والضعف يان درجاهتا. ختريج األحاديث املوجودة يف الكتاب وب3
 النبوية واآلايت القرآنية.النصوص . عمل فهرس لألعالم، و 4
 لرمز على أطراف األحاديث الواردة وموافقتها لألمهات الستة.. ا5
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 الفصل السادس
 الضعيفةنقد املروايت 

اإلمام احلافظ الذهيب يعترب من نقاد أهل احلديث ومن أبرزهم، وال غرو يف 
هتم وال يتكلمون ابعض احملدثني يف إيرادهم لألحاديث يف مصنَّفانتقاده على 

ديث يف كتبه خاصة يف "سَي األعالم"، مث يعقبها ، فهو يروي األحاعليها
 ابلتصحيح أو الغرابة والضعف.

وذاك الرسوخ  ،هذه املعرفة الرجالية الواسعة الشاملة"يقول عبد الستار الشيخ: 
ا عند احلافظ الذهيب مهارة يف علم احلديث يف علم اجلرح والتعديل قد أنتج

ق على كثَي ممن وتفوَّ  ،ممن عاصره طعة النظَي، فزاحم مبنكبيه كبار األئمةقمن
لك بوضوح يف منهجه يف ن جاء بعده، ويتجل ى ذملسبقه، وأصبح قدوة 

تصحيح احلديث وتضعيفه وخمالفته العلماء يف ذلك، واألحاديث اليت حكم 
عها، ض  ة اليت و  مشديدة يف هذا اجملال، واألصول احلديثية القيبوضعها، وردوده ال
املصطلح، ومباحثه النافعة النادرة، وتنبيهاته الفذة املنثورة يف وتعبَياته البارعة يف 

 .)1(وكثرة تصانيفه القيمة يف هذا العلم العزيزة"بطون كتبه، 
حاديث النبوية مام الذهيب من إيراد األاإل أكثر  ويقول بشار عواد معروف: "

وقد عين  ها، ومنها كتابه "سَي أعالم النبالء".َي الشريفة يف كتبه التارخيية وغ
إىل  سناد واملت ما استطاعدائما ابلتعليق على هذه األحاديث من حيث اإل

الصالح الصفدي: "وأعجبين منه ما يعانيه يف تصانيفه  ذلك سبيال، قال تلميذه
، د ما فيه من ضعف مت أو ظالم إسناه حىت يبني  ى حديثا يوردمن أنه ال يتعدَّ 

يراعي هذه الفائدة فيما يورده". وقد انتقد  هغَي   ر  أو طعن يف رواته، وهذا مل أ  
 

 .133فظ الذهيب مؤرخ اإلسالم"، مرجع سابق ص: عبد الستار الشيخ: "احلا )1( 
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واخلطيب البغدادي، وذنبهما  األصبهاين نعيمأاب  :مام الذهيب احلافظنياإل
 .بروايتهما املوضوعات يف كتبهما وسكوهتما عنها

من أجل  عنها لبنقل األسانيد اليت وردت يف املصادر اليت نقهيب ين الذَّ عُ وأيضا 
ه يراد املصدر حسب، وهي طريقة تعينُ كتف إب، ومل ي  توثيق األحاديث والرواايت
لية اليت اعتمدها املصدر الذي ينقل منه وتتيح له، على تقدمي املصادر األص

 .)1("سنادوللقارئ، الفرصة لتقومي احلديث أو اخلرب استنادا إىل ذلك اإل

 نقد منت احلديث:
رضها اية وحتليلها وع  د مت الرو ق  ن   نهج احلافظ الذهيب ن م  مِ  يقول بشار عواد:

ومعارضتها هبا، ودراسة لغة اخلرب وغَيها، على الوقائع اليت هي أقوى منها، 
واستخدام مجيع الوسائل املتاحة للناقد اليت تثبت دعواه. وقد عين االمام الذهيب 

د مئات الرواايت وأبطلها ر لنوع من النقد عناية ابلغة يف هذا الكتاب، فيف هذا ا
قصد، وقدرة وأسلوبه العلمي املتزن الذي ينبئ عن غزارة علم ونبالة بنقده املتني 

 .فائقة، وسعة اطالع

 .نقد التساهل يف رواية احلديث النبوي من غري دراسة لسنده:1
 :2/602 رضي هللا عنه أيب هريرةالصحايب يف ترمجة 

ث : إين ألحد ِ قولكان ي اب هريرةأ نأ ابن عجالن عن  بن أيوبيىيعن 
 .رأسي عمر لشجَّ  هبا يف زمن متُ ث، لو تكلَّ حاديأ  

 

 بشار عواد معروف، "مقدمة كتاب سَي أعالم النبالء" مرجع سابق. )1( 
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وا لُّ : أقِ يقول -رضي هللا عنه - عمر هكذا هو كان":  قال الذهيب معقبا
وزجر غَي واحد من الصحابة عن ، صلى هللا عليه وسلم احلديث عن رسول هللا

 . ولغَيه لعمر وهذا مذهب ،بث احلديث
مر، كانوا مينعون منه، مع عُ  ولةد  كان اإلكثار من احلديث يف إذا   ؛ عليكفباهلل  

ك ابإلكثار ظنُّ  فما ،مل يشب األسانيد، بل هو غض  صدقهم وعدالتهم وعدم 
هم والغلط، ول األسانيد، وكثرة الو  من رواية الغرائب واملناكَي يف زماننا مع طُ 

ى رواية الغريب والضعيف، م يقتصرون عله     فيا ليت ،نزجر القوم عنه أن ي  فباحلرِ 
واملستحيل يف األصول والفروع املوضوعات واألابطيل  -وهللاِ  -ل يروون ب

 . واملالحم والزهد، نسأل هللا العافية
، فهذا ظامل لنفسه، جان على فمن روى ذلك مع علمه ببطالنه، وغر املؤمنني

كفى به إمثا فهو فاسق،   تاب من ذلك فإن أانب وأقصر، وإالالسنن واآلاثر يست
مبن يعينه على تنقية  سع. وإن هو مل يعلم فليتورع، وليستعن أن يدث بكل ما

البالء، ومشلت الغفلة، ودخل الداخل على  فلقد عمَّ  ،نسأل هللا العافية ،مروايته
 ". ء وأهل الكالماحملدثني الذين يركن إليهم املسلمون فال عتىب على الفقها

 هريرة إبكثاره للرواايت  عليهم كانوا ينتقدون أاببة رضوان هللا: الصحاالتعليق
ة، وخُت ِضع أحاديثه اليت ه بشدَّ دُ ، بل كانت عائشة تنتقِ املسموح وجماوزته للحد ِ 
غَي املنسوبة إىل املصطفى صلى ، ألن كثَيا من الرواايت )1(هالدي يرويها ملعايَي

حاديث يف زمن فة إىل اختالق األسربت إىل األحاديث، ابإلضاهللا عليه وسلم ت
ل بذ  قد ث، وابلتال وتزوير مئات اآلالف من األحادي ، وما بعدهمالتابعني

أصحاب احلديث واحلفاظ جهودا كبَية جدا يف معرفة الصحيح من السقيم، 
 

ز وهو منشور يف موقع مرك ،النبوية( تاملرواي )منهج عائشة الصديقة يف نقد :قارن بكتايب الصغَي )1( 
 .، وهو متوفر على اإلنرتنتتاب للبحوثالك
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والوهم واخلطأ من السليم، ولكن مع األسف استمر بعض احلفاظ يف إيراد 
  متييز ومتحيص.!!م هبذه األحاديث من غَيمصنفاهت

ائها أم مل لذهيب كل من يروي األحاديث الواهية سواء علم بوها يعترب اإلمام اوهن
اد ، عليه التوبة واإلانبة والرجوع إىل النقَّ ما  الِ يعلم جانيا على السُّنَّة وظ  

 واستفسارهم.
حوا جزءا من وكذلك نعى اإلمام الذهيب أصحاب احلديث يف زمانه الذي أصب

تقد على الفقهاء غَي املتخصصني لة، فلماذا ننيف رواية األحاديث الباط األزمة
 الم، فاملشكلة كل املشكلة يف أهل احلديث.!!وعلى أهل النظر والك

الراوي للحديث الضعيف من غري بيان ودراسة جانيا على السنة اعتبار . 2
 احملمدية:

 :8/520يف ترمجة بقيَّة بن الوليد 
ة ما كان يف ن بقيَّ ال تسمعوا م :نة قالابن عيي عن الرازي يىي بن املغَية الق

 . يف ثواب وغَيهة، واسعوا منه ما كان نَّ سُ 
هلذا أكثر األئمة على التشديد يف أحاديث األحكام، ": لقاقال الذهيب مع

ائل والرقائق، فيقبلون يف ذلك      يف الفض -الرتخص  ال كلَّ  -والرتخيص قليال 
ة، واألحاديث       عيث املوضو ، فإن األحادال ما اهتم رواتهضعف إسناده،  ما

إليها، بل يرووهنا للتحذير منها، واهلتك حلاهلا، فمن الشديدة الوهن ال يلتفتون 
ة، خائن هلل ورسوله . فإن كان           نان على السُّ       سها أو غطى تبياهنا ، فهو جدلَّ 

ال لذكر إن كنتم لوا أهل ا        ولكن س ل،        عذر ابجلهجيهل ذلك، فقد يُ 
 ".!!تعلمون

. 
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  " وإنائتين أبحب خلقك إليك أيكل معي هذا الطريلهم . نقد حديث "ال3
 كثرت طرقه:

 يف ترمجة ابن أيب داود وقد مر:
ا يف جزء، فله طرق مجة، وقد أفردهتُّ  -على ضعفه-الطَي  حديثُ قال الذهيب: "

 إن صحَّ  : "تهيف عبار  اودابن أيب د بطالنه، وقد أخطأومل يثبت، وال أان ابملعتقد 
خطئه أجر ، وله على "ة النيب صلى هللا عليه وسلم ابطلبوَّ حديث الطَي فنُ 

واحد، وليس من شرط الثقة أن ال خيطئ وال يغلط وال يسهو. والرجل فمن  
 ."كبار علماء اإلسالم ، ومن أوثق احلفاظ رمحه هللا تعاىل

مروي عن  يث  ل، وهو حدطَي قد سقناه يف الفصل األوَّ : حديث الالتعليق
قال احلافظ ابن كثَي يف  وضعَّفه معظم احملدثني. َية جداأنس بن مالك بطرق كث

ف الناس فيه، وله طرق متعددة، ويف  هذا احلديث قد صنَّ : ""البداية والنهاية"
يف هذا وقال شيخنا أبو عبد هللا الذهيب يف جزء مجعه ، كل منها ضعف ومقال

وه ث من وجويروى هذا احلدي" :حنو مما ذكران طرقا متعددةاحلديث بعد ما أورد 
ا ا ومتن  ضعيفه سند  ه وت  د كبَي يف رد ِ على جملَّ  مث وقفتُ "، ابطلة أو مظلمة

ة احلديث هذا من صحَّ  وابجلملة ففي القلبِ ، مللقاضي أيب بكر الباقالين املتكل  
 ".موهللا أعل ،نظر، وإن كثرت طرقه

