اب ُن دِحْيةَ الكليبُّ وكتابه:
النذِير»
«التَّنْوِي ُر يف مو ِلدِ السَّراجِ املُنِريِ وال َبشِريِ َّ
حبثٌ يف بدعة االحتفال باملولد النَّبوي

بحث:

إعداد :عبد احلق الرتكامين.
نرش موقع الشيخ:

www.turkmani.com

فهرس املوضوعات
مقدمة

7

الفصل األول :ابن دحية يف ميزان االعتدال:

10

مدخل

10

املبحث األول :تكذيب العلامء البن دحية يف ادعائه يف انتسابه إىل الصحايب دحية الكلبي .

16

املبحث الثاين :جتريح العلامء له وطعنهم يف علمه وأمانته وسلوكه.

21

الفصل الثاين :نامذج من املؤاخذات عىل ابن دحية يف كتابه« :التنوير»:

36

املبحث األول :انتحال ابن دحية قصيدة ختم هبا كتابه.

38

املبحث الثاين :الرسقات العلمية يف كتاب ابن دحية.

43

املبحث الثالث :سالطة لسانه وقبيح قوله وسوء أدبه مع األئمة األعالم ومشاهري العلامء.

50

الفصل الثالث :ذ ُّم الرتويج لالحتفال باملولد:

53

املبحث األول :وصف االحتفال باملولد الذي حرضه ابن دحية وألف يف استحسانه.

53

املبحث الثاين« :املولد» عنوان اجلهل والتخلف والبدعة ينايف العلم والتجديد والسنة.

69


احلمد لل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله الل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن س ِّيدَ نا وحبي َبنا حممدً ا عبدُ ه ورسو ُله َ
صّل الل عليه وعّل آله
كثريا.
وصحبه وس َلم
ً
تسليم ً
أما بعد :ف َب ْينا أنا منهمك يف حتقيق كتاب «السرية النبوية» أليب حممد
ري وال َب ِش ِ
علمت بصدور كتاب« :التنْ ِو ُير يف مولِ ِد الَّساجِ املُن ِ ِ
ري
ابن حزم؛
ُ
الن ِذير» البن دحية الكلبي ( )633-544ـ رمحه الل تعاىل وغفر له وجتاوز
عنه ـ ،فسارعت إىل جلب نسخة منه ،واسرتخصت يف ذلك تكلفة الربيد
الرسيع التي بلغت أضعاف سعر الكتاب؛ وذلك لعلمي باهتمم ابن دحية
بمصنفات ابن حزم ،وعنايته بتقييد الفوائد والفرائد ،فقرأت كتابه ك َله،
واستفدت منه فائدة نفيسة تتعلق بكتاب ابن حزم ،وهي يف مسألة تاريخ
مولد النبي  ،إضافة إىل بعض الفوائد اجلانبية.
لقد صدر الكتاب بتحقيق وتعليق الدكتور نور الدين احلميدي
العرسي ،واتصف عملهم يف خدمة الكتاب
اإل ْدرييس والدكتور حممد
ْ
خريا ،وبارك فيهم.
باجلودة واالتقان ،جزامها الل ً
وال يسلم عمل من املالحظات التفصيلية ،وهي ال تقلل من قيمته
وأمهيته ،لكن الذي استوقفني يف عملهم هو إغفاهلم ما عّل املؤلف وكتابه

من انتقادات علمية كبرية ،ومبالغتهم يف الدفاع عن ابن دحية ،حتى إهنم
بحق.
حق يف العلمء الذين تكلموا يف ابن دحية ٍّ
تكلم بغري ٍّ
ونظرا لقرب عهدي بالكتاب؛ فقد رأيت أن أق ِّيد ما ظهر يل من
ً
مالحظات يف هذه العجالة ،ألين لو منَيت النفس بكتابة بحث ٍ
واف عن ابن
شهورا بل سنوات ملا أنا فيه من انشغال تا ٍّم.
دحية وكتابه؛ فإين سأتأخر
ً
وأرجو أن يكون هذا البحث إضافة علمية يف دراسة الكتاب ومعرفة
قَّصا يف
حال مصنِّفه وبواعث التأليف ،وهذه جوانب أعتقد أن املحق َق ْني قد َ َ
إيفائها ح َقها من التوثيق والبيان.
إن املادة العلمية لكتاب «التنوير» ال إشكال عليها من جهة كوهنا يف
«السرية النبوية» ،لكن اإلشكال هو استغالل الكتاب للدعاية لبدعة
االحتفال باملولد النبوي ،باعتبار أن املقصود من الكتاب استحسان هذه
البدعة ،وهو من البواعث التي محلت ابن دحية عّل تأليفه؛ هلذا فإن إبراز
احلقائق التي أحاطت باملصنِّف واملصنَف يساهم يف الكشف عن ضحالة
تلك الدعاية.
هلذا فقد جعلت هذا البحث يف ثالثة فصول:
الفصل األول :ابن دحية يف ميزان االعتدال؛ لبيان حاله تدينًا
وذكرت حتته مبحثني:
واستقام ًة وسلوكًا،
ُ
املبحث األول :تكذيب العلمء البن دحية يف ادعائه يف انتسابه إىل
الكلبي .
الصحايب دحية
ِّ
املبحث الثاين :جتريح العلمء له وطعنهم يف علمه وأمانته وسلوكه.

والفصل الثاين :نمذج من املؤاخذات عّل ابن دحية يف كتابه:
«التنوير» ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :انتحال ابن دحية قصيدة ختم هبا كتابه.
املبحث الثاين :الرسقات العلمية يف كتاب ابن دحية.
املبحث الثالث :سالطة لسانه وقبيح قوله وسوء أدبه مع األئمة
األعالم ومشاهري العلمء.
والعالقة بني الفصلني هو أن األول :توثيق علمي نظري حلال ابن
دحية ،والثاين :تطبيق عميل ملا ورد يف الفصل األول عّل نموذج كتابه:
«التنوير» فقط ،دون سائر كتبه .والثمرة املرجوة :هو جعل املؤ ِّلف وكتابه يف
وضعهم «الطبيعي» ـ كم يقال اليوم ـ دون هتويل وال دعاية.
الفصل الثالث :ذ ُّم الرتويج لالحتفال باملولد ،وهو يف مبحثني:
املبحث األول :وصف االحتفال باملولد الذي حرضه ابن دحية وأ َلف
يف استحسانه.
املبحث الثاين« :املولد» عنوان اجلهل والتخلف والبدعة ينايف العلم
والتجديد والسنة .وهو يف الر ِّد عّل الدكتور نور الدين اإلدرييس يف تسويغه
لالحتفال باملولد ،وبيان ما يف ذلك من حماذير ومفاسد.
والل املستعان ،وعليه التكالن ،له احلمد يف األوىل واآلخرة ،وهو
احلكيم اخلبري.
ليسرت :اخلميس  10ذو القعدة  ،1443املوافق 9 :حزيران .2022

كتبه:
عبد احلق بن مال حقي الرتكامين

الفصل األول:
ابن دحية يف ميزان االعتدال
مدخــل:
أول ما أبدأ به هذا البحث هو التأكيد عّل مكانة ابن دحية العلمية،
فهو عالمة باهر ،واسع االطالع ،له كتب نفيسة ،شحنها بالفوائد والنقوالت
البديعة ،وهي دالة عّل ذكائه ونباهته .هذا القدر ليس موضع خالف ،وإنم
اخلالف يف أمانته وسلوكه واستقامته عّل طريقة العلمء الربانيني ،فإن سعة
احلفظ وقوة الفهم وحدَ ة الذهن ال تستلزم ـ بالرضورة ـ صالح النفس،
واستقامة السلوك؛ هلذا فال بدَ أن ُين َظ َر إىل حال العامل املصنِّف من جهة ديانته
ف ذلك من استقراء أحواله وكالم أهل العلم
عر ُ
وأخالقه وسلوكه ،و ُي َ
الثقات فيه ،خاصة من كان منهم من معارصيه واملطلعني عّل حاله.
وال يستعظم َن أحدٌ كالمي هذا يف ابن دحية ،فإنه ٍ
جار عّل منهج أئمة
اإلسالم الكبار يف أمثاله ،وهم كثريون يف السلف واخللف ،أذكر منهم اثنني
من أشهر العلمء:
أوهلام :املفَّس الكبري مقاتل بن سليامن البلخي (ت ،)150 :الذي قال
فيه اإلمام الشافعي« :الناس عيال يف التفسري عىل مقاتل»( .)1ومع هذا فقد

(« )1هتذيب الكمل» .436/28

كان مرتوك احلديثَ ،
وكذبه مجاعة من األئمة واهتموه بوضع احلديث ،وقال
فيه اإلمام عبد الل بن املبارك« :ما أحسن تفسريه لو كان ثقة»(.)2
وثانيهام :الواقدي ،وهو :القايض حممد بن عمر بن واقد األسلمي
الذهبي« :صاحب التصانيف واملغازي ،العالمة ،اإلمام ،أحد
املديني ،قال
ُّ
أوعية العلم عىل ضعفه املتفق عليه» .وقال« :ومجع فأوعى ،وخلط الغث
بالسمني ،واخلرز بالدر الثمني ،فاطرحوه لذلك ،ومع هذا ،فال يستغنى عنه
يف املغازي ،وأيام الصحابة ،وأخبارهم»(.)3
ٍ
بأحد من العلمء
هلذا أقول :إن عّل الباحث وطالب العلم َأال ينبهر
ملجرد علمه وذكائه ،بل ال ُبدَ أن ينظر إىل ديانته وأمانته
وال يتش َيع له َ
وسلوكه ،وهؤالء أئمة اإلسالم الكبار ـ كأئمة املذاهب األربعة وأصحاب
الكتب الستة ،ثم مشاهري العلمء كابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي
وابن كثري وغريهم كثري ـ مل ينالوا هذه املكانة العالية يف قلوب املسلمني
لعلومهم وتصانيفهم فحسب ،بل ملا ُعرفوا به من الديانة واالستقامة
والفضيلة واألمانة ،إىل غري ذلك من املحاسن واملكارم التي وضع الل تعاىل
هلم هبا القبول يف األمة.
لقد كان ابن دحية من كبار العلمء األذكياء الناهبني ،لكن صدر منه
ما أوجب الطعن فيه من علمء عَّصه ومن بعدهم ،وهو طعن قائم عّل
العلم والعدل واإلنصاف ،والنصيحة لل ولدينه ولعامة املسلمني ،ال عّل
(« )2هتذيب الكمل» .437/28
(« )3سري أعالم النبالء» .545/9

احلسد والتحامل وخصومة األقران ،خال ًفا ملا ا َدعاه د .نور الدين اإلدرييس ـ
وفقني الل وإياه للحق والصواب ـ يف مقدمته لكتاب« :التنوير»( ،)4فقال:
«فيم ُرمي به ابن دحية من قبل خصومه وأقرانه»!
إن كالم العلمء األثبات يف جتريح األعيان ال يمكن أن حيمل عّل
«اخلصومة وحتامل األقران» إال إذا قامت عّل ذلك احلمل أدلة أو قرائن
جمرد الدعوى فهو ـ يف حقيقته ـ طع ٌن يف أولئك العلمء ،وإبطال
قوية ،أما َ
لشهادهتم ،وإعراض عن نصيحتهم ،وهذا مدخل من مداخل النفس
واهلوى.
لقد اجتمعت يف نموذج ابن دحية ـ غفر الل له ـ األدلة والقرائن عّل
صحة طعن من طعن من العلمء يف أمانته وسلوكه ،وسأذكر بعض ذلك يف
هذه الرسالة ،فيجب أن تق َيم هذه الشخصية العلمية و ُيعرف قدرها يف ضوء
أيضا ـ يق َيم موقفه من بدعة املولد ،وتز ُّلفه إىل
صح وثبت ،ويف ذلك ـ ً
ما َ
حاكم إ ْرب َل (= َأربيل) بكتابه هذا ،دون أن يقوم بم أوجبه الل تعاىل عّل أهل
العلم واإليمن من البيان واإلنكار ،وسدِّ ذرائع االنحراف والفساد.
اإلصالحي املجدِّ د اليمين حممد بن عيل بن حممد
وقد أحسن اإلمام
ُّ
الشوكاين (ت  )1250رمحه الل حني ربط املوقف من هذه البدعة بمقدماته
تقرر أن سدَ َ
الذرائع وقطع عالئق الوسائل إىل ما ال
ونتائجه ،فقال« :وقد َ
(« )4التنوير يف مولد الَّساج املنري والبشري النذير» ،حتقيق وتعليق :د .نور الدين احلميدي اإلدرييس،
د .حممد العرسي ،دار فارس ،الكويت ،الطبعة األوىل .36 ،1442 :ومقدمة التحقيق بقلم
اإلدرييس خاص ًة ،وقد أخذ أكثر مادهتا مما سبق أن كتبه يف مقدمة حتقيقه جلزء فيه« :فوائد سمعها ابن
الصالح من ابن دحية» ومسائل أخرى ،دار التوحيد ،الرياض ،الطبعة األوىل.1438 :

بقيت
اجلمهور،
املهمة التي َج َز َم بوجوهبا
وأنت إن ْ
َ
ُ
جيوز من قواعد الرشيعة َ
فيك بقية من إنصاف ال ُتنكر هذا( .)5وإذا قد تبني لك أنه مل يقل أحد من
أهل البيت وأتباعهم بجواز املولد ،وأردت أن تعرف قول من عداهم،
فنقول :قد قررنا لك اإلمجاع عىل أنه بدعة من مجيع املسلمني ،ولكن للملوك
تأثريا يف تقويم البدع وهدمها ،فلم كان املبتدع هلذه البدعة ذلك امللك ساعده
ً
ابن دحية وألف يف ذلك جملدً ا سمه« :التنوير يف مولد البشري النذير» ،وهو مع
توسعه يف علم الرواية مل يأت يف ذلك الكتاب بحجة نرية .ال جرم إجاز ُة
ألف دينار ـ كم ذكر ابن خ ِّلكان ـ وحمب ُة الدنيا تفعل أكثر من هذا»(.)6
قلت :لقد اطلع د .اإلدرييس عّل كالم الشوكاين ،واقتبس منه ما
ُ
يتعلق بابن دحية ،وبد ًال من أن يقابل انتقاد الشوكاين بالدراسة والتحليل
بيسء القول ،وقبيح
واملحاججة العلمية؛ فقد استطال عّل اإلمام الشوكاين ِّ
الكالم ،فقال « :15ونق ِّفي بدفع غائلة طرقها عامل متأخر ،هو العالمة
الشوكاين رمحه الل تعاىل ،حيث أتى بكالم أبدى فحواه عن غثاثة ووهن ،بل
حشاها من التقبيح والتبديع بم دل عّل نزق خلق وغلط طبع ،ورمي
للمسلمني بسوء الظن وشنيع التهمة ،وأجتزئ من كالمه املستنكر املستقبح
قوله.»...:
قلت :هذا كله كالم اإلدرييس ،وهو يف غاية اإلساءة لإلمام

فيهن َ
كل يو ٍم فرح
( )5وسيأيت قول ابن نارص الدين الدمشقي ـ وقد تل َطف يف عبارته ـ« :وحيصل
َ
ورسور؛ ر َبم أ َدى للوقوع يف املحذور».
(« )6الفتح الرباين» .1091/2

الشوكاين ،وهي ليست إساءة علمية( :غثاثة ووهن) حسب ،بل طعن يف
خلقه وطبعه( :نزق خلق وغلط طبع) .واحلقيقة أن كالم الشوكاين ٍ
جار عّل
قاعدة العلم والعدل والنصيحة ،فابن دحية موضع هتمة من علمء عَّصه
ومن بعدهم ،فكيف وقد دخل بلد ًة ابتدع حاكمها بدعة قبيحة ـ جتنَب
يفصل القول يف وصفها ـ؛ فم كان من ابن دحية إال أن
اإلدرييس أن ِّ
استحسن بدعته ،وشجعه عليها ،وألف له يف ذلك كتا ًبا ،فجاءت اجلائزة:
ألف دينار!
ثم قال اإلدرييس ـ عن الشوكاين ـ« :وكالمه يفيد أنه مل يطلع عّل
الكتاب ،أو مل يمعن النظر فيه ،فالكتاب ليس يف االحتجاج للمولد
واالنتصار لالحتفال به وبيان مرشوعيته ،بل هو كتاب يف علم املولد».
قلت :نعم؛ وهذا وجه مؤاخذة الشوكاين ،فابن دحية قد ألف هذا
ُ
الكتاب بمناسبة بدعة املولد ،وعّل وجه اخلصوص بمناسبة حضوره
ً
احتفاال باملولد النبوي؛ فلم يقم بم جيب عّل أهل
ومشاهدته للمنكرات
العلم من البحث يف النوازل واملحدثات :ما حكم الرشيعة فيها؟ هل هي
مرشوعة أم حمرمة؟ وإن كانت مرشوعة فهل هلا من ضوابط حتى ال خترج
من املرشوعية إىل البدعة واملنكر.
لقد جتاهل ابن دحية هذا ك َله ،وأ َلف كتا ًبا يف بعض مسائل «السرية
النبوية»؛ وقدَ مه للحاكم حتى يزداد اطمئنانًا يف حتسني بدعته ،وأن العلمء ال
يعارضونه بل يؤيدونه.
ص كتا َبه للبحث يف حكم «االحتفال باملولد» يف
ولو أن ابن دحية حم َ َ

بحجة ِّنرية.
ضوء أدلة الرشيعة وقواعدها؛ ألحرج نفسه ،ولعجز عن االتيان َ
فلنذكر اآلن بعض الوجوه الدالة عّل جتريح ابن دحية يف أمانته
وسلوكه ،ولنجعلها يف مبحثني:
املبحث األول :تكذيب العلمء البن دحية يف ادعائه يف انتسابه إىل
الكلبي .
الصحايب دحية
ِّ
املبحث الثاين :جتريح العلمء له وطعنهم يف علمه وأمانته وسلوكه.

