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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وميرتي العظيم من  ،مزيده ويكايف، يوايف نعمه احلمد هلل رب العاملني محدًا

له آالتسليم على عباده الذين اصطفى حممد و وأمتالصالة  وأفضلفضله ونداه، 

رضني موالنا سيما بقية اهلل يف األ مصابيح الدجى ومنار اهلدى، ال، الطاهرين

 .لرتاب مقدمه الشريف الفداء أرواحناصاحب العصر والزمان  اإلمكانقطب دائرة 

 .. وبعد

فإننا ويف خضم ما يكتنف األمة اإلسالمية يف هذه األيام العصيبة من حمن 

وفنت يذهب ضحيتها املئات أو األلوف من األبرياء صباح مساء، َلنهيُب بأولي 

األلباب من أبناء األمة اإلسالمية خاصة أن يفطنوا حلجم املؤامرة اليت حيكت 

لصوت الفتنة املبحوح، وليّدرعوا ضدهم يف دهاليز مظلمة، وأن ال يصغوا 

بدروع العلم والتقوى لصّد السهام املفوَّقة حنوهم من أقواس من يريد إشعال نار 

  الفتنة، ولريجعوا اىل املنابع الصافية للمعرفة اإلهلية آّمني حياض النيب

أولئك النفر املقدس الذين حديث أحدهم حديث أبيه  وعرتته الطاهرة 

 وحديث أبيه حديث جده وحديث جده عن جربئيل عن الباري تعاىل.

وحنن يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة إذ نزف هذا 

السفر الرائع إىل قرائنا الكرام، َلنقف وقفة إجالل وإكبار أمام اجلهود املظّفرة 

 املضنية اليت بذهلا املؤلف )طاب ثراه(.و

وكلنا يقني أن القارئ لصفحات هذه املوسوعة سيجد نفسه أمام هالٍة نورانية 

نابعة من مشس احلقيقة املطّلة بأشعتها على هذا الكون، ولعل من أهم ما ُيسّجل 
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أو املصادر هلذا النتاج املعريف الثر أنه ما كان ِليتعّكَز على ما يف اجملاميع احلديثية 

العقائدية لدى الشيعة اإلمامية االثين عشرية، بل راح يصّوب نظره اىل ما احتوته 

أمهات مصادر احلديث وعلم الكالم لدى املذاهب اإلسالمية األخرى، وقد 

تناول تلك املطالب اجلليلة بروح موضوعية وقلم ال ينشد سوى احلقيقة وإماطة 

 اللثام عنها.

قارئ الكريم بعض الزفرات من قلمه الشريف فما هي إال وإذا ما تلّمس ال

 نفثُة املصدور ولوعُة املقهور.

وعرفانًا منا مبا قّدمه األستاذ الدكتور حممد صاحل جنم الدين العسكري جنل 

من جهوٍد مشكورٍة؛ حيث أوقفنا على نسٍخ نادرة لبعض كتِب هذه  املؤلف 

، فله منا وافُر الده العالمة املوسوعة، وتفضل بكتابة ترمجٍة وافية لو

 . االحرتام والتقدير والدعاء بدوام السؤدد والتوفيق خلدمة تراث أهل البيت

وال يسعنا إذ نقدم لقرائنا هذا النتاج حبلته هذه إال أن منّد كّف الضراعة إىل 

املوىل تعاىل سائلني إياه أن يسدد يراع زمالئنا يف شعبة إحياء الرتاث والتحقيق 

، فانه ما إن لتقديم كل ما هو رائع ونافع خدمة لشريعة سيد املرسلني 

، ة عن مساء عراق أهل البيت انقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيض

حتى نهدت العتبات املقدسة بقياداتها وإداراتها اجلديدة مَبَهّمة النهوض باملستوى 

الفكري والثقايف ألبناء اإلسالم العظيم ُمضطلعًة حبمل هذا الِعبء عن طريق نشر 

 وحتقيق املؤلفات اليت تصب يف خدمة اإلنسان واإلنسانية بكل بعد من أبعادها.

شعبُة إحياء الرتاث والتحقيق إال مرآٌة يراد هلا أن تكون عاكسة حبق  وما

 ألنوار العرتة احملمدية اهلادية.
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وهذه املوسوعة اليت بني يدي قرائنا متثل واحدًا من إصداراتها، حيث 

تظافرت جهود األخوة يف الشعبة املباركة على إخراجها بهذه الصورة، واهلَل 

هود رضا صاحب هذه البقعة املباركة ثم رضا كل من نسال أن تناَل هذه اجل

، فإن كان مثَة نقٌص تصفح هذه األوراق ليستمد نورًا من ضياء أمري املؤمنني 

فإّن العصمة ألهلها، وأبوابنا مشرعة لتلقي كل ما ُيقّوُم أعمالنا من إشارات 

 أصحاب الفضيلة من العلماء والباحثني وإفاضاتهم.

 باعتزاز  إىل أّن هذه اإلصدارات إمنا تأتي متزامنًة وحمتفيًة وال يفوتنا أن نشري

الكوفَة عاصمًة للدولِة  بالذكرى القْرنيِة الرابعَة َعْشَرَة الختاِذ أمري املؤمنني 

 اإلسالمية.

ومن اهلل نستمد العْوَن، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ُمتَوسلنَي بباِب مدينِة علِم 

 أْن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا.  رسوِل اهلِل

وآخُر دعوانا أْن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني 

 الطاهرين، واللعُن املؤّبُد على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 

 الشكريخضر حممد علي                                                                        

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية                                                                    

 7341/ ربيع األول / 71                                                                                      

 يوم والدة الرسول االعظم                                                                      
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 اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ،  الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ،]

 .[ الضَّالنينيَاهدِنَا الصِّرَاطَ املُستَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غرَيِ املَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَالَ

 

والصالة والسالم على خري خلقه وأشرف بريته حممد وآله الطيبني الطاهرين 

أبي  ال سيما على أخيه ووصيه وخليفته من بعده على أمته أمري املؤمنني علي بن

 . طالب

 

 :قال النيب 

وبعده سبطاي احلسن  ،طالبأبي  وصيي واخلليفة من بعدي علي بن إن)

 (.أبرارًاه تسعة من صلب احلسني أئمة يتلو ،واحلسني
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 سبب تأليف الكتاب
 

يقول أبو القاسم جنم الدين جعفر ابن احلجة املغفور له الشيخ حممد 

عرفته من عدم اطالع كثري  إن السبب لتأليف هذا الكتاب هو ما :العسكري 

  املروية عن سيد الربيةمن إخواننا املسلمني على النصوص الواضحة اجللية 

وإمام أمته من  ،وخليفته ،وصيه  طالبأبي  يف أن أمري املؤمنني علي بن

ر أمته من أنه أم  عنه انكارهم لذلك، هذا مع ما رووه بعده، فأوجب ذلك

كصحيح  ،وأكد ذلك هلم كما يف الكتب املعتربة والصحاح املشتهرة ،بالوصية

بوعة وغري املطبوعة، وقد طلب مين بعض وغريه من مؤلفاتهم املط (0)مسلم

اخواني املؤمنني أن أمجع له بعض ما عثرت عليه من األحاديث املذكورة يف 

 ،واحلنبلية ،واملالكية ،والشافعية ،احلنفية :كتب علماء اخواننا من أهل السنة

وصي الرسول  طالبأبي  علي بنواليت تنص على ان أمري املؤمنني 

اهلل ـًا بـت طلبه مستعينـأجبـده، فـإمام أمته من بعو ،وخليفته ،األكرم

 واهلل ولي التوفيق. ور،ـع األمـويف مجي ،عاىل يف ذلكـت

جازة لي من مشاخيي إحاديث بواني أروي مجيع ما يف هذا الكتاب من األ

جازاتهم العامة، وقد طبع امن  ،علماء القاهرة، واملدينة املنورة، والبلد احلرام

املطبوع بالقاهرة سنة  ،)الوضوء يف الكتاب والسنة( يتابنصها يف أول ك

                                                           

 .01/ ص0هـ: ج 0237كتاب الوصية، طبعة مصر سنة  (0)
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أحاديث  ـ)علي والوصية( واخلالفة، وأذكر يف كتابي هذا الذي مسيته بهـ0230

يتميز لفظ كل حديث عن احلديث  على حدة منفردًا عن غريه لكيكل كتاب 

ولو تقدم وتكرر قاصدًا بذلك  ،وأذكر احلديث أيضًا ،املروي يف كتاب آخر

 ــاحلديث تأكيد، والختالف بعض ألفاظه مع احلديث الذي تقدم ذكره، وألن ال

وأقدم  ،يتعدد بوجوده يف كتاب آخر وإن ساواه يف لفظه ــعلى اصطالح أهله 

و حديث الدار( احلديث الذي أنذار )حديث اإل :حاديث وأهمها وهوأشرف األ

وخالفته  ، طالبأبي  هو نص جلي على وصاية أمري املؤمنني علي بن

 من بعده.  للرسول األكرم

 

 احلديث االول
 

جعفر حممد بن عبد اهلل أبي  تأليف ،(0)(للجاحظ اب العثمانية)نقض كت

روي يف اخلرب )ما هذا لفظه:  قال (هـ340سنة  :ت) تزلي الشافعياالسكايف املع

يف مبدأ الدعوة قبل ظهور كلمة   ف عليًاكّل :يأكلفه ــ   الصحيح أنه

وأن يدعو له بين عبد املطلب،  ،أن يصنع له طعامًا ــالم وانتشاره مبكة االس

صلى اهلل عليه فخرجوا ذلك اليوم ومل ينذرهم  ،فصنع له الطعام ودعاهم له

 ،لكلمة قاهلا عمه ابو هلب، فكلفه اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلك الطعام وسلم

 صلى اهلل عليه وسلم كلمهم فصنعه ودعاهم فأكلوا، ثم ،وأن يدعوهم ثانية

ألنه من بين عبد  ؛معهمــ  دعا عليًا :يأ، ودعاه ــ فدعاهم اىل الدين

 ،ن ملن يؤازره منهم وينصره على قوله أن جيعله أخاه يف الدينِمثم َض ،املطلب

 :أي، فأمسكوا كلهم، وأجابه هو وحده ــ ووصيه بعد موته، وخليفته من بعده
                                                           

 .هـ0233مصر سنة طبعة ، 20ص (0)
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فقال هلم  ،وأبايعك ،وأوازرك ،ما جئت به أنا أنصرك على :وقال ــ علي

وعاين ملا رأى منهم اخلذالن ومنه النصرة وشاهد منهم املعصية ومنه الطاعة  ــ

، ووصيي ،هذا أخي ( ــ: من علي :أيمنهم اإلباء ومنه اإلجابة )

 :البـي طـويقولون ألب ،ونـويضحك ،رونـوا يسخـفقام ؛وخليفيت من بعدي

 .(ه عليكرد أّمـع ابنك فقـأط

يف هذا احلديث الشريف نص جلي على ما حنن بصدد إثباته،  قال املؤلف:

( صريح واضح ال وخليفيت من بعدي ،ووصيي ،هذا أخي): فإن قوله

الوصاية واخلالفة من بعده بال شك وريب وال جمال   يثبت له ،إمجال فيه

يث الدار بلفظ حد نذار أوممن جيحد احلقيقة، واليك حديث اإلفيه للتأويل إال 

 آخر ومن كتاب آخر لتعرف منه أن االسكايف اختصر احلديث ومل يذكره بكامله.

 

 احلديث الثاني
 

سنة  :ت) تأليف علي بن برهان الدين احلليب الشافعي ،(0)(احللبية ة)السري

بين   مجع (3)[وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ]ملا نزل قوله تعاىل:) :قال (هـ0144

مخسة  :ويف االمتاع للمقريزي ــ طالب وهم أربعونأبي  د املطلب يف دارعب

من  رجل شاة مع مد :يأ ــ فصنع هلم علي طعامًا ــ وامرأتان ،وأربعون رجاًل

لوا حتى فأك ،كلوا بسم اهلل :وقال ،فقدمت اليهم اجلفنة ــ الرب وصاعًا من لنب

أدنوا  :قال ،ويف رواية) (حتى رووا :ويف رواية) ،وشربوا حتى نهلوا ،شبعوا

                                                           

 .هـ0221مصر سنة طبعة ، 200ص /0ج (0)

  .304( الشعراء : 3)
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ثم تناول القعب الذي فيه اللنب  ،عشرة ،فدنا القوم عشرة ،عشرة ،عشرة

يشرب  :ويف رواية) (ثم ناوهلم، وكان الرجل منهم يأكل اجلذعة ،فجرع منه

فلما أراد رسول اهلل صلى  ،فقهرهم ذلك( ،العس من الشراب يف مقعد واحد

سحركم صاحبكم  :لفقا ،هلب بالكالمأن يتكلم بدره أبو  اهلل عليه وسلم

 (ما رأينا كالسحر اليوم :ويف رواية) (حممد :ويف رواية)، سحرًا عظيمًا

يا  :ومل يتكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما كان الغد قال ،فتفرقوا

 :قال علي ،عد لنا مبثل ما صنعت باألمس من الطعام والشراب ،علي

وشربوا  ، عليه وسلم فأكلوا حتى شبعواثم مجعهتم له صلى اهلل ،ففعلت

 ،عثين اىل اخللق كافةان اهلل قد ب ،يا بين عبد املطلب :محتى نهلوا، ثم قال هل

أدعوكم اىل كلمتني  وأنا [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ]فقال ،وبعثين اليكم خاصة

وأني رسول  ،اهلل خفيفتني على اللسان ثقيلتني يف امليزان: شهادة ان ال إله إال

قال  ؟ــ القيام به أي يعاونين على ــ فمن جييبين اىل هذا األمر ويؤازرني ،اهلل

يف  زاد بعضهم) .وسكت القوم ــوأنا أحدثهم سنًا  ــ أنا يا رسول اهلل :علي

لم ووصيي وخليفيت من بعدي( ف ،ووارثي ،ووزيري ،يكن أخي: الرواية

ثم أعاد  ،اجلس :فقال ،نا يا رسول اهللأ :فقام علي وقال ،جيبه أحد منهم

، ثم اجلس :فقال ،يا رسول اهللأنا  :وقال فقام علي ،فصمتوا ــ ثانيًا ــ القول

أنا يا  :فقام علي فقال ،فلم جيبه أحد منهم ــ ثالثًاــ  القول على القوم أعاد

 ،ووارثي ،ووصيي ،ووزيري ،فأنت أخي ،اجلس :، فقالرسول اهلل

 .(ديوخليفيت من بع

 يث علم ان االسكايف اختصر احلديث،من تأمل يف هذا احلد قال املؤلف:

وترك كثريًا من ألفاظه، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير الطربي يف تارخيه الكبري 
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  النيب مع اختالف وزيادات نافعة، واليك نص الفاظه لكي يثبت لديك أن

وصية بعد فكيف يرتك ال ،بعده يف أول بعثته وخليفة من ،فسه وصيًاناختذ ل

 .(0)[وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى] ر به أمتهَممن ربه وَأ َرِموقد ُأ ،ذلك

 

 احلديث الثالث
 

جعفر حممد بن جرير الطربي رئيس مذهب أبي  تأليف (3)(التاريخ الكبري)

ن ع ،اهلل بن عباس دعن عب ،أخرج بسنده (هـ201سنة  :ت) ية املعروفةالطرب

نزلت هذه اآلية على رسول اهلل صلى اهلل عليه  ملا)قال:  ،طالبأبي  علي ابن

فقال  ،صلى اهلل عليه وسلمدعاني رسول اهلل  [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبنِيَ]وسلم

 ،ن اهلل أمرني أن أنذر عشريتي األقربني فضقت بذلك ذرعًاإ ،يا علي :لي

فصمت عليه حتى  ،بادئهم بهذا األمر أرى منهم ما أكرهوعرفت أني متى أ

انك إن ال تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك،  ،فقال: يا حممد ،جاءني جربئيل

ثم  ،وامأل لنا عسًا من لنب ،واجعل عليه رجل شاة ،فاصنع لنا صاعًا من طعام

 ففعلت ما أمرني مرت به،امجع لي بين عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما ُأ

أبو  :أعمامه وهم يومئذ أربعون رجاًل أو ينقصون، فيهم ،ثم دعوتهم له ،به

وأبو هلب، فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي  ،والعباس ،ومحزة ،طالب

 صلى اهلل عليه وسلمفلما وضعته تناول رسول اهلل  ،فجئت به ،صنعته هلم

خذوا  :ثم قال ،فةححذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الص

                                                           

 .4 ــ 2النجم :  (0)

  .هـ0211سنة  ،مصر، الطبعة األوىلطبعة  307ــ ص 302ص /3ج (3)
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وما أرى إال موضع أيديهم،  ،فأكل القوم حتى ما هلم بشيء حاجة ،بسم اهلل

وأيم اهلل الذي نفس علي بيده إن الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت 

فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه  ،اسق القوم :جلميعهم، ثم قال

راد رسول اهلل أفلما  ،نهم ليشرب مثلهمجيعًا، وأيم اهلل ان كان الرجل الواحد م

لقدما  :فقال ،أن يكلمهم بدره أبو هلب اىل الكالم صلى اهلل عليه وسلم

، صلى اهلل عليه وسلمفتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهلل  ،سحركم صاحبكم

فتفرق  ،هذا الرجل سبقين اىل ما قد مسعت من القول ان ،الغد يا علي :فقال

، م امجعهم اليَّث ،فعد لنا من الطعام مبثل ما صنعت ،مكلمهأالقوم قبل أن 

ه هلم ففعل كما فعل تفقرب ،ثم دعاني بالطعام ،مثم مجعته ،ففعلت:قال 

اسقهم فجئتهم بذلك العس  :باألمس فأكلوا حتى ماهلم بشيء حاجة، ثم قال

 :فقال ،صلى اهلل عليه وسلمفشربوا حتى رووا منه مجيعًا، ثم تكلم رسول اهلل 

اني واهلل ما أعلم شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم  ،ا بين عبد املطلبي

 ،وقد أمرني اهلل تعاىل أن أدعوكم اليه ،به، اني قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة

وخليفيت فيكم،  ،ووصي ،فأيكم يؤازرني على هذا األمر على أن يكون أخي

وأرمصهم  ،ني ألحدثهم سنًاإو ــ وقلت ،فأحجم القوم عنها مجيعًا :قال

 ،ليهأنا يا نيب اهلل أكون وزيرك ع :ــوأمحشهم ساقًا  ،وأعظمهم بطنًا ،عينًا

فامسعوا له  ،وخليفيت فيكم ،يووصي ،فأخذ برقبيت، ثم قال: ان هذا أخي

ويقولون ألبي طالب قد أمرك أن تسمع  ،فقام القوم يضحكون :وأطيعوا، قال

 .(عالبنك وتطي

 ،بالتأمل يف ألفاظ هذا احلديث تعلم ان حديث االنذار مفصل قال املؤلف:

عض الفاظه بل ذكر كل واحد منهم ب ،مل يذكره أحد من الرواة بكماله ومتامه
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فهل ميكن ان يتصور أحد  ،يثبت املطلوب جليًا واضحًاومبا رووه  ،وترك بعضه

 ،وخليفيت فيكم ،ووصيي ،ان هذا أخي):  من قولهبيانًا أوضح وأصرح 

 .(فامسعوا له وأطيعوا

ثم ال خيفى على أهل العلم والفهم ان يف هذا احلديث خذفًا وإسقاطًا أللفاظ 

ان هذا أخي ووصيي ) : ( بعد قولهبعديمن ، وأهمها كلمة )مهمة

راجع احلديث املتقدم يثبت لك ذلك، ويؤيد ما ذكرناه من أن  .(وخليفيت فيكم

حديث أخرجه ابن جرير : يف هذا احلديث ليد التحريف والتغيري واالسقاط أثٌر

حيث  [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ] الطربي يف تفسريه الكبري عند تفسري اآلية املباركة

ولفظه ولفظ  ، عن علي ،عن عبد اهلل بن عباس ،أنه أخرج احلديث بسنده

ان الطابع أو ما ذكره يف تارخيه الكبري سواء إال يف كلمات قليلة، واألمر العجيب 

 ل آخر احلديث بعبارة فظيعة وقال ما هذا نصه: ر وبّدغريه قد غّي

 ،يا بين عبد املطلب :ه وسلم فقالوتكلم رسول اهلل صلى اهلل علي :قال)

ي واهلل ما أعلم شابًا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، اني قد جئتكم خبري الدنيا ان

مر على فأيكم يؤازرني على هذا األ ،وقد أمرني اهلل أن أدعوكم اليه ،واآلخرة

ني إو ــوقلت  ،فأحجم القوم عنها مجيعًا قال: أن يكون أخي وكذا وكذا،

 أنا يا نيب اهلل: ــ بطنًا وأمحشهم ساقا  ألحدثهم سنًا وأرمصهم عينًا وأعظمهم

ا فامسعوا له ان هذا أخي وكذا وكذ :ثم قال ،أكون وزيرك فأخذ برقبيت

قد أمرك أن  :ويقولون ألبي طالب ،القوم يضحكون مفقا وأطيعوا، قال:

 .(وتطيعتسمع البنك 

ال ريب ان هذا التغيري من الطابع، ويؤيد ذلك ان الطربي أخرج  قال املؤلف:

 وقد تقدم لفظه فراجعه. ،يل والتحريفاحلديث يف تارخيه الكبري خاليًا من التبد
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الشيخ عالء الدين  همومن العلماء واملفسرين الذي أخرجوا احلديث يف كتب

ـ)تفسري يف تفسريه املشهور ب (اخلازنـ)م الشافعي املعروف بيبراهإعلي بن 

 ولفظه وإن كان خمتصرًا إال أنه اختصار لطيف وهذا نصه: ،(0)(اخلازن

 

 احلديث الرابع
 

ملا  :قال ،طالب أبي  عن علي بن اق بسندهحروى حممد بن اس) :قال

على رسول اهلل صلى اهلل عليه  [عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَوَأَنذِرْ ]:نزلت هذه اآلية

 فضقت بذلك ،تي األقربنيريان اهلل أمرني أن أنذر عش ،يا علي :قال ،وسلم

فصمت عليها  ،ابادئهم بهذا األمر أرى منهم ما أكره ذرعًا وعرفت اني متى

ا به يعذبك ربك، فاصنع لن إن ال تفعل ما تؤمر :فقال ،ني جربيلحتى جاء

ثم امجع لي بين عبد  ،طعامًا واجعل لنا عليه رجل شاة وامأل لنا عسًا من لنب

ثم دعوتهم له وكانوا  ،أمرني بهففعلت ما  ،حتى أبلغهم ما أمرت بهاملطلب 

 ،أبو طالب :رجاًل او ينقصونه فيهم أعمامهيومئذ حنو أربعني رجاًل يزيدون 

 ،ي بالطعام الذي صنعتفلما اجتمعوا دعان ،وأبو هلب ،والعباس ،ومحزة

فجئت به فتناول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جذبة من اللحم فشقها 

فأكل القوم  ،خذوا باسم اهلل :ثم قال ،واحي الصحفةنثم القاها يف  ،بأسنانه

ليأكل مثل ما أن كان الرجل الواحد ]يم اهلل أحتى ماهلم بشيء من حاجة، و

م، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى قدمت جلميعهم ، ثم قال : اسق القو

ليشرب مثله، فلما أراد إن كان الرجل الواحد  (3) [رووا مجيعا، وأيم اهلل

                                                           

 .هـ0207مصر سنة طبعة ، 270ص /2ج (0)

  سقطت سهوا من الطبعة السابقة. (3)
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سحركم  :فقال ،بدره أبو هلب ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يكلمهم

 :فقال ،هم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممفتفرق القوم ومل يكل ،صاحبكم

فتفرق القوم  ،سبقين اىل ما مسعت من القوم رجل قدالفإن هذا  ،الغد يا علي

 ،ثم امجعهم ففعلت ،فاعدد لنا من الطعام مثل ما صنعت ،قبل أن أكلمهم

ففعل كما فعل باألمس فأكلوا  ،ثم مجعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته

يا بين عبد  :فقال ،ثم تكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وشربوا

وقد امرني اهلل عز وجل أن  ،م خبري الدنيا واآلخرةاني قد جئتك ،املطلب

وخليفيت  ،ووصيي ،أدعوكم اليه فأيكم يؤازرني على أمري هذا ويكون أخي

أنا يا رسول  :فقلت ــ وأنا أحدثهم سنًا ــ فأحجم القوم عنها مجيعًا ،فيكم

 ،ووصيي ،ثم قال: هذا أخي ،أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبيت ،اهلل

بي ألويقولون  ،فقام القوم يضحكون ، فامسعوا له وأطيعوا؛وخليفيت فيكم

 .(مرك أن تسمع لعلي وتطيعهأقد  :طالب

ان لفظ عالء الدين علي بن ابراهيم الشافعي املعروف  قال املؤلف:

ولو كان خمتصرًا غاية  ،أحسن األلفاظ املروية يف حديث االنذار (النسفي)ـب

ولكن أسقط  ،ما غريه الطربي يف تفسريهألنه مل يغري آخر احلديث ك ؛االختصار

وفيما  ،أسقطها غريه كما ،(فيت فيكميوخل):  كلمة )بعدي( بعد قوله

 وقد تقدم فراجعه. ،ذكره احلليب يف سريته كفاية

 

 احلديث اخلامس
 

مجلة العلماء الذين أخرجوا حديث الدار او حديث االنذار احلافظ ومن 

كفاية )يف كتابه  هـ(233سنة  :ت) فعيحممد ابن يوسف القرشي الكنجي الشا
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وحيث ان يف لفظه اختالفًا وزيادة  ،(0)(طالبأبي  لطالب يف مناقب علي بنا

علي بن املقري  أخربنا)قال:  ،بسنده ،عما ذكره غريه نذكره هنا، وهذا نصه

الشهرزوري، أخربنا علي بن أمحد بن أعن املبارك بن احلسن  ،النجار بدمشق

بن حممد بن احلسني، حدثنا براهيم، حدثنا احلسني إبن د أمح أمحد، أخربنا

علي بن شبيب  موسى بن حممد بن علي بن عبد اهلل، حدثنا احلسن بن

عن صباح بن حييى  ،بن يعقوب، حدثنا علي بن هاشم العمري، حدثنا عباد

 عن الرباء، قال ملا نزلت ،سحاقإأبي  عن ،عن زكريا بن ميسرة ،املزني

بين عبد املطلب وهم يومئذ   مجع رسول اهلل ،[ريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَوَأَنذِرْ عَشِ]

فأمر عليًا برجل شاة  ،كل املسنة ويشرب العسأأربعون رجاًل الرجل منهم ي

فأكلوا حتى  ،فدنا القوم عشرة عشرة ،ابسم اهلل ادنو :ثم قالفآدمها، 

بوا بسم اشر :ثم دعا بقعب من لنب فجرع منه جرعة، ثم قال هلم ،صدروا

هذا ما سحركم به فشرب القوم حتى رووا، فبدرهم أبو هلب فقال:  ،اهلل

ومل يتكلم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من   فسكت النيب ،الرجل

أنا  ،يا بين عبد املطلب :فقال  الطعام والشراب، ثم أنذرهم رسول اهلل

يا واآلخرة فأسلموا جئتكم بالدن ،النذير لكم من اهلل والبشري ملا حيبه أحدكم

 ،صيي بعديوويكون وليي و ،ومن يؤاخيين ويؤازرني ،وأطيعوا تهتدوا

كل ذلك  ــ ثالثًا ــ ذلك ، فأمسك القوم، فأعادويقضي ديين وخليفيت يف أهلي

 ، فقام القوم وهم يقولون ألبيتأن :فقال ،أنا :ويقول علي ،يسكت القوم

 .(ر علينا وعليكّمُأ ،أطع أبنك فقد :طالب

آخر ولفظ آخر، ثم ال خيفى على أهل  بسندثم أخرج احلديث  قال املؤلف:

                                                           

 .هـ0232النجف األشرف سنة  ة، طبع39ص (0)
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 ،ان هذا احلديث مع ما فيه من الزيادات فيه حتريف وإسقاط ،الفضل والعلم

  يظهر ذلك باملقابلة مع حديث احلليب يف السرية املتقدم ذكره.

 

 احلديث السادس

سنة  :ت) احلنفيومن العلماء الذي أخرجوا احلديث املال علي املتقي 

جلالل الدين السيوطي  ،تبويب مجع اجلوامع (كنز العمال)يف كتاب  (هـ973

 .(0)()كنز العمالجلزء السادس من أخرج احلديث يف ا ،الشافعي
 

يا بين  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن علي قال : )(3)هوهذا نص

دعوكم أأمرني اهلل أن  وقد ،اني قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة ،عبد املطلب

وخليفيت  ،ووصيي ،يكون أخي كم يؤازرني على هذا األمر على أنفأي ،اليه

 .(وأطيعوا ،فامسعوا )اىل قوله(فيكم 

 

 احلديث السابع
 

اآلية على رسول اهلل صلى اهلل  ملا نزلت هذه) :قال ،عن علي (2)كنز العمال

 ،صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  دعاني [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ]:عليه وسلم

 ،ذرعًا، فضقت بذلك ان اهلل أمرني أن أنذر عشريتي األقربني ،يا علي :فقال

فصمت عليها حتى  ،وعرفت اني مهما أناديهم بهذا األمر أرى منهم ما أكره

 ربك؛به يعذبك  انك إن مل تفعل ما تؤمر ،يا حممد :فقال ،جاءني جربيل

                                                           

 .297و ص 293ص (0)

 .(2113احلديث )،  293/ص2ج (3)

 .(2132احلديث ) ، 297ص/2ج (2)
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ثم  ،عسًا من لنب واجعل لنا ،عليه رجل شاة اجعلو طعامن فاصنع لي صاعًا م

 ،مرني به، ففعلت ما أما أمرت به وأبلغ أكلمهم امجع لي بين عبد املطلب حتى

فيهم  ،ن رجاًل يزيدون رجاًل او ينقصونهوأربع وهم يومئذ ،ثم دعوتهم

 دعاني ،إليه فلما اجتمعوا ،وأبو هلب ،والعباس ،ومحزة ،أبو طالب :أعمامه

وضعته تناول النيب صلى اهلل عليه فلما  ،فجئت به ،هلم بالطعام الذي صنعت

 نواحيلقاها يف أفشقها بأسنانه ثم  ،من اللحم حذيةــ  حسبتــ  وسلم

ما نرى إال آثار  ،عنه انهلو فأكل القوم حتى ،باسم اهلل كلوا :ثم قال ،الصحفة

كان الرجل منهم ليأكل مثل ما ان  ،واهلل ــ ي مل ينقص الطعام شيئًاأــ  همعأصاب

فجئتهم بذلك العس فشربوا منه  ،ياعلي ،اسق القوم :قدمت جلميعهم، ثم قال

 النيبفلما أراد  ان كان الرجل منهم ليشرب مثله، ،حتى رووا مجيعًا، وأيم اهلل

 :فقال اىل الكالم بدره أبو هلب ،أن يكلمهم صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه  مهم النيبقوم ومل يكلفتفرق ال ،سحركم صاحبكم لقد

سبقين اىل ما مسعت  رجل قدان هذا ال ،يا علي :قال ،فلما كان الغد ،وسلم

باالمس من  لنا مثل الذي صنعت فعّد ،من القوم فتفرق القوم قبل أن أكلمهم

ثم دعاني بالطعام  ،مهثم امجعهم لي، ففعلت ثم مجعت ،والشرابالطعام 

فأكلوا وشربوا حتى نهلوا، ثم تكلم  ،فعل باألمسففعل به كما  ،فقربته

ما أعلم  ،إني واهلل ،يا بين عبد املطلب :فقال ،صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم خبري الدنيا 

فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟  ،ليهإدعوكم أوقد أمرني اهلل أن  ،واآلخرة

 :ــوأنا أحدثهم سنًا وأرمصهم عينًا وأعظمهم بطنًا وأمحشهم ساقًا  ــ فقلت

 ،إن هذا أخي فقال: ،فأخذ برقبيت ،وزيرك عليه أنا يا نيب اهلل أكون
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 ،فقام القوم يضحكون ،فامسعوا له وأطيعوا ،وخليفيت فيكم ،ووصيي

 تسمع وتطيع لعلي.قد أمرك ان  :ويقولون ألبي طالب

احلديث من ستة كتب لعلماء  ملال علي املتقي احلنفي هذاأخرج ا قال املؤلف:

أبي  من تاريخ ابن اسحاق، وتاريخ الطربي البن جرير، ومن كتاب ابن السنة:

ودالئل النبوة  حامت، وكتاب ابن مردويه، ودالئل النبوة ألبي نعيم االصبهاني،

 ، وابن، وابن جريرابن اسحاق) :(0)رموزه يف كنز العمال للبيهقي، وهذا نص

ثم ال خيفى على  ،(وأبو نعيم )هق( معًا يف الدالئل حامت، وابن مردويه،أبي 

الفطن ما يف هذا احلديث من االختالف والزيادات املهمة اليت ال يتوجد يف غري 

هذا، مع أنه أسقط كثريًا من الفاظه، يظهر ذلك باملقابلة مع الفاظ غريه اليت تقدم 

 (ي ووصيي وخليفيت من بعدييكون اخ):  ذكرها، وأهمها إسقاطه لقوله

كما تقدم حنوه يف حديث الطربي وغريه،  (يؤازرني على أمري هذا)بعد قوله: 

هذا مع أنه يصرح بأنه أخرج احلديث من تاريخ الطربي املوجود يف هذه الكلمات 

 وغريها.
 

 الثامن احلديث
 

احلديد أبي  ابن ،ومن مجلة من أخرج احلديث من األعالم من علماء السنة

ذكر الطربي يف )وهذا لفظه:  يف شرحه على نهج البالغة، ،املعتزلي الشافعي

ملا نزلت هذه  : طالبأبي  عن علي بن ،عن عبد اهلل بن عباس :تارخيه

 ،على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعاني [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبنِيَ] اآلية

 ،فضقت بذلك ذرعًا ،أن أنذر عشريتي األقربني ان اهلل أمرني ،يا علي :فقال

                                                           

 .297ص/2ج (0)
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فصمت حتى جاءني  ،بادئهم بهذا األمر أرى منهم ما أكرهأوعلمت انه متى ما 

فاصنع لنا  ؛به يعذبك ربك رَتِمانك إن مل تفعل ما ُأ ،يا حممد :فقال ،جربئيل

ثم امجع بين  ،وامأل لنا عسًا من لنب ،صاعًا من طعام واجعل عليه رجل شاة

ثم  ،د املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني بهعب

فيهم  ،دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجال يزيدون رجال او ينقصون رجال

، فلما اجتمعوا اليه دعا وأبو هلب ،والعباس ،ومحزة ،أبو طالب :أعمامه

 فلما وضعته تناول رسول اهلل صلى اهلل ،فجئت به ،بالطعام الذي صنعت هلم

ة، ثم فعليه وسلم بضعة من اللحم فشقها بأسنانه ثم القاها يف نواحي الصح

وأيم اهلل الذي  ،فأكلوا حتى ما هلم اىل شيء من حاجة ،كلوا باسم اهلل :قال

اسق  :ثم قال ،نفس علي بيده ان كان الرجل منهم ليأكل ما قدمته جلميعهم

وا مجيعًا، وأيم اهلل ان فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رو ،القوم يا علي

ليه وسلم ان كان الرجل ليشرب مثله، فلما أراد رسول اهلل صلى اهلل ع

ما سحركم صاحبكم، فتفرق  لشّد :فقال ،هلب اىل الكالمبدره أبو  ،يكلمهم

إن  ،من الغد يا علي :فقال ،القوم ومل يتكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ،رق القوم قبل أن أكلمهمفتف من القول ين اىل ما مسعتد سبقهذا الرجل ق

ثم  ،فعد لنا اليوم اىل مثل ما صنعت باألمس ثم امجعهم لي، ففعلت

ثم دعاني بالطعام فقربته هلم ففعل كما فعل باألمس فأكلوا حتى ما  ،مجعتهم

ثم تكلم  ،هلم بشيء حاجة، فجئتهم بذلك العس فشربوا منه مجيعًا حتى رووا

اني واهلل ما أعلم  ،يا بين عبد املطلب :ليه وسلم، ثم قالرسول اهلل صلى اهلل ع

إني جئتكم خبري الدنيا واآلخرة،  ،شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به

فأيكم يؤازرني على هذا األمر على أن يكون  ،وقد أمرني اهلل ان أدعوكم اليه
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ني إو ــ عًا، وقلتيفأحجم القوم عنها مج ،وخليفيت فيكم ،ووصيي ،أخي

أنا يا  :ــوأمحشهم ساقًا  ،وأعظمهم بطنًا ،وأرمصهم عينًا ،ألحدثهم سنًا

فأخذ  ،وأعود ما قلت ،فأمسكوا ، أكون وزيرك عليه، فأعاد القولرسول اهلل

فامسعوا له  ،وخليفيت فيكم ،ووصيي ،برقبيت، ثم قال هلم: هذا أخي

أمرك أن تسمع  قد :ن ألبي طالبوويقول ،وأطيعوا، فقام القوم يضحكون

 .(البنك وتطيع

وحيث أنه اختلفت  ،احلديد املعتزليأبي  هذا ما أخرجه ابن قال املؤلف:

وفيه زيادة أخرجناه أيضًا، وليعلم أن حديث االنذار وقع  ،الفاظه مع ما تقدم

 للعلم ان رواة حديث االنذار مجع وتغيري، ثم ال خيفى على الطالبني فيه إسقاط

واالمامية رضوان اهلل عليهم، وحنن نورد أمساء بعض  ،نةكثري من علماء الس

  :ن الفاظ حديثهمم الرواة ونكتفي مبا تقدم

 

 اة حديث االنذار من علماء السنة()رو

يف كتابه  (هـ340سنة  :ت) أبو جعفر حممد بن عبد اهلل االسكايف :منهم

 وقد تقدم حديثه. ،للجاحظ (0) ()نقض العثمانية

يف تارخيه  ،(هـ201سنة  :ت) مد بن جرير الطربيبو جعفر حم: أومنهم

 وقد تقدم حديثه. ،(2)سريه الكبري تفويف (3)الكبري

 (هـ221سنة  :ت) الشافعي (ابن االثريـ)مبارك بن حممد املعروف ب: ومنهم

                                                           

 ـ.ه0233مصر سنة  ة، طبع20ص (0)

 .هـ0211مصر سنة  ة، طبع302ص/3ج (3)

 .هـ0230مصر سنة  ة،طبع23ص /09ج (2)



  علي والوصية

 

26 

وحيث أن لفظه ولفظ ابن جرير الطربي  ،(0)تاريخ الكامليف تارخيه املعروف ب

 سواء مل نذكر لفظه.

كنز ) يف كتابه ،(هـ973سنة  :ت) ملال علي املتقي احلنفي اهلنديا: ومنهم

 وقد تقدم لفظه يف املوردين. ،(3) (العمال

 (هـ233سنة  :ت) احلافظ حممد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي: ومنهم

 وقد تقدم حديثه.، (2)(طالبأبي  كفاية الطالب يف مناقب علي بن)يف كتابه 

 (4)(فرائد السمطني)يف كتابه  ،احلمويين الشافعيبراهيم بن حممد : إومنهم

 أخرج احلديث بلفظ تقدم عن الرباء نقله من السرية احللبية.

الشافعي يف كتابه  (اخلازنـ)براهيم املعروف بإعالء الدين علي بن : ومنهم

 .(3)(تفسري اخلازن)ـاملعروف ب

شرحه على  يف (هـ233سنة  :ت) احلديد املعتزلي الشافعيأبي  ابن: ومنهم

 وقد تقدم لفظه فيما تقدم.، (2)نهج البالغة

أخرج  (7)يف تارخيه (صاحب محاة)امللك املؤيد امساعيل ابو الفداء : ومنهم

 احلديث كاماًل.
                                                           

 .هـ0212مصر، سنة  ة، طبع33ص /3ج (0)

 .هـ0202حيدر آباد دكن، سنة  ة، طبع293ص /2ج (3)

 .39ص (2)

 02ص 0ج (4)

 .هـ0207سنة  مصر ة، طبع270ص/2ج (3)

 هـ 0239مصر، سنة طبعة  (2)

 .هـ0332سنة  ةالقسطنطين ة، طبع009ص/0ج (7)
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براهيم الثعاليب )أو الثعليب( إبن أمحد أبو منصور عبد امللك بن : ومنهم

وقد  (فسري القرآنالكشف والبيان يف ت)يف تفسريه املسمى بـ (هـ421سنة  :ت)

عثرنا على قسم منه خمطوط خبط قديم يف خزانة مكتبة االمام علي بن موسى 

 يف طوس خراسان، ونقلنا منه.  الرضا

يف كتابه هـ( 900سنة  :ت) الل الدين السيوطي الشافعي: جومنهم

 .(3)( تفسريه املسمى بـ)الدر املنثورويف ،(0)(اخلصائص الكربى)

يف كتابه  (هـ0144سنة  :ت) الدين احلليب الشافعي علي بن برهان: ومنهم

 .(2) (ـ)السرية احللبيةاملعروف ب

سنة  :ت) املعروف بابن كثري ،احلافظ امساعيل بن عمر الدمشقي :ومنهم

 .(4)(يف كتابه )البداية والنهاية ، (هـ774

سنة  :ت) بن شعيب النسائي الشافعيأمحد أبو عبد الرمحن  :ومنهم

 .(3) (خصائص النسائيـ)ابه املعروف بيف كت ،(هـ212

 (احلاكمـ)املعروف ب ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الشافعي: ومنهم

 .(2)(مستدرك الصحيحني)النيسابوري يف 

                                                           

 . هـ0209حيدر آباد دكن، سنة  ةطبع (0)

 هـ0204مصر سنة  ة، طبع097ص /3ج (3)

 .هـ0221مصر سنة  ة، طبع200ص/0ج (2)

 .هـ0230مصر سنة طبعة ، 29ص/2ج (4)

 .هـ0213مصر سنة  ة، طبع02ص (3)

 .هـ0243حيدر آباد دكن سنة  ة، طبع022ص/2ج (2)
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يف  ، (هـ340سنة  :ت) (،رئيس احلنابلة وإمامهم)بن حنبل أمحد : ومنهم

 .(0)(ـ)مسند أمحدكتابه املعروف ب

 (،نذارحديث اإل)عض علماء السنة الذين أخرجوا هذه أمساء ب قال املؤلف:

 وفيما ذكرناه كفاية الثبات املقصود. ر أمساء مجيعهم لطال بنا الكالم،ولو أردنا ذك
 

 احلديث التاسع

مناقب ـ)يف كتابه املعروف ب ،اخلوارزمي احلنفيأمحد أخرج املوفق بن 

 ،عن أبيه ،عليبن جعفر أبي  ، عن، باسناده عن غالب اجلهين(3)(اخلوارزمي

بي اىل  ملا أسري : قال النيب:  علي قال) :قال ، عن جده

فقال  ،وقفت بني يدي ربي عز وجل ،ثم من السماء اىل سدرة املنتهى ،السماء

 : يا حممد.لي

 .لبيك وسعديك :قلت 

 .قد بلوت خلقي فأيهم رأيت أطوع لك قال: 

 ، عليًا.يا ربي :قلت :قال 

م فهل اختذت لنفسك خليفة يؤدي عنك، ويعّل قال: صدقت يا حممد، 

 عبادي من كتابي ما ال يعلمون؟

 . لي فإن خريتك خريتييا رب اخرت :قلت :قال

ووصيًا، وحنلته علمي  ،فاختذه لنفسك خليفة ،لك عليًا اخرتت قال:

                                                           

 .هـ0202مصر سنة طبعة  ،039و ص 000ص /0ج (0)

 .ـه0202يران سنة إ ةطبع ،341ص (3)
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مل ينلها أحد قبله، وليس ألحد بعده، يا  ،وحلمي وهو أمري املؤمنني حقًا

وإمام من اطاعين، ونور أوليائي، وهو الكلمة اليت  ،دىي راية اهلعل ،حممد

فقد أبغضين، فبشره يا حممد  الزمتها املتقني، من أحبه فقد أحبين، ومن أبغضه

 بذلك.

فقال: أنا عبد اهلل ويف قبضته إن  ربي فقد بشرته، :: قلت فقال النيب

 لي وعدي فانه موالي. فبذنوبي مل يظلمين شيئًا، وإن متميعاقبين 

 .أجل :قال 

 .واجعل ربيعه االميان ،فاجل قلبه ،يا رب :قال: قلت 

غري اني خمتص له بشيء من البالء مل  ،قد فعلت ذلك به يا حممد :قال 

 من أوليائي. أخص به أحدًا

 ، وصاحيب.يا رب أخي :قال: قلت 

وال  ،، لوال علي مل يعرف حزبيىقال: قد سبق يف علمي انه مبتل 

 .(رسلياء وال أولي ،أوليائي

اخلوارزمي احلنفي يف كتابه أمحد هذا ما أخرجه املوفق بن  قال املؤلف:

وقد أخرج العالمة السيد هاشم البحراني هذا احلديث يف  (املناقبـ)املعروف ب

وحيث ان يف لفظه اختالفًا مع ما  ،وهذا احلديث الثامن عشر منه (0)(غاية املرام)

 . نذكرما أخرجه (املناقب)نقلناه من 

أبو  قال: أنبأني مهذب األئمة، أنبأنااملوفق بن أمحد،  :الثامن عشر)قال: 

                                                           

يف الباب الثاني عشر الذي نقل فيه ستة وستني حديثًا من هـ  0373يران سنة إ ة، طبع24ص (0)

 .وأوصياؤه  ن عليًا وأوالده األحد عشر خلفاء النيبأثبات إعلماء السنة يف 
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حممد بن عبد العزيز أبو منصور العدل،  ر حممد بن احلسني بن علي، أخربنابك

بن جعفر احلفار، حدثنا أبو بكر حممد بن عمر، حدثنا أبو أمحد أخربنا هالل بن 

حممد  ياد النخعي، حدثنابن زحممد  اق حممد بن هارون اهلامشي، حدثنااسح

عن  ،بن عليغالب اجلهين، عن جعفر بن حممد  بن فضيل بن غزوان، حدثناا

 ،: ملا أسري بي اىل السماء رسول اهلل قال: قال علي  ،جده عن ،أبيه

 وقفت بني يدي ربي عز وجل. ،ثم من السماء اىل سدرة املنتهى

 يا حممد. :فقال لي 

 قلت: لبيك وسعديك ربي.

 فأيهم أطوع لك؟ ،خلقي بلوَت ال:ق

 ، عليًا.يا ربي :قال: قلت 

قال: صدقت يا حممد، فهل اختذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم  

 عبادي من كتابي ما ال يعلمون؟

 .قلت: اخرت لي فإن خريتك خريتي :قال

وحنلته علمي  ،فاختذه لنفسك خليفة ووصيًا ،قد اخرتت لك عليًاقال: 

، يا مل ينلها أحد قبله وليس ألحد بعده ،املؤمنني حقًا وهو أمري ،وحلمي

كلمة أطاعين، وهو نور أوليائي، وهو ال علي راية اهلدى، وإمام من حممد،

فقد أبغضين، فبشره  اليت الزمتها املتقني، من أحبه فقد أحبين، ومن أبغضه

 بذلك يا حممد.

 فقال النيب: قلت ربي فقد بشرته. 

اهلل ويف قبضته إن يعاقبين فبذنوبي، ومل يظلمين أنا عبد  :فقال علي  

 ًا، وإن متم لي وعدي فاهلل موالي.شيئ
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 هم اجل قلبه واجعل ربيعه االميان.فقال: الل 

، ومل غري اني خمتصه بشيء من البالء ،قال: قد فعلت ذلك به يا حممد 

 أخص به أحدًا من أوليائي.

 : ربي أخي وصاحيب.قال: قلت 

علمي انه مبتلى، لوال علي مل يعرف حزبي وال أوليائي  قد سبق يف :قال 

 رسلي.وال أولياء 

ومن مجلة من أخرج هذا احلديث الشريف الشيخ سليمان  قال املؤلف:

حلية األولياء )خرج احلديث من أ، (0)(ينابيع املودة)القندوزي احلنفي يف كتابه 

... ًا راية اهلدىان علي):  وأسقط أول احلديث، ونقله من قوله (ألبي نعيم

اخل( مع تغيري يف نقله، وسيمر عليك لفظه فيما ياتي إن شاء اهلل تعاىل، وأخرجه 

 )حليةوأبو نعيم يف  ،(3)()مطالب السؤولأيضًا حممد بن طلحة الشافعي يف 

 وكالهما أخرجا ناقصًا ولعل حديثيهما حديثان آخران. ،(2)(األولياء

 

 احلديث العاشر
 ج

سنة  :ت) البراهيم بن حممد احلمويين الشافعي (4)(لسمطنيفرائد ا)يف كتاب 

مجال  :السيدان االمامان ،املشايخ اجللة من أهل احللة أخربني) :قال (هـ733

بن معد بن طاووس احلسين، وجالل الدين عبد احلميد بن فخار أمحد الدين 
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قاسم ، جنم الدين أبو ال، واإلمام العالمة(عليهما الرمحة)بن فخار املوسوي 

بروايتهم عن السيد االمام  ، بن احلسن بن احلسن بن حييى بن سعيدجعفر 

جعفر أبي  عن ،بيهأعن  ،ورسيتمشس الدين شيخ الشرف فخار بن حممد الد

حدثنا  :قال )قدس اهلل أرواحهم(،بن علي بن احلسني بن بابويه القمي حممد 

عن  ،عن أبيه ،قيالربعبد اهلل بن أبي  بنأمحد بن بن عبد اهلل أمحد علي بن 

 ،عن غياث بن ابراهيم ،عن حممد بن خالد ،عن أبيه ،بن عبد اهللأمحد جده 

عن ابن عباس،  ،عن سعيد بن جبري ،عن سعد بن طريف ،عن ثابت بن دينار

 ،لييا عطالب: أبي  له( وسلم لعلي بنقال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآ :قال

ؤتى املدينة إال من قبل الباب، وكذب من توأنت بابها ولن  ،نا مدينة احلكمةأ

ألنك مين وأنا منك، حلمك من حلمي، ودمك من  ،زعم أنه حيبين ويبغضك

دمي، وروحك من روحي، وسريرتك من سريرتي، وعالنيتك من 

 ،بعدي، سعد من أطاعك اعالنييت، وأنت إمام أميت، وخليفيت عليه

 ،وفاز من لزمكوشقي من عصاك، وربح من توالك، وخسر من عاداك، 

وهلك من فارقك، ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركب 

ومن ختلف عنها غرق، ومثلكم مثل النجوم كلما غاب جنم طلع  ،فيها جنا

 .القيامةجنم اىل يوم 

 (0)(ينابيع املودة)أخرج الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  قال املؤلف:

ولفظه ولفظ  ،عن ابن عباس ،بن جبريعن سعيد  ،احلديث عن احلمويين

 ،احلمويين يف الفرائد سواء، غري أن الطابع أو الشيخ املذكور حرف كلمات منه

 (وانت إمام أميت وخليفيت عليها بعدي) :( بدلوانت إمام أميت وصيي) :وقال
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وأخرجه  ،(0)()فرائد السمطنيكما هو مذكور يف احلديث املتقدم املنقول من 

 .(3) (ة املرام)غايالسيد يف 

 

 احلديث احلادي عشر
 

)فرائد براهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف كتابه إأخرج العالمة 

جالل الدين عبد احلميد  ،السيد اإلمام نسابة عهده أنبأني) :قال (2)(السمطني

القاسم حممد بن احلسني بن حممد بن ابراهيم أبي  بن حممد بنأمحد بن فخار بن أ

 بن حممد الصاحل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن (لسالمرد اـ)ب اجملاب

عبد اهلل احلسني ابن أمري املؤمنني علي أبي  حممد الباقر بن علي زين العابدين بن

  معد الدي االمام مشس الدين شيخ الشرفأنبأنا و :قال ، طالبأبي  بن

 عن ،سيتعن جعفر بن حممد الدور ،جازة، أخربنا شاذان بن جربئيل القميإ

أنبأنا  :، قال بابويه  نبأنا أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بنأ :لقا ،أبيه

عن علي بن  ،عن أبيه ،أنبأنا علي بن ابراهيم بن هاشم ، بن ماجيلويهأحممد 

عن  )عليه التحية والثناء(،علي بن موسى الرضا  عن ،عن احلسن بن خالد ،معبد

اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم: من أحب  قال رسول :قال ، عن آبائه ،أبيه

وليعاد  ،طالبأبي  فليقتد بعلي بن ،ويركب سفينة النجاة بعدي ،أن يتمسك بديين

 ،عدوه، وليوال وليه، فإنه وصيي، وخليفيت على أميت يف حياتي وبعد وفاتي

ولي، وأمره أمري، ونهيه وهو إمام كل مسلم، وأمري كل مؤمن بعدي، قوله ق
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من فارق  :( )ثم قال ،ابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلينهيي، وت

، عليه اجلنَة اهلُل َمرََّح خالف عليًا عليًا بعدي مل يرني ومل أره يوم القيامة، ومن

خذل عليًا خذله اهلل يوم يعرض عليه، ومن نصر عليًا  وجعل مأواه النار، ومن

واحلسن واحلسني  :( )ثم قال ،نصره اهلل يوم يلقاه، ولقنه حجته عند املسألة

شباب أهل اجلنة، أمهما سيدة نساء العاملني،  اإماما أميت بعد أبيهما،وسيد

وأبوهما سيد الوصيني، ومن ولد احلسني تسعة أئمة تاسعهم القائم من ولدي، 

طاعتهم طاعيت، ومعصيتهم معصييت اىل اهلل أشكو املنكرين لفضلهم، واملضيعني 

وليًا وناصرًا لعرتتي وأئمة أميت، ومنتقمًا من ى باهلل حلرمتهم بعدي، وكف

   .((0)[وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ] اجلاحدين حقهم

البحراني هذا احلديث  خرج العالمة احلجة السيد هاشمأ قال املؤلف:

ه يساوي ما مسندًا ولفظ (فرائد السمطني)من  (3)(الشريف يف )غاية املرام

 أخرجناه من الكتاب املذكور.

 

 احلديث الثاني عشر
 

 مفيد الدين أبو جعفر حممد بن علي بن أخربني): قال (2) (السمطنيفرائد )يف 

قال: أنبأنا القاضي خطري الدين حممود بن  ،الغنائم بن اجلهم احللي اجازًةأبي 

عن  ،عبد اجلبار عن عمه زين الدين ،حممد بن احلسني بن عبد اجلبار الطوسي

حممد جعفر بن حممد أبي  عن ،تراب ابن الداعي احلسينأبي  عن الصفي ،أبيه
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جعفر أبي  عن ،عن الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان احلارثي ،الدورسيت

حدثنا جعفر بن حممد بن  :، قالحممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي 

عن املعلى بن حممد  ،د بن عامرحدثنا احلسني بن حمم :، قالمسرور 

عن سعيد  ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن احلكم ،سليمانعن جعفر بن  ،البصري

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله(  :عن عبد اهلل بن العباس، قال ،بن جبري

 :، قيلوآخرهم ولدي ،إن خلفائي وأوصيائي الثنا عشر، أوهلم أخيوسلم: 

فمن ولدك؟ قال:  :، قيلطالبأبي  علي بنقال: ومن أخوك؟  ،يا رسول اهلل

والذي بعثين  ،كما ملئت جورًا وظلمًا ،ها قسطًا وعداًلالذي ميلؤ ،املهدي

ل اهلل ذلك اليوم حتى خيرج لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّو ،باحلق بشريًا

فينزل روح اهلل عيسى بن مريم فيصلي خلفه، وتشرق  ،فيه ولدي املهدي

 .(بنور ربها، ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب األرض

مسندًا،  (الفرائد)أخرجه احلمويين يف  ،هذا حديث شريف قال املؤلف:

أيضًا  (0)(املرامغاية )نقاًل منه يف   وأخرجه العالمة احلجة السيد البحراني

، وقد أخرجناه يف كتابنا )املهدي املوعود عند اجلمهور(، وأخرجنا فيه مسندًا

ث عديدة حتتوي على مضامني احلديث املذكور، فمن أراد االطالع على أحادي

 .ذلك فلرياجع الكتاب املذكور

 ،(3)(ينابيع املودة)كتابه  احلنفي يف سليمان القندوزيوأخرج احلديث الشيخ 

للشيخ حممد بن ابراهيم اجلويين اخلراساني  (فرائد السمطني)يف كتاب ) :قال

بن اسحاق ابراهيم أبي  ، عن الشيخشافعي بسندهاحلمويين احملدث الفقيه ال
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 :قال بسنده عن جابر بن عبد اهلل االنصار  ،الكالباذي البخاري قوبيع

من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبا أنزل اهلل على حممد،  : قال رسول اهلل

 :(قال) .ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر

: قال رسول اهلل :عباس، قال ، عن ابنب عن سعيد بن جبريويف هذا الكتا

 ،ن خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل على اخللق بعدي الثنا عشر، أوهلم عليإ

فينزل روح اهلل عيسى بن مريم فيصلي خلف املهدي،  ،وآخرهم ولدي املهدي

ع )انتهى ما يف ينابي (.وتشرق األرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب

وغريه أخرجنا احلديث  (فرائد السمطني)وحيث وجدنا فيه اختالفًا ملا يف  .املودة(

او  ،الشيخ سليمان القندوزي اختصر احلديث ان :يف النظر ، والذي يقوىثانيًا

 سقط بعض األلفاظ من الطابع، واهلل اعلم.

 

 احلديث الثالث عشر
 

حممد  مام صدر الدينأنبأني اإل)أخرج بسنده قال:  (0)(فرائد السمطني)يف 

بن حيدر، أخربني القاضي فخر الدين بكر أبي  الكرام عبد الرزاق بنأبي  بن

أنبأنا السيد االمام ضياء الدين  :، قالكتابًة ،بهريحممد بن خالد احلقيقي األ

أخربنا السيد ابو الصمصام  :، قالفضل اهلل بن علي أبو الرضا الراوندي اجازًة

قدس )معبد احلسيين، أنبأنا الشيخ أبو جعفر الطوسي  ذو الفقار بن حممد بن

، (ح اهلل روحهرّو)أنبأنا أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان  (،اهلل روحه

بن احلسني بن حسكة بن عبيد اهلل، وأبو احلسني جعفر وأبو عبد اهلل احلسني 

شيخ أبو القمي، وأبو زكريا حممد بن سليمان احلراني، قالوا كلهم: أنبأنا ال
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أخربني أبو الفضل حممد بن عبد اهلل  جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي 

بن مطرف بن سوار بن احلسني القاضي أمحد عن  ،بن عبد املطلب الشيباني

، أنبأنا أبو حامت املهليب املغرية بن حممد، أنبأنا عبد الغفار بن (مكةـ)احلسين ب

جماهد، عن ابن هاشم، عن  أبي كثري الكويف، عن هشيم بن محيد، عن

 قال: عباس 

ني إ ،يا حممد :فقال ،)نعثل( :يقال له  قدم يهودي على رسول اهلل

فإن أجبتين عنها أسلمت على  ،نيأسألك عن أشياء تلجلج يف صدري منذ ح

 .يا أبا عمارة ،سل :قال .كيد

 صف لي ربك. ،قال: يا حممد 

ه نفسه، وكيف يوصف ب ان اخلالق ال يوصف إال مبا وصف:  فقال 

عجز األوصاف ان تدركه، واألوهام أن تناله، واخلطرات أن اخلالق الذي ت

واألبصار االحاطة به، جّل عما يصفه الواصفون، ناء يف قربه، وقريب  ،حتده

له كيف، وأين األين فال يقال له أين هو، منقطع يف نأيه، كيف الكيف فال يقال 

والواصفون  ،كما وصف نفسه ،والصمد ،واحدالكيفية فيه واألينونية، فهو ال

 .ومل يكن كفوًا احد ،ال يبلغون نعته، مل يلد ومل يولد

أليس  صدقت يا حممد، فأخربني عن قولك: إنه واحد ال شبيه له، :قال 

 حدانيته قد أشبهت وحدانيته االنسان؟بو ،اهلل تعاىل واحد واالنسان واحد

جسم  ،واالنسان واحد ثنائي املعنى اهلل تعاىل واحد أحدي املعنى،: فقال

 .وبدن وروح، وإمنا التشبيه يف املعاني ال غري ،وعرض

من نيب إال وله  فما فأخربني عن وصيك من هو، ،صدقت يا حممد :قال 

 صى اىل يوشع بن نون.موسى بن عمران أووان نبينا  ،وصي
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عده طالب، وبأبي  ليفة من بعدي علي بنواخل إن وصيي ،نعمفقال:  

 .ه تسعة من صلب احلسني أئمة أبرارسبطاي احلسن واحلسني يتلو

 ،فسمهم لي.يا حممد :قال 

إذا مضى احلسني فابنه علي، فاذا مضى علي فابنه حممد، فاذا  ،نعمقال: 

مضى حممد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه 

ثم احلجة ابن ثم ابنه احلسن،  علي فابنه حممد، ثم ابنه علي، علي، فإذا مضى

 .)أئمة( عدد نقباء بين اسرائيل عشر احلسن، فهؤالء اثنا

 فأين مكانهم يف اجلنة؟ :قال 

 .معي يف درجيتقال: 

وصياء قال: أشهد ان ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل، وأشهد أنهم األ

 :ن عمرانوفيما عهد الينا موسى ب ،بعدك، ولقد وجدت هذا يف الكتب املتقدمة

ال نيب بعده  ،خامت االنبياءأمحد  :أنه إذا كان آخر الزمان خيرج نيب يقال له

 )احلديث(. (.فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد األسباط

احلديث له بقية تركنا ذكرها مراعاة لالختصار، فمن أراد  قال املؤلف:

لعالمة احلجة ل (غاية املرام)أو كتاب  (فرائد السمطني)االطالع عليه فلرياجع 

وقد أخرج احلديث  ،(0)أخرج احلديث كاماًل (عليه الرمحة)البحراني، فانه 

غري أنه أسقط منه  ،(3)(ينابيع املودة)احلنفي يف كتابه  سليمان القندوزيالشيخ 

ف حبيث يتخيل املراجع انه حديث آخر مع ان احلديث هو وحّر وبدّل ،الفاظًا

 وال نعلم سبب التحريف. ،نفسه
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 ديث الرابع عشراحل
 

حدثنا حممد ) :الأخرج بسنده وق ،الشافعيللحمويين  (فرائد السمطني)يف 

نبأنا حممد  :قال ،عبداهلل الكويفأبي  نبأنا حممد بن :بن موسى بن املتوكل، قال

 ،عن ثابت بن دينار ،الغرابعن حممد بن  ،عن علي بن عثمان ،بن امساعيل

أبي  إن علي بن:  قال رسول اهلل :لعن ابن عباس، قا ،عن سعيد بن جبري

ومن ولده القائم املنتظر الذي ميأل  ،وخليفيت عليها بعدي ،طالب إمام أميت

 كما ملئت جورًا وظلمًا، والذي بعثين باحلق بشريًا ،األرض قسطًا وعداًل

، إن الثابتني على القول بامامته يف زمان غيبته ألعز من الكربيت األمحر ،ونذيرا

وللقائم من ولدك  ،يا رسول اهلل :فقال ،ه جابر بن عبد اهلل االنصاريالي مفقا

 ،وميحص الكافرين، يا جابر ،ص اهلل الذين آمنواليمّح ،إي وربي :غيبة؟ قال

ياك إته مطوية عن عباده، فعّل ،وسر من سر اهلل ،ألمر من أمر اهللاإن هذا 

 .(فإن الشك يف أمر اهلل كفر ،والشك

 ،(0)(ينابيع املودة)هذا احلديث الشريف القندوزي يف أخرج  قال املؤلف:

  من الفاظه.ريكث سقاطاو ،وحتريفه ،عن ابن عباس مع التغيري يف الفاظه

 

 احلديث اخلامس عشر
 

 ،سناده عن سعيد بن جبريإب للحمويين الشافعي ،(3)(فرائد السمطني)يف 

لم كان جالسًا ن رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وس)إ :قال ،عن ابن عباس

                                                           

 .443ص (0)
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، فما زال يا بين إليَّ إليَّثم قال:  ،فلما رآه بكى ، ذات يوم إذ أقبل احلسن

فلما رآه بكى، ثم  ، ثم أقبل احلسني ،يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى

، فما زال يدنيه، حتى أجلسه على فخذه اليسرى، ثم يا بين إليَّ إليَّقال: 

، فأجلسها بني يديه، ثم يا بنية إليَّ إليَّ :م قالث ،فلما رآها بكى ،أقبلت فاطمة

فما زال  ،يا أخي إليَّ إليَّ، فلما رآه بكى، ثم قال:  أقبل أمري املؤمنني علي

 يدنيه حتى أجلسه اىل جنبه األمين.

أو ما  ،ما ترى واحدًا من هؤالء إال بكيت ،يا رسول اهلل :فقال له أصحابه 

 فيهم من تسر برؤيته؟

واصطفاني على  ،والذي بعثين بالنبوةى اهلل عليه )وآله( وسلم: فقال صل 

ما على األرض وإني وإياهم ألكرم اخلالئق على اهلل عز وجل،  ،مجيع الربية

 نسمة أحب الي منهم:

وصاحب األمر بعدي،  ،وشقيقي ،فإنه أخي:  طالبأبي  أما علي بن 

، وهو ولّي كل وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة، وصاحب حوضي وشفاعيت

مسلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل تقي، وهو وصيي وخليفيت على أهلي 

ت أميت روأميت يف حياتي وبعد موتي، ومبغضه مبغضي، وبواليته صا

ألني  (ملا رأيته)ت املخالفة له معلونة،وإني بكيت ته صاراومرحومة، وبعد

 له بعدي، عله اهللوقد ج ،حتى يزال عن مقعدي ،ذكرت غدر األمة به بعدي

ختضب منها حليته يف أفضل ر به حتى يضرب على قرنه ضربة ثم ال يزال األم

 نزل فيه القرآن.شهر رمضان الذي ُأ (عند اهلل)الشهور 

وهي  ء العاملني من األولني واآلخرين،فإنها سيدة نسا :وأما ابنيت فاطمة

جنيب، بضعة مين، وهي نور عيين، وهي مثرة فؤادي، وهي روحي اليت بني 
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وهي احلوراء األنسية، متى قامت يف حمرابها بني يدي ربها جل جالله زهر نورها 

ملالئكة السماء كما يزهر نور الكواكب ألهل األرض، ويقول اهلل عز وجل 

إمائي قائمة بني يدي ترعد  ةأنظروا اىل أميت فاطمة سيد ،يا مالئكيت) ملالئكته:

أشهدكم أني قد  ،بقلبها على عبادتيفرائصها من خيفيت، وقد أقبلت  )ترتعد(

)هنا تركنا سطرين يراجع فيهما واني ملا رأيتها ذكرت  شيعتها من النار(، ُتْنأمَّ

فال تزال بعدي حمزونة مكروبة باكية، فتتذكر انقطاع الوحي من  فرائد السمطني(

بيتها مرة، وتتذكر فراقي اخرى، وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي 

تستمع اليه إذا تهدت بالقرآن، ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت يف أيام كانت 

أبيها عزيزة، وعند ذلك يؤنسها اهلل تعاىل فيناديها مبا نادى به مريم بنت عمران 

إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني،  ،طمةافيقول: يا ف

ثم يشتد بها الوجع اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني،  ،يافاطمة

فتمرض فيبعث اهلل عز وجل اليها مريم بنت عمران مترضها وتؤنسها يف علتها 

اني قد سئمت من احلياة وتربمت بأهل الدنيا فاحلقين  ،يا رب :فتقول عند ذلك

 بأبي، فيلحقها اهلل عز وجل بي فتكون أول من يلحقين من أهل بييت فتقدم علّي

 .طرين يراجع فيهما فرائد السمطني(تركنا سهنا )ة حمزونة مكروبة مغموم

 ،وضياء قليب ،وقرة عيين ،ومين ،وولدي ،ابين فإنه : وأما احلسن

وحجة اهلل على األمة، أمره أمري،  ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،ومثرة فؤادي

يس مين، وإني إذا نظرت اليه ن تبعه فإنه مين، ومن عصاه فإنه لوقوله قولي، م

عليه من الذل بعدي، وال يزال األمر به حتى يقتل بالسم تذكرت ما جيري 

ظلمًا، فعند ذلك تبكي املالئكة والسبع الشداد ملوته، ويبكيه كل شيء حتى 

الطري يف السماء، واحليتان يف جوف املاء، فمن بكاه مل تعم عينه يوم تعمى 
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ته عالعيون، ومن حزن عليه مل حيزن قلبه يوم حتزن القلوب، ومن زاره يف بق

 على الصراط يوم تزل فيه األقدام. ثبتت قدمه

وخري اخللق بعد أخيه،  ،وولدي ،فإنه مين، وهو ابين : وأما احلسني

 ،وهو إمام املسلمني، وخليفة رب العاملني، وغياث املستغيثني، وكهف املستجريين

 ،ةوباب جناة األم ،ورمحة اهلل على خلقه أمجعني، وهو سيد شباب أهل اجلنة

أمري، وطاعته طاعيت، كأني به وقد استجار حبرمي وقربي فال جيار، فأضمه  أمره

وأبشره بالشهادة فريحتل عنها  ،وآمره بالرحلة عن دار هجرتي ،يف منامه اىل صدري

وقتل وفناء، تنصره  ،أرض كرب وبالء ،عهوموضع مصر ،اىل أرض مقتله

ة، كأني انظر اليه وقد عصابة من املسلمني، أولئك سادات شهداء أميت يوم القيام

ذبح الكبش مظلومًا، ثم بكى ثم يذبح كما ي ،فخر عن فرسه صريعًامي بسهم ُر

ه، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، ثم لوبكى من حو ،وسلم )وآله(رسول اهلل عليه 

وسلم وهو يقول: اللهم اني أشكو اليك ما  )وآله(قام رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .(دخل منزله ثم ،يلقى أهل بييت بعدي

فرائد )أخرج احلمويين الشافعي هذا احلديث الشريف يف  قال املؤلف:

ونقلناه عنه بألفاظه وتركنا بعض الفاظه، فمن أراد االطالع على متام  (السمطني

للحجة السيد  (0)(احلديث فلرياجع الكتاب املنقول عنه، او يراجع )غاية املرام

على أهل العلم  ثم ال خيفى (ــ بابويهابن  ــ أمالي الصدوق)أو  ،البحراني

والفضل أن مضامني هذا احلديث رويت يف كتب علماء أخواننا أهل السنة يف 

خرجنا أكثرها يف تأليفنا )الدار أضمن أحاديث عديدة يطول املقام بذكرها وقد 

 البيضاء يف أحوال فاطمة الزهراء( املخطوط.

                                                           

 .43ص (0)
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 احلديث السادس عشر
 

تأليف العالمة احلافظ حمب  (0)(مناقب ذوي القربىخائر العقبى يف ذ)يف 

)ذكر :أخرج حتت ،(هـ294سنة  :ت) افعيبن عبد اهلل الطربي الشأمحد الدين 

قال:  ،عن عمرو بن ميمون ،( اختصاص علي :أياختصاصه بعشر، 

 .إذ أتاه سبعة رهط ،ني جلالس اىل ابن عباس)إ

 أن ختلو من هؤالء. وإما ،إما أن تقوم معنا ،بن عباسأفقالوا: يا 

فانتدوا  :قال ــ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ــبل أقوم معكم  :قال 

 .يتحدثون

وقعوا يف رجل له عشر، وقعوا يف  ،أف وتف ،ويقول ،ثم جاء ينفض ثوبه 

 :قال ،هال خيزيه اهلل أبدًا حيب اهلل ورسول ألبعثن رجاًل:  قال له النيب رجل

 تشرف.فاستشرف هلا من اس

 ؟أين علي :فقال 

 هو يطحن. :قالوا 

 !؟فما كان أحدكم يطحن :قال

أعطاه ف ــ ثالثًاــ  ثم هز الراية ،فنفث يف عينيه ،فجاء وهو أرمد ال يكاد يبصر

 .((صفية بنت حيي)ـإياها، فجاء ب

فبعث عليًا خلفه  ،بسورة التوبةــ  أبو بكر :أيــ ثم بعث أبو فالن )قال: 

 .(نا منهيذهب بها إال رجل مين وأال  :فأخذها منه، وقال
                                                           

 .هـ0232القاهرة سنة طبعة ، 32ص (0)
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وعلي معه  ــ قال: ؟يواليين يف الدنيا واآلخرة أيكم :وقال لبين عمه) قال: 

، قال: فرتكه، ثم أقبل أنا أواليك يف الدنيا واآلخرة :فأبوا، قال علي ــ جالس

أنا  :؟ قال:قال عليأيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة :فقال ،على رجل منهم

 .(أنت وليي يف الدنيا واآلخرة: ، قالالدنيا واآلخرةأواليك يف 

 .(من الناس بعده خدجية وكان أول من أسلم) :قال

 :فقال ،ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسني  وأخذ) :قال 

 .((0)[إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا]

ثم نام مكانه، فكان املشركون  ، ه ولبس ثوب النيبوشرى نفس)قال:  

 يرمون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعلي نائم، قال أبو بكر

فقال له  ،يا نيب اهلل :فقال:(قال)ــ  ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمنحيسب ا ــ

دركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل إن نيب اهلل قد انطلق حنو بئر ميمون فأ :علي

رسول اهلل صلى اهلل  جارة كما كان يرمىباحل الغار، قال: وجعل علي يرمى معه

 ،قد لف رأسه يف الثوب ال خيرجه حتى أصبح الصبح ،يتضور عليه وسلم وهو

كان صاحبك نرميه فال يتضور وأنت  ،إنك للئيم :ثم كشف عن رأسه، فقالوا

 .(وقد استكثرنا ذلك قلب ــتلتوي وتت :يأــ تتضور 

؟ خرج معكَأفقال له علي:  :غزوة تبوك، قالوخرج بالناس يف )قال:  

أما ، فبكى علي، فقال: الصلى اهلل عليه وسلم:  يب اهللنفقال له (: قال)

 ينبغي أن ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال انك ليس بنيب، إنه ال

 .(أذهب إال وانت خليفيت

                                                           

 .22االحزاب: (0)
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 .(يولي كل مؤمن بعد تأن) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمله وقال 

نبًا وهو : فيدخل املسجد ج(قال) ،وسد أبواب املسجد اال باب علي) :قال 

 .(ومن كنت مواله فعلي موالهوقال:  طريقه ليس له طريق غريه.