عت عن أحاديث وقالعسقالين يف أجوبته ابن حجر  احلافظُ  وقد حس ن احلديث  
وافق  (، رغم أنه يف كتابه )لسان امليزانيف )مصابيح السنة( ووصفت ابلوضع

على إبطاله، وكذا حسنه احلافظ العالئي يف أجوبته عن أحاديث  الذهيب  
 الوضع.وعلى كل فاحلديث ضعيف، ولكن ال يبلغ درجة ، املصابيح

. 
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 السابعلفصل ا
 بال دليلهي والتقليد اجلمود الفق نقد

زيد عليها، ال م   به عناية   ائهالذهيب بعلم احلديث واعتن اماهتممن  على الرغم
إال أنه  ه ه وروحه، وطلب العال والنازل، وحرص على ساعه وفكر  له وقت   ف  ر  وص  

استدراكاته وتعقيباته من كان له اهتمام ابلفقه وأصوله، وقد عرف ت  فيما سبق 
شىت  فقهية وأصولية وحديثية  ه على األئمة والعلماء يف مسائلوردود هفوائدو 

 دور هذا اإلمام يف منهجه النقدي حول الفقه.يف وعقديَّة، وها حنن نفرد 
هرته يف احلديث مل يشتهر الذهيب يف الفقه شُ يقول عبد الستار الشيخ: "

علمية، ومن ته الشخصيَّ  له قد أغفل هذا اجلانب من من ترجَّ م   والتاريخ، ومجيعُ 
ه مل يتوجَّ  ذلك أن اإلمام الذهيب   و اإلشارة العابرة، .. وسببُ عدُ ه عليه فال ي َّ  نب

 اجلانبُ  ا واشتغاال، لذا بقي  ه للقراءات واحلديث والتاريخ طلب  هِ للفقه مثل توجُّ 
 ل عنها فالاء  لشاخمة يتض  اتلك اجلوانب البارزة  يف شخصيته يف ظل ِ  الفقهيُّ 

مل يكن عاملا الذهيب البتة أن اإلمام  هذا ال يعين  يدانيها. بيدأنَّ ضاهيها واليُ 
هه لعلوم أخرى، ألنه يعلم متام اهتمامه وتوج   به، وإن كان جلَّ  اابلفقه أو عارف
ن فقهها ومعرفة مِ  ث الذي ينقل اآلاثر النبوية ويفظها ال بدَّ العلم أن احملد ِ 

 .)1("وإرشادات وتوجيهات أوامر ونواه لوالها، وما تتضمنه مند  م  
 نمم دحاهور عن الذهيب أنه كان شافعي املذهب كما ذكر ذلك غَي و واملش"

الع على االط ِ  ع  ترجم له، وأشار هو إىل ذلك يف مواضع من كتبه، وكان واسِ 
د ه، جي  بكتبا ا أبئمته وأصحاب الوجوه فيه، بصَي  املذهب الشافعي خبَي  

 ها وإصدار رأيه فيها. نقدها وتقومي االطالع عليها، مع
 

 165الذهيب مؤرخ اإلسالم" ، مرجع سابق، ص:احلافظ لشيخ، "عبد الستار ا )1( 
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صف، فكذلك هو يف خ منُ ، ومؤرِ  د  ث انقِ ظنا من سَية الذهيب أنه حمد ِ وكما حف
م كل األئمة، ويرتم  ل على الدليل، ويعظ  حيث دار، ويعو ِ  ور مع احلق  الفقه يدُ 
 .)1("منصف خملص احب حق  كل ص  

إلسالمي يف العامل ا ب الفقهية وأماكن انتشارها.اإلشارة إىل املذاه1 
 :يف زمن الذهيب ار االجتهادفقهي واحنسَ واإلشارة إىل اجلمود ال

 :8/92يف ترمجة اإلمام مالك بن أنس 
ر سُ أليب حنيفة لع   املغرب لو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب يفقال الذهيب: "

ال ب عليه، فعُ وسرقند، لص   ىار خ  ببُ  البن حنبل يتمذهبعليه، كما لو أراد أن 
 وبكل حال   ،وال من اهلندي مالكي ،، وال من املغريب حنفي  حنبلي  جييء منه 

دة، ولو مل يكن له إال حسم مادة ة آرائه مسدَّ امَّ فع   ،ىاملنته   مالك فإىل فقه
ن ا مِ واألندلس وكثَي   املغرب قد مأل هُ ومذهبُ  ،لكفاه ومراعاة املقاصد احليل
  وبعض والكوفة وبغداد ةوابلبصر  اندوالسو  من والي  مالشا وبعض ،مصر بالد

 . خراسان
وكذلك ، ة وتالشى أصحابه وتفانوامدَّ  األوزاعي وكذلك اشتهر مذهب

ن م   وقلَّ  ،اليوم إال هذه املذاهب األربعة وغَيه ممن سينا، ومل يبق   سفيان مذهب
أيب  وانقطع أتباع ،اكما ينبغي، فضال عن أن يكون جمتهد    ينهض مبعرفتها 

ابن  القليل، وبقي مذهبُ إال ]الظاهري[  داود ة، وأصحابعد الثالث مائب ثور
 . إىل ما بعد األربع مائة جرير
لكنه معدود يف أقوال أهل  ن،وابليم ابحلجاز يف الفروع مذهب ة  َّ يديوللزَّ 

ومتابعة  ، وفيه أقوال حسنة،]الظاهري[ داود ة، وال أبس مبذهبكاإلماميَّ  البدع
 

 173ص: ،املرجع نفسه )1( 
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ذوذ يف مسائل ون خبالفه، وله شاء ال يعتدُّ مجاعة من العلمللنصوص، مع أن 
 ب ه!".شانت مذه

على سعة  املذاهب اإلسالمية وأماكن انتشارها تدلُّ  مع: هذه اجلولة التعليق
ة،  دثر إىل املذاهب الفقهية املنأيضا ، وقد أشار اطالع هذا اإلمام الناقد

 قه الظاهري.ندلس، وكذا الفان منتشرا يف الشام واألألوزاعي الذي كملذهب اكا
يف  املذهب الزيدي :ية املوجودة واليت أشار إليها الذهيبمن املذاهب الفقه

اليمن، ولكن عدَّها من ضمن املذاهب املبتدعة كاإلمامية، وهذا إجحاف من 
يف اإلمام الذهيب، فاملذهب الفقهي الزيدي ال خيتلف كثَيا عن املذهب احلنفي 

 زلةت  ع  يدية يف املعتقد مُ الز  :م  ع  م، ن   لكوفة يف الِقد  املذهبني من ا نبعن م  و  فروع، لك  ال
كتب فقهية من أكربها   مأقرب للحنفية، وهل، ولكن يف الفقه هم مثل اإلابضية

املهدي لدين  للعالمة "،مصاراجلامع ملذهب علماء األ لبحر الزخار"ا :وأجل ها
يف شرح منتقى  ار"نيل األوط ر يف كتابِ ك  ا املذهب له ذِ ، وهذمحد بن يييأهللا 

 .، وهو من أهم كتب الفقهمن املذاهب الفقهية" لإلمام الشوكاين ضاألخبار
مان، وال أعرف من أصول مذهبهم ذلك هناك املذهب اإلابضي يف سلطنة عُ وك

الصالة، مثل أصحاب املذهب  أثناءا، سوى أهنم يرسلون أيديهم الفقهي شيئ  
مثل  ضوءيف الو  لنيج  الر ِ وجييزون مسح  بعد الفاحتة،: آمني وال يقولون، ملالكيا

 .ي مدوَّن ومسجَّلمذهب فقههلم  أي اإلمامية أو اجلعفرية وهؤالءاإلمامية، 
اعُتمد فقهي ا يف جممع  املذهب اإلابضيعلي مجعة فإن املصري كما يقوله املفيت و 

ل ، ويف املوسوعة اليت ال يزاية الثمانيةضمن املذاهب الفقه البحوث اإلسالمية
الفقه التابع ملنظمة املؤمتر  يصدرها اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، ويف جممع

 .اإلابضية من ُعمانضر فيها مفيت اإلسالمي، وي
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اجلمود الفقهي يف اإلشارة إىل و  .نقد التمذهب ملن ملك آلة االجتهاد2
 :زمن الذهيب

 :14/491  ن املنذريف ترمجة أيب بكر اب
به له من التحقيق يف كت" :وصفه البن املنذريف  ن النوويحميي الدي قال الشيخ

معرفة احلديث، وله اختيار ن من لتمكُّ ما ال يقاربه فيه أحد، وهو يف هناية من ا
 ". لبل يدور مع ظهور الدلي، فال يتقيد يف االختيار مبذهب بعينه

ن من اصر يف التمكُّ ن هو ق  مبذهب واحد إال م  د ما يتقيَّ ": معلقا قال الذهيب
هذا اإلمام فهو من محلة ، و !، أو من هو متعصب!العلم كأكثر علماء زماننا

 ". وتلك احللبة رمحهم هللا وابن سريج  رابن جري ضماريف م ة، جار  جَّ احلُ 

كة ل  م  : هنا يتنقد الذهيب أغلبية فقهاء زمنه أهنم مل يصلوا إىل مرتبة ال  التعليق
رو يف ذلك فقد كان الفقه منذ عصر غ   الو بة، ص ِ عالفقهية أو أن معظمهم مت

، ومت مستمر ا طاطاإىل العصر اململوكي يشهد احن الفة العباسيةيف اخل ويالتالدُّ 
إغالق ابب االجتهاد، واالكتفاء إبحياء االجتهادات واألحكام اليت استنبطها 

شرح ، وكانت ُكُتب الفقه تعصورهمالعلماء ملسائل ومشاكل كانت قائمة يف 
 .منها رأي  ات القدمية، وبيان أوجه النظر املختِلفة، والتعصُّب لاخلالف

ب املذهيب فيه سواء ف بني املذاهب والتعصُّ اخلالدما اشتهر يف ذاك العصر وعن
األجيال ذلك التحيُّز الفكري، فانتقل  تِ أكان يف الفقه أو يف االعتقاد، وتوارث  

خ اإلسالم ابن تيمية الذي كان ظهر اإلمام العالمة شيان  يف الكتب، إليها مدوَّ 
ملا عا ا قوي احلجةر  ه، وكان مفك  جمتهد يف الفق حنبليا يف األصول ولكنه

 ر.، فتأثر الذهيب به أميا أتث  عقوالت واملنقوالتابمل
. 
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 . شرط التقليد واالجتهاد:2
 :192-18/191  ترمجة ابن حزميف 

له  غ  من األئمة مل يسُ  من بلغ رتبة االجتهاد وشهد له بذلك عدة" قال الذهيب:
 دئ والعامي الذي يفظ القرآن أو كثَيا منه الأن يقلد، كما أن الفقيه املبت

يسوغ له االجتهاد أبدا، فكيف جيتهد، وما الذي يقول؟! وعالم يبين؟! وكيف 
ظ الفهم احملد ث الذي يطَي ول مَّا يري ش؟!، والقسم الثالث الفقيه املنتهي اليق