املبحث األول:
تكذيب العلامء البن دحية يف انتسابه إىل
الكلبي 
الصحايب دحية
ِّ
ذكر املحققان ترمجة موجزة البن دحية( ،)7وساقا نسبه وهو« :جمد
الدين أبو اخلطاب عمر بن حسن بن عيل بن اجلُ َم ِّيل ـ واسم اجلميل :حممد ـ
بن َف ْرح بن خلف بن ُقومس بن َم ْزالل بن َ
مالل بن أمحد بن بدر بن دحية بن
خليفة الكلبي الداين ،ثم السبتي .وكان يكتب لنفسه :ذو النِّسبت َْني ،أي نسبته
من جهة األب إىل دحية الكلبي الصحايب اجلليل ،ونسبته من جهة األم إىل
احلسني سبط النبي  .»وعزيا يف اهلامش إىل «تاريخ اإلسالم»
للذهبي .113/14
النسب الذي ادعاه ابن
يقر هذا
ُ
َ
قلت :لكن الذهبي ـ اإلمام الن َقاد ـ مل َ
نس ُبه
دحية ،بل قال يف ترمجته ـ هذه ـ يف «تاريخ اإلسالم»« :قلت :وكذلك َ
تاجرا يعرف
قرأت بخط ابن ُم ْسدي( :)9كان أبوه
يش ٌء ال حقيق َة له(.)8
ُ
ً
(« )7التنوير يف مولد الَّساج املنري والبشري النذير» .24
(( )8له) سقط من طبعة بشار عواد معروف ،116/14 :تب ًعا لطبعة عمر عبد السالم تدمري
 .161/46وهو ثابت يف نقل الدَ ْجلي يف «الفالكة واملفلوكون» .88
( )9هو املحدث أبو بكر مجال الدين حممد بن يوسف بن موسى األزدي املهلبي األندليس ،املعروف
بابن ُمسدي (ت.)663 :

بالكلبي ـ بني الباء والفاء ـ ،وهو اسم موضع بدانية .وكان أبو اخلطاب ً
أوال
يكتب« :الكلبي م ًعا» إشارة إىل البلد والنسب ،وإنم كان يعرف بابن اجلميل
تصغري مجل .وكان أبو اخلطاب عالمة زمانه ،وقد ويل ً
أوال قضاء دانية».
وقال يف «سري أعالم النبالء» « :391/22هكذا ساق نسبه ،وما
أبعدَ ه من الصحة واالتصال!».
هذه اخلالصة تناسب منهج الذهبي يف هذين الكتابني ،أما يف «ميزان
فصل بم يناسب املقام،
االعتدال يف نقد الرجال»  )6073( 186/3فقد َ
فقال ـ بعد أن ساق نسبه ـ:
نسب باطل لوجوه:
«فهذا ٌ
أحدها :أن دحية مل يعقب(.)10

( )10هو :دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ،صاحب رسول الل  ،الذي أتاه جربيل
عّل صورته .
الذهبي بقوله« :ويف «تاريخ ابن جرير» يف
وتع َقب ابن حجر يف «لسان امليزان» )5597( 80/6
َ
حوادث سنة (« :)126فيها نَدَ َب يزيد بن الوليد لوالية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الل بن
دحية بن خليفة الكلبي فأبى»؛ فهذا يدل عّل غلط من زعم أن دحية مل يعقب».
ت :مل يرد هذا النص إال يف «تاريخ الطربي»  ،270/7ونقله عنه ابن عساكر يف «تاريخ دمشق»
قل ُ
 ،375/36وعنده« :هرم بن عبد الل بن دحية بن خليفة» .وذكر ابن عساكر :)8268( 170/65
ذكرا يف
ذكر» .ومل أجد لعبد الل وال ليزيد ترمجة وال ً
«يزيد بن دحية بن خليفة الكلبي» ،وقال« :له ٌ
غري هذا املوضع ،ولو كان لدحية  ذرية حلفظ ذلك يف ُك ُتب األنساب والتاريخ والرتاجم،
وهم ،ثم إن ابن دحية مل ينتسب إىل أحدمها ،بل انتسب
وذلك ملكانته وشهرته ،فالراجح أن ذكرمها ٌ
ٍ
لثالث وهو« :أمحد بن دحية بن خليفة» ـ كم نقله ابن خلكان من خ ِّطه ـ .ومل يذكر أحدٌ لدحية ابنًا
اسمه« :أمحد» قبل ابن اجلُ َم ِّيل.

الثاين :أن عّل هؤالء لوائح الرببرية.
وثالثها :بتقدير وجود ذلك قد سقط منه آباء ،فال يمكن أن يكون بينه
وبينه عرشة أنفس».
الذهبي « :187/3وكان حيمق ويتكرب ،ويكنِّي نفسه ويكتب:
ثم قال
ُّ
«ذو النسبتني بني دحية واحلسني»؛ فلو صدق يف دعواه لكان ذلك رعونة،
جلميل صاحب رسول الل
كيف وهو متهم يف انتسابه إىل دحية الكلبي ا َ
كلبي ،نسب ًة إىل موضع من ساحل
جرأه عّل ذلك ألنه ٌّ
 ،وإنم َ
دانية ،ويقال :الكلفي بني الفاء والباء ،وهلذا كان يكتب ً
أوال :الكلبي م ًعا».
وقال العالمة املؤرخ ابن النجار البغدادي (ت )643 :يف «ذيل تاريخ
بغداد» « :)1150( 40/20وكان صديقنا إبراهيم السنهوري املحدِّ ث ـ
صاحب الرحلة إىل البالد ـ قد دخل إىل بالد األندلس ،وذكر ملشاخيها
وعلمئها أن ابن دحية يدَ عي أنه قرأ عّل مجاعة من شيوخ األندلس القدماء،
فأنكروا ذلك وأبطلوه ،وقالوا :مل يلق هؤالء وال أدركهم ،وإنم اشتغل
أخريا ،وليس نسبه بصحيح فيم يقوله ،ودحية مل يعقب .فكتب
بالطلب
ً
حمرضا ،وأخذ خطوطهم فيه بذلك ،وقدم به ديار مَّص ،فعلم ابن
السنهوري
ُّ
ً
دحية بذلك فاشتكى إىل السلطان منه ،وقال :هذا يأخذ عريض ويؤذيني.
وُضب وأشهر عّل محار ،و ُأخرج من ديار
فأمر السلطان بالقبض عليهُ ،
مَّص ،وأخذ ابن دحية املحرض وخرقه».
وقال يوسف سبط ابن اجلوزي (ت )654 :يف «مرآة الزمان»

« :340/22وكان قد قدم دمشق ،وسأل الوزير ابن ُش ْك ٍر( )11أن جيمع بينه
وبني شيخنا تاج الدين ،فاجتمعا ،وتناظرا ،وجرى بينهم البحث يف قول
العرب :لقيته من وراء وراء .فقال ابن دحية :ال يقال :وراء بالرفع ،بل
()12
فسف َه
بالنصب .فقال تاج الدين  :أخطأت بل الصحيح ،وراء ،بالرفعَ .

عّل شيخنا تاج الدين .فقال له :يا مدَ عي ،أنت تكتب :وكتب ذو النسبني بني
َ
نسبك».
كذبت يف
دحية واحلسني .ودحية بإمجاع املحدثني ما أعقب ،فقد
َ
وقال حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري املراكيش (ت )703يف
«الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة» « :)23( 78/5كذا نقلت نسبه
من خطه ،ولقد قال فيه تاج الدين رئيس النحاة بدمشق أبو اليمن زيد بن
احلسن الكندي :إنه كاذب فيم ادعاه من ذلك .وذكر أن دحية  مل
يعقب ،فرد عليه ابن دحية ـ هذا ـ بكتاب سمه« :املرهف اهلندي يف الرد عىل
التاج الكندي» ،وأثبت فيه أن دحية  قد أعقب ،وأنه من ذريته.
وكذلك كان ينكر عليه غري واحد من أهل األندلس أنه كلبي ،ويقول :إنم
هو كنبي ـ بالنون ـ نسبة إىل كنب :موضع بساحل األندلس الرشقي بمقربة
من دانية».
النسابة الرشيف إبراهيم بن منصور
وقد ذكر صديقنا البحاثة َ
اهلاشمي األمري كالم الذهبي يف نسب ابن دحية يف كتابه« :عناية العرب
( )11هو الوزير عبد الل بن عيل بن احلسني املَّصي الدمريي املالكي (ت )622 :توىل الوزارة يف
دمشق مدَ ة ،وكانت له أعمل حممودة.
( )12هو أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي البغدادي املولد واملنشأ ،الدمشقي الدار ،تويف
سنة (.)613

بأنساهبم»  162واعتمده ،وأخربين أنه مجع كالم العلمء فيه ،وحتقق من عدم
صحة نسبه.
ومل أجد من دافع عن نسبه مثبتًا صحته ،غاية ما صنعه بعضهم هو
اإلعراض عن هذه املسألة ،مع اإلشارة الضمنية إىل مسؤولية ابن دحية عن
صحة نسبه هذا:
قال ابن نقطة البغدادي (ت )629 :يف «تكملة اإلكامل» 60/2
(« :)1130هكذا نسب نفسه».
وقال ابن خلكان (ت )681 :يف أول ترمجته يف «وفيات األعيان»
«نقلت نسبه عّل هذه الصورة من خ ِّطه ،وكان قد ق َيده
:)497( 448/3
ُ
وضبطه كم هو هاهنا».
وقال احلسيني (ت )695 :يف ترمجة ابنه :أيب الطاهر حممد ابن دحية
(ت )667 :يف «صلة التكملة لوفيات النقلة» « :)1061( 580/2ون َس ُبه
الذي ذكر ُته فمن ِّ
خط والده نقل ُته».
وقال ابن األ َبار القضاعي األندليس (ت )658 :يف «التكملة لكتاب
الصلة» « :311/3وكان يذكر أنه من ولد دحية بن خليفة الكلبي».
وقال ابن العمدية (ت )673 :يف «ذيل تكملة اإلكامل» 279/1
(« :)349هكذا نسب نفسه».
قلت :ال َ
قراء كتاب «التنوير» أن يعرفوا حقيقة نسب
شك أن من ِّ
ُ
حق َ
مؤلفه ،وموقف علمء عَّصه منه.

املبحث الثاين:
جتريح العلامء له وطعنهم يف علمه وأمانته وسلوكه
الواسطي (ت)637 :
ثي
ُّ
ترجم له العالمة املؤرخ املحدث ابن الدُّ َب ْي ِّ
يف «ذيل تاريخ مدينة بغداد»  ،)2147( 321/4وذكر أنه لقيه ببغداد ،وأخذ
عنه ،وأحسن الثناء عليه ،ثم قال« :وكان يقول :إنه حفظ صحيح مسلم
مجي َعه ،وإنه قرأه عّل بعض شيوخ املغرب من حفظه ،ويدَ عي أشيا َء كثريةً».
وختم الرتمجة بقوله« :ومل يكن الثناء عليه ً
مجيال ،والل أعلم ،رمحه الل وإ َيانا».
حمب
وقال اإلمام العامل احلافظ البارع حمدث العراق مؤرخ العَّص ُّ
النجار البغدادي (ت )13()643 :يف «ذيل تاريخ بغداد» :40/20
الدين ابن َ
«قدم علينا بغداد مرات ،وأمّل علينا من حفظه شي ًئا ،وكتبنا عنه ...غري َأ ِّين
رأيت الناس جممعني عىل كذبه وضعفه ،وادعائه لقاء من مل يلقه ،وسمع ما مل
ُ
القلب
أمارات ذلك الئح ًة عّل كالمه ويف حركاته ،وكان
يسمعه ،وكانت
ُ
ُ
وحيرف يف
ي ْأ َبى
َ
سمع كالمه ويشهدُ ببطالن قوله .وكان حيكي من أحواله ِّ
كالمه بم يظهر به كذبه».
النجار مل يبخسه ح َقه فقال فيه« :وكان حاف ًظا
ورغم هذا ك ِّله فإن ابن َ
ماهرا يف علم احلديث ،عار ًفا بفنونه ،حسن الكالم فيه ،فصيح العبارة ،تام
ً
الذهبي ترمجته يف «سري أعالم النبالء» 131/23
النجار صدَ ر هبا
( )13هذه األلقاب يف وصف ابن َ
ُّ
(.)98

ظاهري املذهب».
املعرفة بالنحو واللغة ،وله كتب نفيسة ،وكان
َ
ثم شهد عليه بم اطلع عليه من حاله ـ وقد لقيه وجالسه ـ بأنه كان:
«كثري الوقيعة يف أئمة اجلمهور ويف السلف من العلامء ،خبيث اللسان ،أمحق،
شديد الكرب ،قليل النظر يف األمور الدينية ،متهاونًا يف دينه».
قلت :وسيأيت من كالمه يف كتابه «التنوير» ما ُّ
يدل عّل صدق ابن
ُ
النجار يف وصفه.
األصبهاين ـ
النجار« :حدثني عيل بن احلسن أبو العالء
وقال ابن َ
ُّ
وناهيك به جالل ًة ً
َ
ونبال ـ قال :ملا قدم ابن دحية علينا أصبهان
صدُ يقنا هبا،
نزل عّل والدي يف اخلانكاه التي له فكان يكرمه وجيله ،وكان صب ًّيا يومئذ،
فدخل عّل والدي يو ًما ومعه سجادة فق َب َلها ووضعها بني يديه ،وقال له:
هذه قد صليت عليها كذا وكذا ألف ركعة ،وختمت عليها القرآن يف جوف
الكعبة مرات .قال :فأخذها والدي وقبلها ووضعها عّل رأسه ،وقبلها منه
مبتهجا هبا ،فلم كان من آخر النهار حرض عندنا رجل من أهل أصبهان،
ً
وذكر ً
حاال اقتضت أنه قال :كان اليوم هذا الفقيه املغريب الذي عندكم عندنا
يف السوق ،واشرتى سجادة حسن ًة بكذا وكذا ،فأمر والدي بإحضار تلك
السجادة ،فلم رآها الرجل قال :إي والل هذه هي! فسكت والدي ،ومل يقل
شي ًئا ،وسقط ابن دحية من عينه.
وحدثني بعض املَّصيني بمَّص قال :قال يل احلافظ عيل بن املفضل
املقدس الفقيه املالكي ـ وكان من أئمة الدين ـ قال :كنا يو ًما بحرضة
السلطان يف جملس علم وهناك ابن دحية ،فسألني السلطان عن حديث

فذكرته له ،فقال يل :من رواه؟ فلم حيرض يل إسناده يف احلال وانفصلنا،
فاجتمع يب ابن دحية يف الطريق وقال يل :يا فقيه ملا سألك السلطان عن إسناد
ٍ
شئت؛ فإنه ـ ومن حرض جملسه ـ ال
إسناد
أي
َ
ذاك احلديث مل َ َمل ْ تذكر له َ
وعظمت يف
كنت قد ربحت قولك ال أعلم،
َ
يعلمون هل هو صحيح أم الَ ،
عينيه وأعني احلاُضين .قال :فعلمت أنه متهاون بأمور الدين ،جريء عىل
الكذب».
وقال ابن نقطة احلنبيل البغدادي (ت )629 :يف «تكملة اإلكامل»
« :)1130( 60/2وكان موصو ًفا باملعرفة والفضل َإال أنه يدَ عي أشياء ال
حقيقة هلا .ذك ََر يل الثق ُة أبو القاسم ابن عبد السالم بن األسود قال :نزل
عندنا باحلريم أبو اخلطاب ابن دحية فكان يقول :أحفظ صحيح مسلم
والرتمذي وغري ذلك .قال :فأخذت مخسة أحاديث من الرتمذي ،ومخسة من
ٍ
جزء ،ثم عرضت عليه
مسند أمحد ،ومخسة من املوضوعات ،فجعلتها يف
الرتمذي فقال :ليس بصحيح .وآخر؛ فقال :ال أعرفه .ومل يعرف
حدي ًثا من
ِّ
منها شي ًئا.
وأخوه ـ أبو عمرو عثمن ـ رأي ُته باإلسكندرية ملا قدم من املغرب،
والناس جمتمعون عليه باجلامع يوم اجلمعة ،فقلت لبعض الناس :ما الذي
يسمع الشيخ؟ فقال :الرتمذي .فقلت له :من أصل؟ فقال :قد قال :ال
أحتاج إىل أصل ،ايتوين بأي نسخة شئتم ،فاقرؤوه عيل ،فإين أحفظه .ثم ظهر
منه كالم قبيح يف ذم الشافعي ومالك وغريمها من األئمة ،فرتكت االجتمع
به لذلك .وذكر يل أبو حممد ابن هاللة وغريه :أن ابن دحية يعرف بابن

اجلُ َم ِّيل».
وقال سبط ابن اجلوزي (ت )654 :يف «مرآة الزمان» :339/22
«كان يف املحدثني مثل ابن ُعن َْني( )14يف الشعراء؛ يثلب علامء املسلمني ،ويقع
فيهم ،ويتزيد يف كالمه ،فرتك الناس الرواية عنه ،وكذبوه ،وكان الكامل
ً
مقبال عليه ،فلم انكشف له حاله أعرض عنه ،وأخذ منه دار احلديث،
وأهانه».
وترجم له ابن تغري بردي (ت )874 :يف «النجوم الزاهرة يف ملوك
مرص والقاهرة» 296/6؛ فلم يزد عّل نقل كالم سبط ابن اجلوزي ،ومل
يتعقبه بيشء(.)15
البغدادي (ت )723 :يف «جممع اآلداب يف معجم
طي
ُّ
وقال ابن ال ُف َو ِّ
األلقاب» « :)4269( 483/4جال يف األقطار ،وكتب عن الكبار
والصغار ،وقدم بغداد وأمّل هبا احلديث ،وسمع من مشاخيها ،وصادف
ً
قبوال من امللك الكامل ابن العادل ،وكان يع ِّظمه وحيرتمه ،وصنَف له الكتب
واملجاميع ،وكان كثري الوقيعة يف أئمة اجلمهور ،له أشعار كثرية ذكرهتا يف
شعراء املئة السابعة ،وفيه يقول رشف الدين ابن ُعن َْني:
دحية مل يعقــــب فلـــم تنتمي

إليــه بالبهتــان واإلفك

صح عند الناس يش ٌء سوى
مـا َ

أنَك مــن كلب بال ّ
شك».