فعلم ما يف  ،أصحاب الشجرةوأخرب اهلل عز وجل انه قد رضي عن )قال:  

 )احلديث(. (.حدثنا انه سخط عليهم بعدهل  ،قلوبهم

وأبو القاسم أمحد أخرجه بتمامه )ثم قال احملب الطربي:  قال املؤلف:

ثم  ،، وأخرج النسائي بعضه(األربعني الطوال)ويف  (املوافقات)الدمشقي يف 

 .شرح بعض الفاظ احلديث

ن ع ،(0)()كنز العمالخرج بعض الفاظ احلديث علي املتقي احلنفي يف أوقد 

 ليكإ، و(بن حنبلأمحد مسند )نيسابوري الشافعي وعن ال (مستدرك احلاكم)

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال رسو ،(3339يف احلديث الـ)) :لفظه: قال

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنك ليس بنيب إنه ال : لعلّي

 خرجهأ:باس( اين ععن اب ،ك ،حم .ذهب إال وأنت خليفيتينبغي لي ان أ

حديث  وحيث أن لفظ واحلاكم يف املستدرك للصحيحني، ،يف املسندأمحد 

 .احلاكم فيه اختالف وفيه زيادات مهمة نافعة نذكر حديثه بتمامه مسندًا

من  (بغدادـ) ب ،بن جعفر بن محدان القطيعيأمحد أخربنا أبو بكر ) :(3)قال

حدثين أبي، حدثنا حييى بن بن حنبل، أمحد حدثنا عبد اهلل بن  ،أصل كتابه

محاد، حدثنا أبو بلج، حدثنا عمرو بن ميمون، قال: إني جلالس عند ابن 

وإما ان  ،إما أن تقوم معنا ،يا بن عباس :فقالوا ،إذ أتاه تسعة رهط ،عباس

                                                           

 .032ص /2ج (0)
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وهو  :م، قالبل أنا أقوم معك :فقال ابن عباس :هؤالء، قال ختلو بنا من بني

وا فال ندري ما فابتدءوا )فانتدوا( فتحدث :لمى، قايومئذ صحيح قبل أن يع

له بضع عشرة وقعوا يف رجل  ،أف وتف :ويقول ،نفض ثوبهقالوا، قال فجاء ي

 فضائل ليس ألحد غريه:

ألبعثن رجاًل ال خيزيه  :قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقعوا يف رجل 

 :ا مستشرف، فقال، فاستشرف هلحيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،اهلل أبدًا

 ؟ قال:وما كان أحدهم ليطحنإنه يف الرحى يطحن، قال:  :فقالوا ؟أين علي

 ــ ثالثًاــ د ال يكاد أن يبصر، قال: فنفث يف عينيه ثم هز الراية مفجاء وهو أر

 .(صفية بنت حيي)بـفجاء علي  ،اها اياهفأعط

فبعث عليًا بسورة التوبة  (فالنًا)  اهلل لقال ابن عباس: ثم بعث رسو

 .ذهب بها إال رجل هو مين وأنا منهال ي :منه، وقالخلفه فأخذها 

يواليين يف الدنيا  أيكم :لبين عمه  فقال ابن عباس: وقال النيب

رجل وأقبل على  ــ  ، قال: وعلي جالس معهم، فقال رسول اهللواآلخرة

أنت ل لعلّي: ؟ فأبوا، فقاأيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة فقال: ــمنهم  رجل

 .وليي يف الدنيا واآلخرة

 .¾قال ابن عباس: وكان علي أول من آمن من الناس بعد خدجية 

ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن   وأخذ رسول اهلل)قال: 

 .(0)[اإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريً] :وحسني وقال

ثم نام مكانه،  ، قال ابن عباس: وشرى علي نفسه فلبس ثوب النيب
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فجاء أبو بكر وعلي  ، قال ابن عباس: وكان املشركون يرمون رسول اهلل

يا نيب اهلل، فقال  :، قال: فقال نائم، قال: وأبو بكر حيسب أنه رسول اهلل

 ،فأدركه رب مكة ــــ بئر ق قد انطلق حنو بئر ميمون  إن نيب اهللله علي: 

يرمى باحلجارة  وجعل علي  :، قالنطلق أبو بكر فدخل معه الغاراف :قال

وهو يتضور وقد لف رأسه يف الثوب ال خيرجه حتى   نيب اهلل ما كان يرمىك

وكان صاحبك ال يتضور  ،إنك للئيم :ثم كشف عن رأسه، فقالوا ،أصبح

 ميه وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك.وحنن نر

يف غزوة تبوك وخرج بالناس   عباس: وخرج رسول اهللال ابن فق 

، فبكى ال:  ؟ قال: فقال النيبخرج معكَأمعه، قال: فقال له علي: 

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس علي، فقال له: 

 . ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيتإنه ال ،بعدي نيب

أنت ولي كل مؤمن بعدي :  رسول اهللوقال له  :قال ابن عباس 

 .ومؤمنة

فكان  ،بواب املسجد غري باب عليأ  قال ابن عباس: وسد رسول اهلل 

 ، وهو طريقه ليس له طريق غريه.يدخل املسجد جنبًا

 .اله عليمن كنت مواله فإن مو:  رسول اهللقال ابن عباس: وقال  

رآن أنه رضي عن أصحاب قال ابن عباس: وقد أخربنا اهلل عز وجل يف الق 

 احلديث. (.؟فهل أخربنا أنه سخط عليهم بعد ذلك ،الشجرة فعلم ما يف قلوبهم

ويف لفظه  ،(0)دهبن حنبل يف مسنأمحد وأخرج احلديث  قال املؤلف:

                                                           

 .هـ0202مصر سنة طبعة ، 221ص /0ج (0)
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حدثين أبي، حدثنا حييى بن  قال: حدثنا عبداهلل،) اختالف، وهذا نصه:

نا عمرو بن ميمون، قال: إني ثج، حده، حدثنا أبو بلمحاد، حدثنا أبو عوان

 ،قوم معناعباس إما أن ت س اىل ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابنجلال

ل: وهو قاقال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم،  ،وإما أن ختلو من هؤالء

 فال ندري ما قالوا، قال: ،فتحدثوا فانتدوا يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال:

اهلل عليه  وقعوا يف رجل قال له النيب صلى ،أف وتف :لفجاء ينفض ثوبه ويقو

قال: فاستشرف هلا  ،زيه اهلل أبدًا حيب اهلل ورسولهألبعثن رجال ال خيوسلم: 

وما كان هو يف الرحى يطحن، قال:  :؟ قالوان عليأي قال: ،من استشرف

فنفث يف عينيه ثم  ؟ قال: فجاء وهو أرمد ال يكاد يبصر، قال:حدكم ليطحنأ

 (.صفية بنت حييـ)ا إياه فجاء بفأعطاه ــ ثالثًاــ الراية  هز

 ،فهفبعث عليًا خل ،بسورة التوبة بكر ــأبا  :أيثم بعث فالنًا ــ  قال:

 .يذهب بها إال رجل مين وأنا منهال وقال:  ،فأخذها منه

: وعلي معه ؟ قالا واآلخرةأيكم يواليين يف الدني :بين عمهل: وقال قال

أنت وليي يف ل: ، قاأنا أواليك يف الدنيا واآلخرةفقال علي: فأبوا،  ،جالس

 أيكمفقال:  ،رجل منهمرجل فرتكه، ثم أقبل على  ، قال:الدنيا واآلخرة

أنا أواليك يف الدنيا  :: فقال عليفأبوا، قال ،الدنيا واآلخرةاليين يف يو

 .يف الدنيا واآلخرةأنت وليي  :، فقالواآلخرة

على علي فوضعه  ،يه وسلم ثوبهلصلى اهلل ع: وأخذ رسول اهلل قال 

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ ]:وفاطمة وحسن وحسني فقال

 .[تَطْهِريًا
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م نام ث ،وشرى علي نفسه، لبس ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 

فجاء أبو  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وكان املشركون يرمونمكانه، قال

قال: فقال يا نيب اهلل  ،اهلل بو بكر حيسب انه نيباو ، ثم قال:بكر وعلي نائم

قد انطلق حنو بئر ميمون إن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له علي:  ال:ق

يرمى  : وجعل عليالغار، قالفدخل معه  فانطلق أبو بكر، ، قال:فأدركه

قد لف رأسه يف  يتلوى ــ :نيب اهلل وهو يتضور ــ أي ة كما كان يرمىباحلجار

كان  ،إنك للئيم :فقالوا ،ثم كشف عن رأسه ،الثوب ال خيرجه حتى أصبح

 .وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك ،ورصاحبك نرميه فال يتض

 ال:ق؟ أخرج معك :ليفقال ع قال: ،تبوكوخرج بالناس يف غزوة  قال: 

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة فقال له:  ،، فبكى عليال : اهلليبنفقال له 

 .ينبغي أن أذهب اال وأنت خليفيتإنه ال  هارون من موسى إال أنك ليست بنيب،

أنت وليي يف كل مؤمن من  م:صلى اهلل عليه وسلوقال له رسول اهلل  قال: 

 .بعدي

وهو  نبًاج فيدخل املسجد فقال: ،ري باب عليسدوا ابواب املسجد غ وقال:

 .طريقه ليس له طريق غريه

 .من كنت مواله فإن مواله علي :لوقا قال: 

خربنا اهلل عز وجل يف القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة أو قال: 

 .احلديث (.؟هل حدثنا انه سخط عليهم بعد ،فعلم ما يف قلوبهم

بن حنبل تعرف الفرق محد أل (املسند)بالتأمل يف حديث  قال املؤلف:

خرج احلديث أني األحاديث املتقدمة من احلذف واالسقاط، وقد بينه وب
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 مع اختالف يسري يف بعض الفاظه ،للحاكم (0) (تلخيص املستدرك)الذهيب يف 

كما  ،(ــ احلديث صحيح :يأــ  صحيح) :ويف املعنى سواء، وقال يف آخره

ي ي البخارأا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه ــ هذ) :أن احلاكم قال

 .(بهذا السياق ومسلم ــ

خرج أومن علماء السنة الذين أخرجوا هذا احلديث الشريف بتمامه أو 

)ينابيع القندوزي احلنفي يف كتابه  بعض الفاظه، العالمة الشيخ سليمان

قال: ( املذكورة يف كتابه، املناقب السبعني)فقد أخرجه يف ضمن  ،(3)(املودة

  قال رسول اهلل :قال عباس عن ابن  :احلادي والعشرون احلديث)

  عليفبكى  ،معه دون عليوخرج الناس  ،ملا خرج اىل غزوة تبوك لعلّي

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب  : له فقال

. رواه ابن املغازلي  ينبغي أن أذهب اال وأنت خليفيتإنه ال؟ من بعدي

 .الشافعي

وفيه زيادة  ،(2)()اخلصائصنسائي يف كتاب وأخرج احلديث أيضًا ال 

 .ختالفاو

الرياض النضرة يف )احملب الطربي الشافعي يف كتابه  وأخرج احلديث أيضًا 

وقد تقدم  (ذخائر العقبى)ولفظه يساوي ما أخرجه يف كتابه  ،(4)(مناقب العشرة

 )الذخائر(.نقله، وقد ذكرنا املوارد املختلفة عند ذكر حديث 

                                                           

 .هـ0240املطبوع مع املستدرك يف حيدر آباد دكن سنة  023ص/ 2ج (0)

 .هـ0210سنة  اسالمبولطبعة  ،324ص (3)

 .هـ0213مصر سنة طبعة ، 7ص (2)

 .هـ0237مصر سنة طبعة ،312ص/3ج (4)
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)الرياض ب الطربي الشافعي بعض الفاظ احلديث يف وقد شرح احمل

 قذر له. ،أف وتف: أي .جلسوا يف النادي ،أي :نتدوا)ا، وقال: (0)(النضرة

ثم  ،النفخشبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل ال ريق معه، وأوله  والنفث:

الصياح والتلوي عند الضرب ظهرًا  والتضور: ثم البز. ،ثم التفل ،النفث

 .(مبعنى الضر :الضور :، وقيللبطن

ومن علماء السنة الذين أخرجوا احلديث العالمة عبيد اهلل آمر تسرى بن 

احلنفي فقد أخرج يف كتابه )أرجح املطالب يف  (بسملـ)مظهر مجال املتخلص ب

 (بن حنبلأمحد مسند )ولفظه يساوي ما يف  ،(3)(طالبأبي  عد مناقب علي بن

أو أسقطه الطابع واهلل أعلم، وبعد ما تقدم  ،غري أنه أسقط بعض الفاظ احلديث

نقله من كتاب علماء السنة ال أثر وال فائدة السقاط ألفاظ احلديث، ثم ذكر عبيد 

 :اهلل آمر تسرى أن احلديث أخرجه مجاعة من أعاظم علماء السنة

 (، وقد تقدم لفظه.مسنده)بن حنبل يف أمحد  :منهم

 .لفظه لعدم حضور الكتاب لدنياومل نذكر  )اخلصائص(النسائي يف  :منهم

وقد تقدم  (املستدرك)جرير الطربي، وأبو يعلى، واحلاكم يف ابن  :ومنهم

، (كفاية الطالب)لفظه، واخلوارزمي، وابن عساكر، والكنجي الشافعي يف 

، (مجع اجلوامع)وقد تقدم لفظه، والسيوطي يف  (الرياض النضرة) والطربي يف

وأما  (مجع اجلوامع)الذي هو تبويب  (لعماكنز ال)وقد تقدم نقله من 

 :عبد اهلل بن عباساليت ذكرها  (اخلصائص العشر)

                                                           

 .314ص /3ج (0)

 .م0920، طبعة الهور سنة 293ص (3)
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 ،(ألبعثن رجاًل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله):  قوله :فمنها

رواه  كان يف قضية فتح خيرب، وهذا حديث مشهور  هذا لعلي  فقوله

 العلماء يف كتبهم املعتربة:

 :ورواه غريهما، (3)هومسلم يف صحيح، (0)حهصحيالبخاري يف ورواه  

وأبو  ،(4)()البداية والنهايةوأبو الفداء ابن كثري يف  ،(2)مسندهبن حنبل يف أمحد ك

 ،(7)(مصابيح السنة)والبغوي يف ، (2)جامعهوالرتمذي يف ، (3)()احلليةنعيم يف 

 .(3) ()املستدرك للصحيحنيواحلاكم يف 

  عليًا  بعث النيب :هلل بن عباساليت ذكرها عبد ا اخلصائص منو

 :ضية أيضًا قضية مشهورة معروفة ذكرهاوهذه الق ــ سورة براءة ــ بسورة التوبة

 :واملفسرون يف كتبهم ،واحملدثون ،املؤرخون

عن  ،فقد أخرج بسنده عن حبيش ،(9)مسندهبن حنبل يف أمحد  :منهم 

النيب صلى اهلل عليه عشر آيات من براءة على  ملا نزلت) :قال أنه ، علي

فبعثه بها ليقرأها على أهل  ،أبا بكر دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وسلم

                                                           

 .هـ0273اهلند، سنة طبعة  214و ص 210/ ص03ج (0)

 .هـ0237مصر سنة طبعة ، 013ص /3ج (3)

 .233ص /3، ويف ج233و ص 234ص /3ج (2)

 .222ص /7ج (4)

 .23ص /0ج (3)

 .هـ0210سنة  اهلندطبعة ، 420ص /3ج (2)

 .هـ0203مصر سنة طبعة ، 310ص /0ج (7)

 .هـ0243حيدر آباد دكن سنة طبعة ، 022و ص 013ص /2ج (3)

 .030ــ ص031ص/0ج (9)
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فحيثما  ،فقال لي: أدرك أبا بكر ،مكة، ثم دعاني النيب صلى اهلل عليه وسلم

 : قال هم،واقرأه علي ،واذهب به اىل أهل مكة ،حلقته فخذ الكتاب منه

ه، ورجع أبو بكر اىل النيب صلى اهلل عليه فأخذت الكتاب من ،فلحقته باجلحفة

 ،ولكن جربئيل جاءني ،قال: ال شيء؟ نزل يّف ،يا رسول اهلل :وسلم فقال

أمحد وبهذا املضمون أخرجه  .(كمننت أو رجل أال الن يؤدي عنك  :فقال

 لك.نس بن ماأعن  (0)بن حنبل

 (3)(رالدر املنثو)الدين السيوطي الشافعي يف  لوأخرج ذلك أيضًا جال 

 قاص، وفيه زيادة عما يف حديث أنس.وأبي  بسنده عن سعد بن

  : أمر النيباليت ذكرها عبد اهلل بن عباس يف كالمه ومن اخلصائص

جيب  ،له عليهم خليفًة عليًا  ُهُلْعوَج،  عشريته مبتابعة علي

(، اخل ...أيكم يواليين يف الدنيا :عمه وقال لبين) :بقولهاطاعته، أشار اىل ذلك 

 .وقد تقدم تفصيل القضية يف أول الكتاب

 :أي، وكان ــ لعباس: قوله اليت ذكرها عبد اهلل بن ا ومن اخلصائص

أظهر  ، وهذه اخلصوصية أول من أسلم من الناس بعد خدجية ــ  علي

من الشمس ال حتتاج اىل شاهد أو بيان، فكل من له فضل وعلم واطالع ذكر 

كره تاريخ حياته عند ذ  طالبأبي  نني علي بنهذه اخلصوصية ألمري املؤم

 وفضائله ومناقبه.

اليت نزلت يف حق  (آية التطهري)فهي قضية الكساء و الثالثة ةاخلاص وأما

 ،أرباب التفسري :، وهي مشهورة معروفة ذكرها اخلمسة أهل الكساء
                                                           

 .332/ص2مسند أمحد : ج (0)

 .219ص /2ج (3)
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ل ما والتاريخ يف كتبهم املعتربة مفصال، وال يسع هذا املختصر ذكر ك ،واحلديث

حسب ما عثرنا عليه من  ــورد فيه فعليه نقتصر على ذكر بعض ذلك فنقول 

يظهر أن االجتماع حتت الكساء كان مكررًا ويف أمكنة  ــالروايات املروية يف الباب 

 ،ث الكساءعند ذكره حدي ،(0)()الصواعقعديدة، قال ابن حجر اهليثمي يف 

حتت   اجتماع أهل البيت :يأن هذا الفعل ــ إ :قال احملب الطربي) قال:

 ،وبيت فاطمة، تكرر منه صلى اهلل عليه وسلم يف بيت أم سلمة الكساء ــ

به وما  وغريهما، وبه مجع بني اختالف الروايات يف هيئة االجتماع وفيما جللهم

 اخل(. دعا هلم...

ال شك يف أن االجتماع حتت الكساء او غريه كان مكررًا ويف  قال املؤلف:

عرفها ألصحابه  ،عديدة يف تكراره غايات  وكان للنيب ،ديدةأمكنة ع

ويصلح به أمور دينهم ودنياهم، فمن  ،لعلهم يأخذون بذلك ،وألهل بيته

، ففي  بيت فاطمة الزهراء :األمكنة اليت وقع االجتماع حتت الكساء

 :قع، قالأخرج بسنده عن وائلة بن األس للحاكم، (3)()مستدرك الصحيحني

يدعوه، فجاء   اىل رسول اهلل َقَلَطْنا :يًا فلم أجده، فقالت فاطمةأتيت عل)

احلسن   فدعا رسول اهلل ،معهما لُتَخفدخال وَد , مع رسول اهلل

 ،وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ،واحلسني فأقعد كل واحد منهما على فخذيه

نكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَ]:وقال ،عليهم ثوبًا ثم لّف

 .أحق اللهم أهل بييت ،هؤالء أهل بييتقال: ثم  ،[تَطْهِريًا

 .(هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :(ثم قال احلاكم)

                                                           

 .هـ0213مصر سنة طبعة ، 33ص (0)

 .047ص /2ج (3)
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على شرط  حصحي :يأ)م(  وقال: ،دركوأخرجه الذهيب يف تلخيص املست

 مسلم. 

أخرج بسنده عن أم سلمة  ،لّي املتقي احلنفي اهلنديلع (0)(كنز العمال)يف و

 ،وابنيك ،إيتين بزوجك) :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لفاطمة

فألقى عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كساء كان حتيت  ،فجاءت بهم

 ،آل حممد ءاللهم إن هؤالفقال:  ،ثم رفع يديه ،أصبناه من خيرب ،خيربيًا

واتك وبركاتك على آل حممد كما جعلتها على آل ابراهيم إنك محيد فاجعل صل

فجذبه رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،فرفعت الكساء ألدخل قالت أم سلمة: .جميد

 ،يعلىأبي  يف مسند :يأكر( ،)ع .إنك على خريوقال:  ،وسلم من يدي

 .(وتاريخ ابن عساكر

ويف )ل يف آخره: وقا ،م سلمةأعن  أخرج حنوه (3)(الصادي رشفة)ويف 

 ،فاجعل صلواتك ،نهم مين وأنا منهمإ اللهم : قال (رواية أخرى)

 .(وعليهم علّي ،ورضوانك ،ومغفرتك ،ورمحتك

القضية كانت يف بيت أم أيضًا أخرج ما يثبت أن  (2)()جامع الرتمذيويف  

 سلمة.

 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه) :أخرج عن أم سلمة (4)()ذخائر العقبىويف  

وقرأ هذه  ،وجلله فاطمة واحلسن واحلسني وهو معهم وسلم أخذ ثوبًا

                                                           

 .314ص/7ج (0)

 .21ص (3)

 .427صو  292ص/3ج (2)

 .30ص (4)
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قالت أم  ،[إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا]:اآلية

ثم أخرج احلديث  .(مكانك انك على خري :فقال ،فجئت أدخل معهم سلمة:

 اه من كنز العمال.األول الذي أخرجن

بيت   ان االجتماع حتت الكساء قد تكرر يفلو دققنا النظر علمنا  قال املؤلف:

قال )، قال: (0)()تاريخ ابن عساكرالطربي كما يف م سلمة أيضًا، وبه قال احملب أ

 : االجتماع حتت الكساء او غريه ــأيب الطربي: والظاهر أن هذا الفعل ــ احمل

ويدل عليه اختالف هيئة  :، قالعليه وسلم يف بيت أم سلمةتكرر منه صلى اهلل 

 .(جواب ام سلمة االجتماع وما جللهم به ودعا هلم يف

 بس ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم(ول ،وشرى نفسه:) وأما قوله

ليلة اهلجرة اىل املدينة   على فراش النيب  أشار به اىل قضية مبيتهفقد 

روفة مشهورة ذكرها أرباب التفسري واحلديث املنورة، فهذه اخلصوصية مع

 . طالبأبي  ريخ يف فضائل أمري املؤمنني علي بنأوالت

احلديد الشافعي يف أبي  وابن ،(3)(أسد الغابة)ابن األثري يف  :ذلك ن ذكرمفم

 .(4)تفسريهيف أمحد والقرطيب أبو عبد اهلل حممد بن  ،(2) ()نهج البالغةشرحه على 

تفسري )بـن احلسن الشافعي يف تفسريه املعروف وأبو بكر حممد ب 

 .املطبوع بهامش تفسري الطربي (3)(النيسابوري

                                                           

 .314ص /4ج (0)

 .هـ0332مصر سنة طبعة ، 33ص /4ج (3)

 .هـ0239مصر سنة طبعة ، 273ص /0ج (2)

 هـ. 0237مصر سنة طبعة ، 30ص/2ج (4)

 .هـ0230مصر سنة طبعة ، 330ص /0ج (3)
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يف كتابه يف  (ابن الصباغ)بـونور الدين علي بن حممد املكي املالكي املعروف  

 . الفصل االول الذي يذكر فيه شجاعة األمري

خرج أ :ي، قال: فقال له علبالناس يف غزوة تبوك وخرج) :وأما قوله 

ما ترضى أن تكون مين مبنزلة أ: لي، فقالفبكى ع ،ال :له فقال ؟ قال:معك

إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت  ،اال انك ليس بنيب ،؟هارون من موسى

يف   شارة اىل ما فعله عليه الصالة والسالم من تركه لعلّيإ ( فهوخليفيت

ذلك كل من ذكر غزوة تبوك عليها، وقد ذكر  املدينة املنورة خليفة عنه وعينًا

، ويف املوضوع فضيلتان بل حديثان يف حديث املنزلة، وهو حديث مفصاًل

 واالمامية يف كتبهم. ،ه علماء السنةمشهور كتب فيه كتب خاصة، وذكر

 :وأما من ذكر حديث املنزلة من علماء السنة

 يف باب غزوة تبوك. ،(0)صحيحهالبخاري يف : فمنهم

 أيضًا بسند آخر. (3)حهمسلم يف صحي: ومنهم

 .(2)الرتمذي يف جامعه: ومنهم

 .(4)(مستدرك الصحيحني)احلاكم النيسابوري يف : ومنهم

 .(3)ابن ماجة القزويين يف سننه: ومنهم

                                                           

 .473ص /07ج و 232ص /04ج (0)

 .234ص /3و ج 232ص /3ج (3)

 .420ــ ص 421ص /3ج (2)

 .هـ0243حيدر آباد دكن سنة  ةعطب، 013ص/2ج (4)

 .هـ0202مصر سنة طبعة ، 33ص /0ج (3)
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 .(0)(اخلصائص)النسائي يف : ومنهم

 .(3)اخلطيب البغدادي يف تارخيه :ومنهم

 .(2)بو داود الطيالسي يف سننهأ :ومنهم 

 .(4)(عساكرتاريخ ابن )بـيف تارخيه املعروف  ساكرعابن  :ومنهم

 .(3)حنبل يف مسنده بنأمحد : ومنهم 

 .(2)(البداية والنهاية)مساعيل بن عمر الدمشقي يف إبن كثري ابو الفداء أ :ومنهم

أنت ولي كل ) :عليه وسلم وقال له رسول اهلل صلى اهلل : قوله وأما

يف غدير   اليت خطبها رسول اهلل شارة اىل مايف اخلطبةإفهو  (مؤمن بعدي

طالب ملا نصبه يف مكانه وجعله أبي  خم، وقال فيها خماطبًا البن عمه علي بن

خليفته من بعده، واخلطبة اليت خطبها معروفة مشهورة ذكرها علماء السنة 

ولفظ  (؛أنت ولي كل مؤمن بعدي) :مية يف كتبهم، ومن مجلة الفاظهاواالما

 :مجاعة من علماء السنةابن عباس هذا أخرجه 

 .(7)ابو داود الطيالسي يف مسنده أو سننه :منهم

                                                           

 .هـ0213مصر سنة طبعة ، 33و ص 3ص (0)

 . هـ0249مصر سنة طبعة  399ص /2ج (3)

 .هـ0230، طبع حيدر آباد دكن سنة 39ص /0ج (2)

 .هـ0223، طبع مصر سنة 092ص /4ج (4)

 .229ص /2و ج 23ص /2ج ، و220و ص 033و ص 071ص /0ج (3)

 .هـ0230، طبع مصر سنة 241و ص 229ص /7ج (2)

 .212ص /00ج (7)
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 .(0)(البداية والنهاية)بن كثري يف اأبو الفداء : ومنهم

 .(3)الرتمذي يف جامعه :ومنهم

 .(2)()ذخائر العقبىاحملب الطربي يف  :ومنهم

لفاظ خمتلفة عن كتب أوفيه أخرج احلديث ب ،(4)(الرياض النضرة)ويف 

ذكر اختصاصه بأنه من النيب صلى اهلل ): دة وجعله من اختصاصاته، قالمتعد

فذكر  ،قال: عن عمران بن حصني ،(وأنه ولي كل مؤمن بعده ،عليه وسلم

أبي  يف آخره ما مضمونه: إنهم اشتكوا اىل رسول اهلل من علي بن قالو ،تفصياًل

 ؟علي ما تريدون منفقال:  ،اىل املشتكي  فأقبل رسول اهلل  طالب

 .وهو ولي كل مؤمن بعدي ،إن عليًا مين وأنا منه : ثم قال (،ثالثًا)

قال  فقال: بن حنبل،أمحد جه خّرجه الرتمذي وأبو حامت، وخّر): قال

دعوا  :ــوقد تغري وجهه ــ   طالبأبي  للمشتكي من علي بن  رسول اهلل

وعن  ، قال:يوهو ولي كل مؤمن بعد ،وأنا منهدعوا عليًا، علي مين  ،عليًا

 اهلل  وقال يف آخره: قال رسول فذكر حديثًا مفصاًل لسنا بصدده ــــ  بريدة

، ه مين وأنا منهإنال تقع يف علي فوملن تكلم يف حقه:   للمشتكي من علي

أحاديث عديدة  (3)وذكر الشيخ القندوزي احلنفي يف الينابيع ،وهو وليكم بعدي

 :يف املطلوب

                                                           

 243ص /7ج (0)

 .421ص /3ج (3)

 .23ص (2)

 .071ص/3ج (4)

 .32ــ ص 33ص (3)
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 .حصني املتقدم ذكرهحديث عمران بن  :منها 

طالب فرأيت أبي  سافرت مع علي بن)حديث وهب بن محزة قال:  :منهاو

ال تقولن هذا لعلي فإنه فقال:   منه بعض ما أكره فشكوته )اىل( النيب

ويف ): ، قال(يف أحوال وهب بن محزة (صابةاإل)أخرجه يف . وليكم بعدي

ان عليًا مين وأنا ل: قا  ان النيب :قال ،عن عمران بن حصني (املشكاة)

ويف كنوز الدقائق ): ، قال(رواه الرتمذي .، وهو ولي كل مؤمن بعديمنه

 .(وهو ولي كل مؤمن بعدي ،علي مين وأنا منه : قال النيب، للمناوي

لقد مسعت رسول  :قال ،جابر بن عبد اهلل  عن (املناقب)ويف ): قال

 ا يف رجل اكتفى بها فضاًلهلو كانت واحدة من (خصااًل)يقول يف علي   اهلل

علي مين كهارون من وقوله:  .من كنت مواله فعلي مواله:  قوله وشرفًا:

نفسي طاعته طاعيت علي مين ك :وقوله .علي مين وأنا منهوقوله:  .موسى

 :وقوله .علي حرب اهلل وسلم علي سلم اهلل حربوقوله:  .ومعصيته معصييت

 .لي حجة اهلل على عبادهعوقوله:  .لي عدو اهللهلل وعدو عولي علي ولي ا

زب اهلل وحزب حزب علي حوقوله:  .حب علي إميان وبغضه كفروقوله: 

وقوله:  .لي مع احلق واحلق معه ال يفرتقانعوقوله:  .أعدائه حزب الشيطان

فارقين ومن فارقين فقد فارق من فارق عليًا فقد  وقوله: .علي قسيم اجلنة والنار

  .لي هم الفائزونشيعة ع:  وقوله اهلل.

ان هذا احلديث الشريف  ،ال خيفى على أهل الفضل والدراية قال املؤلف:

حديث روى فيه  (0)(قندوزي احلنفي يف )ينابيع املودةالشيخ سليمان ال هالذي أخرج

 ، طالب أبي وذكر فيها فضائل مهمة ألمري املؤمنني علي بن ،أحاديث عديدة

                                                           

 .اسالمبول ة، طبع33ص (0)
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يف هذا احلديث مروي يف كتب علماء   عبد اهلل ما ذكره جابر بن ومجيع

باالنفراد واالجتماع، وذكرها على االنفراد  (رضوان اهلل عليهم)السنة واالمامية 

الرياض )حيتاج اىل سفر خاص، ومن أراد االطالع عليها فعليه مراجعة كتاب 

( كفاية الطالب)وكتاب  ،للمحب الطربي ()ذخائر العقبىوكتاب  ،(النضرة

 ،(رشفة الصادي)و ،(الفصول املهمة)و ،(اقب اخلوارزميمن)و ،للكنجي

مناقب أسد اهلل  أرجح املطالب يف عد)وكتاب  ،(شرافاالحتاف حبب اال)و

تأليف العامل الفاضل عبيد اهلل آمر  (طالبأبي  الغالب أمري املؤمنني علي بن

 ويف هذا الكتاب يظفر املطالع على، ميالدي 0920سنة  املطبوع بالهور ،تسرى

يف أحاديث خاصة منفردة، ويتمكن   عن النيب مجيع ما رواه جابر 

املطالع يف هذا الكتاب من معرفة العلماء الذي خرجوا األحاديث يف كتبهم من 

 .علماء السنة فقط

فقوله هذا  ،(اخل ....سد أبواب املسجد إال باب عليو): وأما قوله 

ألبواب اليت كانت ا بسد  مرهأ :إشارة اىل احلديث املشهور، وهو

مر اهلل تعاىل، وإمجال ذلك ما ذكره احلاكم يف أللمهاجرين يف املسجد وذلك ب

كان لنفر من أصحاب ) :قال ،أرقمعن زيد بن  (0)()املستدرك للصحيحني

سدوا هذه األبواب إال  :أبواب شارعة يف املسجد، فقال يومًا  رسول اهلل

فحمد اهلل   م رسول اهللفتكلم الناس يف ذلك، فقا :، قالباب علي

 ،بسد هذه األبواب إال باب علي ُتْرِمفإني ُأ، أما بعدوأثنى عليه، ثم قال: 

بشيء  ُتْرِمولكين ُأ ،فقال فيه قائلكم، واهلل ما سددت شيئًا وال فتحته

 .(فاتبعته

                                                           

 .033ص /2ج (0)
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بعث عليًا اىل الصحابة يف سد   ن النيب)إ :قال (0)(كنز العمال)ويف 

انطلق فمرهم  :لعلي  قال هلم يف املسجد، ويف )لفظ( واب اليت كانتاألب

 ،اال محزة ،ففعلوا ،فانطلقت فقلت هلم : قال علي، فليسدوا أبوابهم

قل حلمزة فليحول  :فقال رسول اهلل ،ففعلوا إال محزة ،يا رسول اهلل :فقلت

فحوله، فرجعت اليه  ،يأمرك ان حتول بابك  ان رسول اهلل :بابه، فقلت

 .(ارجع اىل بيتك :يصلي، فقال وهو قائم

أمر بسد   ان النيب :روي عن ابن عباس) :قال (3)(جامع الرتمذيويف )

 .(األبواب إال باب علي

أن عمر بن  ،عن أبيه ،صاحلأبي  أخرج عنللحاكم  (2)(ويف )املستدرك

ن أكون أوتيها أحب الي من أل ،طالب ثالثًاأبي  لقد أوتي علي)اخلطاب قال: 

جوار رسول اهلل يف املسجد، والراية يوم خيرب، والثالث  ر النعم:ْمأن أعطى ُح

 .( تزوجيه بفاطمة

كنا )قال:  ،من مسند عبداهلل بن عمر (4)بن حنبل يف مسندهأمحد وأخرج  

طالب ثالث أبي  أوتي ابننقول خري الناس أبو بكر، ولقد   يف زمن النيب

 زوجه رسول ر النعم:ألن يكون لي واحدة منهن أحب الي من مح ،خصال

ملسجد، وأعطاه الراية يوم ابنته وولدت له، وسد األبواب إال بابه يف ا  اهلل

 .(خيرب

                                                           

 .413ص /2ج (0)

 .423ص /3ج (3)

 .033ص /2ج (2)

 .032ص /3ج (4)
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أبي  لقد أعطي علي بن :قال عمر بن اخلطاب) :قال (0)(كنز العمال)ويف  

أن أعطى محر حب الي من أألن تكون يّف خصلة منها  ،طالب ثالث خصال

، وسكناه املسجد  ج فاطمة بنت رسول اهللتزو :وما هي؟ قال :النعم، قيل

  .(حيل له فيه ما حيل له، والراية يوم خيرب  مع رسول اهلل

فهو إشارة اىل  (هفعلي موال ،ومن كنت مواله : وقال): وأما قوله 

 ، طالبأبي  يف أحوال ابن عمه علي بن  ن فيهوما بّي ،حديث الغدير

  :كتبت فيه كتب خاصةوقد  ،وشرح ذلك حيتاج اىل مؤلف خاص

لف أفإنه  ، ما ألفه العالمة احلجة السيد مري حامد حسني اهلندي :منها

 خرًا خاصًا يف الفاظ حديث الغدير.وجملدًا آ ،جملدًا خاصًا يف سند حديث الغدير

ما يزيد على أربعة عشر جملدًا  (حفظه اهلل)وقد الف العالمة احلجة األميين 

 ، وهو مستمر يف طبع بقية األجزاء.ا أحد عشر جملدًاطبع منه ،يف حديث الغدير

علمًا من علماء السنة  073 :(3)()أرجح املطالبوقد ذكر عبيد اهلل آمر تسرى يف 

لى حسب السنني وذكر أمساءهم ع ،غدير يف مؤلفاتهمالذين أخرجوا حديث ال

 من املائة الثانية اىل املائة احلادية عشرة.

 

 احلديث السابع عشر
 

 أخربنا) :قال هـ(432سنة  :ت) بن الشافعي علي (مناقب ابن املغازلي)يف 

أبو عبد اهلل احلسني بن  أخربنا :، قالابراهيم بن حممد بن خلف احلماد السقطي

                                                           

 .292ص/2ج (0)

 .332ـ ص 332ص (3)
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بن سهل املالكي البصري بن احلسن أمحد لفتح أبو ا حدثنا :قال، أمحد

 :، قالملالكياأمحد سليمان بن  حدثنا :، قاليف القراطسني )واسط(الواعظ بـ

مالك  ، حدثناثوبان عن داود حدثنا ،أبو قضاعة ربيعة بن حممد الطائي حدثنا

انقض كوكب على عهد  :، قالثابت عن أنس ، حدثنابن غسان النهشلي

من انقض هذا النجم  :، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل  رسول

فأنزل  ،انقض يف منزل عليفنظروا فإذا هو قد  ؛يف داره فهو اخلليفة من بعدي

لَّا ] :اهلل تعاىل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِ

 .((0)[وَحْيٌ يُوحَى

 ،هذه احلديث الشريف أخرجه مجع كثري من علماء السنة قال املؤلف:

 ،واحلديث ،تبهم املؤلفة يف التفسرييف ك ،واإلمامية رضوان اهلل عليهم

 :والتاريخ، فمن اإلمامية

من  نقاًل ،(3)(غاية املرام)فقد أخرجه يف  ،السيد هاشم البحراني العالمة

لشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف ابن املغازلي الشافعي، وأخرجه ا (مناقب)

جلوسًا مبكة مع كنا  :قال عن ابن عباس)فقال ما هذا لفظه:  ،(2)(ينابيع املودة)

 ْنَم:  إذ انقض جنم، فقال  طائفة من شبان قريش وفينا رسول اهلل

 وقد انقض يف ،، فقاموا ونظرواانقض هذا النجم يف منزله فهو وصيي من بعدي

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ]: فنزلت ،قد ضللت بعلي : للنيبفقالوا  ،منزل علي

 رواه ابن املغازلي. [مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَ

                                                           

 .4 ــ0جم :الن (0)

 419ص (3)

 .، طبع اسالمبول322ص (2)
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 ما َنَسَب لفظ احلديث املروي عن ابن املغازلي الشافعي خيالف قال املؤلف:

فإن املروي يف مناقبه لفظان احدهما ما  (،ينابيع املودة)اليه الشيخ سليمان يف 

واليك  ،اني خيالف ما روي عن أنس أيضًاتقدم نقله برواية أنس، واللفظ الث

 ه:نص
 

 احلديث الثامن عشر
 

أمحد أبو طالب حممد بن  أخربنا) :ابن املغازلي الشافعي، قال (مناقب)يف 

 :، قالأبو عمر حممد بن العباس بن حيويه اخلزاز إذنًا أخربنا :، قالبن عثمان

 حدثنا :، قال(ي محادأخـ)وف برأبو عبد اهلل احلسني بن علي الدهان املع حدثنا

، بشرأبي  هشيم بن حدثنا :قال ،حممد بن اخلليل بن هارون البصريعلي بن 

كنت جالسًا مع فتية من بين  ، قال:عن ابن عباس  عن سعيد بن جبري،

من انقض :  رسول اهللإذا انقض كوكب، فقال  ، هاشم عند النيب

فإذا  ،بين هاشم فنظروا من ، فقام فتيةهذا النجم يف منزله فهو الوصي من بعدي

غويت يف  ،يا رسول اهلل :طالب، قالواأبي  انقض يف منزل علي بن الكوكب قد

بِالْأُفُقِ  )اىل قوله(، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى] :اهللحب علي، فأنزل 

 .[الْأَعْلَى

ملناقب البن املغازلي، وقد هذا هو اللفظ الثاني املذكور يف ا قال املؤلف:

وأخرج الكنجي  ،(0)(غاية املرام)أخرجه العالمة السيد هاشم البحراني يف 

 ،هذا احلديث بسنده املتصل عن سعيد بن جبري (3)(كفاية الطالب)الشافعي يف 

                                                           

 .419ص (0)

 .020ص (3)
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فما أخرجه  ،ولفظه ولفظ ابن املغازلي سواء إال يف سند احلديث ،عن ابن عباس

حديث آخر روي عن ابن عباس  ــوقد تقدم لفظه  ــ (ملودةينابيع ا)القندوزي يف 

 . أعلم ــواهللــ أو حديث مروي باملعنى 

خرج الشيخ عبيد اهلل يف كتابه )أرجح املطالب يف عد مناقب أوقد  ،هذا

ولفظه يساوي لفظ  ،(0)(طالبأبي  ب أمري املؤمنني علي بنأسد اهلل الغال

ثم ذكر بعد نقله احلديث أن  (،املودةينابيع )يف  سليمان القندوزيالشيخ 

وقد  (ذخائر العقبى)و (الينابيع)احلديث أخرجه ابن املغازلي، وصاحب 

ذخائر )ومل نعثر عليه يف  (،الينابيع)ذكرنا أن لفظ ابن املغازلي خيالف ما يف 

 .(العقبى

 

 احلديث التاسع عشر
 

العالمة مفيت  أخربنا): قال ،(3)(أخرج الكنجي الشافعي يف )كفاية الطالب

ابو  ، اخربناابوالقاسم احلافظ خربناأو نصر حممد بن هبة اهلل القاضي، أب ،الشام

عبد الرمحن بن  ، اخربناابوالقاسم بن مسعدة ، اخربناالقاسم ابن السمرقندي

، بن سعيد بن بشري، حدثنا علي بن عديأمحد ابو  ، اخربناعمرو الفارسي

عن عباية، عن ابن  األعمش،عن  ،أبي حدثنا، عبد اهلل بن داهر الرازي حدثنا

وعلي  ،ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه خبصلة من كتاب اهلل عباس، قال:

أول من آمن وهو يقول هذا:   اهللمسعت رسول  ينفأ ، طالبأبي  بن

وهو  ،وهو فاروق هذه األمة يفرق بني احلق والباطل ،وأول من يصافحين ،بي

                                                           

 .م0920، طبع باكستان مغربي الهور سنة 73ص (0)

 .79ص (3)
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ملال يعسوب الظلمة، وهو الصديق األكرب، وهو بابي الذي يعسوب املؤمنني، وا

 .(وهو خليفيت من بعدي ،أوتى منه

يف   هكذا أخرجه حمدث الشام يف فضائل علي :قلت): ثم قال الكنجي

 .(اجلزء التاسع واألربعني بعد الثالمثائة من كتابه بطرق شتى

 أبي لي بنيف هذا احلديث الشريف اثبت ألمري املؤمنني ع قال املؤلف:

 :فضائل ومناقب عديدة  طالب

وقد روي يف كتب علماء السنة يف إثباته  ،ول من آمن باهللأ  نهأ :منها

 .أحاديث كثرية

 .يف احملشر ويوم القيامة  ول من يصافح النيبأ  انه :ومنها

وقد ورد  ــ اي الذي يفرق بني احلق والباطلــ األمة  فاروق  انه :ومنها

 .حاديث كثريةيف إثباته ا

 هوقد روي في ــ قتداهممو مسلطانهاي  ــ يعسوب املؤمنني  انه :ومنها

 .تثبت ذلك ،احاديث كثرية يف كتب الفريقني

يف  ،واالمامية ،الصديق األكرب، وقد روي يف كتب علماء السنة هأن :ومنها

 .حاديث كثريةأ ،إثبات هذه املنقبة ألمري املؤمنني خاصة

 له، وقد كتب يف إثبات هذه املنقبة  علم النيب باب  انه :ومنها

 .كتب خاصة

 .وهو الذي حنن بصدد إثباته ،بعده  خليفة رسول اهلل  انه :ومنها

وقد تقدم يف هذا الكتاب احاديث كثرية يف ذلك مروية بطرق متعددة من  

علماء السنة، وستمر عليك إن شاء اهلل احاديث أخرى غري ما تقدم، ويف 

 خليفته من بعده، فال يبقى إذًا جمال إلنكاره.  تصريح بأنه مجيعها
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 احلديث العشرون
 

أخرج يف ضمن  ،احلنفي سليمان القندوزيللشيخ  (0)(ينابيع املودة)يف 

أبي  ، عن طالبأبي  اليت يذكرها ألمري املؤمنني علي بن (املناقب السبعني)

ني تركت إ ،الناس أيهافقال:  ، خطب رسول اهلل) :قال ،سعيد اخلدري

 فيكم الثقلني خليفيت إن أخذمت بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أكرب من اآلخر،

لن يفرتقا حتى  ،كتاب اهلل حبل ممدود من السماء اىل االرض، وعرتتي أهل بييت

أورده الثعليب )أي يف ) :ال الشيخ سليمان احلنفيثم ق .(احلوض يردا علّي

 .(مبعناه (املسند)ن حنبل يف بأمحد وذكره االمام  ،تفسريه(

حديث ـ)مجلة األحاديث املعروفة ب هذا احلديث الشريف من قال املؤلف:

وبألفاظ خمتلفة يف كتب علماء  ،، وقد روي هذه احلديث بطرق عديدة(الثقلني

وعلماء االمامية، وقد ألفت يف إثبات هذه احلديث مؤلفات خاصة، وفيما  ،السنة

  :واليك أمساء بعض تلك الكتب هم املعتربة كفاية،ذكره علماء السنة يف كتب

  .سندينفإنه أخرج حديث الثقلني ب ،(3)صحيح مسلم :منها

 . (2)مصابيح السنة للبغوي :ومنها

 .(4)بن حنبلأمحد مسند : ومنها

                                                           

 .340ص (0)

 هـ.0237، طبع مصر سنة 232ص/3صحيح مسلم : ج (3)

 هـ.0203طبع مصر سنة  312و313/ص3ج (2)

 يف مسنده من عديدة موارد يف فةخمتل بألفاظ أخرجه فإنه هـ. 0202طبعة مصر سنة  (4)

 فيه أخرج، 227 و 222ص/4ج ويف ،033ص/3ج ويف، 32ص/2ج ويف ،270ص/0ج

 .بسندين حديثني فيه أخرج، 39ص و 07ص أيضًا 2ج ويف بسندين، حديثني
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يث من كتب أخرج احلد ،(0)فعياملنثور جلالل الدين السيوطي الشا الدريف و

 .عديدة

 رجه أيضًا من كتب متعددة.أخ ،(3)ويف كنز العمال

ما ترى   للعالمة السيد هاشم البحراني (غاية املرام)ولو راجعت كتاب 

وما زاد  ،تسعة وثالثون منها من الكتاب نفسه يزيد على سبعني حديثًا يف ذلك:

 علماء السنة يف باب حديث الثقلني.فقد استدركناه من األحاديث املروية يف كتب 

خلفاء رسول   أن أهل البيتـ)اليت فيها تصريح بومن أحاديث الثقلني 

 (:فرائد السمطني)ما أخرجه احلمويين يف  ( اهلل

 

 احلديث احلادي والعشرون
 

بن شعيب احلسن  حدثنا) :قال، للحمويين الشافعي (2)(فرائد السمطني)يف 

 ابو حدثنا :قال ،عيسى بن حممد العلويحدثنا  :قال (،ابو حممد)اجلوهري 

عن  ،بن موسىعبد اهلل  حدثنا :قال ،حازم الغفاريأبي  بند أمحعمرو 

 ،زيد بن ثابت عن ،القاسم بن حسان عن ،عن الدكين بن الربيع ،شريك

 ،كتاب اهلل عز وجل :ني تارك فيكم الثقلنيإ : قال رسول اهلل قال:

 ولن يفرتقا حتى يردا علّي ،يأال وهما اخلليفتان من بعد ،وعرتتي أهل بييت

 .(احلوض

                                                           

 .هـ0204، طبع مصر سنة 21ص /3ج (0)

 .47ص /0ج (3)

 .22باب  /3ج (2)
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حديث زيد بن ثابت مع  أخرج علماء السنة يف كتبهم املعتربة قال املؤلف:

 اختالف يف بعض الفاظه.
 

 احلديث الثاني والعشرون
 

: قالبن ثابت، أخرج بسنده عن زيد  ،لعلّي املتقي احلنفي (0) (كنز العمال)يف 

د بني كتاب اهلل عز وجل حبل ممدو :إني تارك فيكم خليفتني : قال رسول اهلل)

من  .احلوض وانهما لن يفرتقا حتى يردا علّي ،السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 .(، عن زيد بن ثابتللطرباني (املعجم الكبري)بن حنبل ومن أمحد  (مسند)

مع اختالف يف اللفظ، أمحد تقدم حديث الثقلني من مسند  قال املؤلف:

 (املعجم الكبري)ه من غري ما تقدم، وقد أخرج (كنز العمال)وما أخرجه يف 

املعجم )على أهل الفضل أن مجيع ما أخرجه الطرباني يف  للطرباني، وال خيفى

عجمه ج يف مال خيّر :ح بأنهالطرباني صّر ألن ؛من أحاديث هي صحيحة (الكبري

 الكبري إال األحاديث الصحيحة.
 

 

 احلديث الثالث والعشرون
 

 (مسند)ده من أخرج بسن ،(3)(رتفسري القرآن باملأثوملنثور يف الدر ا)يف 

 :ني تارك فيكم خليفتنيإ : قال رسول اهلل قال: ،عن زيد بن ثابت ،أمحد

 ،كتاب اهلل عز وجل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 .احلوض وانهما لن يفرتقا حتى يردا علّي

                                                           

 .44ص /0ج (0)

 .هـ0204، طبع مصر سنة 21ص /3ج (3)
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دين الذي رواه جالل ال احلديث (0)بن حنبلأمحد خرج أ قال املؤلف:

 ،بن حنبلأمحد بن عبد اهلل  :قال)مسندًا وقال: عنه  (ثورالدر املن)الشافعي يف 

عن  ،شريك حدثنا :، قالأسود بن عامر حدثنا :قال ،حدثين أبي :قال

قال رسول اهلل صلى  قال: ،بن ثابت، عن زيد القاسم بن حسانعن  ،الركني

بل ممدود ما بني السماء كتاب اهلل ح :ني تارك فيكم خليفتنيإ :اهلل عليه وسلم

، وإنهما لن يفرتقا هل بييتأوعرتتي  ،ــ أو ما بني السماء اىل األرض ــواألرض 

 .(احلوض حتى يردا علّي

 وخيتلف احلديثان يف الكلمات الرتديد يف احلديث من الراوي، قال املؤلف:

 هما سواء.يف ساير الفاظه ف وأما ،اليت تردد فيها الراوي فقط

 

 رابع والعشريناحلديث ال
 

بن ابراهيم الثعليب يف تفسريه لسورة آل عمران يف أمحد سحاق إأبو  أخرج

حممد  حدثنا احلسن بن :قال (3)[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ] :قوله تعاىل

حدثنا الفضل بن موسى  :قال ،وجدت يف كتاب جدي خبطه) :، قالبن حبيب

سعيد أبي  عن ،عن عطية العويف ،مانسليأبي  عبد امللك بن أخربنا ،الشيباني

أيها الناس أني تركت فيكم الثقلني  :يقول  مسعت رسول اهلل قال:

كتاب اهلل حبل  تني إن أخذمت بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أكرب من اآلخر:خليف

تي أهل وعرت ــو قال ما بني السماء واألرض أ ــممدود من السماء اىل األرض 

 .أال وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض ،بييت

                                                           

 .033ص/3ج (0)

 .012آل عمران : (3)



  علي والوصية

 

72 

عثرنا على جزء من تفسري الثعليب يف خزانة كتب االمام الثامن  قال املؤلف:

 وكان هذا احلديث مدرجًا عليه. ،يف خراسان  علي بن موسى الرضا

 

 احلديث اخلامس والعشرون

عن زيد بن  ( للطربانيالكبري)أخرج بسنده من املعجم  ،(0)(كنز العمال)يف 

كتاب اهلل حبل  :إني تارك فيكم خليفتني : قال رسول اهلل) :قال أرقم

وانهما لن يفرتقا حتى يردا  ،ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

يف املعجم الكبري للطرباني بسنده  :يأ( أرقمعن زيد بن  ،طب .علي احلوض

 .أرقمعن زيد بن 

 (املعجم الكبري)من  (كنز العمال)م حديث حنوه من تقد قال املؤلف:

عن زيد بن  ،بن حنبل،ومن سنن سعيد بن منصورأمحد للطرباني، ومن مسند 

 ،، وحسب االصطالح عند احملدثني يتعدد احلديث باختالف رواتهأرقم

بأن   صريح من الرسول األكرمفهو حديث آخر فيه ت ،ختالف الفاظهوا

وولداه احلسن  ، طالبأبي  ، وهم علي بناخللفاء من بعده عرتته

  قد عني  وسيمر عليك حديث من النيب ،والدهماأ، و واحلسني

 واحدًا بعد واحد.  فيه امساء خلفائه بعد احلسني
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 احلديث السادس والعشرون

مودة )ليمان القندوزي احلنفي نقل كتاب للشيخ س (ابيع املودةين)يف 

، شهاب اهلمداني بتمامه وكمالهة املري سيد علي بن تأليف العالم ،(0)(القربى

هل أو  اربع عشرة مودة ذكر فيها فضائل النيب كتاب حيتوي على وهو

قال )انه قال: مرياملؤمنني علي أخرج عن أ (3)ويف املودة الرابعة ــ البيت

 .(وانت خليفيت على اميت ،انت تربئ ذميت ،ياعلي : اهلل رسول

يف هذه املودة أحاديث عديدة يف فضل أمري املؤمنني  السيد أخرج قال املؤلف:

أبي  بنا ما يثبت أن أمري املؤمنني علي ويف مجيعه ، طالبأبي  علي بن

واليك األحاديث على حنو  ؛ واالمام بعد النيب ،هو اخلليفة  طالب

 االختصار:

أبي  بنأمكتوبًا: علي  إن يف اللوح احملفوظ حتت العرش : عن علي)

 .طالب أمري املؤمنني

 هذا حجة اهلل فقال: ،علي فأقبل  كنت مع النيب :قال ،وعن أنس

 .على أميت يوم القيامة عند اهلل

أنت سيد يف  :فقال ،اىل علي  نظر النيب :، قالوعن ابن عباس 

الدنيا وسيد يف اآلخرة، من أحبك فقد أحبين، حبيبك حبييب وحبيب اهلل، 

 .والويل ملن أبغضك من بعدي ،وعدو اهلل وعدوك عدوي
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أبشرك ان اهلل تعاىل فقال:  ، دعاني رسول اهلل :قال ،وعن ابن عباس

أن  فإن أردت ،فجعله كفو ابنيت ،أيدني بسيد األولني واآلخرين والوصيني علي

 .، فاتبعهتنتفع

 وإن عليًا ،وارثولكل نيب وصي  : قال رسول اهلل :قال ،وعن بريدة

 .وارثيو ،وصيي

ي متى مس لو علم الناس ان عليًا : رسول اهلل : قالقال حذيفة، وعن

 .املؤمنني وآدم بني الروح واجلسد مسي أمري ،أمري املؤمنني ما أنكروا فضله

 قال: ،متى وجبت لك النبوة ،اهلل يا رسول :قيل :قال ،هريرةأبي  وعن

خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَ] :تعاىلوينفخ الروح فيه، وقال  ،قبل أن خيلق اهلل آدم

بلى، قال  :قالت األرواح (0)[مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ

 .أنا ربكم، وحممد نبيكم، وعلي أمريكم :اهلل تعاىل

أن ال  :على قول  بايعنا رسول اهلل :قال ،وعن عتبة بن عامر اجلهين

فأي من الثالثة  ،إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدًا نبيه، وعليًا وصيه إله

به، فإن اهلل حي ــعليًا  :يعين ــحبوا هذا أ : تركناه كفرنا، وقال لنا النيب

 .نهم واستيحوا منه، فإن اهلل يستحي

ن اهلل تعاىل جعل لكل نيب وصيًا، إ : قال رسول اهلل :قال ،وعن علي 

صي آدم، ويوشع وصي موسى، ومشعون وصي عيسى، وعليًا وجعل شيث و

ذكر  )ثم .وصيي، ووصيي خري األوصياء يف البدء، وأنا الداعي وهو املضيء

 .ول العنوان(أيث الذي ذكرناه يف احلد
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انطلق فادع لي  ،يا أنس : قال رسول اهلل :قال ،وعن أنس :(قال)

أنا سيد  :ت سيد العرب؟ قالألس :فقالت عائشة ،ــعليًا  :يعين ــ سيد العرب

ىل األنصار إ  النيب، فلما جاء أرسلين ولد آدم وال فخر، وعلي سيد العرب

أال أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا  ،يا معشر األنصار :فقال هلم ،فأتوه

وأكرموه  ،هذا علي فأحبوه حليب :قال بلى يا رسول اهلل، :، قالوابعدي

 .(رني بالذي قلت لكم عن اهلل تعاىلفإن جربائيل أم ،لكراميت
 

 احلديث السابع والعشرون
 

ما أخرجه ابن  (0)(ودةينابيع امل)ليمان القندوزي احلنفي يف كتابه الشيخ س أخرج

وهو أربعون حديثًا يف فضائل أمري  ( يف الفصل الثانيالصواعق)مي يف حجر اهليت

 ما هذا نصه: (3)ألربعنيفقال بعد نقله احلديث ا  طالبأبي  املؤمنني علي بن

أيها الناس يوشك أن أقبض يف رواية أنه صلى اهلل عليه وسلم قال يف مرض موته: )

قبضًا سريعًا وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم، أال إني خملف فيكم كتاب اهلل 

 ،هذا علي مع القرآن :فقال ،علي أخذ بيد ثم ،وعرتتي أهل بييت ،عز وجل

 .(فاسأهلما ما أخلفتم فيهما ،احلوض يفرتقان حتى يردا علّيوالقرآن مع علي ال 

،  يف هذا احلديث صراحة بأن العرتة خلفاء الرسول األكرم قال املؤلف:

وهذا  (مع علي علي مع القرآن والقرآن) : وفيه حديث آخر، وهو قوله

أما  لسنة واالمامية رضوان اهلل عليهم،حديث أخرجه مجع كثري من علماء ا

 :ء السنة الذين رووا هذا احلديثعلما
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 أخربني) :قال  ،(0)(فرائد السمطني)احلمويين الشافعي يف كتابه  :فمنهم

عن القاضي  ،احلسن البخاري روايةأبي  بو عبد اهلل حممد بن عمر بنأاالمام 

أمحد بكر أبي  عن احلافظ ،عن العراوي ،القاسم احلرستانيأبي  مجال الدين

أنبأنا السيد أبو  :قال ،أنبأنا احلاكم أبو عبد اهلل :الق ،هقييبن احلسني الب

أبو طالب أنبأنا السيد االمام  :قال ،سيينبن مهدي احلأمحد القاسم حممد بن 

أنبأنا حممد بن  :، قالأنبأنا حممد بن علي العبدكي :قال ،بن احلسني حييى

نا أبو أنبأ :، قاالسهلأبي  سحاق وحممد بنإيعقوب بن  أنبأنا :الق، يزداد

أنبأنا  :حدثين حييى بن يعلى األسلمي، قال :، قالأنبأنا احلرث :، قالعمر

: ، قالبن حوشب، عن شهر أنبأنا عبداهلل بن حنظلة :، قالعمرو بن يزيد

: أنا أبو أنت؟ قال من :لت لهافق ،، إذ استأذن رجلم سلمة أكنت عند 

فدخل  ،أدخل ،ابتبك يا أبا ث مرحبًا :فقالت أم سلمة ، ثابت موىل علي

ر قلبك حني طارت القلوب أين طا ،يا أبا ثابت :تفرحبت به، ثم قال

لقد  ،، والذي نفسي بيدهَتْقوِف :قالت ، تبع علي قال: ،مطائرها

علي مع احلق والقرآن، واحلق والقرآن مع يقول:   مسعت رسول اهلل

 .(علي، ولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض

يث فيه زيادة على املطلوب وقد أخرج الزخمشري يف ربيع هذا احلد قال املؤلف:

 ،علي على أم سلمة ثابت موىل استأذن أبو)ما هذا لفظه:  وقالــ خمطوط  ــاألبرار 

 :؟ قالمطائرهاأين طار قلبك حني طارت القلوب  ،مرحبًا بك يا أبا ثابت :فقالت

علي  :يقول هلللقد مسعت رسول ا ،وفقت، والذي نفسي بيده :قالت ،تبع عليًا

 .(مع احلق والقرآن واحلق والقرآن مع علي، ولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض
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ث ديح (0)(غاية املرام)د هاشم البحراني يف أخرج السي قال املؤلف:

حديث  (3)(اقباملن)اخلوارزمي يف  وأخرج ،احلمويين وحديث الزخمشري معًا

  :وهذا نصه: قالعن شهر بن حوشب مع اختالف،  ،احلمويين مسندًا

 :م رجل فقيلفسّل ،كنت عند أم سلمة :قال ،حدثين شهر بن حوشب)

 ،أدخل ،مرحبًا بأبي ثابت :قالت ،ذرأبي  موىل ،أنا أبو ثابت :من أنت؟ قال

 :قال؟ أين طار قلبك حني طارت القلوب مطائرها :وقالت ،فدخل ورحبت به

إنك مع  ،مة بيدهوالذي نفس أم سل ،وفقت :قالت ،طالبأبي  مع علي بن

علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يقول:   احلق لقد مسعت رسول اهلل

أبي  ، ولقد بعثت ابين عمر وابن أخي عبد اهلل بنيفرتقا حتى يردا علي احلوض

مرنا أن أ  أن يقاتال مع علي من قاتله، ولوال ان رسول اهلل ،أمية وأمرتهما

 .(صف عليأقف يف  نقر يف حجالنا وبيوتنا خلرجت حتى

هر بن حديث ش (2)(املستدرك للصحيحني)رج احلاكم يف أخ قال املؤلف:

 احلفيد، حدثناعبد اهلل بن  أبو بكر حممد أخربنا)حوشب بسند آخر، وهذا نصه: 

 حدثنا (املأمون ،الثقة)عمرو بن طلحة القناد  بن حممد بن نصر، حدثناأمحد 

أبي  عن ،أبو سعيد التيمي حدثين :، قالعن أبيه ،علي بن هاشم بن الربيد

فلما رأيت عائشة  ،يوم اجلمل كنت مع علي  :ذر، قالأبي  ثابت موىل

 ،ند صالة الظهرفكشف اهلل عين ذلك ع ،يدخل الناس دخلين بعض ما ،ةواقف

 ،أم سلمة فلما فرغ ذهبت اىل املدينة فأتيت ، فقاتلت مع أمري املؤمنني
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 :طعامًا وال شرابًا ولكين موىل ألبي ذر، فقالت ني واهلل ما جئت أسألإ :فقلت

حني طارت القلوب أين كنت  :فقصصت عليها قصيت، فقالت ،مرحبًا

 :، قالتحيث كشف اهلل ذلك عين عند زوال الشمس اىل :مطائرها؟ قلت

علي مع القرآن، والقرآن مع علي، يقول:   مسعت رسول اهلل ،أحسنت

 :)أي (.هذا صحيح االسناد ومل خيرجاه .وضاحل لن يتفرقا حتى يردا علّي

 ومسلم(. ،البخاري

يف ذيل احلديث  (التلخيص للمستدرك)أخرج الذهيب يف  قال املؤلف:

 عن ،حدثين أبو سعيد التيمي) :قال ،عن هشام بن الربيد ،تقدم احلديثامل

علي مع  :أنه قال  عن النيب ،عن أم سلمة ،ذرأبي  ثابت موىلأبي 

هذا ) :وقال (.احلوض مع علي، لن يتفرقا حتى يردا علّيالقرآن، والقرآن 

 .(صحيح احلديث

ما أخرجه احلاكم  (0)(كنز العمال)أخرج علي املتقي احلنفي يف  قال املؤلف:

والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا  ،علي مع القرآن)نصه: ما هذا  وقال

 ،ستدركأخرجه احلاكم يف امل :عن أم سلمة( أي ،طس ،ك .علي احلوض

 ، عن أم سلمة.ي يف املعجم األوسطوالطربان

أخرج ) :قال (3)(تاريخ اخللفاء)سيوطي الشافعي يف جالل الدين ال وأخرج 

  اهلل مسعت رسول) :قالت ،عن أم سلمة (وسط والصغرياأل)الطرباني يف 

 .(علي مع القرآن، والقرآن مع علي، ال يفرتقان حتى يردا علي احلوضيقول: 
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احلديث احلادي )قال:  ،(0)(الصواعق)مي يف اهليتبن حجر ا وأخرج 

مسعت رسول  :قالت ،عن أم سلمة (األوسط)أخرج الطرباني يف  :والعشرون

ال يفرتقان حتى يردا علي  ،والقرآن مع علي ،علي مع القرآنيقول:   اهلل

 .(احلوض

 املطبوع (3)(إسعاف الراغبني)شيخ حممد الصبان الشافعي يف ال وأخرجه 

 أخرج حديث ام سلمة أيضًا. ،(2) (نور األبصار)ويف  بهامش نور األبصار،

 

 احلديث الثامن والعشرون
 

الذي طبع ببغداد نقاًل عن  (املناقب الصغري)السيد هاشم البحراني يف  أخرج

قلت لرسول اهلل ) ن سلمان قال:أسعيد اخلدري أبي  يه عنمناقب ابن مردو

 ،سكت عينف ؟يكفمن وص ،لكل نيب وصي :صلى اهلل عليه )وآله( وسلم

 :لبيك، فقال :فأسرعت اليه وقلت ،ا سلماني :فقال ،فلما كان بعد رآني

 :؟ قلتلَتُق َمِل، فقال: يوشع بن نون ،نعم ؟ قلت:تعلم من وصي موسى

وخري من أخلف  ،وموضع سري ،ييفإن وص ال:ق ،ألنه كان أعلمهم يومئذ

 .(طالبأبي  ي بنعل ،ويقضي ديين ،نجز موعديي ،بعدي

 ،سرًا ( وصي موسى ْنَم) :لسلمان  إن لسؤال النيب قال املؤلف:

 ،وأكملهم ،وهو إظهار ان الوصي للنيب يلزم أن يكون اعلم املوجودين من أمته

                                                           

ني حديثًا اليت أخرجها يف فضائل أمري يف مجلة األربع، هـ 0213، طبع مصر سنة 72ص (0)
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وملا عرف  علمية،ألا :وأهم الصفات الالزمة يف الوصي وأتقاهم، ،وأشجعهم

  فقال النيب ،علمهم(أكان  )ألنه :أجابه بقوله  سلمان سبب سؤال النيب

ألن أعلم  ، طالب أبي وموضع سره علي بن ،إن وصيه وخليفته لسلمان

وأخاه علي  ،عمه كان ابن  املوجودين من الصحابة يف حياة الرسول االكرم

وأعلمية أمري املؤمنني من غريه أمر واضح ال حيتاج اىل دليل  ، طالبأبي  بن

 حوال الصحابة الكرام.كل من راجع أاو برهان يعرفه 

 أبي يف حق ابن عمه علي بن  هذا مضافًا اىل ما صرح به النيب 

 أعلم من مجيع أمته. من أنه طالب

ف واخلوارزمي احلنفي يف كتابه املعرأمحد خطب خوارزم املوفق بن أ قال

عن النيب صلى اهلل عليه )وآله( وسلم، أنه  ،عن سلمان  ،(0)(املناقب)بـ

 .(طالبأبي  بعدي علي بنأميت من  أعلم)قال: 

عن  ،مامةأأبي  عن ،للعالمة الكنجي الشافعي (كفاية الطالب)ويف كتاب 

 .(طالبأبي  علي بن ،أعلم أميت بالسنة والقضاء بعدي) :أنه قال  النيب

ألن علم القضاء  (القضاء)من بني األمور   منا اختار النيبإ قال املؤلف:

 .القضاء إال من كان عاملًا جبميع العلوم وال يتمكن من ،أهم العلوم

بني ألميت ما أرسلت وم ،علي باب علمي) : قال (3)(كنز العمال) ويف

، وبابي الذي ييووص ،علي وعاء علمي) : قال وفيه أيضًا ،(به من بعدي

 .(منه أوتى
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علي عيبة ):  قال ،احلديد الشافعيأبي  البن (شرح نهج البالغة)ويف  

 .(علمي

: يأــ  ملا صرت بني يدي ربي) : قال رسول اهلل (0)(ينابيع املودة)ويف  

عليًا، فهو باب  ُهُتْملَّإال َعفما علمت شيئًا  ،وناجاني ،كلمين يف املعراج ــ

 .(علمي

من ) : قال رسول اهلل، احلنفي للخطيب اخلوارزمي (3)(املناقب)ويف  

واىل حييى بن زكريا يف زهده،  ه،ينظر اىل آدم يف علمه، واىل نوح يف فهم أراد ان

 .(طالبأبي  فلينظر اىل علي بن ،واىل موسى بن عمران يف بطشه

عن حممد  ،للقندوزي (ع املودةينابي) احلنفي و للخوارزمي (2)(املناقب)ويف  

يدخل لعاب فمه يف فم علي،   رأى أبو طالب النيب)قال:  ،عببن ك

يا بين  :فقال أبو طالب لعلي ،وحكمةميان إفقال: ما هذا يا ابن أخي؟ فقال: 

 .(ووازره ،أنصر ابن عمك

وكان  يرغب الناس يف تعليم علومه،  كان أمري املؤمنني قال املؤلف:

 .( هذا لعاب رسول اهلل)يقول مشريًا اىل صدره: 

أبي  يف وصف موالنا علي بن (اللدني)يف كتابه  لغزاليوقد أخرج أبو حامد ا

أدخل لسانه يف   إن رسول اهلل : املؤمنني علي قال أمري) ، قال:طالب

 .(لف باب من العلم يفتح من كل باب ألف بابأفانفتح يف قليب  ،فمي

                                                           

 .29ص (0)

 طبعة إيران. 49ص (3)

 .79ص (2)
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 .حديثًا مبعناه (0)(ينابيع املودة)أخرج القندوزي يف  قال املؤلف:

  أخرج يف ضمن حديث مفصل أنه ،لي الشافعيويف مناقب ابن املغاز

انفتح من كل واحد منها ف ،لف باب من العلمأ  علمين رسول اهلل)قال: 

 .(ألف باب

 قال (حلية األولياء)أخرج من  ،لعلي املتقي احلنفي (كنز العمال)ويف 

كل باب يفتح ألف  ألف باب من العلم،  مين رسول اهللعّل): علي

 .(باب

قال:  ،البخرتيأبي  عن ،خلوارزمي احلنفيللخطيب ا (3) (املناقب)ويف 

 متقلدًا ، وعليه مدرعة كانت لرسول اهلل ،صعد املنرب بالكوفة رأيت عليًا)

 ، ويف إصبعه خامت رسول متعممًا بعمامة رسول اهلل ،سيف رسول اهلل

سلوني قبل أن تفقدوني، فقال:  ،وكشف عن بطنه ،فقعد على املنرب ،اهلل

 ، هذا لعاب رسول اهلل ،فإمنا بني اجلوانح مين علم جم، هذا سفط العلم

ت لي وسادة يثن ، فواهلل لوهذا ما زقين رسول اهلل زقا، من غري وحي أوحي الّي

حتى  ،وألهل االجنيل باجنيلهم ،فجلست عليها ألفتيت ألهل التوراة بتوراتهم

وَأَنتُمْ ] ،نزل فيناأصدق علي، قد أفتاكم مبا  :فيقوال ،ينطق التوراة واالجنيل

 .((2)[ونَتَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَالَ تَعْقِلُ

كنز ) ويف ،(4)(ذخائر العقبى)وأخرج هذا احلديث أو ما مبعناه يف  

                                                           

 .72ص (0)

 .33ص (3)

  .44( البقرة :2)

 .32ص (4)
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 .(4)(أسد الغابة)يف  (2)ذلك أيضًا ابن االثري جوأخر .(3) (االستيعاب)و ،(0)(العمال

 .(4)(الغابة
 

 احلديث التاسع والعشرون
 

واملسمى بـ)علي  ،(3)(املناقب الصغري)ني يف السيد هاشم البحرا أخرج

قلت ) قال: ،عن سلمان ،أنس بن مالك عن ،مردويه ب ابنوالسنة( من مناق

حتى  ،ومبن نثق؟ قال: فسكت عين ،نأخذ بعدك عمن : لرسول اهلل

 ،وأخي ،وخليفيت ،إن وصيي ،يا سلمان ، ثم قال:(عشرًا)سألت ذلك 

وينجز  ،يؤدي عين ،طالبأبي  علي بن ،وخري من أخلفه بعدي ،ووزيري

 .(موعدي

ن إــ  وستأتي ،حاديث عديدة مبضمون هذا احلديثتقدمت أ قال املؤلف:

 .أحاديث أخرى مبضمون تؤيد هذا احلديث ــ شاء اهلل تعاىل

 

 احلديث الثالثون
 

للعالمة  (الوسيلة)من كتاب  (املناقب الصغري)السيد البحراني يف  أخرج

بن الفضل بن حممد باكثري املكي الشافعي، أحاديث عديدة فيها أمحد الشيخ 
                                                           

 .413ص /2ج (0)

 .473ص /3ج (3)

( من كتابنا )علي واخللفاء( )ابن عبد الرب يف أسد الغابة( 9( و )ص2ة: جاء يف )صمالحظ (2)

 سهوًا والصحيح )ابن األثري يف أسد الغابة( فليصحح.

