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╝
اختص بعض عباده بام يشا ُء  ,و مجع يف قلب حممد ﷺ علم العلامء  ,و ّفرق
احلمد هلل ا ّلذي
ّ
ذلك يف صحابته األوفياء  ,فكان أبو بكر منهم أرحم الرمحاء من خلقه بعد األنبياء ,
و أشدهم يف دين اهلل عمر النجباء  ,و أفرضهم زيد بال مراء  ,كام ألبس عثامن من حلل احلياء
 ,ريض اهلل عنهم و عن التابعني النبالء .
و بعد :
ّ
إن شأن االختصاص  ,و إحالة العلم إىل أهله مما درج عليه من تقدمنا  ,و من ذلك ما جرى
ما بني الزبرقان بن بدر الصحايب و احلطيئة ّ
الشاعر اهلجاء .
و الزبرقان كام يقول ابن األثري :كان سيدً ا يف اجلاهلية عظيم القدر يف اإلسالم .وفد عىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف وفد بني متيم منهم قيس بن عاصم املنقري ،وعمرو بن
األهتم ،وعطارد بن حاجب ،وغريهم فأسلموا وأجازهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فأحسن جوائزهم ،وذلك سنة تسع.
وسأل النبي صىل اهلل عليه وسلم عمرو بن األهتم عن الزبرقان بن بدر ،فقال :مطاع يف
أدنه ،شديد العارضة ،مانع ملا وراء ظهره!!.
قال الزبرقان :واهلل لقد قال ما قال وهو يعلم أين أفضل مما قال!!.
متعمام حلسنه! وواله رسول اهلل
وكان يقال للزبرقان :قمر نجد ،جلامله !!وكان يدخل مكة
ً
صىل اهلل عليه وسلم صدقات بني عوف؛ فأداها يف الردة إىل أيب بكر ،فأقره أبو بكر الصديق
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ملا رأى من ثباته عىل اإلسالم ومحله الصدقة إليه حني ارتد الناس!! وكذلك عمر بن
اخلطاب.!!.ـها(رقم 1728ط دار الفكر)
و خربه مع احلطيئة ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم  ,ابن كثري يف البداية و النهاية  ,وذكرها سبط
ابن اجلوزي يف مرآة الزمان  ,و حممد بن سالّم اجلمحي يف طبقاته  ,وابن عبدالرب يف
االستيعاب  ,و غريهم  ,وأوردها بيشء من الطول األصفهاين يف األغاين  ,أحب أن
أخترصها ها هنا بصياغتي  ,فأقول :
قدم الزبرقان عىل عمر ريض اهلل عنهم  ,يف سنة دجدبة بصدقات قومه  ,فلقي احلطيئة قاصدً ا
العراق وعرفه الزبرقان  ,ومل يعرف احلطيئة الزبرقان  ,فسأله عن قصده ,فقال إنه يقصد
العراق لعله جيد هبا كريام يكفيه مؤونته و ولده  ,ويصفيه مدحيه  ,فقال له الزبرقان أن قد
أصبته  ,وسيوسعك مترا ولبنا يف أكرم جوار فقال احلطيئة  :ذاك و أبيك العيش.
فـأرشده لداره و كتب له كتابا إىل زوجته أم شذرة أن أكرمي ضيفنا  ,حتى نلحق به  ,فكان
الذي يف الكتاب  ,حتى بدت من زوجة الزبرقان جفوة  .و كان بغيض بن شامس من بني
أنف الناقة ينافس الزبرقان يف السؤدد و الرشف  ,فأرسل للحطيئة أن احلق بنا إذ جفتك أم
شذرة  ,فأبى احلطيئة  ,و أنبأهم أنه يف النساء جفاء و أنه ال يأخذ الغائب بجريرة احلارض.