ل مع صول، وقرأ النحو، وشارك يف الفضائفروع، وكتااب يف األحفظ خمتصرا يف ال
مناظرته فهذه رتبة من بلغ االجتهاد حفظه لكتاب هللا وتشاغله بتفسَيه وقوة 

وثبت  ،ل للنظر يف دالئل األئمة، فمىت وضح له احلق يف مسألةاملقي د، وأتهَّ 
كمالك أو الثوري   أحد األئمة األعالم كأيب حنيفة مثال أووعمل هبا  فيها النص  

وال يسلك  ،أمحد وإسحاق فليتَّبع فيها احلقاألوزاعي أو الشافعي وأيب عبيد و  أو
 لرخص، وال يسعه فيها بعد قيام احلجة عليه تقليد".ا

 ال يعين تتب ع الرخص -وهو مطلوب  – أه ل   هوالتمذهب ملن لزوم .نبذ 3
 :املسائلوالشواذ من 

 :8/90يف ترمجة اإلمام مالك 
د، فرجح ن يقلَّ أفضل م   الك  فم   ر،ندر االجتهاد اليوم، وتعذَّ : قد ال مالكي  ق

 . تقليده
 . ال حتل خمالفته ،ن اإلمام ملن التزم بتقليده، كالنيب مع أمتهإ :وقال شيخ

، بل !ال معرفةعوى واجتهاد بد   دُ ، جمرَّ "ال حتل خمالفته"قوله ": قال الذهيب معقبا
اتباع ى، ال بل عليه و  ق   لة أ  ته يف تلك املسأ  جَّ آخر حُ  م  له خمالفة إمامه إىل إما

، فإذا الح له ما يوافق هواه عمل إلمام   ب  ه  متذ ن  ليل فيما تربهن له، ال كم  الدَّ 
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ت اجملتهدين، فقد ع رخص املذاهب، وزالَّ ، ومن تتبَّ !!ن أي مذهب كانبه مِ 
 تعةيف امل كينيامل من أخذ بقول" أو غَيه األوزاعي قال ، كمادينه رقَّ 

ع يف عصمة اخللفاء، فقد مج والشاميني الغناء، يف واملدنيني يف النبيذ، والكوفيني
ن أخذ يف البيوع الربوية مبن يتحيل عليها، ويف الطالق ونكاح ا م  وكذ   ،"ر  الش  

، فنسأل هللا العافية به ذلك ، فقد تعرض لالحناللالتحليل مبن توسع فيه، وشِ 
 يق".والتوف

دقة كالم احلافظ خلدون عبد العزيز: "ينبغي التنبيه هنا إىل : قال يقالتعل
البعض  اء فهمها للوهلة األوىل، وذلك أنَّ س  قد يُ  الذهيب يف هذه املسألة اليت

سارع مصادفته دليال قرأه يف بعض املصنفات أو مسألة من املسائل فإنه يُ  جملرد
ا ن اآلخرين ألهنم اتبعوا إمام  مِ ئة األئمة يف اجتهادهم، مث يذهب النيل إىل ختط

سبب بعوا الراجح حسب ظنه، فمخالفة إمام املذهب بمن األئمة، ومل يت
وليس الكالم على الوقوف على دليل صريح مشروطة بشروط بينها العلماء، 

يكون قد غلب بلغ مرتبة االجتهاد يف املذهب، وأن ممن إطالقه، منها أن يكون 
 .)1(لى هذا احلديث أو مل يعلم صحته..."على ظنه أن إمامه مل يقف ع

واملطلق الذي قرره   يفص ل األستاذ خلدون بني االجتهاد املقي دملأقول: لكن 
ن م   أن كلَّ ة الحقيف الفقرة الالذهيب ما يقرره وأيضا ك ،الذهيب يف الفقرة السابقة

مبذهب واحد عه االلتزام ، فال يس  قصد   ن  س  ، وحُ م  عل عة  ا، وس  ن نفسه فقه  نس مِ أ  
يف مسائل، والح له الدليل،  غَييف كل أقواله، ألنه قد تربهن له مذهب ال

 .د فيها إمامهحلجة، فال يقل ِ وقامت عليه ا
إذا  ة ذلكلزوم تقليد املذاهب األربعة ومشروعي منوما يقرره األستاذ خلدون  

كثر، ، ولكن يتاج إىل تفصيل أقد يكون صحيحادوات االجتهاد، د أ  وج  مل تُ 
 

 82:، مرجع سابق ص ..."فكر الذهيب"خلدون  عبد العزيز،  )1( 
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العمل ابلفقه  غلق ابب  ال نُ أن أيضا ينبغي و ، م ن هو الذي يق لِ ُد؟!!حول 
، األكادمييةسات امنتشر اآلن يف الدر ، واحلمد هلل هو ابألدلة املقارن املصحوب

ء ا من "بداية اجملتهد" البن ُرشد، و"نيل األوطار"  وله كتب مشهورة بد 
مشس احلق الرتمذي لعاملي اهلند وشروح كتايب السنن أليب داود و ، شوكاينلل

لشيخ ل لسنة(وانتهاءا بكتاب )فقه ا  الرمحن املباركفوري،، وعبد العظيم آابدي
 .السَّيد سابق

يقول اإلمام العالمة يوسف القرضاوي: "هناك صنفان يعرتضون على كتاب 
بني للمذهبية، الذين ئة املتعص ِ الصنف األول: ف)فقه السنة( للسيد سابق، 

ق رمحه هللا يعتمد يف  د سابيخ سي ِ م جواز اخلروج على املذهب. فالشَّ بعد   يقولون
نه يعتمد على فقه النصوص، ؛ أل"السنة ه  فق  "وساه  كتابه على فقه احلديث،

، ال جُير ِح املذاهب وال يطعن فيها، ب  وفقه السلف الصاحل، غَي ملتزم مبذه  
خر الذي يعرتض على كتاب والصنف اآل، ةاألدلَّ  ق  خذ ابألرجح وف  ولكن أي

ب فيني املتشددين، الذين أصبح هلم مذهل  السَّ  هم: بعض اإلخوة "فقه السنة"
الفهم يف ن خ  ، م  اهب، ولكنهم يف احلقيقة مذهبيون، هم ي دينون املذ!خامس

 .ن املسائل الفقهية طعنوا فيهوه مِ حُ بعض ما رجَّ 
هبذا أين ليس ل اعرتاضات عين رجع مهم ومفيد، وال أ  فهو م   لسنة""فقه اأما 

 د سابق، وأن الكتاب معصوم، ليس فيه خطأ،سي ِ على بعض ما رجَّحه الشيخ 
ق فيه اإلمجاع، ومل رِ ه الشيخ مل خيُ  أن ما اختار  صدي، لكن أعينفهذا ليس ق  

رجح ما يراه أقوى ف املذاهب كلها يف مسألة من املسائل، بل هو خيتار ويخيالِ 
 .)1("دليال  
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ختصرات امل يدرس أواليهجر التمذهب، بل ذا ليس معناه أن الطالب أقول: وه
ح املتون ومطو الهتا، و ويطالع شر صوله وأدلته، فقه املذهب، وجييدها، ويفظ أيف 

 ولكن يف النهاية ينتهي إىل الفقه املقارن، ويدارس االختالفات الفقهية.

لبلد صوان يف الغالب مبذهب أهل اللعامة يفيت أن  مجتهدينبغي لل. 5
 :للشقاق ودرًءا للوحدة

 :8/94الك يف ترمجة اإلمام م
ر ما يدل على جواز تقليدهم إمجاعا، فإنه فذك عياضأما القاضي "قال الذهيب: 

مث إنه قال: فهؤالء  ، يةوالداود ، ةواألوزاعي والسفيانية، سى املذاهب األربعة،
أعياهنم، واتفاق  اع الناس على تقليدهم، مع االختالف يفالذين وقع إمج

ه على ذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقُّ العلماء على اتباعهم، واالقتداء مب
هو ذلك  جلمعه أدوات  -رمحه هللا  - مالكا وها حنن نبني أن ...ذهممآخ

 لكل إمام من املذكورين -وهلل احلمد  -وعندان ، اإلمامة وكونه أعلم القوم
 .مناقب تقضي له ابإلمامة

ي قد الذي هو النجم اهلاد]مالك[ ولكن هذا اإلمام  : "لقاعقال الذهيب م
ؤخذ من قوله ويرتك، إال يُ  د  ل أحأنصف، وقال قوال فصال، حيث يقول: ك

ن نفسه نس مِ ن أ  صاحب هذا القرب صلى هللا عليه وسلم. وال ريب أن كل م  
له،  يسعه االلتزام مبذهب واحد يف كل أقواقصد، فال نس  عة علم، وحُ ا، وس  فقه  

الدليل، وقامت عليه احلجة، يف مسائل، والح له  ألنه قد تربهن له مذهب الغَي
د اإلمام اآلخر ابلربهان، ال إمامه، بل يعمل مبا تربهن، ويقل  فيها د فال يقل ِ 

لكنه ال يفيت العامة إال مبذهب إمامه، أو ليصمت فيما ، ابلتشهي والغرض
 ".في عليه دليلهخ
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ر هلذه السياسة : "انظُ فقالفقرة د العزيز على آخر علق خلدون عب :التعليق
ا عن عد  األلفة واحملبة، وبُ على  كيمة يف التعامل مع الناس، وذلك حفاظااحل

ة الناس بغَي املذهب الذي اعتادوا يت عامَّ ف  أراد أن ي ُ الفتنة والكراهية، فالعامل إذا 
ة، ومعلوم يف ديننا احلنيف فقد يؤدي ذلك إىل إاثرة الفتنة والبلبلعليه والتزموا به 

 )1(ب املصاحل"أن درء املفاسد مقدم على جل

ائل اليت مل يقل هبا أحد من العلماء أو اتباع شواذ املس. التوخي يف 6
 ضعاف األخبار الواهية:

 :16/406يف ترمجة أيب القاسم الدَّاركي الشافعي 
الفتوى فيقال له يف  كان رمبا خيتار يفو  ،الت ز هم ابالعيتَّ كان  ن:ابن خلكا الق

رسول هللا صلى هللا عليه فالن، عن  ث فالن عنذلك، فيقول: ويكم! حدَّ 
وأيب  الشافعي ا وكذا، واألخذ ابحلديث أوىل من األخذ بقولوسلم بكذ

 . حنيفة
يث د، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك احلدهذا جي  ": قال الذهيب معقبا

األوزاعي، وأبن  سفيان، أو مالك، أو مثل ،من نظراء هذين اإلمامني إمام  
أيب  لة، وأبن ال يكون حجةساملا من عيكون احلديث اثبتا 

أما من أخذ حبديث صحيح . حديثا صحيحا معارضا لآلخر الشافعيو  حنيفة
فإن شرب يف الرابعة " :رب  ، كخ  !به سائر أئمة االجتهاد فالوقد تنكَّ 