 .33ص /4ج (4)

 هـ. 0273طبع يف بغداد سنة  (3)
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 ، خليفة رسول اهلل  طالبأبي  بأن أمري املؤمنني علي بنتصريح 

 تقدم ذكر بعضها، ومنها احلديث اآلتي:من بعده؛  ووصيه

 ،ووزيري ،ن خليليإ :قال  إن رسول اهلل ،عن أنس بن مالك)

أبي  علي بن ،وينجز موعدي ،يقضي ديين ،وخري من أترك بعدي ،وخليفيت

 .(طالب

نس بن مالك بال واسطة يف حق أمري أرواه هذا حديث آخر  قال املؤلف:

جعل ابن   فيه تصريح بأن النيب األكرم  طالبأبي  املؤمنني علي بن

 خليفة له من بعده على أمته.  عمه

 

 احلديث احلادي والثالثون
 

عن  ،(0)( مقتل احلسني)بـاخلوارزمي احلنفي يف تارخيه املعروف  أخرج

سنان  علي بن ، حدثينبن عبداهلل احلافظبن حممد أمحد  حدثنا ،نابن شاذا

عن سلمان بن حممد، عن زياد بن ، بن حممد بن صاحلأمحد عن  ،املوصلي

ــ    سلمىأبي  عن عن سالمة، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ،مسلم

ليلة أسري بي يقول:   رسول اهلل مسعت) :قال ــ بل رسول اهللإراعي 

  .(3)"آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ + ل وعال:قال لي اجلليل ج، السماء اىل

 واملؤمنون. :قلت

 فت يف امتك؟خّل يا حممد،من ،صدقت :قال

                                                           

 .هـ0227، طبع النجف األشرف سنة 93ص /0ج (0)

  .333( البقرة :3)
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 خريها. قلت:

 طالب؟أبي  علي بنقال: 

 يارب. ،نعم :قلت

فشققت لك  ،لعت اىل األرض اطالعة فاخرتتك منهاإني اّط ،: يا حممدقال 

نت أو ،ال أذكر يف موضع إال ذكرت معي، فأنا احملمودف ،أمسًا من أمسائي

له أمسًا من أمسائي، فأنا فاخرتت عليًا،وشققت  ،حممد، ثم اطلعت الثانية

واحلسن  ني خلقتك وخلقت عليًا وفاطمةإ ، يا حممد،وهو علي االعلى

وعرضت واليتكم على أهل  ،واحلسني واألئمة من ولده من سنخ نور من نوري

من جحدها كان ل األرض، فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، والسماوات وأه

لو أن عبدًا من عبيدي عبدني حتى ينقطع او  ندي من الكافرين، يا حممد،ع

، ثم أتاني جاحدًا لواليتكم ما غفرت له حتى يقر بواليتكم ،يصري كالشن البالي

 أحتب أن تراهم؟ يا حممد،

 نعم، يارب. :قلت

 ،وفاطمة ،ذا أنا بعليإ العرش، فالتفت فالتفت عن ميني :لي فقال

 ،وجعفر بن حممد ،وحممد بن علي ،وعلي بن احلسني ،واحلسني ،واحلسن

 ،وعلي بن حممد ،وحممد بن علي ،وعلي بن موسى ،جعفر وموسى بن

، وهو يف يف ضحضاح من نور قيامًا يصلون ،واملهدي ،واحلسن بن علي

 ،هؤالء احلجج : يا حممد،، قاليكأنه كوكب در ــ املهدي :يعين ــ وسطهم

واملنتقم  ،وهو الثائر من عرتتك، وعزتي وجاللي إنه احلجة الواجبة ألوليائي

 .(أعدائيمن 
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ولفظه  ،خربسند آ (املناقب)وارزمي احلديث يف خرج اخلأ قال املؤلف:

 ، وأخرجهر املعنىإال يف كلمات قليلة ال تغّي (مقتل احلسني)يساوي ما يف كتاب 

 .(0)(غاية املرام)ة السيد هاشم البحراني يف العالم

 

 احلديث الثاني والثالثون
 

حدثين فخر ) :قال (3)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد أخرج املوفق بن 

 القضاة جنم الدين أبو منصور حممد بن احلسني بن حممد البغدادي فيما كتب الّي

أبو طالب احلسن بن حممد  لشريف نور اهلدىاالمام ا أنبأنا :، قالمن همدان

أمحد  حدثنا :، قالبن شاذانأمحد  األئمة حممد بن مأما أخربنا :، قاليبالزين

بن أمحد عن  ،علي بن سنان املوصلي حدثنا :قال ،بن حممد بن عبد اهلل احلافظ

عن عبد الرمحن بن  ،عن زياد بن مسلم ،مان بن حممديعن سل ،حممد بن صاحل

راعي رسول  ــ سلمىأبي  عن ،عن سالمة ،بن جابر عن زيد ،يزيد )زيد خ ل(

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله(  :قال ــ اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم

آمَنَ  + :قال لي اجلليل جل جالله ،ليلة أسري بي اىل السماءيقول:  ،وسلم

 ."الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ

 .: واملؤمنونفقلت

 متك؟أمن خلفت من  :يا حممد :، قالقال: صدقت 

 .خريها :قلت
                                                           

 .23ص (0)

 .3ص (3)
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 طالب؟أبي  علي بن قال:

 .يا رب ،نعم :قلت

اني اطلعت اىل األرض اطالعة فاخرتتك منها فشققت لك  ،: يا حممدقال

وأنت  ،فال أذكر يف موضع إال ذكرت معي، فأنا احملمود ،امسًا من أمسائي

 ،وشققت له امسًا من أمسائي ،ها عليًافاخرتت من ،حممد، ثم اطلعت الثانية

 ،وفاطمة ،وخلقت عليًا ،اني خلقتك ، يا حممد،فأنا األعلى وهو علي

وعرضت واليتكم على أهل  ،واألئمة من ولده من نوري ،واحلسني ،واحلسن

ومن جحدها كان  فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، ،السماوات واألرض

ن عبدًا من عبيدي عبدني حتى ينقطع أو لو أ ، يا حممد،عندي من الكافرين

 يقّر ، حتىثم أتاني جاحدًا لواليتكم ما غفرت له ،يصري كالشن البالي

 أحتب ان تراهم؟ ، يا حممد،بواليتكم

 .يارب ،نعم :قلت

 ،واحلسن ،وفاطمة ،فالتفت، فاذا بعلي ،التفت عن ميني العرش فقال:

وموسى بن  ،ر بن حممدوجعف ،وحممد بن علي ،وعلي بن احلسني ،واحلسني

 ،بن عليواحلسن  ،وعلي بن حممد ،مد بن عليوحم ،وعلي بن موسى ،جعفر

املهدي  ــ يعين، يصلون وهو يف وسطهم يف ضحضاح من نور قيامًا ،واملهدي

وهو الثائر من عرتتك،  ،هؤالء احلجج ،: يا حممدوقال، كأنه كوكب دري ــ

 .(أعدائيواملنتقم من  ،يإنه احلجة الواجبة ألوليائ ،وعزتي وجاللي

واختالف  ،إمنا أخرجنا لفظ حديث اخلوارزمي الختالف السند قال املؤلف:

 بعض ألفاظه.
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 احلديث الثالث والثالثون
 

 :، قال(0)(فضائل املرتضى والبتول والسبطني فرائد السمطني يف)يف كتاب 

فخار ن ابة جالل الدين عبد احلميد بن فخار بن معد بالسيد النّس أنبأني)

بروايته  ،والدي السيد مشس الدين شيخ الشرف فخار أنبأنا :املوسوي، قال

جعفر أبي  عن جعفر بن حممد الدورسيت، عن ،عن شاذان بن جربئيل القمي

 ،حدثنا أبي :، قالحممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي رمحة اهلل عليه

 ،يعقوب بن يزيد حدثنا :، قالسعد بن عبد اهلل : حدثناقاال ،وحممد بن احلسن

ن سليم بن عياش، عأبي  ، عن أبان بنعن عمر بن اذينة ،عن محاد بن عيسى

  اهلل لرأيت عليًا صلوات اهلل عليه وآله يف مسجد رسو :قيس اهلاللي، قال

فذكروا قريشًا  ،ومجاعة يتحدثون، ويتذاكرون العلم والفقه ،يف خالفة عثمان

من الفضل،   وما قال فيها رسول اهلل ،وهجرتها ،وسوابقها ،وفضلها

وعلي  ،يف قريش من الفضل )اىل ان قال(  وساق احلديث مبا قال رسول اهلل

 ،وال احد من أهل بيته، فاقبل القوم عليه ،طالب ساكت ال ينطقأبي  بن

 ما مينعك أن تتكلم؟ ،يا أبا احلسن :فقالوا

ال وقد إــ  ش واالنصاراملهاجرين من قري :يعين ــ ما من احليني : فقال 

واألنصار، مبن أعطاكم  ،وقال حقًا، فأنا أسألكم يا معشر قريش ،ذكر فضاًل

 ؟أم بغريكم ،هل بيوتاتكمأو ،أبأنفسكم وعشائركم ؟اهلل هذا الفضل

، وال ال بأنفسنا وعشائرنا ،علينا مبحمد وعشريته بل أعطانا اهلل ومّن :قالوا

 بأهل بيوتاتنا.

                                                           

 .33 باب /0ج (0)
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شر قريش واألنصار، ألستم تعلمون أن الذي نلتم من صدقتم يا مع :قال

 هل البيت خاصة دون غريهم؟ وأن ابن عمي رسولأخري الدنيا واآلخرة منا 

أني وأهل بييت كنا نورًا يسعى بني يدي اهلل تعاىل قبل أن خيلق اهلل  :قال  اهلل

ذلك  وضع  فلما خلق اهلل تعاىل آدم ،عز وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة

وأهبطه اىل األرض، ثم محله يف السفينة يف صلب نوح، ثم  ،ور يف صلبهنلا

وجل ينقلنا يف  ثم مل يزل اهلل عز ، قذف به يف النار يف صلب ابراهيم

ومن األرحام الطاهرة اىل األصالب  ،األرحام الطاهرةاالصالب الكرمية اىل 

 ط.، مل يكن واحد منهم على سفاح قالكرمية من اآلباء واألمهات

قد مسعنا من رسول  ،نعم :حدأهل أفقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر و

 .ذلك  اهلل

ل يف كتابه السابق على أتعلمون أن اهلل عز وجل فّض ،أنشدكم اهلل :ثم قال

أحد   املسبوق يف غري آية، واني مل يسبقين اىل اهلل عز وجل واىل رسول اهلل

 ؟من هذه األمة

 ، نعم.اللهم :قالوا

وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ] :أتعلمون حيث نزلت ،فأنشدكم اهلل :الق

  سئل عنها رسول اهلل (3)[وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ] ،(0)[وَاألَنصَارِ

أفضل أنبياء اهلل وأوصيائهم، فأنا  ،فخرًا ألنبيائه ــ تعاىل ذكره ــ أنزهلا اهلل :فقال

 ؟طالب وصيي أفضل األوصياءأبي  بن ورسله، وعلي

 ، نعم.اللهم :اقالو
                                                           

  .011( التوبة : 0)

  .01( الواقعة : 3)
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ] :أتعلمون حيث نزلت ،فانشدكم اهلل :قال

اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ] :وحيث نزلت (0)[الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ

لَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ واَلَ ] :نزلتوحيث  ،(3)[يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

ؤمنني أخاصة يف بعض امل ،يا رسول اهلل :الناس قال (2)[رَسُولِهِ واَلَ الْمُؤْمِننِيَ وَلِيجَةً

وأن  ،أن يعلمهم والة أمرهم  فأمر اهلل عز وجل نبيه ،أم عامة يف مجيعهم

ونصبين  ،..وحجهم ،وزكاتهم ،يفسر هلم من الوالية ما فسر هلم من صالتهم

ان اهلل أرسلين برسالة ضاق  ،فقال: أيها الناس ،للناس بغدير خم، ثم خطب

أمر  أو ليعذبين، ثم ،غهافأوعدني ألبل ،بها صدري، وظننت أن الناس مكذبّي

أتعلمون أن اهلل عز وجل  ،: أيها الناسفقال ،ثم خطب ،فنودي الصالة جامعة

 ؟وأنا أوىل بهم من أنفسهم ،وأنا موىل املؤمنني ،موالي

 .يا رسول اهلل ،بلى :قالوا 

وال اللهم  ،من كنت مواله فعلي مواله: فقال ،فقمت ،يا علي ،مق :قال

 ؟والء ماذا ،يا رسول اهلل :فقال ،فقام سلمان داه،وعاد من عا ،من وااله

فعلي أوىل به من نفسه،  ،فقال: والء كوالئي، من كنت أوىل به من نفسه

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ] :ذكره فأنزل اهلل تعاىل

ومتام  ،كرب على متام نبوتيأاهلل  :وقال  رسول اهللر فكّب ،(4)[اإلِساْلَمَ دِينًا

                                                           

 .39النساء :  (0)

 .33املائدة :  (3)

  .02( التوبة : 2)

 .2املائدة : (4)
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هذه اآليات  ،فقاال: يا رسول اهلل ،فقام أبو بكر وعمر ،الية عليوو ،دين اهلل

يا رسول  :فيه ويف أوصيائي اىل يوم القيامة، قاال ،بلى :خاصة يف علي؟ قال

يف وخليفيت  ،ووصيي ،ووارثي ،ووزيري ،علي أخي :نهم لنا، قالبّي ،اهلل

ثم تسعة من ولد  ،ثم احلسني ،ثم ابين احلسن ،أميت، وولي كل مؤمن بعدي

 ،ال يفارقونه ،وهم مع القرآن ،ابين احلسني واحدًا بعد واحد، القرآن معهم

 ؟احلوض وال يفارقهم حتى يردوا علّي

 :قد مسعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء، وقال بعضهم ،نعم :لهمك فقالوا

 وأفاضلنا. ن حفظوا أخيارناومل حنفظ كله، وهؤالء الذي ،لتقد حفظنا جل ما ق

صدقتم ليس كل الناس يستوون يف احلفظ، أنشدكم اهلل عز  فقال علي: 

 .ملا قام وأخرب به  وجل من حفظ ذلك من رسول اهلل

، والرباء بن عازب، وسلمان، وأبو ذر، واملقداد، أرقمفقام زيد بن 

قائم على املنرب  ، وهو ل رسول اهللنشهد لقد حفظنا قو :فقالوا ،وعمار

لكم  َبمرني ان انّصأيها الناس إن اهلل عز وجل أوأنت اىل جنبه، وهو يقول: 

والذي فرض اهلل عز وجل  ،وخليفيت ،إمامكم القائم فيكم بعدي، ووصيي

على املؤمنني يف كتابه طاعته، فقرنه بطاعته، وامركم بواليته، واني راجعت 

فأوعدني لتبلغنها او ليعذبين، ايها  ،وتكذيبهم ،النفاقربي خشية طعن اهل 

 ،والصوم ،ها لكم، والزكاةتإن اهلل امركم يف كتابه بالصالة فقد بين ،الناس

واني اشهدكم انها هلذا  ،فبينتها لكم وفسرتها، وامركم بالوالية ،واحلج

البنيه بعده، ثم طالب، ثم قال: )و( أبي  ده على علي بنخاصة، ووضع ي

حتى  ،وال يفارقهم القرآن ،ال يفارقون القرآن ،وصياء من بعدهم ولدهملأل

 ،كممواما ،قد بينت لكم مفزعكم بعدي ،حوضي، أيها الناس يردوا علّي
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طالب، وهو فيكم أبي  وهو أخي علي بن ،وهاديكم ،ودليلكم ،ووليكم

 فان عنده مجيع ما علمين ،وأطيعوه يف مجيع أموركم ،مبنزليت فيكم، فقلدوه

فسلوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده، وال تعلموهم،  ،اهلل من علمه وحكمته

واحلق معهم، ال يزايلونه وال  ،وال تتقدموهم،وال ختلفوا عنهم فانهم مع احلق

 .تقدمت أمساؤهم( نبة الستة الذيحاالص :)اي .يزايلهم، ثم جلسوا

إِنَّمَا ]: ل يف كتابهأيها الناس أتعلمون أن اهلل أنز ثم قال علي: قال سليم:

 ،وفاطمة ،فجمعين (0)[يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا

 ،أهل بييتاللهم هؤالء  ، وقال:علينا كساء ثم القى ،وابين حسنًا واحلسني

الرجس هب عنهم وجيرحين ما جيرحهم، فاذ ،ا يؤملهميؤملين م ،حلميتو

ىل خري، يّف إنت أوأنا يا رسول اهلل؟ فقال:  :وطهرهم تطهريا، فقالت أم سلمة

طالب ويف ابيّن ويف تسعة من ولد ابين احلسني خاصة ليس أبي  ويف أخي علي بن

 ؟معنا فيها أحد غرينا

  فسألنا رسول اهلل ،نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك :فقالوا كلهم

 .فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ ] :أنشدكم اهلل أتعلمون أن اهلل أنزل : قال علي ثم

 عامة هذه أم خاصة؟ ،يا رسول اهلل: نسلما فقال, (3)[اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِنيَ

فخاصة  ،مروا بذلك، وأما الصادقونفعامة املؤمنني ُأ ،ما املأمورونأ قال:

 يوم القيامة.أوصيائي من بعده اىل و ،ألخي علي
                                                           

  .22حزاب:( األ0)

  .009( التوبة:3)
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 ، نعم.اللهم :قالوا 

مل  :يف غزوة تبوك  أتعلمون أني قلت لرسول اهلل ،أنشدكم اهلل قال: 

 ؟خلفتين

إن املدينة ال تصلح إال بي أو بك، وأنت مين مبنزلة هارون من  :فقال

 ، إال أنه ال نيب بعدي.موسى

 .اللهم نعم ا:قالو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ] :نزل يف سورة احلجأتعلمون ان اهلل أ ،أنشدكم اهلل فقال:

يا رسول  :فقال ،سلمان فقام (0)[...ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

الذين  ،وهم شهداء على الناس ،نت عليهم شهيدأهؤالء الذين  ْنَم ،اهلل

عنى بذلك  :براهيم؟ قالإحرج ملة  عليهم يف الدين منومل جيعل  ،اجتباهم اهلل

نهم لنا يا رسول بّي :خاصة دون هذه األمة، قال سلمان (ثالثة عشر رجال)

 ، وأحد عشر من ولدي.وأخي علي،أنا :قالاهلل،

 .اللهم نعم :قالوا

أتعلمون أن رسول اهلل قام خطيبًا مل خيطب بعد ذلك،  ،أنشدكم اهلل قال:

 ،وعرتتي أهل بييت ،إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل ،الناس فقال: يا أيها

 يفرتقاما لن أنه فإن اللطيف اخلبري أخربني وعهد الّي ،فتمسكوا بهما لن تضلوا

يا رسول  :فقال ،بن اخلطاب شبه املغضبفقام عمر  حتى يردا علي احلوض،

 ،ولكن أوصيائي منهم، أوهلم أخي ،ال :أكل أهل بيتك؟ فقال ،اهلل

وولي كل مؤمن بعدي، هو أوهلم،  ،وخليفيت يف أميت ،ووارثي ،ووزيري

                                                           

 .77احلج :  (0)
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ثم ابين احلسني، ثم تسعة من ولد احلسني واحدًا بعد  ،ثم ابين احلسن

احلوض، شهداء اهلل يف أرضه، وحجته على خلقه،  حتى يردوا علّي ،واحد

اع اهلل، ومن عصاهم وخزان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم فقد أط

 عصى اهلل.فقد 

 (عليـ)ثم متادى ب ،قال ذلك  ن رسول اهللأنشهد  :فقالوا كلهم

السؤال فما ترك شيئًا إال ناشدهم اهلل فيه حتى أتى على آخر مناقبه، وما قال 

 .(حقويشهدون انه  ،ونهقكثري، كل ذلك يصد  له رسول اهلل

أخرجه  (حديث املناشدةـ)هذا احلديث الشريف معروف ب قال املؤلف:

ين اخرجوه من علماء السنة والذ ،وعلماء السنة ،مجاعة من علماء االمامية

 كثريون:

 .عليك لفظه وقد مّر( فرائد السمطني) احلمويين الشافعي يف :منهم

  مع اختالف يف اللفظ. (0)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف  :ومنهم

خرجه أ ،(3)(ينابيع املودة)قندوزي احلنفي يف الشيخ سليمان ال: ومنهم

 .مع اختالف يف بعض الفاظه، وزيادات ال توجد فيما أخرجناه ،ناقصًا

 ب الفاخرة.مؤلف املناق :ومنهم

 لفاظ احلديث.أخرج بعض أ (2)(الصواعق)مي يف ابن حجر اهليت :ومنهم

 :وقد أخرجه من علماء االمامية 

                                                           

 .207ص (0)

 .004ص (3)

 .77ص (2)
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تابه خرجه أيضًا يف كأو (0)(العالمة السيد هاشم البحراني يف )غاية املرام

وذكرنا  ،وذكرنا مصادر أحاديثه ،ما علقنا عليه بعد (3)(املناقب)ـالصغري املسمى ب

الثبات كل )علي والسنة( وقد تعرضنا بـومسي  ،مستدركات لبعض أحاديثه

 تب علماء السنة مع تعيني املصادر.مناشدة من ك

 املوفق بنطباء خرجها أخطب اخلأوالذي يقوى يف نظري ان املناشدة اليت  

اليت هي مناشدة اخرى غري املناشدة  ،(2)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد 

 وقد تقدم نقلها منه بألفاظه، واليك نصها: (فرائد السمطني)مويين يف أخرجها احل

مام شهاب الدين أفضل إلأخربني الشيخ ا :أمحدقال اخلطيب املوفق بن )

 )املروزي(ـهلمداني املعروف باحلفاظ أبو النجيب سعد بن عبد اهلل بن احلسن ا

بن احلسن أمحد احلافظ أبو علي احلسن بن  أخربني من همدان: فيما كتب الّي

الشيخ األديب أبو يعلى عبد  خ( فيما أذن لي يف الرواية عنه، أخربنياد )احلّد

اإلمام احلافظ طراز  ، أخربني472عمر بن ابراهيم الطهراني سنة الرزاق بن 

الشيخ االمام  األصفهاني، قال بن موسى بن مروديهأمحد احملدثني أبو بكر 

بهذا احلديث عاليًا  وأخربنا بن عبد اهلل اهلمداني: شهاب الدين أبو النجيب سعد

من اصبهان سنة  االمام احلافظ سليمان بن ابراهيم األصبهاني يف كتابه الّي

د بن بن موسى بن مردويه حدثين سليمان بن حممأمحد بكر أبي  ، عنهـ433

بن زافر  امحد، حدثين يعلى بن سعد الرازي حدثين حممد بن محيد، حدثين

 قال:الطفيل عامر بن وائلة، أبي  عن ،سليمان بن احلرث بن حممد

                                                           

 .243و ص 27ص (0)

 .هـ0273املطبوع ببغداد سنة  (3)

 .09الفصل/  342ص (2)
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عليكم  الحتجن يقول هلم:، ومسعته كنت مع علي يف البيت يوم الشورى

أيها النفر  أنشدكم اهلل ثم قال: .عجمّيكم تغيري ذلكأوال  مبا ال يستطيع عربّيكم

 .يد اهلل قبلوّح مجيعًا، أفيكم أحد

 : ال.قالوا

 هل منكم أحد له أخ مثل جعفر الطيار يف اجلنة مع ،فأنشدكم اهلل قال:

 ؟املالئكة

 ال. اللهم :قالوا

وأسد  ،هل فيكم أحد له عم كعمي محزة أسد اهلل ،أنشدكم اهلل قال:

 ؟غريي ،هداءرسوله سيد الش

 ال. اللهم :قالوا

هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة بنت حممد  ،أنشدكم اهلل قال:

 ؟اجلنة غريينساء أهل  ةسيد

 .ال ،اللهم :قالوا

هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي احلسن واحلسني  ،أنشدكم اهلل قال:

 ؟اجلنة غرييسيدي شباب أهل 

 .اللهم ال :قالوا

م عشر مرات، قّد  هل فيكم أحد ناجى رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل قال:

 ؟واه صدقة قبليبني يدي جن

 ال. اللهم :قالوا
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من كنت  : قال له رسول اهلل ،هل فيكم أحد ،فأنشدكم اهلل قال:

وانصر من نصره،  ،وعاد من عاداه ،مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله

 ؟هد الغائب غرييليبلغ الشا

 .اللهم ال :قالوا

اللهم ائتين بأحب  :د قال له رسول اهللهل فيكم أح ،فأنشدكم اهلل: قال

 فأتاه ،يأكل معي من هذا الطري ،حبًا وأشدهم لك حبًا ولّي ،خلقك اليك والّي

 ؟وأكل معه غريي

 .اللهم ال :قالوا

ألعطني الراية  : قال له رسول اهلل ،هل فيكم أحد ،فأنشدكم اهلل: قال

يرجع حتى يفتح اهلل على ال  ،وحيبه اهلل ورسوله ،غدًا رجال حيب اهلل ورسوله

 ؟ًا غرييإذ رجع غريي منهزم ،يده

 .اللهم ال :قالوا

لوفد بين   هل فيكم أحد قال فيه رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل :قال

 ،وطاعته كطاعيت،أو ألبعثن اليكم رجال نفسه كنفسي ،لتؤمنن :وليعة

 ؟كم بالسيف غريييقتل ،ومعصيته كمعصييت

 ال. اللهم ا:قالو

 كذب من : رسول اهلل )فيه( هل فيكم أحد قال ،دكم اهللفأنش: قال

 ؟غرييزعم أنه حيبين ويبغض هذا 

 ال. اللهم :قالوا

م عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف هل فيكم أحد سّل ،فأنشدكم اهلل: قال
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حيث جئت باملاء اىل  ،وإسرافيل ،وميكائيل ،جربئيل :منهم ،ملك من املالئكة

 ؟رييقليب غرسول اهلل من ال

 ال. اللهم :قالوا

هذه هي املواساة، فقال  :هل فيكم أحد قال له جربئيل، فأنشدكم اهلل قال:

 .؟أنا منكما غرييو :وأنا منه، وقال جربئيل ،نه مينإ : له رسول اهلل

 : اللهم ال.اقالو

ال سيف اال ذو  :هل فيكم أحد نودي من السماء ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟ي غرييعل وال فتى اال ،الفقار

 .اللهم ال :قالوا

 ،تقاتل الناكثني : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟غريي  على لسان النيب ،واملارقني ،والقاسطني

 ال. اللهم :اقالو

إني قاتلت على  : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل قال:

 ؟غريي لقرآنوتقاتل على تأويل ا ،تنزيل القرآن

 ال. اللهم :اقالو

 ى العصر يفهل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صّل ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟وقتها غريي

 .اللهم ال ا:قالو

 أن يأخذ براءة من  هل فيكم أحد أمره رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل قال:
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 إنه ال يؤدي عين :أنزل يّف شيء؟ فقال ،يا رسول اهلل :بكر، فقال أبو بكرأبي 

 ؟ال علي غرييا

 ال. اللهم :قالوا

ال إال حيبك  : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟كافر غرييال وال يبغضك إ ،مؤمن

 ال. اللهم :قالوا

فقلتم  ،وفتح بابي ،أتعلمون أنه تعاىل أمر بسد أبوابكم ،فأنشدكم اهلل قال:

وال فتحت بابه، بل اهلل  ،مما أنا سددت أبوابك : يف ذلك، فقال رسول اهلل

 .وفتح بابه ،بكمسد أبوا

 نعم. اللهم :قالوا

 ،ناجاني يوم الطائف دون الناس  فأنشدكم اهلل أتعلمون أنه :قال

 ؟ انتجاهبل اهلل ،ما أنا انتجيته :فقال : ناجاه دوننا؛فأطال ذلك فقلتم

  نعم. اللهم :فقالوا

 ،احلق مع علي :قال  اهلل لأتعلمون أن رسو ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟يدور احلق مع علي كيف ما دار ،وعلي مع احلق

 نعم. اللهم :قالوا

إني تارك فيكم  :قال  أتعلمون أن رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل: قال

يفرتقا ولن  ،لن تضلوا ما إن متسكتم بهما ،كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت :الثقلني

 ؟يردا علي احلوضحتى 

 نعم. اللهم :اقالو
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حيث هرب من  ــ  هل فيكم أحد قال له رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل ال:ق

 ؟يغري ،واضطجع يف مضجعه ،ففداه بنفسه ؛يفديين بنفسهمن  :ــاملشركني 

 .اللهم ال :قالوا

 ،اىل الرباز حيث دعاكم ،حد بارز عمرو بن ود العامريأهل فيكم  :قال

 ؟غريي

  .اللهم ال :واقال

حيث ،فيكم أحد أنزل اهلل فيه آية التطهري هل  ،فأنشدكم اهلل :قال

 ؟ غريي (0)[إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا]:قال

 .اللهم ال :قالوا

أنت سيد املؤمنني   نشدكم اهلل هل فيكم أحد قال له رسول اهللأف: قال

 ؟ يغري خ ل( )سيد العرب

  .اللهم ال :قالوا

ما سألت اهلل  : قال له رسول اهللهل فيكم أحد  ،فأنشدكم اهلل: قال

 ؟غريي ،شيئًا إال سألت لك مثله

 اللهم ال. :اقالو

لفاظ هذه املناشدة مطابقة ملا يف مناقب اخلوارزمي احلنفي، ويف أ قال املؤلف:

املناقب ) كتابه بعض األلفاظ مطابقة ملا أخرجه السيد هاشم البحراني يف

 ،مناشدة (مثان وعشرين)، وال خيفى أن هذه املناشدة حتتوي على (الصغري

                                                           

 .22األحزاب : (0)
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واليك  ،ومجيعها رويت فيها أحاديث خاصة، أخرجها علماء السنة يف كتبهم

 قال من كتب علماء السنة:ذكرها نوأنا أ ،بعضها

فقد  ؛((عشر مرات)  هل فيكم أحد ناجى رسول اهلل) : ولهأما ق

واالمامية رضوان اهلل عليهم يف كتب التفسري  ،مجاعة من علماء السنة رواه

من سورة )قد  (03( وهي اآلية )33ففي السورة ) أما اآلية املباركة،(0)واحلديث

 .(3)مسع(

 ا روي يف اآلية من كتب أهل السنة:وأما م 

وأخرجه النسفي يف  ،(2)(فرائد السمطني)احلمويين يف ما أخرجه  :فمنها

 وهذا لفظهما:، املطبوع بهامش تفسري اخلازن (4)(مدارك التنزيل)ه تفسري

 بعشر (عشر مرات)أنه ناجى النيب   روي عن علي) :قال احلمويين

، حيدالتو: قال ؟ما الوفاء :فسأل يف األوىل ،دقاتكلمات قدم فيها عشر ص

 .وشهادة أن ال إله إال اهلل

 ؟وما الفساد: ثم قال

 .اهلل عز وجلوالشرك ب ،الكفر: قال

 ؟وما احلققال: 

                                                           

 يف السنة علماء من حديثًا عشر أربعة( املرام غاية) يف البحراني هاشم السيد أخرج وقد (0)

  االمامية. طريق من أحاديث سبعة( 231ص) ويف ،(243ص)

  أي: سورة اجملادلة.( 3)

 .22باب  /0ج (2)

 . 343/ص4ج (4)
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 .ليكإ ذا انتهتوالوالية إ ،والقرآن ،االسالم قال:

 ؟وما احليلة :قلت

 .ترك احليلةقال: 

 ؟وما علّي قال:

 . وطاعة رسوله ،طاعة اهلل قال:

 ؟وكيف أدعو اهلل تعاىلقال: 

 .بالصدق واليقنيقال: 

 ؟وماذا أسأل اهلل تعاىلقال: 

 .العافية قال:

 ؟نجاة نفسيأصنع ل وماذاقال: 

 .وقل صدقًا ،كل حالاًل قال:

 ؟وما السرورقال: 

 .اجلنةقال: 

 ؟وما الراحةقال: 

 . تعاىللقاء اهلل قال:

 .(اآليةفلما فرغ نسخ حكم 

ويف املعنى  ،فيخالف لفظ احلمويين يف اللفظ ،وأما لفظ النسفي يف تفسريه

 :سواء وهو هذا
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ما كان إال ساعة  :وقيل ،ليال كان عشر :ناجاة قيلترخيص امل ان): قال

حد أها هذه آية من كتاب اهلل ما عمل ب : ، وقال عليثم نسخ ،نهار من

 ،فكنت إذا ناجيته ،دي، كان لي دينار فصرفتهوال يعمل بها أحد بع ،قبلي

 (عشر مسائل)تصدقت بدرهم، وسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 :افأجابين عنه

 الوفاء؟  ما قلت: يا رسول اهلل،

 ، وشهادة أن ال إله إال اهلل.التوحيد قال:

 : وما الفساد؟قلت

 لشرك باهلل.وا ،الكفر قال:

 : وما احلق؟لتق

 ذا انتهت اليك.والوالية إ ،والقرآن ،االسالم :قال

 قلت: وما احليلة؟

 .ترك احليلة قال:

 ؟وما علّي :قلت

 ، وطاعة رسوله.طاعة اهلل قال:

 : وكيف أدعو اهلل؟قلت

 ، واليقني.: بالصدققال

 : وما أسأل اهلل؟قلت

 العافية. قال:
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 نفسي؟وما أصنع لنجاة  :قلت

 اًل وقل صدقًا.كل حال قال:

 وما السرور؟ :قلت

 : اجلنة.قال

 : وما الراحة؟قلت

 لقاء اهلل. :قال

 .(فلما فرغت منها نزل نسخها

ة غاي)سنة يف قد ذكرنا ان األحاديث املروية يف اآلية من كتب ال قال املؤلف:

سيد ملا أخرجه ال ،رجنا له حديثًا آخر مستدركًاوقد أخ ،أربعة عشر حديثًا (املرام

 .(غاية املرام)هاشم يف 

كنت مواله  من : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل) : وأما قوله

كتب فيه جملدات  وقد ،(حديث الغدير)فهو اشارة اىل (؛ اخل ...فعلي مواله

 الكتاب ذكر شيء منها. اوال يسع هذ ،خاصة

إئتين بأحب اللهم  :هل فيكم أحد قال له رسول اهلل) : وأما قوله 

 .(اخل ...؟اخللق اليك وإلّي

وقد كتب يف جملد خاص، وأخرج العالمة  (حديث الطري)فهو إشارة اىل  

فيه من كتب  ،ستة وثالثني حديثًا (0)(غاية املرام)يف   السيد هاشم البحراني

وقد أخرجنا له تسعة عشر  ،حاديث فيه من كتب االماميةأومثانية  ،سنةعلماء ال

 ليك من املستدرك:إيثا مستدركًا، وحد

                                                           

 .270ص (0)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

105 

 :عن أنس بن مالك، قال ،للمحب الطربي الشافعي (0)(ئر العقبىذخا)يف 

تين بأحب خلقك اليك ليأكل معي ائاللهم  :فقال ،طري  كان عند النيب)

 ،(3)خّرجه الرتمذي يف جامعه. الب فأكل معهطأبي  فجاء علي بن .هذا الطري

 هدي لرسولُأ :، وأخرجه احلربي، وقال(املصابيح يف احلسان)والبغوي يف 

 .)ثم ذكر احلديث( (.وكان مما يعجبه أكله ،طري  اهلل

أنس بن  عن)بن بكري النجار، وقال: جه االمام أبو بكر حممد بن عمر وخّر

اللهم إتين  ثم قال: ،فسمى وأكل لقمة ،طريًا  لرسول اهلل مُتقّد ،مالك

 :من أنت؟ قال :فقلت ،فأتى علي فضرب الباب .باحب اخللق اليك وإلّي

 ،وقال مثل األوىل ،على حاجة، ثم أكل لقمة  رسول اهلل :قلت ،علي

على   اهلل إن رسول :قلت .علي :من أنت؟ قال :فقلت ،فضرب علي

 :من أنت؟ قال :فقلت ،فضرب علي ،وقال مثل األوىل ،حاجة، ثم أكل لقمة

 :وقال مثل ذلك، قال ،قمةإن رسول اهلل على حاجة، ثم أكل ل :قلت .علي

يا  : عليه وسلمورفع صوته، فقال رسول اهلل صلى اهلل ،فضرب علي الباب

، ثم فلما رآه النيب صلى اهلل عليه وسلم تبسم ،فدخل قال: .افتح الباب ،أنس

اليه  ن يأتيين بأحب اخللقأفاني ادعو يف كل لقمة  ،احلمد هلل الذي جعلك قال:

ويردني  (ثالث مرات)والذي بعثك إني ألضرب الباب  :قال .فكنت أنت ،وإلّي

كنت أحب  :؟ قالددتهمل ر :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال .أنس

ما يالم  :وقال ،، فتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمألنصارمن ا معه رجاًل

 .(لرجل على قومها

                                                           

 .20ص (0)

 .421ص /3ج (3)



  علي والوصية

 

106 

 :اهلل صلى اهلل عليه وسلم هل فيكم أحد قال له رسول) : قولهوأما 

فهذا  ؛(اخل ...؟وحيبه اهلل ورسوله ، ورسولهحيب اهلل ألعطني الراية غدًا رجاًل

وعلماء السنة،  ،حديث مشهور أخرجه علماء التأريخ واحلديث من االمامية

 اليك بعض من ذكره من علماء السنة:و

 (3)(الرياض النضرة)ويف  ،(0)(ذخائر العقبى)احملب الطربي يف  :نهمفم

إن رسول  ،عن سهل بن سعد) ، قال:وما يف الكتاب الثاني تفصيله أكثر ،أيضًا

 ،وحيب اهلل ورسوله ،ألعطني الراية غدًا رجاًل حيبه اهلل ورسوله قال:  اهلل

، فلما أصبح أيهم يعطىات الناس يدوكون ليلتهم فب قال: .تح اهلل على يديهيف

أين  : فقال ،أن يعطاها كلهم يرجو ، الناس غدوا على رسول اهلل

فلما جاء بصق يف  .فأرسلوا اليه قال: ،يشتكي عينيه يا رسول اهلل :قالوا؟ علي

 :فربئ حتى كأنه مل يكن به وجع، واعطاه الراية، فقال علي ،ودعا له ،عينيه

أنفذ على رسلك حتى تنزل  قال: ؟ا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونواهلليا رسول 

 ،هربهم مبا جيب عليهم من حق اهلل فيوأخ ،االسالمثم ادعهم اىل  ،بساحتهم

 .لنعمر اْمخري لك من ان يكون لك ُح ،ن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًاإلفواهلل 

 .(أخرجه مسلم والبخاري يف صحيحهما

  .(2)موارديف أربعة  ،أخرجه البخاري يف صحيحه قال املؤلف:

                                                           

 .73ص (0)

 .هـ0237، طبع مصر سنة 034ص /3ج (3)

 ويف  النيب لواء يف قيل ما باب يف هـ0373 سنة اهلند طبعة(، 210ص/03ج)يف  (2)

 ، علي مناقب باب ويف خيرب، غزوة باب يف( 431ص/02ج) ويف(، 233ص/04ج)

 .رجل يده على أسلم من فضل باب يف( 214ص/أيضًا 03ج) ويف
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 .(0) أربعة موارديف ،وأخرجه يف صحيح مسلم 

، (2)وأخرجه مسلم ،(3)جه البخاريفأخر ،وأما حديث سهل بن سعد

يف حديث آخر غري  ،(4)يوم خيرب يف جامعهوأخرج الرتمذي حديث الراية يف 

 .حديث خيرب

 :وقال ،(3)(غاية املرام)العالمة السيد هاشم البحراني يف وقد ذكره  ،هذا

ورواه علماء االمامية يف ثالثة  ،رواه علماء السنة يف مخسة وثالثني حديثًا)

، وال خيفى على أهل الفضل أن املؤلف قد أخرج تسعة وثالثني حديثًا (أحاديث

 (.املرام ةغاي)من علماء السنة يف  مستدركًا ملا رواه السيد

 :ليعةلوفد بين و  هل فيكم أحد قال فيه رسول اهلل) : وأما قوله

ومعصيته  ،اعته كطاعيتوط ،لتؤمنن او ألبعثن اليكم رجاًل نفسه كنفسي

 مشهور. فهو حديث (؛اخل ...؟كمعصييت

واليك ما رواه  ،واالمامية يف كتبهم ،قد رواه علماء السنة ال املؤلف:ق

 :علماء السنة

 ،ذرأبي  أخرج بسنده عن ،للكنجي الشافعي (2)(كفاية الطالب)اب ففي كت 

ليهم رجل كنفسي إأو ليبعثن  ،لينتهني بنو وليعة:  قال رسول اهلل) :قال

                                                           

 .233وص روايتني، يف 234ص/ أيضًا 3ج) ، ويفهـ0237 سنة مصر طبع( 013ص/3ج)( يف 0)

 .214/ص03ج (3)

 .234/ص3ج (2)

 .هـ0201طبع اهلند سنة  ،420/ص3ج (4)

  .423ص (3)

 .هـ0232، طبع النجف األشرف سنة 033ص (2)
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 إال وكف عمر يف فما راعين ،ويسيب الذرية ،فيقتل القاتلة ،ينفذ فيهم أمري

 .وال صاحبك أعين ،ما إياك أعين :تمن تعين؟ قل حجري من خلفي، قال:

خيصف نعل رسول   وعلي قال: .خاصف النعلقال: فمن تعين؟ قال: 

 .(اهلل

قال  ،يان بن الصلتريف عيون األخبار عن ال) قال: (0)(ينابيع املودة)ويف 

اآلية املباركة اليت يف املباهلة ــ نفس يف  :يأــ  نفسنا(أ: عنى اهلل من )الرضا 

اليهم او البعثن  ،لينتهني بنو وليعة : ومما يدل على ذلك قول النيب علي،

 .(فهذه خصوصية ال يلحقهم فيه بشر ــ. البطأبي  علي بن :يعين ــ كنفسي رجاًل

 ن رسولأ (املناقب)ويف  (املسند)بن حنبل يف أمحد خرج )أ :قال يضًاأوفيه 

او ألبعثن اليكم رجاًل كنفسي ميضي فيكم  ،لتنتهني يا بين وليعة: قال  اهلل

هو  :وقال ،فأخذ بيده ،فالتفت اىل علي .ويسيب الذرية ،مري، يقتل املقاتلةأ

 اخلوارزمي املكي احلنفيأمحد خرجه املوفق بن )أ :، ثم قال(مرتني .هذا

حاديث من عدة أيف ضمن مخسة  (3)(رجح املطالبأ)خرجه يف أ، و(بلفظه

 .كتب

كذب من زعم  : حد قال فيه رسول اهللأهل فيكم ) : ما قولهأو 

 .(اخل ...؟هذا انه حيبين ويبغض

فساد ) :حتت عنوان ،(2)(البكفاية الط)نجي الشافعي يف كخرجه الأفقد 

بو أ خربنا)أ :قال (، مع بغض علي  دعوى من زعم انه حيب الرسول

                                                           

 .32ص (0)

 .493ص (3)

 .031ص (2)
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 ،رزوريعن املبارك بن احلسن الشه (،دمشقـ)عبد اهلل األزجي بأبي  احلسن بن

بو أحدثنا  ،بن احلافظخربنا ابو عبد اهلل حممد أ، البغداديأمحد خربنا علي بن أ

أبو  بن علي بن خلف، حدثنا حسني األشقر، حدثناحدثنا حممد  ،ذر الباغندي

أبي  دخل علي بن :عن أم سلمة، قالت ،جعفرأبي  عن ،عن جابر ،غيالن

ه حيبين ويبغض أنكذب من زعم :  ، فقال النيب طالب على النيب

رواه  ،عال،هذا حديث حسن )، ثم قال: (طالب ــأبي  ــ أي: علي بن .هذا

 .((فمناقب االشرا)التكرييت يف 

مع حب   أنه ال جيتمع بغض علي األحاديث املروية يف قال املؤلف:

 .ال يسع هذا الكتاب ذكرها ،كثرية  النيب

هل فيكم أحد سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف من ) : وأما قوله 

 :فقد ذكره مجع كثري من علماء السنة(؛ اخل... ؟الئكة منهم جربئيل وميكائيلامل

 .(0) (املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد بن  املوفق :ممنه

 .(3)(تذكرة اخلواص)سبط أبن اجلوزي يف  :ومنهم

 ،بسنده( مناقب اخلوارزمي)ففي  ، (2)(بىقذخائر الع)احملب الطربي يف  :ومنهم

من  : اهلل ملا كان ليلة بدر قال رسول) :قال ، عن علي ،عن احلرث

ثم أتى  ،فاحتضن القربة ،فقام علي ،نهفأحجم الناس ع ،املاء يستقي لنا من

 ،وميكائيل ،لمة فاحندر فيها، فأوحى اهلل اىل جربئيلظبعيدة القعر م بئرًا
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هلم لغط يذعر  ،فهبطوا من السماء ،تأهبوا لنصرة حممد وحزبه ،وإسرافيل

إكرامًا  ،فلما مروا بالبئر سلموا عليه من أوهلم اىل آخرهم ،)مذعر( من مسعه

 .(وتبجياًل

باملعنى،  يظهر من الفاظ هذا احلديث ان فيه حتريفًا او نقاًل ال املؤلف:ق

تفسري )من  (0)(غاية املرام)يف   ما أخرجه السيد هاشم البحراني :ويؤيد ذلك

 قال: ،خرج باسناده عن حممد بن احلنفيةأ ،تأليف أحد علماء السنة (الفلكي

ملاء حني سكت أصحابه عن عليًا يف غزوة بدر أن يأتيه با  بعث رسول اهلل)

إيراده، فلما أتى القليب ومأل القربة وأخرجها جاءت ريح فهرقته، ثم عاد اىل 

القليب فمألها فجاءت ريح فهرقته، وهكذا يف الثالثة، فلما كانت الرابعة مألها 

 :أما الريح األوىل:  ، فقال رسول اهللوأخربه خبربه  فأتى النيب

لف من أميكائيل يف  :ئكة سلموا عليك، والريح الثانيةلف من املالأفجربائيل يف 

ف من املالئكة سلموا ألاسرافيل يف  :املالئكة سلموا عليك، والريح الثالثة

: وقد روى أبو صاحل (قال) (،ما أتوك إال ليحفظوك)ويف رواية : قال .عليك

ثالث ة واحدة ثالثة آالف منقبة وللي سناده عن الليث أنه كان يقول: لعلي يفإب

 ، فقال:ذكر أبياتًا للحمريي عليه الرمحة ثم ،مناقب
 

ــة وســــــلم جرب ــال ليلــــ  يــــــل وميكــــ

 

ــاه   ــه وحيــــ ــا  عليــــ ــرافيل مغربــــ  ســــ

ــتقي    ــاء يسـ ــدة جـ ــه يف وهـ ــاطوا بـ  أحـ

 

 وكـــان علـــى الـــف بهـــا قـــد حتزبــــا      

 ثـــــــالث آالف مالئـــــــك ســــــــلموا   ذ

 

ــا   ــى ورحبـــ ــاهم وحيـــ ــه فأدنـــ  (عليـــ

 
 

بن أمحد حديثًا آخر من مسند  (غاية املرام)ثم أخرج السيد البحراني يف 

                                                           

 .220ص (0)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

111 

قال رسول  ،ملا كانت ليلة بدر)قال:   عن علي ،حنبل باسناده عن احلرث

احلديث كما  ...(.فقام علي ،فأحجم الناس .يستقي لنا من املاءمن  : اهلل

 ارزمي.تقدم نقله من مناقب اخلو

 ،م بدرملا كان ليلة يو) :قال ،(0)(ذخائر العقبى)وأخرجه احملب الطربي يف 

فأحجم الناس، فقام علي فاحتضن  .من يستقي لنا من املاء : قال رسول اهلل

 فأوحى اهلل عزوجل اىل ،فأتى بئرًا بعيدة القعر مظلمة، فاحندر فيها ،قربة

فهبطوا من  ،وحزبه  تأهبوا لنصرة حممد ،واسرافيل ،وميكائيل ،جربيل

سلموا عليه من عند فلما حاذوا البئر  ،السماء هلم لغط يذعر من مسعه

 .((املناقب)يف أمحد أخرجه  .إكرامًا وتبجياًل ،آخرهم

قال:  ،(3)(ذكرة اخلواصت)بن اجلوزي يف كتابه االعالمة سبط  وأخرجه

اهلل بن  عبد حدثنايف الفضائل: أمحد قال  :م املالئكة عليهيحديث يف تسل)

سعيد بن  ، حدثنابراهيم النهشليإاسحق بن  ، حدثناسليمان بن األشعث

 ،عن احلرث ،اسحق اهلمدانيأبي  عن ،حيبرأبو جارود ال ، حدثناالصلت

من يستقي لنا من  : قال رسول اهلل ،ملا كانت ليلة بدر قال:  عن علي

ثم أتيت قليبًا بعيد القعر  ،فاحتضنت قربة ،فقمت ، قال:فأحجم الناس ،املاء

تأهبوا  ،واسرافيل ،ائيلوميك ،فأوحى اهلل اىل جربئيل ،فاحندرت فيه ،مظلمًا

فلما  ،فهبطوا من السماء هلم دوي يذهل من مسعه ،وحزبه  لنصرة حممد

 .إكرامًا وتبجيال وتعظيمًا ،آخرهمند من ع وقفوا وسلموا علّي ،وا القليبحاذ

 .(وذكره أرباب املغازي: (قال)
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 .لفظ روي يف الباب فىأو ابن اجلوزيان لفظ سبط  قال املؤلف:

  ،هذه هي املواساة :قال له جربئيل ،هل فيكم أحد:) وأما قوله

 .(اخل ...؟وأنا منه ،نه مينإ : فقال

وقد  ، والتاريخ،هذه القضية مشهورة ذكرها أرباب احلديث فيقول املؤلف:

ه من واالمامية، أما من روا،روي احلديث بعبارات خمتلفة يف كتب علماء السنة

 :علماء السنة

إمنا ) :قال (0)(تذكرة خواص األئمة)احلنفي يف زي اجلو بنسبط ا :منهمف

يف أمحد فذكر  ،يف يوم أحد .أنا منهو ،علي مين : قال رسول اهلل

، فداه  ملا قصد صاحب لواء املشركني يوم أحد رسول اهلل ، قال:الفضائل

 ، ومحل على صاحب اللواء فقتله، فنزل جربئيل ،بنفسه  علي

وأنا  ،علي مين:  واساة، فقال رسول اهللان هذه هلي امل ال: يا حممد،فق

  .(وأنا منكما : فقال جربئيل .منه

 ( أيضًا.املغازي)وذكره حممد بن اسحاق يف  :قال

ن جربيل أذكر )قال:  (3)(ذخائر العقبى)الطربي الشافعي يف احملب  :ومنهم

لوية يوم أحد، اب األصحأملا قتل علي  :قال ،رافعأبي  عن : من علي

انه  : فقال له النيب ،ان هذه هلي املواساة ،يا رسول اهلل : يلقال جرب

يف أمحد خرجه أ .ول اهللوانا منكما يا رس : فقال جربيل .وانا منه ،مين

 .((املناقب)
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  يف ختصيص علي ،(0)(الطالب ةكفاي)الكنجي الشافعي يف  :ومنهم

ملا كان ) :قال ،رافعأبي  عن ،رج بسندهخأثم  .وأنا منه ،ي مينعل : بقوله

 .امحل عليهم : فقال لعلي ،ر من قريشاىل نف  يوم أحد نظر النيب

هم، ثم نظر اىل مجاعة من توفرق مجاع ،أمية املخزومي فحمل فقتل هاشم بن

وقتل  ،وفرق مجاعتهم ،فحمل عليهم .امحل عليهم :فقال لعلي ،قريش

 ،محل عليهما : فقال لعلي ،فالن اجلمحي، ثم نظر اىل نفر من قريش

 فقال له جربئيل ،يؤبن لبن عامر أمحد ، وقتل فرق مجاعتهم ،فحمل عليهم

فقال  .وأنا منه ،نه مينإ : هذه املواساة، فقال النيب :ــ ي للنيبأــ 

 .وأنا منكما يا رسول اهلل :جربئيل

قلت: هذا سياق ابن عساكر يف كتابه وطرقه، ورواه ايضًا  :(نجيكالثم قال )

 جاء علي :قال  أن يف حديث جابر، غري عن النيب ،بن عبد اهللعن جابر 

 ــ واهلل ــ هذه :فقال جربئيل ؟أذهب ،يا رسول اهلل :فقال ،يواجد  النيب

فقال  .انه مين وأنا منه ،يا جربئيل : املواساة يا حممد، فقال رسول اهلل

 .(نا منكماأو :جربئيل

 ( للشريف النسيب.الفوائد)خرجه من  ذكره احلافظ اخلطيب البغداي فيما قلت:

ه أخرج احلديث من نإف ،(3)(كنز العمال)لي املتقي احلنفي يف ع :ومنهم

 .سواء (الذخائر)لطرباني ولفظه ولفظ احملب الطربي يف ل (املعجم الكبري)

ال سيف اال ذو  :نودي من السماء )فيه(حد أهل فيكم :) وأما قوله

 .(ال اللهم) :قالوا (؟غريي ،الفقار وال فتى اال علي
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 امشهورة ذكرهمعروفة   هذه املنقبة لعلي أمري املؤمنني فيقول املؤلف:

ذكره من علماء السنة فهم  من ، فاماعلماء التاريخ واحلديث من السنة واالمامية

 :مجاعة

كفاية )الكنجي الشافعي يف حممد بن يوسف بن حممد القرشي  :منهم

ث بتسعة طرق مسندًا، ولفظ احلديث يف مجيعها خرج احلديأنه إف ،(0)(الطالب

 :واحد، واليك لفظ واحد

بقول   يف ختصيص علي ،أخرجه بسنده يف الباب التاسع والستني :منها

 .وال فتى إال علي ،ال سيف إال ذو الفقار :السماءوندائه من  ،يوم بدر ِكَلامَل

 )ثم ذكر طرقه(.

جعفر أبي  عن ،طريف احلنظليما رواه بسنده املتصل عن سعيد بن  :ومنها

 (:رضوان)نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له ) قال: ، حممد بن علي

 .(ف إال ذو الفقار وال فتى إال عليال سي

ر كذ): قال (3)(الرياض النضرة)الشافعي يف كتابه احملب الطربي  :ومنهم

 :قال ،جعفر حممد بن عليأبي  عن (،صاصه بتنويه امللك بامسه يوم بدراخت

: ال سيف إال ذو الفقار وال (رضوان)نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له 

 .(عرفة العبدي خرجه احلسن بنأ .فتى إال علي

ولفظه وما أخرجه  ،أيضًا (2)(ذخائر العقبى)وأخرجه يف كتابه  قال املؤلف:

 .( سواءالرياض النضرة)يف 
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 .(0)ن جرير الطربي يف تارخيه الكبرياب :ومنهم

 .(3)احلديد يف شرحه لنهج البالغةأبي  ابن :ومنهم

 .عند ذكره غزوة أحد (الكامل)ابن األثري يف  :ومنهم

 .(2)(فرائد السمطني)مويين الشافعي يف براهيم بن حممد احلإ :ومنهم

قال: ، (4)(األئمة صتذكرة خوا)سبط ابن اجلوزي احلنفي يف  :ومنهم

ي دافع اللواء نإ : قال رسول اهللف ،صاب الناس شدة وجهد يف غزوة خيرب)أ

)الرتديد  ال يرجع حتى يفتح او يفتح اهلل على يديه ،غدًا اىل رجل حيبه اهلل ورسوله

  اهلل ملا صلى رسول ،فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدًا :قال ،الراوي(من 

 :قال ، عليًاثم دعا  ،فدعا باللواء والناس يف مصافهم ،قام قائمًا ،الفجر

 وهو يرجتز ويقول: (مرحب)ز اليه من خيرب فرب
 

 نــــي مرحــــب أقــــد علمــــت خيــــرب   

 

ــرب    ــل جمــــ ــالح بطــــ ــاكي الســــ  شــــ

ــت تلـــــــــهب    ــوث أقبلـــــــ  إذا الليـــــــ

 

ــرب   ــا اضــــ ــًا وحينــــ ــن احيانــــ  أطعــــ

 
 

 : فأجابه علي
 

ــدرة  )) ــي حيـ ــتين أمـ ــذي مسـ ــا الـ  أنـ

 

 كليــــــث غابــــــات كريــــــه املنظــــــرة 

ــورة   ــديد القســ ــذراعني شــ ــل الــ  عبــ

 

 فــــرةضــــرب بالســــيف وجــــوه الكأ 
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 ةرضـــــرب غـــــالم ماجـــــد حـــــزو   

 

ــندرة أ  ــل السـ ــيف كيـ ــيلكم بالسـ  ((كـ

 
 

وجئت برأس  : قال علي، بالسيف فقتله (مرحب)ثم ضرب رأس 

كذا وقعت هذه  ودعا لي. ،بذلك رَُّسَف ، اىل بني يدي رسول اهلل (مرحب)

 .الرواية

أيضًا انهم مسعوا تكبريًا من  (الفضائل)يف  بن حنبلأمحد وذكر  :(قال)

 وقائاًل يقول: ،يف ذلك اليوملسماء ا
 

ــا ــيف إال ذو الفقــــــــ   ال ســــــــ

 

 وال فتــــــــــــى إال علــــــــــــي ر 

 
 

 فاذن له فقال: ،أن ينشد شعرًا ،فاستأذن حسان بن ثابت رسول اهلل
 

 ربيـــــــل نـــــــادى معلنـــــــًاج

 

 والنقــــــع لــــــيس مبنجلــــــي 

ــلمون قــــد    ــدقواأواملســ  حــ

 

 حــــــول الــــــنيب املرســــــل   

  ال ســـــــيف إال ذو الفقـــــــا   

 

ــى إ ر  ــيوال فتـــــــ  ال علـــــــ

 
 

 :املصراع ابعد هذ حدويف رواية أ :(قال)
 

 فـــــــــإذا نـــــــــدبتم هالكـــــــــا  

 

 (0)فـــابكوا الـــويف أخـــا الـــويف    

 
 

 .وأبا طالب ،يعين محزة

 ال سيف اال ذو الفقار. ة:فوا لفظضّعقد  :فإن قيل :(قال)

انها كانت يف  :وحنن نقول ،ن الواقعة كانت يف يوم أحدأالذي ذكروه  قلنا:

 م يف يوم أحد.وال كال (الفضائل)بن حنبل يف أمحد ر ذك يوم خيرب، وكذا

                                                           

 ( مسندًا عن حممد ابن اسحاق بن يسار.014ذكر هذا البيت أيضاً اخلطيب اخلوارزمي يف املناقب )ص( 0)
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طلحة حامل لواء أبي  بن طلحة  ملا قتل علي :قالفإن ابن عباس  

سناد هذه إيف  :ال سيف إال ذو الفقار، قالوا :ح من السماءيصاح صا ،املشركني

يرب ما يوم خأ قال: ،ًان شيعيكا :، وقالوافيه َملُِّكُت ،الرواية عيسى بن مهران

 .(واألول أصح ،ان ذلك كان يوم بدر :ماء، وقيللفلم يطعن فيه أحد من الع

وال  ءامورواته من العظ، تقدم القول بأن النداء كان يف يوم بدر قال املؤلف:

وال  ،أهل العلم جمال يف الطعن عليهم، وكأن الذي طعن يف احلديث ليس من

وقالوا  ،عديل حيث صرحواهل اجلرح والتأمعرفة له باالصطالح املعروف عند 

ال يوجب عدم جواز األخذ به،  ،ان الضعف يف احلديث املروي يف الفضائل

 : يك نص كالمهموال

مي يف كتابه )تطهري اجلنان واللسان عن اخلطور والتفوه ابن حجر اهليت قال

 : ا نص كالمهما هذ، (0) سفيان(أبي  بثلب معاوية بن

ان احلديث  :واحلفاظ ،واالصوليون ،طبق عليه ائمتنا الفقهاءأالذي )

كما انه بامجاع من يعتد به حجة يف فضائل  ،الضعيف حجة يف املناقب

 ،وال مطعن حلاسد ،عمال، وإذا ثبت انه حجة يف ذلك مل تبق شبهة ملعاندألا

 ،وان يرده اىل إهابه ،بل وجب على كل من فيه أهلية أن يقر هذا احلق يف نصابه

  .(..ني.ونزعات املبطل ،ضلنيامل وان ال يصغي اىل ترهات

ال يوجب عدم  ،إذا كان الراوي حلديث الفضائل شيعيًا ،فعليه قال املؤلف:

او  ،بل االوىل أن جنمع بني احلديثني ،والطعن فيه لكونه شيعيًا ،األخذ به

  جربئيل أو من ،ال مانع من القول بأن النداء من السماء :فنقول ،حاديثاأل
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بكون والقول  ،ألن احلديث وارد يف مجيع تلك املوارد ر وأحد؛يف خيرب وبد كان

 ،، وال يلزم انكار أمر ضروريالن يف تلك املوارد كلها ال يوجب احملذلك كا

 .يرتفع الشك واالشكال ،وبالرجوع اىل مجيع األحاديث املروية يف الباب

نك تقاتل إ : فيكم أحد قال له رسول اهلل هل:) هوأما قول 

 .(واملارقني ،والقاسطني ،لناكثنيا

 ،وحرب صفني ،من الوقائع املشهورة حرب اجلمل فقد قال املؤلف:

يف حرب   طالبأبي  وقد حارب أمري املؤمنني علي بن ،وحرب النهروان

وحارب يف صفني أهل  ،الناكثني لبيعته وهم طلحة والزبري وأعوانهما اجلمل

روان اخلوارج وهم املارقون وحارب يف النه ،الشام وأمريهم وهم القاسطون

وقد  ، كرمبأمر الرسول األ  من الدين اإلسالمي، حاربهم األمري

 ،ووصيه ،ابن عمه  أخربه بأنه حياربهم وهم له ظاملون، وإخبار النيب

ذكره  ،بأنه سيحارب هؤالء الفرق الثالث أمر معروف مشهور ،وخليفته

ا ذكره علماء السنة يف كتبهم ليك مإعلماء التاريخ واحلديث يف مؤلفاتهم، و

 :وهم مجاعة

يف كتابه  ،وارزمي احلنفياخلأمحد أخطب اخلطباء املوفق بن  :منهم

ثم  ،وهم الناكثون ،يان قتال أهل اجلمليف ب :الفصل الثاني): قال (0)(املناقب)

ذكر رسول  :قال سعيد اخلدري،أبي  ، عنهارونأبي  عن ،أخرج حديثًا مسندًا

أسألك  :، وقال فبكى علي ، قال:ما يلقى من بعده  لعلي  اهلل

يا  قال: .ليهإال دعوت اهلل لي ان يقبضين ا ،وحبق صحبيت ،حبق قرابيت منك
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على ما  ،رسول اهلل فقال يا قال: .اهلل ألجل مؤجل تسألين أن أدعو ،علي

 ثم أخرج حديثًا آخر مسندًا عن (.يف الدين (حداثعلى )اإل ؟ قال:أقاتل القوم

 :ن أقاتلأ  اهلل رسول لّيإعهد  :قال نهأ  عن علي ،سعيد التميميي أب

 :من الناكثون؟ قال ،يا أمري املؤمنني :فقيل له .واملقارقني ،والقاسطني ،الناكثني

 .(اخلوارج، والقاسطون أهل الشام الناكثون أهل اجلمل، واملارقون

رت بقتال ِمُأ) قال: ، عن علي ،عن سعد بن عبادة (0)وفيه أيضًا 

 احلديث. .(واملارقني ،والقاسطني ،الناكثني :ةثالث

  ذكر النيب) قال: ،جعدةأبي  أخرج بسنده عن سامل بن (3)وفيه أيضًا 

ال نظري يا محرياء ا:  فقال، فضحكت عائشة ،خروج بعض أزواجه

إن وليت من  ،يا أبا احلسن فقال: ،طالبأبي  ، فالتفت اىل علي بنهي تكونني

 .(فارفق بها ،يئًاأمرها ش

اىل   أخرج مجاعة من علماء السنة حديث معاهدة النيب قال املؤلف:

 :حيارب الناكثني والقاسطني واملارقني ان  علي

اىل   فإنه أخرج معاهدة النيب ،(2)(االستيعاب)ابن عبد الرب يف  :نهمم

ىل خبروج عائشة ا  يف حماربة الطوائف الثالث، وذكر إخبار النيب  علي

 .(4) حرب علي
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  فإنه أخرج إخبار النيب ،(0)(كنز العمال)علي املتقي يف  :منهمو

، وخبروج عائشة على اجلمل  مبحاربة طلحة والزبري يوم اجلمل عليًا

وأن  ،الرفق بعائشة ليمن ابن عمه ع  لنيبومطالبة ا ، وحماربتها عليًا

من مسند  .تها كالب احلوأبحداكن إذا نبحإكيف ب : قال، ها اىل املدينةيرّد

 ة(.عن عايش ،ومستدرك احلاكم ،أمحد

 بينك وبني عائشة أمر، قال:سيكون ) : قال لعلي  وفيه أيضًا أنه

يف  .إذا كان ذلك فارددها اىل مأمنها ال، ولكن :قالفأنا أشقاهم يا رسول اهلل؟ 

 رافع(.أبي  للطرباني، عن ،واملعجم الكبري ،مسند أمحد

 ،دهذا احلديث أيضًا من مسند أمح (كنز العمال)املتقي يف  واخرج علي 

 .رافعأبي  عن ،ومن مسند البزار

فإذا اختلف  :، قيلدوروا مع كتاب اهلل حيثما دار) : قال( 3)وفيه أيضًا

 ،طالب فالزموهاأبي  أنظروا الفئة اليت فيها علي بن الناس فمع من نكون؟ قال:

 عن حذيفة(. ،نييف املستدرك للصحيح احلاكم .فإنه يدور مع كتاب اهلل

والقرآن مع  ،حاديث صرحية يف أن عليًا مع القرآنأتقدمت  قال املؤلف:

أخرجه يف لك األحاديث، ويؤيد احلديث الذي ، وهذا احلديث يؤيد ت علي

 ،ببسنده عن شهر بن حوش (2)(املناقب)ما أخرجه اخلوارزمي يف  (كنز العمال)

 أبو ثابت موىل :، فقيل: من أنت؟ قالفسلم رجل ،كنت عند أم سلمة) :قال

: أين فرحبت به، فقالت ،فدخل ،أدخل ،بأبي ثابت مرحبًا :ذر، قالتأبي 
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،  طالبأبي  مع علي بن ، قال:رهايطار قلبك حني طارت القلوب مطا

  رسول اهلل لسمعت ،وفقت للهدى، والذي نفس أم سلمة بيده قالت:

، لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض ،آن مع عليوالقر ،علي مع القرآنيقول: 

فأمرتهما بأن يقاتال مع  ،أميةأبي  ولقد بعثت ابين عمر وابن أخي عبد اهلل بن

حجالنا أو يف  أمرنا أن نقر يف  من قاتله، ولوال أن رسول اهلل  علي

 .(طالبأبي  ت حتى أقف يف صف علي بنبيوتنا خلرج

ان  :عن ابن مسعود)قال:  ،(0)(النضرة الرياض)ربي يف احملب الط :ومنهم

يا أم  : فقال رسول اهلل ،فجاء علي ،أتى منزل أم سلمة  رسول اهلل

 ذلك احلاكم(. أخرج .واملارقني من بعدي ،والناكثني ،هذا قاتل القاسطني ،سلمة

أبي  وعن)قال:  ،(3)(ئر العقبىاذخ)وأخرجه احملب الطربي يف  قال املؤلف:

تقتلهم أوىل  ،مترق مارقة من الناس : رسول اهللقال  :قال ،سعيد

أتى منزل   إن رسول اهلل :وعن ابن مسعود ، قال:الطائفتني باهلل عز وجل

 ،قاتل القاسطني هذا ،يا أم سلمةفقال رسول اهلل:  ،فجاء علي ،أم سلمة

 .(احلاكم أخرجهما .بعديواملارقني من  ،والناكثني

أحاديث  (2)ميين يف كتاب الغديرة األأخرج العالمة احلج قال املؤلف:

 عديدة، فراجعها.