( )14حممد بن نَّص الل بن مكارم بن احلسن الزرعي احلوراين الدمشقي األنصاري (ت،)630 :
هجا ًءَ ،
رشه.
مولده ووفاته يف دمشق ،وكان َ
قل من سلم من ِّ
أيضا ـ باملجازفة.
( )15كالم سبط ابن اجلوزي مؤ َيدٌ هنا بكالم العلمء األثبات؛ وإال فإنه متهم ـ ً

وقال أبو عبد الل حممد بن حممد بن عبد امللك املراكيش (ت)703 :
يف «الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة» « :81/5وكان راوي ًة للحديث
شديد العناية بلقاء املشايخ واألخذ عنهم ،متسع الرواية ،جيد اخلط ،حمكم
ذاكرا تواريخ املحدثني وأخبارهم ،حاف ًظا لآلداب ،ذا حظ صالح
التقييدً ،
ٍ
متهم
من اللغة ومشاركة يف العربية ،كثري الشذوذ يف أحواله وملبسه وشارتهً ،
يف روايته ،مرم ًّيا بالكذب فيم حيدث به .واستقيض بدانية مرتني ،ثم رصف
عنها لسرية نعيت عليه».
وقال ابن الزبري الغرناطي (ت )708 :يف «صلة الصلة» 248/3
«عرفني بحاله وحال أخيه أيب عمرو عثمن الشيخان أبو احلسن
(َ :)577
ً
طويال ،وخربامها مجل ًة
الغافقي وأبو اخلطاب ابن خليل ،وكانا قد صحبامها
ً
وتفصيال ،إال أهنم ذكرامها بانحراف يف اخللق ،وتق ُّلب مل يشنهم غريه،
ووصفامها مع ذلك بالثقة والعدالة والرساوة واالعتناء التا ِّم».
قلت :هذه شهادة مهمة من اإلمام املحدِّ ث أيب احلسن عيل بن حممد
ُ
بن عيل الغافقي (ت ،)649 :والفقيه األديب أيب اخلطاب حممد بن أمحد بن
خليل السكوين (ت ،)652 :وقد صحبا ابن دحية ،واطلعا عّل حاله ،وقد
ُّ
وأجل منهم.
خولفا يف وصفهم له بالثقة والعدالة ممَن هم أعلم
ٍ
احلموي (ت )697 :يف «مفرج الكروب يف
واصل
وقال املؤرخ ابن
ُّ
أخبار بني أيوب» « :167/5وكان جمد الدِّ ين أبو اخلطاب عمر ابن دحية ـ
مع فرط معرفته باحلديث ،وحفظه الكثري له ـ ُيتهم باملجازفة يف النقل .وبلغ
َ
َ
لكامل ـ عّل ما بلغني ـ فأمره أن يعلق شي ًئا عّل كتاب
امللك ا
ذلك

«الشهاب» املنسوب إىل القضاعي ،فع َلق عليه كتا ًبا طعن عّل بعض
األحاديث التي فيه وصحح البعض ،وتك َلم عّل األسانيد .وملا وقف ُ
امللك
ُ
الكامل عّل ذلك قال له بعده« :قد ضاع منِّي ذلك الكتاب ،فع ِّلق يل مثله».
األول ،فجاء يف الكتاب الثاين مناقضة
مسو َد ُة الكتاب َ
ففعل ،ومل يكن عنده َ
صحة ما ُنقل عنه ،فنزلت
ملا ذكر يف الكتاب األول؛ فعلم امللك الكامل َ
مرتبته يف عينه ،وكان َ
واله مشيخ َة دار احلديث الذي بني القَّصين؛ ف َع َزله
عنها يف آخر وقتهَ ،
ووالها ألخيه احلافظ أيب عمرو عثمن بن احلسن ابن
دحية .وكان أس َن من أيب اخلطاب ،وكان حاف ًظا للغة العربية ،ق ِّي ًم هبا».
الذهبي (ت )748 :يف «سري أعالم
وقال مؤرخ اإلسالم أبو عبد الل
ُّ
النبالء» « :)248( 389/22قلت :كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسع
ويد طوىل يف اللغة ويف احلديث ،عىل ضعف فيه.
قال الضياء :لقيته بأصبهان ،ومل أسمع منه ،ومل يعجبني حاله؛ كان
كثري الوقيعة يف األئمة .وأخربين إبراهيم السنهوري بأصبهان :أنه دخل
املغرب ،وأن مشايخ املغرب كتبوا له جرحه وتضعيفه .قال الضياء :وقد
رأيت منه غري يشء ،مما يدل عّل ذلك.
وقال ابن نقطة :كان موصو ًفا باملعرفة والفضل ومل َأ َر ُه ،إال أنه كان
يدعي أشياء ال حقيقة هلا ،ذكر يل أبو القاسم ابن عبد السالم ـ ثق ٌة ـ ،قال:
نزل عندنا ابن دحية ،فكان يقول :أحفظ صحيح مسلم والرتمذي .قال:
فأخذت مخسة أحاديث من الرتمذي ،ومخسة من املسند ،ومخسة من
املوضوعات ،فجعلتها يف جزء ،ثم عرضت عليه حدي ًثا من الرتمذي ،فقال:

ليس بصحيح .وآخر؛ فقال :ال أعرفه .ومل يعرف منها شي ًئا!».
الذهبي كالم ابن واصل احلموي ـ الذي ذكرناه آن ًفا ـ ،ونقل
ثم نقل
ُّ
النجار فيه ،وطعنه يف نسبه ،وختم ترمجته بقوله« :حكى ابن
كذلك كالم ابن َ
النجار يف «تارخيه» ،وابن العديم يف «تاريخ حلب» ،وأبو صادق حممد ابن
َ
الع َطار ،وابن املستويف يف «تارخيه» عنه أشياء ُتسق ُطه».
وذكر نحو هذا يف «تاريخ اإلسالم» .)191( 113/14
وذكره يف «تذكرة احلفاظ»  ،)1136( 143/4وقال« :وزعم ـ ومل
تدخل يف األذن دعواه ـ أنه قرأ «صحيح مسلم» من حفظه عّل بعض
شيوخه ،وكان معرو ًفا ـ عّل كثرة علمه وفضائله ـ باملجازفة ،والدعاوى
العريضة».
أيضا ـ يف «ميزان االعتدال»  ،)6073( 186/3وقال:
وذكره ـ ً
«وذكر أنه حدثه باملوطأ عال ًيا أبو احلسن ابن حنني الكتاين ،وابن خليل
القييس ،قاال :حدثنا حممد بن فرح الطالع .أقول :فأما ابن خليل فإنه سكن
مراكش وفاس ،وكان ابن دحية باألندلس فكيف لقيه أو سمع منه؟ وكذلك
ابن حنني فإنه خرج عن االندلس ومل ي ُعدْ  ،بل سكن مدينة فاس ،ومات هبا
سنة تسع وستني ومخس مئة ،فباجلهد أن يكون ابن دحية روى املوطأ عن
هذين باإلجازة ـ فالل أعلم ـ واستباح ذلك عّل رأي من يسوغ قول :حدثني
بكذا ،ويكون إجازة ،لكنه قد رصح بالسمع فيم أرى» .ونقل عن ابن مسدي
قوله« :ثم رأيت بخطه أنه سمع بني الستني إىل السبعني ومخس مئة من
مجاعة ،كأيب بكر ابن خري ،واللوايت ،وأيب احلسن ابن حنني ،وليس ينكر

عليه»؛ فقال الذهبي« :بل ُينكر عليه كم قدمنا» .وقال« :ويف تواليفه أشياء
ُتن َقم عليه من تصحيح وتضعيف».
بالقوي،
وذكره يف «العرب يف خرب من غرب»  ،217/3وقال« :وليس
ِّ
ٍ
مبغضة .وقد
مدحض ٌة ،وعبارة مق َعرة
ودعاو
تصانيف،
ض َع َفه مجاعة .وله
ُ
َ
َ
َن َف َق عّل امللك الكامل ،وجعله شيخ دار احلديث بالقاهرة».
احلنبيل
وترجم البن دحية العالمة املحدِّ ث الفقيه ابن عبد اهلادي
ُّ
(ت )744 :يف «طبقات علامء احلديث»  ،)1115( 202/4فنقل كالم
الضياء املقديس والقايض ابن واصل وابن نقطة وابن النجار يف القدح فيه،
فاعتمد قوهلم ،ومل يتعقبهم بيشء ،وقال « :205/4وذكر ابن خلكان أنه قدم
إربل ،فصنَف مللكها كتاب «املولد» ،ومدحه بقصيدة ،ثم ظهر أن القصيدة
كتاب يف «الرد عىل ابن دحية»(.)16
لغريه» .والبن عبد اهلادي ٌ
وقال اإلمام الفقيه املحدث أبو الفداء ابن كثري الدمشقي (ت)774 :
يف «البداية والنهاية» « :225/17قلت :وقد تك َلم الناس فيه بأنواع من
الكالم ،ونسبه بعضهم إىل وضع حديث يف قَّص صالة املغرب ،وكنت أود
أن أقف عّل إسناده لنعلم كيف رجاله .وقد أمجع العلمء ـ كم ذكره ابن املنذر
وغريه ـ عّل أن املغرب ال يقَّص .وقد وقفت عّل ٍ
جزء مجعه املحدث املتقن
املفيدُ أبو قاسم حممد ابن احلافظ أيب احلسني حييى بن عيل بن عبد الل القريش
ال َع َط ُار( )17يف ترمجة شيخه أيب اخلطاب ابن دحية هذا ،مجع فيه أقوال الناس
( )16ذكره ابن رجب يف «ذيل طبقات احلنابلة» ترمجة ابن عبد اهلادي  ،121/5ومل يذكر موضوعه.
( )17حترف يف املطبوع إىل( :العطاردي) .وهو ابن الرشيد الع َطار.

يف َث ْلبِه ،والكالم يف مرباه ومنشئه ،واشتغاله وطلبه ،وذكر بعضهم أنه ويل
القضاء بسبتة .فالل أعلم .وذكر طعن الناس يف ادعائه نسبه إىل دحية الكلبي،
وأنه انقطع نسله من بعد ثالث ٍ
مئة ،وأنشد البن ُعن ٍ
َني فيه ـ قائل البيتني
الشهريين ومها ـ قوله:
دحية مل يعقب فكــــم تفرتي إليه بالبهــتان واإلفك
ما صح عند الناس يشء سوى أنك من كلب بال شك
وإن من أقبح ما رأيته يف هذا اجلزء ما ذكره عن شيخه احلافظ املؤرخ
ابن النجار ،عن احلافظ عيل بن املفضل أنه قال :اجتمعت أنا وابن دحية يف
جملس السلطان ،فسألني السلطان عن حديث فأجبته فيه ،فقال يل :من رواه؟
فلم حيرضين إسنا ُده ،فانفصلنا ،فاجتمع يب ابن دحية وقال يل :يا فقيه ،ملا
شئت؟ فإنه
سألك السلطان عن إسناد ذاك احلديث ،مل َ َمل ْ تذكر له أي إسناد َ
فعظمت يف أعينهم؟!
ومن حرض جملسه ال يعلمون هل هو صحيح أم ال؛
َ
فعلمت أنه يتهاون بأمور الدين ،جريء عىل الكذب.
ُ
ثم قال :وحدثني الفقيه تقي الدين ُعبيدُ بن حممد بن عباس
دي( ،)18عن شيخنا الفقيه اإلمام العامل أوحد األنام مفتي املسلمني
اإلس َع ْر ُّ
اللخمي ـ يعني ابن
هباء الدين أيب احلسن عيل بن هبة الل بن سالمة بن املسلم
ِّ

الذهبي يف «تاريخ اإلسالم»  ،752/15وقال :احلافظ املفيد تقي الدين أبو القاسم
( )18ترجم له
ُّ
اإلسعردي .ولد سنة اثنتني وعرشين وست مئة بإسعرد ،ودخل مَّص يف صباه مع أبيه .وكان من
العارفني هبذا الشأن ،مع الثقة والصدق .كان شيخنا ابن الظاهري يثني عليه ويرجحه عّل سائر
املَّصيني يف احلديث .تويف سنة ( ،)692وله سبعون سنة.

اجلميزي
ِّ
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ـ أنه قال :كان السلطان امللك الكامل قد خرج إىل الشام،

فخرج أبو اخلطاب عمر ابن دحية معه ،وولد الشيخ معني الدين ابن شيخ
الشيوخ ،فحرضت صالة املغرب ،فقدم السلطان ابن دحية فصّل هبم
املغرب ،فلم أن فرغ من الصالة ،قال ابن شيخ الشيوخ :ما أعلم أحدً ا من
جيو ُز قَّص صالة املغرب يف السفر .فقال ابن دحية :كيف ال وقد
األئمة ِّ
أخربنا فالن عن فالن .ورسد إسناده إىل رسول الل  أنه قَّص
املغرب يف السفر .فلم جيب ابن شيخ الشيوخ ،ومكث عّل حاله .قلت :هذا
وضع فاحش خمالف ملا أمجع عليه العلمء ،كم ذكره ابن املنذر وغريه ،ومثل
هذا اإلسناد ال ُحيفظ ،ألن سامعه مل يضبطه ،وواضعه ال يقدر عّل إعادته
ثان ًيا ،والل أعلم» .انتهى كالم ابن كثري.
ضمنه أقوال الناس يف ثلب
ُ
قلت :وحممد بن حييى ـ الذي مجع جز ًءا َ
ابن دحية ـ هو اب ُن العالمة الشهري رشيد الدين أيب احلسني حييى بن عيل
األموي النابليس ثم املَّصي ،املعروف بالرشيد الع َطار (ت:
الع َطار القريش
ِّ
بي يف كالمه املتقدم آن ًفا
 ،)662وابنه حممد يكنى :أبا صادق ـ كم ذكره الذه ُّ
ـ ،وقد ذكره ابن رشيد الفهري السبتي (ت )721 :يف «ملء العيبة بام ُمجع
بطول الغيبة»  319يف الشيوخ الذين لقيهم بمَّص ،وقال« :شيخنا املحدِّ ُ
ث
املسند الصدوق مجال الدين أبو صادق حممد اب ُن اإلمام املحدث احلافظ
الذهبي يف «سري أعالم النبالء»  ،)166( 253/23وقال :شيخ الديار املَّصية،
( )19ترجم له
ُّ
العالمة ،املفتي ،املقرئ ،الشافعي ،اخلطيب ،املدرس .وبرع يف املذهب ،وخطب بجامع القاهرة،
وانتهت إليه مشيخة العلم .تويف سنة ()649؛ وهو مسدَ د الفتاوى ،وافر اجلاللة ،حسن التصون،
مسند زمانه ،رمحه الل.

رشيد الدين أيب احلسني حييى بن عيل بن عبد الل القريش».
وترجم له علم الدين الربزايل (ت )739 :يف «املقتفي عىل كتاب
الروضتني»  ،)262( 110/2وقال فيه« :الشيخ اإلمام ،املحدث ،مجال
الدين ،أبو صادق ...وكان مليح اهليئة ،حمد ًثاً ،
عدال ،فأحسن الكتابة ،جيد
الضبط».
وذكره الذهبي يف «تاريخ اإلسالم»  ،)417( 582/15وقال:
وخرج لنفسه موافقات ومصافحات ،روى عنه
«و ُعني باحلديث ،وكتب
َ
واملزي [ت ،]742 :والربزايل [ت ،]739 :وابن سامة(.»)20
املَّصيون
ُّ
وترجم له املقريزي (ت )845 :يف «املقفى الكبري» 236/7
( ،)3533وقال« :وهو من بيت مشيخة وحديث ،واعتنى به والده
ً
فاضال ،حمد ًثا ثقة ،حسن الصورةِّ ،لني اجلانب .درس
فأسمعه ...وكان
احلديث باملدرسة الصاحبية بمَّص ،وكتب اخلط احلسن ،ومات بمَّص يوم
اجلمعة اخلامس والعرشين من ربيع األول سنة ست وثمنني وست مئة،
ودفن بسفح املقطم عند أبيه».
واملقصود أن ابن الرشيد الع َطار ـ هذا ـ كان ثق ًة ً
ً
فاضال ،وقد
عدال
مجع جز ًءا يف ترمجة ابن دحية ومثالب الناس فيه ،ونقل منه ابن كثري معتمدً ا
ٍ
بيشء .وسبقه إىل ذلك شيخه الذهب ُّي فحكم بأن
حمتجا به ،ومل يتعقبه
عليهًّ ،
ٍ
أسف أن كتاب ابن الرشيد مل
ما ذكره ابن الرشيد ُيسقط ابن دحية .ومن
يصلنا.
( )20ابن سامة :هو حممد بن عبد الرمحن بن سامة بن كوكب املولوي الصاحلي احلنبيل (ت.)708 :

الدمشقي (ت )842 :يف «جامع اآلثار يف السري
وقال ابن نارص الدين
ُّ
ومولد املختار» ـ وقد ذكر امللك املظ َفر ُكو ْك ُبوري
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ـ« :وألجله أ َلف

املحدِّ ُ
ث الزاعم أنه ذو النسبني بني دحية واحلسني :أبو اخلطاب عمر بن
عيل الداين كتابه« :التنوير يف مولد البشري النذير
احلسن اجلُ َم ِّيل
ٍّ
حيرره ذلك التحرير ،وفيه مما ال يتعلق باملولد يشء
 ،»لكن مل ِّ
كثري ،وهو ممن ال يوثق بنقله ،والل تعاىل يساحمه وإ َيانا بفضله».
وع َلق األخ نور الدين احلميدي اإلدرييس عّل كالم ابن نارص الدين ـ
هذا ـ بقوله « :36كذا قال ،مع أنه كثري النقل عنه يف كتابه ،وكالمه ُّ
يدل عّل
أنه مل ُحي َرر فيم ُرمي به ابن دحية من قبل خصومه وأقرانه ،واحلافظ ابن دحية
إمام حجة يف نقله».
قلت :هذه دعوى جمردة ،فإن عبارات العلمء الثقات قد كثرت
وتتابعت يف جتريح ابن دحية وثلبه ،يف املرشق واملغرب ،يف عَّصه وبعده،
وال نعرف أحدً ا من العلمء أفاد أن ذلك كان خلصومة أو عداوة أو منافسة،
فال جيوز إهدارها بال دليل صحيح وال قرائن قوية ،فإن ذلك ينعكس
بالطعن يف مؤرخي اإلسالم الثقات ،وعلمئه النبالء األجالء.
وقال ابن حجر (ت )852 :يف «لسان امليزان» :)5597( 80/6
«قال ابن عسكر( )22يف «رجال مالقة» يف ترمجة ابن دحية :سكن القاهرة يف
( ) 21ويكتب( :كوكربي) ،وإثبات الواو الثانية أجود ،كم كتبه ابن خلكان يف «وفيات األعيان»
تركي ،معناه
 ،121/4لكنه ضبطه بضم الكاف الثانية والصحيح بتسكينها ،وقال« :وهو اسم
ٌّ
بالعريب :ذئب أزرق» .وهو بحروف الرتكية احلديثة.Kökböri :
( ) 22يف املطبوع( :ابن عساكر) ،وهو حتريف ،وهو :الفقيه املالكي أبو عبد الل حممد بن عيل بن

شاعرا
أيام الكامل فكان له عنده من اجلاه واملحل ما مل يصل إليه غريه ،وكان
ً
مكثارا».
مطبو ًعا إال أنه كان ُيتهم يف الرواية ألنه كان
ً
أيضا من تقدَ م
يب وافق املَّصيني( ،)23ووافق املَّصيني ً
قلت :فهذا مغر ٌّ
ذكره من أهل الشام والعراق.
وممن وافق يف الطعن فيه ابن عبد امللك يف «الصلة»( )24فإنه قال يف
ترمجة :أيب جعفر أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن سعيد بن ُحريث« :نسبه
أبو اخلطاب ابن اجلُميل يف «معجم شيوخه» الذي مجعه له أبو اخلطاب ،فزاد
بعد حريث فقال :ابن عاصم بن مضاء بن مهند بن عمري اللخمي؛ فوافقه
عليه إال يف ذكر مهند بن عمري ،فإنه أنكرمها ،فقال له أبو اخلطاب :يا سيدي
مها جدَ اك ،ذكرمها فالن .فتو َقف الشيخ .قال ابن عبد امللك :وهذا النسب
منقطع لبعد عَّص أمحد من عَّص حريث ،فقد ذكر بعض من صنَف للنارص
أيب املطرف عبد الرمحن بن حممد صاحب األندلس يف سنة ثالثني وثالث م َئة
«أخبار املروانيني ومن دخل معهم األندلس» مجاع ًة من اللخميني منهم:
النجايش بن عاصم بن حريث بن عاصم بن مضاء بن مهند .فلو صح هذا
عم جدِّ صاحب الرتمجة ،وهو مقطوع ببطالنه يف العادة،
لكان النجايش َ
فلعل ذلك من تركيبات أيب اخلطاب ،ولذلك أنكره أمحد بن عبد الرمحن».