 ".البيضة فتقطع يدهلعن هللا السارق يسرق " : وكحديث "،لوهفاقت

اية احلديث ودرايته مع التمك ن يف مجع بني رو . ندرة وجود فقيه حمدث 7
 زمن الذهيب: يفالفقه 
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 14/235يف ترمجة أيب احلسن القمي شيخ احلنفية 
 قال الذهيب: "املرتجم وأبوسعيد املذكور كاان عاِلم ي خراسان يف مذهب أيب

وكان معهما يف البلد من أئمة األثر مثل  ج هبما مجاعة من الكبار،خترَّ  ،حنيفة
ني ابلفقه مِ ذاك أئمة عالِ ثون إذ  العباس السراج وعدَّة، فكان احملد  ابن خزمية وأيب

 .موا يف معرفتهصراء يف احلديث قد رحلوا يف طلبه وتقدَّ الرأي بُ  أيضا، وكان أهلُ 
 يفظ، كما أن الفقيه طبة، فال يفقه والة واخلُ قنع ابلسِ كَّ  ث قدوأما اليوم فاحملد ِ 

لثابت ي ما هو احلديث، بل املوضوع وارِ د  ته وال ي  يد معرفال جيُ  بفقه   ث  قد تشبَّ 
ر أبهنا كابِ ساقطة، ويُ  ، بل قد يعارض ما يف الصحيح أبحاديث  !عنده سواء

 ".!وأقوى، نسأل هللا العافية صحُّ أ  

احلديث وأصوله، ه أن يتسلح بسالح قواعد يات مهمة للفقي: هذه توصالتعليق
رب على ح  د ه يكون جمرَّ ه  ق  وإال فإن فِ  وأن يكون ملم ا بعلل احلديث وروايتها،

وكذا احملد ث عليه أن عنده،  فقط، ال حتقيق   ل  نق   ، ويصبح أداة  يفظها ورق
العلمية شخصيته يتعلم قواعد الفقه وأصوله وأوجهه ومذاهبه، وإال فال تكتمل 

 بغَي ذلك.
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 الثامنالفصل 
التوس ع يف  ورفض حول صفات هللا مبا ورد عن السلفالتقيد 

 اإلثباتالغلو  يف التأويل أو 
كان مييل إىل احلنابلة املذهب  أن احلافظ الذهيب الشافعي  الدارسنياشتهر لدى 

ما ن  ب ِغي أتصيل ه  أو السلفية يف األصول واملعتقد، وهذا ليس على إطالقه، وهو
حلديث را بليغا مبدرسة أهل ار أتثُّ أن الذهيب متأث ِ  ال شكَّ  يف هذا الفصل. نعم
م، ولكن يف بعض األحيان ينحو فاهتوعكف على مؤلَّ  ،الذين درس سَيهتم

 ن أصوهلم االعتقادية.وافق على كثَي مِ ، وال يُ ستقال  ا مُ منح  
يف "مصنفاته  ة الذهيبوز شخصين عوامل بر مِ يقول عبد الستار الشيخ: "

ك يف أتكيده على ى ذل، ويتجلَّ اث  والرتامجية" عقيدته السلفية وكونه حمد ِ  التارخيية
ن"، ومن أجاب ومن مل جيب، واالعتذار ملن ن خاض يف "حمنة خلق القرآم  

أصحاب األهواء من معتزلية وإمامية ه الشديد على دِ ق  ن   العذر، و  يستحقُّ 
ه على احلنابلة ليس ألهنم ء  ثنا ، ولكنَّ ة وغَيهموزاندقة وعبيديَّ ورافضة وقرامطة 

جَّه هلم فيُّ االعتقاد غَي مقلِ د  للحنابلة، بل و  ُموافقون له يف العقيدة، فهو س ل  
 نقداته البارعة حىت ألكابرهم.

هللا عليه ة عن صاحبها صلى نَّ ة السُّ ل  ونق   ،ينة هذا الد ِ ل  ه للصحابة مح  وكذلك حبُّ 
عوا يف ذين وق  افضة الَّ ه على الرَّ نقُ وح   صحيح غاية يف الصحة، عال   د  ن  بس  لم وس

مجعني وخباصة يه على الصحابة أى ذلك يف ترض ِ يهم، ويتجلَّ األصحاب وطعنوا ف
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، واعتذاره عن أصحاب طلحة والزبَي الراشدين األربعة، وتقدمي عثمان على علي   
 .)1("ينهم ودعوته للرتضي عنهمبوعائشة ومعاوية، وإنصافه فيما شجر 

ن ف مِ أو ألَّ  رص  فيما اخت   اببن تيمية هيبة الذَّ ل  ت صِ ر  أث َّ  ار عواد: "ويقول بش
وال ، فةن بعض املتصو ِ وموقفه مِ ، للحنابلة ه، وحب ِ هلورة بعض آرائِ ب، ويف ب  تُ كُ 

ادات ومع أن كثَيا من االنتق ..سيما طائفة األمحدية، أتباع الشيخ أمحد الرفاعي
قائد كان يغلب عليها طابع التحامل ت إىل الذهيب بسبب العهِ اليت وجُّ 

ام قت نفسه جيب أن نعرتف أبن تكوينه الفكري العوالتعصب، إال أننا يف الو 
ني ونظرهتم إىل العلوم والعلماء ثِ قد ارتبط ارتباطا شديدا ابحلديث واحملد ِ 

يف منهجه التارخيي  -ا سنرىكم- لعقلية، وقد أثر ذلكفتهم جتاه العلوم اسوفل
 :)1("ا حينما ربطه ابحلديث النبوي الشريف وعلومهأتثَيا واضح

 عند الذهيب: "لفس  ال"مفهوم  
ذهيب كما سيأيت، فإن مراد الذهيب للسَّلف الصاحل حسب استقرائي يف كالم ال

انتشار مذاهب أهل الكالم، واشتداد أهنم هم الصحابة والتابعون واتبعوهم قبل 
للر د  على اجلهمية  يالت  صِ أت   لنقاش حول الصفات، ودخول أهل احلديث يفا

ن املبارك ابممن عاش يف فرتة ء جالَّ أ   أئمةعلى   يردُّ الذهيب نَّ واملعتزلة، وابلتال فإ
ويوضح أن مذهب السلف هو األسلم، وهذا  ،أمحد بن حنبل، وابن راهويهو 

  يشمل هذه الفرتة وما بعدها.خيتلف مع املفهوم السائد أبن السلف الصاحل

 لتقيد مبذهب السلف حول األمساء والصفات:لزوم ا.1
 :10/506بن سالم يف ترمجة أيب عبيد القاسم 

 

 .249، وانظر فيما يتعلق بفقرة احلنابلة ص150رخ اإلسالم" ص:عبد الستار الشيخ: "الذهيب مؤ  )1( 
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الباب الذي وذكر  -  عبيد القاسم بن سالمأاب ، سعت العباس الدوريعن 
، -!؟يروى فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمني وضحك ربنا، وأين كان ربنا

لفقهاء بعضهم عن هذه أحاديث صحاح محلها أصحاب احلديث وا: فقال
يف يضحك؟ وكيف ال نشك فيها، ولكن إذا قيل: ك بعض، وهي عندان حق  

 . ا يفسرهوال سعنا أحد   وضع قدمه؟ قلنا: ال نفسر هذا،
، وما من األلفاظ وغَي املهم ِ  قد فسر علماء السلف املهم  ": الذهيب معلقاقال 

 ، وهي أهمُّ ال  لتأويلها أص   ضواها مل يتعرَّ الصفات وأحاديثُ  وآايتُ وا ممكنا، أبق  
 ا أن قراءهتام قطع  لِ ا، لبادروا إليه، فعُ م  ين، فلو كان أتويلها سائغا أو حتالد ِ 

احلق، ال تفسَي هلا غَي ذلك، فنؤمن بذلك، ها على ما جاءت هو وإمرارُ 
، استأثر هللا بعلم ونسكت اقتداء ابلسلف، معتقدين أهنا صفات هلل تعاىل

تشبه صفات املخلوقني، كما أن ذاته املقدسة ال متاثل ذوات  حقائقها، وأهنا ال
غ، وما  عليه وسلم  بلَّ ، فالكتاب والسنة نطق هبا، والرسول صلى هللااملخلوقني

إلميان فعلينا ا{، م ا نُزِ ل  إِل ي ِهم   لِتُ ب نيِ   لِلنَّاسِ :}ض لتأويل، مع كون الباري قالرَّ تع
 م".يشاء إىل صراط مستقي والتسليم للنصوص، وهللا يهدي من

 لو يف اإلثبات:.نقد محل بعض صفات هللا على احلقيقة والغ2
 :19/522ي يف ترمجة ابن الفاعوس احلنبل

 . احلجر األسود ميني هللا حقيقةقيل إنه كان يقول: 
 يف األرض : هذا الركن األسود ميني هللاقال ابن عباس ويستدل ما روي عن

 . لرجل أخاهه مصافحة ايصافح به عباد  
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، فال اأو جماز   حقيقة  لك ذاخلوض يف  ركُ  يف هذا ت  ىل  و  األ  : "معقبا قال الذهيب
 أطلقه السلف، بل نؤمن ونسكت، وقولنا يف ذلكد ما حاجة بنا إىل تقيي

 ملوفق".وهللا ا ،ن حبث يف ذلككن، فنزجر م  والل   ن العي  حقيقة أو جماز ضرب مِ 

إثبات الصفات الغلو يف التعقيب والذي قبله : يتنقد الذهيب يف هذا التعليق
ُ وهذا ع   ،اعلى حقيقته معانيهامحل و  حلديث، وهو افيون وأهل ل  ما يقوله السَّ  ني 

يف محل املعىن على أهل اإلثبات  ز منهج الذهيب معهم، فهو يردُّ متايُ نقاط  أهمُّ 
لتفويض كما ابهو ، ويقول أيضاوالتأويل أهل اجملاز على كما يردُّ ،  تهعلى حقيق

 .السلف للصفاتكيفية تفويض حول  ، واخلالف أييت سيأيت املزيد من األدلة
ن قال به أبو م   لُ وأوَّ "ضة، فقال: وس اهم املفو ِ  تيميةوقد انتقدهم اإلمام ابن 

لسلف يف وأبو احلسن األشعري يف حماولة للتوسط بني منهج ا ،منصور املاتريدي
وإمنا أتوا  ..لي املستمد من الفلسفة اليواننيةإثبات النصوص وبني املنهج العق

ديث من واحل ة السلف هي جمرد اإلميان أبلفاظ القرآنمن حيث ظنوا أن طريق
ُهم  أُمِ يُّون  ال  }غَي فقه لذلك، مبنزلة األميني الذين قال هللا تعاىل فيهم:  و ِمن  

 ."{ي ظُنُّون   ِإالَّ أ م اينَّ و ِإن  ُهم  ِإالَّ  ي  ع ل ُمون  ال ِكت اب  
لشافعية وأئمة احلديث الذين ولعل  الذهيب أتثر ابحلافظ البيقهي من كبار فقهاء ا

 ب تفويض املعىن للصفات إىل السلف.س  هب األشعري، وقد ن  مييلون إىل املذ

 عرشه بذاته": فوق"هللا  ة:. نقد مقول3
 :19/607 يناالزاغو ابن يف ترمجة أيب احلسن 

 له: م  ظ   ن  يف قال ابن الزاغواين
 ملحد غاو   ن قولِ سبحانه ع  **على العرش الرفيع بذاته  عال             