ني قاتلت على إ : فيكم أحد قال له رسول اهللهل ) : وأما قوله 

 .؟(غريي ،نت على تأويل القرآنأل وتقات ،تنزيل القرآن
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  طالبأبي  أخرج هذه املنقبة ألمري املؤمنني علي بن فيقول املؤلف:

 :ةسنالمجاعة من علماء 

ذكر اختصاصه بالقتال ) :قال (0)(النضرة حملب الطربي يف )الرياضا :منهم

 ،سعيد اخلدريأبي  عن ،على تنزيله  على تأويل القرآن كما قاتل النيب

كما  ،إن فيكم من يقاتل على تاويل القرآنيقول:   مسعت رسول اهلل :قال

أنا  :قال عمر ،ال؟ قال: أنا هو يا رسول اهلل ،أبو بكر :، قالتنزيله على قاتلت

نعله  وكان أعطى عليًا .ال، ولكن خاصف النعل: هو يا رسول اهلل؟ قال

فخرج  ، كنا جلوسًا ننتظر النيب :قال ،خيصفها، أخرجه أبو حامت، وعنه

ف عليًا خيصفها، فخّل ،فقمنا معه، فانقطعت نعله ،علينا من بعض بيوت نسائه

ان  :وقمنا معه، فقال ثم قام ينتظره ،ومضينا معه ، فمضى رسول اهلل

فاستشرفنا وفينا أبو  ،منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله

وكأنه  :قال ،فجئنا نبشره :، قالولكن خاصف النعل ،ال :فقال بكر وعمر،

 .(قد مسعه

 عن: )وهذا لفظه ،(3)الطربي يف ذخائر العقبى أيضًاوأخرجه  قال املؤلف:

إن منكم من يقاتل  :يقول  مسعت رسول اهلل :الق ،سعيد اخلدريأبي 

أنا هو يا رسول اهلل؟  :، قال أبو بكركما قاتلت على تنزيله ،على تأويل القرآن

 .أعطى عليًا نعله خيصفها، وكان ولكن خاصف النعل يف احلجرة ،ال :لقا

 .(أبو حامت أخرجه
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ولفظه ولفظ  ،(0)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق بن  :ومنهم

 ب الطربي يف الرياض النضرة سواء.احمل

مسعت ) :قال ،سعيدأبي  عن (3)(كنز العمال)علي املتقي يف  :منهمو

لت على كما قات ،إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن يقول:  رسول اهلل

. ــ عليًا :يعين ــ ولكنه خاصف النعل ،ال :قال أبو بكر وعمر؟، قيل: تنزيله

 .سعيد(أبي  عن ،ص ،حل،ك ،هب ،ع ،حم

ذر أبي  عن) ، قال:وفيه زيادات مهمة ،(2)أيضًا املناقبوأخرج احلديث يف 

أن  ،والذي نفسي بيده ، قال:وهو ببقيع الغرقد  كنت مع رسول اهلل :قال

كما قاتلت املشركني على  ،القرآنفيكم رجاًل يقاتل الناس من بعدي على تاويل 

الناس حتى يطعنوا  فيكرب قتلهم على ،إله إال اهلل تنزيله، وهم يشهدون أن ال

 ،وقتل الغالم ،ويسخطوا عمله كما سخط موسى أمر السفينة ،على ولي اهلل

هلل رضى  ،واقامة اجلدار ،وقتل الغالم ،وإقامة اجلدار، وكان خرق السفينة

 فردوس الديلمي. يف :يأالديلمي(  .وسخط ذلك موسى

لصحاح الستة، ولفظه ولفظ احملب الطربي البغوي يف شرحه على ا :ومنهم

 . كلمتنيإال يف ،سواء (الرياض النضرة)يف 

 :فإنه أخرج أحاديث عديدة ،(4)(سد الغابةُأ)ابن االثري يف  :ومنهم 

 .املتقدم نقله سعيد اخلدريأبي  حديث منها:
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أمرنا رسول ) ، قال:سعيد اخلدريأبي  هارون عنحديث رواه أبو  ومنها:

أمرتنا  ،اهلل يا رسول :فقلنا ،واملارقني ،والقاسطني ،ال الناكثنيبقت  اهلل

 .(ل عمار بن ياسرَتْقطالب، معه ُيأبي  مع علي بن :بقتال هؤالء فمع من؟ فقال

بقتل   أمرنا رسول اهلل) ، قال:أيوب األنصاريأبي  حديث ومنها:

 .(واملارقني ،والقاسطني ،الناكثني

مسعت عليًا ) :قال ،ن علي بن ربيعةع ،حديث سعيد بن عبيد ومنها:

 ،الناكثنيقاتل أن أ  رسول اهلل لّيإد عِهعلى منربكم هذا يقول: 

 .(واملارقني ،والقاسطني

حتى صلى العصر يف عليه الشمس  ْتدَّفيكم أحد ُر هل) : وأما قوله 

 .؟(وقتها غريي

علماء مجاعة من   ان هذه املنقبة ذكرها ألمري املؤمنني فيقول املؤلف:

 :السنة

نقاًل  (0)(أرجح املطالب)احلنفي يف كتابه  العالمة عبيد اهلل آمر تسري :منهم

 (مشكل اآلثار)بن اجلوزي احلنفي، وعن ألسبط  (تذكرة اخلواص)عن 

، مساء بنت عميسأكلهم عن  ،وعن ابن مندة ،للطحاوي، وعن ابن شاهني

 وعن ،أمساء بنت عميسبسنده عن  (املناقب)ثم قال: وأخرجه ابن مردويه يف 

وهو مل يصل  ،ورأسه يف حجر علي كان يوحى اليه  إن النيب) :هريرةأبي 

 :؟ قالياعلي أصليت : فقال له رسول اهلل ،العصر حتى غابت الشمس

فاردد عليه  ،نه كان يف طاعتك وطاعة نبيكإ اللهم :فقال رسول اهلل ،ال
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فوقفت على  ،بعدما غربت ،ثم رأيتها طلعت ،فرأيتها غربت :، قالتالشمس

 .(وذلك يف الصهباء ،اجلبل

 ،(0)(تذكرة خواص األئمة)بن اجلوزي يف اأخرج احلديث سبط  قال املؤلف:

 :عن الطحاوي أنه قالثم نقل  ثم ذكر أن بعض من ال خربة له باحلديث ضعفه،

: ال ينبغي ملن سبيله العلم التخلف عن حديث (3)] يقول [ بن صاحلأمحد كان )

صحيح أن الشمس وقد ثبت يف ال :، ثم قالات النبوةألنه من عالم ،اءأمس

و أ ، حبست ليوشع بن نون، وال خيلو أما أن يكون ذلك معجزة ملوسى

أقرب اليه من يوشع   فضل وعليأ  فإن كان ملوسى فنبينا حممد ،ليوشع

 ؛فضل من يوشعأ  ف ان عليًاموسى، وان كان معجزة ليوشع فال خالاىل 

ميت أعلماء :  ن يكون كواحد من علماء االمة، وقد قالأحواله أدنى أ ألن

 .(احلديث ثابتفعلم أن  .سرائيلإين ياء ببكأن

حديث مشهور كتب فيه   حديث رد الشمس ألمري املؤمنني قال املؤلف:

وذكره أكثر علماء احلديث يف كتبهم  علماء السنة واالمامية مؤلفات خاصة،

 :ء السنة الذين ذكروا حديث رد الشمساملعتربة، ومن علما

مي احلنفي يف كتابه املشهور اخلوارزأمحد ة أخطب اخلطباء املوفق بن مالعال

فإنه أخرج حديثني مسندين يف الباب، واليك احلديث حبذف  ،(2)(املناقب)ـب

كان  :عن أمساء بنت عميس قالت ، عن فاطمة بنت احلسني) :السند

فلم يصل العصر حتى  ، رأسه يف حجر علييوحى اليه، و  رسول اهلل

                                                           

 .النجف األشرف ةطبع 33ص (0)

  وهي موجودة يف املصدر.، طبوعيف امل ة( غري موجود3)

 .إيران ةطبع 342و ص 343ص (2)
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 :، فقال النيبال :؟ فقالصليت يا علي : غربت الشمس، فقال له النيب

 :، قالت أمساءالشمس فاردد عليه ،لكواللهم إنه كان يف طاعتك وطاعة رس

 . حتى صلى أمري املؤمنني ،ثم قد طلعت بعد ما غربت ،ربتفرأيتها وقد غ

وهذا  ،جعفر الطحاويأبي  عن ،يثًا آخر مسندًاثم ذكر حد قال املؤلف:

، بن صاحلأمحد  ، حدثناأخربني علي بن عبد اهلل بن حممد بن املغرية)نصه: 

عن أمه أم  ،عن عون بن حممد ،حممد بن موسى ، أخربنيفديكأبي  ابن حدثنا

ثم أرسل عليًا  ،صلى بالصهباء  أن النيب :عن أمساء بنت عميس ،جعفر

رأسه يف حجر   فوضع النيب ،العصر  وقد صلى النيب فرجع ،يف حاجة

اللهم إن عبدك :  النيب فلم حيركه حتى غابت الشمس، فقال ، علي

فطلعت حتى  :قالت أمساء ،حتبس بنفسه على نبيك فرد عليه شرقهااعليًا 

ثم  ،فتوضأ وصلى العصر  وقفت على اجلبال وعلى األرض، ثم قام علي

 بهاء يف غزوة خيرب. شمس، وذلك بصغابت ال

مي الشافعي يف ابن حجر اهليت  من ذكر رد الشمس لعلي ومن مجلة

ان الشمس ردت عليه ملا كان رأس  و من كراماته الباهرة) :الق ،(0)(الصواعق)

فما سرى  ،وعلي مل يصل العصر ،يف حجره الوحي ينزل عليه  النيب

نه كان يف طاعتك اللهم ا:  فقال النيب ،إال وقد غربت الشمس عنه

 .(فطلعت بعد ما غربت ،فاردد عليه الشمس ،وطاعة رسولك

 ضي يف الشفاء، وحسنهوحديث ردها صححه الطحاوي، والقا :(قال)

 .إنه موضوع :وردوا على مجع قالوا ،وتبعه غريه ،شيخ اإلسالم أبو زرعة

 فال فائدة لردها يف حمل املنع. ،وزعم فوات الوقت بغروبها :(قال)
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ك العصر أداء خصوصية ادرإكذلك  ،كما ان ردها خصوصية :قولبل ن

 .وكرامة

سنة الذين رووا حديث الشمس سبط ابن اجلوزي احلنفي لعلماء ا ومن مجلة

 رجح املطالب(أ)وقد تقدم لفظه فيما نقلنا من كتاب  )تذكرة خواص األئمة(يف 

أمحد ما ذكره ، يوشعوالدليل على أن عليًا أفضل من ) :(0)وقال يف آخر كالمه

عن  ،عن أخيه عيسى ،ليلىأبي  عن ،بسنده (الفضائل)يف كتاب  بن حنبل

 ،حزقيل مؤمن آل فرعون :الصديقون ثالثة) : قال رسول اهلل قال: ،أبيه

وحزقيل كان نبيًا  :(قال)، وهو أفضلهم ،طالبأبي  وعلي بن ،وحبيب النجار

على أنبياء بين   يفدل على فضل عل ،سرائيل مثل يوشعإمن أنبياء بين 

 :لصاحب بن عباديقول ا الشمس لعلي : ويف وقوف(قال) ؛سرائيلإ
 

ــي  ــوالي علـــــــــــ ــن كمـــــــــــ  مـــــــــــ

 

ــوغى حتمـــــــــــي لظاهـــــــــــا     والـــــــــ

 مــــــــن يصــــــــيد الصــــــــيد فيهــــــــا    

 

ــاها    ــني انتضــــــــــ ــا حــــــــــ  بالظبــــــــــ

ــوم     ــل يــــــــ ــه يف كــــــــ ــن لــــــــ  مــــــــ

 

ــاها   ــات ال تضــــــــــــــــــ  وقعــــــــــــــــــ

ــروس   ــرب ضـــــ ــم حـــــ ــم وكـــــ  كـــــ

 

 ســـــــــــــد بـــــــــــــاملرهف فاهـــــــــــــا   

 اذكـــــــــــــروا أفعـــــــــــــال بـــــــــــــدر   

 

 ســـــــــواها لســــــــت أبغـــــــــي مــــــــا   

ــد   ــزوة أحـــــــــــ ــروا غـــــــــــ  أذكـــــــــــ

 

 انـــــــــــــه مشـــــــــــــس ضـــــــــــــحاها 

ــنني    ــرب حــــــــــ ــروا حــــــــــ  أذكــــــــــ

 

 إنـــــــــــــــه بـــــــــــــــدر دجاهــــــــــــــــا   

 أذكــــــــــروا األحــــــــــزاب قــــــــــدماً   

 

ــراها    ــث شـــــــــــــ ــه ليـــــــــــــ  إنـــــــــــــ
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 أذكــــــــــــروا مهجــــــــــــة عمــــــــــــرو

 

ــجاها   ــا شــــــــــ ــف أفناهــــــــــ  كيــــــــــ

ــراءة   ــر بــــــــــــ ــروا أمــــــــــــ  أذكــــــــــــ

 

ــا   ــن تالهـــــــــ ــدقوني مـــــــــ  واصـــــــــ

 أذكـــــــــروا مـــــــــن زوجـــــــــه الـــــــــز 

 

 هـــــــــراء قـــــــــد طابـــــــــت ثراهـــــــــا 

ــارون   ــة هـــــــــــ ــه حالـــــــــــ  حالـــــــــــ

 

ــا ملو  ــى فافهماهـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــ

ــي   ــب علــــــــــــ ــى حــــــــــــ  أعلــــــــــــ

 

ــفاها    ــوم ســــــــــ ــين القــــــــــ  المــــــــــ

ــالة  ــاس صــــــــــــــــــ  أول النــــــــــــــــــ

 

 جعـــــــــــل التقــــــــــــوى حالهــــــــــــا  

ــه   ــمس عليــــــــــــــــ  ردت الشــــــــــــــــ

 

ــناها   ــاب ســـــــ ــا غـــــــ ــد مـــــــ  (بعـــــــ

 
 

ندوزي ومن مجلة من أخرج احلديث الشيخ سليمان الق قال املؤلف:

 ،عميس أمساء بنت ن)إ :(مجع الفوائد)قال يف  ،(0)(ينابيع املودة)احلنفي، يف 

فرجع  ،ثم أرسل عليًا يف حاجة ،صلى الظهر بالصهباء  ن النيبإ :تقال

علي ، فنام فلم حيركه فوضع رأسه يف حجر علي ،العصر  وقد صلى النيب

ن عبدك عليًا احتبس بنفسه على إاللهم  : حتى غابت الشمس، فقال

فطلعت عليه الشمس حتى وقفت على  :، قالت أمساءعليه الشمسفرد  ،نبيك

ثم غابت الشمس  ،فتوضأ وصلى العصر ،وقام علي ،وعلى األرض اجلبال

 .(بالصهباءوذلك 

أمحد واملوفق بن  ،واحلمويين ،أيضًا ابن املغازلي وأخرج) :قال

أوحى اهلل  :قالت ،عن أمساء بنت عميس ،اخلوارزمي، وهم مجيعًا باالسناد

 ،عنهسرى  فلما ،فسرته علي بثوبه حتى غابت الشمس ،اىل نبيه فتغشاه الوحي

 شغلت عنها بك، ،ال يا رسول اهلل :؟ قالصليت العصر ،يا عليقال: 
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فرجعت حتى بلغت  :، قالت أمساءاللهم اردد الشمس اىل علي: فقال

 ،سعمي وأمساء بنت ،أن أم سلمة (االرشاد): ويف كتاب (قال)، حجرتي

 ،وغريهم من مجاعة الصحابة  ،وأبا سعيد اخلدري ،وجابر بن عبد اهلل

فلما تغشاه الوحي  ،إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يف منزل :قالوا

وصلى علي صالة  ،فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس ،توسد فخذ علي

اللهم أردد الشمس  :العصر باالمياء، فلما أفاق صلى اهلل عليه وسلم، قال

 فصلى علّي ،عليه الشمس حتى صارت يف السماء وقت العصر فردت ،لعلي

 فانشأ حسان بن ثابت: ،ثم غربت ،العصر
 

 وقـــد يـــا قـــوم مـــن مثـــل علـــي 

 

 ردت عليه الشـمس مـن غائـب    

ــهره    أخــــــو رســــــول اهلل وصــــ

 

ــاحب  ــدل بالصــــ  واألخ ال يعــــ

 
 

 .حنوه ،عن آبائه  ،عن الباقر ،وفيه أيضًا

مساء بنت أعن  ،ج الطحاوي يف مشكل احلديثخّر (الشفاء) ويف :(قال) 

صلى اهلل عليه وسلم كان يوحى اليه ورأسه يف  ن النيبأ :طريقنيعميس من 

 : فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول اهلل ،حجر علي

ن كان يف طاعتك إاللهم  : فقال رسول اهلل ،ال :؟ قالأصليت يا علي

ثم رأيتها  ،فرأيتها غربت :أمساء ، قالتفاردد عليه الشمس ،وطاعة رسولك

، قفت على اجلبال واألرض وذلك بالصهباء يف خيربوو ،طلعت بعدما غربت

ورد  ،شق القمر حديث :أيــ وهذان احلديثان  :ــ أي صاحب الشفاء ــ قال

 ،جعفر الباقرأبي  عن (املناقب)ويف  :(قال)، اتهما ثقاتوور ،ثابتان ــ الشمس

سار  ،النهروان من قتال  ملا رجع أبي: قال  عن جده احلسني ،عن أبيه
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وقد خسفها  ،هذه أرض خمسوفة :ض بابل وحضرت صالة العصر، فقاليف أر

جويرية بن مسهر  :وال حيل لوصي نيب أن يصلي فيها، قال ــ ثالثًاــ اهلل 

 ،اىل ان قطعنا أرض بابل  العبدي: تبعت مبائة فارس أمري املؤمنني

وقال:  ،فتوضأ ،فأتيته املاء ،آتيين املاء :فنزل وقال لي ،والشمس غربت

وقد غربت  ،كيف نصلي العصر :ن للعصر، فقلت يف نفسيأّذ ،ياجويرية

ــ  إذا أنا يف االقامة حتركت شفتاهو ،فأقمت ،أقم ، وقال لي:نتالشمس؟ فأّذ

فلما فرغنا  ،وصلينا وراءه ،رجعت الشمس وإذا ــ  شفتا أمري املؤمنني أي

اشتبكت طشت ماء،ومن الصالة غابت الشمس بسرعة كأنها سراج وقعت يف 

 .(وقال لي: أذن للمغرب يا ضعيف اليقني ،النجوم، والتفت الّي

  أن الشمس ردت ألمري املؤمنني ،يظهر من حديث املناقب قال املؤلف:

خالفته  ، ومرة بعد وفاته يف عصر مرة يف حياة الرسول األكرم مرتني:

خرج أ ،(0)(صفني)يف كتاب  د ذلك ما أخرجه نصر بن مزاحمويؤيالظاهرية، 

 ،يف أرض بابل أسري  كنت مع علي) :عن عبد خري، قال ،باسناده

، فجعلنا ال نأتي مكانًا إال رأيناه أقبح من اآلخر وحضرت صالة العصر، قال:

، وقد كادت الشمس أن تغيب ،حتى أتينا على مكان أحسن ما رأيناه قال:

رها من فرجعت الشمس كمقدا ،فدعا اهلل ، قال:فنزلت معه ،فنزل علي قال:

 .(ثم غابت ،صالة العصر

مرتني ما ذكره   ويؤيد رجوع الشمس ألمري املؤمنني قال املؤلف:

 :اسالبن عب قيل) :قال ،أخرج بسنده عن جماهد ،(3)(املناقب)وارزمي يف اخل
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ذكرت واهلل أحد الثقلني، سبق  :طالب؟ فقالأبي  ما تقول يف علي بن

السبطني، وهو أبو  يعتني، وأعطيالقبلتني، وبايع الب وصلى بالشهادتني،

السبطني احلسن واحلسني، وردت له الشمس مرتني، بعد ما غابت عن الثقلني، 

رد السيف تارتني، وهو صاحب الكرتني، فمثله يف األمة مثل ذي القرنني، جو

 .( طالبأبي  ذاك موالي علي بن

ديث مخسة أحا (املناقب)أخرج اخلوارزمي يف رد الشمس يف  قال املؤلف:

تساوي ما تقدم نقله يف اللفظ واملعنى، وقد عني تاريخ رد الشمس علماء 

 (احباملص)ويف  (،النصف األول من شوال)االمامية، ففي تقويم الشيعة أنه يف 

 (.النصف من شوال أو السابع عشر منه)أنه كان يف   للكفعمي

حفظه اهلل  على أهل العلم وطاليب احلق ان العالمة احلجة األميين وال خيفى

حديث رد الشمس وما قيل فيه من األنكار واالثبات،  ،(0)(الغدير)ذكر يف كتابه 

 الع التام فلرياجعه ففيه الكفاية.فمن أراد االط

اء السنة مما أخرجه عل (3)(غاية املرام)د هاشم البحراني يف وقد ذكر السي 

 .يف ضمن مخسة عشر حديثًا (رضوان اهلل عليهم)واالمامية 

أبي  أن يأخذ براءة من  فيكم أحد أمره رسول اهلل هل:) ا قولهوأم

 .؟(بكر

مشهورة   طالبأبي  هذه املنقبة ألمري املؤمنني علي بن فيقول املؤلف:

 :نةمن ذكره من علماء الس اأملماء السنة واالمامية مجيعًا، أخرجها ع

                                                           

 .040ــ ص 032ص /2ج (0)

 .223ص ــ 233ص (3)
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 .(0)البخاري يف صحيحه :فمنهم

  .(3)بن حنبل يف مسندهأمحد  :ومنهم

 .فسريه لسور القرآنالرتمذي يف جامعه عند ت :ومنهم

 ملا) :، قالعن علي ،أخرج بسنده عن حبيش :(2)مسند أمحدليك ما يف إو

فبعثه بها ليقرأها  ،دعا النيب أبا بكر ، نزلت عشر آيات من براءة على النيب

أدرك أبا بكر فحيثما حلقته فخذ  :فقال ، على أهل مكة، ثم دعاني النيب

 ،فلحقته باجلحفة ، قال:واقرأها عليهم ،واذهب به اىل أهل مكة ،الكتاب منه

نزل  ،يا رسول اهلل :فقال ، ورجع أبو بكر اىل النيب ،فأخذت الكتاب منه

فقال: لن يؤدي عنك إال أنت أو  ،ولكن جربئيل جاءني ،ال :يّف شيء؟ قال

 .(كرجل من

 .(4)الطربي يف تفسريه :ومنهم

أخرج بسنده عن انس بن  ،(3)(الدر املنثور)دين السيوطي يف ال جالل :منهمو

  ئيلافأتى جرب ،أبا بكر برباءة اىل املوسم  بعث رسول اهلل) :قال ،مالك

حتى  ،ثرهإفبعث عليًا على  ،أو رجل منك ،انه لن يؤديها عنك إال أنت :فقال

 .(على الناس يف املوسم فقرأها ،فأخذها ،حلقه بني مكة واملدينة

                                                           

 .هـ0373، طبع اهلند سنة 301ص /09و ج 20ص /0ج (0)

 303/ص2، ويف ج399/ص3، ويف ج221ص و 030ص و 031و ص 2/ص0ج (3)

 .332وص

  .030ص /0ج (2)

 .401ص /0ج (4)

 .301ص /2ج (3)
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وأخرج  ،حديث الباب (0)(مغاية املرا)خرج السيد هاشم البحراني يف أوقد  

 ،من علماء السنة ثالثة وعشرين حديثا، ومن علماء الشيعة ستة عشر حديثًا

 واستدركنا له مثانية أحاديث.

ال حيبك اال مؤمن وال  :هل فيكم أحد قال له رسول اهلل:) وأما قوله

 .؟(غريي ،يبغضك إال كافر

أخرج علماء السنة واالمامية هذا احلديث أو ما مبعناه يف كتبهم،  املؤلف: فيقول

 ،عن عبد اهلل ،عن زر ،بسنده (3)(كفاية الطالب)الكنجي الشافعي يف فقد أخرج 

 .من مل يقل علي خري الناس فقد كفر : قال رسول اهلل :، قالعن علي

خري : علي يقول  مسعت النيب ويف رواية له عن حذيفة قال: :(قال)

 .من أبى فقد كفر ،البشر

فمن  ،علي خري البشر : قال رسول اهلل رواية عن جابر قال:ويف  :(لقا)

 .أبى فقد كفر

فقالت: ذاك خري  ،عن عليسألت عائشة  :ويف رواية عن عطا قال :(قال)

 .(كفاية الطالب)انتهى ما يف  .(ال يشك فيه إال كافر ،البشر

ما ندري ما نصنع ) :نقاًل عن الشعيب انه قال (قباملنا)وذكر اخلوارزمي يف 

 .ضناه كفرناوان أبغ ،ن أحببناه افتقرناإ،  بعلي

قال  قال: ،طالبأبي  عن علي بن ،بن حبيشعن زر  ،بسنده (2)(وفيه)

 .ال حيبك إال مؤمن تقي، وال يبغضك إال فاجر رديء : رسول اهلل

                                                           

 423ص ــ 421ص (0)

 .009ص (3)

 .333ص (2)
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من زعم يقول:   اهلل مسعت رسول :قال عبد اهلل بن مسعود (0)(وفيه)

 .فهو كاذب ليس مبؤمن ،أنه آمن بي ومبا جئت به وهو يبغض عليًا

، أخرجوا مجيعًا، (4)(بىقذخائر الع)ويف  ،(2)(كنز العمال)ويف  :(3)(وفيه)

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه ) :قالت ، فاطمة بنت رسول اهلل عن السيدة

، وبعد حب عليًا يف حياتهأمن  ،حق السعيد ،ان السعيد كل السعيد :وسلم

 .(موته

 :لعلي  يف ضمن حديث مفصل قال ضًاللخوارزمي أي (3)(املناقب)ويف 

وان عدوك يف  ،وحمبك يف اجلنةإن اهلل عز وجل أمرني أن أبشرك أنت وعرتتك )

 .(وال يغيب عنه حمب لك ،ال يرد احلوض مبغض لك ،، يا عليالنار

قال ) قال: ، عن علي ،(2)(النضرة الرياض)احملب الطربي يف  وأخرج

إنه لعهد  ،وبرأ النسمة ،والذي فلق احلبة :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . إال مؤمن وال يبغضين اال منافقال حيبين النيب األمي صلى اهلل عليه وسلم: انه

 .(مسلم وأبو حامت هأخرج

سلم كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و) :قالت ،عن أم سلمة  وفيه

 .(الرتمذيأخرجه  .وال يبغضه مؤمن ،ال حيب عليًا منافق :يقول

                                                           

 .43ص (0)

 .47ص (3)

 .411ص/2ج (2)

 .93ص (4)

 .77ص (3)

 .304ص/3ج (2)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

135 

واحملب الطربي يف  ،(0) (احملاسن واملساوي)البيهقي يف  وأخرج ذلك أيضًا

 ،(2)(تذكرة خواص األئمة)زي احلنفي يف وسبط ابن اجلو ،(3)(الرياض النضرة)

 ،(3)(كنز العمال)وعلي املتقي يف  ،(4)(مطالب السؤول)ن طلحة الشافعي يف واب

 :قال ، عن علي ،ماجة وسنن ابن ،وسنن النسائي ،مع الرتمذيمن جا

 .(، وال يبغضك إال منافقإال مؤمنال حيبك  ،يا علي : قال رسول اهلل)

 ،أم سلمة عن ،(3243بعبارات خمتلفة، ففي احلديث الـ) (2)وأخرجه أيضًا 

  .( حيبك منافقال يبغضك مؤمن، وال :لعلي  قال رسول اهلل) :قالت

ال  : قال رسول اهلل)قالت:  ،عن أم سلمة ،(3242ويف احلديث )

 .عم عن أم سلمة(، ش عن أم سلمة  .يبغض عليًا مؤمن، وال حيبه منافق

ال ) قال لعلي:  انه (صحيح مسلم)أخرج من ( 3247ويف احلديث الـ)

 .م عن علي( .اال منافق كوال يبغض ،حيبك اال مؤمن

عن أم  (،املعجم الكبري)أخرج الطرباني يف ) :قال ،(3243ث الـ)ويف احلدي 

ب عن أم ط .وال يبغضه اال منافق ،إال مؤمنال حيب عليًا قال:   أنه ،سلمة

 سلمة(.

أحاديث عديدة يف  (7)(الغدير)أخرج العالمة احلجة األميين يف  قال املؤلف:

                                                           

 .39ص/0ج (0)

 .304ص/3ج (3)

 .03ص (2)

 .07ص (4)

 .033ص/2ج (3)

 .033ص (2)

 .037ــ ص033ص/2ج (7)
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 : قوله وهو ،ورىيوم الش  املوضوع كلها تثبت ما أنشده أمري املؤمنني

 .(وال يبغضك اال كافر ،ال مؤمنإال حيبك )

وفتح  ،أتعلمون أنه تعاىل أمر بسد أبوابكم ،فأنشدكم اهلل) : وأما قوله

 .؟(فقلتم يف ذلك ،بابي

ور واملعروف، هبقوله هذه االشارة اىل االمر املش  أراد فيقول املؤلف:

املسجد إال بابه وباب علي  األبواب اليت كانت شارعة يف  سد النيب :وهو

الشافعي  املغازلي ابن (مناقب)ففي ، مجعنيأابن عمه صلى اهلل عليه وعليهم 

من خري الناس  :قلت البن عمر) :قال ،عن نافع موىل ابن عمر ،خرج بسندهأ

خريهم  :وقال ،، ثم استغفر اهللم لكأال  ،ما أنت وذا :بعد رسول اهلل؟ قال

 :قال من هو؟ :وحيرم عليه ما حيرم عليه، قلت ،ل لهبعده من كان حيل له ما حي

لك يف هذا وقال له:  ،طالب، سد أبواب املسجد وترك باب عليأبي  علي بن

 ،تقضي ديين ،ووصيي ،وأنت وارثي ،املسجد ما لي، وعليك فيه ما عليَّ

 .(وحيبين ،وتنجز عدتي، وتقتل على سنيت، كذب من زعم انه يبغضك

يثبت  ،ديث الشريف عالوة على أنه يثبت املطلوبهذا احل قال املؤلف:

مام من بعده، إلوا ، : وصي رسول اهلل مطلوبًا مهمًا آخر وهو أنه

 ،وان قتله للناكثني ، كان يعمل بسنة رسول اهلل  ويثبت أيضًا أنه

ال  :هو أنهوويثبت أيضًا أمرًا آخر  ،مر رسول اهللأكان ب ،ملارقنياو ،والقاسطني

 . وقد تقدم الكالم فيه مستوفى. مع حب النيب  ض عليجيتمع بغ

أمر   وغريه أن رسول اهلل ،محدأأخرج من مسند  ،(0)(كنز العمال)ويف 

:  فقال فتكلم بعضهم، ،أصحابه بسد أبوابهم اليت كانت شارعة يف املسجد

                                                           

 .037ص /2ج (0)
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هلل وإني وا اب غري باب علي، فقال فيه قائلكم،فاني أمرت بسد هذه األبو ،أما بعد)

  .(أرقمن زيد بن ، عص ،حم .ولكن أمرت بشيء فاتبعته ،ما سددت شيئًا وال فتحته

وأخرج حديثًا آخر  ،أخرج احلديث املتقدم ،وغريهأمحد من مسند  (0)وفيه أيضًا

خراجهم عن املسجد بسد أبوابهم اليت إالذين عاتبوه يف   جاب بهأما  وهو

 ــ ، وال أنا تركتهم من قبل نفسيما أنا أخرجتك):  فقال ،كانت شارعة فيه

 ،ولكن اهلل أخرجكم وتركه، امنا أنا عبد مأمور مبا أمرت به ــ  عليًا :يأ

 املعجم الكبري للطرباني، عن ابن عباس(.من . (3)"إِنْ أَتَّبِعُ إاِلَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ + :فقلت

أمر ) :قال ،أخرج بسنده عن بريدة األسلمي ،(2)(فرائد السمطني) ويف

، فلما  فشق ذلك على أصحاب رسول اهلل ،بسد األبواب  رسول اهلل

 ،الصالة جامعة، حتى إذا اجتمعوا صعد املنرب دعا ، بلغ ذلك رسول اهلل

أيها : فقال ،ميد وتعظيم يف خطبة مثل يومئذحت  فلم يسمع لرسول اهلل

 :ثم قرأ بل اهلل عز وجل سدها، ،وال أنا فتحتها ،ما أنا سددتها ،الناس

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ]

وترك باب علي  ،فأبى ،ة تكون يف املسجددع لي كّو :رجل وقال (4)[يُوحَى

 .(وكان يدخل وخيرج منه وهو جنب ،يه وآله مفتوحًالصلوات اهلل ع

فأطال ذلك، فقلتم  ،نه ناجاني يوم الطائف دون الناسإ) : ولهوأما ق

 .(...ناجاه دوننا

                                                           

 .033ص (0)

  .31 :األنعام( 3)

 .40باب /0ج (2)
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وقد  ، طالبأبي  هذه املنقبة خمتصة بأمري املؤمنني علي بن فيقول املؤلف:

واالمامية رضوان اهلل عليهم، ومن  ،علماء السنة  ها بهصذكرها وذكر اختصا

زي احلنفي يف بن اجلواسبط  : مجلة علماء السنة الذي رووا هذه املنقبة له

دعا رسول ) :قال ،أخرج بسنده عن جابر بن عبد اهلل ،(0)(تذكرة خواص األئمة)

 لقد :نتجاه طوياًل، فقال الناساف ،طالب يوم الطائفأبي  علي بن  اهلل

، ما أنا انتجيته، فقال:  فبلغ ذلك رسول اهلل ،طالت جنواه مع ابن عمه

 .(ومعناه ان اهلل أمرني أن أناجيه :الرتمذيقال  .ولكن اهلل انتجاه

يف   قال) :قال،أخرج احلديث من جامع الرتمذي،(2)(كنز العمال) ويف

ما أنا :  طالبأبي  جواب من عاتبه على مناجاته البن عمه علي بن

 عن جابر(. ،ت .ولكن اهلل انتجاه ،انتيجيته

مع اختالف يسري،  أيضًا (2)رج علي املتقي احلنفي احلديثأخ قال املؤلف:

ل فقا ،فانتجاه ،عليًا يوم الطائف  دعا رسول اهلل) :وهذا نصه: قال

 .(...طال جنوى ابن عمه الناس: لقد

  ناجى عليًا  أنه أخرج ثالثة أحاديث مفادها (4)(كفاية الطالب)ويف  

 .إنه انتجاه بأمر اهلل تعاىل  وقال قائلهم ما قال، فقال ،وطال جنواه معه

ر يف حديث النجوى يف الباب العاش) :قال ،(3)(ابيع املودةين) ويف 

                                                           

 .، طبع النجف األشرف43ص (0)

 .033ص/2ج (3)

 .039ص (2)

 .037ــ ص 032ص (4)
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ابر بن بسنده عن ج ،بن حنبل يف مسندهأمحد روى ) :، ثم قال(الطائف

 ،فانتجاه ،عليًا يف غزوة الطائف  دعا رسول اهلل قال: عبد اهلل 

 ، فقال قائل منهم: لقد أطالوأطال جنواه حتى كره قوم من أصحابه ذلك

لقد أطال اليوم  :قال إن قائاًل:  فبلغه ذلك، فقال عمه، جنوى ابن

أخرج حديث  ثم .(ولكن اهلل انتجاه ،جنوى ابن عمه، أما إني ما انتيجته

 ،الطائف عليًا يوم  دعا رسول اهلل)عن جابر قال:  الرتمذي املتقدم

ولكن  ،ما انتجيته :فانتجاه، فقال الناس: لقد طال جنواه مع ابن عمه، فقال

 .(هذا حديث حسن غريب .هلل انتجاها

أخرج ستة أحاديث  (املناقب)وابن املغازلي يف  (املشكاة)خرجه يف أو) قال:

حديثًا واحدًا يف  : وأخرج احلمويين ابراهيم بن حممد الشافعي(قال)، يف النجوى

 .(عن جابر ،الزبريأبي  النجوى عن

 ،الزبريأبي  حديثاخلوارزمي احلنفي أمحد أخرج املوفق بن  قال املؤلف:

متقاربان، وأخرج  (3)ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه ،(0)(املناقب)يف  ،عن جابر

كنز )وأخرجه أيضًا علي املتقي يف  ،(2)(البداية والنهاية)ث ابن كثري يف احلدي

ناجية بن )جندب بن ناجية أو عن  ،للطرباني (املعجم الكبري)عن  ،(4)(مالالع

ثم  ،علي مليًا مع  النيب قام ،يوم غزوة الطائفملا كان ) :قال (،جندب

ما  فقال: ،د طالت مناجاتك عليًا منذ اليوملق ،فقال له أبو بكر: يا رسول اهلل ،مّر

 طب. .(ولكن اهلل انتجاه ،أنا انتجيته

                                                           

 .33ص (0)
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ال ميكن ذكرها يف هذا  ،األحاديث املروية يف الباب كثرية قال املؤلف:

غاية )د هاشم البحراني يف خرج السيأولقد املختصر، وفيما ذكرناه كفاية، 

ومثانية من كتب  ،علماء السنة يف الباب مثانية أحاديث من كتب (0)(املرام

من كتب اخواننا علماء السنة  ــ استدراكًا ــ وأخرجنا له مثانية أحاديث ،االمامية

 رضوان اهلل عليهم.

وعلي مع  ،أتعلمون أن رسول اهلل قال: احلق مع علي) : وأما قوله

 .؟(دار ما يدور احلق مع علي كيف ،احلق

 ،وهذه الفضيلة مذكورة يف كتب علماء االمامية ،هذه املنقبة فيقول املؤلف:

، أما من ذكره من علماء السنة  طالبأبي  ألمري املؤمنني علي بن ،والسنة

 :فهم مجاعة

 .(3)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق بن  :منهم

مع  ــ طالبأبي  علي بن :أيالفصل الثامن يف بيان أنه ــ ) قال: 

 .حاديث تثبت ذلكأثم ذكر  .(، وان احلق معهاحلق

ثابت أبي  أخرج بسنده عن ،(2)طيب البغدادي يف تارخيه الكبرياخل :مومنه

 :م سلمة فرأيتها تبكي وتذكر عليًا، وقالتلت على أدخ) :قال ،ذرأبي  موىل

ولن يفرتقا  ،واحلق مع علي ،علي مع احلققول: ي  مسعت رسول اهلل

 .(احلوض يوم القيامة حتى يردا علّي

                                                           

 .337ص (0)

 .23ص (3)

 .230ص/04ج (2)
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أبي  أخرج عن حممد بن ،(0) (مامة والسياسةإلا)تيبة يف كتابه ابن ق :ومنهم

  أما مسعت رسول اهلل) :وقال هلا ،أنه دخل على أخته عائشة  ،بكر

 .؟(ينه، ثم خرجت تقاتلواحلق مع علي ،علي مع احلق :يقول

استأذن أبو ثابت ): قال ــ خمطوطــ  (ربيع األبرار)زخمشري يف ال :ومنهم

قلبك  أين طار ،يا أبا ثابت ،مرحبًا بك :فقالت ،موىل علي على أم سلمة 

وفقت،  :طالب، قالتأبي  تبع علي بن حني طارت القلوب مطائرها؟ قال:

 ،احلق والقرآن علي معيقول:   مسعت رسول اهلللقد  ،والذي نفسي بيده

 .(احلوض فرتقا حتى يردا علّيولن ي ،واحلق والقرآن مع علي

أخرج  ،(3)(فرائد السمطني)مويين الشافعي يف ابراهيم بن حممد احل :ومنهم

جل فقالت كنت عند أم سلمة إذ استأذن ر) ، قال:عن شهر بن حوشب ،بسنده

 ،مرحبًا بك :مةفقالت أم سل ، أنا أبو ثابت موىل علي من أنت؟ قال: :له

فرحبت به، ثم قالت: أين طار قلبك حني طارت  ،فدخل ،أدخل ،يا أبا ثابت

والذي نفسي بيده  ،وفقت :، قالت عليتبع  :القلوب مطائرها؟ قال

ن واحلق والقرآ ،علي مع احلق والقرآن :يقول  لقد مسعت رسول اهلل

 .(ولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض ،مع علي

فيكم الثقلني  ني تاركإ :قال  أتعلمون أن رسول اهلل) : وأما قوله

 .؟(...ما أن متسكتم بهمالن تضلوا  ،وعرتتي أهل بييت ،كتاب اهلل

رواه علماء  ــحديث الثقلني  :أي ــإن هذا احلديث  فيقول املؤلف:

 وقد ذكره ،االمامية منهم وأهل السنة، وقد الفت فيه مؤلفات خاصة ،املسلمني

                                                           

 .23ص/0ج (0)

 .27باب  /0ج (3)
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وقال: رواه علماء السنة يف ضمن تسعة  ،(0)(غاية املرام)اني يف السيد البحر

وثالثني حديثًا، ورواه علماء االمامية يف كتبهم يف ضمن اثنني ومثانني حديثًا، 

 (غاية املرام)وقد اخرجنا أكثر من أربعني مستدركًا ملا أخرجه السيد البحراني يف 

اء بعض علماء السنة الذي وذكرنا مصادرها يف هامش غاية املرام، واليك أمس

 :أخرجوا حديث الثقلني، وهم مجاعة

 .(3)نه أخرج حديث الثقلني يف املسندبن حنبل فإأمحد  :منهم

 .يف ضمن أحاديث عديدة ،(2)مسلم بن احلجاج يف صحيحه :منهمو

يف ضمن أحاديث  ،(4)(املستدرك للصحيحني)لنيسابوري يف احلاكم ا:ومنهم

 .عديدة

 .(3)(مصابيح السنة) البغوي يف :ومنهم

وجمموع ما أخرجه يف ، (2)(كنز العمال)لي املتقي احلنفي يف ع :ومنهم

أبي  ، وعنأرقم، عن جابر، وعن زيد بن (سبعة عشر حديثًا)الصحائف األربع 

  البيت خبالفة أهل ذيفة، ومن مجلتها حديث فيه نص جلّيسعيد، وعن ح

 (املعجم الكبري)وأمحد  (سندم)، أخرجه من (7)(372وهو احلديث املرقم )

 للطرباني، وهذا لفظه:

                                                           

 .300ص (0)

 .030ص /3،و ج270و ص 227و ص 222ص/4، و ج39و ص 32و ص 07ص/2ج (3)

 .232و ص 233ص /3ج (2)

 .043وص 001و ص 019ص /2ج (4)

 .312و ص 313ص /3ج (3)

 .43و ص 47و ص 43وص 44ص /0ج (2)
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كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء  :ني تارك فيكم خليفتنيإ : قال)

 ،حم .وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض ،واألرض، وعرتتي أهل بييت

 .عن زيد بن ثابت( ،طب

 :قال ،عن زيد بن ثابت (0)(933ومن مجلتها حديث مهم آخر مرقم بـ)

وإني  ،جد لنيب إال نصف عمر الذي كان قبلهأني ال إ:  قال رسول اهلل)

أليس  ، قال:نصحت :؟ قالواقائلون مأوشك أن أدعى فأجيب، فما أنت

وأن النار  ،وأن اجلنة حق ،تشهدون أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا عبده ورسوله

أشهد معكم، أال  وأنا ، قال:نشهد :؟ قالواوأن البعث بعد املوت حق ،حق

احلوض، وإن  واردون علّي مفاني فرطكم على احلوض، وانت ؟هل تسمعون

عرضه أبعد ما بني صنعاء وبصرى،فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا 

كتاب اهلل  قال: ؟الن يا رسول اهللقوما الث ، قالوا:كيف ختلفوني يف الثقلني

ه وال تضلوا، واآلخر عرتتي، وإن فاستمسكوا ب ،طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم

اللطيف اخلبري نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض، فسألت ذلك هلما 

، فال تقدموهما فتهلكوا، وال تقصروا عنهما فتهلكوا، وال تعلموهم فإنهم يرب

لهم وال من وااله، أعلم منكم، من كنت أوىل به من نفسه، فعلي وليه، ال

 عن زيد بن ثابت(. ،الطفيلأبي  عن ،طب .وعاد من عاداه

 :قال ،أسيدبن عن حذيفة  (3) (939حديث مهم آخر مرقم بـ) ومن مجلتها

اني قد نبأني اللطيف اخلبري انه لن يعمر  ،يا أيها الناس : رسول اهلل قال)

وإني قد يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول  ،نيب إال نصف عمر الذي يليه

                                                           

 .43ص (0)

 .43ص (3)
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 ،وجاهدت ،نشهد انك قد بلغت :؟ قالواقائلون مأنت وإنكم مسؤولون، فماذا

ورسوله،  ،أليس تشهدون أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا عبده ، قال:ونصحت

وأن  وأن جنته حق، وناره حق، وأن املوت حق، وأن البعث حق بعد املوت،

 إن اهلل ،أن اهلل يبعث من يف القبور، يا أيها الناسوالساعة آتية ال ريب فيها، 

فهذا  ،موالي، وأنا موىل املؤمنني، أوىل بهم من أنفسهم، فمن كنت مواله

ني إ، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، أيها الناس،  ــ يعين عليًا ــمواله 

اىل صنعاء،  أعرض ما بني بصرى ، وإنهاحلوض فرطكم وانكم واردون علّي

الثقلني، عن  ون علّيفيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حني ترد

كتاب اهلل عز وجل، سبب طرفه  كيف ختلفوني فيهما، الثقل األكرب:فانظروا 

بيد اهلل، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ال تضلوا، وال تبدلوا، وعرتي أهل 

 .احلوض بييت، فإنه قد نبأني اللطيف اخلبري أنهما لن ينقضيا حتى يردا علّي

 ر احلكيمدمن نوا: أيأسيد( عن حذيفة بن  ،الطفيلأبي  عن ،طب ،احلكيم

 ( للطرباني.املعجم الكبري)ومن  (صولألنوادر ا)الرتمذي يف 

، (سري الصحابة)من كتاب  ،(0)(غاية املرام)وأخرجه السيد البحراني يف 

 وفيه زيادات مهمة.

أخرجوا حديث الثقلني يف كتبهم  نمجلة علماء السنة الذي ومن قال املؤلف:

 :املعتربة

عديدة فإنه أخرج أحاديث  ،(3)(الدر املنثور)جالل الدين السيوطي الشافعي يف  

 ، وهذا نصه: فة العرتة للنيبمن حديث الثقلني، ويف أحدها نص على خال

                                                           

 .304ص (0)

 .21ص /3ج (3)
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 :إني تارك فيكم خليفتني:  قال رسول اهلل :قال ،عن زيد بن ثابت)

 ،أهل بييت كتاب اهلل عز وجل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي

 .(احلوض وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي

ني لكم إ:  قال رسول اهلل) :قال ،أرقمعن زيد بن  ،وفيه حديث آخر

وما  :، قيلفانظروا كيف ختلفوني يف الثقلني ،احلوض وإنكم واردون علّي ،فرط

فه األكرب كتاب اهلل عز وجل سبب طرفه بيد اهلل، وطر :قال ؟الثقالن يا رسول اهلل

وال تضلوا، واألصغر عرتتي، وانهما لن يتفرقا  ،فتمسكوا به لن تزلوا ،كميبأيد

احلوض، وسألت هلما ذلك ربي فال تقدموهما فتهلكوا، وال  حتى يردا علّي

 .(تعلموهما فإنهما أعلم منكم

أمحد املوفق بني  :خرجوا حديث الثقلنيأومن مجلة علماء السنة الذي 

  .(0)(ناقبامل)اخلوارزمي احلنفي يف 

 (.املناقب)ابن املغازلي الشافعي يف  :ومنهم

خرج تسعة أحاديث أفإنه  (فرائد السمطني)احلمويين الشافعي يف  :ومنهم

وعن زيد بن  ،سعيد اخلدريأبي  ، وعنأرقمعن زيد بن  ،من حديث الثقلني

 ، وهذا نصه حبذف السند: وفيه نص باخلالفة للعرتة وأهل البيتثابت، 

 :ني تارك فيكم الثقلنيإ : قال رسول اهلل :قال ،بن ثابت عن زيد)

ولن  ،وعرتتي اهل بييت، أال وهما اخلليفتان من بعدي ،كتاب اهلل عز وجل

 .(احلوض يفرتقا حتى يردا علّي

حديث الثقلني، وعن حذيفة بن   عن أمري املؤمنني ،خرج فيه بسندهأو

 .أسيد الغفاري

                                                           

 .92ص (0)
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ويف أحدها  ،(0)شرحه على نهج البالغةي يف لشافعاحلديد اأبي  ابن :ومنهم

 . نص باخلالفة ألهل البيت

حني هرب من   هل فيكم أحد قال له رسول اهلل) : وأما قوله

 ،واضطجع يف مضجعه ،ففداه بنفسه ،من يفديين بنفسه :املشركني

 .؟(غريي

املناشدة قضية مشهورة ومنقبة معروفة ذكرها أغلب  ههذ :فيقول املؤلف

وال حيتاج اىل  ،ثني واملؤرخني من علماء السنة وغريهم يف كتبهم املعتربةاحملد

 ايرادها وبيان مواردها لشهرتها.

إِنَّمَا ] :حيث يقول ،هل فيكم أحد نزلت فيه آية التطهري) : وأما قوله

 .؟(غريي (3)[يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا

نزول آية  ،من األمور املشهورة الواصلة اىل حد التواترفيقول املؤلف: 

 ،وفاطمة ،طالبأبي  وأمري املؤمنني علي بن ، التطهري يف حق النيب

 وبيان مصادرها. ،ذكرها اد منيرفال حيتاج اىل ا ، واحلسني ،واحلسن

سيد املؤمنني أنت  : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل):  وأما قوله

 .؟(غريي

هذه املناشدة واملنقبة الرفيعة أو ما مبعناها ذكرها مجع كثري من  فيقول املؤلف:

علماء السنة واالمامية رضوان اهلل عليهم، ومن مجلة علماء السنة الذي ذكروا هذه 

اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق بن  : طالبأبي  املنقبة ألمري املؤمنني علي بن

                                                           

 .هـ0239، طبع مصر سنة 229ص/4ج (0)
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 ،يا أنس : قال رسول اهلل) :قال ،فقد أخرج بسنده عن أنس ،(0)(قباملنا)

أول من يدخل  ،يا أنس :ثم قال ،ثم قام فصلى ركعتني ،ًااسكب لي وضوء

عليك من هذا الباب أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد الغر احملجلني، وخامت 

إذ جاء علي،  ،وكتمته ،اللهم اجعله رجاًل من األنصار :قلت ، قال:الوصيني

ثم جعل  ،فاعتنقه ،فقام مستبشرًا ،جاء علي :فقلت ،هذا يا أنس من : فقال

لقد  ،يا رسول اهلل :وميسح وجه علي على وجهه، فقال علي ،ميسح عرق وجهه

وما مينعين وأنت تؤدي عين،  :قال، من قبل رأيتك صنعت شيئًا ما صنعته بّي

 .(ه بعديوتسمعهم صوتي، وتبني هلم ما اختلفوا في

عن عبد  ،فقد أخرج بسنده ،(3)(ذخائر العقبى)احملب الطربي يف  :ومنهم

انتهيت اىل  أسري بّي ليلة:  قال رسول اهلل) :قال ،اهلل بن أسعد بن زرارة

إنه سيد  :يف علي ثالثًا )شك الراوي(أو أمرني  ،لّيإفأوصى  ،ربي عز وجل

وأخرجه االمام  ،أخرجه احملاملي .حملجلنياوقائد الغر  املسلمني، وولي املتقني،

 (.ويعسوب الدين وزاد: ،من حديث علي  علي بن موسى الرضا

الكنجي الشافعي فإنه أخرج احلديث املتقدم نقله من مناقب  :ومنهم

 أنه فظ اخلوارزمي سواء إاللمسندًا، ولفظه و (2)(كفاية الطالب)اخلوارزمي يف 

 .(وميسح عرق علي بوجهه ،بوجههوجهه  ثم جعل ميسح عرق ،فاعتنقه): قال

حلية )أخرجه احلافظ أبو نعيم األصبهاني يف  ،حديث حسن عالهذا ) :ثم قال

 .( يف فضائله (األولياء

                                                           

 .30ص (0)
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 ، وفيه زيادات مهمة.(0)(حلية األولياء)أخرجه يف  قال املؤلف:

مقتل )ـوقد أخرج اخلوارزمي احلنفي حديثًا مبضمونه يف كتابه املعروف ب 

 اهلل  أتى رسول :عن أنس قال) ــ: حبذف السندــ نصه  وهذا،(3)( احلسني

اليك يأكل معي من  اللهم ائتين بأحب خلقك :فوضع بني يديه، فقال ،بطائر 

 فقلت: اللهم اجعله رجاًل من األنصار، فإذا علي بن ،الباب فقرع ،هذا الطري

أحب خلقه أن يأتيه ب ،سبحان اهلل سأل نيب اهلل ربه :، فقلت طالبأبي 

ثم مسحه  ،وجهه  فلما دخل مسح رسول اهلل ،ففتحت الباب :إليه، قال

ثالث )فمسحه بوجهه، فعل ذلك  ،رسول اهلل بوجه علي، ثم مسح وجه علي

ومل ال أفعل  : فقال؟ ما هذا يا رسول اهلل :، ثم قال، فبكى علي(مرات

فيه من بك هذا وأنت تسمع صوتي، وتؤدي عين، وتبني هلم ما اختلفوا 

اللهم اني سألتك ان تأتيين بأحب خلقك اليك  : ، ثم قال رسول اهللبعدي

 .(فجئت به، اللهم وإنه أحب خلقك الّي ،يأكل معي من هذا الطري

فإنه  ،(2)(فرائد السمطني)مويين الشافعي يف براهيم بن حممد احلإ :مومنه

خرج أ السند، وولفظهما سواء إال يف (املناقب)أخرج ما أخرجه اخلوارزمي يف 

سيد   حديثًا آخر مسندًا فيه أن عليًا ،(4)(فرائد السمطني)حلمويين أيضًا يف ا

عن سعيد بن ): (حذف السند)ـوهذا نصه ب .ووصي سيد املرسلني ،املسلمني

أبي  هذا علي بن ألم سلمة:  قال رسول اهلل :قال ،عن ابن عباس ،جبري

                                                           

 .22ص /0ج (0)
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اال أنه ال  ،نزلة هارون من موسىوهو مين مب ،ودمه دمي ،طالب حلمه حلمي

 ،، وسيد املسلمني، ووصييهذا علي أمري املؤمنني ،نيب بعدي، يا أم سلمة

ومعي يف السنام  ،وبابي الذي أوتى منه، أخي يف الدنيا واآلخرة ،وعيبة علمي

 .(واملارقني ،والناكثني ،القاسطنياألعلى، يقتل 

 ،(0)()غاية املرامالبحراني يف ذكر هذا احلديث السيد العالمة  قال املؤلف:

 ابن املغازلي بسنده عن أمري املؤمنني علي بن (مناقب)وذكر بعده حديثًا آخر من 

أنت سيد املسلمني،  ،يا علي : قال رسول اهلل) :قال ، طالبأبي 

 .(ويعسوب الدين ،وقائد الغر احملجلني ،وامام املتقني

 عن اليعسوب، ثعلبًاأمحد با سألت أ :قال أبو القاسم الطائي) ثم قال: 

 .(هو الذكر من النحل الذي يقدمها :فقال

مام علي بن موسى إلأخرج احلديث عن ا ،(3)(الرياض النضرة)ويف  

 مع اختالف يسري. ، عن علي ،الرضا

عن  ،عن سعيد بن جبري ،أخرج اخلوارزمي احلنفي الذي تقدم قال املؤلف:

 ذف السند:لفظ، وهذا نصه حببسند آخر مع اختالف يف ال ،ابن عباس

أبي  هذا علي بن:  قال رسول اهلل ، قال:عن ابن عباس ،عن عباية)

غري أنه  ،نزلة هارون من موسىودمه من دمي، وهو مين مب ،طالب حلمه حلمي

هذا علي أمري  ،اشهدي واعلمي وامسعي ،يا أم سلمة :وقال، ال نيب بعدي

وبابي الذي أوتى منه، أخي يف الدنيا  ،املؤمنني، وسيد املسلمني، وعيبة علمي

 .(ومعي يف السنام األعلى ،ني يف اآلخرةوخد اآلخرة،و
                                                           

 .07ص (0)

 .077ص /3ج (3)
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الفاظ احلديث نقاًل بعض  (0)(كنز العمال)خرج علي املتقي يف أ قال املؤلف:

إن عليًا  ،يا أم سليم : قال رسول اهلل ،قال ابن عباس) :قالعن العقيلي، 

 .(مين مبنزلة هارون من موسىي، وهو حلمه من حلمي، ودمه من دم

 اهلل قال له رسول أنه  عن علي ،(3)(حلية األولياء)فيه أيضًا يف  وأخرج

  .(مرحبًا بسيد املسلمني) :

ملا عرج بي اىل  : قال رسول اهلل) :عن سعد بن زرارة قال ،وفيه أيضًا

يف ربي  فأوحى إلّي ، قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتألألانتهى بي اىل ،السماء

 .(املتقني، وقائد الغر احملجلني إنه سيد املسلمني، وامام علي ثالث خصال:

قال ) ، قال:بسنده عن عبد اهلل بن زرارة (،جارتاريخ ابن الن)من  وفيه أيضًا

يف علي  فأوحى إلّي ،ليلة أسري بي أتيت على ربي عز وجل : رسول اهلل

 .(لغر احملجلنياإنه سيد املسلمني، وولي املتقني، وقائد  بثالث:

مع اختالف ــ  وفيه بن سعدأخرج حديث عبد اهلل  ،(2)(الرياض النضرة)ويف 

 ..(..ليلة أسري بي انتهيت اىل ربي) :قال ــ يف بعض الفاظه

ان ابن حجر لقلة علمه واطالعه على ما ورد يف فضل أمري املؤمنني  قال املؤلف:

وقد ذكرنا فيما تقدم  ،هذاة حديث سعد بن زرار َفعََّض  طالبأبي  علي بن

لالمجاع  ،وال مينع من األخذ به ،أن ضعف احلديث املروي يف الفضائل ال يضره

 ، هذا أواًل.يؤخذ به ،القائم بأن احلديث الضعيف املروي يف الفضائل

                                                           

 .034ص /2ج (0)

 .033ص (3)
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ذكرها علماء  ،امني احلديث املذكور وردت يف أحاديث خاصةإن مض :وثانيًا

 .مسنة يف كتبهلاالمامية وعلماء ا

مسلم وردت فيه  أمر  طالبأبي  ثم ال خيفى أن سيادة األمري علي بن 

ن بّي  فالنيب ،أحاديث عديدة رواها علماء السنة واالمامية يف كتبهم

 : سيادة األمريألصحابه 

 .(علي سيد املؤمنني): فتارة قال

 .(علي سيد املسلمني):  وتارة قال

 .(علي سيد العرب):  وتارة قال

 .(علي سيد ولد آدم) : قال وتارة

وقد تقدم ويأتي أحاديث . لد آدمسيد و :نه قالأللخوارزمي  (0)(املناقب)ويف 

 .مبضامينه

: أنت سيد يا رسول اهلل :قلت) :عن عائشة قالت ،(3) (كنز العمال)ويف  

 . (وعلي سيد العرب ،أنا سيد ولد آدم قال: ؟العرب

خرجه أبو نعيم يف ند السيد احلسن، وأ( من مس2133يف احلديث الـ) وفيه أيضًا

ألست  :، قلتادعوا لي سيد العرب : قال رسول اهلل) :قال (حلية األولياء)

يا معشر األنصار أال  :، قالوعلي سيد العرب ،أنا سيد ولد آدم :قال سيد العرب؟

وأكرموه أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا بعده أبدًا، هذا علي فأحبوه حبيب، 

 .(فإن جربئيل أمرني بالذي قلت لكم عن اهلل عز وجل ،راميتبك

                                                           

 .333ص (0)

 .(2192حلديث )ا 411ص /2ج (3)
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 .خرج حنوه عن احلسن بن عليأ (0)(رياض النضرةال)ويف 

عن  (،حلية األولياء)( من 2023يف احلديث الـ) (3)(كنز العمال)ويف 

 ،مرحبًا بسيد املسلمني : قال لي رسول اهلل :قال علي) :قال ،الشعيب

 ،محدت اهلل على ما آتاني قال: ؟فما كان شكرك :قيل لعلي ،وإمام املتقني

 .حل .(وسألته الشكر على ما أوالني، وأن يزيدني مما أعطاني

 دخل علي على رسول) :قال ،ويف مناقب ابن مردويه، عن ابن عباس

فجلس بني رسول اهلل وبني عائشة، فقالت: ما كان  ،وعنده عائشة ، اهلل

ال  ،مه :وقال ،على ظهرها  فخذي؟ فضرب رسول اهلل لك جملس غري

فإنه أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد الغر اجمللني، يوم  ،تؤذيين يف أخي

 .(ه النارءل أولياءه اجلنة، ويدخل أعداِخْدفُي ،القيامة يقعد على الصراط

اىل   نظر رسول اهلل) :قال ،عن ابن عباس ،(2)(الرياض النضرة)ويف 

خرجه أبو أ .، وسيد يف اآلخرةأنت سيد يف الدنيا :فقال ،طالبأبي  علي بن

 .(وأبو اخلري احلاكمي ،عمر

الذي طبع  (صغرياملناقب ال)عالمة البحراني يف أخرج السيد ال قال املؤلف:

عن انس بن  ،ابن مردويه بسنده (مناقب)ببغداد واملسمى بـ)علي والسنة( من 

أم  )يا فقال: ،سفيانأبي  يف بيت أم حبيبة بنت كان  ان رسول اهلل ،مالك

إن  ، ثم قال:فأحسن الوضوء ،ا على حاجة، ثم دعا بوضوءاعتزلينا فاّن ،حبيبة

وأوىل  أول من يدخل من هذا الباب أمري املؤمنني وسيد العرب، وخري الوصيني،

                                                           

 .077ص/3ج (0)

 .413ص/2ج (3)

 .077ص /3ج (2)
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، اللهم اجعله رجاًل من األنصارفجعلت أقول:  :، قال أنسبالناسالناس 

فجعل رسول  ، لس اىل جنب رسول اهللفجاء ميشي حتى ج ،فدخل علي

: فقال علي ،طالبأبي  م ميسح بها وجه علي بنث ،ميسح وجهه بيده  اهلل

ع مسغ رساليت من بعدي، وتؤدي عين، وتإنك تبل قال: ؟ما ذاك يا رسول اهلل

 .(وتعلم الناس من كتاب اهلل ما ال يعلمون ،الناس صوتي

اليت ذكر فيها  ــألحاديث املتقدمة يظهر من هذا احلديث ومن ا قال املؤلف:

  علي ومسح عرق وجه  مسح عرق وجهه بوجه علي  أن النيب

 .ن هذه القضية وقعت مرارًا عديدةــ أبوجهه 

 ،عن أنس ،أيضًا حديثًا )املناقب الصغري(خرج السيد البحراني يف أوقد 

خل سيد اآلن يد : ، إذ قال رسول اهلل نا عند رسول اهللأبينما ) :قال

فإذا طلع علي  .وأوىل الناس بالناس وخري الوصيني، ،املسلمني، وأمري املؤمنني

فجلس بني يدي  ، وقال:اللهم وال من وااله :طالب، قال رسول اهللأبي  بن

أخذ رسول اهلل ميسح العرق من جبهته ووجهه وميسح به وجه  ، رسول اهلل

، فقال علي: سح به وجههوميسح العرق من وجه علي ومي ،طالبأبي  علي بن

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من  ؟ قال:يا رسول اهلل، نزل يّف شيء

 ،وخري من أخلف بعدي ،ووزيري ،أنت أخي؟ موسى إال أنه ال نيب بعدي

وتعلمهم من  ،وتنجز موعدي، وتبني هلم ما اختلفوا من بعدي ،تقضي ديين

 .(ويل كما جاهدت على التنزيلأالتوجتاهد على  ،تأويل القرآن ما مل يعلموا

إن هذا احلديث الشريف نصًا على خالفة أمري املؤمنني بعد  قال املؤلف:

الرسول األكرم عالوة على ما فيه من املناقب املهمة اليت مل تذكر يف االحاديث 

أهل الفضل أن  وال خيفى على ،سيد املسلمني  املتقدمة اليت ذكر فيها أنه
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نقاًل من مناقب ابن  ،(0)()غاية املرامخرج احلديثني املتقدمني يف أالسيد البحراني 

 ( اخلوارزمي.مناقب)مردويه، ومل أعثر عليه يف 

ثالثة وعشرين حديثًا يف أن  ،(3)(غاية املرام)خرج السيد البحراني يف أوقد 

سيد العرب، وسيد املسلمني، وسيد يف الدنيا واآلخرة، وسيد   عليًا

 . اخلالئق بعد رسول اهلل األوصياء، وسيد

هل فيكم أحد قال رسول اهلل ما سألت اهلل شيئًا إال سألت  : وأما قوله

 ال(. ،اللهم :قالوا ؟يغري ،لك مثله

  طالبأبي  ان هذه املنقبة ذكرها ألمري املؤمنني علي بن فيقول املؤلف:

هذه الفضيلة علماء االمامية وعلماء السنة، ومن مجلة علماء السنة الذي ذكروا 

 ( فهذا نصه:412أما ما يف )ص ،(2)()كنز العمالاملتقي احلنفي يف  علي : له

 ،فأقامين يف مكانه ، فأتيت النيب ،وجعت وجعًا :قال  عن علي)

فال بأس  ،طالبأبي  بنيا  : برئَتطرف ثوبه، ثم قال وقام يصلي وألقى علّي

، وال سألت اهلل شيئًا إال عليك، ما سألت اهلل لي شيئًا إال سألت لك مثله

أبي  ابن .فقمت فكأني ما اشتكيت نيب بعدك، إنه ال :قيل لي نهأ، غري أعطانيه

 (،عاصم، وابن جرير، وصححه، والطرباني يف الوسيط، وابن شاهني يف السنة

 وهذا نصه:  ( ومل يذكر املقدمة بل ذكر لفظ النيب039وأخرجه يف )ص

 ما، ما سألت اهلل شيئًا إال أعطاني وقد برئتف ،قم يا علي قال رسول اهلل:)

  .ال نبوة بعدك :إال أنه قيل لي ،سألت اهلل شيئًا إال سألت لك مثله

                                                           

 .31، ص09ص (0)

 .203ص (3)

 .412صو 039ص /2ج (2)
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من احملاملي يف  (0)وأخرج احلديث ،(فضائل الصحابة)أخرجه أبو نعيم يف 

 .(أماليه

مسندًا عن  (3)(املناقب)مي احلنفي احلديث يف أخرج اخلوارز قال املؤلف:

 ، فأتيت النيب ،وجعت وجعًا) قال: ، عن علي ، بن احلارثعبد اهلل

، ثم فصلى ما شاء اهلل ،طرف ثوبه قى علّيلفأ ،وقام يصلي ،يف مكانه فأنامين

قد برئت فال بأس عليك، ما سألت اهلل شيئًا إال سألت  ،طالبأبي  يا بن قال:

 .(نيب بعدك ال :نه قالأعطانيه، إال أوال سألت اهلل شيئًا إال  لك مثله،

عن ، عن سليمان بن عبد اهلل بن احلارث ،مسندًا(2)وأخرج احلديث أيضًا

فدخل  ،فعادني رسول اهلل ،مرضت مرضة) :قال  عن علي، جده

 ،ثم سجاني بثوبه، فلما رآني قد ضعفت ،فقعد اىل جنيب ،وأنا مضطجع علّي

ثم قال: قم  ،جاء فرفع الثوب عين ،قام اىل املسجد يصلي، فلما قضى صالته

ما سألت اهلل ربي  :شتكيت قبل ذلك، فقالافقمت كأني ما  ،يا علي فقد برئت

 .سألت شيئًا لي إال وسألت لك مثلهشيئًا إال وأعطاني، وما 

 (4)(كنز العمال)ديث هذه األلفاظ يف وقد أخرج علي املتقي احلنفي احل ،هذا

 رسولفقال ) قال:و اختالف يسري ألبي نعيم مع (فضائل الصحابة)كتاب  من

وما سألت اهلل شيئًا إال سألت لك  ،ما سألت ربي شيئًا إال أعطاني : اهلل

 .(مثله

                                                           

 .413ص (0)
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إال أن  ،أبني من غريه يف املطلوب (33ص)لفظ اخلوارزمي يف  قال املؤلف:

 ، واهلل العامل.نقول بأنها قضية أخرى

ألمري اليت ذكروها  (0)املناشداتان  ،وال خيفى على أهل العلم والفضل 

فرائد )خرجنا منها منشادتني من أوقد  عديدة،  طالبأبي  املؤمنني علي بن

أمحد رجها املوفق بن مناشدة أخرى أخللحمويين الشافعي، واليك  (السمطني

 ذر:أبي  وصدر احلديث عنذف السند،حب ،(3)(املناقب)يف 

إذ جاء أبو  ،.. وقد اختلفوا وكثرت املناجزة.ملا كان أول يوم يف البيعة لعثمان)

  طالبأبي  فلما بصروا بأبي احلسن علي بن :، قال(أميوأبي هو ـ)احلسن ب
ونطق به  ،ابتدأ به املبتدئون اإن أحسن م :فأنشأ علي يقول ،سر القوم طرًا

هله، والصالة أوالثناء عليه مبا هو  ،الناطقون، وتفوه به القائلون، محد اهلل

املتوحد بامللك، الذي له  ،ملتفرد بدوام البقاءعلى النيب حممد وآله، احلمد هلل ا

 .(2)الفخر واجملد والثناء

هل تعلمون  ،ناشدتكم اهلل ،املسلمني معاشر وجهه:ثم قال علي كرم اهلل 

                                                           

يقال نشده اهلل وباهلل: استحلفه، اي: سأله وأقسم عليه باهلل، وناشد الرجل مناشدة ونشادًا ( 0)

 حلفه. )املنجد يف اللغة(.

 .341ــ ص 327ص (3)

( فراجعها، فإنها 341ــ ص 323نسخة مناقب اخلوارزمي املطبوع )صهنا أدخلت زيادة يف ( 2)

خارجة عن أصل الكتاب، وأدخلها الناسخ سهوًا، وكأنها كانت يف هامش كتاب املناقب ــ 

املخطوط ــ ، فأدخلت يف األصل عند طبعه سهوًا، ومن اطلع على وفاة اخلوارزمي وانها سنة 

هـ ، علم 0219ام( السيد هاشم البحراني وأنها سنة هـ ( ووفاة صاحب كتاب )غاية املر323)

صحة ما ذكرناه، إذ كيف ينقل املتقدم عصرًا مبئات السنني عن املتأخر عصرًا، فالحظ ذلك، 

 ( لتعرف الزيادة اليت رواها بسنده ضمن حديث املناشدة.0103/ص0وراجع )غاية املرام، ج
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ال سيف إال ذو الفقار، وال فتى إال  :فقال  أتى النيب  أن جربئيل

 ؟علي؟ هل تعلمون كان هذا

 .اللهم نعم :قالوا

يا  :فقال ، هل تعلمون أن جربئيل نزل على النيب ،هللفأنشدكم ا قال:

وحيب  ،فإن اهلل حيب عليًا ،وحتب من حيبه ،إن اهلل يأمرك أن حتب عليًا ،حممد

 ؟من حيب عليًا

 .اللهم نعم :قالوا

ملا أسري بي اىل  :قال  هل تعلمون أن رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل :قال

حجب من نور،  نور، ثم رفعت الّيرفارف من  رفعت الّي السماء السابعة،

فلما رجع من عنده نادى مناد من  ،أشياء ــال إله إال هو  ــ فوعد النيب اجلبار

، طالبأبي  ونعم األخ أخوك علي بن ،نعم األب أبوك إبراهيم :وراء احلجب

 ؟نصار كان هذاأتعلمون يا معاشر املهاجرين واأل واستوص به.

 .وإال فصمنا  ها من رسول اهللمسعت :فقال عبد الرمحن بن عوف

 ؟غريي ،هل تعلمون أن أحدًا كان يدخل املسجد جنبًا ثم قال:

 .اللهم ال :قالوا

وترك بابي بأمر  ،هل تعلمون أن أبواب املسجد سدها ،فأنشدكم اهلل قال:

 ؟من اهلل

 .اللهم نعم :قالوا

هل تعلمون أني كنت إذا قاتلت عن ميني رسول  ،فأنشدكم اهلل قال:

 ؟يب بعديإال أنه ال ن ،رون من موسىأنت مين مبنزلة ها :قال ، اهلل
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 .اللهم نعم :قالوا

 ،أخذ احلسن  هل تعلمون أن رسول اهلل ،فأنشدكم اهلل قال:

ان احلسني  ،سول اهلليار :هي يا حسن، فقالت فاطمة :يقولفجعل  ،واحلسني

ني أن أقول أنا أال ترض : وأضعف ركنًا منه، فقال هلا رسول اهلل ،أصغر

هي يا حسني؟ فهل ألحد من الناس مثل منزلتنا  :هي يا حسن، ويقول جربئيل

ت املناشدة اليت ذكرها انته اىل هنا .؟( هللوعند رسول ا ،عند اهلل

 .وإمنا أخرجنا ملا فيها من االختالف مع ما تقدم ،اخلوارزمي

الطفيل أبي  عنده بسن (0)(املناقب) وقد أخرج اخلوارزمي مناشدة أخرى يف

فسمعته يقول  ،كنت مع علي يف البيت يوم الشورى) قال: ،عامر بن واثلة

تغيري ذلك، ثم  ،وال عجميكم ،بيكمهلم: ألحتجن عليكم مبا ال يستطيع عر

 .املناشدة كما تقدم ركذ

 ،مع تعيني الكتاب ،وذكرنا مصادر كل مناشدة مهمة منها على حدة

ما سألت اهلل ) :بعد ذكر املناشدة اىل قولهولكن اخلوارزمي  ،وصاحب الكتاب

 ،بايع الناس أبا بكر :قال  ن عليًاإ)( زاد عليه: شيئًا إال سألت لك غريي

خمافة أن يرجع الناس  ،فسمعت وأطعت ،وأحق به منه ،وأنا واهلل أوىل باألمر

وأنا واهلل  ،بايع أبو بكر لعمر ثم يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ،كفارًا

خمافة أن يرجع الناس كفارًا، ثم أنتم  ،فسمعت وأطعت ،األمر منهأحق ب

مخسة نفر إذًا ال أمسع وال أطيع، أن عمر جعلين يف  ،تريدون أن تبايعوا لعثمان

كما حنن فيه  ،لي هوال يعرفون ،أنا سادسهم، ال يعرف لي فضل يف الصالح

                                                           

 .347ص (0)
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وال عجمهم وال  همع عربلو أشاء أن أتكلم ثم ال يستطي ،شرع سواء، وأيم اهلل

أيها  ،أنشدكم اهلل :ثم قالاملعاهد منهم وال املشرك أن يرد خصلة منها، 

 ؟أمنكم أخو رسول اهلل غريي ،اخلمسة

 : ال.لواقا

هلل وأسد املطلب أسد ا عبد عمي محزة بنأمنكم أحد له عم مثل  قال: 

 ؟غريي رسوله

 : ال.قالوا

 ؟ اهللأمنكم أحد له ابن عم مثل ابن عمي رسول  قال:

 .ال :قالوا

يطري مع املالئكة يف  ،ن باجلناحنييأمنكم أحد له أخ مثل أخي املز قال:

 ؟اجلنة

 .ال :قالوا

 ةسيد  أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة بنت رسول اهلل مأمنك قال:

 ؟نساء هذه االمة

 .ال :قالوا

أمنكم أحد له سبطان مثل ولدي احلسن واحلسني سبطي هذه األمة  ال:ق

 ؟ رسول اهلل غرييابين

 .ال :قالوا

 ؟د قتل مشركي قريش غرييأمنكم أح قال:
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 .ال :قالوا

 ؟د اهلل قبليأمنكم أحد وّح قال:

 .ال :قالوا

 ؟أمنكم أحد صلى اىل القبلتني غريي قال:

 .ال :قالوا

 ؟أمنكم أحد أمر اهلل مبودته غريي قال:

  .ال :قالوا

 ؟غريي  ل رسول اهللحد غّسأأمنكم  قال:

 .ال :لواقا

 ؟يجنبًا غريأمنكم أحد سكن املسجد مير فيه  قال:

  .ال :قالوا

 ،الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر)عليه خ ل(  ردت له أمنكم أحد قال:

 ؟غريي

 .ال :قالوا

اللهم  :بهحني قرب اليه الطري فأعج  قال له رسول اهلل أمنكم أحد قال:

فجئت وأنا ال أعلم ما كان  ،ريأكل معي من هذا الطإيتين بأحب خلقك اليك ي

 ؟غريي ،يارب والّي ،يارب والّي :فقال ،فدخلت ،من قوله

 .ال :قالوا

  اهلل حد كان يقاتل املشركني عند كل شدة تنزل برسولأأمنكم  قال:

 ؟غريي
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 .ال :قالوا

حتى اضطجعت  ،مين  أمنكم احد كان أعظم عناء برسول اهلل قال:

 ؟ذلت مهجيت غرييوب ،على فراشه ووقيته بنفسي

 .ال :قالوا

 ؟وغري زوجيت فاطمة ،يأخذ اخلمس غريي كم أحد كانفيأ قال:

 .ال :قالوا

 ؟يوسهم يف العام غري ،له سهم يف اخلاص حد كانأأمنكم  قال:

 .ال :قالوا

أبواب   حتى سد النيب؟ يطهره كتاب اهلل غرييأمنكم أحد  ال:ق

اه محزة حتى قام اليه عّم ،يهوفتح بابي ال ،املهاجرين واألنصار مجيعًا

 وفتحت باب علي، فقال ،سددت أبوابنا ،يا رسول اهلل :فقاال ،والعباس

، وسد بل اهلل فتح بابه ،وال سددت أبوابكم ،ما أنا فتحت بابه : النيب

 أبوابكم.