الغساين (ت.)636 :
خرض بن عسكر َ
( )23يعني يف جتريح ابن دحية.
(« )24الذيل والتكملة» ملحمد بن حممد بن عبد امللك األنصاري املراكيش (ت395/1 ،)703 :
(.)291

قال عبد احلق الرتكامين عفا اهلل عنه :أردت هبذه اإلطالة يف نقل كالم
ٍ
مهمة جدًّ ا،
األئمة األعالم يف جرح ابن دحية و َث ْلبه أن أخلص إىل نتيجة
وهي أن أكثر العلامء قد كذبوا ابن دحية يف النسب الذي ادعاه ،وشكك فيه
بعضهم ،وسكت آخرون وأحالوا فيه إىل ذمته ودعواه .ومل نجد ـ فيم اطلعنا
عليه ـ من دافع عن دعواه ،ور َد عّل أولئك األعالم الذي َ
كذبوه ،أو ا َدعى
أن كالمهم هذا من باب احلسد والغرية أو من كالم األقران .وغاية ما وقفت
عليه كلمة باردة للموفق بن عثمن الشارعي (ت )615 :يف «مرشد الزوار
إىل قبور األبرار»  542/1ع َلق هبا عّل أبيات البن دحية يف الدفاع عن نفسه،
«قلت :والل إن ابن دحية معذور يف هذا القول ،ولكن َ
حظ األفاضل
فقال:
ُ
من الزمان هكذا ،سبحان من له األمر» .وس َل َخ األديب خليل بن أيبك
الصفدي ( )764يف «الوايف بالوفيات»  280/22كلمة الشارعي ونسبها
لنفسه! وهي كلمة ال قيمة هلا يف ميزان العلم والتحقيق ،كام أن الشارعي
والصفدي ـ كالمها ـ ليسا من العلامء املحققني ،وال يبلغان مرتبة العلامء
األعالم الذين سبق ذكرهم ،بل وال يقارباهنا.
أيضا ـ فيم يتعلق بالطعون األخرى للعلمء يف ابن
واألمر هكذا ـ ً
دحية ،فبعضهم كذبه ،وبعضهم ضعفه ،وبعضهم اهتمه بالكرب والعجب
وسوء اخللق وكثرة الدعاوى ،إىل غري ذلك من املساوئ واملثالب؛ فلم أجد
أحدً ا من العلمء ر َد عّل َمن تك َلم يف ابن دحية ،بل وجدنا الالحق ينقل عن
الذهبي مع ابن النجار ،وابن كثري
مقرا له ،معتمدً ا قوله ،كم صنع
ُّ
السابقًّ ،
مع ابن الرشيد الع َطار.

حجة عّل من بعدهم ،ألهنا شهادة صادقة
فكالم هؤالء العلمء َ
تؤيدها األدلة والقرائن ،وال جيوز نقضها بمجرد التعصب واهلوى.

الفصل الثاين:
نامذج من املؤاخذات عىل ابن دحية يف كتابه« :التنوير»
لقد تقدَ م معنا كالم األئمة األعالم ومؤرخي اإلسالم يف عَّصهم يف
حيا ،ومن أوصافهم املتقدِّ مة له أنه:
ابن دحية ثل ًبا وجتر ً
متهام يف انتسابه إىل دحية الكلبي صاحب
«كان حيمق ويتكرب ،وكان ً
رسول اهلل  ،ويدعي أشياء كثرية ،ومل يكن الثناء عليه ً
مجيال،
وكانوا جممعني عىل كذبه وضعفه ،وادعائه لقاء من مل يلقه ،وسامع ما مل
يسمعه .خبيث اللسان ،قليل النظر يف األمور الدينية ،متهاونًا يف دينه .وكان
متهام يف روايته ،مرم ًّيا بالكذب فيام
كثري الشذوذ يف أحواله وملبسه وشارتهً ،
حيدث به .فيه انحراف يف اخللق وتقلب .وكان كثري الوقيعة يف األئمة .وكان
بالقوي،
متهام باملجازفة يف النقل ،وكان معرو ًفا بالدعاوى العريضة ،وليس
ِّ
ً
ُ
مبغضة».
مدحض ٌة ،وعبارة مقعرة
تصانيف ،ودعاو
ضع َفه مجاعة .وله
َ
َ
فحصا دقي ًقا لكتابه الذي بني أيدينا« :التنوير»،
أقول :فلنجر اآلن
ً
ولننظر هل ظهرت آثار هذه الصفات ـ ك ِّلها أو ج ِّلها ـ فيه؛ فنزداد يقينًا
بصحة كالم العلمء فيه وعدالته؟! أم أن سطور الكتاب وأسلوبه ومباحثه
تشهد برباءة ابن دحية من تلك الصفات؛ فنتك َلف يف ر ِّد كالم أولئك العلمء
وشهادهتم فيه؟! «وليعلم أن اإلنسان ـ وإن كان بفصاحة َق ٍّس وسحبان،
وبالغة قدامة بن حطان ،أو بديع الزمان ـ فال بد أن ينظر يف أحواله ،ويؤخذ

عليه يف أقواله .وهذه حالة مل ين ُْج منها من ُفتِ َح عليه باب ،وعرض نفسه
ف»(.)25
لتأليف كتاب .وقد قيل :من صنف فقد اس ُت ْه ِد َ

( )25قاله ابن أيبك الدواداري يف «كنز الدرر وجامع الغرر» .5/9

املبحث األول:
انتحال ابن دحي َة قصيد ًة َخت ََم هبا كتا َبه
من مساوئ أخالق ابن دحية ـ الذي ظهر يف كتابه هذا ـ :أنه انتحل
قصيدة أهداها إىل حاكم َأ َ
ربيل ُكو ْك ُبوري ،ختم هبا كتابه ،وقد اكتشف
القايض ابن خ ِّلكان اإلربيل (ت )681 :هذه «الَّسقة األدبية» ،فاقتضت
األمانة العلمية أن يو ِّثقها يف كتابه« :وفيات األعيان»؛ رغم تقديره الكبري
البن دحية ،وحسن ثنائه عليه ،وجتنبه الكالم يف نسبه املخرتع ،وفيم نقمه
عليه علمء عَّصه.
املَّصي الكاتب
قال ابن خلكان يف ترمجة القايض األسعد بن َممَايت
ِّ
َ
الشاعر (ت« :)91( 210/1 )606 :وكان احلافظ أبو اخلطاب ابن دحية
املعروف بذي النَس َبني ـ رمحه الل تعاىل ـ عند وصوله إىل مدينة إ ْرب َل ،ورأى
اهتمم سلطاهنا امللك املعظم مظفر الدِّ ين ابن زين الدين ـ رمحه الل تعاىل ـ
سمه« :التنوير يف مدح
بعمل مولد النبي ؛ صن َ
َف له كتا ًبا َ
الَّساج املنري» ،ويف آخر الكتاب قصيد ٌة طويل ٌة مدح هبا مظ َفر الدِّ ينَ ،أو ُهلا:
وهم
لــوال الـوشا ُة ُ

أعــداؤنا مــا ومهوا

الكتاب عّل مظ َفر الدِّ ين
الكتاب والقصيد َة عليه ،وسمعنا نحن
وقر َأ
َ
َ
وست ٍ
رأيت
مئة ،والقصيد ُة فيه ،ثم بعد ذلك
ست وعرشين
ُ
ِّ
يف شعبان سنة ٍّ
هذه القصيدة بعينها يف جمموعة منسوبة إىل األسعد ابن ممَايت املذكور ،فقلت:

لعل الن َ
َاقل غلط! ثم بعد ذلك رأيتها يف «ديوان األسعد» بكمهلا ،مدح هبا
رأيت أبا
السلطان امللك الكامل ـ رمحه الل تعاىل ـ فقوي ال َظ ُّن .ثم ِّإين
ُ
الربكات اب َن املستويف قد ذكر هذه القصيدة يف «تاريخ إربل» عند ذكر ابن
دحية ،وقال :س َأل ُته عن معنى قوله فيها:
َيفديه مـــــن َعطـــا ُمجــــا

حر ُم
َدى ك ِّفـــــه املـــــــــــ َ

فقلت :لع َله مثل قول بعضهم:
أحار جوا ًبا،
ُ
فم َ
تسمى بأسمء ُّ
الشهور فكـــ ُّفه
َ

املحرم
ضمت عليه َ
ُمجا َدى وما َ

ترجح عندي َ
أن
فلم
قال :فت َب َسم ،وقال :هذا
ُ
ُ
وقفت عّل هذا؛ َ
أردتَ .
فإهنا لو كانت أليب اخلطاب ملا تو َقف يف اجلواب،
القصيدة لألسعد املذكورَ ،
وست ٍ
مئة.
وأيضا فإن إنشا َد القصيدة لصاحب إربل كان يف سنة ست
ِّ
ً
ٍ
بحلب ،ال تع ُّلق له بالدولة
مقيم
واألسعد املذكور تويف يف هذه السنة ،وهو ٌ
العادلية ،وباجلملة؛ فالل أعلم ملن هي منهم».
قلت :ال َ
شك أن الل تعاىل أعلم وأحكم ،لكن احلجة قاطع ٌة يف
انتحال ابن دحية لقصيدة األسعد ،وإنم غلب ابن خلكان ميله إىل ابن دحية،
وحرصه عّل عدم جترحيه ،فإن هذه فضيحة كبرية ،تسقطه عن مرتبة أهل
العدالة واالستقامة.
ثم إن ابن خلكان أثبت أن قراءه ابن دحية لكتابه عّل امللك املظفر
كان يف سنة ،)606( :وأنه ملا سمع الكتاب عّل امللك نفسه سنة)626( :
كانت القصيدة مثبتة يف الكتاب.
أيضا ـ سمعه
وذكر ابن الشعار املوصيل يف «قالئد اجلامن»  193/4ـ ً

للكتاب عّل املظ َفر ،فقال« :وهذا كتاب «التنوير» كنت أحد من سمعه عّل
امللك املعظم مظفر الدين َنور الل ُضحيه ـ يف مجادى اآلخرة سنة مخس
وعرشين وست ٍ
مئة ،برباط الصوفية املعروف برباط املناظرة ،قري ًبا من
بحق روايته عن مصنفه اإلمام أيب اخلطاب».
القلعة املنصورةّ ،
وقال ابن الش َعار « :199-198/4وأنشدين الصاحب الوزير أبو
الربكات املستويف ،قال :قرأت عّل أيب اخل َطاب من شعره يمدح امللك املعظم
مظفر الدين ـ قدّ س الل روحه ـ:
لوال الوشا ُة وهــم

مهوا».
أعــ ُ
داؤنا ما َو ُ

قلت :ابن الشعار دون ابن خلكان يف املعرفة واالطالع والتنقيح
والتحقيق بدرجات كثرية ،هلذا مل ينتبه إىل ما انتبه إليه ابن خلكان ،لكن هيمنا
مما ذكره أن القصيدة اشتهرت بنسبها إىل ابن دحية ،النتحاله إياها يف كتابه:
«التنوير» الذي حظي باهتمم امللك ،وكان يعقد جمالس سمع له ،فحفظ
بعضهم تلك القصيدة وتداولوها عّل أهنا البن دحية.
واملقصود :أن تلك القصيدة التي انتحلها ابن دحية بقيت يف كتابه
حتى سنة ( ،)626وكانت ثابتة يف النسخة اخلاصة بامللك املظفر حتى هذا
التاريخ ،و ُقرأت عليه يف تلك السنة« ،والقصيدة فيه»؛ كم قال ابن خلكان.
وال يقدح يف هذا عدم ذكرها يف النسخة اخلطية الوحيدة التي وصلت إلينا،
فلعل الناسخ علم بانتحال ابن دحية لتلك القصيدة ،فأسقطها من نسخته.
وال يبعدُ أن يكون ابن دحية أثبت القصيدة يف النسخة التي قدَ مها للملك
املظ َفر ،وأسقطها من نسخته التي أخرجها ألهل العلم وطالبه ،والل أعلم

بحقيقة احلال.
إن د .اإلدرييس جتنَب تناول أمر هذه القصيدة بالدراسة والتحليل،
رغم أن توثيق هذه املسألة يف غاية األمهية يف دراسة الكتاب وحتقيقه ،فقد
كانت من ما َدة الكتاب؛ فأين ذهبت؟ ومن أسقطها؟ وما أسباب ذلك؟
اجلواب عّل هذه األسئلة من احلقوق الواجبة لقارئ الكتاب الذي
ينتظر من حمققه اإلحاطة الكاملة هبذه التفاصيل ،لكن اإلدرييس جتاهل ما
ذكره ابن خلكان يف ترمجة األسعد ابن ممَايت ،وفيه :شهادته بثبوت القصيدة
يف أصل نسخة امللك املظفر ،وتتبع ابن خلكان ملصدرها حتى وجدها يف
«ديوان األسعد» .كل هذا جتاهله اإلدرييس رغم أنه أحال (التنوير )19 :إىل
ذلك املوضع من «وفيات األعيان»  212/1لضبط تاريخ سمع ابن خلكان
للكتاب ،فقد ذكر هناك أنه كان سنة ( ،)626بينم ذكر يف ترمجة ابن دحية أنه
كان سنة.)625( :
وقال اإلدرييس « :20وأنبه عّل أن القصيدة التي ختم هبا الكتاب يف
مدح امللك املظفر ،غري ثابتة يف هذه النسخة ،وهي نسخة مصححة من قبل
املؤلف ،ومل يأت هلا ذكر يف آخر النسخة ،وقد شكك ابن خلكان يف نسبتها
البن دحية».
قلت :مل يشكِّك ابن خلكان يف نسبتها البن دحية ً
أصال ،بل قطع
بذكر ابن دحية هلا يف كتابه ،وقد نسبها لنفسه« :ويف آخر الكتاب قصيد ٌة
طويل ٌة مدح هبا مظ َفر الدِّ ين» .وأن القصيدة كانت يف نسخة امللك املظفر سنة
( ،)626ثم إن ابن خلكان اكتشف انتحال ابن دحية هلا ،لكنه تردد يف اجلزم

بذلك ،ملا يرتتب عّل ذلك من هتمة رصحية البن دحية؛ هلذا قال« :وباجلملة:
فالل أعلم ملن هي منهم»؛ فتجنب احلكم بنتيجة بحثه وحتريه ،وما ذلك إال
جتن ًبا منه للقدح يف ابن دحية.
طالب العلم! ـ يف مثل هذا املقام نقدُ اإلمام الثقة
وال يغيب َن عنك ـ يا
َ
الفقيه النبيل أبو الفداء ابن كثري رمحه الل يف «البداية والنهاية» 766/14
الزنديق ـ« :وقد ذكره
البن خلكان ،حيث قال ـ يف ترمجة ابن
الراوندي ِّ
ِّ
ٍ
بيشء؛ وال ك َأ َن
القايض ابن خلكان يف «الوفيات» ود َلس عليه ،ومل جيرحه
الكلب أك ََل له عجينًا! عّل عادته يف العلمء والشعراء؛ فالشعرا ُء ُيطيل
َ
ترامجهم ،والعلم ُء يذكر هلم ترمج ًة يسريةً ،والزنادق ُة يرتك ذك َْر زندقتهم».
َُ
قلت :فمثل ابن خلكان ال ُينتظر منه إنكار بدعة االحتفال باملولد ،بله
ُ
وروجه.
اإلنكار عّل من استحسنه َ