 

 

108 

 بُ غ  ش  ان أن لفظة "بذاته" ال حاجة إليها، وهي ت  قد ذكر ": معقبا الذهيبقال 
 ".ها أوىل، وهللا أعلمالنفوس، وتركُ 

" نقل  ه مُ ل  وعِ  ،نقول هو بذاته على العرش :بن عمار يىيقول ويف كتابه "العلو 
 ."!!ن كيسكاته"مِ ذ  "بِ  ك  ولُ ق  " :قال الذهيب ،حميط بكل شيء

وأ هل لفية ته، هو قول مجاهَي السَّ القول أبن هللا عال على عرشه بذا :التعليق
من أهل الكالم  همؤ ونظرا، وقد خالفهم يف ذلك األش اعرة اا وحديث  قدمي  احلديث 
أي رفض   –أيضا ذلك  ، وممن ذهب إىلمجلة وتفصيال هذه الكلمةفرفضوا 

 الذهيب.اإلمامان ابن اجلوزي واحلافظ  -كلمة "بذاته" 
عند ما أقرأ مقالة يف جملة البيان يف العدد  املفاهيمبعض ط ل  ن خ  وإين أستغرب مِ 

أغلوطة التفويض يف صفة االستواء بعنوان " ،سلطان العمَييلكاتب ل 312
االستواء ة إثبات صفة عن كثَي من األئمنقل "، فقال بعد أن رشعلى الع

 لُّ تفيضة من أئمة السلف تدُ تلك التصريات املس: "بعضهم صرح لفظ )بذاته(
هللا تعاىل، فقد كانوا يقصدون هبا  كني معىن االستواء يف حق  دِر مُ على أهنم كانوا 

ى ذلك أن أئمة السلف إمنا عل أتكيد املعىن احلقيقي الذايت لالستواء، ومما يدلُّ 
 من أجل الرد ِ  –مع عدم ورودها يف نصوص الشريعة  –ظ األلفا استعملوا تلك

وا بتلك األلفاظ همية الذين يقولون إن هللا بذاته يف كل مكاعلى اجل ن، فعرب 
ليكشفوا عن حقيقة إمياهنم املناقض ملا تقول به اجلهمية يف صفة العلو 

 .واالستواء
وا استعمال تلك عرة عدَّ األشاده أن عددا  من علماء ى ذلك ويؤك  عل ما يدلُّ و  

رين من املتأخ   ل قوم  وقد مح  "وزي: يها  وجتسيما ، فقد قال ابن اجلبِ ش  األلفاظ ت  
، فقالوا: استوى على العرش بذاته، وهذه زايدة فة على مقتضى احلس ِ هذه الص
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فمن جعل االستواء "اعة: وقال ابن مجم"، مل ينقلوها، وإمنا فهموها من إحساسه
 ما يفهم من صفات احملدثني، وقال: استوى بذاته، أو قال: ه تعاىليف حق ِ 

 ."؛ فقد ابتدع هبذه الزايدةاستوى حقيقة
اليت  -ن يستعمل تلك األلفاظ م   قرار من علماء األشاعرة أبنَّ فهذه املقاالت إ

بدا ، فكيف ينسبون مع ضا  أفو ِ ال يكون مُ  -توارد أئمة السلف على استعماهلا 
 .!؟"السلف؟! أليس يف ذلك تناقض ظاهر وبني  ويض إىل ذلك التف

 من التأكيد هنا على أن بعض علماء أهل السنة دَّ وال بُ : "مث قال الكاتب
بذاته "ل ترك استعمال لفظة كان يفض ِ   –كاإلمام الذهيب   –واجلماعة املتأخرين 

عدم ورودها يف النص فقط، وليس ذلك منحصر يف  كن سبب  ل ،"وابئن وحنوها
بقضية تفويض املعىن كما يريد أن يصوره بعض األشاعرة  له عالقة

 ن".!!املعاصري
أن يفر ق بني الذهيب وبني ابن  اولعلم أن الكاتب العمَيي ين هنا ت  ول: مِ أق

تبعا هو التفويض يف نفيهما األِخَيين  ع  افِ د   اجلوزي وابن مجاعة، حيث أنَّ 
 ي يف النص.!!ر  ح  التَّ  هو هيف نفيع الذهيب السلفي  افِ وأن د   عرة،األشل

 .!!تفويضنهج الذهيب يف الم زُ ا تربُ ن  هُ ف وهكذا فليكن التحقيق!!، وعلى كل   

 :، ووجوب الكف  عن إطالقهايف العلو واالستواءهلل  احلد   نسبةنقد  . 4
 :16/97ابن حبان البسيت احلافظ يف ترمجة 

وقد سألُته عن نصاري قال: سعمت يىي بن عامر الواعظ أيب إساعيل األعن 
 يكن له  ابن حبان فقال: حنن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثَي، ومل

 ، فأخرجناه.كبَي دين، قدم علينا، فأنكر احلد هلل



 

 

110 

قال الذهيب معقبا: "إنكاركم عليه بدعة أيضا، واخلوض يف ذلك مما مل أيذن به 
م املرء تركه ما ال ن إسالس  ثبات ذلك وال بنفيه، و"ِمن حُ إب وال أتى نص  هللا، 

م رسله ه نفس ه، أو علَّ وصف إال مبا وصف بأو يُ  دَّ يعنيه"، وتعاىل هللا أن يُ 
}ليس كمثله شيء وهو السميع  : مثل وال كيفابملعىن الذي أراد بال

 البصَي{".
 :20/85السنة يف ترمجة أيب القاسم األصبهاين قوام و 

ن يقال: هلل حد  أو ال، وهل جرى بو القاسم التيمي رمحه هللا: هل جيوز أسئل أ
ستعفي من اجلواب عنها هذا اخلالف يف السلف؟!، فأجاب: هذه مسألة أ

م لى غرض السائل، لكين أشَي إىل بعض ما بلغين، تكلَّ لغموضها، وقلة وقويف ع
شيء موضع  كل    دَّ تلفة حمصوهلا أن حبعبارات خم أهل احلقائق يف تفسَي احلد ِ 

ال ييط علم احلقائق  ن كان غرض القائل: ليس هلل حد  بينونيته عن غَيه، فإ
ن غرضه بذلك ال ييط علمه تعاىل بنفسه فهو فيه، فهو مصيب، وإن كا

 أيضا. ال، أو غرضه أن هللا بذاته يف كل مكان فهو ضال  ض
ت فيه نص، ولو الصواب الكف  عن إطالق ذلك إذ مل أي"قال الذهيب معقبا: 

ه بشيء مل أيذن به هللا خوفا من أن ليس لنا أن نتفوَّ فرضنا أن املعىن صحيح ف
 ".!دعة، اللهم احفظ علينا إمياننايدخل القلب شيء من الب

، فاشتهر )1(من صميم العقيدة السلفية وأهل احلديثإثبات احلد  هلل : التعليق
 ره.هيب فأنك  د خالفهم يف ذلك الذَّ ، وقيف ذلك بقول اإلمام عبد هللا بن املبارك

 

أبِ نَُّه ق اِعد  و   د ِ حل  ِإث  ب ات ا) :احلديث يف ذلك كتابمن أغرب ما ألَّفه بعض أهل  )1(  س  ج الِ هلِل ع زَّ و ج لَّ و 
وطبع الكتاب طبعات فاخرة !،   ( ه 661)املتوىف سنة  ع ل ى ع ر ِشِه( أليب حممد ابن بدران اآلمني الدشيت

 تعاىل هللا وسبحانه عما يقولون علو  كبَيا .!!
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 ل سلطان العمَيي يف املقال املشار إليه آنفا يف رد ه على احلافظ البيهقي: يقو 
 للتفويض: أن بعض   ض  ناقِ اء مُ يف صفة االستو  مما يدل على أن إثبات احلد ِ "

قلت عن السلف يف هذه ر إىل أتويل الرواايت اليت نُ علماء األشاعرة ابد  
ملبارك الذي جاء فيه إثبات ا بنِ ا ول  هلذا فإن البيهقي حني أورد ق  القضية، و 

 أراد عبدهللا ابحلد   "إمنااق، فقال: عيد جدا  عن مدلول السي ب  له مبعىن  ، أوَّ احلد  
أبنه على العرش استوى، فهو على  مع، وهو أن خرب الصادق وردسَّ ال حد  

عموا أنه يف كل صد بذلك تكذيب اجلهمية فيما ز عرشه كما أخرب، وق  
وي عن أئمة ما رُ  ك أبنَّ رِ د  على أنه مُ  لُّ ن البيهقي يدُ هذا التصرف مِ "!!، مكان

 ".همنسبه إليهلل يتناقض مع التفويض الذي ي   د ِ السلف يف إثبات احل
احلافظ ال تنتقد احلافظ الذهيب وهو أشد إنكارا وتشدُّدا من أيضا أقول: وملاذا 

 البيهقي يف ذلك؟!!.

 ديث على حقيقته:صفة احلركة ونزول هللا بذاته أو محل احل.نفي 5
 :20/331يف ترمجة أيب مسعود كواته األصبهاين 

ور جملسه حضومنعه من  ،شيخه إساعيل احلافظ هجرهكان :  قال السمعاين
ملسألة جرت يف النزول، وكان كواته يقول: النزول ابلذات، فأنكره إساعيل، 

 .وأمره ابلرجوع عنه فما فعل
اإلميان به واجب، وترك اخلوض يف لوازمه قال الذهيب معل ق ا: "مسألة النزول ف

ل قاه و ل  هذا نزوله بذاته إال إرغاما ملن أتوَّ  :فما قالأوىل، وهو سبيل السَّل ف، 
 .!يننزوله إىل السماء ابلعلم فقط، نعوذ ابهلل من املراء يف الد ِ 
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 ينزل"ى عن القول ه  ن   وينزل، ون    ،ل جاءوحنوه، فنقو  {ك  ربُّ  اء  ج  و  }وكذا قوله: 
الرسول  وال نتفاصح على ،، بل نسكت"ينزل بعلمه"، كما ال نقول "بذاته

 ".!بعبارات مبتدعة  عليه وسلمصلى هللا

 يف إثبات الصفاتوغلو ه احلافظ عبد الغين املقدسي  . نقد توس ع6
 :وتضليله ملخالفيه وإاثرته البالبل

  الفصل الثالث:الغين املقدسي وحمنته وقد نقدم نقلها يفيف ترمجة احلافظ عبد 
العماد،  بدمشق أخوه الشيخ]أي عقيدته[ كان على مقالته قال الذهيب :"  

شيخ أبو عمر، والعالمة مشس الدين والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة ال
ء ال من العلما لق  ة من أهل األثر، وكان ابلبلد خ  البخاري وسائر احلنابلة وعدَّ 

ضايقوه، ولو كف  عن مَّا ه من العبارات ل  رونه، نعم ال يصرحون ملا أطلقيكف  
م فهو األوىل، فما يف لِ س  صوص ألجاد ول  تلك العبارات وقال مبا وردت به الن

، وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء احلاضرين وأنه العبارات املومهة خَي   توسيع
م، وإاثرة للبالء، رحم هللا اجلميع وغفر هلعلى احلق، فقال كلمة فيها شر وفساد 

م إال تعظيم الباري عز وجل من الطرفني، ولكن األكمل يف التعظيهم فما قص دُ 
السلف رضي هللا  بهذا هو مذهوالتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، و 

 ."عنهم

 :، وأتصيلهاهل هو خملوق لقرآنابفظ تلالتقرير . 7
 :11/291ن حنبل يف ترمجة اإلمام أمحد ب

ما تقول يف :ألمحد بن حنبل قلت :يالدورقأمحد  حدثين: احلكم بن معبدعن 
 قرآن خملوق ؟ فرأيته استوى واجتمع، وقال: هذالفظي ابل :هؤالء الذين يقولون
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تكلم مبخلوق، وجاء  جربيل ن زعم هذا، فقد زعم أنم  ة!، اجلهمي شر من قول
 .خلوقمب –صلى هللا عليه وسلم  -إىل النيب 

يرى اخلوض يف هذا البحث خوفا من  مام الكان هذا اإل" :معلقا قال الذهيب
اىل ا ابهلل تع  َّ  . آمن!ىل  و  والكف عن هذا أ   أن يتذرع به إىل القول خبلق القرآن،

ومبالئكته، وبكتبه، ورسله، وأقداره، والبعث، والعرض على هللا يوم الدين. ولو 
موجود ر أبدلته جلاء يف مخس جملدات، بل ذلك قر  ر و سط هذا السطر، وحر ِ بُ 

ظ شيء مشروح ملن رامه، والقرآن فيه شفاء ورمحة للمؤمنني، ومعلوم أن التلفُّ 
غَي الشيء املقروء، والتالوة وحسنها من كسب القارئ غَي امللفوظ، والقراءة 

وجتويدها غَي املتلو، وصوت القارئ من كسبه فهو يدث التلفظ والصوت 
خلوقة، ومل يدث كلمات ركة والنطق، وإخراج الكلمات من أدواته املواحل

 .القرآن، وال ترتيبه، وال أتليفه، وال معانيه
يف املسألة من الطرفني  حيث منع من اخلوض أبو عبد هللا د أحسن اإلمامفلق 

م، ومل أيت به  وهِ ة وعدمها على اللفظ مُ قيَّ ل  إذ كل واحد من إطالق اخل  
هللا منزل غَي خملوق،  ة بل الذي ال نراتب فيه أن القرآن كالموال سنَّ كتاب   

 ".وهللا أعلم

 :، وتوجيههاوعدمه ميان. نقد التوسع واخلوض يف مسألة خلق اإل8
 :14/39بن نصر املروزي  حممداحلافظ ترمجة يف 

قال ابن مندة يف مسألة اإلميان: صر ح حممد بن نصر يف كتاب "اإلميان" أبن 
بلفظه خملوق، مث قال: وهجره  القرآنلوق، وأن اإلقرار والشهادة وقراءة اإلميان خم

 راق.على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والع
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وز، وكذلك ال جيوز أن يقال: قال الذهيب معق با: " اخلوض يف ذلك ال جي
 اإلميان، واإلقرار، والقراءة، والتلفظ ابلقرآن غَي خملوق، فإن هللا خلق العباد

ن كسب القارئ، واملقروء ءة والتلفظ مِ والقرا، وعمل   وأعماهلم، واإلميان فقول  
وهو غَي خملوق، وكذلك كلمة اإلميان، وهي امللفوظ هو كالم هللا ووحيه وتنزيله 

)ال إله إال هللا، حممد رسول هللا( داخلة يف القرآن، وما كان من القرآن  قول:
 ، وأفعالنا خملوقة.فليس مبخلوق، والتكلم هبا من فعلنا

مام يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه كل ما أخطأ إولو أان  
وال من هو أكرب ه ل م ا سِلم معنا ال ابن نصر، وال ابن مندة وبدَّعناه وهجران

منهما، وهللا هو هادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم الرامحني، فنعوذ ابهلل من 
 .!اهلوى والفظاظة"

 :12/630  بفضلك رازي املشهورويف ترمجة الفضل بن عباس ال
إن : بناحيتهمقال  فضلك أن شَياز من انحية كتاب  ورد عليَّ  :املروذي قال

 . !جوه من البلد أبعوانفبلغين أهنم أخر ، اإلميان خملوق
هذه من مسائل الفضول، والسكوت أوىل، والذي صح ": قال الذهيب معقبا

أعمالنا خملوقة،  ، وبال ريب أنوعمل   ألثر أن اإلميان قول  عن السلف وعلماء ا
ُلون   اَّللَُّ }و    : لقوله تعاىل أن بعض اإلميان خملوق،  فصحَّ  ،{خ ل ق ُكم  و م ا ت  ع م 

وأما ماهية  ،ا هبا أيضا من أعمالناا: ال إله إال هللا، فمن إمياننا، فتلفظنوقولن
أعاذان هللا من الفت  ،ا من القرآنالكلمة امللفوظة، فهي غَي خملوقة، ألهن

  ".!واهلوى
 

. 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=2393&bk_no=60&flag=1#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=2393&bk_no=60&flag=1#docu
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 عند الذهيب:والتنزيه مذهب التفويض .9
 العاصمة يف )1("أهل السنة واجلماعةمنهج مت يف مؤمتر "د ِ يف ورقة علمية قُ  

، ذهب الباحث أسامة األزهري 2016طس الشيشانية غروزين يف أواخر أغس
إىل أن  11ابلتَّصوُّف( يف صفحة  يف ورقته بعنوان: )عقيدة احملد ثني وصلتهم

واب الذي مشى عليه ا على أن املذهب الصَّ اس توكيد        الن أكثر نمِ الذهيب "
رمحه -ل إىل احلق سبحانه، ومل يز  الصفات  مة هو تفويض معاين آايتألسلف ا
أن  حُ صلُ يف ذلك ت   اوحده إن عباراته ه إليه، حبيثُ      يقرر ذلك وينب ِ  -اىلهللا تع

 ".د جبزء مستقل  ر  ف  ت ُ 
 ع يف هذا اجملالالتوسُّ  منالذهيب مع نفوره الشديد  وينبغي التنويه على أن

ة واضحة إىل أنه منافر دالل فإن تعقيباته تدلُّ  ، خاصة يف التأويل،بشكل عام
والنزول االستواء اليد  والقدم و للصفات اخلربيَّة مثل  )2(حلقيقيإلثبات اأيضا من ا

بعض األلفاظ املثبتة  ضُ وغَيها، أو يرفُ ق والساوالضحك والصوت واحلرف 
النصوص الصحيحة وعبارات الصحابة والتابعني، مثل  يف ترد اليت ملفسِ رة امل

تبه ردود على إثبات كبعض   له يف ، و والبينونة الستواء ابلذاتوا ،واحلركةاحلد ، 
 .على الكرسي صفة اجللوس هلل، أو العقود

ط "إن لعرشه أطيطا كأطي ن مطعمجبَي بقال الذهيب: يف تعليقه على حديث 
، وابن إسحاق حجة يف املغازي إذا رد  ا ف  جد   غريب   هذا حديث  : "الرحل"

 

السلفية فلم يشاركوا فيه، وأاثر املؤمتر  علماءء األشاعرة واملاتريدية، واستثىن كان مؤمترا مجع علما )1( 
 .إىل أهل السنةبَيا خاصة أن خمرجاته كان ضد  السلفية وتشكيك انتساهبم ك  دالج

حول تبويباته  هيف الفصل اخلامس من هذا الكتاب، سبق أن رد  الذهيب على ابن منده سلوك )2( 
، فقال الذهيب: مل يرد عن السلفطالقات من إ ةمثل التوحيد والرد على اجلمهييف بعض كتبه وتعليقاته 

على ابن  هحرفش"، وكذا ردو  احنرف وإذا بوب أو تكلم من عنده، ى احلديث وسكت أجاد،رو  ذا" وإ
 .!، وكذا رده على يىي بن عمارأنه ليته سكتيف قوله عن احلرف والصوت الزاغواين يف هذا الفصل 
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هذا أم  مصلى هللا عليه وسل فاهلل أعلم أقال النيبأسند، ول ه مناكَي وعجائب، 
وال  ،ست أساؤهوتقدَّ  ،جالله . وأما هللا عز وجل فليس كمثله شيء جلَّ ؟!!ال

حل، س األطيط احلاصل يف الرَّ . األطيط الواقع بذات العرش من جن!!هإله غَي 
مث لفظ  ،ه صفة هلل عز وجلفذاك صفة للرحل وللعرش. ومعاذ هللا أن نعد  

منها  هذه األحاديث أننا نؤمن مبا صحَّ نا يف ، وقولُ اثبت األطيط مل أيت به نص  
قال واختلف العلماء يف إسناده مفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما ومبا اتَّ 

 .)1("فإننا ال نتعرض له بتقرير، بل نرويه يف اجلملة ونبني حالهيف قبوله وأتويله 
اللذان  )2( ابن تيمية وابن القيمنيصريح اإلمام ذلك بشكليف  وخالف الذهيبُّ 

، وكذلك انتصر له أئمة جند السلفية يف شرحهم "األطيط"انتصرا حلديث 
 .د البن عبد الوهابيف شروح كتاب التوحي للتوحيد

أي  –هذا احلديث "ن تيمية رمحه هللا يف "بيان تلبيس اجلهمية": ابام اإلمقال  
قد يطعن فيه بعض املشتغلني ابحلديث  -عن ابن جبَيحديث ابن إسحاق 

وإن كان ال يفقه حقيقة قوهلم وما فيه من التعطيل، أو  ،صارا للجهميةانت
جون أبنه . ويت)3(استبشاعا ملا فيه من ذكر األطيط، كما فعل أبو القاسم املؤرخ

 ".عتبة عن جبَيتفرد به حممد بن إسحاق عن يعقوب بن 
"  الذهيبوروى  يب موسى قال: الكرسي موضع القدمني، وله عن أيف "العلو 

 .!!"االرحل"، قال الذهيب: "ليس لألطيط مدخل يف الصفات أبد  طيط كأطيط أ
: "قضية "وقال يف كتابه "العلو   ،ضه الذهيبفأما آاثر جلوس هللا على العرش فر 

، بل يف الباب حديث واه، وما ك نص  قعود نبينا على العرش مل يثبت يف ذل
 

 107ضا: ص ، وانظر أي45العلو للعلي الغفار، ص:كتاب  )1( 

 ."الصواعق املرسلة"، و"النونية"راجع كتبه "هتذيب السنن"، و )2( 

 ."حديث األطيط ليط الواقع يفبيان الوهم والتخلف احلافظ أبو القاسم ابن عساكر "أ )3( 
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م، فقام املروذي وقعد، هد اآلية كما مر، فقد أنكره بعض أهل الكالبه جمافسر 
 ."وابلغ يف االنتصار لذلك، ومجع فيه كتااب