دس امرأة تقذف يف أذن أم شذرة أن الزبرقان يريد مليكة بنت احلطئية ,
و عمد بغيض إىل ّ
وكانت من أمجل النساء  ,فزادت جفوهتا  ,ثم عمد قوم الزبرقان إىل نجعة – وهي األرض
املعشبة ذات املاء -و كانت السنة دجدبة  ,ومل يكن ما يكفيهم لريكبوا مجيعا  ,فأشارت أم
شذرة عىل احلطيئة أن اركب أنت وأهلك إىل النجعة  ,وأعد إلينا ظهورنا لنلحق  ,فأبى
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احلطيئة إال أن تكون هي أول من يركب ,فركبت أم شذرة  ,وتثاقلت يف رد الظهر إليه ,
يومني أوثالثة  ,واحلطيئة يف العراء  ,فأرسلت بنو أنف الناقة إىل احلطيئة أن ائتنا فإن قومك
أضاعوك  ,فلام بلغت الشدة من احلطيئة مبلغها حلق هبم .
فرضبوا له خيمة  ,و أكرموه و أكثروا له من التمر و اللبن ,وقال قولته فيهم :
قوم هم األنف و األذناب غريهم *** ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا.
وألحوا عليه يف هجاء الزبرقان  ,فأبى إذ ال جريرة له عنده  ,حتى كان من الزبرقان أن أرسل
لدثار بن شيبان من بني النمر  ,ليهجو بغيض بن شامس إذ أخذ منه ضيفه احلطيئة  ,فكان مما
قال دثار :
ألم أك جار شامس بن ألي  ...فأسلمني وقد نزل البالء
ثم يقول:
وما أضحى لشامس بن ألي  ...قديم يف الفعال وال رباء
سوى أن احلطيئة قال قوال  ...فهذا من مقالته جزاء
فلم يكن عند ذلك من بدّ  ,إال أن هيجو احلطئية الزبرقان و يدفع عمن أكرمه  ,و آواه  .فقال
قصديته املشهور التي منها :
واهلل ما معرش الموا امرأ جنبا  ...يف آل ألي بن شامس بأكياس
ما كان ذنب بغيض ال أبالكم  ...يف بائس جاء حيدو آخر الناس
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لقد مريتكم لو أن درتكم  ...يوما جييء هبا مسحي و إبسايس
إىل أن يقول :
جار لقوم أطالوا هون منزله  ...وغادروه مقيام بني أرماس
ملوا قراه وهرته كالهبم  ...وجرحوه بأنياب وأرضا س
دع املكارم ال ترحل لبغيتها  ...واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس
من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه  ...ال يذهب العرف بني اهلل والناس
فساق الزبرقان احلطيئة إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  ,وشكاه له  ,وأنشده األبيات
التي منها قول احلطيئة  :دع املكارم ال ترحل لبغيتها  ...واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس
فقال عمر ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة .فقال :الزبرقان أو ما تبلغ مروءيت إال أن آكل
وألبس .فقال عمر :عيل بحسان فجيء به فسأله .فقال  :مل هيجه ولكن سلح عليه.
قال ويقال إنه سأل لبيدا عن ذلك فقال ما يرسين أنه حلقني من هذا الشعر ما حلقه وأن يل
محر النعم فأمر به عمر فجعل يف نقري يف بئر ثم ألقي عليه يشء.
هذا دجمل ما يف القصة من احتكام الزبرقان و احلطيئة  ,غرضنا بعد هذه اجلولة األدبية  ,أن
نستنطق ما صنع عمر قبل حكمه بحبس احلطيئة ,أكان ُ
العريب
يبث يف األمر من عنده  ,و هو
ّ
قح ال يعرف اللحن يف اللفظ و ال يف املعنى ؟
القريش  ,فصيح ّ
ّ
ال  ,و لكنه ملا أشكل عليه األمر اسرتشد برجلني مها  ,حسان بن ثابت و لبيد بن ربيعة
العامري  ,الصحابيان الشاعران املتمكنان  ,لينظرا يف قول من حيرتف حرفتهام  ,وحيسام رأهيام
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 ,أهجاء هو أم عتاب ؟ فبثا بام يعلامنه من خربة و اختبار  ,و ما جرباه من تالعب الشعراء يف
األشعار  ,فكان العدل يف عمر ريض اهلل عنه ,وفق ما ب َّثه املختصان ال غريمها.