املبحث الثاين:
الَّسقات العلمية يف كتاب ابن دحية
َسنُدي ُن اب َن دحية بكالمه يف احلميدي ـ تلميذ ابن حزم رمحهم الل ـ،
فقد ذكر رسالته يف السرية ،وقال « :254وهذا الكتاب الذي ادعاه احلميدي
إنم استخرجه من «املرتبة الرابعة» البن حزم ،فكان جيب عليه أن ينسب ذلك
إليه؛ إذ رشف العلم أن تنسبه إىل قائله».
خريا ـ يف التعليق عّل هذا املوضع،
لقد أحسن املحققان ـ جزامها الل ً
فقاال« :هكذا يتهجم املؤلف عّل احلافظ الزاهد الورع أيب عبد الل احلميدي،
وال أدري سبب مثل هذا التهجم ،ودونك عبارة احلميدي يف مقدمة الكتاب
املؤلف ،حيث ذكر مصادر كتابه« :وهو جمموع من أفواه
ربئه مما ألصقه به
ُ
ت ِّ
األئمة وكتبهم ،ومما ع َلقناه عنهم ،فمنه ما كتبناه عّل وجهه ،ومنه ما نقلناه
بمعناه واختَّصناه ،وليس لنا فيه غري اجلمع واالختصار ،والتصحيح له عند
مشافهة أو يف رواية» (تاريخ احلميدي.»)24 :
قلت :ابن دحية معروف بسالطة لسانهَ ،
ولعل السبب الذي مل َيدْ ره
ُ
املحققان هو قاعدة« :اهلجوم أفضل وسيلة للدفاع» ـ كم يقال يف زماننا هذا
ـ ،فقد «استخرج» ابن دحية ـ يف كتابه هذا ـ ً
مجال ومباحث من كتب «أهل
العلم» ،وأوردها يف سياق واحد مع كالمه ،دون أن ينسبها إليهم ،وكان
«جيب عليه أن ينسب ذلك إليهم؛ إذ رشف العلم أن تنسبه إىل قائله»؛ لكنه

وانسلت»!
َ
هتجم عّل احلميدي ،فانطبق عليه املثل السائر« :رمتني بدائها َ
فحصا دقي ًقا لرسقات ابن دحية يف كتابه هذا،
ليس بإمكاين أن أجري
ً
بله يف سائر كتبه ،فهذا األمر حيتاج لوقت وجهد ،ويصلح مادة لبحث مفرد،
هلذا سأكتفي بذكر ما اكتشفه املحققان أثناء نظرمها يف نصوص الكتاب،
ٍ
وقفت عليه اتِّفا ًقا ،وهو يف غاية الشناعة:
واحد
وأصدِّ ره بموضع
ُ
هييل (ت )581 :قد
وذلك أن شيخ ابن دحية العالم َة أبا القاسم الس َ
ذكر يف كتابه« :الروض األُنُف» تصحيح حساب يوم وفاة رسول الل
 بنا ًء عّل ما ثبت قط ًعا من تاريخ يوم عرفة يف حجة الوداع.
ونوه به مجاعة من العلمء؛ ف َث ُق َل عّل ابن دحية
وكالمه متم ِّي ٌز جدًّ ا ،وقد نقله َ
أن ينسب هذه الفائدة النفيسة إىل شيخه ،رغم أنه أكثر النقل من كتابه هذا،
ورصح بسمعه عليه وروايته عنه ،أما يف هذا املوضع (التنوير)664-663 :
َ
ضمن كالم شيخه يف سياق كالمه ،دون أن ينسبه إليه ،ونقله بتممه ،إال
فقد َ
السهييل« :ومل َأر أحدً ا تفطن له»!
أنه حذف منه قول
ِّ
ُ
ونقل ابن دحية مطابق لكالم السهييل ،حتَى يف قوله« :فلم يكن الثاين
عرش من ربي ٍع يوم االثنني بوجه» .هكذا نقله ابن دحية ،لكن املحق َق ْني
اجتهادا يف إضافة [األول] إىل «ربيع» ،وقاال « :663غري ثابتة باألصل،
واألنسب زيادهتا».
قلت :بل الصحيح إسقاطها تب ًعا لألصل املرسوق منه« :الروض
ُ
األنف» طبعة الوكيل ،579/7 :وطه عبد الرؤوف سعد،270/4 :
أيضا ـ صحيح من جهة
وتدمري ،578/7 :وجائزة ديب .546/7 :وهو ـ ً

اللغة واملعنى.
لقد أحسن املحققان يف الرجوع إىل «الروض األنف» يف أكثر
املواضع ،وال أدري كيف غفال عنه يف هذا املوضع ،فقاال« :ينظر (إمتاع
األسمع )543/14 :للمقريزي» .مع أن املقريزي نقل هذا املبحث عن
غريه ،فقال« :وقال أبو الربيع ابن سامل :وهذا ال يصح ،وقد جرى فيه من
السهييل اىل بيانه».
الغلط عّل العلمء ما علينا إثباته .وقد تقدَ مه
ُّ
قلت :نقل املقريزي هذا عن ابن سيد الناس (ت )734 :يف «عيون
ُ
األثر»  ،408/2وأبو الربيع هو الكالعي (ت ،)634 :وقد سلخ كالم
السهييل ـ دون ٍ
عزو ـ يف كتابه «االكتفاء» .432/2
رسقات ابن دحية التي اكتشفها حمققا كتابه:

ولنذكر اآلن املواضع التي ن َبه فيها حمققا «التنوير» عّل مصادر

ٍ
عبارات اقتبسها ابن دحية دون أن يعزوها ألصحاهبا:

 -1ص 3 ،118 :أسطر( ،)26علق املحققان« :من قول املؤلف( :أال
ترى )...اقتبسه من كالم اجلاحظ يف (البلدان.»)468 :
 -2ص  5 ،119أسطر ،علق املحققان« :من قول املؤلف( :ومن
خصائصهم )...اقتبسه من كالم اجلاحظ يف (البلدان.»)469-468 :
سطرا ،قال املحققان« :من قول املؤلف( :فإن
 -3ص 13 ،125
ً
العلمء باألخبار )...اقتبسه من كالم السهييل يف (الروض األنف.»)35/1 :
( )26رقم الصفحة من كتاب «التنوير» ،وعدد األسطر يف الصفحة املذكورة ملقدار العبارة التي
أخذها ابن دحية دون أن يعزوها لصاحبها.

 -4ص  ،128سطران ،قال املحققان« :اقتبسه املؤلف من كالم
السهييل يف (الروض األنف.»)36/1 :
 -5ص  4 ،135-134أسطر ،قاال« :هذه األقوال والرتجيح اقتبسه
املؤلف من (مشارق األنوار.»)88/1 :
 -6ص  8 ،135أسطر ،قاال« :كالم الربقي اقتبسه املؤلف من
(الروض األنف.»)89/2 :
 -7ص  ،142سطر واحد ،قاال« :وكالم املؤلف هذا( :وهبذه
املسألة )...اقتبسه من (الروض األنف.»)152/1 :
 -8ص  6 ،144-143أسطر ،قاال« :ما ذكره املؤلف حول اشتقاق
اسم أمحد اقتبسه من (الروض األنف.»)96/2 :
 -9ص  9 ،144أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :ومن أسمء الل)...
اقتبسه من (الشفا.»)236 :
 -10ص  4 ،145-144أسطر ،قاال« :ما ذكره املؤلف حول
اشتقاق اسم حممد اقتبسه من (الروض األنف.»)96/2 :
 -11ص  4 ،149أسطر ،قاال« :تعيني اسم امرأة أيب هلب استفاده
املؤلف من (غوامض األسمء )190/1 :لشيخه ابن بشكوال».
قلت :وصدَ ر هذا االقتباس بقوله« :قلت ـ وأنا ذو النسبني ـ!»:
ُ
 -12ص  9 ،153أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :ثم يف هذين
االسمني )...اقتبسه من (الشفا.»)229 :
سطرا ،قاال« :ما ذكره املؤلف حول دار الندوة
 -13ص ً 16 ،160

وفضل صاحبها هو من كالم ابن إسحاق كم يف (التاريخ)508/1 :
للطربي».
سطرا ،قاال« :من قول املؤلف( :وذلك
 -14ص 13 ،162-161
ً
ملا آن مولد املبارك )...اقتبسه من (الروض األنف.»)87/2 :
 -15ص  9 ،163أسطر ،قاال« :ما ذكره املؤلف حول زمزم اقتبسه
من (املشارق  ،)315/1و(الروض األنف.»)6/2 :
 -16ص  3 ،163أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :ويف تفجري)...
اقتبسه من (الروض األنف.»)66/2 :
فصال ً
 -17ص  ،189-169أخذ من ابن حزم يف «السرية» ً
كامال يف
القبائل التي تلتقي مع رسول الل  يف نسبه الرشيف ،وع َلق عّل
كل فقرة منه بيشء من الرشح والبسط ،أخذه من السهييل ومن غريه ،وبني
املحققان تلك الفقرات التي اقتبسها من ابن حزم ونثرها يف هذا الفصل،
دون ٍ
عزو.
 -18ص  3 ،185أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :وأما نزار)...
اقتبسه من (الروض األنف.»)33/1 :
 -19ص  ،198سطران ،قاال« :من قوله( :وجعل الل ملك)..
اقتبسه من (طبقات األمم )47 :لصاعد الطليطيل».
 -20ص  6 ،201أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :وكان بيت
امللك )...اقتبسه من (طبقات األمم )42-41 :لصاعد الطليطيل».
 5 ،207 -21أسطر ،قاال« :من قول املؤلف( :ومجيع ملوك)...

اقتبسه من (طبقات األمم) لصاعد الطليطيل ،وهو منقول عن اهلمداين كم
نص عليه».
َ
سطرا ،قاال« :من قول املؤلف( :وأما سائر
 -22ص 14 ،208
ً
العرب )...جله اقتبسه من (طبقات األمم) لصاعد الطليطيل».
«قلت :وقد
 -23ص  8 ،209-208أسطر ،قال ابن دحية:
ُ
واقشعرت األرض
شاهدت ذلك عندهم اآلن؛ فإذا جاء الشتاء،
ُ
َ
ومهدت .»...،قال املحققان« :من قول املؤلف( :فإذا جاء الشتاء )...اقتبسه
نص عّل
من ُح ِّر كالم صاعد يف (طبقات األمم ،)43 :ونسبه لنفسه! فليته َ
مشاهدته لذلك بعد إيراد كالم صاعد».
قلت :أما ابن دحية فقد مجع يف هذا املوضع بني الكذب والَّسقة ،عفا
اهلل عنا وعنه بمنِّه وكرمه.
 -24ص  3 ،211أسطر ،قاال« :من قوله( :وذلك أن العرب)...
اقتبسه من (جامع بيان العلم وفضله )141/1 :البن عبد الرب».
سطرا ،قاال« :من قوله( :فهي أصل
 -25ص 19 ،212-211
ً
علم )...اقتبسه من (طبقات األمم.»)44 :
سطرا ،قاال« :من قوله( :فهذه كانت
 -26ص 32 ،214-213
ً
حال العرب يف اجلاهلية )...جله اقتبسه من (طبقات األمم.»)47-46 :
وقال ابن دحية ـ يف أثناء هذا الكالم الذي انتحله ـ« :أوردت ذلك
عّل اإلجياز واالختصار ،مما سطره غريي يف عدة أسفار»؛ فع َلق املحققان:
«هذا من كالم صاعد الطليطيل ـ كم سيأيت ذكره ـ واملؤلف ينسبه لنفسه!».

 -27ص  ،215سطران ،قاال« :هذه العبارة يف فضل علم النسب
اقتبسها املؤلف من (مجهرة أنساب العرب )2/1 :البن حزم».
سطرا ،قاال« :هذه املسألة بتممها نقلها
 -28ص 80 ،448-444
ً
املصنف من (التمهيد.»)230-229/1 :
 -29ص  ،462-452خرب الصالة عّل النجايش وما فيه من الفقه؛
نقل مباحثه من «التمهيد» ،فَّصح ببعض ذلك ،وأخفى بعضه ،ون َبه
املحققان عّل أكثره.
 -30ص  ،694-693مبحث مرياثه  ،قاال« :كل ما
سبق نقله املصنف عن ابن عبد الرب ،ينظر (التمهيد.»)175/8 :

املبحث الثالث:
سالطة لسانه وقبيح قوله وسوء أدبه
مع األئمة األعالم ومشاهري العلامء
أقدم يف هذا املبحث ً
دليال ثال ًثا عّل صحة ما وصف به العلمء ـ الذين
تقدم ذكرهم ـ من أوصاف ِّ
الذم؛ لتحمقه وتكربه ـ بلفظ الذهبي ـ ،وسالطة
لسانه ووقوعه يف العلمء ،وكثرة دعاويه.
ينبغي عّل القارئ أن يستحرض أن هذه النمذج التي سأوردها هنا هي
من كتابه« :التنوير» ،وموضوعه :فضائل النبي  وشمئله ويشء
من سريته ،فليس هو يف «الردود العلمية» وال يف «املعارك األدبية» ،بل يف
والسالم ،ورغم هذا
شخصية األسوة احلسنة والقدوة الطيبة عليه َ
الصالة َ
فقد غلب عّل ابن دحية طبعه ،ليظهر الل تعاىل عدل العلمء وإنصافهم يف
قدحهم له ،نصيحة لل تعاىل ولدينه ولعامة املسلمني وخاصتهم ،ال حقدً ا وال
رب العاملني.
حسدً ا وال غرية ،واحلمد لل ِّ
 -1تناقض ابن دحية يف موقفه من ابن حزم ،فإن احتاج إليه مدحه
وع َظمه ،وإن خالفه ذ َمه وتن َقص منه:
قال « :230ففي تواليفه من الفضائح والقبائح ما ال غطاء عليه».
وقال « :231فجمع ابن حزم بني اإلسنادين وركَبهم ،وظ َن بفرط
جهله هبذا الباب ،وضعف نظره فيه ،وتن ُّقصه لعيل بن أيب طالب يف كتاب

«النحل وامللل» حتى أعمى الل بَّصه وبصريته»(.)27
يسمه ـ « :500وقال بعض اجلهلة من
وقال فيه ـ يف موضع آخر ومل ِّ
املبتدعة».
حق ،وقال يف موضع آخر :479
 -2وسلف كالمه يف احلميدي بغري ٍّ
«قال احلميدي يف «مجعه» وليس عند مسلم ما يدل عّل أن عروة سمعه من
قلت :هذا ٌ
احلميدي»(.)28
قول َف ْس ٌل من
ابن عمرُ .
ِّ
 -3وقال يف بعض من ويل القضاء « :133وقد َ
توىل اآلن باملغرب
األقىص قضاء اجلمعة أحدُ خ َساس املوايل»(.)29
املبجل أمحد بن حنبل رمحه الل بعبارة ال تليق بمقامه
 -4وذكر اإلمام َ
يصح ً
والعجب من
أصال،
وال بمكانة مسنده ،فقال « :457هذا حديث ال
ُ
ُّ
حلا جمروح ،وكم يف
ابن حنبل كيف يذكره يف «مسنده» ،وهو يعلم أن صا ً
( )27علق املحققان هنا بقوهلم« :هذه ُس َبة ومنقصة ال تليق باملؤلف ،فم وجه ربط خطأ ابن حزم يف
األعالم ـ لو سلمنا به ـ بم ذكره حول عيل بن أيب طالب  ،وهل رده عّل الشيعة الروافض يف
تنقصا؟ وهل هبذا يصري ابن حزم أعمى البَّص والبصرية؟ ومثل هذا التحامل
كتاب (الفصل) يعدُّ
ً
كثريا
مستنكر من أي عامل صدر ،ويف حق أي عامل كان؛ فكيف بابن دحية الذي َ
ضمن هذا الكتاب ً
من مؤلفات ابن حزم ،ورحم الل اجلميع».
( ) 28قال املحققان« :هذه العبارة من املؤلف يف حق اإلمام احلافظ أيب عبد الل احلميدي عّل إمامته
يب عّل
وحفظه وزهدهُ ،بعدٌ عن أدب العلمء وتنكب عن أخالقهم يف الرد واالعرتاض ،وهذا مما ع َ
املؤلف من خصاله ونعوته َذراب ُة اللسان ِ
وحدة العبارة ،وسبق من نظري هذا ما أوجب اإلبانة
واإلدالة».
( )29قال املحققان« :لعله يقصد ابن الق َطان الفايس ،وإن يكن غريه فهذا التنقيص من املؤلف مما
عيب عليه».

املسند من األحاديث املوضوعة ً
فضال عن الضعيفة».
قلت :هذا إساءة أدب مع اإلمام ،وأداة (كَم) تدل هنا عّل الكثرة،
ُ
وهذا كذب ،فإن األحاديث املوضوعة يف «املسند» ال تتجاوز بضعة أحاديث
مما جمموعه أكثر من ( )27ألف حديث ـ مع املكرر ـ ،أما األحاديث
الضعيفة؛ فإن اإلمام مل يشرتط الصحة يف أحاديث مسنده ،فهذا تشنيع
وهتويل ،وإلزام بم ال يلزم ،ال معنى له سوى املجازفة واالستطالة وسوء
القول.

الفصل الثالث:
ذم الرتويج لالحتفال باملولد
املبحث األول:
وصف االحتفال باملولد الذي
حرضه ابن دحية وألف يف استحسانه
استفتح ابن دحية كتابه ببيان السبب احلامل له عّل تصنيفه ،فقال:
«فهذا كتاب «التنوير يف مولد الَّساج املنري والبشري النذير» أ َلفته بعد أن جبت
البالد ،وخربت العباد ،إىل أن حللت ُبر َبا إربل املحروسة ،ووافق ذلك ليلة
مولد رسول الل  فذكرت فضائله [وسريه صّل الل وسلم]

()30

َ
رش َع هذه
عليه،
عيل؛ الذي َ
وفضائل السلطان مظفر الدين كوكربي بن ٍّ
الطريق َة وسنَها( »...،التنوير.)95 :
«أو ُل ملك يف العرب والعجم أحيى مولد رسول الل
إىل أن قالَ :
 ،وذلك فضل الل الذي حبا ُه بانفراده به واختصاصه ،وم َن
عليه باجتبائه هبذا الفضل اجلسيم واستخالصه ،فلو عاين َْت حرضتَه يف هذا
أفواجا ،وقطعوا
املولد الكريم ،واملشهد العظيم ،وقد دخل الناس يف دين الل
ً
( )30غري واضحة يف األصل املخطوط ،وما أثبته قراءيت ،ويف قراءة املحق َق ْني( :ومن سريه).