 .ال :قالوا

 (0)[وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ] :أمنكم أحد متم اهلل نوره من السماء حني قال قال:

 ؟غريي

 .اللهم ال :قالوا

مرة  ،)عشرين ،مرة ةست عشر  أمنكم أحد ناجى رسول اهلل :)قال(

                                                           

  .32 االسراء:( 0)
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ ] :حني قال ،غريي؟ ،خ ل(

 ؟بها أحد غريي أعمل (0)[نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

 .اللهم ال :قالوا

 ؟ غريي  أمنكم أحد ولي غمض رسول اهلل قال:

 .اللهم ال ا:قالو

 ؟حني وضعه يف حفرته غريي  أمنكم أحد آخر عهده برسول اهلل قال:

 .(ال :قالوا

 

 احلديث الرابع والثالثون
 

أبو حييى زكريا  حدثنا) :قال (3))يف كتاب املناقب الفاخرة يف العرتة الطاهرة(

حدثنا أبو نعيم حدار بن  :بن حييى الصويف، قالد أمحعن  ،بن حييى الساليا

عن ابن  ،عن عباية األسدي ،عن األعمش ،عن حييى بن عيسى الزميل ،صراد

                                                           

  .03اجملادلة : ( 0)

 قال شيخنا احلجة الطهراني يف الذريعة ــ باب امليم قسم املخطوط ــ ما نصه: )املناقب الفاخرة( 3)

يف العرتة الطاهرة( من تأليفات السيد الشريف الرضي أبي احلسن حممد بن أبي أمحد أبن 

ي هـ ، وقد أكثر النقل عنه السيد هاشم البحران412احلسني بن موسى املوسوي، املتوفى سنة 

يف كتابه )مدينة املعاجز( ونقل عنه ايضًا يف كتابه )روضة العارفني( قضية ديك اجلن مع الرشيد 

وغريها، وأكثر النقل عن )املناقب الفاخرة( أيضًا الشيخ أمحد بن سليمان بن علي بن سليمان 

منه بأنه بن أبي ظبية البحراني يف كتابه )عقد اللئال يف فضائل النيب واآلل( مصرحًا يف مواضع 

للسيد الشريف الرضي، ونقل صاحب )املناقب الفاخرة( قضية ديك اجلن يف كتاب )املناقب( 

 هـ.402املتوفى سنة   تصنيف الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان البغدادي
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أبي  وقد دخل عليه علي بن ــ  قال رسول اهلل :قالت ،عن أم سلمة ،عباس

 :طالب؟ قالأبي  هذا علي بن ،هينًا :؟ فقالتهل تعرفينه ،يا أم سلمة :ــطالب 

ودمه دمي، وهو مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب  ،حلمه حلمينعم، 

وسيد املسلمني،  ،هذا علي أمري املؤمنني واشهدي، امسعي ،بعدي، يا أم سلمة

دي، وهو معي يف السنام وخليفيت من بع ابي الذي منه أوتى،وعيبة علمي، وب

 .(واملارقني ،نيوالقاسط ،أنه يقاتل الناكثني ،األعلى، إشهدي يا أم سلمة

مامية إلإن هذا احلديث الشريف رواه مجاعة من علماء ا قال املؤلف:

 :وعلماء السنة يف كتبهم املعتربة، فمن علماء االمامية

 .(0) ()غاية املرامالسيد البحراني يف 

 :ومن علماء السنة

 ، مع اختالف.(3) (البداية والنهاية)ابن كثري يف 

روى حديثًا  ،عن ابن عباس ،(2)(ز العمالكن)وعلي املتقي احلنفي يف 

إن عليًا حلمه من حلمي، ودمه من دمي،  ،يا أم سليم) :وهذا لفظهمبعناه، 

عن  ،العقيلي :أيعن ابن عباس(  ،عق .وهو مين مبنزلة هارون من موسى

 ابن عباس.

آخره  من العقيلي أو غريه أسقط أول احلديث وحرفه وأسقط قال املؤلف:

 م سلمة.: يا أوالصحيح

                                                           

 .003ص (0)

 .240ص/7ج (3)

 .034ص/2ج (2)
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 وفيه قال رسول ،(0)(فرائد السمطني)د تقدم احلديث من وق ،هذا 

طالب حلمه حلمي، ودمه دمي، وهو أبي  هذا علي بن) :سلمةألم  اهلل

هذا علي أمري  ،مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي، يا أم سلمة

منه،  وتىصيي، وعيبة علمي، وبابي الذي أاملؤمنني، وسيد املسلمني، وو

 ،أخي يف الدنيا واآلخرة، ومعي يف السنام األعلى، يقتل القاسطني

 .(واملارقني ،والناكثني

قال:  ،عن ابن عباس ،(3)مناقب اخلوارزمي وتقدم أيضًا احلديث من

 ،مه حلمي، ودمه من دميحلطالب أبي  هذا علي بن : قال رسول اهلل)

 ،يا أم سلمة :، وقاليب بعديوهو مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال ن

هذا علي أمري املؤمنني، وسيد املسلمني،  ،وامسعي ،واعلمي ،إشهدي

وبابي الذي أوتي منه، أخي يف الدنيا واآلخرة، ومعي يف  ،وعيبة علمي

 . (السنام األعلى

بالتأمل يف هذه األحاديث تعرف أن احلديث حديث واحد غري  قال املؤلف:

، والنقل باملعنى ،والتأخري ،والتقديم ،سقاطواإل ،فيد التحري هأنه أثرت في

 واهلل العامل.

أبي  بنأأثبت ألمري املؤمنني علي ث فإذا عرفت هذا فاعلم ان يف هذا احلدي

مناقب عديدة، وقد تقدم إثباتها بعد حديث املناشدة فال حاجة اىل   طالب

 تكراره وبيان مصادره.

                                                           

 .39باب /0ج (0)

 .33ص (3)
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 احلديث اخلامس والثالثون
 

سبط ـ)املظفر يوسف مشس الدين امللقب بأبي  تأليف (0)(اخلواص تذكرة)يف 

حديث يف ): قال ،(هـ234سنة  :ت) عبد الرمحن بن اجلوزي (ابن اجلوزي

 ،: حدثنا حممد بن جعفر(املسند)يف أمحد قال   لعلّي  إخبار رسول اهلل

 ،وقاصأبي  عن أبيه سعد بن ،عن مصعب بن سعد ،كمعن شعبة عن احل

يا رسول  :غزوة تبوك يف أهله، فقال يف  عليًا  رسول اهلل َفلََّخ :قال

هارون أال ترضى ان تكون مين مبنزلة  ، فقال:ختلفين يف النساء والصبيان ،اهلل

ومسلم( يف الصحيحني  البخاري أي:؟ أخرجاه )ديمن موسى غري أنه ال نيب بع

 .(واتفقا عليه

 ر معاوية بنأم) :قال ،اصوقأبي  خرج مسلم، عن عامر بن سعد بنأوقد  

ما منعك أن  :وقال له ،طالبأبي  ب أمري املؤمنني علي بنبسسفيان سعدًا أبي 

له  اهلّنق  فقال سعد: أما ما ذكرت ثالثًا مسعت رسول اهلل ،تسب أبا تراب

 :وذكر منها) من محر النعم. حب الّيأدة منهن حفلن أسبه أبدًا، ألن يكون لي وا

دعا  (3)[فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ]:ملا نزل قوله تعاىل :(انيةوالث ،حديث الراية

هؤالء  اللهم :وقال،  واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،عليًا  رسول اهلل

يا  :فقال ،وقد خلفه يف بعض مغازيه  مسعت رسول اهلل :والثالثة .هليأ

مبنزلة أال ترضى أن تكون مين  :فقال، تركتين مع النساء والصبيان ،رسول اهلل

 .(غري أنه ال نيب بعدي ،رون من موسىها

                                                           

  .هـ0229طبع النجف األشرف، سنة ، 33ص (0)

 .20آل عمران : (3)
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أن  (مروج الذهب ومعادن اجلواهر) وقد ذكر املسعودي يف كتاب) قال:

 ،ألم منك اآلنا يما كنت عند :قال له معاوية ،سعدًا ملا قال ملعاوية هذه املقالة

ثم  ــ ختلف عن بيعتهوكان سعد قد  ــ ؟ومل قعدت عن بيعته ؟ال نصرتهأف

أبي  ما مسعت يف علي بن  أما إني لو مسعت من رسول اهلل :قال معاوية

 .(طالب لكنت له خادمًا ما عشت

الذي صنفه  (الفضائل)كتاب  بن حنبل هذا احلديث يفأمحد وأخرج ) قال:

 :قال ،بن حممود البزاربه أبو حممد عبد العزيز  أخربنا) : ألمري املؤمنني

ن املبارك بن عبد أبو احلس ، أخربنان ناصر السلميأبو الفضل حممد ب أخربنا

أبو  ، أخربناأبو طاهر حممد بن علي بن حممد بن يوسف ، أخربنااجلبار الصرييف

 ، حدثينعبد اهلل بن أمحد ، حدثنابن جعفر بن محدان القطيعيأمحد بكر 

 :قال ،ةبردأبي  عن ،عن سعد بن عبيدة ،مشعن األع ،وكيع ، حدثناأبي

خلفتين مع  :ويقول ،وهو يبكي ،اىل ثنية الوداع  مع النيب  خرج علي

أال ترضى ان تكون  فقال: ،حب ان خترج يف وجه اال وأنا معكما ا ،اخلوالف

 .؟(مين مبنزلة هارون من موسى إال النبوة وأنت خليفيت

مجع كثري من علماء االمامية  هذا حديث شريف أخرجه قال املؤلف:

)غاية السيد البحراني يف  :سنة، والذي أخرجه من علماء االماميةلء اوعلما

 :من علماء السنة وأخرجه املرام(

وقد تقدم لفظ حديثه،  ،(0)(املناقب)احلنفي يف أمحد وفق بن اخلوارزمي امل

 الفاظ كما يظهر من هذا احلديث. سقط منه بعضأوقد 

                                                           

 .33وص 24ص (0)
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سقاط، راجع إبديل ووفيه ت ،(0)(فرائد السمطني)وأخرجه احلمويين يف 

 .احلديث فيما تقدم حتى تعرف ذلك

وحتريف  ،باسقاط أوله وآخره ،(3)(كنز العمال)خرجه علي املتقي يف أو

 وقد تقدم حديثه. ،حتى أنه بدل كلمة يا أم سلمة بـ)يا أم سليم( ،كلماته

 

 احلديث السادس والثالثون
 

عبدوس  ، أخربنيازةجإأخربني شهردار هذا ) :قال ،(2)اخلوارزمييف مناقب 

حدثين  ،، حدثين علي بن القاسمأبو منصور ، حدثينكتابه ،هلل هذاعبد ابن 

علي بن  حدثنا ،حدثين احلكم بن سليمان اجلبلي، أخربنا أبو حممد ،إبراهيم

حدثين سلمان  :يقول ،مسع أنس بن مالك :أنه ،عن مطري بن ميمون ،هاشم

 ،وخري من أخلفه بعدي ،ووزيرين أخي إ :يقول  الفارسي أنه مسع النيب

 .(طالبأبي  علي بن

 

 احلديث السابع والثالثون
 

بسنده  ،(4)(فرائد السمطني)مويين الشافعي يف إبراهيم بن حممد احل أخرج

مام العالمة جنم الدين أبو القاسم جعفر بن إلالشيخ ا أخربني) :قال، املتصل

من شهور سنة إحدى وسبعني احلسن بن حييى بن سعيد احللي يف كتابه شهر ربيع 

                                                           

 .39باب  /0ج (0)

 .034ص /2ج (3)

 .27ص (2)

 .22باب/ 0ج (4)
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ن بعن شاذان  ،وستمائة، عن السيد النسابة فخار بن معد بن فخار املوسوي

جعفر حممد بن علي أبي  عن ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد الدورسيت ،جربئيل

 حممد بن : نبأناقال ،بن علي ما جيلويه  حممد قال: حدثين ،بن احلسني

أبي  عن ،اود بن سلمان الكسائيعن د ،عن حيان السراج ،القاسمأبي 

وشهدت عمر حني بويع،  ،بكر يوم ماتأبي  شهدت جنازة :قال ،الطفيل

إذ أقبل غالم يهودي عليه ثياب  ،وعلي صلوت اهلل عليه وسالمه جالس ناحية

يا أمري  :حسان، وهو من ولد هارون، حتى قام على رأس عمر، فقال

 :الفق ،فطأطأ رأسه قال: ؟أمر نبيهمو ،علم هذه األمة بكتابهمأأنت  ،املؤمنني

 .ياك أعين، وأعاد عليه القولإ

 ؟ما ذاك فقال له عمر:

 .شاكًا يف ديين ،إني جئتك مرتادًا لنفسي قال:

 .دونك هذا الشاب فقال:

 ؟ومن هذا الشاب :قال

وهو أبو احلسن  ، طالب، ابن عم رسول اهللأبي  هذا علي بن قال:

فأقبل  ، فاطمة بنت رسول اهلل وهذا زوج ، واحلسني ابين رسول اهلل

 كذلك أنت؟ :وقال ، اليهودي على علي

 .نعم قال:

 .وواحدة ،وثالث ،ثالث :أن أسألك عن إني أريد قال:

 ؟ًاسبع :ما منعك أن تقول ،ا يهوديي :، ثم قال فتبسم علي قال:

أسألك عن ثالث فإن علمتهن سألت عما بعدهن، وإن مل تعلمهن  فقال:

 .انه ليس فيكم علم علمت
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 ،دفاني أسألك باإلله الذي تعبد لئن أجبتك يف كل ما تري : يقال عل

 ؟لتدعن دينك، ولتدخلن يف ديين

 .ما جئت إال لذاك قال:

 .فاسأل :قال

 قطرت على وجه األرض، أي قطرة هي؟ فأخربني عن أول قطرة دم :قال

على وجه وأول عني فاضت على وجه األرض أي عني؟ وأول شيء اهتز 

 األرض أي شيء هو؟

 .فأجابه أمري املؤمنني

ني عن حممد كم بعده من أمام فأخربني عن الثالث األخر، أخرب :قال

 ؟ويف أي جنة يكون؟ ومن يساكنه معه يف جنته عدل؟

ن حملمد من اخللفاء اثين عشر إمامًا عداًل، ال يضرهم إ ،يا هاروني فقال:

الفهم، وانهم أرسب يف الدين من من خذهلم، وال يستوحشون خبالف من خ

أولئك االثين عشر  مع ي يف األرض، ومسكن حممد يف جنته عدناجلبال الرواس

 .إمامًا العدول

صدقت واهلل الذي ال إله ال هو إني ألجدها يف كتب هارون كتبه بيده  :قال

الواحدة، أخربني عن وصي حممد كم عن  : فأخربنيقال،  وامالء موسى

 قتل؟أو ي ،وهل ميوت عيش من بعده؟ي

وال ينقص يومًا،  ،ال يزيد يومًا ،يعيش بعده ثالثني سنة ،يا هاروني قال:

 .فتخضب هذه من هذه ــ يعين قرنهــ  ثم يضرب ضربة هنا

اهلل  إال أشهد أن ال إله :وقطع تسبيحه، وهو يقول ،فصاح اهلاروني قال:
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ينبغي أن  ،ك وصيهوحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، وان

اىل منزله   تفوق، وال تفاق، وأن تعظم وال تستضعف، ثم مضى به علي

 .(الدينفعلمه معامل 

ومل  ،(0)(غاية املرام)البحراني احلديث يف أخرج السيد العالمة  قال املؤلف:

)زين الفتى شرح سورة هل أتى(، أعثر على أحد أخرجه غري العاصمي يف كتاب 

 وفيه زيادات.

أبي  عن) :قال ،(3)(الغدير)اب د أخرجه العالمة احلجة األميين يف كتوق 

بكر الصديق، ثم اجتمعنا اىل عمر بن أبي  شهدت الصالة على :الطفيل، قال

 خنتلف اىل املسجد اليه حتى أمسوه أمري ،وأقمنا أيامًا ،فبايعناه ،اخلطاب

وهو يزعم أنه  ،دينةاملؤمنني، فبينما حنن عنده جلوس إذ أتاه يهودي من يهود امل

يا  :فقال له ،حتى وقف على عمر  من ولد هارون أخي موسى بن عمران

فأشار له عمر اىل  :أيكم أعلم بنبيكم حتى أسأله عما أريد؟ قال ،أمري املؤمنني

 .وبكتاب نبينا ،هذا أعلم بنبينا ، فقال:طالبأبي  علي بن

 قال اليهودي: أكذلك أنت يا علي؟

 .دسل عما تري قال:

 .وواحدة ،وثالث ،ثالث :إني أسألك عن قال:

 ؟إني أسألك عن سبع :ال تقول َموِل : قال له علي

أسألك عن ثالث فإن أصبت فيهن أسألك عن الواحدة وان  قال اليهودي:

 أسألك عن شيء.أخطأت يف الثالث األول مل 

                                                           

 .42ص (0)

 طبعة إيران. 323ص/2ج (3)
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 ؟أم أصبت ،ا سألتين فأجبتك أخطأتوما يدريك إذ :فقال له علي

: هذا كتاب ورثته الفق ،فاستخرج كتابًا عتيقًا ،على كمه ب بيدهفضر قال:

وفيه هذه اخلصال اليت أريد أن  ،دادي بامالء موسى وخط هارونعن آبائي وأج

 .لك عنهاأأس

 ؟واهلل عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم فقال علي:

 .ألسلمن الساعة على يديك ،واهلل إن أجبتين فيهن بالصواب قال له:

 .سل ال له علي:ق

وأخربني عن أول  ،أخربني عن أول حجر وضع على وجه األرض قال:

شجرة نبتت على وجه األرض، وأخربني عن أول عني نبعت على وجه 

 .األرض

فإن اليهود  ،إن أول حجر وضع على وجه األرض ،يا يهودي قال له علي:

ل به آدم معه نز ،وكذبوا، لكنه احلجر األسود ،يزعمون أنه صخرة بيت املقدس

وجيددون  ،فوضعه يف ركن البيت، فالناس ميسحون به ويقبلونه ،من اجلنة

 .العهد وامليثاق فيما بينهم وبني اهلل

 .أشهد باهلل لقد صدقت اليهودي:قال 

وأما أول شجرة نبتت على وجه األرض فإن اليهود يزعمون  قال له علي:

فأصل  ،من اجلنة ل بها معه آدمنز ،وكذبوا ولكنها خنلة العجوة ،انها الزيتونة

 .التمر كله من العجوة

  .أشهد باهلل لقد صدقت ال له اليهودي:ق

فإن اليهود يزعمون أنها العني  ،وأما أول عني نبعت على وجه األرض قال:
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عندها  سيياة اليت نوكذبوا ولكنها عني احل ،حتت صخرة بيت املقدساليت 

ومسرت،  ،عاشت ،ها ماء العنيفلما أصاب ،صاحب موسى السمكة املاحلة

 .فاتبعها موسى وصاحبه فأتيا اخلضر

 .د باهلل لقد صدقته: أشفقال اليهودي

 .سل قال له علي:

 ؟فأخربني عن منزل حممد أين هو يف اجلنة :قال

ومنزل حممد من اجلنة جنة عدن يف وسط اجلنة، أقربه من عرش  قال علي:

 .الرمحن عز وجل

 .هلل لقد صدقتد باهأش قال له اليهودي:

 .سل قال له علي:

يعيش بعده، وهل ميوت، أو  أخربني عن وصي حممد يف أهله كم :قال 

 يقتل؟

ضب هذه من هذه وأشار وخت ،يعيش بعده ثالثني سنة ،يا يهودي قال علي:

 .اىل رأسه

وأشهد ان حممدًا  ،أشهد أن ال إله إال اهلل :اليهودي، وقال فوثب ال:ق

 .(رسول اهلل

زين )ويف  (فرائد السمطني)بالتأمل يف احلديثني املوجودين يف  لف:قال املؤ

تعرف االسقاط والتحريف الذي فعلوه يف احلديثني، وحيث أن احلق  (الفتى

 .واألخبار ،والقضايا ،ر نفسه ال يضرنا ما فعلوه باألحاديثِهْظُي

منني قضاء أمري املؤ)لقضية العالمة التسرتي يف كتابه بعض الفاظ ا وقد أخرج
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وقد تعرضنا حلديث  ،(0)(املطبوع بالنجف األشرف  طالبأبي  علي بن

مفصاًل، وذكرنا ــ( املطبوع ــ  علي واخللفاء)العاصمي يف كتابنا  احلمويين وحديث

 (. طالبأبي  قضاء أمري املؤمنني علي بن)التسرتي يف كتابه  ما أخرجه العالمة

يد حمسن األمني يف كتابه جة الساحلديث أيضًا السيد العالمة احل خرجأوقد 

أبي  نع ،بسنده عن إبراهيم أخرجه (3)(عجائب أحكام أمري املؤمنني)املسمى 

ع يوبا ،ملا مات أبو بكر) :قال ، الصادقعبد اهلل أبي  عن ،حييى املدني

 :فقال ،وهو يف املسجد والناس حوله ،الناس عمر أتاه رجل من شباب اليهود

 :، قالوسنته ،وبكتابه ،وبرسوله ،ين على أعلمكم باهللدل ،يا أمري املؤمنني

 ؟أنت كذلك :فسأله ،هذا، فتحول الرجل اىل علي :فقال ،فأومأ بيده اىل علي

 .نعم :قال

 .وواحدة ،وثالث ،ثالث :إني أريد أن أسألك عن قال:

 ؟عن سبع :أفال قلت :فقال له أمري املؤمنني

فإن أصبت فيهن سألتك عن  ،إمنا أسألك عن ثالث ،ال :قال اليهودي

 .وان مل تصب مل أسألك ،ثالث

وكان  ــإن أجبتك بالصواب واحلق تعرف ذلك؟فأخربني  : فقال علي

 فقال علي: ،ــ أبو الفتى من علماء اليهود يرون أنه من ولد هارون بن عمران

 يهودية،ولتدعن ال ،لئن أجبتك والصواب لتسلمن ،واهلل الذي ال إله إال هو

 .خرب به إن شاء اهللسل عما بدا لك ُت ،يا يهودي :فقال لهه الفتى، فحلف ل

                                                           

 .22ص (0)

 .هـ0222، طبع مصر سنة 002ص (3)
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أخربني عن أول شجرة وضعت على وجه األرض، وأول عني نبعت  فقال:

 رض.يف األرض، وأول حجر وضع على وجه األ

أول شجرة وضعت على وجه األرض، فإن اليهود  :أما قولك فقال:

لة العجوة هبط بها آدم من اجلنة وكذبوا، إنها النخ ،يزعمون انها الزيتونه

أول عني نبعت يف األرض فإن  :وأصل التمر كله منها، وأما قولك ،فغرسها

وكذبوا، هي عني  ،اليهود يزعمون انها العني اليت ببيت املقدس حتت احلجر

من ميت  فحييت وليس ،غسال منها السمكةأتاها موسى وفتاه ف احليوان اليت

 ،أول حجر وضع على وجه األرض :وأما قولك املاء إال حيي، يصيبه ذلك

وكذبوا، إمنا هو احلجر  ،فإن اليهود تزعم أنه احلجر الذي ببيت املقدس

فوضعه على الركن، فاملسلمون  ،األسود الذي هبط به آدم من اجلنة

 .يستلمونه

فأخربني كم هلذه األمة من إمام هدى هادين مهديني، ال يضرهم من  قال:

 نة؟ ومن معه من أمته يف اجلنة؟ين منزل حممد يف اجلخذهلم؟ وأخربني أ

كم هلذه األمة من إمام هدى مهديني ال يضرهم من  :أما قولك قال:

مامًا هادين مهديني ال يضرهم من فإن هلذه األمة اثين عشر إ خذهلم،

ففي أفضلها وأشرفها جنة  ،أين منزل حممد يف اجلنة :خذهلم، وأما قولك

فمعه هؤالء االثنا عشر  ،مع حممد من أمته يف اجلنة ْنَم :عدن،وأما قولك

 .أئمة اهلدى

ملكتوب عندنا وإن هذا  ،الذي ال إله إال هو ،هللأجبت وا فقال الفتى: 

هله كم أيف  وأخربني عن وصي حممد ، فقال:وخط هارون بيده ،بامالء موسى

 قتال؟موتًا أو يقتل وهل ميوت  ؟يعيش بعده
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 ،بعده ثالثني سنةوصي حممد يعيش  ،يا يهودي حيكو :قال له أمري املؤمنني

وأومأ بيده  ــ ختضب هذه ( وضرب بيده اىل رأسه) ،ها هنا ضربة ،ويقتل قتاًل

 .من هذه ــ اىل حليته

وحده ال شريك  ،أن ال إله إال اهلل هدأش :وقال ،تسبيحهفقطع الفتى  قال:

 .(وصي حممدوأنك  ،له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

 

 حلديث الثامن والثالثونا
 

إمنا نذكر الفاظ احلديث من الكتب املختلفة ملا فيه من االختالف  قال املؤلف:

للشيخ سليمان القندوزي  (ينابيع املودة)والزيادة، واليك احلديث من كتاب 

الباب السادس )أخرجه يف  ،ففيه اختالف كثري وزيادات مهمة نافعة ،احلنفي

، الباب يف بيان األئمة األثين عشر بأمسائهم ان هذا) :الذي قال فيه (والسبعني

 :(املناقب)يف  قال ،ــ بعد ذكره أحاديث عديدة يف األئمة االثين عشر ــ (0)ثم قال

جاء يهودي من يهود املدينة اىل علي كرم  :بن واثلة، قالعامر  الطفيلأبي  عن)

 ، وعن واحدة.وثالث ،ثالث :إني أسألك عن ، قال:اهلل وجهه

 ؟أسألك عن سبع :ال تقول َمِل :ل عليفقا

فإن  ،فإن أصبت فيهن سألتك عن الثالث األخر ،أسألك عن ثالث :قال

 .أصبت فيهن سألتك عن الواحدة

 ؟تين فأجبتك أخطأت أم أصبتلما تدري إذا سأ فقال علي:

 ،هذا ورثته عن آبائي وأجدادي :قال ،فأخرج اليهودي من كمه كتابًا عتيقًا

                                                           

 .هـ0210، طبع اسالمبول سنة 442ص (0)
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وفيه  ، وخط هارون بن عمران ،جدي امالء موسى بن عمران عن هارون

 .هذه املسألة اليت أسألك عنها

 ؟إن أجبتك بالصواب فيهن لتسلم قال علي:

 .واهلل أسلم الساعة على يدك إن أجبتين بالصواب فيهن فقال:

 .سل :له قال

وعن أول شجرة  ،أخربني عن أول حجر وضع على وجه األرض قال:

 .وعن أول عني نبعت على وجه األرض ،األرضنبتت على وجه 

نها أفإن اليهود يزعمون  ،أما أول حجر وضع على وجه األرض قال:

من   ولكن هو احلجر األسود نزل به آدم ،وكذبوا ،صخرة بيت املقدس

والناس يتمسحون به ويقبلونه، وجيددون العهد  ،اجلنة فوضعه يف ركن البيت

وكان مع آدم يف  ،ابتلع كتاب العهد وامليثاق ألنه كان ملكًا ؛وامليثاق عنده

 ، فلما خرج آدم خرج هو فصار حجرًا.اجلنة

 .صدقت :قال اليهودي

ما أول شجرة نبتت على وجه األرض، فإن اليهود يزعمون أو قال علي:

 ،من اجلنة  بها آدم نزلولكنها خنلة من العجوة  ،وكذبوا ،ا الزيتونةهأن

 .فأصل كل النخل العجوة

 .صدقت :ل اليهوديقا

فإن  ،وأما أول عني نبعت على وجه األرض قال علي كرم اهلل وجهه:

ولكنها عني  ،كذبواو ،اليهود يزعمون انها العني اليت حتت صخرة بيت املقدس

فلما أصابها ماء العني  ،عندها صاحب موسى السمكة املاحلة احلياة اليت نسي

 . به اخلضرحييت وعاشت وشربت منه، فاتبعها موسى وصاح
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 .صدقت :قال اليهودي

 .سل عن الثالث األخر قال علي:

أخربني كم هلذه األمة بعد نبيها من إمام؟ وأخربني عن منزل حممد أين  قال:

 يسكن معه يف منزله؟هو من اجلنة؟ وأخربني من 

، ال يضرهم خالف من هلذه األمة بعد نبيها اثنا عشر إمامًا قال علي:

 .خالفهم

 .صدقت :قال اليهودي

ن وأعالها وهي وسط اجلنا ،يف جنة عدن  ينزل حممد قال علي:

 .وأقربها من عرش الرمحان جل جالله

 .صدقت :قال اليهودي

والذي يسكن معه يف اجلنة هؤالء األئمة االثنا عشر، أوهلم أنا  :قال علي

 .وآخرهم القائم املهدي

 .صدقت :قال

 .سل عن الواحدة قال علي:

 ؟أو تقتل وهل متوت ؟تعيش بعد نبيكأخربني كم  قال:

)أشار  من هذا)أشار بلحيته(  أعيش بعده ثالثني سنة، وختضب هذه قال:

 برأسه الشريف(.

وأشهد  ،وأشهد أن حممدًا رسول اهلل ،أشهد أن ال إله إال اهلل :فقال اليهودي

 .( رسول اهللأنك وصي 

احلنفي وتعرف بالتأمل يف حديث الشيخ سليمان القندوزي  قال املؤلف:
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مطالب نافعة ال تعرفها من احلاديث املتقدمة، وتعرف ما فعلت يد التحريف يف 

 االحاديث النبوية.
 

 احلديث التاسع والثالثون
 

للسيد  (مودة القربى)أخرج من املودة العاشرة من كتاب  ،(0)(ينابيع املودة)يف 

ابر بن مسرة، عن ج ،بسنده عن عبد امللك بن عمري ،علي اهلمداني الشافعي

ثم ، بعدي اثنا عشر خليفة :فسمعته يقول ، عند النيبأبي  كنت مع) :قال

 .(كلهم من بين هاشم :قال ، قال:ما الذي أخفى صوته :بيألأخفى صوته، فقلت 

 قال: ،ن مسروقع ،عن الشعيب ،أخرج بسنده ًاأيض (3)(ينابيع املودة)ويف 

هل عهد  :إذ قال له فتى ،ليهبينما حنن عند ابن مسعود نعرض مصاحفنا ع)

وان هذا شيء  ،انك حلديث السن :؟ قالده خليفةبعاليكم نبيكم كم يكون من 

نه يكون بعده اثنا عشر خليفة أ  ين عنه أحد قبلك، نعم عهد الينا نبينالما سأ

 .(بين إسرائيلبعدد نقباء 

 ورد مبضمون هذا احلديث الشريف أحاديث عديدة يف بعضها قال املؤلف:

تصريح بأمساء اخللفاء االثين عشر، ويف بعض ذكر بعضهم وترك بعضًا، ويف 

بعضها أمجل، وكل هذه األحاديث ال تنطبق إال على األئمة االثين عشر اليت 

وتعرتف بها االمامية االثنا عشرية دون غريهم، وقد تقدم بعض تلك  ،تعتقدها

 ملها بدقة واغتنم.، فتأويأتيك بعضها اآلخر حبول اهلل وقوته ،األحاديث

  فاء بعد النيبلن اخلأ :من تسعة طرق (صحيح مسلم)ما يف  :ومنها 

 من قريش. وكلهم ،اثنا عشر

                                                           

 .443ص (0)

 .املصدر نفسه (3)
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 : قال رسول اهلل ،ن جابرمن ثالثة طرق ع (صحيح البخاري)ويف 

: ماذا قال؟ فسألت أبي ،مل أمسعها ، فقال كلمةمريًاأيكون بعدي اثنا عشر )

 .(كلهم من قريش :قال قال:

 من طريق واحد. (جامع الرتمذي)ويف 

 رق.للحميدي من ثالثة ط (اجلمع بني الصحيحني)ويف 

هريرة، أبي  عن ،عن عبد اهلل بن عمروفهو  ،(0)(صحيح مسلم)اما ما يف 

جه وخّر ،جه من طريق جابر بن مسرةخّرقد ف (3)(صحيح البخاري)ما ما يف أو

جه وخّر ،جه عن ابن عيينةخّرو ،عن جابر بن مسرة أيضًا (2)مسلم يف صحيحه

عن جابر،  ،بلفظ آخر عن الشعيب (4)جهبلفظ آخر عن جابر بن مسرة، وخّر

آخر  جه بلفظوخّر ،عن جابر بن مسرة ،آخر عن الشعيبفظ لجه أيضا بوخّر

 .فهذا جممل ما يف صحيح مسلم وقاص،أبي  عن عامر بن سعد بن

ومن )ق(  ،من مسند أمحد ،(3)(كنز العمال)لي املتقي احلنفي يف جه عوخّر 

يف احلديث  (7)(، وفيه أيضًا2432يف احلديث الـ) (2)جه أيضًاعن ابن عمر، وخّر

 .للطرباني (جم الكبرياملع)( من 2470(، وفيه أيضًا يف احلديث الـ)2471الـ)

                                                           

 .017ص /3ج (0)

 .هـ 0373عة اهلند سنة طب 332ص /09ج (3)

 .017/ ص3ج (2)

 .013ص/3ج (4)

 .097ص/2ج (3)

 .093ص/2ج (2)

 .311ص (7)
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أيضًا عن جابر بن  (املعجم الكبري)( من 2473يف احلديث الـ) (0)وفيه أيضًا

للطرباني عن جابر بن  (لكبرياملعجم ا)( من 2472 احلديث الـ)مسرة، وفيه أيضًا يف

 .(سالم عزيزًا اىل أثين عشر خليفةال يزال اإل) : قال رسول اهلل ، قال:مسرة

  أنه ،للطرباني عن جابر بن مسرة (املعجم الكبري)من  (3)فيه أيضًاو

 ،وال مفارق ،ال يضره خمالف ،ال يزال هذا األمر ظاهرًا على من ناواه) :قال

 . (2474وهو احلديث الـ) ،(حتى ميضي منهم اثنا عشر خليفة من قريش

عن جابر بن  ،للطرباني (املعجم الكبري)( من 2473وفيه أيضًا يف احلديث الـ)

خليفة  اثنا عشر حتى يقوم ،ظاهرًاال يزال أمر هذه األمة )قال:   أنه ،مسرة

 (.من قريشكلهم 

عن جابر بن  ،للطرباني (املعجم الكبري)( من 2472وفيه أيضًا يف احلديث الـ)

حتى يكون  ،أمر هذه األمة هاديًا على من ناواهال يزال )قال:   أنه ،مسرة

 (.اثنا عشر خليفة كلهم من قريش عليكم

عن جابر بن  ،للطرباني (املعجم الكبري)( من 2477يضًا يف احلديث الـ)أوفيه 

او يكون أثنا  ،حتى تقوم الساعة ،ائمًاال يزال الدين ق)قال:   نهأ ،مسرة

 (.عشر خليفة كلهم من قريش

عن جابر بن  ،للطرباني (املعجم الكبري)( من 2473وفيه أيضًا يف احلديث الـ)

حتى يقوم اثنا عشر  ،ال يضر هذا الدين من ناواه : قال) :قال ،مسرة

 (.خليفة كلهم من قريش

                                                           

 .311ص/2ج (0)

 .310ص/2ج (3)
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للطرباني، ومن  (عجم الكبريامل)( من 2479فيه أيضًا يف احلديث الـ)و

  عن ابن مسعود أنه (0)(بن حنبلأمحد مسند )، ومن (احلاكم مستدرك)

 (.كعدة نقباء بين إسرائيل ،ميلك هذه األمة اثنا عشر خليفة)قال: 

للطرباني عن جابر بن  (املعجم الكبري)( من 2431وفيه أيضًا يف احلديث الـ)

ال يضرهم من  ،ثنا عشر خليفةيكون هلذه األمة ا)قال:   أنه ،مسرة

 (.خذهلم كلهم من قريش

عن ابن  ،( من فنت نعيم بن محاد2430يف احلديث الـ) (3)وفيه أيضًا

 (.يكون بعدي من اخللفاء عدة نقباء موسى)قال:   أنه ،مسعود

عن  ،للطرباني (املعجم الكبري)( من 2433وفيه أيضًا يف احلديث الـ)

من  كلهم ن من بعدي اثنا عشر خليفةيكو) :قال  أنه ،ابن مسعود

 (.قريش

 ،عن أنس ،البن النجار (تاريخ بغداد)( من 2432يضًا يف احلديث الـ)أوفيه 

فإذا  ،لن يزال هذا الدين قائمًا اىل أثنا عشر خليفة من قريش)قال:   أنه

 (.هلكوا ماجت األرض بأهلها

ومن  (بن عساكرتاريخ ا)( من 2023يف احلديث الـ) (2)()كنز العمالويف 

 ،ن عدة اخللفاء بعديإ)قال:   انه ،عن ابن مسعود ،ابن عدي (كامل)

 (.عدة نقباء موسى

                                                           

 .412و ص 293ص /0ج (0)

 .310ص/2ج (3)

 .213ص /2ج (2)
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 (كامل)من  ،أخرج حنوه عن ابن مسعود للسيوطي (0)(اجلامع الصغري)ويف 

 .(تاريخ ابن عساكر)ومن  ،بن عديا

مسند أمحد، ومن سنن من ( أخرج 332يف احلديث ) (3)(كنز العمال)ويف 

قال:   أنه ،بن مسرة، عن جابر داود، وسنن النسائيأبي  بيهقي، وسننال

ال يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم جيتمع عليه )

 (.ثم يكون اهلرج ،األمة، كلهم من قريش

قال يف املودة العاشرة  ،للشيخ سليمان القندوزي احلنفي (2)(ةينابيع املود)ويف 

خرج عن عبد امللك أ ( للسيد علي اهلمداني الشافعي،مودة القربى)من كتاب 

فسمعته  ، عند النيبأبي  كنت مع) :قال ،عن جابر بن مسرة ،بن عمري

ما الذي أخفى  :فقلت ألبي ،ه، ثم أخفى صوتبعدي اثنا عشر خليفة :يقول

ثم ذكر احلديث الذي ذكرناه يف صدر ، (كلهم من قريش :قال قال: ؟صوته

 .وهو حديث الشعيب ،اديثحاأل

 أنا : قال رسول اهلل) :قال ،وفيه أيضًا عن عباية بن ربعي عن جابر

 ،أوهلم علي ،سيد النبيني، وعلي سيد الوصيني، وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر

 (.وآخرهم القائم املهدي

دخلت ) :قال ،عن سلمان الفارسي  ،وفيه عن سليم بن قيس اهلاللي

 ،ويلثم فاه ،وهو يقبل خديه ،احلسني على فخذيه ، فإذا على النيب

إمام، وأنت  أخو ،إماموأنت إمام ابن  ،أخو سيد ،أنت سيد ابن سيد :ويقول

                                                           

 .79ص/0ج (0)

 .23ص/2ج (3)

 .443ص (2)
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 قال: (،أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم املهدي ،أخو حجة ،حجة ابن حجة

واخلوارزمي )أي يف  ،وهذا احلديث أخرجه احلمويين )أي يف فرائد السمطني()

  (.((0)مقتل احلسني

،  راعي إبل رسول اهلل لمىسأبي  بسنده عن (3)يضًاأاملقتل ج يف وخّر

ليلة أسرى بي اىل السماء قال لي اجلليل  :يقول ، مسعت رسول اهلل) :قال

 .(2)[آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ] :جل وعال

 واملؤمنون. :قلت

 أمتك؟صدقت يا حممد، من خلفت يف  :قال 

 .خريها :قلت

 طالب؟أبي  علي بن قال:

 .يا رب ،نعم :قلت

طلعت اىل األرض اطالعة، فاخرتتك منها، فشققت اني إ ،يا حممد قال:

فأنا احملمود وأنت  ،فال أذكر يف موضع إال ذكرت معي ،لك أمسًا من أمسائي

فأنا  ،وشققت له امسًا من أمسائي ،حممد، ثم اطلعت الثانية فاخرتت عليًا

 ،واحلسن ،وفاطمة ،وخلقت عليًا ،إني خلقتك ،، يا حممداألعلى وهو علي

وعرضت واليتكم على  ،من سنخ نور من نوري ،واألئمة من ولده ،واحلسني

فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، ومن  ،أهل السماوات وأهل األرض

                                                           

 .042ص/0ج (0)

 .93ص/0ج (3)

 .333البقرة :  (2)
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لو أن عبدًا من عبيدي عبدني  ،، يا حممدجحدها كان عندي من الكافرين

ما غفرت له  ،ثم أتاني جاحدًا لواليتكم ،ى ينقطع أو يصري كالشن الباليحت

األئمة التسعة من ولد  :)أيأحتب أن تراهم؟  ،، يا حممدحتى يقّر بواليتكم

 .( احلسني

 .يارب ،نعم :قلت

ن، واحلس ،فالتفت، فإذا أنا بعلي، وفاطمة ،التفت عن ميني العرش :فقال

مد بن علي، وجعفر بن حممد، وموسى بن وعلي بن احلسني، وحم ،واحلسني

ن بن علي، مد بن علي، وعلي بن حممد، واحلسجعفر، وعلي بن موسى، وحم

 ــ يعين املهدي ــ، وهو يف وسطهم واملهدي، يف ضحضاح من نور قيامًا يصلون

الثائر من عرتتك، وهو  ،احلججهؤالء  ،يا حممد ، قال:كأنه كوكب دري

 .(واملنتقم من أعدائي ،لواجبة ألوليائيوعزتي وجاللي إنه احلجة ا

 ،أخرج هذا احلديث الشريف مجع كثري من علماء االمامية قال املؤلف:

 :ومن علماء السنة

يف آخر  (فرائد السمطني)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف  :منهم 

يه ، وف(0)(غاية املرام)د هاشم البحراني يف اجلزء الثامن، واخرجه العالمة السي

 اختالف يسري يف بعض كلماته.

، (3)(ينابيع املودة)لقندوزي يف كتابه العالمة احلنفي الشيخ سليمان ا هخرجأو

 وفيه اختالف يسري وزيادة.

                                                           

 .23ص (0)

 .432ص (3)
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حديثًا  ،(0)(ينابيع املودة)قندوزي احلنفي يف خرج أيضًا الشيخ سليمان الأو 

بيهم، واليك مفصاًل آخر يعرف منه األئمة االثنا عشر ويعرف فضلهم وفضل حم

 :، قالنصه

عن  ،عن أبيه ،أخرج صاحب املناقب بسنده عن علي بن موسى الرضا)

ما  : قال رسول اهلل) ، قال:طالب سالم اهلل عليهمأبي  لي بنعن ع ،آبائه

يا رسول  :فقلت :، قال عليكرم عليه مينأوال  ،خلق اهلل خلقًا أفضل مين

ان اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه  ،يياعل فأنت أفضل أم جربائيل؟ فقال: ،اهلل

والفضل  ،املرسلني على مالئكته املقربني، وفضلين على مجيع النبيني واملرسلني

 ،فإن املالئكة من خدامنا ،ولألئمة من ولدك من بعدي ،بعدي لك ياعلي

 .وخدام حمبينا

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ  الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ] ياعلي، 

 .بواليتنا (3)[لِلَّذِينَ آمَنُوا

وال  ،وال النار ،وال اجلنة ،وال حواء ،لوال حنن ما خلق اهلل آدم ،ياعلي

وقد سبقناهم اىل  ،وال األرض، فكيف ال نكون أفضل من املالئكة ،السماء

تقديسه، ألن أول ما خلق اهلل عز وجل و ،وتهليله ،وتسبيحه ،معرفة ربنا

فلما شاهدوا أرواحنا  ،وحتميده، ثم خلق املالئكة ،فأنطقنا بتوحيده ،أرواحنا

 ، وأنها خلق خملوقونأّن لتعلم املالئكة ،فسبحنا ،استعظموا أمرنا ،نورًا واحدًا

ونزهته عن صفاتنا، فلما  ،فسبحت املالئكة بتسبيحنا ،تعاىل منزه عن صفاتنا

 عبيد ولسنا بآهلة اوأّنهللنا لتعلم املالئكة أن ال إله إال اهلل،  ،دوا عظم شأنناهشا

                                                           

 .433ص( 0)

  .7( غافر : 3)
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ال إله إال اهلل، فلما شاهدوا كرب حملنا  :أو دونه، فقالوا ،جيب أن نعبد معه

عظم احملل إال به، فلما  كة أن اهلل أكرب، فال ينال خملوقهلتعلم املالئ ،ناكرّب

لتعلم  ،ال حول وال قوة إال باهلل :لعز والقوة، قلناشاهدوا ما جعله اهلل لنا من ا

وأوجبه  ،اهلل، فلما شهدوا ما أنعم اهلل به علينابوال قوة إال  لاملالئكة أن ال حو

لتعلم املالئكة أن احلمد هلل على  ،احلمد هلل :قلنا ،ياناإطاعة اخللق  لنا من فرض

 ،وتسبيحه ،معرفة اهلل احلمد هلل، فبنا اهتدوا اىل :فقالت املالئكة ،نعمته

نا يف عفأود  وحتميده، وأن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم ،وتكبريه ،وتهليله

وكان سجودهم هلل  ،املالئكة بالسجود له تعظيمًا وإكرامًا لهصلبه، وأمر 

فكيف ال نكون أفضل  ،لكوننا يف صلبه ،وآلدم إكرامًا وطاعة ألمر اهلل ،عبودية

وأنه ملا عرج بي اىل السماء أذن  ،دم كلهم أمجعونمن املالئكة وقد سجدوا آل

 :فقلت ،ثم قال: تقدم يا حممد ،وأقام مثنى مثنى ،جربائيل مثنى مثنى

نعم، ان اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه على  :أتقدم عليك؟ فقال ،ياجربائيل

فتقدمت فصليت بهم وال  ،مالئكته أمجعني، وفضلك خاصة على مجيعهم

وختلف  ،تقدم ياحممد :قال لي جربائيل ،هيت اىل حجب النورفخر، فلما انت

 ،ياحممد :فقال ،املوضوع تفارقين يف مثل هذا ،يا جربائيل :هو عين، فقلت

الذي وضعين اهلل فيه، فإن جتاوزته احرتقت أجنحيت  ،إن هذا انتهاء حدي

 النور زجة حتى انتهيت اىل حيث ما شاء فزج بّي ،بتعدي حدود ربي جل جالله

فإياي فاعبد،  ،وأنا ربك ،أنت عبدي ،ياحممد :اهلل من علو ملكه، فنوديت

وخلقتك من نوري، وانت رسولي اىل خلقي، وحجيت على  ،فتوكل وعلّي

خالفك خلقت ناري، وألوصيائك  برييت، لك وملن اتبعك خلقت جنيت، وملن

 أوصياؤك ،يا حممد :، فنوديتومن أوصيائي : يا رب،أوجبت كراميت، فقلت
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ويف كل نور  ،فنظرت فرأيت اثين عشر نورًا ،املكتوبون على سرادق عرشي

وآخرهم القائم  ،سطرًا أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي، اوهلم علي

هؤالء  ،يا حممد :فنوديت ، هؤالء أوصيائي من بعدي؟يا رب :املهدي، فقلت

 وحججي بعدك على برييت، وهم أوصياؤك، ،وأصفيائي ،وأحبائي ،أوليائي

ألطهرّن األرض بآخرهم املهدي من الظلم، وألملكنه مشارق  ،وعزتي وجاللي

له السحاب الصعاب،  وألسخرّن له الرياح، وألذللّن ،األرض ومغاربها

 ،وألنصرنه جبندي، وألمدنه مبالئكيت حتى تعلو دعوتي ،وألرقينه يف األسباب

بني أوليائي اىل  وألداولن األيام ،ثم ألدمين ملكه ،وجيمع اخللق على توحيدي

 .(القيامةيوم 

ر فضلهم وذك ،هذا حديث مبارك ذكر يف األئمة ألثين عشر قال املؤلف:

 ومقامهم عند اهلل عز وجل.

 (0)( احلسني مقتل)اخلوارزمي احلنفي يف كتابه أمحد وقد ذكر املوفق بن  

يوم  وما يقومون به يف ،وذكر وظائفهم ،آخر ذكر فيه األئمة االثين عشر حديثًا

 وهذا نصه: ،القيامة

قال رسول  ، قال: طالبأبي  عن علي بن ،بسنده عن سعيد بن بشري)

وأنت يا علي الساقي، واحلسن الذائد،  ،أنا واردكم على احلوض : اهلل

د بن علي الناشر، وجعفر بن محمبن احلسني الفارط، وواحلسني اآلمر، وعلي 

وقامع املنافقني،  ،واملبغضني حممد السائق، وموسى بن جعفر حمصي احملبني

وعلي بن موسى زين املؤمنني، وحممد بن علي منزل أهل اجلنة يف درجاتهم، 

ومزوجهم احلور العني، واحلسن بن علي سراج  ،وعلي بن حممد خطيب شيعته
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أهل اجلنة يستضيئون به، واملهدي شفيعهم يوم القيامة حيث ال يأذن اهلل إال ملن 

 .(يشاء ويرضى

وذكر هلم  ،األئمة االثين عشر نان يف هذا احلديث الشريف عّي ؤلف:قال امل

وعرفهم أنهم حمتاجون اليهم يف أي مرتبة كانوا فهم  ،رفيع مقامهم يف يوم القيامة

وال  ،وأمتنا على مودتهم ،املرجع، واليهم املفزع، اللهم أحينا على حبهم

 .حترمنا من بركاتهم

 

 احلديث األربعون
 

حديثًا يعرف منه  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  يمان القندوزيسلالشيخ  أخرج

 ويف): قال ،البشر صلوات اهلل عليهم أمجعني األئمة االثنا عشر وخلفاء سيد

 ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،عن واثلة بن األصقع بن قرخاب (،املناقب)

ال: فق  دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول اهلل :قال

 .ليس عند اهلل وعما ال يعلمه اهللأخربني عما ليس هلل وعما  ،ياحممد

فليس  ،فليس هلل شريك، وأما ما ليس عند اهلل ،ما ما ليس هللأ : فقال

يا معشر اليهود إن  :فذلك قولكم ،عند اهلل ظلم للعباد، وأما ما ال يعلمه اهلل

 .هأنه خملوقه وعبد معلبل ي ،واهلل ال يعلم أنه له ولد ،عزيرًا ابن اهلل

 ول اهلل حقًا وصدقًا.د أن ال إله إال اهلل، وأنك رسهأش :فقال

يا  :، فقال ني رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمرانإ :ثم قال

 ،أسلم على يدي حممد خامت األنبياء، واستمسك بأوصيائه من بعده ،جندل
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سول خربني يا رأ :، ثم قالوهداني بك ،له احلمد أسلمتلأسلم، ف :فقلت

 .بهم َكمتسَّألعن أوصيائك من بعدك،  ،اهلل

 .أوصيائي االثنا عشر قال:

 .هم ليمّس ،]اهلل[ يا رسول :قال جندل: هكذا وجدناهم بالتوراة، وقال

ئمة علي، ثم ابناه احلسن واحلسني أوهلم سيد األوصياء أبو األ فقال:

لي بن احلسني زين وال يغرنك جهل اجلاهلني، فإذا ولد ع فاستمسك بهم،

 .ربهشالعابدين يقضي اهلل عليك، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لنب ت

 ،وشربًا ،إيليا : فقال جندل: وجدنا يف التوراة ويف كتب األنبياء 

، فمن بعد احلسني، وما واحلسني ،واحلسن ،علي :فهذه أمساء ،وشبريًا

 أساميهم؟

، (زين العابدين)بـنه علي ويلقب فاالمام اب ،إذا انقضت مدة احلسني :قال

، فبعده ابنه (الصادق)ـ، فبعده ابنه جعفر يدعى ب(الباقر)ـفبعده ابنه حممد يلقب ب

، فبعده ابنه (والزكي ،التقي)بـ، فبعده ابنه حممد يدعى (الكاظم)ـموسى يدعى ب

، فبعده ابنه (العسكري)بـ ، فبعده احلسن يدعى(واهلادي ،النقيـ)علي يدعى ب

فيغيب ثم خيرج، فإذا خرج ميأل  (واحلجة ،والقائم ،املهدي)بـيدعى حممد 

 ،طوبى للمقيمني على حمبتهم ،األرض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا

ثم  (0)[هُدًى لنيلْمُتَّقنِيَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ] :الذين وصفهم اهلل يف كتابه وقالأولئك 

 .(3)[حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَوْلَئِكَ أُ] تعاىل، قال
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ثم عاش اىل أن كانت والدة  ،احلمد هلل الذي وفقين مبعرفتهم :جندل فقال

وقال: أخربني رسول  ،فخرج اىل الطائف ومرض وشرب لبنًا ،احلسني علي بن

بالطائف ومات ودفن  ،، شربة لنبأنه يكون آخر زادي من الدنيا  اهلل

 .(( الكوزارة) بـباملوضع املعروف 

عروفة ال حتتاج ضحة مامور وأمضامني هذا احلديث الشريف  قال املؤلف:

 اىل اثبات وحتقيق.

فرائد )من  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف ندوزي وقد أخرج الشيخ سليمان الق 

 وأوصياؤه اهلل ولحديثًا يف اثبات أن األئمة اثنا عشر وهم خلفاء رس (،السمطني

 قال: (،ينابيعال)من بعده، وهذا نص ألفاظه كما يف 

قال:  ،عن ابن عباس  ،بسنده عن جماهد ،(3)(فرائد السمطني) يف)

أسألك عن أشياء تلجلج يف  ،يا حممد :فقال (،نعثل)قدم يهودي يقال له 

 .أسلمت علي يديك ،منذ حني فإن أجبتين عنها ،صدري

 .مارةيا أبا ع ،سل قال:

 ، صف لي ربك.يا حممد :قالف

ال يوصف إال مبا وصف به نفسه، وكيف يوصف  (إن اخلالق) : فقال

وهام أن تناله، واخلطرات أن حتده، األو ،ذي تعجز العقول أن تدركهاخلالق ال

واألبصار أن حتيط به، جل وعال عما يصفه الواصفون، ناء يف قربه، وقريب يف 

فال يقال له أين هو، وهو منقطع الكيفية  ،نأيه، هو كيف الكيف وأين األين
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واألينونية، فهو األحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون ال يبلغون نعته، 

 .ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد مل يلد

إنه واحد ال شبيه له، أليس اهلل  :فأخربني عن قولك ،صدقت يا حممد :قال

 واحدًا واإلنسان واحد؟

ال جزء وال  :أي د حقيقي أحدّي املعنىاهلل عز وجل واح : فقال

إمنا التشبيه يف )مركب من روح وبدن  ،ثنائي املعنىواإلنسان واحد  ،تركيب له

 .(املعاني ال غري

فما من نيب إال وله وصي،  صدقت، فأخربني عن وصيك من هو؟ :قال

 موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون. وإن نبينا

وبعده  ،طالبأبي  علي بن (،يواخلليفة من بعد)، إن وصييفقال: 

 .(أئمة أبرار)، ، يتلوه تسعة أئمة من صلب احلسنيسبطاي احلسن واحلسني

 .فسمهم لي ،يا حممد :قال

فاذا مضى  ،إذا مضى احلسني فابنه علي، فاذا مضى علي فابنه حممد :قال

حممد فابنه جعفر، فاذا مضى جعفر فابنه موسى، فاذا مضى موسى فابنه علي، 

نه علي، فاذا مضى علي فابنه د، فاذا مضى حممد فابمضى علي فابنه حمفاذا م

فهؤالء اثنا عشر ،أئمة  ،ن، فاذا مضى احلسن فابنه احلجة حممد املهدياحلس

 عدد نقباء بين إسرائيل.

 ؟فأين مكانهم يف اجلنة :قال

 .معي يف درجيت :قال

م األوصياء اهلل، وأشهد أنهوأنك رسول  ،أشهد أن ال إله إال اهلل :قال
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، وفيما عهد الينا موسى بن عمران، ولقد وجدت هذا يف الكتب املتقدمةبعدك، 

خامت األنبياء ال نيب  وحممد، هوأمحد : أنه إذا كان آخر الزمان خيرج نيب يقال له

 .عدد األسباط ،فيخرج من صلبه أئمة أبرار ،بعده

 ؟أتعرف األسباط ،يا أبا عمارة :لفقا :قال

إن أوهلم الوى بن  :، قالإنهم كانوا اثين عشر ،رسول اهلليا  ،نعم :الق

فأظهر اهلل شريعته بعد  ،وهو الذي غاب عن بين إسرائيل غيبة ثم عاد ،برخيا

 . دراستها، وقاتل مع قرسطيا امللك حتى قتله

 ،ان يف بين إسرائيل حذو النعل بالنعلكائن يف أميت ما ك : فقال

ميت أويأتي على  ،رىر من ولدي يغيب حتى ال ُيوالقذة بالقذة، وان الثاني عش

فحينئذ يأذن اهلل  ،ومن القرآن إال رمسه ،زمن ال يبقى من اإلسالم إال امسه

طوبى ملن  : ثم قال، فيظهر اهلل اإلسالم به وجيدده ،تعاىل له باخلروج

  .أحبهم والويل ملبغضهم، وطوبى ملن متسك بهداهم

 وانشأ يقول: ،ل اهللوقام بني يدي رسو ،فانتفض نعثل
 

 صـلى اإللـه ذو العلــى عليـك يــا خـري البشــر    

 

  

ــر     ــنيب املصـــطفى واهلـــامشي املفتخـ  أنـــت الـ

ــر       ــا أمـ ــو مـ ــك نرجـ ــا وفيـ ــدانا ربنـ ــم هـ  بكـ

 

  

 ومعشــــــر مسيــــــتهم أئمــــــة اثــــــين عشــــــر  

 حبــاهم رب العلــى ثــم اصــطفاهم مــن كــدر 

 

  

 قد فـاز مـن واالهـم وخـاب مـن عـادى الزهـر         
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ــقى   ــرهم يس ــر  آخ ــام املنتظ ــو االم ــا وه  الظم

 

  

 عرتتـــك األخيــــار لــــي والتــــابعني مــــا أمــــر   

ــاً    ــنهم معرضـــــــــ ــان عـــــــــ ــن كـــــــــ  مـــــــــ

 

  

ــقر(     فســــــــــــــــوف تصــــــــــــــــاله ســــــــــــــ

 
 

 ،(0)(غاية املرام)السيد البحراني يف  أخرجها هذه الرواية املباركة قال املؤلف:

رنا ذك ،للشيخ سليمان احلنفي (ينابيع املودة)وفيها زيادات واختالف مع ما يف 

 ت يف احلديث وجعلناها بني هاللني.الزيادا

، بني (غاية املرام)توجد يف  مهمة مل كان للحديث زيادة (ينابيع املودة)ويف  

 وهي: (أئمة عدد نقباء بين إسرائيل): وقوله (،فهؤالء اثنا عشر:)قوله

 .واحلسني ،واحلسن ،ي كيفية موت عليأخربن :قال)

 .واحلسن يقتل بالسم، واحلسني بالذبح ،هيقتل علي بضربة على قرن : قال

 ؟فأين مكانهم :قال

 .يف اجلنة يف درجيت قال:

اهلل، وأشهد أنهم األوصياء  أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول :قال

 ولقد وجدت يف كتب األنبياء املتقدمة، وفيما عهد الينا موسى بنبعدك،

هو  ،وحممدأمحد  :ل له، أنه إذا كان آخر الزمان، خيرج نيب يقا عمران

ابن عمه  :خامت األنبياء ال نيب بعده، فيكون أوصياؤه بعده اثين عشر أوهلم

وتقتل أمة النيب األول  كانا أخوين من ولده، :وختنه، والثاني والثالث

العطش يف بو ،بالسم، والثالث مع مجاعة من أهل بيته بالسيف بالسيف والثاني

                                                           

 .29ص( 0)
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 ،صرب على القتل لرفع درجاتهوي ،ذبحع الغربة، فهو كولد الغنم يموض

خراج حمبيه وأتباعه من النار، وتسعة األوصياء بيته وذريته، وإلودرجات أهل 

 .منهم من أوالد الثالث، فهؤالء عدد األسباط

 ؟أتعرف األسباط : قال

 ث(.)احلدي .(كانوا اثنى عشر ،نعم يا رسول اهلل :قال

)غاية املرام( من احلديث املوجود يف هذه الزيادة املهمة ساقطة  قال املؤلف:

 وبالتأمل يعرف سبب السقوط.

أو غريه  ،من احلديث (ينابيع املودة)وأما ما أسقطه الشيخ سليمان مؤلف  

إذ ان املؤلف كان شيخ اإلسالم للدولة العثمانية احلنفية يف زمان  :فسببه معلوم

 ،هاطفلذا أسق ،وغريه وهذه الكلمات ال توافق عصره ،السلطان عبد احلميد

 واهلل العامل. ،وأسقطها غريه

اثنا عشر   أن األحاديث اليت فيها نص بأن خلفاء النيب قال املؤلف:

فاالمامية االثنا عشرية  ؟فاء وامللوك تنطبقلما املراد منها؟ وعلى أي اخل

 الذين ذكرهم  على األئمة من أهل البيتــ حسب اجتهادهم ــ يطبقونها 

اليت وصلت الينا بواسطة العلماء الثقات من  ،واله املتعددةيف أق  النيب

 وغريهم، كما ان غري االمامية من علماء السنة الذين تركوا التعصب االمامية

ليس املراد من األحاديث املروية من  :وقالوا ،على ذلك افقوا االماميةو

وهم ،  هل البيتأفاء من بعده اثنا عشر غري لالرسول األكرم يف أن اخل

ليك قول إو ويف موارد كثرية، ،يف أحاديث عديدة  نهم النيبالذين عّي

 :وهو ،أحد علماء السنة
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العالمة شيخ اإلسالم الشيخ سليمان القندوزي احلنفي حيث قال يف كتابه 

 ما نصه: ،(0)(ينابيع املودة)

اثين   فاء بعدهلإن األحاديث الدالة على كون اخل :احملققني قال بعض)

 ،واملكان ،وتعريف الكون ،د اشتهرت من طرق كثرية، فبشرح الزمانق عشر

 ،ألئمة االثنا عشر من أهل بيتها ،من حديثه هذا  علم ان مراد رسول اهلل

 ،إذ ال ميكن أن حيمل هذا احلديث على اخللفاء بعده من أصحابه ،وعرتته

 دتهم علىلزيا ،مويةلقلتهم عن اثنى عشر، وال ميكن ان حيمل على امللوك األ

إال عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غري بين  ،ولظلمهم الفاحش ،اثنى عشر

عبد امللك عن  وايةيف ر ،كلهم من بين هاشم :قال  ألن النيب ؛هاشم

ألنهم ال حيسنون  ؛هذا القول يرجح هذه الروايةيف   خفاء صوتهإجابر، و

على العدد  لزيادتهمخالفة بين هاشم وال ميكن أن حيمل على امللوك العباسية 

 (3)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى] ولقلة رعايتهم اآلية ،املذكور

وحديث الكساء، فال بد من ان حيمل هذا احلديث على األئمة االثنى عشر من 

 ،عهموأور ،ألنهم كانوا أعلم أهل زمانهم، وأجلهم ؛ وعرتته ،أهل بيته

علومهم  توكان ،وأتقاهم، وأعالهم نسبًا، وأفضلهم حسبًا، وأكرمهم عند اهلل

ة، كذا عرفهم أهل العلم واللدنّي ،وبالوراثة،  عن آبائهم متصلة جبدهم

  ي أن مراد النيبأ ــوالتحقيق، وأهل الكشف والتوفيق، ويؤيد هذا املعنى 

 ،حديث الثقلني ،يرجحهو ،ويشهد له ــاالثنا عشر من أهل بيته  األئمة

 .وغريها ــ يريد كتابه ينابيع املودة ــ األحاديث الكثرية يف هذا الكتابو

                                                           

 .77لباب ا /442( ص0)

 .32الشورى:  (3)
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يف رواية جابر بن  ــ كلهم جتتمع عليه األمة : وأما قوله :(قال)

مامة كلهم وقت ظهور إاالمة جتتمع على االقرار بن أ  فمراده ــمسرة 

 .(قائمهم املهدي 

 خلفاءه يف أن ــ  أول األحاديث املروية عن النيب تقدم يف قال املؤلف:

  .(كلهم من بين هاشم):  أنه قال ،عن جابر ،حديث عبد امللك ــاثنا عشر 

وأمساء  ،ملصرحة بأمسائهموميكن االستدالل عليه باألحاديث الكثرية ا

الوة على أنهم من بين هاشم، وبالرجوع اىل األحاديث املتقدمة يف ع ،آبائهم

 تاب يثبت املطلوب.الك
 

 احلديث احلادي واألربعون
 

، عن سليم بان بن عياشأباسناده عن  (فرائد السمطني)يف  خرج احلمويينأ

يف خالفة   يف مسجد رسول اهلل  رأيت عليًا :قال ،بن قيس اهلالليا

فذكروا قريشًا وفضلها  ،ومجاعة يتحدثون ويتذاكرون العلم والفقه ،عثمان

، )اىل أن قال( من الفضل  وما قال فيها رسول اهلل ،اوسوابقها وهجرته

اىل حني الزوال وعثمان يف داره ال يعلم بشيء مما هم  التذاكر ــ :يأــ  وكان ذلك

ال ينطق بكلمة وال أحد من أهل بيته،  ساكت  طالبأبي  بن فيه، وعلي

 ؟ ما مينعك أن تتكلم ،يا أبا احلسن :فأقبل القوم عليه، فقالوا

 ،قريش وقال حقًا، فأنا أسألكم يا معشر ،احليني إال وقد ذكر ما من :قالف

بأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم  ممن أعطاكم اهلل هذا الفضل؟ ،نصارواأل

 بغريكم؟

بأنفسنا وعشريتنا  ال ،به علينا مبحمد وعشريته نَّبل أعطانا اهلل وَم :قالوا

 وأهل بيوتاتنا.
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ألستم تعلمون أن الذي نلتم من  ،واألنصارصدقتم يا معشر قريش  :الق

دون غريهم؟ وان ابن عمي رسول  ،خري الدنيا واآلخرة منا أهل البيت خاصة

ني وأهل بييت كنا نورًا يسعى بني يدي اهلل تعاىل قبل أن خيلق اهلل إ :قال  اهلل

وضع ذلك   بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق اهلل آدم  عز وجل آدم

وأهبطه اىل األرض، ثم محله يف السفينة يف صلب نوح، ثم  ،هالنور يف صلب

، ثم مل يزل اهلل عز وجل ينقلنا يف  قذف به يف النار يف صلب إبراهيم

األصالب الكرمية اىل األرحام الطاهرة، ومن األرحام الطاهرة اىل األصالب 

 .، مل يكن منهم على سفاح قطالكرمية من اآلباء واألمهات

 .قد مسعنا من رسول اهلل ،نعم :والقدمة وأهل بدر وأهل أحدفقال السابقة 

ل يف كتابه السابق على تعلمون أن اهلل عز وجل فّضأ ،أنشدكم اهلل ثم قال:

أحد  ،واىل رسول اهلل ،املسبوق يف غري آية، وأني مل يسبقين اىل اهلل عز وجل

 ه األمة؟من هذ

 .اللهم نعم :اقالو

وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ]:يث نزلتأتعلمون ح ،فأنشدكم اهلل :الق

  عنها رسول اهلل سئل (3)[وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ]ــ  (0)[وَاألَنصَارِ

أنزهلا اهلل تعاىل ذكره فخرًا ألنبيائه وأوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء اهلل  :فقال

 طالب وصيي أفضل األوصياء؟ بي أ وعلي بن ،ورسله

 .اللهم نعم :قالوا

                                                           

  .011( التوبة : 0)

  .01( الواقعة : 3)
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ]فأنشدكم اهلل أتعلمون حيث نزلت  قال:
واْ الَّذِينَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ] وحيث نزلت (0)[الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ

وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ واَلَ ] وحيث نزلت (3)[يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
أم  ،أخاصة يف رسول اهلل ،يا رسول اهلل :قال الناس (2)[رَسُولِهِ واَلَ الْمُؤْمِننِيَ وَلِيجَةً

وأن  ،أن يعلمهم والة أمرهم  نبيهوجل  عامة يف مجيعهم؟ فأمر اهلل عز

ونصبين  وزكاتهم، وحجهم، يفسر هلم من الوالية ما فسر هلم من صالتهم،

لة ضاق اان اهلل أرسلين برس ،فقال: أيها الناس ،خطب للناس بغدير خم، ثم

بلغها أو ليعذبين، ثم أمر ألبها صدري، وظننت أن الناس يكذبوني، فاوعدني 

أتعلمون ان اهلل عز وجل  ،فقال: ايها الناس ،م خطبث ،بالصالة جامعة

يا رسول اهلل،  ،بلى :وأنا موىل املؤمنني، وأوىل بهم من أنفسهم؟ قالوا ،موالي

للهم وال فعلي مواله، ا ،من كنت مواله: فقال ،فقمت ،يا علي ،قم :قال

 والية ماذا؟ ،يا رسول اهلل :لفقا ،فقام سلمان ،وعاد من عاداه ،من وااله

أوىل به من نفسه،  فعلي ،من كنت أوىل به من نفسه ،ئيوالء كوال :فقال

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ]:فأنزل اهلل تعاىل ذكره
م ( متام نبوتي، ومتااهلل أكرب )على وقال: ، فكرب رسول اهلل (4)[اإلِساْلَمَ دِينًا

هذه  ،يارسول اهلل :فقاال ،أبو بكر وعمر مدين اهلل ووالية علي بعدي، فقا

 :ويف أوصيائي اىل يوم القيامة، قاال ،فيه ،بلى :قال ،اآليات خاصة يف علي

 ،ووصي ،ووارثي ،ووزيري ،علي أخي :نهم لنا، قاليارسول اهلل، بّي

                                                           

  .39( النساء : 0)

  .33( املائدة : 3)

  .02( التوبة : 2)

  .2( املائدة : 4)
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احلسني، ثم وولي كل مؤمن بعدي، ثم ابين احلسن، ثم  ،وخليفيت يف أميت

تسعة من ولد ابين احلسني، واحدًا بعد واحد، القرآن معهم، وهم مع القرآن، 

 احلوض؟ ال يفارقونه وال يفارقهم حتى يردا علّي

اللهم نعم، قد مسعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء، وقال  :قالوا كلهمف

خيارنا أا وقد حفظنا جل ما قلت ومل حنفظ كله، وهؤالء الذين حفظ :بعضهم

 .وأفاضلنا

ليس كل الناس يستوون يف احلفظ، أنشد اهلل من حفظ  :( فقال علي)

بن  ، والرباءأرقمفقام زيد بن  ،ملا قام وأخرب به  ذلك من رسول اهلل

نشهد لقد حفظنا قول  :عازب، وسلمان، وأبو ذر،واملقداد، وعمار، فقالوا

 (أيها الناس) :ولوهو قائم على املنرب وأنت اىل جنبه، وهو يق  رسول اهلل

 ،ووصيي ،والقائم فيكم بعدي ،ان اهلل أمرني أن أنصب لكم إمامكم

فقرنه  ،والذي فرض اهلل عز وجل على املؤمنني يف كتابه طاعته ،وخليفيت

 ،أمركم بواليته، واني راجعت ربي خشية طعن أهل النفاق ،بطاعته وطاعيت

ان اهلل أمركم يف  ،(لناسأيها ا)، او ليعذبين ،فاوعدني لتبلغنها ،وتكذيبهم

فبينتها لكم،  ،واحلج ،والصوم ،كتابه بالصالة فقد بينتها لكم، والزكاة

ووضع يده على  ،وأمركم بالوالية، وإني أشهدكم أنها هلذا خاصة ،وفسرتها

لألوصياء من بعدهم من والبنيه بعده، ثم  :(ثم قال)،  طالبأبي  علي بن

أيها )، حوضي ارقهم القرآن حتى يردوا علّيولدهم ال يفارقون القرآن، وال يف

وهو  ،كم، ودليلكم، وهاديكممقد بينت لكم مفزعكم بعدي، واما (الناس

طالب، وهو فيكم مبنزليت فيكم، فقلدوه دينكم، وأطيعوه يف أبي  علي بن

 ،فإن عنده مجيع ما علمين اهلل من علمه وحكمته، فسلوه ،مجيع أموركم
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وال ختلفوا  ،وال تتقدموهم ،وال تعلموهم ،بعده ومن أوصيائه ،وتعلموا منه

 .، ثم جلسواوال يزايلهم ،واحلق معهم، ال يزايلونه ،فإنهم مع احلقعنهم، 

أنزل يف  أيها الناس، أتعلمون ان اهلل : ثم قال علي (:قال سليم)

 فجمعين (0)[يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًاالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ]:كتابه

: اللهم هؤالء أهل لوقا ،كساء اثم ألقى علين ،وفاطمة وابين حسنًا واحلسني

ذهب عنهم الرجس فأ بييت وحلميت، يؤملين ما يؤملهم، وحيرجين ما حيرجهم،

اىل خري، إمنا  فقال: انِت اهلل؟وأنا يا رسول  :وطهرهم تطهريا، فقالت أم سلمة

ني خاصة طالب ويف ابيّن ويف تسعة من ولد ابين احلسأبي  ويف علي بننزلت يّف 

 .ليس معنا فيها أحد غرينا

  فسألنا رسول اهلل ،نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك :فقالوا كلهم

 .فحدثنا كما حدثتنا

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ]:نزلأأن اهلل  أنشدكم اهلل أتعلمون : م قال عليث

م خاصة؟ قال أعامة هذه  ،يا رسول اهلل :فقال سلمان (3)[اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِنيَ

 ،اما املأمورون فعامة املؤمنني أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة ألخي علي

 ؟وأوصيائي من بعده اىل يوم القيامة

 .اللهم نعم :قالوا

 َمِل :سول اهلل يف غزوة تبوكأتعلمون أني قلت لر ،أنشدكم اهلل تعاىل :قال

فقال: ان املدينة ال تصلح اال بي أو بك، وأنت مين مبنزلة هارون من  ،خلفتين

 ؟موسى إال أنه ال نيب بعدي

                                                           

  .22( األحزاب : 0)

  .009( التوبة : 3)
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 .اللهم نعم :قالوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ]:أتعلمون أن اهلل أنزل يف سورة احلج ،أنشدكم اهلل :فقال

 ،فقام سلماناىل آخر السورة،  (0)[بُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْ

وهم شهداء على  ،من هؤالء الذين أنت عليهم شهيد ،يا رسول اهلل :فقال

 ،ملة ابراهيم ،حرج ومل جيعل عليهم يف الدين من ،اجتباهم اهلل نالذي ،الناس

نهم بّي :ة، قال سلماندون هذه األم ،عين بذلك ثالثة عشر رجاًل خاصة :قال

 ؟عشر من ولدي دوأح ،وأخي علي ،أنا :قال ،رسول اهلللنا يا 

 نعم. اللهم :قالوا

قام خطيبًا مل خيطب بعد   أتعلمون أن رسول اهلل ،أنشدكم اهلل :قال

وعرتتي أهل  ،كتاب اهللاني تارك فيكم الثقلني  ،ها الناسفقال: ياأي ،ذلك

أنهما لن  ،ليإفإن اللطيف اخلبري أخربني وعهد فتمسكوا بهما لن تضلوا  ،بييت

 :فقال ،احلوض، فقام عمر بن اخلطاب شبه املغضب يفرتقا حتى يردا علّي

 ،ولكن أوصيائي منهم، أوهلم أخي ،ال:أكل أهل بيتك؟ فقال ،يارسول اهلل

وولي كل مؤمن بعدي، هو أوهلم، ثم  ،وخليفيت يف أميت ،ووارثي ،ووزيري

حلسني، ثم تسعة من ولد احلسني، واحدًا بعد واحد حتى احلسن، ثم ابين ا

وحجته على خلقه، وخزان علمه،  ،يردوا علي احلوض، شهداء اهلل يف أرضه

 ؟من أطاعهم فقد أطاع اهلل، ومن عصاهم فقد عصى اهلل ،ومعادن حكمته

 ل ذلك.قا  نشهد أن رسول اهلل :فقالوا كلهم

أهلم عنه حتى إال ناشدهم اهلل فيه وسالسؤال، فما ترك شيئًا  ثم متادى بعلي
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كل ذلك يصدقونه  ،كثري  وما قال له رسول اهلل ،أتى على آخر مناقبه

 .(أنه حقويشهدون 

  النيب ن صرح فيهان هذا احلديث الشريف حديث واضح بّي قال املؤلف:

وزوج ابنته  ،ابن عمه ،وإمام أمته ،وخليفته من بعده ،يف ثالثة موارد أن وصيه

وولداه  ، عليصرح فيه أيضًا ان خلفاءه من بعده و ،طالبأبي  بن علي

ولده  أيضًا أن أوصياءه وخلفاءه من بعدوصرح فيه   احلسن واحلسني

وذكر أمساءهم واحدًا بعد واحد وكرر ذلك  ، أوالد احلسني ، احلسني

ة ولئال يقول أحد مل يبني لنا خلفاءه اىل يوم القيام ،لرفع الشك واالشتباه

وأقوى برهان ملن أراد أن يعرف  ،بالتفصيل، فهذا احلديث الشريف أوضح دليل

 وخلفاءه اىل يوم احملشر.  أوصياء رسول اهلل

وأقروا له  ،عنها  ر األخرى اليت ناشدهم أمري املؤمننيووأما األم

فهي واضحة ومذكورة يف  ، وصرحوا بانهم مسعوا ذلك من رسول اهلل

 المامية رضوان اهلل عليهم امجعني.السنة وا كتب املسلمني من أهل

وبني هلم انها نزلت  ، وأما اآليات القرآنية اليت ذكرها أمري املؤمنني

فقد أثبتنا مصادرها من كتب اخواننا علماء السنة يف كتابنا )علي والقرآن(  ،فيه

 املخطوط.