ومن ذلك أيضا  ,ما ذكره الذهبي رمحه اهلل يف السري ( )166/12حيث يقول( :قال عيل بن
حممود اهلروي  ,قلت ألمحد بن حنبل  :من أعرف الناس بأحاديث ابن شهاب ؟
قال  :أمحد بن صالح  ,وحممد بن حييى الذهيل  ).ـها
أيضا ما ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق يف ترمجة الشافعي ( :أخربين عبد اهلل
و من ذلك ً
بن أمحد بن حنبل  ،فيام كتب إيل  ،قال  :قال أيب  :قال لنا الشافعي  :أنتم أعلم باحلديث
والرجال مني  ،فإذا كان احلديث صحيحا فأعلموين كوفيا كان أو برصيا أو شاميا حتى
أذهب إليه إذا كان صحيحا ).ـها
فإن قال قائل ما  :أين هذا يف كتاب اهلل و سنة رسوله ﷺ  ,إذ أن مواقف الرجال يستأنس
حق ال مرية فيه ,وجوابه يف
هبا  ,وال يستدل هبا استقالال ؟ قلنا  :القول قولك  ,وسؤالك ٌّ
ربنا عزوجل :
قول ّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
استوى عىل ا ألع أر ِ
الر أمح ُن
ش ۚ َّ
الساموات و أاأل أرض وما ب أين ُهام يف ستَّة أيَّام ُث َّم أ
﴿ ا َّلذي خلق َّ
اسأ أل بِ ِه خبِ ًريا ﴾( )59الفرقان.
ف أ
قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل يف تفسري معنى اخلبري ( :قال الزجاج  :املعنى فاسأل عنه  .وقد
حكى هذا مجاعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى ( عن ) كام قال تعاىل ﴿ :سأل س ِائل
بِعذاب و ِاقع﴾ ..ثم ذكر بعض األقوال األخرى  ,ثم قال –رمحه اهلل  :قلت  :قول الزجاج
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خيرج عىل وجه حسن  ،وهو أن يكون اخلبري غري اهلل  ،أي فاسأل عنه خبريا  ،أي عاملا به ،
أي بصفاته وأسامئه ).ـها
استوى عىل ا ألع أر ِ
شۚ
وقال اإلمام أبو الفداء إسامعيل ابن كثري رمحه اهلل ( :وقوله ُ ( :ث َّم أ
اسأ أل بِ ِه خبِ ًريا ) أي  :استعلم عنه من هو خبري به عامل به فاتبعه واقتد به)ـها
الر أمح ُن ف أ
َّ
ومن السنّة ما جرى من االستشارة  ,و إنفاذ قول أهل اخلربة  ,وذلك يف غزوة اخلندق ,
حيث أن العرب مل تكن تعهد هذا الرضب من احلروب  ,حيث حيارص قوم قو ًما يف بلد ,
يطوقونه عليهم من كل جانب  ,و إنام كانت العرب تتقاتل فيام بينها يف مواقع بعيدة عن
الديار غال ًبا يرضبون هلم موعدً ا أو يلتقون عىل غري موعد  ,فيكون منهم االقتتال طول النهار
جن الليل انفضوا  ,و عادوا من الغد ملثلها ,فكان أن استشار رسول اهلل ﷺ
 ,حتى إذا َّ
أصحابه  ,فأشار عليه سلامن ريض اهلل عنه قائال ( :يا رسول اهلل ،إنَّا كنا يف فارس إذا
حورصنا ،خندقنا علينا ).ـها  ,فأعمل رسول اهلل ﷺ رأيه  ,إذ كان من قوم جربوا احلروب
ذوات العدد الكبري  ,واحلصار تلو احلصار .