ٍ
أمواجا ،وأتوه من ِّ
وأزواجا،
عميق ُفرا َدى
فج
وامي وعربوا
ً
كل ٍّ
ً
إليه َم َ
بيوت األموال،
اجا ،وهو ُيفر ُغ
عمرا
َ
وحج ً
َ
َ
وتطوفوا ببيت ملكه العتيق ً
و ُيربزها أمثال اجلبال ،ويأمر بصدقتها عّل احلاُضين ،رجاء قوله تعاىل :ﱩﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱨ؛ لذر َف ْت دمو َ
ووددت لو قد
عك انسكا ًبا،
َ
أعملت إىل رؤيته أقدا ًما أو ركا ًبا ،حتى ُُت ِّرغ خدَ َك يف تربه ،وتنال احلظ
وتتوسل به إىل ر ِّبه ،فلله أيا ُمه ال ُغ ُّر ما أنصع وأجّل»...،
األوفر من قربه،
َ
(التنوير.)98 :
رصح ابن دحية أنه أ َلف كتابه استحسانًا ملا ابتدعه ملك إربل
ُ
قلتَ :
السلطان مظفر الدين كوكربي (ت )630 :ـ رمحه الل وغفر له ـ من
واختص به ،ثم غال
االحتفال باملولد النبوي ،وأخرب أنه أول من صنع ذلك
َ
ٍ
قبيحا« :وأتوه من ِّ
وتطوفوا
وأزواجا،
عميق ُفرا َدى
فج
َ
ً
كل ٍّ
غلوا شديدً ا ً
فيه ًّ
اجا ...حتى ُُت ِّرغ خدَ َك يف تربه»!
عمرا
وحج ً
َ
ببيت ملكه العتيق ً
واملقصود :أن ابن دحية حرض ذلك االحتفال ،وعاين ذلك
املهرجان ،وشاهد ما يقع فيها من املنكرات؛ فلم يغضب لل تعاىل ،وال انتَّص
لرشعه ،بل حرص عّل التقرب إىل امللك والتز ُّلف له ،ليكون يف مجلة من
«يفرغ بيوت األموال هلم»!
«وكنت يف الوفد املزدحم
وقد نال منه ابن دحية ما أراد ،كم قال:
ُ
ببابه ،فلقيني بإعالء ِّ
يدي
املحل ،وقصد زياريت مع أهل العقد واحلَ ِّل ،ثم مأل َ
جمرى
من منَنه السوالف ،املقلدة السوالف ،واملنح ال ُغ ِّر اجلسام ،اجلارية منَا َ
األرواح يف األجسام( »...،التنوير.)99 :

اإلربيل (ت:
وقد ُعرف هذا واشتهر ،وممن ذكره القايض ابن خ ِّلكان
ُّ
 ،)681يف «وفيات األعيان» « :119/4وصوله إىل إربل ،وعمله لكتاب
«التنوير يف مولد الَّساج املنري» ملا رأى من اهتمم مظفر الدين به ،وأنه أعطاه
ألف دينار ،غري ما غرم عليه مدَ ة إقامته من اإلقامات الوافرة»!
فلم يكن قدوم ابن دحية إىل إربل إال لالستجداء عّل عادة كثري من
وجوده؛
املنتسبني إىل العلم يف عَّصه ملا اشتهر عندهم من سخاء ُكو ْك ُبوري ُ
املوصيل (ت )654 :يف ترمجة :أيب القاسم عبد الل بن
كم قال اب ُن الش َعار
ُّ
احلموي (ت« :)646 :وقدم إربل يف شهر ذي
األنصاري
احلسني بن عبد الل
ِّ
ِّ
احلجة سنة مخس وعرشين وست ٍ
مئة ،جمتد ًيا نوال سلطاهنا امللك العظيم
مظفر الدين أيب سعيد ُكو ْك ُبوري بن عيل بن بكتكني ريض الل عنه ،وطال ًبا
ر ْفدَ ه؛ كعادة الذين يردون إربل من البلدان لالستجداء ،فأقام هبا أيا ًما،
وسمع عليه من مسموعاته مجاعة ،وحصل له نفق ٌة صاحل ٌة»(.)31
مل يقم ابن دحية بم أوجبه الل عّل أهل العلم من البيان ،وال أ َدى إىل
احلق واهلدى ،بل
هذا امللك الصالح
املحب للخري واجب النصيحة ببيان ِّ
ِّ
سارع إىل تأليف كتابه هذا ،استحسانًا لطريقته ،وتشجي ًعا له عّل بدعته .وال
يشفع البن دحية أن كتابه ليس فيه يشء من بدع املولد ومنكراته ،بل هو
حيمله مسؤولية إضافية ،ألنه
متضمن ملباحث من السرية النبوية ،بل هذا ِّ
احلق يف نَّصة الباطل ،ولو أنه مل يتجاوز يف كتابه هذا إال ذكر اآليات
استعمل َ
أيضا ،ألن سبب الذ ِّم يف نيته وقصده،
واألحاديث الصحاح؛ للحقه الذ ُّم ً
(« )31قالئد اجلامن».)259( 231/2

ومشاركته وتشجيعه ،واستحسانه وتروجيه ملا كان يفعله ذلك امللك مما عيانه
وحرضه.
نعم؛ لو أنَه جرى يف كتابه هذا عّل قاعدة« :حتصيل املصالح
يضمنه
معذورا
وتكميلها ،ودفع املفاسد وتقليلها»؛ لكان
مأجورا ،وذلك بأن ِّ
ً
ً
احلث عّل اتباع السنة ،والتحذير من املحدثات والبدع ،والتذكري بالطرق
املرشوعة ـ الواجبة واملستحبة ـ يف التعبري عن حمبة رسول الل 
ً
وعمال وسلوكًا .لكنه مل يفعل شي ًئا من هذا ،وال
وتعظيمه وإجالله اعتقا ًدا
التفت إليه.
اإلدرييس ـ وفقه الل وسدده ـ دراسة صفة «املولد» ـ
لقد أغفل د.
ُّ
الذي حرضه ابن دحية واستحسنه وشكر امللك عّل إقامته ـ واكتفى بالنقل
حق القارئ
عن ابن الش َعار ،وأمجل الكال َم يف ذلك .وهذا
تقصري منه ،فمن ِّ
ٌ
ٍ
صحيح بكل ما
أن يعرف ذلك عّل وجه التفصيل ،فيكون عّل تص ِّور تا ٍّم
أحاط بالكتاب من أحوال وأسباب ،فيعينه هذا عّل احلكم الصحيح عّل ابن
كم مبن ًّيا عّل حقائق علمية وعملية متكاملة،
دحية وكتابه ،ألنه سيكون ُح ً
جمرد ما َدة الكتاب.
وليس عّل َ
من هنا فإنني أنقل هنا وصف «املولد» كم ذكره القايض ابن خلكان
اإلربيل (ت )681 :يف «وف َيات األعيان»  ،)547( 116/4فقد قال يف
ترمجة :صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد ُكو ْك ُبوري:
«وأما احتفاله بمولد النبي فإن الوصف يقَّص عن
اإلحاطة به ،لكن نذكر طر ًفا منه :وهو أن أهل البالد كانوا قد سمعوا بحسن

اعتقاده فيه ،فكان يف كل سنة يصل إليه من البالد القريبة من إربل ـ مثل:
بغداد واملوصل واجلزيرة وسنجار ونصيبني وبالد العجم وتلك النواحي ـ
خلق كثري من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء ،وال يزالون
املحرم إىل أوائل شهر ربيع األول ،ويتقدَ م مظفر الدين بنصب
يتواصلون من َ
قباب من اخلشب كل قبة أربع أو مخس طبقات ،ويعمل مقدار عرشين قبة
وأكثر ،منها قبة له ،والباقي لألمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة ،فإذا كان
أول صفر ز َينُوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة املستجملة ،وقعد يف كل
ق َبة ُجوق( )32من املغاين وجوق من أرباب اخليال ،ومن أصحاب املالهي،
ومل يرتكوا طبقة من تلك الطباق يف كل قبة حتى رتبوا فيها جو ًقا ،وتبطل
التفرج والدوران عليهم،
معايش الناس يف تلك املدَ ة ،وما يبقى هلم شغل إال ُّ
وكانت القباب منصوب ًة من باب القلعة إىل باب اخلانقاه املجاورة للميدان،
فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صالة العَّص ويقف عّل قبة قبة إىل
ويتفرج عّل خياالهتم ،وما يفعلونه يف القباب،
آخرها ،ويسمع غنا َءهم،
َ
( ) 32جوق :كلمة تركية ،وأصل معناها الكثرة ،وجاء يف «تكملة املعاجم العربية» :350/2
«جوقَ :ج ْوق بمعنى َج ْوقة :مجاعة من الناس (معجم ريشاردسن) مع مجعها أجواق( ،حميط املحيط،
معجم فليرش ص 72رقم  ،1أبو الوليد ص ،629 ،628سعدية نشيد  .)22واجلوق يف مكة صوت
من الغناء يغنيه ُجوقة أي مجاعة من الشباب وهم يصفقون (بركهارت اجلزيرة العربية :2 ،399 :1
ُ .)39جوق :آلة موسيقية = طنبور (حميط املحيط)َ .ج ْو َقة :مجاعة من الناس ،فرقة .وجتمع عّل
ُج َوق .ففي فقرة البن إياس نقلت يف تاريخ السالطني اململيك ( )212 :2جتد :الشقق احلرير التي
كانت تدخل عّل ُج َوق املُ ْقرئني والوعّاظ .جوقة كالب :رسب من كالب الصيد (باين سميث
 .)1384وتطلق اجلوقة خاصة عّل مجاعة أو فرقة من املغنيات (ألف ليلة برسل .)290 ،289 :8
وجتمع عّل ُج َوق ففي ألف ليلة (برسل  :)289 :8ثالث جوق مغاين جوار».

السمع ،ويركب عقيب صالة الصبح يتصيد ،ثم
ويبيت يف اخلانقاه ،ويعمل َ
يرجع إىل القلعة قبل الظهر ،هكذا يعمل كل يوم إىل ليلة املولد ،وكان يعمله
سن ًة يف ثامن الشهر ،وسنة يف الثاين عرش ،ألجل االختالف الذي فيه ،فإذا
كثريا زائدً ا عن
كان قبل املولد بيومني أخرج من اإلبل والبقر والغنم شي ًئا ً
الوصف ،وز َفها بجميع ما عنده من ال ُّطبول واملغاين واملالهي ،حتى يأيت هبا
إىل امليدان ،ثم يرشعون يف نحرها ،وينصبون القدور ويطبخون األلوان
املختلفة ،فإذا كانت ليلة املولد عمل السمعات بعد أن يصيل املغرب يف
القلعة ،ثم ينزل وبني يديه من الشموع املشتعلة يشء كثري ،ويف مجلتها
شمعتان أو أربع ـ أشك يف ذلك ـ من الشموع املوكب َية التي حتمل كل واحدة
منها عّل بغل ،ومن ورائها رجل يسندها ،وهي مربوطة عّل ظهر البغل حتى
ينتهي إىل اخلانقاه .فإذا كان صبيحة يوم املولد أنزل اخللع من القلعة إىل
اخلانقاه عّل أيدي الصوفية ،عّل يد كل شخص منهم بقجة ،وهم متتابعون
كل واحد وراء اآلخر ،فينزل من ذلك يشء كثري ال أحتقق عدده ،ثم ينزل إىل
اخلانقاه ،وجتتمع األعيان والرؤساء ،وطائفة كبرية من بياض الناس،
وينصب كريس للوعاظ ،وقد نصب ملظفر الدين برج خشب له شبابيك إىل
أيضا إىل امليدان،
املوضع الذي فيه الناس والكريس ،وشبابيك أخر للربج ً
وهو ميدان كبري يف غاية االتساع ،وجيتمع فيه اجلند ،ويعرضهم ذلك النهار،
وهو تارة ينظر إىل عرض اجلند ،وتارة إىل الناس والوعاظ ،وال يزال كذلك
حتى يفرغ اجلند من عرضهم ،فعند ذلك يقدم السمط يف امليدان للصعاليك،
ويكون سم ًطا عا ًّما فيه من الطعام واخلبز يشء كثري ال حيدُّ وال يوصف،

ويمد سم ًطا ثان ًيا يف اخلانقاه للناس املجتمعني عند الكريس ،ويف مدة العرض
ووعظ الوعاظ يطلب واحدً ا واحدً ا من األعيان والرؤساء والوافدين ألجل
هذا املوسم ممن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ،وخيلع
عّل كل واحد ثم يعود إىل مكانه ،فإذا تكامل ذلك كله ،حرضوا السمط
ومحلوا منه ملن يقع التعيني عّل احلمل إىل داره ،وال يزالون عّل ذلك إىل
ٍ
بكرة.
الس َمعات إىل
العَّص أو بعدها ،ثم يبيت تلك الليلة هناك ،ويعمل َ
خلصت صورة احلال فإن االستقصاء يطول،
هكذا يعمل يف كل سنة ،وقد
ُ
فإذا فرغوا من هذا املوسم جتهز كل إنسان للعود إىل بلده ،فيدفع لكل
شخص شي ًئا من النفقة».
املوصيل (ت )654 :يف «قالئد اجلامن» ترمجة ابن
وقال ابن الش َعار
ُّ
دحية « :)532( 192/4قدم بعد عوده من البالد اخلراسانية مدين َة إربل،
واتصل بسلطاهنا امللك املعظم مظفر الدين أيب سعيد ُكو ْك ُبوري بن عيل
عظيم .وصنَف له
بكتكني ريض الل عنه ،فبالغ يف إكرامه و َأنعم عليه إنعا ًما
ً
يتضمن ذكر والدة النبي
كتا ًبا سمه« :كتاب التنوير يف مولد الَّساج املنري»
َ
ُ
حيث رآه مغرى بمولد النبي ،وشدَ ة شغفه
؛
بذلك ،وإصغائه إليه .وذلك َ
أن امللك املعظم مظفر الدين ـ قدَ س الل روحه ـ
انفرد بيشء ما سبقه أحدٌ إليه من امللوك املاضني ،واخللفاء املتقدمني،
واختص به دوهنم ،تربكًا بوالدته عليه السالم ،فإنه كان يأمر بنصب القباب
َ
متصلة منتظمة من اخلانقاه التي حتت القلعة املحروسة إىل
من اخلشب َ
اخلانقاه التي تقرب من دار السلطنة باملدينة ،منذ مستهل شهر صفر ،و ُتز َين

يف العرشين منه باالت

()33

السالح ،واألقمشة الفاخرة،
ال ِّثياب ،وأنواع ِّ

َاس
وتع َلق فيها التعاليق ،و ُيغنِّي فيها املغنُّون
وأرباب ال َط َرب ،ويقصدها الن ُ
ُ
للتفرج من أقطار البلدان ،فلم يزل كذلك ثاين عرش ربيع األول ،وهو مولده
ُّ
 ،ثم ترفع القباب وخيلع عّل الوعاظ والعلمء والقراء ،وخيرج
الصدقات عّل الفقراء والغرباء الواردين البلد من الصوفية وغريهم من بالد
مج ًة ،ومل يسمع يف قديم الزمان وحديثه من
شتى ،وينفق عّل ذلك أمواالً َ
امللوك السالفة ،والسالطني الغابرة ،من انتدب هلذا األمر ،وبالغ فيه سوى
هذا السلطان امللك املعظم».
فهذه صفة االحتفال باملولد النبوي ـ الذي حرضه ابن دحية
تبني لنا منها أنه اشتمل عّل منكرات عظيمة:
واستحسنه ـ ،وقد َ

منها :اجتمع ٍ
فرق من أصحاب املغاين واملالهي ،ف ُيغنِّي املغنُّون

وأرباب ال َط َرب.
ُ
ومنها :إقامة عروض اخليال ،وكان «اخليال» طريقة مرسحية معروفة
يف ذلك الزمان(.)34

( )33كذا يف املطبوع.
( )34قال عيل الطنطاوي (ت )1420 :يف «ذكريات» « :100/6مرسح العرائس قديم جدًّ ا عند
سمى :خيال الظل ،وهو الذي كنا نعرفه ونحن صغار باسم :كراكوز» .وراجع
العرب ،وقد كان ُي َ
للتوسع رسالة« :خيال الظل» للعالمة أمحد تيمور باشا (ت )1930/1348 :دار الكتاب العريب
بمَّصُ « ،)1376( :
خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال (ت ،»)710 :دراسة وحتقيق :إبراهيم محادة،
وزارة الثقافة ،القاهرة« ،)1963( :الفكاهة يف مرص» لشوقي ضيف (ت ،)2005 :دار املعارف،
نصار،
القاهرة« ،82-64 ،)2004( :وسائل الرتفيه يف عرص سالطني املامليك يف مرص» ل ُل ْطفي أمحد َ

ويتفرج عّل خياالهتم،
ومنها« :وحيرض امللك نفسه ويسمع غنا َءهم،
َ
السمع» ،وهو السمع الصويف.
ويعمل َ
ومنها :ختصيص ذلك اليوم بالذبائح الكثرية« ،وز َفها بجميع ما عنده
من ال ُّطبول واملغاين واملالهي ،حتى يأيت هبا إىل امليدان ،ثم يرشعون يف
نحرها».
ومنها :اإلرساف يف التزيني بأنواع الزينة الفاخرة املستجملة ،وإنفاق
األموال الطائلة عّل هذا املهرجان.
ومنها« :تبطل معايش الناس يف تلك املدَ ة ،وما يبقى هلم شغل إال
التفرج والدوران عليهم».
ُّ
ومنها :ما حيصل يف مثل هذا املهرجان من االختالط بني الرجال
الدمشقي ـ وقد وصف أيام هذا املولد ـ:
والنساء ،وقد قال ابن نارص الدين
ِّ
«وحيصل فيه َن َ
ورسور؛ ر َبم أ َدى للوقوع يف املحذور»(.)35
فرح
كل يو ٍم ٌ
ٌ
فلم يكن هذا االحتفال احتفا ًء بمولد سيدنا رسول الل 
اهليئة املَّصية العامة للكتاب ،القاهرة ،357-333 ،)1999( :ومادة Shadow play :يف
«املوسوعة اإلسالمية» إصدار  ،Brillومادة Karagöz :يف «املوسوعة اإلسالمية الرتكية»
.403 - 401/2
(« )35جامع اآلثار» .65/1
املَّصي (ت )737 :يف كتابه «املدخل» ،فصل
الفايس ثم
املالكي
وجتد عند العالمة الفقيه ابن احلاج
ُّ
ُّ
ُّ
ً
مطوال ملنكرات أهل عَّصه يف االحتفال باملولد،
يف مولد النبي والبدع املحدثة فيه 26-1/2 ،وص ًفا
مما ُّ
يدل عّل أن هذه البدعة قد انترشت بعد كوكبوري ،وسارع الناس إليها ،وتوسعوا فيها ،وصارت
خيم ًة للمنكرات ،وذريعة للمحرمات ،ومناسبة للفواحش واملخازي .وشهادة ابن احلاج مهم ٌة
جدًّ ا ،ا َثاقلت عن نقله لطوله.