أنه قال: لو أن حالفا حلف  أيب بكر أمحد بن سلمان النجادونقل عن 
يه وسلم على العرش، واستفتاين، صلى هللا عل اد حممد  قِ ع  ق ثالاث أن هللا ي ُ ابلطال

،ه: صدقلقلُت ل حفظك  - فأبصر   فتعقبه الذهيب بقوله:" ت  وبررت 
 .!"منكر ث إىل وجوب األخذ أبثر  هبذا احملد ِ  آل الغلو   كيف - اهلوى من هللا

حيث  4/274اوى وهذا خالف ما ذهب إليه اإلمام ابن تيمية يف جمموع الفت
صلى هللا وأولياؤه املقربون أن حممدا  رسول قد حد ث العلماء املرضي ون "و قال:

 ".العرش معهه على ه ربُّ سُ لِ هللا عليه وسلم جُي  
ت يف قربه ليس هو ود املي ِ عُ وإذا كان ق ُ وقال أيضا يف مكان آخر من الفتاوى: "

ن لفظ  عليه وسلم مِ مثل قعود البدن فما جاءت به اآلاثر عن النيب صلى هللا
نه هللا كحديث جعفر بن أيب طالب رضي هللا عيف حق  "القعود واجللوس"

ن ال مياثل صفات  أ  ىل  و  مها أ  وحديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وغَي 
 ".أجسام العباد

صاحب كتاب )الوه ابية والتوحيد( على اإلمام  هتك م   د  ق  ا..ن َ .أخريً 10
 الذهيب:

احلافظ  طي إلمامناس  املنهج الو   –كل مفص ل يف هذا الفصل بش –إذا عرفنا 
 على يف احلط   لكوراين العاملي الذي أل ف كتاابا ي  لِ ع  الذهيب، فاعلم أن 

، وعقد له يف الفصل بسمج الوهابية، هاجم هذا اإلمام املعتدل، وهتكَّم فيه
التاج  د ( نقل نق88اخلامس هذا العنوان )الذهيب وارث ابن تيمية(، ويف )ص:

عروف البن تيمية هو ابن قيم الوارث املقال: "مث السبكي للحافظ الذهيب، 
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وء عليه، لذلك رجحنا أن الضَّ  ط  مل يسلَّ  ، ولكن الذهيب وارث خفي  ةوزياجل
 !!."ه ابلبحثخنصَّ 

، سِ مبدليل على أن الذهيب جمالكوراين ال أييت  ثالث صفحاتولكن من خالل 
على ابن  الذهيب تعقيب–ب تعصُّ ابل مشهورو وه –بل ينقل عن السَّقاف 

أن هذه العبارة من كالم الذهيب  ولو سلمنا ، فقال:"-نقلهسبق -الزاغواين 
هلل تعاىل  ي  ومذهبه هو اجللوس احلس ِ ، نفسرها مبا يتناسب مع مذهبه فالبد أن

رى أن ترك غاية األمر أنه ي  !.  ي إىل السماء الدنياونزوله احلس ِ  ،على العرش
على نفوس املسلمني فال ثقيلة  "بذاته"الكالم يف لوازم مذهبه أوىل، ألن كلمة 

 .!!"ذهب وتقال ألهلها فقطقال، بل جيب أن تبقى من أسرار املي( أن تُ )ينبغ
 مبا ينتاسب مع مذهبه، هل حتكم عليه عن سابق إصرار رُ فس ِ أقول: كيف تُ 

 .؟!!مبزاجك
وقد كان الذهيب ابرعا  يف يقول: "ويض فبتبين  الذهيب التف عرتفي( 92ويف )ص:

 !!".ضة السلفة مبفو ِ مذهبه ومذهب أستاذه ابن تيميحماولته إلصاق 
أكثر تعصُّبا من السقَّاف، الذي أقر إنكار الذهيب لكلمة  ربيُعتوهذا الكوراين 

الذي -الذهيب  ر احلافظُ وقد أنك: "هذه العبارة افقَّ "الذات"، فنقل عن السَّ 
 - "َي أعالم النبالءس"ف يف كتابه ل  س  ا أ  بابه ورجع عمَّ ش   اجه فيما بعد  ز  مِ  ل  تعدَّ 

: تواء وحنومها فقال هنالك ما نصهسأو اال لو  بعد العُ " بذاته"ن زاد لفظة على م  
ولكن . .انتهى"قد ذكران أن لفظة بذاته ال حاجة إليها وهي تشغب النفوس"

ة واحدة نزول هللا تعاىل ولو مرَّ  فِ ن  يب مل ي   ت إىل أن الذهلتفِ اف مل ي  قَّ الباحث السَّ 
 !".!بذاته

. 
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 الفصل التاسع
 االحتاديف لفالسفة واملعقوالت والتصو  منافرة ا

ا يشتهر به اإلمام احلافظ الذهيب منافرته للمنطق والغلو  يف التصوف مم
للسنة ومنهج سلف األمة، وهذا ليس خاف على واملعقوالت، وضرورة االتباع 

ي قح ، ال يب والسيما كتابه هذا "السَي"، فالذهيب أثر  ،ب الذهيبتُ كُ   طالع نم  
 .مبنهج أهل احلديث هقوالت، وهذا بسبب أتثر هذه املع

انتقد التاج السبكي شيخ ه اإلمام الذهيب ابزدراء الصوفية،  قال بشار عواد: "
لى ذلك ع ب، وال أدلَّ غاية التعصُّ  ب  متعص ِ  ،دل  ج   عري  واحلق أن السبكي أش

ات، احلسن األشعري من الطبق الذهيب يف ترمجة أيب ن شتيمته املقذعة يف حق ِ مِ 
اتريخ "ام الذهيب برتمجته ترمجة طويلة يففقد سف هبا إسفافا كثَيا بسبب عدم قي

البن  ي"وألنه اكتفى إبحالة القارئ إىل كتاب "تبيني كذب املفرت  م"سالاإل
 !.األشعري ق  ذلك نقيصة كبَية يف ح عساكر، فعدَّ 

ر منهم، ه السبكي، ولكن يف النادلصوفية، فصحيح ما قالأما كالم الذهيب يف ا
 .ني طائفتني منهمب   ز  د فيه وآمن به، فقد مي َّ عتقاارآته الذهيب، و  ي  أ  وهذا ر  

نة، احرتمهم الذهيب االحرتام  بعة للسُّ ين القومي، متَّ والمها: كانت متمسكة ابلد ِ أُ 
الدين عيسى بن يىي ن الشيخ ضياء ف مِ خرقة التصوُّ  س هوبِ كله، بل ل  

زهاد، ار الىل مصر، وكان يعتقد ببعض كرامات كب  صاري السبيت عند رحلته إاألن
أقواهلم وحكاايهتم  ورد بعضويعىن إبيرادها يف كتابه، بل يكثر منها عادة، ويُ 

  .واحملبة فيه الزهد يف



 

 

120 

مس مارقني عن الدين، مشعوذين، هبم هم الذهيب الثانية: فقد عدَّ الطائفة أما 
 حتادية.التصوف من احللولية واال، وهم غالة من اجلنون

 .نقد االحتادية يف التصوف:1
 :7/183 عبد الرمحن بن شريح رمجةيف ت
أيب  عند كنا  :قال حممد بن عبادة املعافري حدثين: هانئ بن املتوكل قال

ت قلوبكم، فقوموا ن  رِ د  فكثرت املسائل، فقال: قد  -رمحه هللا  - شريح
لرغائب والرقائق، فإهنا ا قلوبكم، وتعلموا هذه ااستقلو  خالد بن محيد املهري إىل
زل وا املسائل، فإهنا يف غَي ما نُ تورث الزهادة، وجتر الصداقة، وأقلُّ د العبادة، و جتد  

 . تقسي القلب، وتورث العداوة
نت مسائل األصول ولوازم ، فما الظن إذا كاصدق وهللاِ ": قال الذهيب معلقا

د نطق، وقواعِ إذا كانت من تشكيكات امل ، فكيف؟!الكالم يف معارضة النص  
كيف إذا كانت من حقائق "االحتادية" وزندقة ين األوائل؟! فاحلكمة، ودِ 

ابهلل، وال قوة  . آمنتُ !ة انصراه، واي قلَّ !"السبعينية" ومرق "الباطنية" ؟! فواغربتاه
 ".إال ابهلل

 والفلسفة:املنطق  .نقد2
 :14/59يف ترمجة الريوندي: 

ن، أبو احلسن أمحد بن يىي بن إسحاق الدي دوُّ : "امللحد، ع  قال الذهيب
وندي صاحب التصانيف يف احلط على امللة، وكان يالزم الرافضة واملالحدة، الري

 وتب قال: إمنا أريد أن أعرف أقواهلم، مث إنه كاشف وانظر، وأبرز الشبهفإذا عُ 
 .الشكوك"
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ة مع إميان، ورضي هللا البالدوقال يف آخر الرتمجة: " لعن هللا الذكاء بال 
 التقوى".

 :15/416ترمجة الفارايب ويف 
قال الذهيب: "شيخ الفلسفة احلكيم، أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان بن 

ن ابتغى أوزلغ الرتكي الفارايب املنطقي، أحد األذكياء، له تصانيف مشهورة، م  
  التوفيق".، منها ختر ج ابن سيناء، نسأل هللا!وحار   ها ضلَّ اهلدى من

 اء الصويف واحللول والتقشف:.نقد الفن3
 15/392اهيم القرميسيين شيخ الصوفية ترمجة إبر يف 

الفناء والبقاء يدور على إخالص الوحدانية، وصحة العبودية،  مُ ل  قال إبراهيم: عِ 
 ة والزندقة.وما كان غَي هذا فهو من املغالط

الصوفية،  اته  ناء والبقاء من ترَّ ،! فإن الفقال الذهيب معقبا: "صدقت  وهللاِ 
إحلادي وكل زنديق، وقالوا: ما سوى هللا  ن اببه كلُّ قه بعضهم فدخل مِ أطل  

، وهللا تعاىل هو الباقي، وهو هذه الكائنات، وما مث  شيء غَيه.  ابطل ف ان 
 ويقول شاعرهم:

 ون ** بل أنت عينهوما أنت غَي الك
 اهويقول اآلخر: وما مث إال هللا ليس سو 

ال تعاىل: ق والضالل، بل كل ما سوى هللا حمدث موجود، فانظر إىل هذا املروق
م   خ ل ق  السَّم و اتِ } ن  ُهم ا يف ِستَِّة أ ايَّ {، وإمنا أراد قدماء الصوفية و األ ر ض  و م ا ب  ي  

وفناء النفس عن التشاغل مبا سوى هللا، وال  ابلفناء نسيان املخلوقات وتركها،
 ، ورسوله ابلتشاغل ابملخلوقات ورؤيتهاهذا أيضا، بل أمران هللا يسل م إليهم



 

 

122 

السَّم و اِت  م ل ُكوتِ  يف  ي نظُُروا أ و مل   قبال عليها وتعظيم خالقها، قال تعاىل: }اإلو 
ء   السَّم و اِت  م اذ ا يف  ِل انظُُرواقُ {، وقال } و األ  ر ِض و م ا خ ل ق  اَّللَُّ ِمن ش ي 

ب ب إل  من النساء والطيب"، وقال: "حُ  ال عليه الصالة والسالم:{، وقو األ  ر ضِ 
أسامة،  أابها، ويبُّ  عائشة ويبُّ  حم"، وكان يبُّ نك علمت  حب نا للَّ كأ"

 ويبُّ وطنه،  أحد، ويبُّ  جبل   ل، ويبُّ احللواء والعس   يه، ويبُّ بط  سِ  ويبُّ 
 عنها قط".األنصار، إىل أشياء ال حتصى مما ال يغين املؤمن 

لذهيب لتقاد انتوجيه ، و ج من غالة التصوفمقتل احلال  املوقف من  .4
 :اإلنصافعن  هخبروج

 :16/265يف ترمجة النصراابذي شيخ الصوفية يف نيسابور 
 ج.د فاحلال  وح ِ يقني مُ د  قال السلمي: سعت النصراابذي يقول: إن كان بعد الص  

ل قُتل ال: " هذه ورطة أخرى، بقال الذهيب معقبا وقد تعقبه أيضا عدة أقو 
قد مجعُت بالايه يف جزءين، وقد كان الزندقة، و احلالج بسيف الشرع على 

 النصراابذي صحب الشبلي ومشى على حذوه، فواغواثه ابهلل"!!.