  وناشدهم ، ل اليت ذكرت يف هذا احلديث لهائوأما سائر الفض 

فهي  ، أنه ذكرها له  واعرتفوا أنهم مسعوا من رسول اهلل ،اعنه

كتبهم اخلاصة لذكر  رمحهم اهلل يففضائل مهمة ذكرها علماء السنة واالمامية 

 :أما من ذكرها من علماء السنة فهم مجاعة ، فضائله
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 .(0)(كنز العمال)علي املتقي احلنفي يف كتابه  :منهم

 . فإنه كتاب خاص لذكر مناقبه (،اية الطالبكف)الكنجي الشافعي يف  :ومنهم

 (.الفصول املهمة)ابن الصباغ املالكي يف  :ومنهم

 (.تذكرة خواص األئمة)سبط ابن اجلوزي احلنفي يف  :ومنهم

ذخائر )ويف  ،(3)(الرياض النضرة)احملب الطربي الشافعي يف كتابه  :ومنهم

 .أيضًا (العقبى

 تاريخ مقتل) و كتابيه )املناقب(احلنفي يف أمحد املوفق بن  :ومنهم

 .(2)(احلسني

السيد أبو بكر بن شهاب الدين العلوي احلسيين الشافعي يف كتابه  :ومنهم

 .)رشفة الصادي من حبر فضائل بين النيب اهلادي(

علماء )افعي من العالمة الشيخ عبيد اهلل بسمل آمر تسري الش :ومنهم

لف يف حتقيق أالذي هو أحسن كتاب  ،(4)(أرجح املطالب)يف كتابه  (باكستان

أنه ذكر الفضائل بالتفصيل وذكر مصادرها إذ  ، فضائل موالنا أمري املؤمنني

  .من كتب علماء السنة بالتفصيل

 (.ينابيع املودة)احلنفي يف كتابه  سليمان القندوزيالشيخ  :ومنهم

 .(الصواعق احملرقة)ابن حجر اهليثمي يف  :ومنهم

 احلديث(. )وقد تكرر منا هذا
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 احلديث الثاني واألربعون
 

من كتاب  ،(0)(غاية املرام)السيد العالمة السيد هاشم البحراني يف  أخرج

وهو من أعيان علماء السنة وقد كتب كتابًا مجع فيه  ــحممد بن مؤمن الشريازي 

 ،بسنده عن مقاتل ــ  طالبأبي  ما نزل يف القرآن يف أمري املؤمنني علي بن

كان يف التوراة اني ): قال (3)[وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ]:يف قوله تعاىلعن عطاء 

كما اخرتت حملمد ــ ألبيك وألمك، يعين هارون  ــاخرتت لك وزيرًا هو أخوك 

ده، طوبى لكما من واخلليفة من بع ،ووصيه ،ووزيره ،خوهوهو أ ،ايليا

سن واحلسني وحمسن الثالث وطوبى هلما من أخوين أبوي السبطني احل ،أخوين

 .(كما جعلت ولد أخيك شربًا وشبريًا ومشربًا ،من ولده

هذا احلديث الشريف مضامينه مروية يف كتب املسلمني االمامية وغري  قال املؤلف:

 )علي والقرآن(.يف كتابنا   االمامية، وقد ذكرنا نزول اآلية يف حق أمري املؤمنني

 

 احلديث الثالث واألربعون
 

شرح نهج )احلديد املعتزلي الشافعي يف كتابه أبي  العالمة ابن جأخر

 ،يا أنس : قال رسول اهلل) :قال ،باسناده عن أنس بن مالك (2)(غةالبال

أول من يدخل عليك من  :ثم قال ،ثم قام فصلى ركعتني ،كب لي وضوًءاس

، وسيد املسلمني، و يعسوب الدين، وخامت الوصيني ،هذا الباب إمام املتقني
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لهم اجعله رجاًل من األنصار، ال :فقلت :قال أنس ،احملجلنيوقائد الغر 

 ،علي :فقلت ،من جاء يا انس : فقال ، ت دعوتي، فجاء عليبوكت

يا رسول  :ثم جعل ميسح عرق وجهه، فقال علي ،فاعتنقه ،فقام اليه مستبشرًا

 ما صنعته بّيشيئًا  لقد رأيت منك اليوم تصنع بّي اهلل صلى اهلل عليك وآلك:

وما مينعين، وأنت تؤدي عين، وتسمعهم صوتي، وتبني هلم ما  :، قالقبل

 .((حلية األولياء)رواه أبو نعيم احلافظ يف  :(ثم قال)، اختلفوا فيه بعدي

مع اختالف يف بعض  ،(0)(حلية األولياء)رواه أبو نعيم يف  قال املؤلف:

خرجه الكنجي أغريهما، وقد ولعله من تصحيف الراوي او الطابع أو  ،لفاظهأ

مع اختالف يف بعض ألفاظه، وابن طلحة يف كتابه  (3)(كفاية الطالب)الشافعي يف 

واحلمويين الشافعي يف  (،املناقب)احلنفي يف  واخلوارزمي ،(2)()مطالب السؤول

 (.ينابيع املودة)دوزي احلنفي يف نالق والشيخ سليمان (،فرائد السمطني)

يف احلديث عند ذكر ما أخرجوه من احلديث يف لفاظهم أوسيمر عليك 

فيها يتبني وبعد التأمل ووصايته،   طالبأبي  خالفة أمري املؤمنني علي بن

 مور مهمة.ألك 

ففي هذه الكلمة حتريف من  ،)وكتبت دعوتي( :وأما قول أنس يف احلديث

ويشهد على ذلك حديث  ،)وكتمت دعوتي( والصحيح ،بع أو من غريهاالط

يف املطلوب حتت عنوان  ،(4)(كفاية الطالب)كنجي الشافعي يف لأخرجه ا
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لفاظه ان شاء اهلل أوسيمر عليك  ،بكونه سيد املسلمني(  )ختصيص علي

 تعاىل.
 

 احلديث الرابع واألربعون
 

برزة أبي  باسناده عن ،(0)احلديد أيضًا يف شرحه لنهج البالغةأبي  ابن أخرج

: عهدًا، فقلت يف علي عهد إلّي إن اهلل:  رسول اهللقال  :قال ،األسلمي

 يا رب بيِّنه لي.

امسع، ان عليًا راية اهلدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعين، وهو  :قال 

الكلمة اليت ألزمتها املتقني، من أحبه فقد أحبين، ومن اطاعه فقد 

 .أطاعين،فبشره بذلك

 : قد بشرته يا رب.فقلت 

فإن يعذبين فبذنوبي مل يظلم شيئًا، وان  ،ويف قبضته ،فقال: أنا عبد اهلل 

، واجعل فهو أوىل، وقد دعوت له فقلت: اللهم اجل قلبه يتم لي ما وعدني

 ميان بك.ربيعه اال

ء، مل اختص به أحدًا غري اني خمتصه بشيء من البال ،قد فعلت ذلك :قال

 من أوليائي.

 .أخي وصاحيب ،)أخي ووصيي( ،رب :فقلت 

  .()به(ومبتلى  ،أنه ملبتلي ،ميإنه سبق يف عل :قال 

 ،برزة األسلميأبي  عن (،حلية األولياء)ذكره أبو نعيم احلافظ يف ) :ثم قال

برزة أبي  اىل  بعثين النيب) :قال ،واه باسناد آخر عن أنس بن مالكثم ر
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 عهدًا( )عهد الّيإن رب العاملني  ،يا أبا برزة :ــ وأنا أمسع ــ فقال له ،ياألسلم

ميان، ومنار اإل ،)فقال أنه راية اهلدى(يف علي عهدًا، أنه راية اهلدى  عهد الّي

 )علي بنن عليًا أميين إ ،)يا أبا برزة( ،وإمام أوليائي، ونور مجيع من أطاعين

بيد علي مفاتيح خزائن رمحة  ،وصاحب راييت ،غدًا يف القيامة طالب أميين(أبي 

 .(ربي

 ،احلديد املعتزليأبي  رجه ابنان هذا احلديث الشريف أخ قال املؤلف:

رنا اىل وقد أش ،مع اختالف يف بعض الفاظه ،ومجاعة من علماء السنة يف كتبهم

 بعضها وجعلناه بني قوسني.

، والشيخ سليمان (مطالب السؤول)هذا وقد اخرجه ابن طلحة الشافعي يف  

، كان أوضحاحلديد ألنه أبي  وإمنا أخرجنا لفظ ابن (،ينابيع املودة)القندوزي يف 

 وأقل تصحيفًا من لفظ غريه.

حتت عنوان  ،(0)(كفاية الطالب)وأخرجه أيضًا الكنجي الشافعي يف 

خرج أيضًا حديثني آخرين فيهما أو ،باملتابعة عند الفتنة(  )ختصيص علي

وخليفته من بعده، وقد تقدم  ،بأن عليًا وصيه  نص من الرسول األكرم

 نصه: لفظ أحدهما، واحلديث اآلخر هذا

 :يقول  مسعت رسول اهلل :قال ،ليلى الغفاريأبي  بسنده عن)

طالب، إنه أول أبي  فإذا كان ذلك فالزموا علي بن ،فتنة ستكون من بعدي

 ،ياوهو مين يف السماء العل من يراني، وأول من يصافحين يوم القيامة،

يف رواه احلافظ  ،هذا حديث حسن عال .وهو الفاروق بني احلق والباطل

 .((أماليه)
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أحاديث كثرية فيها أمر  (0)(مي يف )الصواعق احملرقةوقد أخرج ابن حجر اهليت

وغريها، ثم قال ما يف زمان الفتنة   مبتابعة أهل بيته  من النيب األكرم

شارة اىل عدم إهل البيت أويف أحاديث احلث على التمسك ب) لفاظه:أهذا نص 

القيامة، كما ان الكتاب العزيز كذلك، انقطاع متأهل منهم للتمسك به اىل يوم 

خلف  ليف ك) اخلرب السابقويشهد لذلك  :، قالوهلذا كانوا أمانًا ألهل األرض

به منهم إمامهم  تمسكأحق من ي )قال( ثم ،(اخل .من أميت عدول من أهل بييت..

طالب كرم اهلل وجهه، ملا قدمناه من مزيد علمه، ودقائق أبي  وعاملهم علي بن

الذين حث  أي: ، قال أبو بكر: علي عرتة رسول اهلل مَّومن َث ،تهمستنبطا

 (صه ملا قلناه( على التمسك بهم، فخ )النيب

يف رواية صحيحة )قبل هذا الكالم وقال:  (صواعقال)حجر يف وذكر ابن 

ني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان تبعتموهما، وهما كتاب إ :( قال )انه

  (.وأهل بييت عرتتي ،اهلل

 أي:)اني سألت ذلك هلما  قال:  نهأيف احلديث وزاد الطرباني ) :قال

وال تقصروا عنهما  ،فال تقدموهما فتهلكوا ،سألت اهلل أن ال يضل من اتبعهما(

 (.فتهلكوا، وال تعلموهم فإنهم اعلم منكم

السنة بالتمسك بالكتاب و واحلاصل أن احلث وقع على) :قال ابن حجر

أهل البيت، ويستفاد من جمموع ذلك بقاء األمور الثالثة اىل وبالعلماء بهما من 

ن احلديث التمسك بذلك أ واعلم) :، ثم قال ابن حجر(الساعة)يوم( قيام 

 ،الكتاب وأهل البيت( طرقًا كثرية، وردت عن نيف وعشرين صحابيًا أي:)

قال ذلك حبجة الوداع بعرفة، ويف أخرى أنه قاله   ويف بعض الطرق أنه
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أخرى أنه قال ذلك بغدير  ينة يف مرضه، وقد امتألت احلجرة بأصحابه، ويفباملد

 :(قال)، خطيبًا بعد انصرافه من الطائف مملا قا قاهلا  ويف أخرى أنه ،خم

 ،كرر عليهم ذلك يف تلك املواطن وغريها  وال تنايف إذ ال مانع من أنه

 .(والعرتة الطاهرة ،العزيز اهتمامًا بشأن الكتاب

 

 يث اخلامس واألربعوناحلد
 

بن اسحاق بن أمحد بن عبداهلل بن أمحد الشيخ احلافظ ابو نعيم  أخرج

بسنده  (0)(حلية األولياء)يف  ،(هـ421سنة  :ت) موسى بن مهران األصبهاني

 ،يا أنس : قال رسول اهلل) :قال ،عن أنس ،عن القاسم بن جندب

أول من يدخل  ،انسيا  :، ثم قام فصلى ركعتني، ثم قالًاسكب لي وضوء

عليك من هذا الباب أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد الغر احملجلني، وخامت 

من األنصار، وكتمته إذ جاء  اللهم اجعله رجاًل :قلت ، قال أنس:الوصيني

علي، فقام مستبشرًا فاعتنقه، ثم جعل  :فقلت ،من هذا يا أنس :علي، فقال

يا رسول اهلل، لقد  :وجهه، قال عليوميسح عرق علي ب ،ميسح عرق وجهه

وما مينعين وأنت تؤدي عين،  ، قال:من قبل رأيتك صنعت شيئًا ما صنعت بّي

 :أيــ رواه ) :ثم قال. (وتسمعهم صوتي، وتبني هلم ما اختلفوا فيه بعدي

 .(ن أنس حنوهع ،الطفيلأبي  عن ،جابر اجلعفي ــ احلديث

يل على انه الطفيل دلأبي  اجلعفي عنرواه جابر  :نعيمأبي  قول قال املؤلف:

 ،رواه بطريقني، وقد تقدم ان هذا احلديث رواه مجاعة من علماء السنة

وإمنا كررنا ذكره ملا فيه من  ،وأخرجوه يف مؤلفاتهم مع اختالف يف بعض الفاظه
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أن احلديث يتعدد بتعدد مستخرجيه  :الزيادة، وال خيفى على علماء احلديث

متنى أنس أن ينطبق هذا املنصب العظيم على رجل من  ورواته، ومن الغريب

وخامت  ،وقائد الغر احملجلني ،وسيد املسلمني ،فيكون أمري املؤمنني ،أرحامه

 .الوصيني

وذلك يف  ،ومل يبلغ أمنيته ،وقد متنى أنس مرة أخرى منصبًا عظيمًا ألرحامه

 : هللا ، فقال رسول قضية الطري املشوي الذي جيء به اىل رسول اهلل

فقال  ،فقرع الباب ،الطريكل معي من هذا أإئتين بأحب خلقك اليك ي اللهم

واليك  ، فلما فتح الباب رأى عليًا ،اللهم اجعله رجاًل من األنصار :أنس

أمحد بن املوفق اتأليف  (0)( مقتل احلسني)نص احلديث كما يف كتاب 

 :قال ،اخلوارزمي احلنفي

اللهم إئتين  :فقال ،بطائر فوضع بني يديه  رسول اهلل تيُأ :قال أنس)

 :فقلت :، قال أنسفقرع الباب ،بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطري

سبحان اهلل  :طالب، قلتأبي  اللهم اجعله رجاًل من األنصار، فإذا هو علي بن

ففتحت الباب فلما دخل،  :إليه، قالسأل نيب اهلل ربه أن يأتيه بأحب اخللق 

، فبكى علي، ثم (ثالث مرات)فمسحه بوجهه، فعل ذلك  مسح وجه علي

وأنت تسمع صوتي، ؟ مل أفعل بك هذا َموِل :فقال ؟ما هذا يا رسول اهلل :قال

 : ، ثم قال رسول اهللوتؤدي عين، وتبني هلم ما اختلفوا فيه من بعدي

أسألك أن تأتيين بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطري، اللهم اني 

 .(لّيإاللهم وإنه أحب خلقك  ،فجئت به

 سنادًا.إمبائة وعشرين  (املناقب)ه احلافظ ابن مردويه يف أخرج
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 احلديث السادس واألربعون
 

باسناده عن ، (0)(ينابيع املودة)يف  ،الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أخرج

 :قال  عن النيب ، عن آبائه ،عن جعفر الصادق ،إبراهيمغياث بن 

 ،أكرم اهلل أخاكقرت عيين مبا  :بيحة يوم فرحًا مستبشرًا، وقالنزل جربائيل ص)

 :؟ قالأكرم اهلل أخيومبا  :طالب، قلتأبي  وإمام أمتك علي بن ،ووصيك

 ،يا مالئكيت :ه، وقالشومحلة عر ،باهى اهلل سبحانه بعبادته البارحة مالئكته

 ،يتر خده يف الرتاب تواضعًا لعظمأنظروا اىل حجيت يف أرضي كيف عّف

 أشهدكم أنه أمام خلقي، وموىل برييت.

 ري املؤمنني علي بنمامة أمإهذا حديث شريف فيه نص على  قال املؤلف:

مجيع اخللق، وأنه حجة اهلل عليهم مع أنه وصي على   طالب عليأبي 

 من بعده.  رسول اهلل

 

 احلديث السابع واألربعون
 

باسناده (3) (ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أيضًا يف  وأخرج

 َغَلَب) :قال ، عن جده علي بن احلسني ،عن أبيه ، عن جعفر الصادق

 ،اهليإفأتى  ،فأرسلت اليه ،(كرم اهلل وجهه)أم سلمة أن موىل هلا ينقص عليًا 

ا أم ي :قال ، أحدثك حبديث مسعته من رسول اهلل ،يا بين :وقالت له

وحامل لوائي يف الدنيا،  ، الدنيا واآلخرةهذا أخي يف ،إمسعي واشهدي ،سلمة
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 وحامل لواء احلمد غدًا يف القيامة، وهذا علي وصيي وقاضي عداتي، والذائد

هذا علي سيد املسلمني، وإمام املتقني، وقائد  ،املنافقني، يا أم سلمةعن حوضي 

 ، واملارقني.الغر احملجلني، وقاتل الناكثني، والقاسطني

 الناكثون؟ ْنَم ،يا رسول اهلل :قلت

 .، وينكثون بالبصرةالذين يبايعونه باملدينة :قال

 القاسطون؟ ْنَم :قلت

 .وأصحابه من أهل الشام ،سفيانأبي  ابن :قال

 املارقون؟  ْنَم :قلت

 .أصحاب النهروان: قال

 .(أسبه أبدًاال  ،فجزاك اهلل عين :فقال موالها 

اديث عديدة تثبت بل تقدمت أح ،تقدمت أحاديث مبعناه قال املؤلف:

مضامني هذا احلديث، وقد أخرج اخلوارزمي احلنفي حديثًا مبعناه وفيه زيادة، 

أخرب مبا يقع بعده يف   ومن راجع التواريخ يعرف بأن النيبوقد تقدم أيضًا، 

 املسلمني من االختالف.

 

 احلديث الثامن واألربعون
 

باسناده عن  (0)(يع املودةيناب)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أيضًا يف  وأخرج

 ، طالبأبي  عن علي بن ،عن آبائه ،عن جعفر الصادق ،مقاتل بن سلمان

أنت مين مبنزلة شيث من آدم، ومبنزلة  ،يا علي : رسول اهلل قال) :قال
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وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ]:سام من نوح، ومبنزلة اسحاق من ابراهيم، كما قال تعاىل

ومبنزلة هارون من موسى، ومبنزلة مشعون من عيسى، وأنت وصيي  (0)[وَيَعْقُوبُ

وأنت أقدمهم سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأوفرهم حلمًا، وأشجعهم  ،ووارثي

يت، وقسيم اجلنة والنار، مبحبتك يعرف موأسخاهم كفًا، وأنت إمام أ ،قلبًا

 .(املؤمننياألبرار من الفجار، ومييز بني 

ن ألمته املرحومة ببيانات خمتلفة أن بّي  ألكرمإن النيب ا قال املؤلف:

واالقتداء  ،يلزم على مجيع أمته متابعته ،وخليفته من بعده ،وصيه عليًا

فة متابعة أوصياء لكما كان يلزم على األمم السا ،وأخذ احكام الدين منه ،به

  طالبأبي  ه أمري املؤمنني علي بنوخلفائهم من بعدهم، وامنا شّب ،بيائهمنأ
لكي  ،أنت مبنزلتهم :وقال ،ومشعون ،وهارون ،واسحاق ،، وسامبشيث

وصيي   كذلك علي ، يفهمهم أنه كما كانوا أوصياء لألنبياء السلف

ن أيضًا وبّي ،أنه إمام أمته :ح يف آخر كالمهوخليفيت عليكم، ومع ذلك كله صّر

غريه عينه اهلل تعاىل ملا فيه من املزايا اليت مل تكن يف   ألمته املرحومة أن عليًا

 .(3)[وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى] هلذا املنصب العظيم

 

 احلديث التاسع واألربعون
 

 ،باسناده (2)(ينابيع املودة)وأخرج الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أيضًا يف 

،  عن أبيه ،عن سيد الشهداء احلسني بن علي ،سعيد بن عقيصاأبي  عن
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أنا املصطفى  ،وأنا أخوك ،أنت أخي ،يا علي : رسول اهلل قال) :قال

وأنت وصيي ووارثي  ،مةأنا وأنت أبوا هذه األ بى لالمامة،للنبوة، وأنت اجملت

وأعداؤك أعدائي، وأنت  ،وأبو ولدي، أتباعك أتباعي، وأولياؤك أوليائي

احب لوائي يف اآلخرة، وص ،صاحيب على احلوض، وصاحيب يف املقام احملمود

عاداك، وأن كما أنت صاحب لوائي يف الدنيا، لقد سعد من توالك، وشقى من 

املالئكة لتتقرب اىل اهلل مبحبتك وواليتك،وان أهل مودتك يف السماء اكثر من 

أنت حجة اهلل على الناس بعدي، قولك قولي، أمرك  ،أهل األرض، يا علي

ومعصيتك معصييت، وحزبك حزبي، وطاعتك طاعيت،  ،أمري، ونهيك نهيي

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ] :وحزبي حزب اهلل، ثم قرأ

 .(0)[الْغَالِبُونَ

وأمته  ،ن يف هذا احلديث ألصحابهبّي  إن الرسول األكرم قال املؤلف:

 ،هو اخلليفة  ليًا أمري املؤمننيبرهان أن ع املرحومة أحسن بيان، وأوفى

أن مقامه   نوبّي عده، وأنه اجملتبى من اخللق لالمامة دون غريه،واالمام من ب

كذلك جيب على مجيع  ،فكما جيب امتثال أوامر األب على ولده ،مقام األب

بعك اتبعين، تمن ا :ثم أوضح ذلك فقال ، األمة املرحومة امتثال أوامره

،ومن عاداك عاداني، ألن قولك قولي، وأمرك أمري، ومن واالك واالني

ر البيان ببيان ، ثم غّي، وطاعتك طاعيت، ومعصيتك معصييتونهيك نهيي

وحزب  ،وحزبي حزب اهلل ،حزبك حزبي ،يا علي وقال: ،وأوضح ،أصرح

وما ترك جمااًل للشك  ،أمت احلجة ألمته  ، فالنيب األكرماهلل هم الغالبون

إني ما عرفت احلجة بعدك كي أتبعه،  :تمكن أن يقولحبيث ي ،ألحد منهم
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ة عن هالشب رفع ،أنت حجة اهلل على الناس بعدي : لعلي  فبقوله

لينا إولو مل يصل  ، واالمام بعد رسول اهلل ،مجيع من أراد معرفة احلجة

لكفانا يف اثبات ما حنن بصدده من معرفة  ،غري هذا احلديث  من النيب

 . بعده واخلليفة ،االمام
 

 احلديث اخلمسون
 

باسناده  (0)(ينابيع املودة)أيضًا الشيخ سليمان النقدوزي احلنفي يف  وأخرج

أنا  ،يا علي : رسول اهلل قال) :قال ،عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبري

مدينة احلكمة وأنت بابها، ولن تؤتي املدينة إال من قبل الباب، وكذب من زعم 

ودمك من دمي،  ،حلمك من حلمي ،مين وأنا منك أنى حيبين ويبغضك، ألنك

وروحك من روحي، وسريرتك من سريرتي، وعالنيتك من عالنييت، وانت 

اك، وربح من توالك، إمام أميت، ووصيي، سعد من أطاعك، وشقي من عص

وفاز من لزمك، وهلك من فارقك، ومثلك ومثل األئمة من  ،كوخسر من عادا

جنا، ومن ختلف عنها غرق، ومثلكم مثل ولدك مثل سفينة نوح من ركبها 

 .(القيامةكلما غاب جنم طلع جنم اىل يوم  ،النجوم

  أن عليًا ،وملن وصله حديثه ،ألصحابه  ن النيببّي قال املؤلف:

منه  فعلي ،ألنهما خلقا من نور واحد ،انشيء واحد ال خيتلف  وشخصه

يف جسدين يف  فروحهما وجسمهما يتحدان وان كانا ، كما أنه من علي

اخلارج، وجيب اطاعتهما من باب النبوة ومن باب االمامة واخلالفة للنيب صلى 

 كذلك السعادة يف يبادة يف اطاعة النعلى آهلما، فكما أن السعاهلل عليهما و
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واالمام من بعده، والفوز يف طاعتهما ومالزمتهما  ،وخليفته ،إطاعة وصيه

والطاعة )كذب من زعم أنه  ،والوالية ،حملبةوال ميكن التفكيك بينهما يف ا ،معًا

 واهلالك يف خمالفتهم. ،حيبين ويبغضك( فالنجاة يف طاعتهم

ورد  ،فى أن هذا احلديث الشريف حيتوي على أحاديث عديدةثم ال خي

 واالمامية. ،مجيعها يف كتب أهل السنة

 

 احلديث احلادي واخلمسون
 

باسناده عن  (0)(ينابع املودة)يف  أيضًا الشيخ سليمان القندوزي احلنفي وأخرج

أنت  ،يا علي : رسول اهلل قال) :قال ،عن ابن عباس ،سعيد بن جبري

صاحب حوضي، وصاحب لوائي، وحبيب قليب، ووصيي، ووارث علمي، 

وحجة اهلل  وأنت أمني اهلل يف أرضه، ،وأنت مستودع مواريث األنبياء من قبلي

السالم، وأنت مصباح الدجى ومنار على بريته، وأنت ركن االميان وعمود ا

 .علم املرفوع ألهل الدنياى، والاهلد

من اتبعك جنا، ومن ختلف عنك هلك، وانت الطريق الواضح،  يا علي،

والصراط املستقيم، وأنت قائد الغر احملجلني، ويعسوب املؤمنني، وأنت موىل 

الدة، وما ال حيبك إال طاهر الو ،من أنا مواله، وأنا موىل كل مؤمن ومؤمنة

قرأ عليًا مين ايا حممد،  :عرجين ربي عز وجل اىل السماء وكلمين ربي إال قال

 .(هذه الكرامةونور أهل طاعيت، وهنيئًا لك  ،فه أنه إمام أوليائيالسالم، وعّر

ألحاديث عديدة يف فضل أمري  ن هذا احلديث الشريف حاٍوإ قال املؤلف:
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مبضمون مجيعها أحاديث  وقد وردت ، طالبأبي  املؤمنني علي بن

خاصة، ولو أردنا ايرادها مجيعًا لطال بنا املقام، ولكن نذكر بعضًا منها ان شاء 

 اهلل تعاىل، وقد تقدم بعض مضامني احلديث يف األحاديث السابقة.

سعيد أبي  عن ،أخرجا بسنديهما (0)(ذخائر العقبى)و (العمالكنز )يف 

 هن أحب الّي ،ت يف علي مخسًاأعطي : قال رسول اهلل) :قال ،اخلدري

أما واحدة فهو تكأتي بني يدي اهلل عز وجل حتى يفرغ من  :من الدنيا وما فيها

احلساب، وأما الثانية فلواء احلمد بيده، آدم ومن ولده حتته، وأما الثالثة فواقف 

يسقي من عرف من أميت، وأما الرابعة فساتر عوراتي،  ،حوضي (3)على عقر

بعد وأما اخلامسة فلست أخشى أن يرجع زانيًا  ،عز وجل ومسلمي اىل ربي

 .(حصان، وال كافرًا بعد إميانإ

 قال يف الذخائر بعد ذكر احلديث:

ويقال أيضًا  ،ما يتكأ عليه :اهلمزة التكأة بزنة)فهو تكأتي  : وقوله)

 .(لكثري االتكاء

وضم القاف  ،بضم العني واسكان القاف آخره)عقر احلوض  : وقوله

 .(ة فيهلغ

: لعن علي قا ،ابن احلضرمي أخرج) :قال أيضًا (2)(ذخائر العقبى)ويف 

 : اهلل   فسقط اللواء من يده، فقال رسول ،يوم أحد كسرت يد علي 

 .(ةب لوائي يف الدنيا واآلخرحفإنه صا ،يف يده اليسرى ضعوه
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غري للسيوطي مش اجلامع الصاملطبوع بها (0)(كنوز احلقائق)ويف كتاب 

مشريًا اىل ــ  أنا وهذا) :أنه قال  عن رسول اهللأخرج بسنده  ،شافعيال

 .(حجة اهلل على خلقه ــ علي

أنا وعلي  : أيضًا قال (كنوز احلقائق)ويف حديث آخر أخرجه املناوي يف  

 .(حجة اهلل على عباده

رأيت رسول اهلل ) :قال ،أخرج عن أنس بن مالك (3)(املودةينابيع )ويف 

 .(أنا وهذا حجة اهلل على خلقه :فقال ،ع عليجالسًا م

علي ) :أنه قال  أخرج بسنده عن رسول اهلل (2)(كنز العمال)ويف 

 .(واملال يعسوب املنافقني ،يعسوب املؤمنني

ليلة أسري بي أنتهيت اىل ربي  : قال رسول اهلل (4)(بىقذخائر الع)ويف 

لي املتقني، وقائد لمني، ووأنه سيد املس :يف علي ثالثًا لّيإفأوحى  ،عز وجل

: وأخرجه االمام علي بن موسى الرضا من حديث علي (قال). الغر احملجلني

 .(ويعسوب الدين :وزاد )فيه(

طالب أبي  بنعلي ) قال:  أنه أخرج بسنده ،أيضًا (3)(كنز العمال)ويف 

 .(موىل من كنت مواله

                                                           

 .73ص/0ج( 0)

 .329ص( 3)

 .032ص/2ج( 2)

 .71ص( 4)

 .032ص /2ج( 3)
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  اهلل رسول أن ،أخرج بسنده عن عمران بن حصني (0)ويف جامع الرتمذي

 .(وهو ولي كل مؤمن بعدي ،ن عليًا مين وأنا منهإ) :قال

يوم غدير خم يف   قال رسول اهلل) :قال (3)ويف مناقب اخلوارزمي احلنفي

 .(إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة:  حق علي

 

 احلديث الثاني واخلمسون
 

ة الثامنة يف املود (2)(ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  أخرج

خلقين  ،يا علي:  قال رسول اهلل) قال:  عن علي (لقربىا مودة)من 

فلم نزل  ،أودع ذلك النور يف صلبه  فلما خلق آدم ،اهلل وخلقك من نوره

النبوة والرسالة،  ففّي ،أنا وأنت شيئًا واحدًا، ثم افرتقنا يف صلب عبد املطلب

 .(وفيك الوصية واالمامة

عن  ،(4)يضًا الشيخ سليمان القندوزي احلنفي حديثًا آخرأخرج أ قال املؤلف:

خلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن  : قال رسول اهلل): قال (،رفعه)عثمان 

فلم يزل  ،ركب ذلك النور يف صلبه ،فلما خلق اهلل آدم ،خيلق آدم بأربعة آالف عام

 .(يف علي الوصية، وففّي النبوة ،شيئًا واحدًا حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب

لب نوح حيث ركب يف ص كان  وقد تقدمت أحاديث عديدة يف أنه

 وانه مل يزل ينقل من أصالب السفينة، ويف صلب إبراهيم حني ألقوه يف النار،

 طيبة اىل أرحام طاهرة.

                                                           

 .421ص /3ج( 0)

 .23ص( 3)

 .332ص( 2)

 ( املصدر نفسه.4)
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 احلديث الثالث واخلمسون
 

عن  بسنده (0)( مقتل احلسني)اخلوارزمي يف كتابه أمحد املوفق بن  أخرج

وهو  ،وإذا احلسني على فخذه  دخلت على النيب) :احملمدي قالمان سل

ابو سادة، إنك إمام ابن  ،إنك سيد ابن سيديقبل عينيه ويلثم فاه، ويقول: 

تاسعهم  ،أبو حجج تسعة من صلبك ،أبو أئمة، إنك حجة ابن حجة ،إمام

 .(قائمهم

غاية )حراني يف أخرج العالمة احلجة العالمة السيد هاشم الب قال املؤلف:

احلديث نقاًل من مناقب اخلوارزمي مسندًا عن سلمان الفارسي احملمدي  (3)(املرام

وإذا احلسني   دخلت على النيب :عن سلمان احملمدي قال)وهذا نصه: 

أنت سيد ابن سيد وأخو سيد  :على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول

ام أبو أئمة، أنت حجة ابن حجة أخو أبو سادة، أنت إمام ابن إمام أخو إم

 .(حجة، وأنت أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم

 ]يف موردين[ (2)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  وأخرجه

 وهذا لفظهما:

دخلت ) :قال ،عن سلمان الفارسي  ،عن سليم بن قيس اهلاللي)

 فاه، ويقبل ،وهو يقبل عينيه ،فخذيه على  فإذا احلسني ، على النيب

                                                           

 .042ص/0ج( 0)

 .37ص( 3)

 .0213، طبع سنة 333ص و0210، طبع سنة 333ص( 2)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

221 

ابن سيد، وأنت إمام ابن إمام، وانت حجة ابن حجة،  ،أنت سيد :ويقول

 .(قائمهمأنت أبو حجج تسعة، تاسعهم و

 ( ولفظه يساوي لفظ اخلوارزمي وفيه زيادة.493وأخرجه ايضًا يف )ص

ويشهد على  سقاط،إلغري خال من التحريف وا (0)هذا اللفظ قال املؤلف:

 مع زيادة. (3) (ينابيع املودة)ا تقدم نقله يف مناقب اخلوارزمي ونقله يف ذلك م

ن ألمته املرحومة أئمتهم، بّي  ثم ال خيفى على أولي األلباب أن النيب

  ن هلم أن االمام بعد احلسنيوبّي ن هلم من يقتدون به اىل يوم القيامة،وبّي

د ذلك،وصرح به كأ، و مامة يف ولد احلسنيإل، وان ا ابن احلسني

  بعبارات خمتلفة:

 .منها ما تقدم

 عن االمام ،محزة الثماليأبي  كما يف حديث ــ  قوله :ومنها

 ــسالم اهلل عليهم  ،عن احلسني بن علي ،بيه علي بن احلسنيأعن  ،رالباق

ن اهلل إ :وقال ،فأجلسين على فخذه ،دخلت على جدي رسول اهلل ) قال:

أخرجه  .احلديث (.تسعة أئمة تاسعهم قائمهم اختار من صلبك يا حسني

 .(2)( تاريخ مقتل احلسني)اخلوارزمي يف 

 ،(4)(ينابيع املودة)ما أخرجه الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  :ومنها

سعيد أبي  بسنده عن (،اجلرح والتعديل)خرج الدارقطين يف كتابه )أقال: 

                                                           

 .333ص( أي يف 0)

 .493ص( 3)

 .042ص/0ج( 2)

 .493ص( 4)
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أنا جالس و ليه فاطمةفدخلت ع ،مرض مرضة ثقيلة  أن النيب :اخلدري

 :أي ــوضرب  :)اىل أن قال( ،ت ما به من الضعف خنقتها العربةعنده، وملا رأ

 .(هذا مهدي هذه االمةمن  :وقال ،على منكب احلسني ــ النيب

احلديث  (0)(الفصول املهمة)يف  خرج ابن الصباغ املالكيأ :قال املؤلف:

يان بنجي الشافعي يف كتابه )الالك ذلك خرجأالذي أخرجه القندوزي خمتصرًا، و

ويف ( أرجح املطالب)الشيخ العالمة يف  هوأخرج (3)(يف أخبار صاحب الزمان

 الفاظهم اختالف.

 

 احلديث الرابع واخلمسون
 

 : اهلل قال رسول) قال: ،أخرج بسنده عن سلمان (2)(البأرجح املط)يف 

فلما  ،بأربعة آالف عام كنت أنا وعلي نورًا بني يدي اهلل تعاىل قبل أن خيلق آدم

يف أمحد أخرجه  .فجزء أنا وجزء علي ،خلق آدم قسم ذلك النور جزأين

واخلوارزمي، وابن  ،بن حنبلأمحد وأخرجه ابنه عبد اهلل بن  (،املناقب)

ذر أبي  وعن ،عساكر، واحلمويين، واحملب الطربي، وابن املغازلي، عنه

أنا وعلي من نور واحد خلقت  : قالويف رواية الديلمي  ؛الغفاري 

ب ذلك النور يف فلما خلق اهلل تعاىل آدم رّك ،قبل أن خيلق آدم بأربعة آالف عام

 ،النبوة ففّي ،فلم نزل يف شيء واحد حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب ،هصلب

 من فردوس األخبار للديلمي(. .ويف علي اخلالفة

                                                           

 .مام املنتظرإلحوال اأعند ذكر  377ص /03لفصل ( ا0)

 .هـ0232النجف األشرف سنة  ةطبع،  9باب /33ص( 3)

 .439ص( 2)
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عديدة يف أن نور  أحاديث وعلماء االمامية ،أخرج علماء السنة قال املؤلف:

ثم تفرقا يف صلب  ،وخلقا من نور واحد ،ونور علي كان شيئًا واحدًا  النيب

 طالب، واليك بعض تلك االحاديث:أبي  عبداهلل وصلب

 : قال رسول اهلل :قال ،علي وعن) :قال (0)(أرجح املطالب)يف 

ام، فلما خلق نا وعلي من نور واحد من قبل أن خيلق أبونا آدم بألفي عأخلقت 

آدم صرنا يف صلبه، ثم نقلنا من كرام األصالب اىل مطهرات األرحام حتى 

انقسمنا نصفني فصرت يف صلب عبد اهلل وصار  يف صلب عبد املطلب، ثمصرنا 

 ،والعلم ،واختارني بالنبوة، واختار عليًا بالشجاعة ،طالبأبي  علي يف صلب

 حممود وأنا حممد، واهلل األعلى واشتق لنا امسني من أمسائه، فاهلل والفصاحة،

، والصاحلاني، (الشفاء)أخرجه ابن السبوع األندلسي يف كتابه  .ا عليوهذ

براهيم بن عبداهلل الوصابي، يف كتابه إوالكالعي، والسيد جعفر املكي، و

 .(األربعة اخللفاء()االكتفاء يف فضائل 

املتقدم املنقول  وقع يف هذا احلديث حتريف يدل عليه احلديث قال املؤلف:

 للديلمي. (فردوس األخبار)من 

عن  ، بن عليأخرج بسنده عن احلسني  ،ًاأيض (3)(أرجح املطالب)ويف 

كنت أنا وعلي بني يدي اهلل تعاىل من قبل أن  : قال رسول اهلل) :قال ،أبيه

آدم سلك ذلك النور يف  لف عام، فلما خلق اهلل تعاىلأخيلق آدم بأربعة عشر 

لم يزل اهلل تعاىل ينقله من صلب اىل صلب حتى أقره يف صلب عبد صلبه، ف

 ،طالبأبي  ، وقسمًا يف صلبقسمًا يف صلب عبد اهلل :فقسمه نصفني ،املطلب

                                                           

 .433ص( 0)

 .439ص (3)
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، ومن أحبه فمن أحبه فبحيب ،ودمه دمي ،مين وأنا منه، حلمه حلمي فعلي

واخلوارزمي،  ،(املناقب)أخرجه ابن مردويه يف  .أبغضين فببغضي أبغضه

 .(، والعاصميواملطرزي وشهاب الدين أمحد،

 

 احلديث اخلامس واخلمسون
 

بن علي بن الفتح حممد أبي  يف رواية) :، قالأيضًا (0)(أرجح املطالب)يف 

رسول  مسعت) :قالعن سلمان،  (،صائص العلويةاخل)ابراهيم النضريي يف 

 ،قدسهنسبح اهلل ون ،نور عن ميني العرش خلقت أنا وعلي من :يقول اهلل

اهلل آدم من قبل أن خيلق اهلل عز وجل آدم بأربعة عشر الف سنة، فلما خلق 

وأرحام النساء الطاهرات، ثم نقلنا اىل صلب عبد  نقلنا اىل أصالب الرجال

فجعل النصف يف صلب عبد اهلل، وجعل النصف  :وقسمنا نصفني ،املطلب

ن النصف فخلقت من ذلك النصف وخلق علي م ،طالبأبي  اآلخر يف صلب

اآلخر، واشتق لنا من أمسائه أمساء، واهلل حممود وأنا حممد، واهلل األعلى 

 ،واهلل فاطر وابنيت فاطمة، واهلل حمسن وابناي احلسن واحلسني ،وأخي علي

 ،والشجاعة، فأنا رسول اهلل ،فكان امسي يف الرسالة، وكان امسه يف اخلالفة

 .(اهللوعلي سيف 

 مة:ذا احلديث الشريف تعرف أمورًا مهبالتأمل يف ه قال املؤلف:

سقاط، إو ،فيه حتريف (الشفاء)ان احلديث السابق املنقول من كتاب  :منها

 ويف هذا احلديث أغالط غري ضارة باملعنى.

                                                           

 .439ص (0)
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 احلديث السادس واخلمسون
 

الفقيه ابن املغازلي  (مناقب)أيضًا، أخرج بسنده من  (0)(أرجح املطالب)يف 

أنزل ن اهلل عز وجل إ) :قال  عن النيب ،عبد اهللعن جابر بن  ،الشافعي

فساقها حتى قسمها جزأين: جزء يف  ،قطعة من نوره، فأسكنها يف صلب آدم

فأخرجين نبيًا، وأخرج عليًا  ،طالبأبي  )و(جزء يف صلب ،صلب عبد اهلل

 .(وصيًا

حديثًا  (3)(شرح نهج البالغة)احلديد الشافعي يف أبي  أخرج ابن قال املؤلف:

 وهذا نصه: ،مبعناه
 

 احلديث السابع واخلمسون
 

 كنت انا : قالاحلديث الرابع عشر )قال:  (2)(يف )شرح نهج البالغة

قبل ان خيلق آدم، بأربعة عشر ألف عام، فلما  وعلي نورًا بني يدي اهلل عز وجل

يف أمحد رواه  .وجزء علي ،فجزء أنا :خلق آدم قسم ذلك فيه وجعله جزأين

وزاد  (،الفردوس)، وذكره صاحب ( الفضائل لعلّي)يف كتاب ، و(املسند)

 .(فكان لي النبوة، ولعلّي الوصية ،ثم انتقلنا حتى صرنا يف عبد املطلب :فيه

حديثًا  (ينابيع املودة) احلنفي يف سليمان القندوزيأخرج الشيخ  قال املؤلف:

 ليك نصه:إوفيه زيادة، و ،مبعناه

                                                           

 .421ص( 0)

 .341ص/3ج( 3)

 .431ص /3ج( 2)
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 احلديث الثامن واخلمسون
 

خلقت  : رسول اهلل قال) :قال (،رفعه)عن علي  (0)(ينابيع املودة) يف

 : اهلل قال رسول :قال  وعن علي :(ثم قال). أنا وعلي من نور واحد

أودع ذلك النور يف   فلما خلق آدم ،خلقين اهلل وخلقك من نوره ،يا علي

ففّي  ،املطلب أنا وأنت شيئًا واحدًا، ثم افرتقنا يف صلب عبد ْلَزصلبه، فلم َن

 .(واإلمامةوفيك الوصية  ،النبوة والرسالة

 

 احلديث التاسع واخلمسون
 

أنه  ، النيب  اىل (رفعه)أيضًا بسنده عن عثمان  (3)(ينابيع املودة)ويف 

 ،أنا وعلي من نور واحد قبل أن خيلق اهلل آدم بأربعة آالف عام خلقت) :قال

فلم يزل شيئًا واحدًا حتى افرتقنا يف  ،هب ذلك النور يف صلب آدم رّكهللفلما خلق ا

 .(علي الوصيةويف  النبوة، ففّي ،صلب عبد املطلب

 : اهلل قال رسول) :قال ،بسنده عن ابن عباس (2)(أرجح املطالب)ويف 

فجعله أمام  ،خلق اهلل تعاىل قضيبًا من نور قبل أن خيلق الدنيا بأربعني الف عام

فًا فخلق منه نبيكم، فالنصف اآلخر نص ان أول مبعثي فشق منهالعرش حتى ك

بن يوسف (، وحممد تارخيه)أخرجه اخلطيب البغدادي يف . طالبأبي  علي بن

وشهاب الدين أمحد،  ندي،والزر (،كفاية الطالب)الكنجي الشافعي يف 

                                                           

  .332ص (0)

 املصدر نفسه.( 3)

 .420( ص2)
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خلقت  :يقول لعلي  مسعت رسول اهلل) :قال ،عن ابن عباس واحلمويين

 .(أنا وأنت من نور اهلل تعاىل

بن حممد بن القاسم عبد الكريم  بوأأخرج ): قال أيضًا (0)(أرجح املطالب)يف و

عن  ،وابراهيم )بن حممد( احلمويين )الشافعي( بسنديهما ،عبد الكريم الرافعي

ملا  نه قال:أ  عن النيب ،هريرةأبي  عن (مرفوعًا) ،الشيخ عبد القادر اجليالني

ميني العرش فإذا نور  )اىل(وحه، التفت آدم خلق اهلل تعاىل أبا البشر، ونفخ فيه من ر

هل خلقت أحدًا من طني قبلي؟  ،يا رب أشباح سجدًا وركعًا، قال آدم: مخسة

 وصورتي؟ قال: ،أراهم يف هيئيت نسة الذيفمن هؤالء اخلم :قال .يا آدم ،ال :قال

ما خلقتك، هؤالء مخسة شققت هلم مخسة  هموالل هؤالء مخسة من ولدك،

وال  وال العرش، وال النار، ،ائي، لوالهم ما خلقت اجلنةأمساء من أمس

الكرسي، وال السماء، وال األرض، وال املالئكة، وال االنس، وال اجلن، فأنا 

احملمود وهذا حممد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وانا االحسان 

 مبثقال حبة أتيين أحد يوهذا احلسن، وانا احملسن وهذا احلسني، آليت بعزتي أنه ال

 .ناري وال أباليمن خردل من بغض أحدهم إال أدخلته 

فإذا كان لك حاجة  ،مهوبهم أهلك ،يهمجنبهم أ وتيفص هؤالء ،آدم يا

حنن سفينة النجاة من تعلق بها جنا، ومن حاد  : فبهؤالء توسل، فقال النيب

 .(بيتالعنها هلك، فمن كان له اىل اهلل حاجة فليسأل بنا أهل 

هذا احلديث الشريف أكثر مضامينه يطابق احلديث املعروف حبديث  قال املؤلف:

املقام ذكرها، ويف نظري  بالكساء، وقد رويت مضامينه يف أحاديث خاصة ال يناس

 وألجل رعاية االمانة يف نقل احلديث نقلناه بألفاظه. ،أن احلديث فيه أغالط عربية
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 احلديث الستون
 

 ،(زين الفتى يف شرح سورة هل أتى)أيضًا نقاًل من  (0)(لبأرجح املطا)ويف 

 ،بسنده عن أنس بن مالك ،ي العاصميبن علأمحد وأبي حممد  ،ألبي حامت

سبح اهلل عز وجل  ،خلقت أنا وعلي من نور واحد : قال رسول اهلل) :قال

يف ميمنة العرش قبل خلق الدنيا، ولقد سكن آدم اجلنة وحنن يف صلبه، ولقد 

نوح السفينة وحنن يف صلبه، ولقد قذف إبراهيم يف النار وحنن يف صلبه،  ركب

صلب عبد  فلم نزل يقلبنا اهلل عز وجل من أصالب طاهرة، حتى أنتهى بنا اىل

وجعل عليًا يف  ،فجعلين يف صلب عبد اهلل :نصفنيفجعل ذلك النور ب ،املطلب

 ،فروسيةلا طالب، وجعل يّف النبوة والرسالة، وجعل يف عليأبي  صلب

فرب العرش حممود وانا حممد، وهو  ،والفصاحة، واشتق لنا امسني من أمسائه

 .(األعلى وهذا علي

وتقدم أيضًا  ،تقدمت أحاديث عديدة مبضمون هذا احلديث قال املؤلف:

زين الفتى يف )ولو راجعت كتاب  ،حديث يعرف منه أن يف هذا احلديث حتريفًا

عرفت  ،اليوم ألميينالمة احلجة اود عند العالذي هو موج (رة هل أتىشرح سو

 .فما ذكرناه من أن احلديث حمّر
 

 احلديث احلادي والستون
 

باسناده  (3)(فرائد السمطني)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف كتابه  أخرج

يقول:   اهلل رسول مسعت) :قال ، رسول اهلل سلمى راعي إبلأبي  عن
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بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن  آمَنَ الرَّسُولُ] :قال لي اجلليل جل جالله ،ليلة أسري بي اىل السماء

 .(0)[رَّبِّهِ

 واملؤمنون. :قلت

 يا حممد. صدقت :قال

 يف أمتك؟ من خلفت :قال

 خريها. :قلت

 طالب؟أبي  علي بن :قال

 يارب. نعم :قلت

وشققت لك  ،اني اطلعت اىل األرض اطالعة فاخرتتك منها ،يا حممد :قال

نا احملمود وانت حممد، أف ،فال أذكر يف موضع إال ذكرت معي ،ًا من أمسائيامس

فأنا األعلى  ،وشققت له امسًا من أمسائي ،ثم اطلعت الثانية فاخرتت منها عليًا

 ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،ني خلقتك وخلقت عليًاإ ،، يا حممدوهو علي

 السماوات وأهل واليتكم على أهلوعرضت  ،واألئمة من ولده من نوري

ومن جحدها كان عندي من  فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، ،األرض

او يصري كالشن  ،من عبيدي عبدني حتى ينقطعلو أن عبدًا  ،، يا حممدالكافرين

 ،، ياحممدحتى يقر بواليتكم ،ت لهرثم أتاني جاحدًا لواليتكم ما غف ،البالي

 ب أن تراهم؟حت

 يارب. نعم :قلت

واحلسن،  فالتفت فإذا بعلي، وفاطمة، ،التفت عن ميني العرش :فقال لي
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وموسى بن  واحلسني، وعلي بن احلسني، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد،

واحلسن بن علي،  جعفر، وعلي بن موسى، وحممد بن علي، وعلي بن حممد،

، وهو يف واملهدي )وحممد املهدي بن احلسن( يف ضحضاح من نور قيامًا يصلون

هؤالء احلجج  ،يا حممد :وقال كأنه كوكب دري، ــ املهدي :يعين ــ وسطهم

وهو الثائر من  ،)واملهدي منهم(وهم أوصياؤك  ،)هؤالء حججي على عبادي(

واملنتقم من أعدائي  ،إنه احلجة الواجبة ألوليائي ،عرتتك، وعزتي وجاللي

 .ألوليائي()واملمد 

من علماء السنة واالمامية هذا احلديث الشريف أخرجه مجاعة  قال املؤلف:

 :رضوان اهلل عليهم

 .(0)(ينابيع املودة)الشيخ سليمان احلنفي يف  :منهم

 .(3)( تاريخ مقتل احلسني)اخلوارزمي احلنفي يف  :ومنهم

وقد ذكرنا لفظ حديثه خاصة ملا فيه من االختالف  ،احلمويين الشافعي :مومنه

عالمة احلجة السيد هاشم البحراني يف مع األحاديث اليت رواها غريه، وقد أخرجه ال

 .مع اختالف يف السند واللفظ (2) ()غاية املرام
 

 

 احلديث الثاني والستون

هارون أبي  باسناده عن (فضائل الصحابة)أبو مظفر السمعاني يف  أخرج 

 ، اهلل فاطمة على رسول دخلت) :قال ،سعيد اخلدريأبي  عن ،العبدي
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خنقتها العربة حتى جرت دموعها  ،ن الضعفم  فلما رأت ما برسول اهلل

 ؟يا فاطمة يكما يبك : فقال هلا رسول اهلل : على خد رسول اهلل

 ،يا فاطمةفقال هلا رسول اهلل:  .أخشى الضيعة من بعدك ،يا رسول اهلل :فقالت

فبعثه  ،أما علمت ان اهلل تعاىل اطلع اىل األرض اطالعة فاختار منهم أباك

أمرني أن أزوجك منه، فزوجتك ف ،ثانية فاختار منهم بعلكرسواًل، ثم اطلع 

وأكثرهم علمًا، وأقدمهم سلمًا، ما أنا  ،أعظم املسلمني حلمًا وهو ،منه

يا  ، ثم قال:فضحكت فاطمة واستبشرت قال: ،زوجتك ولكن اهلل زوجك منه

ولني، وال يدركها إنا أهل بيت أعطينا سبع خصال مل يعطها أحد من األ ،فاطمة

ووصينا خري األوصياء وهو  ،بينا خري األنبياء وهو أبوكن د من اآلخرين:أح

حان يطري بعلك، وشهيدنا خري الشهداء وهو محزة عم أبيك، ومنا من له جنا

وهو جعفر، ومنا سبطا هذه األمة وهما ابناك، ومنا  بهما يف اجلنة حيث يشاء

 .ةمهدي هذه األم

عرضت عليه ف ،نبه أيام املوسمولقيت وهب بن م :قال أبو هارون العبدي

  إن موسى بن عمران ،يا أبا هارون العبدي :فقال لي وهب ،هذا احلديث

فتنت  ،يا رب :فقال ، العجل، كرب على موسى واختذوا ،قومه َنِتملا ُف

اء يان كل من كان قبلك من األنب ،ياموسى :قومي حيث غبت عنهم، قال اهلل

أيضًا مفتونون؟ وقد أمحد  وأمة :ال موسىم إذا تعدوا نبيهم، قافتنت امته

فأوحى اهلل اىل  ،أعطيتهم من الفضل واخلري ما مل يعطه من كان قبله يف التوراة

حتى يعبد بعضهم  ،سيصيبهم فتنة عظيمة من بعدهأمحد ن أمة أ  موسى

حتى يصيبهم حال او حتى جيحدوا ما أمرهم  ،ويتربأ بعضهم من بعض ،بعضًا

اجعله  ،يا رب :ح أمرهم برجل من ذرية أمحد، فقال موسىثم يصل ،به نبيهم
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وعرتته، وقد جعلته يف الكتاب  ،إنه من ذرية أمحد ،يا موسى :، قالذرييتمن 

 .(أصلح به أمر الناس، وهو املهدي ،وعرتته ،السابق إنه من ذرية أمحد

هذا حديث شريف أخرجناه يف كتابنا )املهدي املوعود عند  قال املؤلف:

من الكتاب املذكور،  (0)(غاية املرام)خرجه السيد العالمة يف أر( وقد اجلمهو

 ،وقد وردت مبضامني هذا احلديث أحاديث عديدة يف كتب علماء السنة

واالمامية، ويف القرآن العظيم أشار اىل ما يقعون فيه من الفتنة، قال عز من 

بْ] :قائل تُمْ عَلَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ لَبْ لِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَ

 .(3)[أَعْقَابِكُمْ

وستأتي  ،فقد تقدمت يف األحاديث السابقة ،وأما مضامينها األخرى

أيضًا يف األحاديث اآلتية، وإمنا أخرجنا هذا احلديث مع تقدم بعض الفاظه ملا 

وقد أخرج بعض الفاظه  ،ملتقدمةفيه من الزيادات اليت مل تذكر يف األحاديث ا

 وهذا نصه: ،أيضًا (2)(ذخائر العقبى)يف 
 

 احلديث الثالث والستون
 

يف   على رسول اهلل دخلت) :قال ،عن أبيه ،عن علي بن اهلاللي

فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع  ،فإذا فاطمة عند رأسه ،احلالة اليت قبض فيها

 :؟ فقالتما الذي يبكيك ،فاطمةحبيبيت  :فقال ،طرفه اليها  رسول اهلل

أما علمت أن اهلل اطلع على أهل  ،يا حبيبيت :فقال .أخشى الضيعة من بعدك
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العة )أخرى( طثم اطلع ا ،األرض اطالعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته

 .أن أنكحك إياه لّيا بعلك، وأوحى إهفاختار من

 تعط أحدًا قبلنا، وحنن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل ،يا فاطمة

 :وال تعط أحدًا بعدنا

اىل اهلل عز  وأحب املخلوقني ،وأكرمهم على اهلل عز وجل ،وأنا خامت النبيني 

وهو  ،وأحبهم اىل اهلل عز وجل ،وجل وأنا أبوك، ووصيي خري األوصياء

وهو محزة بن عبد  ،حبهم اىل اهلل عز وجلأو ،وشهيدنا خري الشهداء بعلك،

ك وعم بعلك، ومنا من له جناحان أخضران يطري بهما يف اجلنة عم أبي ،املطلب

 ،ومنا سبطا هذه األمة ،وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك ،حيث يشاء مع املالئكة

والذي  ــوهما ابناك احلسن واحلسني، وهما سيدا شباب أهل اجلنة، وأبوهما 

 خري منهما. ــبعثين باحلق 

هما مهدي هذه األمة، إذا صارت ان من ،والذي بعثين باحلق ،يا فاطمة 

وأغار بعضهم على  ،الدنيا هرجًا ومرجًا، وتظاهرت الفنت، وتقطعت السبل

ر كبريًا، فيبعث اهلل عز وجل عند بعض، فال كبري يرحم صغريًا، وال صغري يوّق

، يقوم بالدين يف آخر وقلوبًا غلفًا ،من يفتح حصون الضاللة )منهما(ذلك 

جه خّر .وميأل األرض عداًل كما ملئت جورًا أول الزمان،الزمان كما قمت به يف 

، وقد تقدم خمتصرًا يف (يف املهدي أربعني حديثًا)احلافظ أبو العالء اهلمذاني يف 

 .(االنصاريأيوب أبي  عن ،من حديث الطرباني (مناقب فاطمة)

وأخرجه العالمة السيد  خمتصرًا، (0)(ذخائر العقبى)أخرج يف  قال املؤلف:
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عن علي بن )، وقال: (األربعني)نقاًل من  (0)(غاية املرام)البحراني يف  هاشم

 ،الة اليت قبض فيهاوهو يف احل  دخلت على النيب :قال ،عن أبيه ،بالل

 (.ليها رأسهإفبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول اهلل  ،فإذا فاطمة عند رأسه

 .احلديث

قد سألت اهلل عز و) : قوله :ويف آخره زيادة ليست يف غريه، وهي

مل تبق فاطمة  : ، قال عليوجل أن تكوني أول من يلحقين من أهل بييت

 احلديث. .(مخسة وسبعني يومًا حتى احلقها اهلل تعاىل به بعده إاّل

 ويف آخره هذه ،(3)(فرائد السمطني)أخرج احلديث احلمويين يف  قال املؤلف:

حم رفإن اهلل أ وال تبكي، حتزني ال ،يا فاطمة) :الزيادة بعد قوله )ملئت جورًا(

وذلك ملكانك وموقعك من قليب، قد زوجتك  ،وأرأف عليك منك ومين ،بك

وأكرمهم منصبًا، وأرمحهم بالرعية،  ،زوجك وهو أعظم الناس حسبًا

وقد سألت ربي عز وجل أن تكوني أول  ،وأعدهلم بالسوية، وأبصرهم بالقضية

فلما قبض اهلل وسالمه عليه:  تلوا، قال علي صمن يلحقين من أهل بييت

 .(وسبعني يومًا حتى احلقها اهلل بهمخسة  مل تبق فاطمة بعده إاّل  رسول اهلل

 مع اختالف يف اللفظ والسند، (الفصول املهمة)وقد أخرج احلديث يف 

ب الزمان( مع حخرجه احلافظ الكنجي الشافعي يف )البيان يف أخبار صاأو

عجم امل)من مع اختالف يسري  (2)(ح املطالب)أرجاختالف يسري، وأخرجه يف 

 .، و)العرف الوردي( للسيوطيوأبي نعيم ،للطرباني (الكبري

                                                           

 .299ص( 0)

 . 03 باب /3ج( 3)

 .233ص( 2)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

235 

 

 يث الرابع والستونداحل
 

واملتوفى  ،هـ 411الدين علي بن حممد املكي املالكي )املولود سنة نور  أخرج

به كتا يف ( ودفن فيه(الكرخ)بـهـ ببغداد يف اجلانب الغرب املعروف 477سنة 

وهو كتاب مطبوع نفيس تعرض  ــ  أحوال األئمة)الفصول املهمة يف معرفة 

 (ــفيه ألحوال االئمة االثين عشر املعصومني مفصاًل وذكر فضائلهم وكراماتهم 

عند ذكره تاريخ حياتهم يف اثين عشر فصاًل، ويف الفصل الثاني عشر أخرج 

 ،اخلدري  يت أبا سعيدأت)قال:  ،هارون العبدي )الثعليب(أبي  عن ،بسنده

أفال حتدثين مبا مسعت من رسول  :فقلت : نعم.قال ؟هل شهدت بدرًا :فقلت له

مرض   أخربك أن رسول اهلل : بلى،قال وفضله؟  يف علي  اهلل

 ، ، وأنا جالس عن ميني النيب منها، فدخلت عليه فاطمة َهِقَن مرضة

قتها العربة حتى بدت من الضعف خن  فلما رأت فاطمة ما برسول اهلل

 :؟ قالتما يبكيك يا فاطمة : فقال هلا رسول اهلل ،دموعها على خدها

إن اهلل تعاىل  ،يا فاطمة : ، فقال رسول اهللأخشى الضيعة يا رسول اهلل

اطلع على األرض اطالعة على خلقه، فاختار منهم أباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع 

 ،فأنكحته إياك ،أن أنكحه فاطمة لّيثانية، فاختار منهم بعلك، فأوحى إ

واختذته وصيًا، أما علمت أنك بكرامة اهلل تعاىل إياك، زوجك أغزرهم علمًا، 

 .وأقومهم سلمًاأقدمهم( )وواكثرهم حلمًا،

أن يزيدها من مزيد اخلري الذي قسمه اهلل  ، فأراد رسول اهلل ،فاستبشرت

مثانية أضراس  ولعلي ،طمةيا فا :قال: فقال هلا ،( تعاىل حملمد )وآل حممد

وزوجته، وسبطاه احلسن  ،وحكمته ،إميان باهلل ورسوله:ــيعين مناقب  ــ
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إنا أهل بيت أعطينا  ،يا فاطمة ،واحلسني، وأمره باملعروف، ونهيه عن املنكر

 وال يدركها أحد من اآلخرين غرينا: ،مل يعطها أحد من األولني ،ست خصال

وشهيدنا خري الشهداء  ري األوصياء وهو بعلك،ووصينا خ ،نبينا خري األنبياء

حان يطري بهما يف اجلنة حيث يشاء وهو جعفر، اوهو عم أبيك، ومنا من له جن

ومنا سبطا هذه األمة وهما ابناك، ومنا مهدي األمة الذي يصلي خلفه عيسى 

 .من هذا مهدي هذه األمة :وقال  ثم ضرب على منكب احلسني ،ابن مريم

 .((اجلرح والتعديل)دارقطين صاحب هكذا اخرجه ال

ال خيفى على املتأمل يف هذه األحاديث ما فيها من االختالف  قال املؤلف:

يف مرض   وهي جميء فاطمة ــإن القضية  :والزيادة والنقصان، ولو قيل

 .كانت متعددة مل يكن بعيدًا من الصواب ــعند أبيها   موت النيب

 وقال:، (0)(أرجح املطالب)يف كتابه  وقد أخرجها عبيد اهلل آمر تسرى

الفصول )أخرجه الدارقطين، وفيما أخرجه اختالف كثري مع ما نقلناه من )

 وان كان يف اللفظ اختالف. واملعنى واحد، (املهمة

 

 احلديث اخلامس والستون
 

يف كتابه  (هـ0120سنة  :ت) املناوي عبد الرؤوف ابن تاج العارفني أخرج

بهامش  (،هـ0230املطبوع مبصر سنة  ديث خري اخلالئق،نوز احلقائق يف ح)ك

)فردوس حديثًا أخرجه الديلمي يف كتابه  الشافعي للسيوطي (3)(اجلامع الصغري)

قال رسول ) قال: ،ذر عليه الرمحةأبي  بسنده عن ،يف حرف األلف (األخبار

                                                           

 .294وص 233ص( 0)

 .70ص /0ج( 3)
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أنا خامت  :ــ  طالبأبي  وهو خياطب أمري املؤمنني علي بنــ   اهلل

 .(خامت األوصياء يا علي نتأو ،نبياءاأل

 

 احلديث السادس والستون
 

احلديث املتقدم  (0)(ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  أخرج

عليه الرمحة  ذرأبي  للحمويين الشافعي، عن (فرائد السمطني)بلفظ آخر من 

الوصيني اىل أنا خامت النبيني، وانت يا علي خامت :  قال رسول اهلل) قال:

 .(يوم الدين

 

 احلديث السابع والستون
 

بسنده عن  (3)(ذخائر العقبى)العالمة حمب الدين الطربي الشافعي يف  أخرج

لكل نيب وصي ووارث، وإن عليًا  : قال رسول اهلل) :قال بريدة 

 .(معجم الصحابة)و القاسم البغوي يف خرجه احلافظ أبأ. ووارثي ،وصيي

مد بن يوسف حمدث الشام أبو عبد اهلل حم عالمةجه الوأخر قال املؤلف:

حديث ) :وقال ،(2)()كفاية الطالبيف هـ(  233سنة  :ت) الكنجي الشافعي

 (،ينابيع املودة)وأخرجه القندوزي يف )تارخيه(، حسن أخرجه حمدث الشام يف 

 .(4)يف موارد عديدة

                                                           

 .79ص( 0)

 .70ص( 3)

 .020ص( 2)

 .323و ص317و ص031و ص 79ص( 4)
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 احلديث الثامن والستون
 

 بسنده ،(0)(ينابيع املودة)دوزي احلنفي يف العالمة الشيخ سليمان القن أخرج

يرى مع   كان علي)قال:  ، عن آبائه ،مام( جعفر الصادقإلاعن )

 : رسول اهللوقال له  ،الة الضوء، ويسمع الصوتقبل الرس  رسول اهلل

وصي نيب  فإن مل تكن نبيًا، فإنك ،لوال أني خامت األنبياء لكنت شريكًا يف النبوة

 .(ءمام األتقياإت سيد األوصياء وووارثه، بل أن

 أبي تقدم ويأتي أحاديث عديدة يف أمري املؤمنني علي بن قال املؤلف:

 سيد األوصياء وإمام األتقياء.  وصي النيب ووارثه، وأنه  طالب

 

 احلديث التاسع والستون
 

يف  (،فرائد السمطني)ي يف عالعالمة إبراهيم بن حممد احلمويين الشاف أخرج

 ،معاويةأبي  عن): قال ــ  حوال االمام املهديأعند ذكره  ــزء الثاني آخر اجل

  قال رسول :قال ،عن عبد اهلل بن عباس ،عن عباية بن ربعي ،عن األعمش

طالب سيد الوصيني، وإن أوصيائي أبي  وعلي بن ،أنا سيد النبيني : اهلل

  .( ملهديا )القائم(وآخرهم  ،طالبأبي  بعدي اثنا عشر، أوهلم علي بن

ينابيع )قال املؤلف: أخرج هذا احلديث الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف 

بن حممد احلمويين إبراهيم أخرج ) :قال (2)فرائد السمطني()ويف  ،(3)(املودة

                                                           

 .31ص( 0)

 .املودة العاشرة من مودة القربى /443ص( 3)

 .437ص و 447ص( 2)
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عن ابن عباس  ،بسنده عن عباية بن ربعي ،يف كتابه فرائد السمطني ،الشافعي

 ،أوهلم علي ،بعدي أثنا عشروإن أوصيائي  ،أنا سيد الوصيني: (رفعه)

 .( وآخرهم املهدي

 

 احلديث السبعون
 

مسعت ) :قال ،أخرج بسنده عن جابر بن عبد اهلل (0)()يف أرجح املطالب

صيحاني أتدرون مل مسي )النخل( ال :عليًا يقول جلماعة من الصحابة

ذات يوم منشي يف   خرجت مع رسول اهلل قال: ال، اللهم :؟ قلناصيحانيًا

هذا النيب  :خرىأإذ مررنا بنخل من خنيلها، فصاحت خنلة ب ات املدينةطرق

هذا موسى  :ت ثانية بثالثةحجزنا فصا طفى، وهذا علي املرتضى، ثمصامل

هذا نوح وهذا إبراهيم، : وأخوه هارون، ثم جزناها فصاحت رابعة خبامسة

د ثم جزناها فصاحت سادسة بسابعة: هذا حممد سيد النبيني، وهذا علي سي

 ألنه ،ة صيحانيًاإمنا مسي خنل املدين :ثم قال ، النيب لوصيني، فتبسما

والسيد  (،املناقب)أخرجه اخلوارزمي احلنفي يف . صاح بفضلي وفضلك

و حممد بن يوسف  ،(ىخالصة الوفا بأخبار دار املصطف)السمهودي يف 

 .(الكنجي الشافعي

يف النخل الصيحاني، حديثًا  (املناقب)قال املؤلف: أخرج اخلوارزمي يف 

ليك إو ،ولعله حديث آخر (أرجح املطالب)ولفظه خيتلف مع ما أخرجه يف 

 لفظه:
 

                                                           

 .447ص( 0)
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 احلديث احلادي والسبعون
 

شهردار  أخربني): احلنفي قالأمحد لموفق بن اخلوارزمي ل (0)(مناقب)يف 

أبو الفضل  أخربني ،شريويه بن شهردار الديلميأبي  ، أخربني(جازةإ)هذا 

، (نيجازأفيما )ريون الباقالني األمني، احلسني )احلسن خ ل( بن خبن أمحد 

بن نصر بن أمحد  ، أخربني(بغداد)بـأبو علي احلسن بن احلسني بن دوما  أخربني

بن موسى بن متيم بن ربيعة صدقة  ، حدثين(النهروان)بـالدراع  عبد اهلل بن الفتح

عن أبيه  ،بن جعفرعن أبيه موسى  ،حدثين الرضاأبي  ، حدثينأبو العباس

عن أبيه  ،عن أبيه علي بن احلسني ،عن ابيه حممد بن علي ،جعفر بن حممد

ذات   خرجت مع رسول اهلل :، قال عن ابيه علي ،احلسني بن علي

هذا  :ت خنلة بأخرىحاملدينة إذ مررنا بنخل من خنلها فصا تيوم منشي يف طرقا

هذا  :فصاحت ثانية بثالثة وأخوه علي املرتضى، ثم جزناها ،النيب املصطفى

خوه هارون، ثم جزناها فصاحت رابعة خبامسة: هذا نوح وإبراهيم، أموسى و

وهذا علي سيد  ،هذا حممد سيد النبيني :فجزناها فصاحت سادسة بسابعة

 ،إمنا مسي خنل املدينة صيحانيًا ،فقال: يا علي ، فتبسم النيب ،الوصيني

 .(ألنه صاح بفضلي وفضلك

خرجه احلمويين يف أ، وقد (ناقبامل)هذا لفظ اخلوارزمي يف  :قال املؤلف

 ولفظ آخر. ،بسند آخر (فرائد السمطني)

 

 

                                                           

 .342ص/  9الفصل ( 0)
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 احلديث الثاني والسبعون
 ج

 (0)()فرائد السمطنيالعالمة إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف  أخرج

أبو عمرو أبي  حدثين): قال ،عمرو بن العالء النحويأبي  ر بنبسنده عن بش

كنت  قال: ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،الزبريأبي  بن العالء القاري، عن

فمررنا بنخل  ،ويد علي يف يده ،يف بعض حيطان املدينة  يومًا مع النيب

ياء، وهذا علي سيد األوصياء، وأبو األئمة بهذا سيد األن :فصاح النخل

اهلادي، ثم مررنا  وهذا ،هذا املهدي :الطاهرين، ثم مررنا بنخل فصاح النخل

  هذا حممد رسول اهلل، وهذا سيف اهلل، فالتفت النيب :بنخل فصاح النخل

 .(فسمي من ذلك اليوم الصيحاني ،مسه الصيحاني ،يا علي :فقال ،ىل عليإ

الف تالخ ،يظهر لنا أن هذه القضية كانت متعددة الوقوع قال املؤلف:

لعالمة احلجة السيد هاشم خرج اأأحاديثها اختالفًا ال ميكن مجعه، وقد 

من الفرائد فقط ولفظه يساوي لفظ  (3)(غاية املرام)البحراني احلديث يف 

 .(فرائد السمطني)احلمويين يف 

 

 احلديث الثالث والسبعون
 

للعالمة املوىل صاحب  (مناقب السبعني)نقاًل من  ،(2)(ينابيع املودة)يف 

: قال  مدانيشهاب اهلاملري السيد علي بن  ،داتزبدة السا ،الكرامات

                                                           

 .32باب /3ج( 0)

 .209ص( 3)

 .322ص( 2)
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 ،بعث بعثني  كان رسول اهلل :قال ،هريرةأبي  عن ،ث عشرلاحلديث الثا)

إذا التقيتم  :وقال ،دهما عليًا، وعلى اآلخر خالد بن الوليدوبعث على أح

 ،فلقينا بين زبري )زبيد( ،إمام، وإذا افرتقتم فكل على جندهفعلي على الناس 

فبعثين  ،ى علي من السيب واحدًا )واحدة(فم فاصطفاقتتلنا وظفرنا عليهم وسبيناه

يا رسول  :فقلت ،فلما أتيت وأخربته ،أخربه بذلكحتى   خالد اىل النيب

مين وأنا منه، وهو  فإنه ،ال تقعوا يف عليبلغت ما أرسلت به، فقال:  ،اهلل

 .(يف مسندهأمحد رواه االمام  .ي ووصيي من بعديولي

  ديث أصحابه الكرام بأن لعليذا احلأخرب النيب يف ه قال املؤلف:

  أنه :ةيوالثان، منه  منه وهو  نهأ :األوىل ،فضيلتني ليستا لغريه

 يف  هاتان املنقبتان لعلي ووصيه من بعده، وقد وردت عنه ،وليه

، وفيه ما يثبت (ف الثباتهافهذا الكتاب أّل)أحاديث عديدة، أما املنقبة الثانية 

 ،األوىل فقد رويت فيها أحاديث عديدة يف كتب علماء السنةذلك، وأما املنقبة 

 نقتصر على ذكر بعضها، وقد تقدم بعضها.