بشكر الل تعاىل بطاعته واتباع سنته ،والتذكري بأحاديثه ،واقتفاء أخالقه،
وقراءة سريته وشمئله؛ بل كان «مهرجانًا» شعب ًّيا عا ًّما ،يشتمل عّل ما تشتمل
عليه املهرجانات من املنكرات ،ولعل السلطان الصالح مظفر الدين
ُكو ْك ُبوري رمحه الل اجتهد يف اخرتاع هذا املهرجان إلشغال الناس عن
«مهرجان الن ْريوز» الذي حيتفل به أهل تلك اجلهات ،فنقلهم من بدعة إىل
أخرى ،ومن منكر إىل آخر.
احلنفي (ت:
املطيعي
وقد ساق العالمة الفقيه حممد بخيت
ُّ
ُّ
 )1935/1354يف كتابه« :أحسن الكالم فيام يتعلق بالسنة والبدعة من
وصف املولد ً
علمت ما
«وأنت إذا
نقال عن ابن خلكان ،ثم قال:
األحكام»
َ
َ
َ
جزمت بأنه ال يمكن
كان يعمله الفاطم ُّيون ومظ َفر الدِّ ين يف املولد النبوي؛
َ
أن ُحيكَم عليه ك ِّله ِّ
باحلل»(.)36
نعم؛ إن َ
كل من أويت ح ًّظا من العلم واإليمن ومعرفة السنن
النبي  هبذه
علم يقين ًّيا أن االحتفال بمولد
ِّ
واآلداب؛ يعلم ً
الصالة
الصفة «املهرجانية الشعبية» املذكورة؛ ال يليق بمقام رسول الل عليه َ
والسالم ،فهو إساءة ٍ
وتضييع لواجب تعظيمه وتوقريه ح ًّيا وم ِّيتًا،
أدب معه،
ٌ
َ
وحاُضا ،ففاعله مذمو ٌم ،حتى لو عذر بجهله وبتقليده لعلمء السوء
غائ ًبا
ً
الذي ض َيعوا واجب نصحه وتعليمه ،فإن هذه األعمل الشنيعة ُتعلم بالفطرة
والعقل قبحها ومنافاهتا لألدب والوقار واإلجالل والتعظيم لسيدنا وحبيبنا
حممد بن عبد الل ،خاتم األنبياء واملرسلني ،وإمام املتَقني ،وقدوة الصاحلني،
( )36مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة.70 ،1329 :

صّل الل وسلم عليه وعّل آله وصحبه أمجعني.
الفاكهاين
املالكي تاج الدِّ ين اب ُن
وما أحس َن ما قاله العالمة الفقيه
ُّ
ِّ
(ت )734 :يف فتواه املشهورة باسم« :املورد يف الكالم عىل عمل املولد»(:)37
«ال أعلم هلذا املولد ً
أصال يف كتاب وال سنة ،وال ينقل عمله عن أحد من
علمء األمة الذين هم القدوة يف الدِّ ين املتمسكون بآثار املتقدمني ،بل هو
بدع ٌة أحدثها البطالون ،وشهو ُة نفس اعتنى هبا األكالون.»...
والشاهد من كالمه هذا ـ بعد إطالق القول ببدعية عمل املولد ـ أن
هذه البدعة «أحدثها البطالون ،وشهو ُة نفس اعتنى هبا األكالون»؛ وهذا
ينطبق ُتا ًما عّل أولئك املحتفلني كم عرفناهم بوصف ابن خلكان وابن
الشعار.
الفاكهاين« :ال سيم إن انضاف إىل ذلك يشء من الغناء ـ مع
وقال ابن
ِّ
البطون املألى ـ بآالت الباطل من الدفوف والشبابات ،واجتمع الرجال مع
الشباب املرد والنساء الفاتنات ،إما خمتلطات هبن أو مرشفات ،والرقص
بالتثني واالنعطاف واالستغراق يف اللهو ،ونسيان يوم املخاف ،وكذلك
النساء إذا اجتمعن عّل انفرادهن رافعات أصواهتن بالتهنيك والتطريب يف
اإلنشاد ،واخلروج يف التالوة والذكر املرشوع واألمر املعتاد غافالت عن
قوله تعاىل :ﱩ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱨ ،وهذا الذي ال خيتلف يف حتريمه اثنان،
وال يستحسنه ذوو املروءة الفتيان ،وإنم حيلو ذلك لنفوس موتى القلوب
وغري املستقلني من اآلثام والذنوب ،وأزيدك أهنم يرونه من العبادات ال من
( )37نقلها السيوطي يف «احلاوي للفتاوي»  ،223/1وتعقبه بكالم متهافت ال قيمة له.

األمور املنكرات املحرمات ،فإنا لل وإنا إليه راجعون ،بدأ اإلسالم غري ًبا
وسيعود كم بدأ».
أقول :وهذا كله كان متحق ًقا يف احتفاالت ُكو ْك ُبوري ،فأين كان ابن
دحية من إنكار تلك املنكرات والقيام بواجب البيان والتحذير؟! ال بل
سارع إىل التغرير والتضليل.
القشريي حيث يقول ـ فيم
در شيخنا
ِّ
ثم قال ابن الفاكهاين« :ولل ُّ
أجازناه ـ:
الصعبه
املنكر واس ُتنْكر الـ
ف
ُ
قد ُع ِّر َ
معروف يف أ َيامنا َ
ُ
أهل العلم يف َو ْهدَ ٍة وصار ُ
وصار ُ
أهل اجلهل يف ُر ْت َبه
احلق ،فم ل َلذي
حا ُدوا عن ِّ

ساروا به فيم مىض ن ْس َبه

فقلت لألبرار أهل ال ُّت َقى
ُ

والدِّ ين ملا اشتدَ ت الكربه

َت
ال ُتنك ُروا أحوالكم قد أت ْ

نو َب ُتكم يف زمن ال ُغر َبه».

قلت :هذه األبيات لإلمام العالمة الفقيه حممد بن عيل بن وهب بن
ُ
مطيع القشريي ،املعروف بابن دقيق العيد (ت )702 :رمحه الل( )38حتكي
حقيقة احلال يف ذلك العَّص ،فقد ظهرت املنكرات ،وشاعت البدع ،وصار
العلمء العاملون املصلحون يف ضعف وحرية ،فكان يسع الواحد منهم
السكوت واالعتزال إن خيش عّل نفسه من ملوك اجلور ،ومن رشور العامة
حسن من أهل العلم بدعهم ،وشايعهم يف منكراهتم،
والدمهاء ،أما من َ
ابن املل ِّقن (ت )804 :يف «املعني عىل تفهم األربعني»  ،396رواها عن
( )38وذكر هذه األبيات ُ
شيخه ابن سيد الناس ،عن ابن دقيق العيد.

وشاركهم يف حضورها فصار قدوة هلم؛ فقد سقط عن رتبة العلمء العاملني،
وحرم رتب َة اإلمامة يف الدِّ ين ،واستحق الذ َم والتجريح
واألولياء املتقنيُ ،
بحسبه.
ني؛ فإن
أما امللك مظ َفر الدين كوكربي بن زين الدين عيل بن ُبكْتك َ
ني عبدً ا مملوكًا من
عيل بن ُبكْتك َ
من عرف قصته يعذره بجهله؛ فقد كان والده ُّ
مماليك آق سنقر ،أمري حلب ،املل َقب بقسيم الدولة ،لكنه نال مكانة رفيعة
بسبب شجاعته ومهارته ،وتل َقب بزين الدين ،وبعد مقتل قسيم الدولة سنة
( ،)487التحق بخدمة ابنه األمري عمد الدين زنكي بن آق سنقر ،وصار من
واله نيابة املوصلَ ،
قواد جيشه ،إىل أن َ
وظل والد كوكبوري وال ًيا عليها
كبار َ
بعد مقتل عمد الدين زنكي عّل يد الباطنية سنة ( ،)541واستمر يف خدمة
بني زنكي حتى وفاته سنة (.)563
لقد تقلبت األحوال بزين الدين ـ والد كوكبوري ـ يف حياته الطويلة
ٍ
وافرا
من مملوك إىل أن أصبح السيد األول يف الدولة بعد َملكها ،ونال ح َظا ً
من الدنيا ،حتى صارت من اقطاعاته مدن كبرية ،مثل :أربيل وشهرزور
وحران وغريها .وملا مات زين الدين ورث ابنه مظفر
وتكريت وسنجار
َ
الدين كوكبوري حكم أربيل ،ولكن لصغره َ
توىل شؤون اإلمارة وص ُّيه
جماهد الدين قايمز ،وكان قايمز ـ هذا ـ أحد مماليك زين الدين الذين
أعتقهم ،وأمره بالقيام عّل تأديب ابنه وتعليمه ،ثم حصل بني مظفر الدين
وأستاذه ووص ِّيه قايمز خالف ،فخلعه قايمزَ ،
ووىل مكانه زين الدين يوسف
ـ وهو أخو مظفر الدين ـ ،فلجأ مظفر الدين إىل صاحب املوصل سيف

حران .ثم حصلت بينه وبني أمراء بني زنكي
الدين غازي ،فأقطعه مدينة َ
رصاعات ،إىل أن اتصل بصالح الدين األيويب ،وح َثه عّل االستيالء عّل
املدن التي كانت يف أيدي أولئك األمراء ،فاستجاب صالح الدين لدعوته،
فلم انتَّصوا عليهم،
ودخل مظ َف ٌر يف طاعته ،وشارك معه يف حرب الزنكينيَ ،
واستقر األمر لصالح الدين طلب منه مظفر الدين أن يوليه إمارة أربيل ،عّل
َ
عم بيده من املدن ،وأن يدفع له مخسني ألف دينار كل عام.
أن يتنازل له َ
حاكم عّل أربيل ،فدخلها مظفر الدين يف
فأجاب صالح الدين سؤاله ،وع َينه
ً
َ
استقل مظفر بحكم
فلم مات صالح الدين سنة ()589
ذي احلجة (َ ،)586
أربيل ،وحاول توسيع ملكه فلم يفلح ،ودخل يف رصاع طويل مع حكام
املوصل ،واستمر يف حكم أربيل إىل أن مات يف رمضان (.)39()630
تلك هي خالصة حياة هذا الرجل ،أما تفاصيلها ف ُتطلب من كتب
التاريخ والرتاجم ،وستجد فيها ما تورط فيه هذا الرجل من الدماء واملكائد
والَّصاعات واملغالبة عّل الدنيا ،ورغم هذا فقد كان له جها ٌد عظيم مع
صالح الدين ضد الصليبيني ،وكان حم ًّبا ألهل العلم مكر ًما هلم« ،وكان كثري
الصدقات،
الصدقات ،غزير الرب والصالت .وكانت أمواله قد استنفدهتا
ُ
فكان يرسل اجلواهر فيبيعها بدمشق ويشرتي األسارى»(« ،)40وكان كريم
األخالق ،كثري التواضع ،حسن العقيدة ،سامل البطانة ،شديد امليل إىل أهل
جلزري
( )39أخبار كوكبوري منثورة يف حوليات عَّصه ،منها« :الكامل يف التاريخ» البن األثري ا َ
املوصيل (ت ،)630 :وجتد سيا ًقا جام ًعا ألمهها يف «مظفر الدين كوكبوري أمري إربل» ،لعبد القادر
أمحد طليمت ،وزارة الثقافة ،مَّص.1963 :
(« )40مرآة الزمان يف تواريخ األعيان» لسبط ابن اجلوزي (ت 323/22 ،)654 :و.325

السنة واجلمعة؛ ال ينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء واملحدثني،
ومن عدامها ال يعطيه شي ًئا إال تكل ًفا ،وكذلك الشعراء ال يقول هبم وال
يعطيهم إال إذا قصدوه ،فم كان يضيع قصدهم ،وال خييب أمل من يطلب
بره ،وكان يميل إىل علم التاريخ ،وعّل خاطره منه يشء يذاكر به»(.)41
أقول :ف ُيعذر كوكبوري ـ يف مثل هذا األمر ـ بجهله بالسنة ،فقد أراد
يعرب عن ح ِّبه لسيدنا رسول الل  ،ومل يقم أحد من العلمء يف
أن ِّ
كثري منهم يسارعون إىل إظهار
حرضته بنصيحته وبيان احلق له ،بل كان ٌ
املوافقة والتأييد ،كم صنع ابن دحية وغريه.
وإذا أردت أن تعلم حقيقة حال كوكبوري ـ وأمثاله من أرباب الدولة
الذين انتقلوا من العجمة والعبودية إىل امللك وسياسة األمة ،نقل ًة مليئة
باجلهاالت واملظامل والفتن ـ فانظر إىل تَّصفهم مع أحد الصوفية الذي كان
حيتفل باملولد ـ ولعله أول من أحيى بدعة املولد بعد انتهاء حكم العبيديني
الزنادقة عّل مَّص ـ ،وقد ذكره أبو شامة (ت )665 :فقال« :قال العمد(:)42
وكان باملوصل شيخ صالح يعرف بعمر املالء .وكان ذا معرفة بأحكام القرآن
واألحاديث النبوية»( ،)43وذكره أبو شامة يف موضع آخر فقال« :وهو رجل
(« )41وفيات األعيان» البن خلكان  .116/4وقوله( :حسن العقيدة ،شديد امليل إىل أهل السنة
واجلمعة)؛ أي يف مقابل ما انترش يف ذلك الوقت من عقائد الرافضة واإلسمعيلية وغريهم من
الباطنية والزنادقة ،فيدخل يف هذا املعنى األشاعرة والصوفية غري الغالة الذين كانوا حياربون
الزنادقة والباطنية ،ويردون عليهم ،رغم أهنم مل يكونوا عّل العقيدة السلفية والسنة املحضة.
( )42هو عمد الدين الكاتب األصبهاين (ت )597 :صاحب «خريدة القرص وجريدة العرص».
(« )43الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية» .172/2

ٍ
بمعرفة ال
من الصاحلني»( .)44كذا جاء وصفه ،ومل يذكر بالعلم والفقه ،لكن
نعلم مقدارها ،ومع ذلك فانظر إىل حال أرباب الدولة معه:
«وكان العلمء والفقهاء وامللوك واألمراء يزورونه يف زاويته،
هبمته ،ويتيمنون بربكته ،وله َ
كل سنة دعو ٌة حيتفل هبا يف أيام مولد
ويتربكون َ
رسول الل  ،حيرضه فيها صاحب املوصل ،وحيرض الشعراء،
وينشدون مدح رسول الل  يف ذلك املحفل»(.)45
فهذه صورة من أحوال املسلمني يف زمن اجلهل واالنحطاط العلمي
والديني واحلضاري .ثم إن كوكبوري أخذ عن الشيخ عمر املالء هذه البدعة
وطورها( ،)46وتفنَن يف إقامتها ،وبذل األموال العظيمة يف ذلك ،ومل يكن يف
َ
حرضته ناطق باحلق ،وال ناصح باهلدى ،وال مرشد إىل السنة ،فالل املسؤول
أن يغفر له ويرمحه ،ويثيبه عّل حسن قصده ،وما وافق الرشع من أعمله يف
الرب واإلحسان ،وهو الغفور الرحيم.

(« )44الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية»  ،45/1وهبذا الوصف ذكر سبط ابن
اجلوزي يف «مرآة الزمان» .208/21
(« )45الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية» .172/2
( )46قال حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (ت )942 :يف «سبل اهلدى والرشاد» :365/1
«وكان أول من فعل ذلك باملوصل الشيخ عمر بن حممد املالء ،أحد الصاحلني املشهورين ،وبه اقتدى
يف ذلك صاحب إربل وغريهم رمحهم الل تعاىل».

املبحث الثاين:
«املولد» عنوان اجلهل والبدعة والتخلف
ينايف العلم والسنة والتجديد
من َز َغل( )47املح ِّققني لكتب الرتاث مبالغتهم يف الثناء عّل املصنِّف
حرجا يف أن يق ِّلل من شأهنم وقد َفرغ وقته وبذل جهده
ومصنَفه ،إذ جيد املرء
ً
يف خدمتهم .ولعله يسعه ـ إن ث ُق َل النقدُ والتع ُّقب عّل نفسه ـ أن يلتزم
«احلياد» ـ كم يقال اليوم ـ ،وينشد بيت جمنون ليّل:
احلب بيني وبينها
رب َس ِّو َ
فيا ِّ

عيل وال ل َيا
يكــون كفا ًفا ال َ َ

لكن الدكتور نور الدين اإلدرييس ـ وفقه الل وسدَ ده ـ بالغ يف الثناء
عّل ابن دحية ،وطوى َ
كل ما ورد يف ترمجته من الذم والتجريح ،مما اتفقت
عليه كلمة العلمء األعالم ،ومؤرخي اإلسالم ،فلم يذكر شي ًئا منه ،واكتفى
ٍ
جمملة جدًّ ا ،قرهنا بادعاء «مظلومية» ابن دحية ،وذلك يف تعقبه البن
بإشارة
نارص الدين الدمشقي (ت )842 :يف قوله عنه« :وهو ممن ال يوثق بنقله،
اإلدرييس:
والل تعاىل يساحمه وإيانا بفضله» (جامع اآلثار)67/1 :؛ فقال
ُّ
الذهبي (ت )748 :هذه اللفظة يف عنوان الرسالة القصرية التي وجه فيها انتقادات
( )47استعمل
ُّ
فسمها« :زغل العلم» ،وهو استعمل ٍ
جار عّل ألسنة العامة يف بالد َ
الشام بمعنى
ألرباب العلومَ ،
ِّ
والغش ،راجع« :حميط املحيط» للبطرس البستاين ،مكتبة لبنان ،273 ،1987 :مادة:
الزَ يف
(زغل).