أحب أن أنقل إلخواين هذا الكالم النفيس من اإلمام الذهبي رمحه اهلل حيث يقول :
ثم إين
ّ
(كم من إمام يف فن مقرص عن غريه كسيبويه ً
مثال إمام يف النحو وال يدري ما احلديث،
ووكيع إمام يف احلديث وال يعرف العربية ،وكأيب نواس رأس يف الشعر ع ِر ٌّي من غريه،
وعبد الرمحن بن مهدي إمام يف احلديث ال يدري ما الطب قط ،وكمحمد بن احلسن رأس
يف الفقه وال يدري ما القراءات ،وكحفص إمام يف القراءة تالف يف احلديث".وللحروب
رجال يعرفون هبا".
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ويف اجلملة :وما أوتوا من العلم إال ً
قليال ،وأما اليوم فام بقي من العلوم القليلة إال القليل يف
أناس قليل ,ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل ,فحسبنا اهلل ونعم الوكيل)ـها (تذكرة
احلفاظ )157/3
هذا كالم اإلمام الذهبي يف التفريق بني العلامء و بيان اختصاص ّ
متيزه
كل منهم بخصيصة ّ
عن غريه  ,و ذلك أنك حينام تقول أن سيبويه نحوي  ,ال حمدّ ث  ,لست تنقص من قدره أبدً ا
 ,بل إنك بذلك متدحه بام فيه  ,و تنزل الناس منازهلم الالئقة هبم  ,و ذلك هو العدل .
فلذلك ال يكون أبدً ا قول القائل ّ :
إن شيخنا حممدا فركوس أصويل  ,ال يدري ما الرجال و
ال اجلرح والتعديل  ,من قبيل الطعن وال من قبيل االزدراء .
و عندما نقدّ م قول العالمة ربيع يف الرجال  ,عىل قوله غريه  ,فإننا بذلك مل نأت برضب من
ليصح لنا أن نكون من خري
اخلبل  ,و ال بنوع من اخلطل  ,إنام هو السري وفق سري من سلف ,
ّ
خلف  ,و ختام ما رقمته قول إمامنا العالمة أيب عبدالرمحن حممد نارص الدين األلباين رمحه
اهلل حيث يقول ( :وجوابنا القاطع أن رأي العامل املتخصص يف علمه حجة عىل غري
املتخصص  ,ال جيوز رده إال بحجة أقوى  ,فأين هي ؟) ا ـه (السلسلة الصحيحة رقم )633
مقررة  ,من كالم اإلمام العالمة حممد بن صالح
درة ّ
حمربة  ,و ّ
وأردف هذا كذلك  ,بكلمة ّ
العثيمني رمحه اهلل  ,حيث خيتم جوابا عن سؤال حول أرشطة طارق السويدان  ,بنصيحة
هامة يف احرتام التخصص  ,فيقول :
أيضا أن نحرتز غاية االحرتاز أن نسمع إىل قول من ال يكون من أهل التخصص ,
(كذلك ً
فإذا جاءنا رجل فقيه  ,و صار يتكلم يف التاريخ  ,فال نثق به متام الثقة  ,ملاذا ؟
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ألنه ليس من اختصاصه  ,ونثق يف صاحب التاريخ الذي هو دونه يف الفقه  ,ألن التاريخ من
اختصاصه ).انتهى املقصود.
ويقول العالمة حممود حممد شاكر يف معرض إبطال صنيع املسترشقني اليسء يف نرشهم
كتب اللغة ( :الثاين  :أنه ق ّلام يوجد فيهم املتخصص  ,يف فقه علم بعينه حتى يكون حجة فيه
)ـها (مجهرة مقاالته )124/1
رب العاملني.
فلتسريوا بسري سلفكم يا سلفيون ! و احلمد هلل ّ

رقمه أبو عبدالرمحن احممد العكرمي .ليلة السبت  21ذو احلجة  1439هجري
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