وسنن النسائي  ،أخرج من مسند أمحد (0)(أرجح املطالب)ففي كتاب 

جيشًا   بعث رسول اهلل) :قال ،عن عمران بن حصني ،ومستدرك احلاكم

صاب جارية فأنكروا عليه، فمضى يف السرية فأ ، طالبأبي  واستعمل علي بن

 ، اهلل إن لقينا رسول :فقالوا ، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول اهلل

وأخربناه مبا صنع، وكان املسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول  ،ليهإفنشكو 

فسلموا عليه ثم انصرفوا اىل رحاهلم، فلما قدمت السرية فسلموا على   اهلل

أمل تر أن عليًا صنع كذا  ،اهلل يا رسول :فقال ،، قام أحد األربعة النيب

                                                           

 .433ص( 0)
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ثم قام الثاني فقال مثل ذلك، ثم قام  ، وكذا؟ فأعرض عنه رسول اهلل

الثالث فقال مثل مقالته، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل عليهم رسول 

إن عليًا مين ؟ ما تريدون من علي :فقال ،ف يف وجههَرْعوالغضب ُي  اهلل

 .(بعدي من وهو ولي كل مؤمن منه، وانا

ذخائر )أخرج حديث عمران بن حصني احملب الطربي يف  قال املؤلف:

 .(0)(العقبى

  .(3)جامعهوأخرج ذلك الرتمذي يف 

 .(2)جه أبو داود الطيالسي يف سننهوخّر

 .(4)(البداية والنهاية)جه أيضًا ابن كثري يف وخّر

 .(3)بن حنبل يف مسندهأمحد وخرجه أيضًا 

يف موارد عديدة،  .وأنا من علي ،علي مينقوله:   وقد كرر النيب

 واليك بعضها:

 (،جمه الكبريعم)والطرباني يف  ،محدأأخرج ) :، قال(2)(أرجح املطالب)يف 

فداه   اهلل ملا قصد صاحب لواء املشركني يوم أحد رسول :قال ،رافعأبي  عن

 ،يا حممد :فقال ،جربائيل فنزل ،صاحب الراية فقتله ومحل على ،علي بنفسه

                                                           

 .23ص( 0)

 .هـ0201، طبع اهلند سنة 421ص /3ج( 3)

 .هـ0230طبع حيدر آباد دكن سنة  ،221ص /00ج( 2)

 .هـ0230، طبع مصر سنة 243ــ ص 242ص /7ج( 4)
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 ، فقالوأنا من علي ،علي مين : ان هذه هلي املواساة، فقال رسول اهلل

 .(وأنا منكما :جربيل

ن إإمنا قال جربيل:  :قال الزهري :يهبتن) (:أرجح املطالب)مؤلف  ثم قال 

ذكر ذلك سبط  .يوم أحد  ألن الناس فروا عن رسول اهلل ،هذه هلي املواساة

 .(0)زي يف تذكرة خواص األئمةاجلوابن 

 ،والبغوي ،وابن ماجة ،والرتمذي ،أخرج النسائي) :قال (3)ه أيضًاوفي

عن  ،والطرباني بأسانيدهم ،والبارودي ،والضياء ،وابن قتيبة ،وابن عاصم

  مسعت رسول اهلل :قال ــوكان قد شهد حجة الوداع  ــحبشي بن جنادة 

 .(وال يقضي ديين سواه ،هوانا من ،علي مين يقول ذلك اليوم:

عن عبد  (املناقب)اخلوارزمي يف أخرج ) :أيضًا قال (2)(أرجح املطالب)ويف 

 ،يقشره وجيعله يف فمي نو موز فجعلق  أهدي للنيب :قال ، عن علي،خري

 ،أو ما علمت أن عليًا مين ، فقال:ب عليًاأنك حت ،يا رسول اهلل :له قائل وقال

 .؟(وأنا منه

 ، عن عليأخرج النسائي يف حديث ) قال: أيضًا (4)(طالبأرجح امل)ويف 

 ،يا عم ،يا عم :وإذا بنت محزة تنادي ــ عند اهلجرة :يأ ــ : صدرنا من مكةقال

 ،فاختصم فيها علي ،فحملتها ،دونك ابنة عمك :فاطمةفقال ل ،فتناوهلا علي

 ،بنة عميا :جعفر ، وقالوهي ابنة عمي ،أنا أخذتها ، فقال علي:وزيد ،وجعفر

                                                           

 .32ص( 0)

 .431ص( 3)

 .430ص( 2)

  .املصدر نفسه( 4)
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 :وقال ،خلالتها  فقضى بها رسول اهلل ،ابنة أخي :زيد ، وقالوخالتها حتيت

أشبهت خلقي  :جلعفر ، وقالوأنا منك ،أنت مين لعلي: ، وقالاخلالة مبنزلة األم

ألوىل بفتح اخلاء املعجمة والثانية بضمها( )خلقي ا .أنت موالنا: لزيد ، وقالوخلقي

 فليالحظ.

ن بأسانيدهم ع ،واحلاكم ،وأمحد ،أخرج البغوي) ل:قا ،(0)وفيه أيضًا

أما أنت  : لعلي  قال رسول اهلل عن أبيه قال: ،حممد بن أسامة بن زيد

 .(وأنا منك ،وأنت مين ،وأبو ولدي ،فختين ،يا علي

حديث  (3)(أرجح املطالب)يف  بيد اهلل آمر تسرىأخرج العالمة ع وقال املؤلف:

والنسائي أمحد نقاًل عن  (الكبري)د، والطرباني يف بريدة املتقدم نقله عن أمح

 وهذا نصه: ،يه زيادات كثرية نافعةبلفظ آخر، وف

 ،بعثنا رسول اهلل اىل اليمن مع خالد بن الوليد :قال ،عن بريدة األسلمي)

على الناس إمام، وإن  قيمتا فعليإن الت :وقال ،وبعث عليًا على جيش آخر

وظهر  ،فلقينا بين زبيدة من أهل اليمن ،جندهتفرقتما فكل واحد منكما على 

فقاتلنا املقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي جارية  ،املسلمون على املشركني

وأمرني أن أنال  ، لنفسه منهن، فكتب بذلك خالد بن الوليد اىل النيب

هذا  :فقلت ، ر وجه النيبمنه، فدفعت الكتاب اليه فنلت من علي، فتغّي

رسلت به، فقال غت ما ُأين مع رجل وألزمتين بطاعته، فبّلت، بعثمكان العائذ

يا بريدة يف علي، فإن عليًا مين وأنا منه، وهو  ال تقعّن : رسول اهلل

 .(وليكم بعدي
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واحلديث املتقدم نقله عن بريدة تعرف  ،بالتأمل يف هذا احلديث قال املؤلف:

عض دون بعض، وقد أمرنا ما كان تصنع يد التحريف يف األحاديث رعاية حلال ب

باألمانة وترك اخليانة، ونقل احلديث حمرفًا خيانة بال شك،   النيب األكرم

 ن رعاية اي شخص كان.مورعاية األمانة أوىل وأحق 

 تويف رسول) :أخرج بسنده عن عمر أنه قال (0)(البخاريصحيح )ويف 

أنت  : وقال له رسول اهلل ،راض ــ عن علي :يأوهو عنه ــ  اهلل

 .(وأنا منك ،مين

 

 احلديث الرابع والسبعون
 

أخربنا املعمر أبو ) :قال ،(3)(كفاية الطالب)أخرج الكنجي الشافعي يف 

الشيخان ابن البطي  ، أخربناسحاق إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغريإ

: أبو املظفر وقال ،أبو الفضل بن خريون تح: أخربنيأبو الف ، قالوالكاغذي

، أبو علي بن شاذان : أخربناقال ،بن علي الطريثيثيأمحد و بكر أخربنا أب

احلافظ أبو يوسف يعقوب بن  ، أخربناعبد اهلل بن جعفر بن درستويه أخربنا

أبو طاهر حممد بن قسيم  ، حدثنا(مشيخته)سفيان الفارسي الفسوي يف 

حييى بن عيسى الرملي، عن  ، حدثينحسن بن حسني العرني ، حدثنااحلضرمي

 قال: ،عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبري ،بتثاأبي  عن حبيب بن ،عمشاأل

طالب حلمه من حلمي، ودمه أبي  هذا علي بن :ألم سلمة  قال رسول اهلل

إال أنه ال نيب بعدي، يا أم سلمة،  ،وهو مين مبنزلة هارون من موسى ،من دمي
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بابي الذي و ،هذا علي أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، ووعاء علمي، ووصيي

 ،أوتى منه، أخي يف الدنيا واآلخرة، ومعي يف املقام األعلى، يقتل القاسطني

 .(واملارقني ،والناكثني

وعد عليًا بقتل   ويف هذا احلديث داللة على أن النيب) :قال الكنجي 

عليًا   أمر ووعده صدق، وقد  هؤالء الطوائف الثالث، وقول الرسول

 احلديث. (.بقتاهلم

إن هذا احلديث الشريف يشبه األحاديث املتقدمة اليت أخرب فيها  ؤلف:قال امل

يشاركه يف   وأنه من علي، وفيه تصريح بأنه ،منه  بأن عليًا  النيب

وبابه الذي يؤتى  ،ولكنه وصي النيب ،غري انه ليس بنيب ،ما أمر به يف رسالته

  ألنه؛ أوامره أن ميتثل ــ  بعد موت النيب ــمنه، فيجب على كل مسلم 

وعنده علم النيب وما جاء به هلداية البشر، فكما  ،وسيد املسلمني ،أمري املؤمنني

  كذلك جيب على أمة حممد ، كان جيب على أمة موسى متابعة هارون

، وقد أخرج  طالب أبي ووعاء علمه أمري املؤمنني علي بن ،متابعة وصيه

وابراهيم بن حممد  (،املناقب)نفي يف اخلوارزمي احلأمحد هذا احلديث املوفق بن 

ولفظ الشيخ  وسيمر عليك لفظهما، ،(فرائد السمطني)احلمويين الشافعي يف 

 وستسمعه فيما يأتي: ،سليمان القندوزي احلنفي فيه اختالف يف السند واللفظ
 

 احلديث اخلامس والسبعون
 

د بن عأس أخربنا): قال ،(0)(كفاية الطالب)الكنجي الشافعي يف  أخرج

، عساكر احلافظ علي بن احلسن بن ، أخربنااملسلم بن مكي بن عالن القيسي
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أبو عمر حممد بن  ، أخربناأبو حممد اجلواهري ، أخربناأبو غالب بن البنا أخربنا

أخربنا أبو عبد هلل احلسني بن علي بن احلسني بن احلكم األسدي ، العباس

 ، حدثناليل بن هارون البصريعلي بن حممد اخل ، حدثنا(أخي محاد)بـاملعروف 

عن  ،عن سعيد بن جبري ،بشرأبي  عن ،هشيم ، حدثناحممد بن اخلليل اجلهين

نقض اإذ  ، النيب  هاشم عندع فتية من بين كنت جالسًا م قال: ،ابن عباس

النجم يف منزله فهو الوصي من  انقض هذا ْنَم:  فقال رسول اهلل ،كوكب

 انقض يف منزل علي بن فنظروا فإذا النجم قد ،فقام فتية من بين هاشم ،ديبع

قد غويت يف حب علي، فأنزل اهلل  ،يا رسول اهلل :طالب، فقالواأبي 

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ]:تعاىل

  .(0)[يُوحَى

وسنده  ،الشام يف ترمجة علي ثهكذا ذكر حمد :لت: ق(ثم قال الكنجي)

 .من هشيم اىل ابن عباس صحيح، والباقون فيهم مقال

 .إذا كان يف اسناده مقال فال حيتج به :فإن قلت :(ثم قال)

 ــ  لعلي :يأله ــ  أوصى  يف صحيح مسلم ما يدل على أنه قلت:

 ديث، وهو كما أخربنايت بأنواع علوم احلولعمري إنه مثرة فكري، ونتيجة معرف

، وأبو عبد اهلل حممد (جامع بصرى)بـاحلافظ أبو احلسن حممد بن جعفر القرطيب 

، وأبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن (جبل قاسيون)بـ بن عبد الواحد املقدسي

بن حممد بن أاملفيت، وأبو اسحاق إبراهيم بن حممد بن األزهر النصييب، واحلسن 

روف حممد بن حممود بن احلسن املع ، وأبو عبداهلل(شقجامع دم)بـبكري حممد ال
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و عبد اهلل بأ أخربنا :القرطيب واملقدسي ، قال(مدينة السالم)بـ (ابن النجار)بـ

أبو احلسن املؤيد بن  أخربنا :حممد بن صدقة احلراني، وقال املقدسي والباقون

ن الفضل أبو عبد اهلل حممد ب أخربنا :حممد الطوسي، قال احلراني والطوسي

أبو  ، أخربناحممدأمحد أبو  ، أخربناأبو احلسن عبد الغافر ، أخربناالفراوي

وحدثنا حييى بن حييى،  قال: ،، أخربنا احلافظ أبو احلسني مسلماسحاق إبراهيم

عن ابن  ،امساعيل بن علة خربناأ، يحيىلشيبة، واللفظ أبي  وأبو بكر ابن

ذكروا عند عائشة ان عليًا كان  :قال ،عن األسود بن زيد ،عن ابراهيم ،ونع

 ــحجري  أو قال ــمتى أوصى اليه فقد كنت مسندته اىل صدري  :فقالت ،وصيًا

إليه؟  يف حجري وما شعرت أنه مات، ومتى أوصى (0)فدعا بالطشت فلقد اخننث

 .(كما أخرجناه (هصحيح)ذكره مسلم يف هذا 

مع  ــ يف حجرهاتويف   ان حديث ادعاء عائشة ان النيب قال املؤلف:

، وحلف على حديث أنكره ابن عباس  ــصرف النظر عن ضعف سنده 

 بطالنه.

 ،(3)(كنز العمال)وقد روى عن عائشة وغريها أحاديث تنايف ذلك، ففي 

سألت ابن عباس  :قال ،غطفانأبي  بسنده عن (،طبقات ابن سعد)أخرج من 

 وهو مستند اىل صدر تويف تويف ورأسه يف حجر أحد؟ قال:  أرأيت رسول اهلل

بني   اهلل  تويف رسول :انها قالت ،فإن عروة حدثين عن عائشة :علي، قلت

                                                           

ما نصه: )ومنه حديث عائشة ــ يف ذكر وفاة يف نهاية ابن األثري اجلزري مبادة )خنث( ( 0)

ر وانثنى السرتخاء ، قالت: فاخننث يف حجري فما شعرت حتى قبض، أي انكسالنيب
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وهو  واهلل لتويف رسول اهلل أتعقل؟ :، فقال ابن عباس(0)سحري وحنري

أن  سله وأخي الفضل بن عباس، وأبي أبىمستند اىل صدر علي، وهو الذي غ

ابن  .ن نسرت فكان عند السرتكان يأمرنا ا  إن رسول اهلل :وقال ،حيضر

 سعد(.

ملا ثقل   عن علي إن رسول اهلل (،طبقات ابن سعد)من  (3)وفيه أيضًا

فخشيت أن  ،إيتين بطبق أكتب فيه ما ال تضل أميت بعدي ،يا علي :قال

فكان رأسه بني ذراعي  ،إني أحفظ ذراعًا من الصحيفة :فقلت ،تسبقين نفسه

كذلك  ، قال:وما ملكت أميانكم ،كاةفجعل يوصي بالصالة والز ،وعضدي

وأن حممدًا عبده ورسوله حتى  ،بشهادة أن الإله إال اهلل حتى فاضت نفسه وأمر

 ابن سعد(. .فاضت نفسه، من شهد بهما حرم على النار

فإذا  ،وهو مريض  دخلت على نيب اهلل) :عن علي قال (2)وفيه أيضًا

فلما دخلت  نائم  لنيبرأسه يف حجر رجل أحسن ما رأيت من اخللق، وا

فأنت أحق مين فدنوت  ،ادن اىل ابن عمك :أدنو؟ فقال الرجل :قلت ،عليه

يف حجري   ووضعت رأس النيب ،وجلست مكانه ،منهما، فقام الرجل

 :فقال ،استيقظ  ثم أن النيب ،فمكثت ساعة ،كما كان يف حجر الرجل

ثم  ،ليك دعانيملا دخلت ع :أين الرجل الذي كان رأسي يف حجره؟ فقلت

 :، قالثم قام فجلست مكانه ،فأنت أحق به مين ،أدن اىل ابن عمك :قال
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ذاك جربيل كان حيدثين  ، قال:ال بأبي وأمي :فهل تدري من الرجل؟ قلت

 والزاهد يف فوائده(. ،أبو عمر .ومنت ورأسي يف حجره ،حتى خف عين وجعي

قام زمن عمر بن اخلطاب  عن جابر بن عبد اهلل ان كعب األحبار (0)وفيه أيضًا

 ؟ النيب خر ما تكلم بهما كان آ ،يا أمري املؤمنني :ــوحنن جلوس عنده  ــفقال 

 أسندته ، فقال علي:هو ذا فسأله :أين هو؟ قال :فقال ،سل عليًا :فقال عمر

 :، فقال كعبالصالة ،الصالة :وقال ،اىل صدري فوضع رأسه على منكيب

، قال: فمن غسله يا أمري وعليه يبعثون ،واوبه أمر ،كذلك عهد األنبياء

 ،كنت أغسله وكان العباس جالسًا :فقال ،فسأله ،سل عليًا املؤمنني؟ قال:

 ابن سعد(. .باملاء لّيإوكان أسامة وشقران خيتلفان 

ادعوا لي  :يف مرضه  قال رسول اهلل) :عن علي قال (3)وفيه أيضًا

فلم يزل مستندًا  ،فاستند الّي أدن مين، فدنوت منه :فقال ،فدعي له ،أخي

نزل برسول اهلل ثم ليصيبين،   أن بعض ريق النيب وأنه يكلمين حتى ،الّي

فإني هالك، فجاء  ،أدركين ،يا عباس :فصحت ،وثقل يف حجري ،املوت

 ابن سعد(. .فكان جهدهما أن أضجعاه ،العباس

ما نسب اىل هذا بعض ما عثرنا عليه من األحاديث اليت ختالف  قال املؤلف:

كفاية )ية كالم الكنجي يف اىل صدرها، واليك بق  عائشة من أنها أسندته

 .فقد أنكرت عائشة هذا :فإن قلت) قال: (الطالب

ها أنه فقد تكلموا عند ، إمنا أنكرت ما مل تسمعه من النيب :قلت

يكن مسعوه من  فلو مل ،أو تابعي ثقة ،صحابي اّلأوصى له وما كان جيالسها إ
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ألنها  ،ملا تكلموا عندها بذلك، وإنكارها ال يدل على عدم الوصية  يبالن

، مثال ذلك  نكرت على مجاعة من الصحابة أحاديث مل تسمعها من النيبأ

 يف  النيب انها أنكرت على ابن عمر اعتمار (،صحيح مسلم)ما رويناه يف 

 وما رجع ابن عمر عن قوله بانكارها، وذكره الرتمذي يف ،شهر رجب

 :ومل يذكر إنكارها، وقال الرتمذي ،عمر عن ابن ،عن جماهد (،جامعه)

 .(صحيححديث 

علي  اىل  يفهم من كالم الكنجي الشافعي ان وصية النيب قال املؤلف:

نكار، وانكار عائشة لذلك ال يدل على عدم إلأمر ثابت ال يقبل ا ،وجعله وصيًا

،  علي ىلإ  النيب بل غاية ما يدل عليه عدم مساعها لوصية ،وقوعه

ال يلزم عدم قبول رواية الوصية  ،تشهد على قوله بأن إنكار عائشة لشيءثم اس

يف   كما فعل ذلك معها عبد اهلل بن عمر ملا أنكرت اعتمار النيب ،من غريها

ثم استدل الكنجي على أن ما  ،وإنكارها ،فإنه ما أخذ بقوهلا ،شهر رجب

من أنها  ،ثت حبديث خيالف ما نسب اليهاألنها حد ؛نسب اليها ليس بصحيح

 الوفاة، واليك نص احلديث: حني  كانت مستندة للنيب

 أخربنا ،حممد عبد العزيز بن حممد بن احلسن الصاحلي أخربنا أبو: )(0)قال

أبو الغنائم بن  ، أخربناأبو غالب البنا ، أخربنااحلافظ أبو القاسم الدمشقي

أبو القاسم  ، أخربنايث أبو احلسن الدارقطينمام أهل احلدإ ، أخربنااملأمون

، علي بن احلسني ابن عبيد بن كعب ، حدثنااحلسن بن حممد بن بشر البجلي

عن  ،عن أبيه ،عبد اهلل بن مسلم املالئي حدثنا ،بن ريان امساعيل حدثنا

وهو  ــ  قال رسول اهلل عن عائشة، قالت: ،إبراهيم عن علقمة، واألسود
                                                           

 .022ص (0)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

253 

فنظر اليه ثم  ،فدعوت له أبا بكر ،دعوا لي حبييبا :ــره املوت يف بيتها ملا حض

فلما نظر اليه وضع  ،فدعوت له عمر ،دعوا لي حبييباوضع رأسه، ثم قال: 

ما يريد  ،فواهلل ،ويلكم أدعوا له عليًا :فقلت ،دعوا لي حبييبا ، ثم قال:رأسه

لم يزل حمتضنه ف ،فيه ثم أدخله ،ه أفرج الثوب الذي كان عليهآغريه، فلما ر

هكذا رواه حمدث الشام يف  :: قلت(ثم قال الكنجي). حتى قبض ويده عليه

تفرد به مسلم املالئي، وهو غريب  :كتابه كما أخرجناه، وقال: قال الدراقطين

  يف مثل هذا، والذي يدل على ان عليًا كان أقرب الناس عهدًا برسول اهلل

، (مسنده)يف أمحد ، واالمام (مسنده) ما ذكره أبو يعلى املوصلي يف ،عند وفاته

أبو علي حنبل بن عبد  ، أخربنا(دمشق)بـبكر أبي  أبو الفتح نصر اهلل بن وأخربنا

، أخربنا أبو علي بن املذهب ، أخربناأبو القاسم بن احلصني ، أخربنااهلل بن فرج

عبد  ، حدثناأبي ، حدثينبن حنبلأمحد عبد اهلل بن  أبو بكر القطيعي، حدثين

جرير بن  ، حدثناشيبةأبي  اهلل بن حممد، ومسعته أنا من عبد اهلل بن حممد بن

والذي أحلف  :قالت ،عن أم سلمة ،عن أم موسى ،عن مغرية ،عبد احلميد

غدا رسول  قال:  اهلل ألقرب الناس عهدًا برسول  إن كان علي ،به

كان يبعثه يف  :، قالت فاطمةجاء علي مرارًا :يقول ،غداة بعد غداة اهلل

فقعدنا عند  ،فخرجنا من البيت ،فظننت ان له اليه حاجة ،حاجة فجاء بعد

فجعل يساّره  ، فأكب عليه علي ،فكنت من أدناهم من الباب ،الباب

 .(الناس عهدًافكان أقرب  ،ثم قبض من يومه ذلك ،ويناجيه

، (مسنده)يف أمحد هكذا أخرجه االمام  :قلت): ثم قال الكنجي 

 .( فأكب على علي: (مسنده)غري أن املوصلي قال يف  ،ءصلي سواواملو

اخرج العالمة حممد بن خضر األردبيلي حديث أم سلمة يف أن  قال املؤلف:
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 ،يف كتابه )وسيلة املتعبدين(  كان أقرب الناس عهدًا برسول اهلل  عليًا

الذي  (،غرياملناقب الص)هاشم البحراني يف  وقد نقل منه احلديث العالمة السيد

)فلم يزل يعتنقه حتى  :إال يف قول ،سواءطبع ببغداد، ولفظه ولفظ الكنجي 

 .مات(

قال  ،(0)( احلسني وقد أخرج احلديث اخلوارزمي احلنفي يف )مقتل 

من  إلّيشهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اهلل اهلمداني فيما كتب  أخربني

األديب أبو يعلى عبد  ، أخربني(ازةجإ)احلافظ أبو علي احلداد  ، أخربنيهمدان

، بن مردويه االصفهانيأمحد أخربني احلافظ أبو بكر ، الرزاق بن عمر الطرباني

 ، أخربنيالقاسم بن علي الطائي ، أخربنيعبد الرمحن بن حممد أخربني

 ،عن إبراهيم ،عن أبيه ،عبد اهلل بن مسلم املالئي ، أخربنيامساعيل بن أبان

وهو يف بييت ملا   قال رسول اهلل :تقال ،عن عائشة واألسود،عن علقمة 

  فنظر اليه رسول اهلل ،فدعوت له أبا بكر ،أدعوا لي حبييب :حضره املوت

أبي  ويلكم أدعوا له علي بن :فقلت ،أدعوا لي حبييب :، ثم قالووضع رأسه

 ثم أدخله ،فرأيته ما يريد غريه، فلما رآه فرج عن الثوب الذي كان عليه ،طالب

 .(ويده عليه ،تى قبضحفلم يزل حيتضنه  ،فيه

و سقط بالنظر اىل حديث أخرجه الكنجي أيف احلديث حذف  قال املؤلف:

حتت عنوان  ،(3)(ذخائر العقبى)الشافعي،وقد أخرج احلديث احملب الطربي يف 

 ،عن عائشة ،أن قبض( يف ثوبه يوم تويف واحتضنه اىل  )ذكر أنه أدخله

أبا  فدعوا له ،دعوا لي حبييبا :ــ ملا حضرته الوفاة ــ  قال رسول اهلل) :قالت
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فلما  ،فدعوا له عمر ،دعوا لي حبييبا :فقال ،رأسهثم وضع  ،ر اليهظبكر فن

فلما رأه أدخله  ،فدعوا له عليًا ،دعوا لي حبييبا :ثم قال ،نظر اليه وضع رأسه

 .(خرجه الرازيأ . تى قبضحفلم يزل حيتضنه  ،معه يف الثوب الذي كان عليه

 كان أقرب  طالبأبي  مما يؤيد أن أمري املؤمنني علي بن قال املؤلف:

 عند وفاته حديث أخرجه ابن كثري يف )البداية  اهلل لالناس عهدًا برسو

أبو بكر  حدثنا ،عبد الرمحن بن صاحل : حدثناقال أبو يعلى) قال: ،(0)(والنهاية

 ،عائشة مه وخالته دخلتا علىأن أ ،عن مجيع بن عمري ،عن صدقة ،عياش

أي شيء؟ تسألن عن رجل  :قالت ،أخربينا عن علي ،يا أم املؤمنني :فقالتا

 .(وجههفمسح بها  ،لت نفسه يف يدهفسا ،رسول اهلل موضعًاوضع يده من 

الكنجي حديث مجاعة من علماء السنة غري  إن حديث أم سلمة 

 :الشافعي

ــ   خرجه حتت عنوان )ذكر أنه ،(3)(ىذخائر العقب)حملب الطربي يف ا :منهم

ثم ذكر حديثها  ،(يوم مات  أقرب الناس عهدًا برسول اهلل ــ  علي :يأ

ان كان علي ألقرب الناس  ،عن أم سلمة قالت: والذي أحلف )به()وقال: 

 :(يقول) ،غداة بعد غداة  عدنا رسول اهلل :قالت ، عهدًا برسول اهلل

 ،فظننت أن له اليه حاجة ،يف حاجة فجاء بعدوأظنه كان بعثه  ؟جاء علي

فأكب عليه  ،الباب فكنت من أدناهم اىل ،بفقعدنا عند البا ،فخرجنا من البيت

أقرب الناس به  من يومه ذلك، فكان  ثم قبض ،علي فجعل يساره ويناجيه

 .(أمحدمام أخرجه اإل ،عهدًا
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 .ابن حنبل يف )مسنده(أمحد  :منهمو

، عبد اهلل حدثنا) :وقال (0)(يف )مسندهأمحد ديث أخرج احل قال املؤلف:

أبي  بن حممد بنومسعته أنا من عبداهلل  ،بن حممد عبداهلل ، حدثناأبي حدثين

عن أم  ،عن أم موسى ،عن مغرية ،جرير بن عبد احلميد : حدثناقال ،يبةش

 ، إن كان علي ألقرب الناس عهدًا برسول اهلل ،قالت: والذي أحلف به ،سلمة

 :قالت (،مرارًا) ؟جاء علي :(يقول) ،غداة بعد غداة  ا رسول اهللَنْدِع :قال

فخرجنا  ،فظننت ان له اليه حاجة ،فجاء بعد :قالت ،عثه يف حاجةوأظنه كان ب

 ،فأكب عليه علي ،اىل الباب فكنت من أدناهم ،فقعدنا عند الباب ،من البيت

فكان أقرب  ،ذلك من يومه  ه ويناجيه، ثم قبض رسول اهللفجعل يساّر

 .(الناس به عهدًا

ملا فيه من االختالف يف  بن حنبلأمحد إمنا أخرجنا حديث  قال املؤلف:

حديث معترب ال شبهة فيه أمحد  (مسند)بعض ألفاظه ولزيادات فيه، وحديث 

 .عند علماء السنة

 .(كنز العمال)كما يف  (مسنده)شيبة يف أبي  ابن :ومنهم

 ، زهراءالبسنده عن فاطمة  (3)(كنز العمال)يف خرج علي املتقي احلنفي أ

 ان كان علي ألقرب الناس عهدًا ،أحلف به والذي): عن أم سلمة قالت

فجعل  ،يوم قبض يف بيت عائشة  ا رسول اهللَنْدِع ، برسول اهلل

وأظنه كان بعثه  (،مرارًا) ؟جاء علي :يقول ،غداة بعد غداة  رسول اهلل

 ،نا أنه له حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا بالبابفظن ،يف حاجة فجاء بعد
                                                           

 .211ص/2ج (0)

 .411ص/2ج (3)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

257 

فكان أقرب  ،ثم قبض من يومه ذلك ،ه ويناجيهفأكب عليه علي فجعل يساّر

 ش. .(الناس به عهدًا

ال خيفى على املتأمل يف هذه األحاديث ما فيها من االختالف يف  قال املؤلف:

السبب املوجب لذكر ر للمعنى، وهذا هو وإن كان هذا االختالف غري مغّي ،اللفظ

ألفاظ احلديث من كتب عديدة، ولكن السبب الوحيد هو تضعيف ما نسب اىل 

إذ ال  ؛حجرهاتويف ورأسه يف   وادعائها ان النيب ،عائشة من إنكارها للوصية

وقول فاطمة  ، طالب أبي مري املؤمنني علي بنأميكن اجلمع بينهما، فقول 

هذا مع صرف  من قول األسود بن زيد، حق بالقبولأوقول أم سلمة  ،الزهراء

 .فإن فيهم من ال يعتمد على حديثه ،النظر عن رواة احلديث غري األسود بن زيد

 

 احلديث السادس والسبعون
 

  ختصيص علي)ان حتت عنو (0)()كفاية الطالبالكنجي الشافعي يف  أخرج

  صريح بأنهأحاديث عديدة مسندة فيها ت (بكونه من املختارين عند رب العاملني

عن حييى  (،بها)بن قيبا احلرميي  عبد امللك خربنا)أ :قال،  وصي رسول اهلل

حممد بن احلسني بن  ، حدثنانصر بن يوسفأبي  أبو احلسن بن ، أخربنابن ثابت

 ، حدثناحممد بن عبد اهلل احلضرمي ، حدثنامحدأأبو القاسم بن  أخربنا ،موسى

عن عباية  ،عن األعمش ،قيس ، حدثناحسني األشقر ، حدثناحممد بن مرزوق

ت أن أما علم) :مةاطرسول اهلل قال لفن أاألنصاري أيوب أبي  بن ربعي، عن

ختار منهم أباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع الثانية فاختار اهلل اطلع اىل أهل األرض فا

 .(واختذته وصيًا ،)إياك(كحته نفأ لّيإفأوحى  ،بعلك
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 أخربنا): وقال ،حديثًا آخر يف الباب (0)ثم أخرج الكنجي قال املؤلف:

يف جامعه،  (دمشقـ)احلسن األزجي بأبي  عبد اهلل بنأبي  الشيخ الصاحل علي بن

أمحد أبو القاسم بن  ، أخربناالشهرزوريأمحد عن املبارك بن احلسن بن 

بن جعفر أبو حممد  : حدثينقال ،ا عبيد اهلل بن حممد العكربيحدثن، ابسري

 ،عن عبد الرمحن ،بارآلأبو حفص ا ، حدثناسن بن عرفةح ، حدثناالكويف

 ،دارم الكويفأبي  بن حممد بن السري بنأمحد وأخربنا أبو بكر  قال الكعربي:

، بن يوسف (3)سريح ، حدثنابن حممد بن سفيان الرتمذيأمحد حممد بن  حدثنا

 قال: ،هريرةأبي  عن ،صاحلأبي  عن ،ألعمشعن ا ،بارآلأبو حفص ا حدثنا

 ،طالب وهو فقري ال مال لهأبي  زوجتين علي بن ،يا رسول اهلل :ت فاطمةقال

 ،ترضني ان اهلل اطلع اىل أهل األرض فاختار منهم رجلني أما ،يا فاطمة :فقال

 .؟(واآلخر بعلك ،كأحدهما أبو

 أخرج الكنجي الشافعي حديثًا آخر فيه إن اهلل تعاىل اختار قال املؤلف:

، وهذا احلديث تقدم لفظه من مجاعة  اهللوجعله وصي رسول   عليًا

)البيان يف أخبار  همن علماء السنة، واليك لفظ حديث الكنجي كما يف كتاب

 .األشرفاملطبوع بإيران والنجف  (صاحب الزمان
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خط العكربي )سريح بن قال الكنجي ــ بعد أن نقل احلديث املذكور ــ: )قلت: هكذا وقع يف ( 3)

يوسف( ونقلوه هكذا، وعّلم عليه من كانت له عناية باألمساء والكنى، والصحيح أنه 

البغدادي، هكذا نقلته من خطب النقيب أمحد بن ثابت  )سريح بن يونس( أبو احلارث

البغدادي احلافظ، وهو من الفقهاء احلفاظ، وحديثه معدود من عوالي احلديث، وهو ثقة 

 ثبت، غري مدافع، حدث عنه األئمة واألعالم كمسلم وغريه. انتهى كالم احلافظ الكنجي(.
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 احلديث السابع والسبعون
 

السيد النقيب الكامل مستحضر  أخربنا): (0)قال ،يف الباب األول منه

آل  اءتاج أمر ،علم اهلدى ،سفري اخلالفة املعظمة ،تنيالدولة شهاب احلضر

جعفر بن زيد بن حممد بن مد حمبن أمحد أبو الفتوح املرتضى بن   اهلل رسول

بن االمام جعفر الصادق ابن ابن حممد بن اسحاق أمحد حممد بن  بن جعفر بن

ابن االمام  االمام حممد الباقر ابن االمام زيد العابدين ابن االمام احلسني الشهيد

 ،فرج حييى بن حممد الثقفيلاأبي  عن ، طالبأبي  أمري املؤمنني علي بن

بن عبد اهلل أمحد عيم احلافظ ابو ن ، أخربنااحلدادأمحد  علي احلسن بنأبي  عن

، الطربانيأمحد بن احلافظ أبو القاسم سليمان  أخربنا): قال ،االصبهاني

أبو عبد اهلل حممد  ، أخربنا(حلب)بـل احلافظ أبو احلجاج يوسف بن خلي وأخربنا

 ، أخربنافاطمة بنت عبد اهلل اجلوزدانية ، أخربتنا(أصبهان)بـزيد الكراني أبي  بن

حممد بن زريق بن  ، حدثنااحلافظ أبو القاسم الطرباني ، أخربناأبو بكر بن ريدة

عن علي  ،ن عيينةسفيان ب ، حدثنابن حبيباهليثم  ، حدثناجامع املصري

شكاته اليت قبض  يف  دخلت على رسول اهلل قال: ،عن أبيه ،لياهلال

فرفع رسول  ،فبكت حتى ارتفع صوتها ، قال:عند رأسه  فإذا فاطمة ،فيها

أخشى ؟ فقالت: ما الذي يبكيك ،فاطمة حبيبيتقال:  ،طرفه اليها  اهلل

رض األأما علمت أن اهلل تعاىل اطلع اىل  ،يا حبيبيتفقال:  ،الضيعة من بعدك

ثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك،  ،فبعثه برسالته ،اطالعة فاختار منها أباك

وحنن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع  ،ن أنكحك إياه، يا فاطمةأ لّيإوأوحى 
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أنا خامت النبيني، وأكرم  :مل يعط احدًا قبلنا وال يعطي احدًا بعدنا ،خصال

 ،، وأنا أبوك، وصيي خري األوصياءوأحب املخلوقني اىل اهلل ،النبيني على اهلل

يف اجلنة  )بهما(وهو بعلك، ومنا من له جناحان أخضران يطري  ،وأحبهم اىل اهلل

 ،وهو ابن عم ابيك وأخو بعلك، ومنا سبطا هذه األمة ،مع املالئكة حيث يشاء

وهما سيدا شباب أهل اجلنة، وأبوهما والذي  ،واحلسنيوهما ابناك احلسن 

مهدي هذه  (0)والذي بعثين باحلق أن منهما ،منهما، يا فاطمة بعثين باحلق خري

ت الفنت، وتقطعت السبل، وتظاهر ،صارت الدنيا هرجًا ومرجًاإذا  ،األمة

يبعث  ،ر كبريًاواغار بعضهم على بعض، فال كبري يرحم صغريًا، وال صغري يوّق

م بالدين يف آخر يقو ،وقلوبًا غلفًا ،يفتح حصون الضاللةمن  (3)هماناهلل عند ذلك م

 ،الزمان كما قمت به يف أول الزمان، وميأل الدنيا عداًل كما ملئت جورًا، يا فاطمة

 ،وذلك ملكانك مين حم بك وأرأف عليك مين،رفإن اهلل أ ،ال حتزني وال تبكي

وموقعك من قليب، وزّوجك اهلل وهو أشرف أهل بيتك حسبًا، وأكرمهم منصبًا، 

بالسوية، وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي ان  وأرمحهم بالرعية، وأعدهلم

مل   فلما قبض النيب : قال علي، تكوني أول من يلحقين من أهل بييت

 .( حتى أحلقها اهلل بهمخسة وسبعني يومًا  تبق فاطمة بعده إاّل

يف  (حلية األولياء)هكذا ذكره صاحب  :قلت)احلافظ الكنجي:  ثم قال

الطرباني شيخ أهل الصنعة يف  خرجهأو (، ملهديذكر نعت ا)بـكتابه املرتجم 

                                                           

ا( بدل )منهما(، ولعله يريد بقوله )منهما( مع أن املهدي من نسل يف بعض األخبار )من( 0)

فهو  الذي هو جد )املهدي( بنت االمام احلسن  ، هو أن أم االمام الباقر احلسني

 )منهما( اي من احلسن واحلسني علهما السالم، فالحظ.

 املصدر نفسه.( 3)
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، وقال عقيبه: علي بن علي مكي، ومل يرو هذا احلديث عن (معجمه الكبري)

 .(حبيباهليثم بن  اّلإسفيان 

 ،(0)(جممع الزوائد)أخرج هذه احلديث ابن حجر اهليثمي يف  قال املؤلف:

اجلرح وال خيفى أن هذا احلديث الشريف حديث صحيح باصطالح أهل 

ومن املعلوم الواضح  (،معجمه الكبري)ألن الطرباني أخرجه يف  ؛والتعديل

إال االحاديث  (معجمه الكبري)ج يف والذي نص عليه الطرباني أنه ال خيّر

 بهذا احلديث فقط،  الصحيحة باصطالحه، فعليه تثبت وصاية امري املؤمنني

  طالبأبي  بنفيه بأن علي   وال حنتاج اىل غريه، وقد صرح النيب

  وأنه خري األوصياء الذين تقدموا عليه من أوصياء األنبياء من آدم ،وصيه

 وعليه السالم.بينا وآله اىل عيسى على ن

هذا ومما هو جدير بالذكر هو أن الكنجي الشافعي أخرج يف )كفاية الطالب(  

 إن فاطمة) :هريرة، وفيهماأبي  وعن ،أيوب األنصاريأبي  حديثني عن

، ويف احلديث األول ذكر ( اشتكت اىل أبيها فقر أمري املؤمنني هراءالز

احلديث ومل  .(علمت أن اهلل اطلع اىل أهل األرض ماأ) :قال لفاطمة  النيب

هلا ذلك، ولكن اخلوارزمي احلنفي أخرج احلديثني   يذكر سبب قول النيب

 ني بأسنادهما.ليك احلديثإو ،ما قال  وذكر فيهما سبب قول النيب ،مفصاًل

 

 احلديث الثامن والسبعون
 

 ، أخربني(ةاجاز)شهردار هذا  أخربني): قال (3)(مناقب اخلوارزمي)يف 

                                                           

 .023ص/9ج (0)

 .27ص (3)
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بن أمحد  ، حدثينمردويه ، حدثينأخربني أبو طالب (،كتابه)عبدوس هذا 

، أبو الصلت اهلروي ، حدثناعمران بن عبد الرحيم ، حدثينحممد بن عاصم

 عن ،بن ربعي، عن األعمش قيس ، حدثينحسني بن حسن األشقر حدثين

  فأتته فاطمة الزهراء ،ان النيب مرض مرضه :أيوب )األنصاري(أبي 

من اجلهد والضعف استعربت فبكت   فلما رأت ما برسول اهلل ،تعوده

إن لكرامة  ،يا فاطمة : حتى سال دمعها على خديها، فقال هلا رسول اهلل

سلمًا، واكثرهم علمًا، وأعظمهم  اهلل عز وجل إياك زوجك من أقدمهم

ين نبيًا حلمًا، إن اهلل اطلع اىل أهل األرض اطالعة فاختارني منهم فبعث

 ،أن أزوجك إياه فأوحى الّي ،فاختار منهم بعلك مرساًل، ثم اطلع اطالعة

 .(وصيًا وأخًاواختذه 

وقد أخرج  ،خمتصرًا (كفاية الطالب)تقدم هذا احلديث من  قال املؤلف:

أيوب األنصاري أبي  حديث (0) (ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزي الشيخ

شافعي مع لمن مناقب اخلوارزمي،وأخرج حديثًا آخر من مناقب ابن املغازلي ا

 وهذا نصه: ،اختالف واضافات كثرية

 

 احلديث التاسع والسبعون
 

أيوب  أبي عن ،من مناقب ابن املغازلي الشافعي (3) (ينابيع املودة)يف 

 ،وبكت فأتته فاطمة  ،مرض  إن النيب) :قال ،األنصاري 

وأكثرهم  ان لكرامة اهلل إياك زوجك من هو أقدمهم سلمًا، ،يا فاطمة :فقال

                                                           

 .30ص (0)

 .422ص (3)
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لع اىل أهل األرض اطالعة فاختارني منهم فجعلين نبيًا طعلمًا، إن اهلل تعاىل ا

 ،ان أزوجه إياك لّيإمرساًل، ثم اطلع اطالعة ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى 

منا خري األنبياء وهو أبوك، ومنا خري األوصياء وهو  ،وأختذه وصيًا، يا فاطمة

بعلك،ومنا خري الشهداء وهو محزة عم أبيك، ومنا من له جناحان يطري بهما يف 

وسيدا شباب  ،اجلنة حيث يشاء وهو جعفر ابن عم أبيك، ومنا سبطا هذه األمة

منا مهدي هذه  ،وهما ابناك، والذي نفسي بيده ،أهل اجلنة احلسن واحلسني

 وهو من ولدك. ،األمة

وقد أخرج هذا احلديث احلمويين الشافعي )ثم قال القندوزي:  قال املؤلف:

 ( أي:األوسط)الطرباني يف  أخرج: )(0)(الينابيع)، وقال يف (يف فرائد السمطني

 وهذا نصه: أيوب األنصاري،أبي  عن ،املعجم األوسط( حديثًا حنوه)يف 

 

 احلديث الثمانون
 

 ،أيوب األنصاريأبي  عن ،عباية بن ربعي وعن) :قال (3) (ينابيع املودة)يف 

منا خري األنبياء وهو أبوك، ومنا خري : لفاطمة   قال رسول اهلل :قال

األوصياء وهو بعلك، ومنا خري الشهداء وهو عم أبيك محزة، ومنا من له 

عم أبيك جعفر، ومنا سبطا هذه  حيث يشاء وهو ابن جناحان يطري بهما يف اجلنة

األمة سيدا شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني وهما ابناك، ومنا املهدي وهو من 

 .(األوسطأخرجه الطرباني يف  .ولدك

 :ةالشريف أخرجه مجاعة من علماء السنهذا احلديث  قال املؤلف:

                                                           

 .324ص (0)

 .324ص (3)
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 .هاحلنفي، وقد تقدم لفظالشيخ سليمان القندوزي  :نهمم

 .وقد مضى لفظه ،اخلوارزمي احلنفي :ومنهم

 .احلمويين الشافعي :ومنهم

 .ابن الصباغ املالكي، وقد ذكرنا لفظه :ومنهم

 ، وهذا لفظه.(0)(كنز العمال)علي املتقي احلنفي يف  :ومنهم

 

 احلديث احلادي والثمانون
 

 ولان رس (املعجم الكبري)أخرج الطرباني يف )قال: ، (3)(كنز العمال)يف 

أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع على أهل األرض قال البنته فاطمة:   اهلل

فأنكحته  لّيإفاختار منهم أباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع الثانية فاختار بعلك فأوحى 

 للطرباني. (املعجم الكبري)يف  :أيأيوب( أبي  عن ،طب .واختذته وصيًا ،)إياك(

كفاية )أخرجه الكنجي الشافعي يف  هذا احلديث يساوي حديثًا قال املؤلف:

ومن أجل أن الطرباني أخرجه يف معجمه  ،إال يف كلمة واحدة ،(2)(الطالب

فال جمال للشك فيه أو الطعن  ،الكبري يكون احلديث صحيحًا على اصطالحه

أن عباية بن ربعي  :أو جالل الدين السيوطي ،فيمن رواه، فقول علي املتقي

هذا ولو راجعت كتب  ،يف تضعيف احلديثقول غري مقبول  ،شيعي غال

بل  ،عرفت أنه شيعي غري غال (،عليه الرمحة)وتتبعت أحوال عباية  ،الرجال

                                                           

 .032ص/2ج (0)

 .(3340احلديث ) ،032/ص2ج (3)

 .020ص (2)
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ما نسبوا ، وألجل تضعيف احلديث نسبوا اليه  عي موال ألهل البيتيهو ش

 جزاهم اهلل ما يستحقونه.

آخر أخرجه حديث  ،ومن األحاديث اليت فيها ان اهلل تعاىل اختار عليًا للوصاية

واليك  ،(0)( تاريخ مقتل احلسني)اخلوارزمي احلنفي يف كتابه أمحد املوفق بن 

 ، مسندًا:نصه

 

 احلديث الثاني والثمانون
 

أخربنا أبو طاهر احلسني بن ) قال: للخوارزمي (3)( مقتل احلسني) يف

د حممعبد اهلل بن  ، أخربناحممد بن سهل ، أخربناالفضل بن الفضل ، أخربناعلي

عن أبيه علي  ،عن زيد بن علي ،أبي ، حدثنا ابراهيم بن عبد اهلل، حدثينالبلوي

 قال: ، طالبأبي  عن أبيه علي بن ،عن أبيه احلسني بن علي ،بن احلسني

 :لباب، وقالبعضادتي ا وأخذ ،وفاطمة ،على علي  دخل رسول اهلل)

 ،الئكة، يا بنيهومنزل امل ،السالم عليكم يا أهل بيت الرمحة، وموضع الرسالة

إن اهلل سبحانه وتعاىل اطلع على أهل األرض اطالعة فاختار أباك فجعله نبيًا، 

ثم اطلع الثانية فاختار منهم زوجك عليًا فجعله لي أخًا ووصيًا، ثم اطلع الثالثة 

فاختارك وأمك فجعلكما سيدتي نساء العاملني، ثم اطلع الرابعة فاختار ابنيك 

وابين  ،اي ربي، ابين نبيك :فقال العرش ،أهل اجلنةفجعلهما سيدي شباب 

زينتين بهما، فهما يوم القيامة يف ضفيت العرش مبنزلة الشنفني من  ،وصي نبيك

 .(اشحميت أذنيها حتى امحرت  ومد رسول اهلل ،الوجه

                                                           

 .27ص/0ج (0)

 املصدر نفسه. (3)
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 ، أو أعالها من احللى.ما علق يف األذن :الشنف قال املؤلف:

بالنظر اىل  ،وزيادات مهمة ،فات كثريةثم ال خيفى ان يف هذا احلديث اضا

وابن عمه  ، فإن املختارين يف األحاديث السابقة النيب ،األحاديث السابقة

وخدجية  ،والزهراء ،بأن احلسنني وهذا احلديث ينطق،  مري املؤمننيأ

 اختارهم اهلل دون غريهم. ،ارين من أهل األرضتمن املخ ، الكربى

 

 احلديث الثالث والثمانون
 

 (0)( نيساحل احلنفي يف كتاب تاريخ )مقتلأمحد اخلوارزمي املوفق بن  أخرج

عن  ،عن حممد بن عبداهلل ،ابو الطيب حممد بن احلسني التيملي حدثنا)قال: 

 ،دريسعيد اخلأبي  عن ،هارون العبديأبي  عن ،عن هشيم ،حييى احلماني

 ،لكوت السماءما مررت ليلة أسري بي بشيء من م : قال رسول اهلل قال:

إال وجدتها مشحونة بكرامة مالئكة اهلل  ،وعلى شيء من ملكوت احلجب فوقها

وال يعطاه  ،فقد أعطيت ما يعطه أحد قبلك ،هنيئًا لك يا حممد :يناجونين تعاىل

زوجته ابنه، واحلسن  طالب أخًا، وفاطمةأبي  أحد بعدك، أعطيت علي بن

وعليًا افضل  ،إنك أفضل النبيني ،وحمبيهم شيعة، يا حممد ،واحلسني أوالدًا

وفاطمة سيدة نساء العاملني، واحلسن واحلسني أكرم من دخل اجلنان  ،الوصيني

واشتملت  ،من أوالد املرسلني، وشيعتهم أفضل من تضمنته عرصات القيامة

 ،زهاتها، فلم يزالوا يقولون ذلك يف مصعديتها، ومنرعليه غرف اجلنان وقصو

 (.أحد إال مسعهممل يبق  ، حجب عنهم آذان الثقلنيومرجعي، فلوال أن اهلل

                                                           

 .، طبع النجف األشرف92ص/0ج (0)
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 احلديث الرابع والثمانون
 

 علي ختصيص) :حتت عنوان (0)(كفاية الطالب)أخرج الكنجي الشافعي يف 

الفضل أبي  أخربنا املقري عتيق بن) :قال (،القيامةبالنداء من بطنان العرش يوم 

أبو  ، أخربناعلي م أبو القاسمحمدث الشا خربناأ، )أبي الطفيل خ ل( السلماني

 أبو احلسني عاصم بن احلسن بن أخربنا ،السمرقنديأمحد القاسم امساعيل بن 

أبو  ، أخربنابن مهدي عبد الواحد بن حممد بن عبد اهلل ، أخربناحممد العاصمي

بن احلسن أمحد  بنحممد  ، حدثنابن سعيد اهلمداني حممد بنأمحد العباس 

عن  ،ماهان املروزي، حدثنا عيسى بن يونس ة بنخزمي ، حدثناالقطراني

ياتي  : قال رسول اهلل قال: ،عباس عن ابن ،عن سعيد بن جبري ،األعمش

فقال العباس بن عبد  ،)األربعة خ ل( حنن أربعة الناس يوم ما فيه راكب إاّل على

أنا على الرباق، وأخي  فقال: ،وأمي من هؤالء األربعةأبي  فداكاملطلب عمه: 

وعمي محزة أسد اهلل وأسد رسوله على  ،لى ناقة اهلل اليت عقروها قومهحل عصا

عليه  ،ة اجلنبنيطالب على ناقة فوق اجلنة مدجبأبي  وأخي علي بن ناقيت العضباء،

لذلك التاج سبعون  ،على رأسه تاج من نور ،حلتان خضراوان من كسوة الرمحن

ن مسريه ثالثة أيام، وبيده لواء ركنًا، على كل ركن ياقوته محراء تضيء للراكب م

من هذا أملك  :ول اخلالئققتحممد رسول اهلل، ف ،ال إله إال اهلل :احلمد ينادي

ليس هذا  :أحامل عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش ،أنيب مرسل ،مقرب

طالب وصي أبي  بن، وال حامل عرش، هذا علي وال نيب مرسل ،مبلك مقرب

 .(النعيموقائد الغر احملجلني اىل جنات  ،ملؤمننيوأمري ا ،رسول رب العاملني

                                                           

 .77ص (0)
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أخرج هذا احلديث مجاعة من علماء السنة غري الكنجي  قال املؤلف:

 :الشافعي

 .(0) (املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف  :منهم

الف والخت .(3)(ينابيع املودةدوزي احلنفي يف )نالق مانيالشيخ سل :ومنهم

 .ألفاظهم نذكر أحاديثهم مسندا

 

 حلديث اخلامس والثمانونا
 

 أنبأني): وقال (2)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق بن  أخرج

، نزيل بغداد ،مهذب األئمة أبو املظفر عبد امللك بن علي بن حممد اهلمذاني

عاصم بن احلسن )احلسني خ  ، أخربنيبن عمر املقريأمحد  أبو القاسم أخربني

بن حممد أمحد  ، أخربنياحد بن حممد بن عبداهللعبد الو خربنيأ، ل( بن حممد

خزمية بن  ، حدثينبن احلسن )احلسني خ ل(أمحد حممد بن  ، حدثينبن سعيد

عن  ،مشعن األع ،عيسى بن يونس ، حدثينماهان )هامان خ ل( املروزي

الناس  يأتي على : قال رسول اهلل قال: ،عن ابن عباس ،سعيد بن جبري

أبي  فداك :، فقال له العباس عمهه راكب إال حنن أربعةيوم القيامة وقت ما في

ناقة اهلل  أنا على الرباق، وأخي صاحل على :وأمي ومن هؤالء األربعة؟ فقال

وابن  ،خيأمحزة أسد اهلل على ناقيت العضباء، و اليت عقرها قومه، وعمي

عليه حلتان  ،ة اجلنبنيطالب على ناقة من نوق اجلنة مدجبأبي  عمي علي بن

                                                           

 .331ص (0)
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ذلك التاج سبعون ألف لضراوان من كسوة الرمحن، على رأسه تاج من نور خ

ال  :ركن ياقوتة محراء تضيء للراكب مسرية ثالثة أيام، وبيده لواء احلمد ينادي

أو نيب  ،ربقفيقول اخلالئق: من هذا ملك م حممد رسول اهلل، ،إله إال اهلل

 ،س هذا ملكًا مقربًالي :عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش أو حامل ،مرسل

طالب وصي رسول رب أبي  وال حامل عرش، هذا علي بن ،وال نبيًا مرساًل

 .(جنات النعيمالعاملني، وأمري املؤمنني، وقائد الغر احملجلني، يف 

هذا حديث اخلوارزمي أوردناه مسندًا بلفظه، وفيه اختالف  قال املؤلف:

ه اختالف اكثر، واليك وزي ففييسري مع حديث الكنجي، وأما حديث القند

 نصه:
 

 احلديث السادس والثمانون
 

احلديث املتقدم  (0)(دةينابيع املو)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  أخرج

عن سعيد بن  ،بسنده عن األعمشأمحد املوفق بن  قال): وقال ،غري مسند

م القيامة ما فيه إن يو : قال رسول اهلل ، قال:عن ابن عباس  ،جبري

على ناقته اليت عقرها   أنا على الرباق، وأخي صاحل إال أربعة: راكب

أبي  العضباء، وعلي بن )ناقيت خ ل(قومه، وعمي محزة أسد اهلل على ناقته 

عليه حلتان ة اجلنبني خ ل( )مدجبطالب على ناقة من نوق اجلنة مدحية اجلبني 

، لذلك خضراوان من حلل اجلنة من كسوة الرمحن، على رأسه تاج من نور

أيام بسري  التاج سبعون ألف ركن على كل ركن ياقوتة محراء تضيء مسري ثالثة

 ،حممد رسول اهلل ،ال إله إال اهلل علي:الراكب، وبيده لواء احلمد، وينادي 
                                                           

 .79ص (0)
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أم حامل عرش رب  ،أم نيب مرسل ،من هذا أهو ملك مقرب :فيقول اخلالئق

 .( دحممهذا علي وصي  :من العرش فينادي مناد العاملني؟

فيه ــ إضافة اىل اختالفه مع األحاديث املتقدمة  ــهذا احلديث  قال املؤلف:

وال نعلم ان هذا االختصار من القندوزي  ،اختصار بالنسبة اىل تلك األحاديث

تعرف صدق ما  (مناقب اخلوارزمي) ما ننقله من إىلاو من غريه، وباملراجعة 

 ذكرناه.
 

 احلديث السابع والثمانون
 

 (هـ323سنة  :ت)اخلوارزمي احلنفي أمحد اخلطيب املوفق حممد بن  رجأخ

االمام احلافظ صدر احلفاظ أبو  أنبأني) ، وقال:(0)(املناقب)بـيف كتابه املعروف 

أبو القاسم امساعيل  ، أخربني(اجازة)العطار اهلمداني أمحد سن بن العال احل

بن أمحد ن حممد بن بأمحد أبو احلسني  ، أخربنيبن عمر احلافظأمحد بن 

 ، حدثنابن داود بن اجلراحأبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى  ، أخربنيعبداهلل

حدثين محيد الرازي،  ،(3)أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي

 عن ،شريك بن عبداهللحدثين علي بن جماهد،حدثين حممد بن اسحاق، عن 

لكل  : قال رسول اهلل ، قال:عن أبيه ،عن ابن بريدة ،ربيعة األياديأبي 

  .(ووارثي ،وصييوان عليًا  ،وارثونيب وصي 

                                                           

 .هـ0202إيران سنة يف طبع  (0)

معجم الصحابة(، وهو هـ صاحب ) 207( هذا هو احلافظ أبو القاسم البغوي املتوفى سنة 3)

الذي يروي احملب الطربي عنه يف )ذخائر العقبى( احلديث الذي نذكره، والذي قد تقدم 

 نقله من دون سند.
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شارة او تصريح بأنه ال بد إ ،(لكل نيب وصي): قوله :قال املؤلف

 ،نوهموعّي للنيب أن يعني وصيه، وكما أن األنبياء السلف اختذوا هلم أوصياء

: إن يقول  كأنهطالب، وأبي  وهو علي بن ،كذلك أنا اختذت لي وصيًا

اتبعت من سبقين من األنبياء يف اختاذ الوصي  ابل أن ،ليس ببدعة مين رهذا األم

 لوارث.وا

ثم ال خيفى على أهل العلم أن هذا احلديث الشريف أخرجه مجاعة من 

علماء السنة واالمامية يف كتبهم املعتربة ، ومن علماء السنة الذين اخرجوا هذا 

 :احلديث

 .(0)(كفاية الطالب)ي يف الكنجي الشافع

يف كتابه )كنوز احلقائق يف  (هـ0120سنة  :ت) عبد الرؤوف املناوي :ومنهم

 .للسيوطي (3)(اجلامع الصغري)حديث خري اخلالئق( بهامش اجلزء الثاني من 

 .(2)(ذخائر العقبى)الطربي يف احملب  :ومنهم

 .(4)يف موارد عديدة (ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  :ومنهم

 

 احلديث الثامن والثمانون

عن االمام  ،(3)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق حممد بن  أخرج

                                                           

 .020ص (0)

 .29ص (3)

 .70ص (2)

 .323و ص 317و ص031و ص 79ص (4)

 .09الفصل  /332ص (3)
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عن  ،)حدثين( حممد بن علي بن الفضل الزيات ،بن شاذان هذاأمحد حممد بن 

عن غياث بن  ،مساعيل بن أبان الوراقإعن  ،علي بن بديع املاجشوني

 ، قال:عن أبيه ،عن علي بن احلسني ،عن أبيه ،فر بن حممدبراهيم، عن جعإ

فرحًا مسرورًا  صبيحة يوم  جربئيل نزل علّي : اهلل قال رسول)

وكيف ال  ،يا حممد :حبييب ما لي أراك فرحًا مستبشرًا؟ فقال :مستبشرًا، فقلت

وإمام  ،ووصيك ،وقد قرت عيين مبا أكرم اهلل أخاك ،أكون فرحًا مستبشرًا

وإمام  ،ووصيي ،كرم اهلل أخيأ َمِبَو :فقلت ، طالبأبي  علي بن أمتك

 :ومحلة عرشه، وقال ،باهى اهلل بعبادته البارحة مالئكته أميت؟ قال:

انظروا اىل حجيت يف أرضي على عبادي بعد نيب حممد فقد عفر خده  ،مالئكيت

 .(وموىل برييت ،لعظميت أشهدكم أنه إمام خلقي ،بالرتاب تواضعًا

 النيب   به جربئيل َحرَّتأمل يف احلديث الشريف الذي َف املؤلف: قال

وجعله  ،ومباهاة املالئكة بعبادته ، طالبأبي  ملا أكرم اهلل تعاىل علي بن

خلقه وبريته، وجعله وصيًا لنبيه، وإمامًا ألمة على   حجة يف أرضه بعد نبيه

وكونه  ، املؤمنني، فهل يبقى بعد هذا احلديث شك يف أمامة أمري  نبيه

 . وصيًا البن عمه سيد املرسلني حممد

 

 احلديث التاسع والثمانون
 

 ،حدثين والدي): بسنده قال (0)(املناقب)يف أمحد أيضًا املوفق بن  أخرج

  فاطمة إذ أقبلت  كنا يومًا جلوسًا عند النيب قال: ،عن جده ،عن أبيه

كي بكاء شديدًا، قد شهقت تب، وهي وقد محلت احلسن واحلسني على كتفيها

                                                           

 .03/ الفصل  099ص (0)
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، بكى اهلل عينيكأال ؟ ما يبكيك يا فاطمة : يف بكائها، فقال هلا رسول اهلل

إن  :لي ونساء قريش قد عرينين فقلَن ،يا رسول اهلل ومالي ال أبكي :فقالت

ال  : اهلل فقال هلا رسول ، قال:ك زّوجك من رجل معدم ال مال لهأبا

جتك أنا بل اهلل زّوجك به من فوق سبع مساواته، فواهلل ما زّو ،تبكي يا فاطمة

واسرافيل، ثم ان اهلل عز وجل اطلع اىل  ،وميكائيل ،وأشهد على ذلك جربئيل

أهل األرض فاختار من اخلالئق أباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع اىل األرض ثانية 

منه،  مين وأنا واختذته وصيًا، فعلي ،ك اهلل إياهفزوّج ،فاختار من اخلالئق عليًا

لمًا، واحلم أشجع الناس قلبًا،وأعلم الناس ع زوجك علي ،أال يا فاطمة

الناس حلمًا، وأقدم الناس سلمًا، وأمسحهم كفًا، وأحسنهم خلقًا، يا فاطمة، 

فيكون آدم ومن  ،ومفاتيح اجلنة بيدي، ثم أدفعها اىل علي ،أني آخذ لواء احلمد

يسقي من عرف  ،ليًا على حوضيإني مقيم غدًا ع ،ولده حتت لوائه، يا فاطمة

من أميت، واحلسن واحلسني ابناه سيدا شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين، 

 ،وشبريًا ًاشرب وقد سبق امسهما يف توراة موسى وكان امسهما يف التوراة

 ،أمساهما احلسن واحلسني لكرامة حممد على اهلل ولكرامتهما عليه، يا فاطمة

ل اجلنة، ويكسى علي حلتني من حلل اجلنة، ولواء يكسى أبوك حلتني من حل

لى اهلل، وينادي مة علي عفأناوله عليًا لكرا ،احلمد يف يدي، وأميت حتت لوائي

طالب، أبي  نعم اجلد جدك إبراهيم، ونعم األخ أخوك علي بن ،يا حممد :مناد

وإذا دعاني رب العاملني دعا عليًا معي، وإذا حبيت حيب علي معي، وإذا 

وإنه يف املقام احملمود عت شفع علي معي وإذا أجبت أجيب علي معي، شّف

عليًا وشيعته هم الفائزون إن  ،مفاتيح اجلنة، قومي يا فاطمة عوني على ،معي

 ،حتى جلس اليها  جالسة إذ أقبل رسول اهلل وبينما فاطمة :، قالغدًا
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ثم  ،بكاؤها ال تبكي وال حتزني فال بد من مفارقتك، فاشتد ،وقال: يا فاطمة

يا  :تلقيين حتت لواء احلمد أشفع ألميت، قالت :يا أبيت أين ألقاك؟ قال :قالت

وميكائيل  ،وجربئيل عن مييين ،على الصراط يينتلق :ألقك؟ قال مل فان ،أبيت

 ،يارب :وأنا أنادي ،واملالئكة خلفي ،واسرافيل آخذ حبجزتي ،عن مشالي

وكل نيب  اىل أميت، ر ميينًا ومشااًلم احلساب، ثم أنظأميت هّون عليه ،أميت

 ،أميت ،يا رب :وأنا أقول ،نفسي ،نفسي ،يا رب :يومئذ مشتغل بنفسه يقول

واحلسني، يقول  ،واحلسن ،وعلي ،أنت :أميت، وأول من حيلق بي من أميت

إن أمتك لو أتوني بذنوب كأمثال اجلبال لغفرت هلم ما مل  ،يا حممد :الرب

 .عدوًاالوا لي يشركوا بي شيئًا ومل يو

تقدم حديث من الكنجي الشافعي فيه مضامني هذا احلديث  قال املؤلف:

ولفضائل  ،على حنو االختصار، وهذا احلديث الشريف حاٍو ملطالب مهمة

البنته   نها الرسول األكرمبّي  طالبأبي  ألمري املؤمنني علي بن ،مجة

املة بفضائل ابن كانت ع  فان الزهراء وإاّل ،مساع غريهاإل  فاطمة

مشتكية من املنافقني الذين عريوها بتزوجيها   وإمنا جاءت اىل أبيها  عمها

أبيها عدم املال من بعلها عليهما  ومل تكن مشتكية اىل ،لفقره  بأمري املؤمنني

غري راغبة  ،سالم كانت بضعة من أبيها زاهدة يف دنياهاالالسالم فإنها عليها 

زّوجك أبوك لرجل  :إن نساء قريش تقول) :بيهاألطمة حلطامها، وملا قالت فا

،  أنا مل أزوجك بعليو ،بأن اهلل زّوجك إياه) :أجابها ،(معدم ال مال له

فوق سبع   شهود على أن اهلل زوجك بعلي ،وهذا جربئيل وميكائيل واسرافيل

 ، فضائل بعلها أمري املؤمنني  ني لفاطمةيّب  ، ثم أخذ النيب(مسوات

 عوا فضائله لعلهم يفقهون.ليسم
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 احلديث التسعون
 

 موسى بسنده عن إبراهيم بن ،(0)(املناقب)أيضًا اخلوارزمي احلنفي يف  أخرج

م ّتَخَت ،يا علي : قال لعلي ، أن النيب ،عن سلمان الفارسي ،اجلهين

 ،جربئيل ؟ قال:ومن املقربون ،يا رسول اهلل ، قال:باليمني تكن من املقربني

فإنه جبل أقر  ،بالعقيق األمحر ؟ قال:فبم أختتم يا رسول اهلل، قال: لوميكائي

 ،ك باالمامةِدْلِووِل،ولك بالوصية ،ولي بالنبوة )بالوحدانية خ ل( هلل بالعبودية

 .(ولدك بالفردوس ولشيعة ،وحملبيك باجلنة

نزهة ) ملذكور الصفوري الشافعي يف كتابهأخرج احلديث ا قال املؤلف:

غاية )كما يف  ،وأخرجه ايضًا الفقيه العالمة ابن املغازلي الشافعي ،(3)(اجملالس

 وهذا نصه بسنده: ،ويف حديثه زيادة (2)(املرام
 

 احلديث احلادي والتسعون
 

 : أخربناقال ،ابن املغازلي ،احلديث السادس)، قال: (4)(غاية املرام)يف 

أمحد أبو الفرج اضي الق أخربنا :قال ،أبو متام علي بن حممد بن احلسنيالقاضي 

أبو الطيب  : حدثناقال، (إذنًا)علي بن جعفر بن حممد بن املعلى احلنوطي  بن

سنة احدى  ،الطران بواسط)بن هارون النيلي يف حممد بن جيش بن عبداهلل 

إبراهيم بن  حدثنا ،املشرف بن سعيد الزراع : حدثناقال، (وثالثني وأربعمائة

                                                           

 .333ص (0)

 .هـ0231، طبع مصر سنة 033ص/3ج (3)

 .23ص (2)
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دخل  :، قالعن كثري بن زيد ،ن محزة األسلميسفيان ب ، حدثنااملنذر احلرامي

 ،يا سليمان :قال ،فلما بصر به ــ وهو جالس للمظاملــ  األعمش على املنصور

: قال ، حدثين الصادق ، ثم قال:أنا صدر حيث جلست ، قال:رتصّد

 ، الشهيد ينثحد :قال ، السجاد : حدثينقال ، الباقر حدثين

: قال ، طالبأبي  أمري املؤمنني علي بنالتقي وهو الوصي  : حدثينقال

فإنه  ،ختتموا بالعقيق: فقال  ،أتاني جربئيل آنفًا قال: ، رسول اهلل حدثين

 ،ولعلي بالوصية، ولولده باالمامة ،ولي بالنبوة ،أول حجر شهد هلل بالوحدانية

 ،تذكر قومًا :فقيل له ،فاستدار الناس بوجوههم حنوه ال:ق، ولشيعته باجلنة

جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي  :الصادق :، فقاللم ما ال نعلمفتع

 ،طالبأبي  حممد بن علي بن احلسني بن علي بن :طالب، والباقرأبي  بن

وهو التقي  :احلسني بن علي، والوصي :بن احلسني، والشهيدعلي  :والسجاد

 .( طالبأبي  علي بن

الشريف إعالم أمته املرحومة  بذكر هذا احلديث  أراد النيب قال املؤلف:

والبن  ،بالنبوة  والرفعة باعرتافه له ،حاز الشرف ــوهو حجر  ــبأن العقيق 

وألجل شرافته يستحب التختم به، فهذا  ،ولولده باإلمامة ،عمه وأخيه بالوصية

 ، إذا اعرتفوا بنبوة حممد ،فالبشر كذلك ،احلجر اكتسب الرفعة مبا اعرتف

وإمامة ولده املعصومني حيوزون  ، طالبأبي  ؤمنني علي بنووصاية أمري امل

 عة واجلاه العظيم والشأن الكبري.فالر

 

 احلديث الثاني والتسعون
 

)مقتل  هاخلورازمي احلنفي يف كتابأمحد أيضًا اخلطيب املوفق بن  اخرج
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أخربني أبو  شهردار، (هذا)أخربني سيد احلفاظ ): بسنده قال، (0)( احلسني

، احلسن بن علي ، حدثينأبو الفرج ، أخربنيأبو طاهر ، أخربني(كتابة)الفتح 

عن علي بن  ،عن أبيه ،جعفر بن حممدأبي  ، حدثينصهيب بن عباد حدثين

أتاني  : قال رسول اهلل قال: ، طالبأبي  عن أبيه علي بن ،احلسني

 ،ال إله إال اهلل :دهماتوب على أحفإذا فيهما مك ،جربئيل وقد نشر جناحيه

 .(علي الوصي ،ال إله إال اهلل :وعلى اآلخر ،حممد النيب

اخلوارزمي احلنفي أمحد أخرج اخلطيب املوفق حممد بن  قال املؤلف:

شهردار  أخربنا): قال ،احلديث املذكور يف كتابه )املناقب أيضًا( مسندًا بلفظ آخر

هذا )ي أبو الفتح عبدوس بن عبداهلل بن عبدوس اهلمدان ، أخربني(هذا اجازة)

أبو الفرج الصامت  ، حدثينأبو طاهر احلسني بن علي بن سلمة ، حدثين(كتابة

حدثين صهيب ، احلسن بن علي بن عاصم القرشي ، حدثينبن حممد بن أمحد

عن  ،عن علي بن احلسني ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،أبي ، حدثينبن عباد

:   اهلل قال رسول :قال ، طالبأبي  عن علي بن ،احلسني بن علي

حممد  ،ال إله إال اهلل :فإذا يف أحدهما مكتوب ،أتاني جربئيل وقد نشر جناحيه

 .(علي الوصي ،ال إله إال اهلل :النيب، ومكتوب على اآلخر

كتابه  يف سيد هاشم البحراني احلديثأخرج العالمة احلجة ال قال املؤلف:

ولفظه  ــ لي والسنة(وعلقنا عليه ومسيناه )ع ،الذي طبع ببغدادــ  (املناقب)

أخرجه  :، وقال يف آخره( مقتل احلسني)يساوي لفظ اخلوارزمي يف 

 ،اخ ال من الرواةسمن الن ، ولعل اختالف احلديث(املناقب)اخلطيب يف 

 فالحظ.
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 احلديث الثالث والتسعون
 

 وأخرج (،فرائد السمطني)الشافعي يف كتابه احلمويين إبراهيم بن حممد  أخرج

 أخرج بسنده عن) :وقال ،(0)(ينابيع املودة)سليمان القندوزي احلنفي يف عنه الشيخ 

وأنت يا علي خامت الوصيني  ،أنا خامت النبيني : قال رسول اهلل :قال ،ذرأبي 

 .(اىل يوم الدين
 

 احلديث الرابع والتسعون
 

 :ويف مجيعها نص ،القندوزي احلنفي مخسة أحاديثج أخر قال املؤلف:

 نوردها فيما يلي: ، رسول اهللبأن عليًا وصي 

 ، األسلمي برزةأبي  بسنده عن ،(3)و نعيم يف احلليةبقال أ احلديث األول:

أن عليًا  :يف علي عهدًا لّيإاهلل عز وجل عهد  إن) : قال رسول اهلل :قال

راية اهلدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعين، وهو الكلمة اليت ألزمتها 

يا رسول  :بين، ومن أبغضه أبغضين، فبشرته بذلك، فقالاملتقني، من أحبه أح

ويف قبضته، فإن يعذبين فبذنيب، وإن يتم الذي بشرني به فاهلل  ،أنا عبد اهلل ،اهلل

واجعل ربيعه االميان، فقال ربي عز  ،هاللهم اجل قلب :قلت : ، قالأوىل به

يا رب  :تني مستخصه بالبالء، فقلا :قد فعلت به ذلك، ثم قال تعاىل :وجل

 .(ومبتلى به ،إنه شيء قد سبق أنه مبتلي :فقال تعاىل ،ووصيي ،انه أخي

بسنده عن أنس بن مالك،  ،بن حنبلأمحد قال يف مسند  احلديث الثاني:

 ْنَم ،يا رسول اهلل :عن وصيه، فقال سلمان  قلنا لسلمان: سل النيب :قال
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 : قال ن نون،يوشع ب :؟ فقالوصي موسى ْنيا سلمان َم :ك؟ فقالوصّي

 ثم قال ،طالبأبي  وينجز موعدي علي بن ،وصيي ووارثي يقضي ديين

عازب يف تفسريه )الكشف عن الرباء بن  ،: أخرج حديث الوصية لعليالثعليب

: أخرج ابن املغازلي ثم قال ،(0)[وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ]تفسريه  والبيان( عند

ابن عباس، وعن جابر بن عبد اهلل، وعن عن  ،بسنده حديث الوصية لعلي

 .ألنصاري أيوب اأبي  بريدة، وعن

خرج حديث الوصية لعلي كرم أبسنده أمحد قال املوفق بن  احلديث الثالث:

وإن  ،لكل نيب وصي ووارث : قال النيب ، قال:عن بريدة ،اهلل وجهه

 .(2) (ألئمةتذكرة خواص ا)جه سبط ابن اجلوزي يف ، وخّر(3)عليًا وصيي ووارثي

قال  :، قالتبسنده عن أم سلمة أمحد املوفق بن  قال الرابع:احلديث 

وأهل  ،وعلي وصيي يف عرتتي ،إن اهلل اختار لكل نيب وصيًا:  رسول اهلل

أخرج احلمويين أيضًا حديث الوصية عن علي  :(قال ثم)، بعديوأميت  ،بييت

 موسى رضي اهلل عنهما.الرضا بن 

أنا :  قال رسول اهلل :قال ،ذرأبي  خرج احلمويين عنأ :احلديث اخلامس

 .خامت الوصيني اىل يوم الدين وأنت يا علي ،خامت النبيني

ان القندوزي احلنفي أخرج يف الباب اخلامس  :ثم ال خيفى على طاليب العلم 

أبي  عشر من كتابه أحاديث عديدة فيها نص على وصاية أمري املؤمنني علي بن

 ضها اآلخر.ويأتي بع ،تقدم بعضها   حممدنيرسللسيد امل  طالب
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 احلديث اخلامس والتسعون
 

 ،عن جعفر الصادق ،أخرج بسنده عن طلحة بن زيد (0)(ينابيع املودة)يف 

ما قبض  : قال رسول اهلل) :قال ، عن آبائه، عن أمري املؤمنني علي

وأمرني أن  ،عصبتهىل أفضل عشريته من إاهلل نبيًا حتى أمره اهلل أن يوصي 

 ،أنه وصيك :وكتبت فيها ،علي، أثبته يف الكتب السالفة أوصي اىل ابن عمي

وميثاق أنبيائي ورسلي، وأخذت مواثيقهم  ،وعلى ذلك أخذت ميثاق اخلالئق

 .(طالب بالوالية والوصيةأبي  ولعلي بن ،ولك بالنبوة ،لي بالربوبية

اختيار الوصي مته أن ألصحابه وأ نيبّي  إن النيب األكرم قال املؤلف:

 نت هذه سرية األنبياء للسلف بأمر اهلل تعاىل يف تعينيليس بدعة مين، بل كا

إِنْ أَتَّبِعُ  ] ،ني بأمر من اهلل اختذت ابن عمي وصيًا لي فال تلومونيإو ،وصي هلم

 .(3)[إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِنيٌ

 

 تسعوناحلديث السادس وال
 

قال أمري  :قال ،عن األصبغ بن نباتة (،املناقب)ويف )قال:  (2)وفيه أيضًا

ووصي خري اخلليقة،  ،أنا إمام الربية ،أيها الناس بعض خطبه:يف   املؤمنني

ووليه، وصفيه،   وأبو العرتة الطاهرة اهلادية، أنا أخو رسول اهلل ووصيه

وسيد الوصيني، حربي حرب  ،جلنيوحبيبه، أنا أمري املؤمنني، وقائد الغر احمل
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ووالييت والية اهلل، وأتباعي أولياء  ،اهلل، وسلمي سلم اهلل، وطاعيت طاعة اهلل

 .(أنصار اهللاهلل، وأنصاري 

 (ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي اخلطبة يف  أخرج قال املؤلف:

يبني هلم أنه وصي هذه اخلطبة ل  ولفظهما سواء، وإمنا ذكر (املناقب)من 

وان مل جيلس مكانه من بعده إال  ،وإمام أمته من بعده ، الرسول األكرم

ووصي  ،ألنه إمام األمة ؛بعد مخس وعشرين سنة، فطاعته واجبة عليهم

، وعّرفهم أن حربه حرب اهلل، وسلمه سلم اهلل، وواليته والية  رسول اهلل

ألنه إمامهم الذي جتب طاعته  ؛هللاهلل، وأتباعه أتباع اهلل، وأنصاره انصار ا

قال كرارًا ومرارًا   ألنه ؛ كما جتب عليهم طاعة رسول اهلل ،معليه

ن طاعة علي واألئمة من ولده طاعيت، ومعصيتهم معصييت، أ ببيانات خمتلفة

ر من أن يذّك أراد  والنجاة يف التمسك بهم، واهلالك يف خمالفتهم، فاألمري

صحابه من أويعلم من مل يكن من  ، النيب كان يف زمانه من أصحاب

يف خطبته   نهفإنهم كلهم او أكثرهم مل يكن معلومًا لديهم ما بّي ،التابعني

لفاء اخلخليفة اختاره الناس كمن تقدمه من   ل كانوا يعتقدون أنهب ،الشريفة

 الذين اختارهم أهل املدينة.