«كذا قال ،مع أنه كثري النقل عنه يف كتابه ،وكالمه ُّ
يدل عّل أنه مل ُحي ِّر ْر فيم
مي به اب ُن دحية من قبل خصومه وأقرانه ،واحلافظ ابن دحية إمام حجة يف
ُر َ
نقله» (التنوير.)36 :
تبني لك ـ أهيا املنصف ـ مما نقلناه من كتاب التاريخ
ُ
قلت :قد َ
قادحا،
حيا ً
والرتاجم إمجاع علمء عَّصه ومن بعدهم عّل جتريح ابن دحية جتر ً
دون أن يكون بينه وبينهم «خصومة» ،ودون أن يصف أحد منهم الكالم فيه
لإلدرييس «حترير» ينقض قوهلم ،ويبطل
بأنه من كالم« :أقرانه» .وإن كان
ِّ
فحري به أن يتحف به طالب العلم.
إمجاعهم؛
ٌّ
ثم إن الدكتور سلك مسلك التهوين والتفريط يف بدعة «املولد
النبوي» ،فقال ـ يف مقدمته للكتاب  16ـ:
«وأما مسألة االحتفال باملولد النبوي وبيان حكمها ،فالقول فيها
ُحيو ُجه نوع طول ال يأذن به هذا التصدير املختَّص ،إال أننا ننبه عّل أن ما
رب يتسع فيه العذر و ُيلتمس فيه حسن املخرج ،بل ما
قصد به اخلري وأريد به ال ُّ
نراه يف زمننا من اإلعراض عن اهلدي النبوي والغفلة عن التأيس بسننه
وآدابه ،يؤكد األخذ بمثل هذه العادة احلسنة املباركة املتوارثة قرنًا بعد قرن».
ات الناس ومقاصدهم إىل الل تعاىل وحده ،أما احلكم
ُ
قلت :ن َي ُ
الدنيوي؛ فالواجب عّل أهل العلم واإليمن أن حيكِّموا كتاب الل وسنة
ُّ
رسوله  ،ويلزموا الناس بحدود الرشيعة املطهرة وآداهبا،
وحيكموا عليهم وعّل أعمهلم بموجبها.
واالحتفال باملولد النبوي تدينًا وتقر ًبا إىل الل تعاىل بدعة أصلية؛ ال

دليل عليها من الكتاب وال السنة وال من فعل الصحابة والتابعني هلم
بإحسان وأئمة الدين من السلف الصالح ،إنم أحدثه العبيديون الرافضة
الزنادقة ،وتبعهم بعض أهل اجلهل من الصوفية واحلكام والعامة .وقد قال
ر ُّبنا سبحانه :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﱨ

[الشورى ،]21 :وقال رسول الل « :من أحدث يف أمرنا هذا
ما ليس منه فهو ر ٌّد»( .)48وقال « :فإن خري احلديث كتاب اهلل،
وخري اهلدي هدي حممد ،ورش األمور حمدثاهتا ،وكل بدعة ضاللة»(.)49
أما االحتفال باملولد النبوي عادةً ،ال عّل وجه التد ُّين ،بل عّل وجه
الفرح واالنبساط()50؛ فهو منكر من املنكرات املغ َلظة؛ فال يليق بمقام سيدنا
رسول الل  أن ُيتَخذ يوم مولده عيدً ا للهو واللعب والبطالة.
الرتكمين (ت )630 :ـ رمحه
وقد مجع امللك مظ َفر الدين ُكو ْك ُبوري
ُّ
الل وغفر له ـ يف احتفاله بني األمرين :التدين والعادة ،فكان يقيم مهرجانًا
ً
مشتمال عّل التدين بقراءة املولد ،وعّل اللهو واللعب
ضخم،
شعب ًّيا
ً
باملعازف والغناء واملالهي والزينة واالختالط والتفرج والبطالة.
البخاري ( ،)2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة.
( )48أخرجه
ُّ
( )49أخرجه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد الل األنصاري .
قديم عّل كلمة للشيخ يوسف بن عبد الل القرضاوي يف استحسان املوالد لكوهنا من
( )50وقفت ً
فرص الرتفيه للعامة ،ففي منعها تضييق عليهم وحتجري .وله كالم آخر مشهور يف جواز املولد النبوي
تد ُّينًا برشط خلوه من املنكرات .وهو ـ يف قو َل ْيه ـ ٍ
جار عّل طريقته يف مراعاة أهواء احلكام والعامة،
وهو مسلك جرى عليه يف دعوته عقو ًدا طويل ًة حتى أتاه اليقني يف األول من ربيع األول من هذه
السنة.1444 :

واالحتجاج عّل مرشوعية هذه البدعة املنكرة ،بل عّل «التأكيد عىل
األخذ هبا» بأهنا« :متوارثة قرنًا بعد قرن»؛ احتجاج باطل ،ال يليق بأهل العلم
والفقه ،وهو من جنس االحتجاج بالقدر ،فكم من بدع ومنكرات شاعت يف
األمة ،وعجز العلمء عن تغيريها ،ووافق عليها آخرون منهم وأقروها ،قرنًا
بعد ٍ
قرن ،حتى صارت من السنن املألوفة املقبولة ،لكن العاملني املصلحني
املجددين من العلمء الربان ِّيني مل يستسلموا لذلك الواقع املنحرف ،ومل ييأسوا
من اإلصالح والتغيري ،وخذ عّل ذلك ً
مثال ما حدث يف املسجد احلرام من
تفرق املسلمني خلف مخسة أئمة ،ثم ألغي واحد منهم ،فكانوا خلف أربعة
أئمة :حنفي ومالكي وشافعي وحنبيل ،لكل إمام مؤذن وإمام وحمراب،
فكان أتباع كل مذهب يصلون خلف إمامهم ،ويشوش بعضهم عّل بعض،
وربم صلت مجاعة ومجاعة أخرى من مذهب آخر ينتظرون إمامهم.
هذه املصيبة الكربى ،والبدعة الشنيعة ،واملنكر العظيمَ ،
قائم يف
ظل ً
املرشفة ـ قبلة املسلمني ،ومعلم وحدهتم
بيت الل احلرام ،حول الكعبة
َ
وكثري من العلمء والفقهاء،
واجتمعهم ـ؛ أكثر من سبعة قرون ،وأقره احلكَام
ٌ
عجز العلمء والقضاة واملفتون ـ الذين
وأنكره بعض العلمء يف كتبهم ،لكن َ
عاشوا يف مكة أو قدموا عليها للحج خالل تلك القرون الطويلة ـ عن
إبطاله ،حتَى ح َقق الل ذلك عّل يد امللك الصالح عبد العزيز بن عبد الرمحن
آل سعود رمحه الل ،فأزال املحاريب األربعة ،ومجع املسلمني عّل إمام واحد،
وذلك يف سنة (.)1926/1345
إذن؛ ال يصلح االحتجاج بجريان العمل عّل إقامة بدعة أو منكر يف

األمة ،وإن تعاقبت القرون ،خاصة أن بدعة االحتفال باملولد النبوي مل تظهر
إال يف القرون املتأخرة التي ظهرت فيها احلركات الباطنية ،وشاعت فيها
البدع ،وغلب اجلهل ،أما القرون األوىل من صدر اإلسالم ـ وهي القرون
النبي  بوصفها باخلري َية ـ؛ فقد كانت خالية من هذه
التي زكَاها ُّ
البدع واملنكرات.
كذلك ال يمكن االحتجاج باستحسان بعض العلمء هلذه البدعة،
وذلك من وجهني:
أقروا هذه البدعة واستحسنوها بعد حدوثها؛
األول :أن العلمء الذين ُّ
يقابلهم علمء أجالء ـ مثلهم ـ رصحوا بإنكارها ،والنهي عن إقامتها ،وعدِّ ها
اإلصالحي :أبو
املالكي
بدعة س ِّيئة مذمومة .من أشهرهم اإلمام الفقيه
ُّ
ُّ
إسحاق الشاطبي (ت ،)790 :حيث قال« :فمعلو ٌم؛ أن إقامة املولد عّل
الوصف املعهود بني الناس بدعة حمدثة ،وكل بدعة ضاللة ،فاإلنفاق عّل
ُ
فسخه
إقامة البدعة ال جيوز ،والوص َية به غري نافذة ،بل جيب عّل القايض
ور ُّد الثلث إىل الورثة يقتسمونه فيم بينهم ،وأبعد الل الفقراء

()51

الذين

يطلبون إنفاذ مثل هذه الوص َية»( .)52فإذ اختلف العلمء فال بدَ من الرتجيح
بم جيري عّل أصول الرشيعة ،ال بم يوافق أهواء الناس وعاداهتم .ثم إن من
ُعرف من علمء الرشيعة بالعلم والفضل واالستقامة ُيعذر بعدم إصابته احلق

( )51يريد الصوفية البطالني.
(« )52فتاوى اإلمام الشاطبي» ،مجعها وحققها وقدم هلا :حممد أبو األجفان ،تونس ،الطبعة الثانية:
.203 ،1406

يف هذه املسألة ،وحتفظ له مكانته ،ويدعى له باخلري.
الثاين :أن الفقهاء الذين استحسنوا هذه البدعة؛ اشرتطوا أن تكون
نص عليه ابن احلاج املالكي (ت ،)53()737 :وابن
خالية من املنكرات؛ كم َ
حجر العسقالين (ت ،)54()852 :والسيوطي (ت ،)55()911 :وغريهم.
نظري ال حقيقة له يف الواقع ،فإن حت َقق يف
ومن املعلوم أن هذا الرشط
ٌّ
النادر؛ اختذه املحتفلون باملولد باملخالفات واملنكرات دليل تسويغ لفعلهم،
قديم وحدي ًثا ـ من أنكر تلك
خاصة أننا ال نعرف يف القائلني هبذا الرشط ـ ً
إنكارا عمل ًّيا ،وال استطاعوا أن يمنعوها ،ويأخذوا عّل أيدي
املوالد املنكرة
ً
فاعليها ،هلذا فإن القول باملنع مطل ًقا هو الصواب؛ التزا ًما باألصل الصحيح
يف َ
أن« :كل بدعة ضاللة» ـ وقد اتفق اجلميع عّل أن عمل املولد بدعة حمدَ ث ٌة
ً
ُ
والواقع املشهو ُد برهانان
املدو ُن
وأخذا بقاعدة «سدِّ الذريعة» .و
ـ،
ُ
التاريخ َ
قاطعان عّل أن االحتفال باملولد النبوي من ذرائع الرشك والبدعة واملعصية
( )53يف «املدخل»  ،2/2وكالمه ُيفهم منه استحسان املولد إن خال من البدع واملنكرات ،هلذا فرح
به السيوطي يف رسالته «حسن املقصد يف عمل املولد» ،لكن له يف السياق نفسه كالم رصيح يف أنه
بدعة مطل ًقا ،حيث قال « :10/2وهذه املفاسد مركبة عّل فعل املولد إذا عمل بالسمع ،فإن خال
اإلخوان ،وسلم من ِّ
َ
كل ما تقدم ذكره؛ فهو بدع ٌة
منه ،وعمل طعا ًما فقط ،ونوى به املولدَ  ،ودعا إليه
واتباع السلف أوىل بل
بنفس نيته فقط ،إذ أن ذلك زيادة يف الدين ،وليس من عمل السلف املاضني.
ُ
ٍ
خمالفة ملا كانوا عليه ،ألهنم أشد الناس اتباعًا لسنة رسول الل ،
أوجب من أن يزيد ني َة
وتعظيم له ولسنته  ،وهلم قدم السبق يف املبادرة إىل ذلك ،ومل ينقل عن أحد منهم أنه
ً
السيوطي يف توجيهه.
تبع فيسعنا ما وسعهم» .وقد تك َلف
نوى املولدَ  ،ونحن هلم ٌ
ُّ
( )54نقل كالمه السيوطي يف «حسن املقصد يف عمل املولد» ضمن «احلاوي للفتاوي» .229/1
( )55يف «حسن املقصد يف عمل املولد» ضمن «احلاوي للفتاوي» .221/1

والفساد.
ثم إن هذه «العادة القبيحة املتوارثة قرنًا بعد قرن» أين ثمرهتا يف
التأِّس بسننه وآدابه»؛ ال
التذكري واإلقبال عّل« :اهلدي النبوي والغفلة عن ِّ
َ
ُضب من اخليال ،خمالف لوقائع هذا االحتفال
اإلدرييس
شك أن ما ذكره
ٌ
ُّ
«قرنًا بعد قرن» ،وخمالف للمشاهد املوجود يف عَّصنا ،يف بلد الدكتور
اإلدرييس ،ويف سائر البالد.
إن معرفة هذا الواقع ،وحماولة إصالحه هو الذي محل أكثر علمء
املدرسة الديوبندية

()56

عّل عدِّ االحتفال باملولد النبوي من البدع املنكرة

مطل ًقا ،ورصحوا بتحريمه ،واستشهد أحد علمئهم يف ذلك بكالم الفاكهاين
يف إطالق املنع واإلنكار ،فأ َيده يف فتواه مجاع ٌة من علمء الديوبندية(.)57
وهؤالء العلمء ليسوا «سلفية» وال «وهابية» ،بل هم ماتريدية يف
االعتقاد ،حنفية يف الفقه ،صوفية يف السلوك ،لكنهم يكافحون يف بالد اهلند
كثريا من بدع الباطنية والرافضة وغالة الصوفية ،وهلم جهود
وباكستان ً
مشكورة يف الرد عّل الفرقة القبورية الغالية« :الربيلوية»( ،)58حتى إن هؤالء

( )56نسب ًة إىل جامعة دار العلوم اإلسالمية يف ديوبند ،وهي بلدة يف مقاطعة سهارن بور ،تقع إىل
الشمل من العاصمة اهلندية نيودهلي بنحو (160كم)ُ .أسست مدرسة ديوبند عام
(.)1867/1283
( )57راجع« :فتاوى علامء ديوبند يف قضية االحتفال باملولد النبوي الرشيف» ،نقلها من الفارسية إىل
األردية :الشيخ املفتي حممد شفيع العثمين ،قام بتعريبها :عناية الل عظيمي ،مراجعة :بدر الدين بن
حمرز الكايف ،مطبعة مجعية الندوة التعليمية ،إسالم آباد.1437 :
( )58اقرأ عنهم كتاب «الربيلوية :عقائد وتاريخ» للعالمة إحسان إهلي ظهري (ت)1987/1407 :

يتهموهنم بأهنم« :وهابية»!
يظهر يل أن علمء املدرسة الديوبندية رأوا ما عند الربيلوية ـ خاصة ـ
يف احتفاهلم باملولد من بدع غالية ومنكرات شنيعة ،وكذلك رأوا ما يف
املجتمع اهلندي ـ عا َمة ـ من اجلهاالت واملنكرات والتأثر باألقوام الوثنية
املجاورة هلم؛ فأرادوا التم ُّيز عنهم مجي ًعا ،ومحاية جمتمعهم من بدعهم
وضالالهتم.
اإلدرييس من« :ما نراه يف زمننا من
عالجا ملا ذكره
إن جعل املولد
ً
ُّ
اإلعراض عن اهلدي النبوي ،والغفلة عن التأِّس بسننه وآدابه»؛ إنم جيري
عّل قاعدة أيب ُن َواس« :وداوين بالتي هي الداء» ،وإنم عالجه بسلوك املنهج
الذي بعث به خاتم األنبياء واملرسلني  :العلم والدعوة
والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ودعوة املسلمني إىل التعبري
الصحيح عن حبهم وتعظيمهم لنب ِّيهم  باتباع سنته ،واألخذ
ً
وعمال وسلوكًا.
علم
هبا ً
واحلق الواجب عّل ِّ
كل مسلم ،كم قال الل
هذا هو الدواء الشايف،
ُّ
سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمران :ﱩﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

عز َ
وجل يف سورة النُّور :ﱩﭑ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱨ ،وقال َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱨ؛ فال سبيل إىل «اهلداية»
رمحه الل تعاىل.

إال باتباع السنة والعمل هبا.
أما هذا «املولد» فإنم هو حيلة شيطانية نفسية إلقناع املسلم بصدق
السنَة ،وهو غافل
حمبته لرسول الل  باالحتفال بمولده يو ًما يف َ
السنة ك ِّلها.
عن ُسنَته ومنهاجه وطريقه يف أ َيام َ
وإذا كان امللك املظ َفر ُكو ْك ُبوري ـ وأمثاله من صاحلي املسلمني ـ قد
احتفلوا باملولد جلهلهم بالسنة وغفلتهم عن جتريد االتباع ،وخلطوا يف ذلك
ً
حلا وآخر س ِّي ًئا؛ فإن توظيف أخبارهم وآثارهم يف عَّصنا هذا ال
عمال صا ً
يأيت بنفس بواعثهم ،وال يتضمن نفس مقاصدهم ،تلك البواعث واملقاصد
التي يمكن وصفها بـ« :الربيئة والطيبة» ،بل تأيت يف إطار املرشوع اإلنسانوي
احلق« :اإلسالم» ـ
الليربايل العلمين التغريبي الذي هيدف إىل حتويل دين الل ِّ
إنساين ،حيتفل به
بجميع عقائده وعباداته وشعائره وأحكامه ـ إىل موروث
ٍّ
«املسلمون» كم حتتفل سائر األمم بموروثاهتا التقليدية ،ويف هذا اإلطار
يصبح االحتفال باملولد النبوي جز ًءا من «الفلكلور» و«الثقافة الشعبية» ،وال
بأس من إحياء صنيع ُكو ْك ُبوري يف ضوء وصف ابن خلكان له؛ فهو وصف
ينطبق عّل «املهرجانات الشعبية» املعروفة يف عَّصنا« :غناء وطرب ورقص
واختالط وزينة وأطعمة وأرشبة» ،والتي ُتثل التنوع اإلنساين يف العادات
والتقاليد والثقافات.
ومثل هذا املهرجان االحتفايل يشرتك فيه الصالح والطالح ،واملسلم
والكافر ،وإذا انتهوا منه سيكونون عّل موعد لالحتفال بميالد زرادشت ،أو
أيضا ـ بميالد س ِّيدنا املسيح عيسى ابن مريم
بوذا ،كم حيتفلون ـ ً

.
الفساق واملنتسبون إىل الفقه،
يغرنكم َ
«فال تغالطوا أنفسكم ،وال َ
َ
رشهم،
الالبسون جلود َ
الرش َ
الضأن عّل قلوب السباع ،املز ِّينون ألهل ِّ
النارصون هلم عّل فسقهم»(.)59
َ
حمم ٍد عدد ما
رب العاملني،
واحلمد لل ِّ
وصّل الل عّل سيدنا وحبيبنا َ
ذكره الذاكرون ،وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.

( )59قاله ابن حزم يف رسالة« :التلخيص لوجوه التخليص».