ج من أهم الشعراءنيقتل احلسم: التعليق املتصوفة الغالة   بن منصور احلال 
، أاثر جدال كبَيا !به وإحراق حثتهل  ص   مث  من بسبب أقواله يف احللول واالحتاد، و 

 .خاصة يف الفكر اإلسالمي التاريخ اإلسالمييف 
احلالج  مل يزل الناس منذ قتل": "البداية والنهاية"يف كتابه  ابن كثَياحلافظ قال  

َي واحد من األئمة إمجاعهم على فأما الفقهاء فحكي عن غ ،خمتلفني يف أمره
منهم.  وكذلك قول أكثر الصوفيةممخرقا مموها مشعبذا،  له وأنه كان كافرا   تق  

عوا على ابطنه، لِ ه ومل يطَّ هم ظاهرُ ة كما تقدم أمجلوا القول فيه وغرَّ ومنهم طائف
به  يسلك لم  ه وسلوك، ولكن مل يكن له عِ د وأتلُّ وقد كان يف ابتداء أمره فيه تعبُّ 
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اد فصار من أهل حت  لول واالاحلُ  احلالج ابب   يف عبادته، وهلذا دخل على
 ".الل واإلحلاداالحن

ج، ينتقد  أقول: يف العصر احلديث   بعض الكتَّاب تعامل الفقهاء مع احلالَّ
احلالج له يف "اجلزيرة نت" بعنوان: " ةعبد القدوس اهلامشي يف مقالالكاتب ف

مع  –احلافظ  الذهيب يف عدم إنصافه نقد  "!! صويف اثئر أم زنديق مارق؟
 ،م ا من طالسم تراثناكان احلالج ِطل س  لقد   فيقول: " –إلنصاف اشتهاره اب

ة لدارسيه، وال جندُ و   نص ا يكي هذه احلَية يف أمره كنص   شخصية جد  حمَي 
للذهيب أورده يف ترمجته، يعرض فيه االحتماالت الثالثة ملوقف الناس منه، مع 

 .يله هو إىل إثبات زندقتهم
رؤوس القرامطة ج الذي هو من لة احلالَّ حِن  -هللا بد  اي ع- ر  يقول الذهيب: "فتدب َّ 

؛ فإن ت رب  ه ن  لك أن مشائل هذا املرء مشائل …عوتورَّ  ف  صِ ن  قة، وأ  ودعاة الزند
أ من حنلته؛ ربَّ عدو  لإلسالم، حمب  للرائسة حريص على الظهور بباطل وحبق، فت  

 ،د إسالمك، فجد ِ داي  اداي مهحمق ا ه  … أنه كان -والعياذ ابهلل-إن تربهن لك و 
 .)1("قك للحقأن يوف ِ ث بربك غِ واست  
هم  عموما على الشخصيات اجلدلية من أهل التصو ف. فمع هيب عندان متَّ والذ

 على مِ ه ابلرتحُّ نفسُ  ب  ه مل تطُ وضعه لقاعدة ذهبي ة يف حال املختل ف فيهم؛ فإنَّ 
حيث  -رينط  السابق بس  ه قُبيل نص ِ -ره احلالج واالستغفار له، وجتاهل ما سطَّ 

له، ه، وطائفة من األمة تُثين عليه وتبج ِ لم ن كان طائفة ِمن األمة تضل ِ ن أقول: "ي
عليه؛ فهو ممن ينبغي أن يُعر ض عنه،  ع من احلط  وطائفة اثلثة تقف فيه وتتورَّ 

 

 .14/343سَي أعالم النبالء، من ترمجة احلالج  )1( 
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 ،أن يستغف ر له يف اجلملة، ألن إسالمه أصلي بيقنيوأن يفوَّض أمرُه إىل هللا، و 
 ."قلبك من الغل  للمؤمنني يح ويصفوه مشكوك فيه؛ فبهذا تسرت وضالل
قت له، موأيَّدوا  ا احلالج: قد يعذر للذهيب أن أغلب العلماء والفقهاء كفَّرو أقول

لن يكون شخصا خمتلفا فيه عند  وابلتالوأن معظم املتصوفة تربَّؤوا منه، 
ا سيأيت ، ولذلك أنصف الذهيب للهجيمي الصويف مع رميه ابلبدعة كمالذهيب
 .لبعد قلي

 خالفة للسنة: .الرتهيب عن كتب الصوفية وسلوكهم امل5
 وقد مر:: 19/340يف ترمجة أيب حامد الغزال 

فعليك اي أخي بتدبر كتاب هللا، وإبدمان النظر يف الصحيحني قال الذهيب: " 
اوي وأذكاره، تفلح وتنجح، وإايك وآراء عبَّاد وسنن النسائي ورايض النو 

ايضيات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس الر ووظائف أهل  الفالسفة،
حاب اخللوات، فكل اخلَي يف متابعة احلنيفية السمحة، فواغواثه ابهلل، اللهم أص

 اهدان إىل صراط املستقيم".
الئكته وكتبه ورسوله وقال أيضا: "يكفي املسلم يف اإلميان أن يؤمن ابهلل وم

كمثله شيء أصال، وأن ما   هللا ليست، وأن والقدر خَيه وشره، والبعث بعد املو 
قدسة حق، مير كما جاء، وأن القرآن كالم هللا وتنزيله، وأنه ورد من صفاته امل

غَي خملوق، إىل أمثال ذلك مما أمجعت عليه األمة، وال عربة مبن شذ  منهم، فإن 
يء من مشكل أصول دينهم لزمنا فيه الصمت، وفوضناه اختلفت األمة يف ش

 اإلمام أاب ورسوله أعلم، ووسعنا فيه السكوت، فرحم هللا نا: هللا، وقلإىل هللا
حامد، فأين مثله يف علومه وفضائله، ولكن ال ندَّعي عصمته من الغلط 

 واخلطأ، وال تقليد يف األصول".
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: 23/48يف ترمجة ابن عريب الطائي   وقد مر 
ا  يف الدنييه فما قال:" من أردأ تواليفه كتاب "الفصوص" فإن كان ال كفر ف 

 ه ابهلل".!كفر، نسأل هللا العفو والنجاة، فواغواث
وقال:" إن كان حمي الدين رجع عن مقاالته تلك قبل املوت فقد فاز، وما ذلك 

 على هللا بعزيز".

 .نقد الشيخ اهلجيمي الصويف مع اإلنصاف:6
 :19/409 د بن عطاء اهلجيميأمحيف ترمجة 

د بن عطاء اهلجيمي البصري قانت، أمحعابد الشيخ الصوفية، القال الذهيب: 
 .!ع، فما أقبح ابلزهاد ركوب البدعالقدري املبتد 

معه درجا يدث به، فقلت له:  أتيته يوما، فوجدتُّ  :علي بن املديين وقال
ث هبا هؤالء، أحد   ،انوفيه أحاديث حس ،أسعت هذا؟ قال : ال ولكن اشرتيته

صلى  -لكذب على رسول هللا عباد إىل هللا ابال بُ تقر ِ  !فقلت: أما ختاف هللا؟
 ؟!.مهللا عليه وسل

جل يدري ما احلديث، ولكنه عبد صاحل، وقع يف ما كان الرَّ ": قال الذهيب معلقا
ميكن  باع، والإال يف االت ِ  !فال خَي !ة،ف  و  هات الصَّ القدر، نعوذ ابهلل من تر  

 ".باع إال مبعرفة السنناالت  

  لتصوف املمدوح:وا .التصوف املذموم7
 :15/410ترمجة أيب سعيد ابن األعرايب يف  



 

 

126 

مع أو الفناء، أو جييب فيهما، الرجل يسأل عن اجل   إذا سعت  قال ابن األعرايب: 
 هم أنه المِ ل  إذ أهلهما ال يسألون عنه لعِ  ،فاعلم أنه فارغ، ليس من أهل ذلك

 .يدرك ابلوصف
وا يف أسرار عظيمة، قوا، وخاضوعمَّ  واقُ ، دق َّ إي وهللاِ " قال الذهيب معلقا:

وخيال، وال وجود لتلك األحوال من  ها سوى ظن  معهم على دعواهم في ما
عباراهتم ه بِ ناء واحملو والصحو والسكر إال جمرد خطرات ووساوس، ما تفوَّ الف  
، !عاويهم مقتوكم بد  هُ التابعني، فإن طالبت    من ، وال إمام  ، وال صاحب  يق  د  صِ 

وهبط بك ما معك من اإلميان،  ط  هلم قيادك ختبَّ  ت  مجوب، وإن سلَّ وقالوا : حم
احلال على احلَية واحملال، ورمقت العباد بعني املقت، وأهل القرآن واحلديث 

  .: مساكني حمجوبون فال حول وال قوة إال ابهللبعني البعد، وقلت  

حممد صلى  ء عن أصحابلتصوف والتأل ه والسلوك والسَي واحملبة ما جافإمنا ا
، واجلهاد يف سبيل هللا، عليه وسلم من الرضا عن هللا، ولزوم تقوى هللاهللا 

والتأدب آبداب الشريعة من التالوة برتتيل  وتدبُّر، والقيام خبشية وخشوع، وصوم 
، وبذل املعروف، وكثرة اإليثا ، وإفطار وقت  ر، وتعليم العوام، والتواضع وقت 

اهلل يهدي من يشاء إىل صراط فرين، ومع هذا فز على الكاللمؤمنني، والتعز 
 مستقيم". 

لعاملُ إذا عري  من التصوُّف والتأل ه فهو فارغ، كما أن الصويف إذا عري  من "وا
 علم السنة زلَّ عن سواء السبيل.

ه ال يقبل شيئا من اصطالحات من علماء الصوفية، فرتا ابن األعرايب وقد كان
 ".القوم إال حبجة
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