 

 احلديث السابع والتسعون
 

، بسنده عن جعفر (املناقب)ضًا أخرج بسنده عن أي (ينابيع املودة)يف 

  سلمة بلغ أم) قال: ، عن جده علي بن احلسني ،عن أبيه ،الصادق

 :وقالت ،فأتى اليها ،م اهلل وجهه، فأرسلت اليهأن موىل هلا ينتقص عليًا كر

 ،سلمة يا أم : ، قال أحدثك حبديث مسعته من رسول اهلل ،يابين
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وحامل لوائي يف الدنيا،  ،ي أخي يف الدنيا واآلخرةواشهدي، هذا عل ،امسعي

اتي، والذائد يامة، هذا علي وصيي، وقاضي عدقوحامل لواء احلمد غداً  يف ال

  .عند حوضي املنافقني

 ،مام املتقني، وقائد الغر احملجلنيم سلمة، هذا علي سيد املسلمني، وإيا أ

الناكثون؟  ْنَم ،سول اهلليا ر :واملارقني، قلت ،والقاسطني ،وقاتل الناكثني

 ابن ن القاسطون؟ قال:َم :املدينة وينكثون بالبصرة، قلتيبايعونه بالذين  قال:

أصحاب  ن املارقون؟ قال:َم :هل الشام، قلتأوأصحابه من  ،سفيانأبي 

 .(ه أبدًاأسب ال ،فجزاك اهلل عين :موالها فقال. النهروان

 ولذلك ذكرنا احلديث هنا. تقدم حديث مبعناه مع اختالف، قال املؤلف:

 

 احلديث الثامن والتسعون
 

بسنده  (0)(السمطني فرائد)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف كتابه  أخرج

بن عبد القادر، أمحد ام جمد الدين عبد الصمد بن الشيخ اإلم أخربني): قال

عقوب بن يأمحد عن  بروايتهما ،(إذنًا)واخلطيب جنم الدين خطيب باب البصرة 

السعادات ابن أبي  واألجنب ابن ،بن عبد اهلل بن عبد الواحد املارستاني القيم

بن بن عبد اجمليد  القاضي بهاء الدين عبد الغفار ، وأخربني(جازةإ)حممد احلماني 

بن احلسن ان الدين إبراهيم عن بره ،بروايته (مشافهة)وهودان الرباني الرحياني 

حممد الحق بن علي بن أبي  عن الشيخ ،ايتهمبرو (إجازة)مد العربوني بن حم

 : أنبأناقال (،مساعًا عليه) :عربونيبن كارد اخلزميي املقري، قال ال منصور

 : أنبأناقال ،عيد بن إبراهيم بن بيهان الكاتبالرئيس العامل أبو علي حممد بن س
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، مد بن شاذانحمبن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن أمحد أبو علي احلسن بن 

يف  (قراءة عليه)أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي  نبأناأ

 (سنة أربع وأربعني وثالمثائة)يوم السبت من رجب، منزله يف درست الزعفراني 

أبو طاهر حممد بن  ، حدثناأبو يوسف بن سفيان الغنوي ، حدثناوأنا أمسع

، عن يسى الرملين عحييى ب حدثنا، حسني العدني ، حدثنامسلم احلضرمي

، ن ابن عباسع ،عن سعيد بن جبري ،ثابتأبي  ابن نع ،بن حبيباألعمش 

طالب حلمه حلمي، ودمه دمي، أبي  هذا علي بن : قال رسول اهلل قال:

هذا علي  ،إال أنه ال نيب بعدي، يا أم سلمة ،هارون من موسىوهو مين مبنزلة 

ة علمي، وبابي الذي أوتى منه، ي، وعيبيأمري املؤمنني، وسيد املسلمني، ووص

 ،والناكثني ،أخي يف الدنيا واآلخرة، ومعي يف السنام األعلى، يقتل القاسطني

 .(واملارقني

بسنده احلديث،  (،املناقب)احلنفي يف أمحد أخرج املوفق بن  قال املؤلف:

ومل يذكر آخره،  (،لىومعي يف السنام األع) :وفيه ذكر احلديث اىل قوله

ولفظه ولفظ احلمويين  ،مسندًا (كفاية الطالب)ي الشافعي يف نجوأخرجه الك

وقد  ،(ومعي يف املقام األعلى) :وقال ،(وهو وعاء علمي) :قالغري أنه  ،سواء

 تقدم لفظه مسندًا.

 مسندًا وفيه مضامني حديث (0)()املناقبوأخرج اخلوارزمي حديثًا آخر يف 

ومضامني  ،الصادق  مدالذي أخرجه عن اإلمام جعفر بن حم القندوزي

 ،واليك نصه ،عن ابن عباس، وفيه إضافات مهمة ،حديث سعيد بن جبري

 مسندًا:
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: قال (0)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد اخلطيب حممد بن  أخرج)

احلسن بن  ، أخربنيالعطار اهلمدانيأمحد أبو العال احلافظ احلسن بن  أنبأني

، عبد اهلل أيوب املقري ، حدثينهلل احلافظبن عبد اأمحد  ، أخربنياملقريأمحد 

بن عن شريك  ،إمساعيل بن عباد املدني ، حدثينزكريا بن حييى املقري حدثين

من عند   خرج النيب قال: ،عن عبداهلل ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،منصور

فلم  ــ  وكان يومها من رسول اهلل ــزينب بنت جحش فأتى بيت ام سلمة 

 ،الدق  فاستثبت رسول اهلل ،ودق الباب دقًا خفيفًايلبث أن جاء علي 

 :فقالت ،قومي فافتحي له الباب : هلا رسول اهلل ، فقالوأنكرته أم سلمة

أقوم وأتلقاه مبعاصمي، من هذا الذي بلغ من خطره أن أفتح له  ،يا رسول اهلل

 نإ :اهل فقال ،زلت يّف آية من كتاب اهلل باألمسالباب فأتلقاه مبعاصمي؟ وقد ن

إن بالباب رجاًل  ،ومن عصى الرسول فقد عصى اهلل ،طاعة اهلل طاعة الرسول

له  ففتحت ،ورسولهحيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل  ،وال باخلرق ،ليس بالنزق

وصرت اىل  ،وال حركة ،الباب فأخذ بعضادتي الباب حتى إذا مل يسمع حسًا

هذا  ،نعم :قلت؟ هأتعرفين : استأذن فدخل، فقال رسول اهلل ،خدري

سجيته من سجييت، وحلمه من حلمي ودمه  ،صدقت :قال ،طالبأبي  علي بن

 ،أنه هو قاتل الناكثني ،واشهدي ،من دمي، وهو عيبة علمي، امسعي

 ،هو واهلل حميي سنيت ،واشهدي ،عيواملارقني من بعدي، امس ،والقاسطني

عام بني الركن  لو أن عبدًا عبد اهلل ألف عام من بعد الف ،واشهدي ،مسعيا

ألكبه اهلل يوم القيامة على منخريه يف نار  ،لعليثم لقي اهلل مبغضًا  ،واملقام

  .(جهنم

                                                           

 .33ص (0)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

285 

الذي فيه دهش وهو  :واخلرق .اخلفيف الطايش :النزق قال الشارح:

 اخلوف الزائد.
 

 احلديث التاسع والتسعون
 

 ده قال:بسن (فرائد السمطني)الشافعي يف ابراهيم بن حممد احلمويين  أخرج

الشيخ أبو اليمن عبد الصمد بن عبد  ، أخربنيالشيخ أبو عبد اهلل أخربني)

الفضل أبي  القاضي عبد الصمد بن حممد بن ، أنباناالوهاب ابن عساكر

االمام أبو احلسن  ، أنبأناعبد اجلبار بن حممد احلواري البيهقي ، أنبأنااألنصاري

إبراهيم بن  ، أنبأناور البغداديأبو منص : أنبأناقال، الواحديأمحد علي بن 

 ، أنبأناأبو جعفر حممد بن احلسن بن حفص اخلثعمي ، أنبانابن رجاأمحد 

عن  ،عن سفيان بن عيينة ،يزيد بن علي الدهان ، أنبأناإمساعيل بن موسى

كان يوم القيامة  إذا : قال رسول اهلل ، قال:عن أنس بن مالك ،الزهري

 أين علي؟ :فأكون أعاله، ثم ينادي مناد ،رَقا :فقال لي ،نصب لي منرب

 وان ،أن حممدًا سيد املرسلني ،فيعلم مجيع اخلالئقفيكون قبلي دوني مبرقاة، 

يا  :فقال ــيعين من األنصار  ــاليه رجل منا  فقام :، قال أنسالوصينيعليًا سيد 

ال يبغضه من  ،يا أخا األنصار :رسول اهلل فمن يبغض عليًا بعد هذا؟ فقال

وال  ،وال من العرب إال دعي ،وال من األنصار إال يهودي ،ريش إال سفحيق

 .(من ساير الناس إال شقي
 

 احلديث املائة
 

عن  نقاًل ،(0)()ينابيع املودةاحلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج
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مسعت رسول ): قال ،عن سلمان الفارسي  ،بسنده عن زاذان (،املناقب)

انك واألوصياء من  ،يا علي :ــأكثر من عشر مرات  ــيقول لعلّي   اهلل

وعرفتموه، وال  ،ولدك أعراف بني اجلنة والنار، ال يدخل اجلنة إال من عرفكم

 .(يدخل النار إال من أنكركم وأنكرمتوه

 :أحاديث عديدة يف رجال األعراف (0)(الينابيع)أخرج القندوي يف  قال املؤلف:

كنت عند ): قال ،صبغ بن نباتةحلاكم بسنده عن األما عن ا :منها

وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كاُلًّ ] :فسأله عن هذه اآلية ،فأتاه ابن الكواء ،علي

حنن نقف يوم القيامة بني اجلنة والنار،  ،وحيك يا ابن الكواء :فقال (3)[بِسِيمَاهُمْ

 ،يماهسب هعرفنا ،فأدخلناه اجلنة، ومن أبغضنا ،ماهيعرفناه بس ،فمن أحبنا

 .(فدخل النار

 :: األعرافقال ،عن ابن عباس  ،أخرج الثعليب)قال: يضًا أوفيه 

يعرفون  ،وجعفر ،وعلي ،ومحزة ،عليه العباس ،ع عال من الصراطموض

 .(ومبغضيهم بسواد الوجوه ،حمبيهم ببياض الوجوه

مسعت جعفر  :قال ،بسنده عن مقرن (املناقب)يف )قال: وفيه أيضًا 

فسأل  ،ات اهلل عليهصلو جاء ابن الكواء اىل أمري املؤمنني :يقول ، ادقالص

وحنن  ،: حنن األعراف، وحنن نعرف أنصارنا بسيماهمقال ،عن هذه اآلية

األعراف الذين ال يعرف اهلل عز وجل إال بسبيل معرفتنا، وحنن األعراف يوقفنا 

ال من عرفنا وعرفناه، ال يدخل اجلنة إ ،اهلل عز وجل يوم القيامة على الصراط

وال يدخل النار إال من أنكرنا وأنكرناه، إن اهلل تبارك وتعاىل لو شاء لعّرف 
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ووجهه الذي يتوجه منه  ،وسبيله ،وصراطه ،ولكن جعلنا أبوابه ،الناس نفسه

أو فضل علينا غرينا، فإنهم عن الصراط لناكبون،  ،اليه، فمن عدل عن واليتنا

به، وال سواء من ذهب حيث ذهب الناس، ذهب  فال سواء من اعتصم الناس

يفرغ بعضها يف بعض، وذهب من ذهب الينا اىل عيون  ،الناس اىل عيون كدرة

 .(وال انقطاعالنفاد هلا  ،جتري بأمر ربها ،صافية

 (0)(غاية املرام)العالمة احلجة السيد هاشم البحراني يف  جأخر قال املؤلف:

ومخسة وعشرين حديثًا  ،من طرق علماء السنةثالثة أحاديث يف اآلية املباركة 

 :مامية، أما األحاديث الثالثة اليت أخرجها من طرق السنةإليف اآلية من طرق ا

عن  ،عن احلاكم (،ودةينابيع امل)هو ما أخرجناه من  :ألولفاحلديث ا 

 .األصبغ بن نباتة

من  (ينابيع املودة)هو احلديث الثاني الذي نقلناه من  :واحلديث الثاني

 (.تفسري الثعليب)

أخرج  (3)حديث أخرجه من )املناقب الفاخرة يف العرتة الطاهرة( :واحلديث الثالث

 فأتاه ، جالسًا عند أمري املؤمنني كنت) :قال ،فيه احلديث عن األصبغ بن نباتة

وَعَلَى ] :أخربني عن قول اهلل عز وجل ،مري املؤمننيأيا  :قالف ،ابن الكواء

حنن نقف على  ،كواءيا ابن ال : فقال ،[جَالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُمْاألَعْرَافِ رِ

عرفنا  ،وحمبينا ،امة بني اجلنة والنار، من نصرنا من شيعتنااألعراف يوم القي
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عرفناه  ،متناقصًا لنا ،فأدخلناه اجلنة، ومن كان مبغضًا لنا ،وعرفناه بسيماه

 .(النارفأدخلناه  ،بسيماه

نقاًل عن بصائر  ،(0)(غاية املرام)يد هاشم يف سًا العالمة الأيض وأخرج

 كنت) ال:ق ،بن نباتةعن األصبغ  ،سعد بن طريفعن  ،بسنده (3)الدرجات

وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ ]:فقال له رجل ،جالسًا  عند أمري املؤمنني

ف أنصارنا بسيماهم، وحنن نعر ،حنن األعراف : فقال له علي ،[بِسِيمَاهُمْ

نوقف يوم القيامة  ،وحنن األعراف ،ال يعرف اهلل إال بسبيل معرفتنا ،األعراف

فال يدخل اجلنة إال من عرفنا وعرفناه، وال يدخل النار إال من  ،بني اجلنة والنار

حتى  ،نفسه وذلك بأن اهلل عز وجل، لو شاء لعّرف الناس ،رنا وأنكرناهكأن

 ،وسبيله ،وصراطه ،ولكن جعلنا أبوابه ،ويأتوه من بابه ،حدوهووي ،يعرفوه

 .(منهوبابه الذي يؤتى 

 

 احلديث احلادي بعد املائة
 

بسنده عن نافع  ،(2)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  خرجأ

إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا : لعلي  قال: قال رسول اهلل ،عن ابن عمر

قد أضاء نوره وكاد  ،تاج وعلى رأسك ،من نور )جنيب خ ل(علي على سرير 

أين وصي  :خيطف أبصار أهل املوقف، فيأتي النداء من عند اهلل جل جالله
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أدخل من  :فينادي املنادي ،ها أنا ذا :فتقول ،حممد رسول اهلل )خليفة خ ل(

 .(اجلنة والنارفأنت قسيم  ،أحبك اجلنة، وأدخل من عاداك النار

اليت ذكرها   طالبأبي  من خصائص أمري املؤمنني علي بن ف:قال املؤل

، وقد روى هذا األمر (قسيم اجلنة والنار) له علماء السنة واالمامية كونه

 ذلك: واليك بعض بعبارات خمتلفة يف كتب السنة،

أخرج ) :مي الشافعي قالالبن حجر اهليت (0)(الصواعق احملرقة) يف 

تة الذين جعل عمر األمر شورى بينهم كالمًا طوياًل الدارقطين أن عليًا قال للس

أنت  ،يا علي : هل فيكم أحد قال له رسول اهلل ،باهلل مأنشدكمن مجلته: 

 .ال ،اللهم :؟ قالوايغري ،قسيم اجلنة والنار يوم القيامة

أنت قسيم  :قال له  أنه ،عن علي الرضا ،ومعناه ما رواه عنرتة قال:

 .(وهذا لك ،هذا لي :قيامة تقول للنارفيوم ال ،اجلنة والنار

الشيخ  أخربني): وقال ،بسنده (3)(املناقب)وأخرج اخلوارزمي احلنفي يف 

أبو  ثينحد، الفقيه احلافظ العدل أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن نصر الزعفراني

أبو عبد اهلل  ، حدثينرجيخملد الباف  حممد بن اسحاق بن إبراهيم بناحلسني

بن ابراهيم بن أمحد أبو بكر  ، حدثينسن بن العلي بن بنداراحلسني بن احل

بن عامر أمحد بد اهلل بن أبو القاسم ع ، حدثيناحلسن بن حممد بن شاذان

أبو احلسن علي  حدثين ،بن عامر بن سليمانأمحد  :أبي : حدثناقال ،الطائي

جعفر بن  :أبي ، حدثينموسى بن جعفر :أبي ، حدثينبن موسى الرضا

 ، حدثينعلي بن احلسني :أبي ، حدثينحممد بن علي :أبي دثين، ححممد
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قال رسول  قال: ، طالبأبي  علي بن :أبي ، حدثيناحلسني بن علي :أبي

فتدخلها بال  ،إنك قسيم اجلنة والنار، وانك تقرع باب اجلنة ،يا علياهلل: 

 انتهى بتصرف. .(حساب

أخرج ابن )قال:  ،نفيللشيخ سليمان القندوزي احل (0)(ينابيع املودة)ويف 

 ،يا علي : قال: قال رسول اهلل ،بسنده عن ابن مسعود ،املغازلي الشافعي

 .(وتدخلها أحباءك بغري حساب ،إنك قسيم اجلنة والنار، أنت تقرع باب اجلنة

أبي  ، عنأخرج الدارقطين) :، قال(جواهر العقدين)قال يف  ،ًاوفيه أيض

)تقدم  ،عليًا قال حديثًا طوياًل يف الشورى أن :لة الكنانيالطفيل عامر بن واث

هل فيكم أحد  ،فأنشدكم باهلل :(وفيه أنه قال ألهل الشورى ،احلديث بطوله

 .(ال ،اللهم :؟ قالوايغري ،أنت قسيم اجلنة والنار : قال له رسول اهلل

 حدثين، (2)(فرائد السمطني)يف كتابه  (3)أخرج احلمويين) :قال يه أيضًاوف

: قال ،بن حييىأمحد بن حممد  : أنبأناقال ،بن عبد اهلل دسع أنبأنا :قال ،أبي

ارون هأبي  عن ،أبو حفص العبدي : أنبأناقال ،العباس بن معروف أنبأنا

إذا سألتم اهلل عز :  قال رسول اهلل قال: ،سعيد اخلدريأبي  عن ،العبدي

جيت من هي در :فسألت النيب عن الوسيلة، فقال ،وجل فاسألوه لي الوسيلة

 املرقاة حضر وهي ألف مرقاة ما بني املرقاة اىل ،)هي درجة يف اجلنة خ ل( ،اجلنة
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اىل مرقاة  ،اىل مرقاة لؤلؤ ،الفرس اجلواد شهرًا، مرقاة زبرجد)بسري خ ل( 

 ،اىل مرقاة عنرب ،اىل مرقاة كافور ،اىل مرقاة مرجان ،اىل مرقاة زمرد ،ياقوت

بني  فهي يّف ،وهكذا من أنواع اجلواهرنور،اىل مرقاة  (0)اىل مرقاة يلنجوج

درجات النبيني كالقمر بني الكواكب، فينادي املنادي: هذه درجة حممد خامت 

واكليل  ،األنبياء، وأنا يومئذ متزر بريطة من نور على رأسي تاج الرسالة

مكتوب  ،لواء احلمد :وبيده لوائي وهو ،طالب أماميأبي  الكرامة، وعلي بن

 ،حممد رسول اهلل، علي ولي اهلل، وأولياء علي املفلحون ،له إال اهللال إ:) عليه

وبيده  ،، حتى أصعد أعلى درجة منها، وعلي أسفل مين بدرجة(الفائزون باهلل

إال  ،وال مؤمن ،وال شهيد ،وال صديق ،لوائي، فال يبقى يومئذ رسول ونيب

ما أكرمهما على ويقولون: طوبى هلذين العبدين  ،رفعوا أعينهم ينظرون الينا

هذا حبيب اهلل حممد، وهذا  ــيسمع نداءه مجيع اخلالئق  ــاهلل، فينادي املنادي 

أمرني ربي أن آتيك مبفاتيح  :فيقول ،ولي اهلل علي، فيأتي رضوان خازن اجلنة

وأدفعها اىل أخي علي، ثم يأتي  ،قبلها أنافأ ،اجلنة فأدفعها اليك يا رسول اهلل

قول: أمرني ربي أن آتيك مبقاليد النار فادفعها إليك يا في ،مالك خازن النار

فأدفعها اىل أخي علي، فيقف علي على عجزة جهنم  ،فأقبلها أنا ،رسول اهلل

 ،يا علي :هنمفتنادي ج ،وقد عال زفريها واشتد حرها ،ويأخذ زمامها بيده

وخذي هذا  ،ذري هذا وليي :يب، فيقول هلا عليرني فقد أطفأ نورك هلذ

فيما يأمرها من رق أحدكم لصاحبه،  فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي ي،عدو

 .(النار واجلنةولذلك كان علي قسيم 

فرائد )من  (غاية املرام)أخرج العالمة البحراني احلديث يف  قال املؤلف:
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وفيه اختالف واضافات كثرية، وهذا الذي أخرجناه لفظ  ،(0)(السمطني

عن  (،املناقب)يث أيضًا صاحب كتاب خرج هذا احلد)أوقال:  ،القندوزي

 (.... عن آبائه ،جعفر الصادق

ان  ،ويف التفسري املنسوب اىل األئمة من أهل البيت)قال:  ،(3)وفيه أيضًا

وهذا  ،انت قسيم اجلنة والنار، تقول للنار هذا لي ،يا علي :قال  النيب

 .(لك

عن أمري  ،ن جدهع ،عن أبيه ،عن الباقر ،بصريأبي  وعن)قال: وفيه أيضًا 

إذا وقفت  ،: كيف بك يا علي قال رسول اهلل قال: ، املؤمنني علي

جلهنم هذا  :للناس جوزوا، وقلت :وقلت ،ري جهنم وقد مد الصراطعلى شف

 .(وهذا لك ،لي

 ،عن اسحاق بن حممد النخعي (،األربعني)ب حأخرج صا)ال: قوفيه أيضًا 

 :ند األعمش يف مرضه، وقالوا لهوا عؤجا ،أن بعض الفقهاء من أهل الكوفة

 ،أسندوني :قال األعمش ،بعدفال حتدثها من  ،إنك كنت حتدث فضائل علي

قال  قال: ،سعيد اخلدريأبي  عن ،الناجي حدثين أبو املتوكل فقال: ،فأسندوه

طالب: أبي  قال اهلل تعاىل لي ولعلي بن ،إذا كان يوم القيامة : رسول اهلل

أَلْقِيَا ]:حبكما، وذلك قوله تعاىلأمن  ال اجلنَةِخْدغضكما، وَأمن أب ال الناَرِخْدَأ

 .(كفار بنبوتي، وعنيد عن إطاعة علي أي (2)[فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ
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مع اختالف  (،املناقب)خرج احلديث ابن املغازلي الشافعي يف أ قال املؤلف:

 تعاىل. إن شاء اهلل ،يف اللفظ وزيادة، وسيمر عليك احلديث
 

 احلديث الثاني بعد املائة
 

وهو آخر  ــلة الطفيل عامر بن واثأبي  عن (ملناقبا)يف )قال:  (0) (ينابيع املودة)يف 

يا  : اهلل قال رسول قال: ،عن علي  ــمن مات من الصحابة باإلتفاق 

األئمة  وأبو ،وسلمك سلمي، وأنت االمام ،أنت وصيي، حربك حربي ،علي

هم املطهرون املعصومون، ومنهم املهدي الذي ميأل األرض  نذيحد عشر الاأل

 .يل ملبغضيهمقسطًا وعداًل، فو

ومع  ،حلشره اهلل معك ،وأوالدك يف اهلل ،و أن رجاًل أحبكل ،يا علي

وأنتم معي يف الدرجات العلى، وأنت قسيم اجلنة والنار، تدخل  ،أوالدك

 .(حمبيك اجلنة، ومبغضيك النار

، قال يعقوب بن سفيان ،(3)(البداية والنهاية)رج ابن كثري يف أخ قال املؤلف:

عن موسى  ،عن األعمش ،علي بن مسهر ، حدثناحييى بن عبد احلميد حدثنا

 ،لقيامةا أنا قسيم النار، إذا كان يوم ، قال:عن علي ،عن عباية ،بن طريفا

 . (وهذا لي ،هذا لك :قلت

عن  ،أبيه عن ، باقرعن ال ،بصريأبي  عن ،ث مبعناهيدوقد تقدم ح

:  لعلي  قال رسول اهلل قال: ، عن أمري املؤمنني علي ،جده

 .(وهذا لك ،هذا لي :بك إذا قلت جلهنمكيف 
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يف قضية  (األربعني)وأما احلديث الذي أخرجه القندوزي عن صاحب 

مع  (املناقب)األعمش فقد أخرجه الفقيه العالمة ابن املغازلي الشافعي يف 

 ا نصه:اضافات وهذ

ملا  :وقال ،مسندًا (املناقب)خرج الفقيه العالمة ابن املغازلي الشافعي يف )أ

 ،ليلىأبي  وابن ،ابن شربمة :مرض األعمش مرضه الذي مات فيه دخل عليه

وأول يوم من أيام  ،هذا آخر يوم من أيام الدنيا ،با حممدأيا  :فقالوا :وأبو حنيفة

وفيها  ،السلطان يعرتضك عليهاوكان  ، وكنت تروي عن علي ،اآلخرة

 .صرت لكان الرأيتولو كنت اق ،تعيري بين أمية

توكل حدثين أبو امل :فسندوه، فقال ،أسندوني ،تقولون هذا لّيإفقال: 

، إذا كان يوم القيامة : قال رسول اهلل قال: ،سعيد اخلدريأبي  الناجي عن

 ،خال النار من أبغضكمادوأ ،أدخال اجلنة من أحبكما :قال اهلل تعاىل لي ولعلي

 .(وهذا لك ،هذا لي :فيقول ،فيجلس علي على شفري جنهم

عن صاحب ، (0)(املرام غاية)العالمة احلجة السيد هاشم يف  وأخرجه

 واليك نصه مسندًا من ضافات،إوفيه  حديثًا عن األربعني صحابيًا، (األربعني)

احلديث الرابع ): قال ،ًاعن األربعني صحابي ،عني حديثًايف األرب (غاية املرام)

راءتي قبن احلسن اخلطيب الدينوري بأمحد أبو بكر حممد بن  حدثين: عشر

)وظن املؤلف يف  ــ (،سامراء)بـالزيات أمحد أبو احلسن علي بن  حدثين، عليه

بن عبداهلل بن السرور أمحد  حدثنا :ــ قالمجادى اآلخرة سنة اثنتني وتسعني 

، حدثنا حممد بن متيم (نصيبني)بـبن عادل القطان  علي ، حدثنااهلامشي احلليب

كنت عند سليمان األعمش يف  قال: ،عن شريك ،انيحدثنا احلّم ،الواسطي
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وأبو حنيفة،  ،وابن شربمة ،إذ دخل عليه ابن ليلى ،مرضه الذي قبض فيه

اتق اهلل وحده ال  ،يا سليمان :فقال ،نيفة على سليمان األعمشحفأقبل أبو 

وآخر يوم من أيام الدنيا،  ،علم أنك يف أول يوم من أيام اآلخرةوا ،شريك له

 لب أحاديث لو سكت عنها لكان أفضل.طاأبي  تروي يف علي بنوقد كنت 

 ملثلي يقال هذا، أقعدوني وسندوني، ثم أقبل على :فقال سليمان األعمش

سعيد أبي  عن ،توكل الناجيأبو امل دثينح، يا أبا حنيفة :فقال ،حنيفةأبي 

يقول اهلل عز وجل  ،إذا كان يوم القيامة : قال رسول اهلل قال: ،اخلدري

من أبغضكما، وهو  والنار طالب: أدخال اجلنة من أحبكما،أبي  لي ولعلي بن

 .(0)[ٍهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدأَلْقِيَا فِي جَ]وجلول اهلل عزق

 .قوموا بنا ال يأتي بشيء هو أعظم من هذا :قال أبو حنيفة

 الكفار؟ ْنَم :فقلت ،مسعت احلسني بن علي  قال الفضل:

 . الكفار جبدي رسول اهلل :فقال 

 ومن العنيد؟

 .طالبأبي  اجلاحد حق علي بن: قال

 .(3)(غاية املرام)وأخرجه العالمة البحراني يف 

 ،الصلت اهلرويأبي  عن (األخبار ونعي)يف )قال:  (2)(ينابيع املودة)ويف 

: أخربني عن جدك أمري  بن موسى الكاظم ون لعليقال: قال املأم
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 أمل ترِو : له الرضا ، فقالبأي وجه هو قسيم اجلنة والنار  املؤمنني

 :يقول  مسعت رسول اهلل :أنه قال ،عن عبد اهلل بن عباس ،عن آبائك

 .وبغضه كفر ،ميانإحب علي 

 .بلى فقال:

مة اجلنة سفق ،لكافروالنار ل ،ملا كانت اجلنة للمؤمن : فقال الرضا

 .فهو قسيم اجلنة والنار ــإذا كانت على حبه وبغضه  ــوالنار 

 . نك وارث جدك رسول اهللإ ،ال أبقاني اهلل بعدك :فقال املأمون

لت فداك عج :قلت له ،اىل منزله  ملا انصرف الرضا :قال ابو الصلت

 ا أحسن ما أجبت به أمري املؤمنني.م ،يا بن رسول اهلل

حيدث أبي  إمنا كلمته من حيث هو، ولقد مسعت ،يا أبا الصلت :فقال

أنت قسيم  ،يا علي : قال رسول اهلل :أنه قال ،عن علي  ،عن آبائه

 .(وهذا لك ،هذا لي :اجلنة والنار يوم القيامة، تقول النار

، قال احلافظ مجال الدين الزرندي (دينقجواهر الع)من  (0)وفيه أيضًا

بأي  ،أخربني عن جدك أمري املؤمنني علي :الرضا لعليأمون قال امل)املدني: 

 ثم ساق احلديث املذكور اىل آخره. ..(..وجه هو قسيم اجلنة والنار

لع عليه باب املعجزات فيما اط)يف  للقاضي عياض (الشفاء)ويف : )وفيه أيضًا

 .(اروأعداءه الن ،يدخل أولياءه اجلنة ،أن عليًا قسيم اجلنة والنار من الغيوب(

 :نه قالأ ىل االمام الشافعي ينسب ا ومما) :قالأيضًا وفيه 
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 ةعلـــــــــي حبـــــــــه جنـــــــــ

 

ــة    ــار واجلنــــ ــيم النــــ  قســــ

 وصــــي املصــــطفى حقــــاً   

 

ــة   ــام االنـــــس واجلنـــ  (إمـــ

 
 

عن  ،عن احلسن البصري ،احلنفيأمحد أخرج املوفق بن )ل: اق أيضًاوفيه 

يقعد علي على  لقيامة،ا إذا كان يوم : قال رسول اهلل قال: ،ابن مسعود

ومن  وهو جبل قد عال على اجلنة، وفوقه عرش رب العاملني، ،الفردوس

 وعلي جالس على كرسي من ،سفحه يتفجر أنهار اجلنة، ويتفرق يف اجلنان

بوالية  (سند)جيري بني يديه التسنيم، ال جيوز أحد على الصراط إال ومعه  ،نور

 .(مبغضيه الناردخل حمبيه اجلنة، وووالية أهل بيته، فُي ،علي

 

 احلديث الثالث بعد املائة
 

عن مقاتل بن  (املناقب)يف )قال:  (0)للشيخ القندوزي ينابيع املودةويف 

 قال: ،طالب أبي  علي بن عن ،عن آبائه ،عن جعفر الصادق ،سليمان

أنت مين مبنزلة شيث من آدم، ومبنزلة سام من  ،: يا علي قال رسول اهلل

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ] :من إبراهيم، كما قال اهلل تعاىلنوح، ومبنزلة إسحاق 

، ومبنزلة هارون من موسى، ومبنزلة مشعون من عيسى، وأنت (3)[وَيَعْقُوبُ

وصيي ووارثي، وأنت أقدمهم سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأوفرهم حلمًا، 

والنار، وقسيم اجلنة  ،وأشجعهم قلبًا، وأسخاهم كفًا، وأنت إمام أميت

 .املؤمنني واملنافقني والكفار ومبحبتك يعرف األبرار من الفجار، ومييز بني
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تقدمت أحاديث عديدة فيها مضامني هذا احلديث الشريف،  قال املؤلف:

ن ألمته املرحومة أن ابن بّي  ولكن هذا احلديث ميتاز عن غريه بأن النيب

بل فيه ما  ،نبياء السالفنيله منزلة مجيع األوصياء لأل  عمه أمري املؤمنني

 ،واحللم ،والعلم ،وله ما ليس هلم من الرفعة والشأن من السلم ليس فيهم،

وورث مجيع ما فيه  ،ولذا حاز وصاية الرسول األكرم ،والسخاء ،والشجاعة

وتقسيم اجلنة  ،وشاركه يف يوم القيامة يف الشفاعة ،والكمال ،من العلم

ن الفجار، ومييز بني املؤمنني واملنافقني والنار، ومبحبته يعرف األبرار م

والكفار، كما يعرف ذلك مبحبة سيد الكائنات والنيب املختار عليه وعلى آله 

 الصالة والسالم.

 

 احلديث الرابع بعد املائة
 

 

عن  ،عن مساك بن حربأخرج بسنده  (املناقب)من  (0)(ينابيع املودة)يف 

أسألك عن اختالف الناس يف : قلت البن عباس ) قال: ،سعيد بن جبري

)بل  ،يا ابن جبري تسألين عن رجل كان له ثالثة آالف منقبة :، قالعلي 

بة يف قليب بدر سلم عليه ْروهي ليلة الِق دة،حآالف وثالث مناقب( يف ليلة وا ةثالث

 ،وميكائيل ،آالف وثالث من املالئكة وجربئيل ة)بل ثالث ،آالف من املالئكة ةثالث

وصاحب  ، وتسألين عن وصي رسول اهلل ،عهم( من عند ربهمواسرافيل م

والذي نفس عبد اهلل  ،)بل يف الدنيا واحملشر( ،وصاحب لوائه يف احملشر ،حوضه

 ،هلها كتابًاأو ،لو كانت حبار الدنيا مدادًا، وأشجارها أقالمًا ،بن العباس بيده

 .(طالب وفضائله ما أحصوهاأبي  فكتبوا مناقب علي بن
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فضائل   ن ألمري املؤمننييف هذا احلديث الشريف بّي ؤلف:قال امل

وقد تقدمت أحاديث  ،واالمامية ،ثورة يف كتب علماء السنةومناقب مأ ،مشهورة

 ، النيب  وهي فضيلة أخرب بها تثبت بعضها، وذكر يف خامتته فضيلة هامة،

 ،(...دادًا)لو كانت البحار م :وهي ،واالمامية ،علماء احلديث من السنةوذكرها 

كفاية )ذكرها الكنجي الشافعي يف كتابه   فإن هذه املنقبة ألمري املؤمنني

 ،(3)(املناقب)وذكرها غريه من علماء السنة كاخلوارزمي احلنفي يف  ،(0)(الطالب

 :واليك نص بعضها ،(ينابيع املودة)يف  والقندوزي

كر فضائل أمري ذ) :(كفاية الطالب)العالمة الكنجي الشافعي يف كتابه  قال 

ال ميكن جعله عالوة كتاب  من آيات القرآن  طالبأبي  املؤمنني علي بن

 .(ذكر مجيعها يقصر عنه باع االحصاءواحد، بل ذكر شيء منها، و

 مدحممد بن يوسف بن حم)لى صدق ما ذهب اليه مؤلف الكتاب ك علويد 

أبو اسحاق بن وهو ما أخربنا الشيخ املقري  (،الكنجي الشافعي عفى اهلل عنه

العالء احلسن بن أبي  صدر احلفاظ بركة الكتيب باملوصل، عن االمام احلافظ

بن طالب احلسني أبي  األجل نور اهلدى بن احلسن العطار، عن الشريفأمحد 

 ، حدثنابن علي بن احلسن بن شاذانأمحد بن حممد بن علي الزينيب، عن حممد 

الثلج عن احلسن بن حممد بن بي أ بنأمحد املعافى بن زكريا، عن حممد بن 

عن جماهد، عن  ،بهرام، عن يوسف بن موسى القطان، عن جرير، عن الليث

ن الغياض أقالم، والبحر مداد، ألو  : رسول اهللقال  :)قال( ،ابن عباس

 .(طالبأبي  اب، ما أحصوا فضائل علي بناب، واالنس كّتواجلن حّس
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: قال ،عن ابن شاذان هذا االسنادوب)الكنجي الشافعي: قال  (0)وفيه أيضًا

بن اسحاق، املخلدي من كتابه عن احلسني أمحد حلسن بن أبو حممد ا حدثين

عن أبيه، عن جعفر بن  ،عن حممد بن زكريا، عن جعفر بن حممد بن عمار

أبي  عن أمري املؤمنني علي بن ،حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسن، عن أبيه

 تعاىل جعل ألخي علي فضائل ال ن اهللإ : قال رسول اهلل قال:  طالب

ر اهلل له ما تقدم من ذنبه، فبها غ رة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًاصى كثحت

ومن كتب فضيلة من فضائله مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة 

له الذنوب اليت اكتسبها رسم، ومن استمع اىل فضيلة من فضائله غفر اهلل 

اع، ومن نظر اىل كتاب من فضائله غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها باالستم

النظر اىل علي عبادة، وذكره عبادة، وال يقبل اهلل إميان عبد إال  :بالنظر، ثم قال

 .(من أعدائهوالرباءة  ،بواليته

 قال)قال:  ،جدهعن  ،عن أبيه ،عيسى بن عبداهللبسنده عن وفيه أيضًا 

طالب وفضائله، إني أبي  اهلل ما اكثر مناقب علي بنسبحان  رجل البن عباس:

ثالثني ألفًا إنها اىل  ال تقول أو :، فقال ابن عباس آالف ةألحسبها ثالث

اخلوارزمي احلنفي يف ومنهم  ،ثر مجاعة من احلفاظ يف كتبهما األهذ جخّر ؟(أقرب

 .  وحديث األمري ،ج حديث ابن عباسفإنه خّر ،(3)(املناقب)

ن فضائل أعلى  :يأــ  على ذلك ويدلك) :قال أيضًا (2)(لبية الطاافك)ويف 

بن أمحد ما رويناه عن إمام أهل احلديث ــ  كثرية ال حتصى  أمري املؤمنني
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قريع قران أقرانه،  ،حنبل، وهو أعرف أصحاب أهل احلديث يف علم احلديث

كب فرسان والفارس الذي ن ،وإمام زمانه، واملقتدى به يف هذا الفن يف أبانه

احلفاظ يف ميدانه، وروايته مقبولة، وعلى كاهل التصديق حممولة، وال يتهم يف 

 بكر وعمر رضي اهلل عنهماأبي  دينه، وال يشك أنه يقول بتفضيل الشيخني

 :(ثم قال) ،)هذا كالم الكنجي الشافعي( ،وأظلنا بظل رضاهما ،وأرضاهما

 اما أخربنوهو  ،ه بالراحوال ميكن سرت ،لصباحفجاءت روايته فيه كعمود ا

أبي  العالمة مفيت الشام أبو نصر حممد بن هبة اهلل ابن قاضي القضاة شرقًا وغربًا

احلافظ أبو القاسم علي بن  ، أخربنانصر حممد بن هبة اهلل بن مميل الشريازي

 ، أخربناأبو املظفر عبد املنعم ابن االمام عبد الكريم أخربنا ،احلسن الشافعي

مسعت حممد بن  ، قال:بن احلسني البيهقيأمحد افظ على التحقيق االمام احل

 ،عبد اهلل احلافظ، يقول: مسعت القاضي أبا احلسن علي بن احلسن اجلراحي

مسعنا أبا حامد حممد بن هارون  :وابا احلسني حممد بن املظفر احلافظ، يقوالن

 يقول: مسعت االمام ،يقول: مسعت حممد بن منصور الطوسي ،احلضرمي

ما جاء   يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل ،بن حنبلأمحد 

وهو أهل كل  :قال احلافظ البيهقي ،ي من الفضائل(أطالب )أبي  لعلي بن

 ومرتبة، ومل يكن أحد يف وقته أحق ،ومستحق لكل سابقة ومنقبة، ،فضيلة

 ته منمجقلت: هكذا أخرجه احلافظ الدمشقي يف تر ،(ثم قال الكنجي)، منه

 .(خالتأري

بن حنبل، ثم تأمل ودقق النظر يف أمحد أنظر وتأمل يف كالم  قال املؤلف:

اىل  (رفعه)ح يف حديث صّر علم أن عمر بن اخلطاباد ذلك وبع ،كالم البيهقي

ما أخرجه ك، وذلك  باملنقبة اىل ذكرها ابن عباس ألمري املؤمنني  النيب
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من عند ذكره املودة الرابعة (0)(املودةينابيع )الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف 

بن  قال عمر) :قال ،اهلمداني للعالمة علي بن شهاب الدين كتاب )مودة القربى(

م، واالنس والرياض أقال لو أن البحر مداد، (:عهرف)رضي اهلل عنه اخلطاب 

 .( لعليا ، قاهلا فضائلك يا أبا احلسناب، ما أحصواب، واجلن حّسكّت

 ، الرسول ل ابن عباس وقول عمر كليهما مأخوذ من كالمقو قال املؤلف:

وقد تقدم، وحيث أن عمر  ، وهو حديث رواه عبد اهلل بن عباس عن النيب

، ويذكرها رتف مبناقبهطالب كان يعأبي  املؤمنني علي بنكان يعرف فضل أمري 

 ملعاصريه.

 طالب ما اخرجه احملبأبي  ومن مجلة ما ذكره عمر من فضائل علي بن

ذكر انه ما اكتسب )حتت عنوان، قال  (3)(ذخائر العقبى)لشافعي يف الطربي ا

 : اهلل قال رسول :قال ،عن عمر بن اخلطاب)قال:  (،فضلهمكتسب مثل 

 .يهدي صاحبه اىل اهلدى ويرده عن الردى ،ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي

 (.أخرجه الطرباني (:ثم قال)

قال ) :(2)(تاريخ اخللفاء)يف كتابه  وقال جالل الدين السيوطي الشافعي

الفضائل ما  من  ما ورد ألحد من أصحاب الرسول :بن حنبلأمحد مام إلا

 .(أخرج احلاكم .ورد لعلي 

 .(4)(مستدرك الصحيحني)احلاكم النيسابوري يف  هأخرج قال املؤلف:

                                                           

 .349ص (0)

 .20ص (3)

 .هـ0213طبع مصر، سنة  (2)

 .هـ0204، طبع حيدر آباد سنة 017ص/2ج (4)
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 (0)(االستيعاب)يف  (هـ422سنة  :ت)وأخرجه ابن عبد الرب النمري القرطيب 

بن حنبل، وامساعيل بن اسحاق القاضي: مل يرو يف فضائل أمحد قال ) :الق

  .(طالبأبي  ما روي يف فضائل علي بن ،أحد من الصحابة باألسانيد احلسان

 .(3)[إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ]:وأخرجه الثعليب يف تفسري اآلية املباركة

 .(2)(تلخيص املستدرك)وأخرجه الذهيب يف 

، (4)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد وأخرج اخلطيب املوفق حممد بن 

 األحاديث املتقدمة بسنده.

أمحد مسعت )يقول:  ،حممد بن منصور الطوسيوأخرج بسنده أيضًا عن 

ما  ،من الفضائل  يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل ،بن حنبل

 .( طالبأبي  علي بنجاء ل

 

 عد املائةاحلديث اخلامس ب
 

 ،(3)(ينابيع املودة)أخرج العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف كتابه 

عقد املواخاة ملا  ــ  رسول اهلل : قالقال ،عن عمر بن اخلطاب  ،بسنده

أخي يف الدنيا واآلخرة، وخليفيت يف أهلي، ووصيي يف  : هذا عليــبني أصحابه 

                                                           

 .هـ 0203، طبع حيدر آباد سنة 017ص/3ج (0)

 .33: املائدة (3)

 .017ص /2ذيل ج (2)

 .، طبع إيران31وص 09ص (4)

 .330ص (3)
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لي منه، نفعه نفعي، وضره  ه مين مال أميت، ووارث علمي، وقاضي ديين، ما

 ضري، من أحبه فقد أحبين، ومن أبغضه فقد بغضين.

أمري  وزوج البتول ،يظهر فضائل ابن عم الرسول ما زال عمر قال املؤلف:

بنا مجعنا يف مدخل كتاوقد  ، طالبأبي  بن املؤمنني وسيد الوصيني علي

حاديث رواها علماء السنة يف أ ــاملطبوع يف النجف األشرف  ــواخللفاء(  )علي

مجلتها ومن  ، طالبأبي  كتبهم من اخللفاء يف فضل أمري املؤمنني علي بن

املدخل مستقاًل  وقد طبع ، فضله يف  بعض ما رواه عمر عن رسول اهلل

والثانية والثالثة يف النجف  ،األوىل يف طهران :سم آخر ثالث طبعاتبإ

 ةشائن هوقعت فيه أغالط كثري ، يصححهاألشرف، وحيث ان املتصدي لطبعه مل

جعلناه خامتة لكتابنا )علي  ولذلك ،مصادر احلديث وغريه واشتباهات يف تعيني

وطبع صحيحًا حبمد اهلل، وذلك مبساعدة بعض أعالم النجف  ،واخللفاء(

 وكثر يف رجالنا أمثاله. ،األشرف ممن هلم شرف السيادة والفضل زاد اهلل يف شرفه

أخرجناه يف الكتاب املشار اليه ما أخرجه السيد علي الشافعي  ومن مجلة ما

نصب رسول ) :قال ،بسنده عن عمر بن اخلطاب )رض( ،(0)(مودة القربى)يف 

وعاد  ،مواله، اللهم وال من وااله من كنت مواله فعليعلمًا، فقال:  عليًا  اهلل

قال عمر  .يهممن نصره، اللهم أنت شهيدي عل من عاداه، واخذل من خذله،وانصر

لقد  ،يا عمر :قال لي، وكان يف جنيب شاب حسن الوجه طيب الريح :بن اخلطاب

يا  :فقال ،بيدي  عقدًا ال حيله إال منافق، فأخذ رسول اهلل  رسول اهلل عقد

 .(عليإنه ليس من ولد آدم لكنه جربئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلت يف  ،عمر

أبو  ،دين شرف االسالم مفيت الفريقنيالشيخ األجل الفقيه مشس ال وذكر
                                                           

 .349املطبوع يف ينابيع املودة، ص (0)
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احلسني حييى بن احلسن بن احلسني بن علي بن حممد بن البطريق األسدي احللي 

ذكر أحاديث عديدة من  (0)(القرن السادس( يف كتابه )العمدة )الذي هو من علماء

 :ــ  علي بعد أن أخذ بيد ــخم  يف غدير  تتضمن قول النيب ،السنةطرق 

وقول عمر بن  ،(وعاد من عاداه ،هواال اللهم وال من ،مواله اله فعليمن كنت مو)

 .(وموىل كل مؤمن ومؤمنة ،صبحت مواليأ يئًا لكنه) : اخلطاب )رض( لعلي

 ما هذا نصه: ،إيراده األحاديث بعد (3)ثم ذكر ابن البطريق 

 على عشرة أوجه: ( يف اللغة تنقسمفظه )موىلل أن علم)ا

اليه املعاني يف باقي  الذي ترجع ،والعماد ،وهو األصل ْوَلى:اأَل أوهلا:

)موىل(  ومصنفي العربية نصوا على أن لفظة علم أن أهل اللغةااالقسام، ثم 

ومن أشعار  ،وفسروا ذلك يف كتبهم من كتاب اهلل تعاىل (،ىَلْواأَل) :تفيد

و مقدم يف وه ــفإن أبا عبيدة معمر بن املثنى  ،ما من كتاب اهلل العزيزأالعرب، ف

املتضمن تفسري  (2)قد ذكر يف كتابه ــغري مطعون عليه يف معرفتها  ،علم العربية

فَالْيَوْمَ لَا ] :غريب القرآن املعروف بـ)اجملاز( يف سورة احلديد يف تفسري قوله تعاىل
جل  يريد ،(4)[اكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِريُيُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَ

 واستشهد بقول لبيد: ما جاء يف التفسري،على  ،كمامسه هي أوال

                                                           

 .هـ0200املطبوع بإيران سنة  (0)

 .33العمدة : ص (3)

هـ(، وقد 301معمر بن املثنى التيمي )ت: سنة  القرآن ألبي عبيدة، من جماز 334/ص3( أنظر: ج2)

ــ 0230طبع الكتاب مبصر، سنة  لى م، يف جزئني، وكتب يف هامش الصفحة املذكورة ع0923هـ 

قوله: )أوىل بكم( ما هذا لفظه: )كما يف البخاري، ذكره ابن حجر، وقال: وكذا قال أبو عبيدة، ويف 

 (.433/ص3بعض نسخ البخاري: )هو أوىل بكم(، وكذا هو كالم أبي عبيدة أيضًا. )فتح الباري ج

  .03 :( احلديد4)
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ــب    ــرجني حتسـ ــال الفـ ــدت كـ ــهأفغـ  نـ

 

ــا    ــا وأمامهــ ــة خلفهــ ــوىل املخافــ  (0)مــ

 
                                                           

ما نصه: )الفرج: موضع  هذا البيت من معلقة لبيد، وقد ذكر الزوزني يف شرح هذا البيت( 0)

املخافة، والفرج: ما بني قوائم الدواب، فما بني اليدين فرج، واجلمع فروج. وقال ثعلب: ان 

اي أوىل  [مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ] املوىل يف هذا البيت مبعنى: األوىل بالشيء، كقوله تعاىل

 هـ. 0277سنة  ،بريوتعة طبمن  ،(012أنظر شرح املعلقات للزوزني )صبكم(.ــ 

هذا هو: ابو عقيل بن ربيعة بن مالك العامري، أحد الشعراء الفرسان األشراف يف  ولبيد

، ويعد من الصحابة، اجلاهلية، من اهل عالية جند، أدرك االسالم، ووفد على النيب 

وإمنا نظمها  ومن املؤلفة قلوبهم، ومعلقته هي الرابعة يف املعلقات، ومل ينظمها ألمر أو حادثة

بدافع نفسي، فمثل بها يف تصويره أخالقه ومآتيه احلياة البدوية الساذجة والبدوي األبي النفس 

 العالي اهلمة، وكان كرميًا، نذر أن ال تهب الصبا إال حنر واطعم، ومطلع معلقته:
 

 عفــــــــت الــــــــديار حملــــــــها فمقامهــــــــا

 

 مبنــــــــى تأبـــــــــد غوهلــــــــا فرجامهـــــــــا   

 
 

 ، فلم يقل يف اإلسالم إال بيتًا واحدًا، قيل، هو:ترك لبيد الشعر أخريًا وقد
 

 مـــــا عاتـــــب املـــــرء الكـــــريم كنفســـــه    

 

ــاحل    ــيس الصــــ ــلحه اجللــــ ــرء يصــــ  واملــــ

 
 

 هو وقيل:
 

ــا ينتهـــــــــي أجلـــــــــى   احلمـــــــــد هلل ملـــــــ

 

ــرباال    ــالم ســ ــن االســ ــاني مــ ــى كســ  حتــ

 
 

 من قوله قصيدة مطلعها: يستجادومما 
 

ــل   ــال اهلل باطـــ ــا خـــ ــيء مـــ ــل شـــ  أال كـــ

 

ــيم ال حمـــــــــ   ــل نعـــــــ ــلوكـــــــ  ال زائـــــــ

 
 

م، بعناية يوسف ضياء 0331مجعت أشعاره يف ديوان طبعة يف فيينا للمرة االوىل، سنة  وقد

الدين اخلالدي، ثم ترمجت هذه الطبعة اىل األملانية مع تعليقات على نسخ خطية مع ترمجة 

 م.0390حياة الشاعر، وطبعة للمرة الثانية سنة 

هـ، يف أواخر أيام 40لية، وتويف بالكوفة سنة ( يف اجلاه91( سنة، منها )043عمره ) كان

 معاوية، وجتد ترمجته يف اكثر املعاجم، فراجعها.
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 حتريت فلم تدر أخلفها أم أمامها، معناه أوىل باملخافة، يريد أن هذه املطية

 بن مروان:ويقول األخطل يف عبد امللك 
 

ــريش    ــا قـ ــدت فيهـ ــا وجـ ــاألفمـ  مرهـ

 

 وأوفــــى مــــن أبيــــك وأجمــــدا أعــــّف 

ــريه   ــان غـــ  وأورى بزنديـــــه ولـــــو كـــ

 

 غداة اخـتالف النـاس ألـوى وأصـلدا     

 فأصــبحت موالهــا مــن النــاس كلــهم  

 ذ

ــدا     ــاب وحتمـ ــريش أن تهـ ــرى قـ  وأحـ

 
 

وهو خليفة مطاع األمر من حيث اختص باملعنى  ،فخاطبه بلفظ )موىل(

ظنونًا به امليل وال م ،مًا بالتقصري يف علم اللغةوليس أبو عبيدة مته مله،الذي احت

معدود من اخلوارج، وقد شاركه يف مثل ذلك  هو بل  اىل أمري املؤمنني

انه لو علم ان  اّلإ  مري املؤمننيأله اىل  ميل يضًا الأ ، وهوالتفسري ابن قتيبة

يف كتاب )معاني القرآن( يف تفسري  (0)، وقال الفراءلقاله احلق يف غري هذا املعنى

بن القاسم العرب واحد، وقال أبو بكر حممد  إن الولي واملوىل يف لغة اآلية:هذه 

                                                           

الفراء: هو أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي، موىل بين أسد )أو بين ( 0)

ملؤمنني يف منقر( إمام الكوفيني وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب، كان يقال: الفراء أمري ا

هـ وانتقل اىل 044النحو ومن كالم ثعلب: لوال الفراء ما كانت اللغة، ولد بالكوفة سنة 

بغداد، وعهد اليه املأمون برتبية ابنيه، فكان أكثر مقامه بها، فاذا جاء آخر السنة انصرف اىل 

مكة سنة الكوفة فأقام أربعني يومًا يف أهله يوزع عليهم ما مجعه ويربهم، وتويف يف طريق 

هـ، وكان ــ مع تقدمه يف اللغة ــ فقيهًا متكلمًا عاملًا بأيام العرب وأخبارهم عارفًا بالنجوم 317

والطب، مييل اىل االعتزال، له مؤلفات عديدة يف أنواع العلوم، منها كتاب )معاني القرآن( 

اجلزء األول فقط  أماله يف جمالس عامة، كان يف مجلة من حيضرها حنو مثانني قاضيًا، وقد طبعة

م، بتحقيق 0933هـ ــ 0274من هذا الكتاب بالقاهرة مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

( وصل فيه اىل تفسري سورة 319األستاذين أمحد يوسف جناتي وحممد علي النجار يف )ص

 يونس.
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: يف ذكر أقسام )موىل( (،تفسري املشكل يف القرآن)بـاألنباري يف كتابه املعروف 

م األوىل بالشيء، واستشهد على ذلك باآلية املتقد :واملوىل ان املوىل: الولي،

 ذكرها، وببيت لبيد أيضًا:
 

 كـــــانوا مـــــوالي حـــــق يطلبـــــون بـــــه

 

 فـــــأدركوه ومــــــا ملــــــوا وال تعبــــــوا  

 
 

)إمنا موالكم اهلل ورسوله( مكان  :أن يف قراءة عبد اهلل بن مسعود وقد روى

 (: نكحتوقيل) أميا امرأة تزوجت :ويف احلديث ،(0)[إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ]

 .، فنكاحها باطلهابغري إذن موال

والذي هو أوىل الناس بها،  ،وليها :واملعلوم من ذلك أن املراد مبوالها 

وال ميل له اىل  ،وممن ال يطعن عليه يف معرفة ،واألخطل هو أحد شعراء العرب

العباس أبي  عن ، وقد حكىبل هو من املربزين يف علم اللغة ،مذهب اإلسالم

ومثله املوىل، فيجعل الثالث  ،ألحق واألوىلاملربد انه قال: الولي الذي هو ا

 ية وكالم أهلها ال خيفى عليه ذلك.عبارات ملعنى واحد، ومن له أدنى أنس بالعرب

وَضَرَبَ اللّهُ مَثاَلً ] هو مالك الرق، قال اهلل تعاىل: :ــ من أقسام موىل ــ والثاني

واألمر يف  مالكه، :يريد (3)[ءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْالهُرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ الَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْ

 ذلك أشهر من أن حيتاج اىل استشهاد.

 .ــ وقانيةفبكسر التاء املثناة ال ــاملعتق  :والثالث

 .ــ بفتح التاء املثناة الفوقانية ــق املعَت :والرابع

                                                           

  .33: املائدةسورة ( 0)
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يعين  (0)[الِيَ مِن وَرَائِيوَإِننيي خِفْتُ الْمَوَ] ابن العم، قال اهلل تعاىل: :واخلامس

 بين العم، ومنه قول الشاعر:
 

 مهــــاًل بــــين عمنــــا مهــــاًل موالينــــا     

 

ــدفوناً    ــان مــ ــا كــ ــا مــ ــوا بيننــ  ال تنبشــ

 
 

يريد  (3)[وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ] الناصر، قال اهلل تعاىل: والسادس:

 :أي (3)[اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْذَلِكَ بِأَنَّ ] ناصره، وقال تعاىل:

 ال ناصر هلم.

 وحيوز املرياث. ،املتولي لتضمن اجلريرة والسابع:

 احلليف، قال الشاعر: والثامن:
 

ــة   ــوالي قرابــــ ــف ال مــــ ــوالي حلــــ  مــــ

 
 

 اجلار، قال الشاعر: التاسع:
 

ــار وال   نســـبمـــوىل الـــيمني ومـــوىل اجلـ

 
 

 ، والسيد املطاع.االمام العاشر:

إذا تأمل املعنى فيها وجدها راجعة اىل  ،وهذه األقسام التسعة بعد األول

 املعنى األول ومأخوذة منه.

 ون غريه.كان مواله د ،ملا كان أوىل بتدبري عبده من غريه (مالك الرق)ألن  

                                                           

 .3: مريم (0)

  .4 :( التحريم3)

 .00 :دحمم (2)
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 .ك موالهمن غريه كان كذل (ــ بفتح التاء الفوقانية ــاملعتق )و 

ملا كان أوىل مبعتقه يف حتميل جريرته  (ــ بكسر التاء الفوقانية ــاملعتق )و 

 ، كان مواله أيضًا لذلك.وألصق به ممن أعتقه غريه

وأوىل بنصرة ابن عمه  ،ملا كان أوىل باملرياث ممن بعد عن نسبه (ابن العم)و

 ، كان مواله أجل ذلك.من األجنيب

 ، كان من أجل ذلك موىل.صرة فصار بها أوىلملا اختص بالن (الناصر)و 

كان بذلك أوىل ممن  ،ملا ألزم نفسه ما يلزم املعتق (املتولي لتضمن اجلريرة)و

 به أوىل مبرياثه، فكان لذلك موىل.ال يقبل الوالء، وصار 

 ان موىل.فلهذا السبب ك ،حق يف معناه باملتوليال (احلليف)و 

فقة يف عقر ممن بعد عن داره، وأوىل بالش ملا كان أوىل بنصرة جاره (اجلار)و

 داره، فلذلك صار موىل.

ملك ملا كان له من طاعة الرعية وتدبريهم ما مياثل الواجب  (االمام املطاع)و

 الرق كان لذلك موىل.

فصار مجيع املعاني فيما حددناه يرجع اىل معنى الوجه األول الذي هو 

ووصفناه،  ــ يف حقيقته ــ هن صحة معناه فيما ذكرنا، ويكشف ع(األوىل)

 .فليتأمل ذلك ففيه بيان ملن تأمله

وأنها أحد  (األوىل)قد تستعمل مكان  (موىل) فإذا ثبت أن لفظة :فإن قيل

دون أن يكون أراد  أراد بها يوم الغدير  فما الدليل على أن النيب ،حمتمالتها

 ؟بها غري من األقسام اليت يعرب بها عنها
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 : مة بها من قولهوأخذ اقرار األ ،كالم اليت بدأ بذكرهامقدمة ال :قيل له

 ،وحيتمل غريها ،حيتملها  عطف عليها بلفٍظ ثم ،(ألست أوىل منكم بأنفسكم)

دليل على أنه مل يرد بها غري املعنى الذي قررهم عليه من دون أحد حمتمالتها، 

 .هوانه قصد باملعطوف ما هو معطوف علي

ور على معنى خمصوص ثم بلفظ مقص يررم تقوال جيوز أن يرد من احلكي

دون أن يكون بلفظ حيتمله إال ومراده املخصوص الذي ذكره وقرره  يعطف عليه

 .داهأراد بها غريه مما ع

 ،يف موضع كذا يوضح ذلك ويزيده بيانًا لو قال: ألستم تعرفون داري اليت 

داري وقف  قال هلم: فاشهدوا أن ،بلى :فإذا قالوا ،ثم وصفها وذكر حدودها

اليت  (يف الدار)مل جيز أن حيمل قوله  ــوكانت له دور كثرية  ــعلى املساكني 

 ر اليت قررهم على معرفتها ووصفها.وقفها إال على أنها الدا

قال  ،بلى :ألستم تعرفون عبدي فالنًا النوبي؟ فإذا قالوا :وكذلك لو قال

مل  ــله مع ذلك عبيد سواه وكان  ــهلم: فاشهدوا ان عبدي حر لوجه اهلل تعاىل 

ان و ،عتق من قررهم على معرفته دون غريه من عبيده اّلانه أراد إ :جيز ان يقال

 اشرتك مجيعهم يف اسم العبودية.

من كنت ) :بقوله  ما ذكرناه ثبت أن مراد النيبوإذا كان األمر على 

ان يصرف  ومل جيز ،الذي قدم ذكره وقرره (األوىل)( معنى فعلّي مواله ،مواله

 ئر أقسام لفظه )موىل( وما حيتمله.اىل غريه من سا

مبا ثبت أنه موالهم  ،أوىل بالناس من أنفسهم  وذلك يوجب أن عليًا 

بلفظ الكتاب  (أوىل)فثبت أنه  ،وأثبت له القديم تعاىل أنه أوىل بهم من أنفسهم
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ا جتاوز ما حد فلو مل يكن املعنى واحدًا مل ،وثبت انه )موىل( بلفظ نفسه ،العزيز

 لفظ الكتاب العزيز اىل لفظ غريه. له يف

ما ثبت له يف هذا املعنى من غري عدول اىل معنى سواه،   فثبت لعلي 

انا نتصفح مجيع ما حيتمل لفظة )موىل( من األقسام اليت  :ويزيده بيانًا أيضًا

حلالة نظر ما يصح اختصاصه وما جيوز أن يوجبه لغريه يف تلك انيعرب بها عنها و

 مما خيصه ومما ال جيوز أن يوجبه، ومع اعتبارها ال يوجد فيها ما يوجبه ألمري

واالمام والسيد املطاع، وحنن نذكرها مفصاًل على  ،غري األوىل  املؤمنني

 البيان فنقول:

 مل يكن  ن عليًاأل ؛ )أما املالك واملعتق( فال يصح أن يكونا مراده

 .رقه، وال معتقًا ملن أعتقه  مالكًا لرق كل من ملك النيب

ألن احلليف هو  ؛ )وأما احلليف واجلار( فال جيوز أن يكونا مراده

حليفًا ألحد على هذا   املنضوي اىل غريه مينع منه وينصره، ومل يكن النيب

حليفه، وال كان أيضًا يف كل حال جار من هو   الوجه فيكون أمري املؤمنني

فهو فيه جار من هو جاره،  ،نة فمعلوم أنه واحدجاره، فاما منزهلما يف املدي

 وهذا ال فائدة يف ذكره.

ألنه مل يكن ضامن  ؛ امن اجلريرة( فال جيوز أن يكون مراده)وأما ض

ألنه قد  ؛جريرة كل من ضمن جريرته، وال يصح أن يكون قد أوجب ذلك

 خاطب به الكافة ومل يكن ضامن جرائرهم ومستحق مواريثهم.

ملشرتك من   وابن العم( فال يصح أيضًا أن يكونا مراده وأما الناصر)

 فال جيوز من ،عمه الكافة بأنه ناصر من هو ناصره وابن عم من هو ابن

ويقفهم على  ،أن جيمع الناس يف مثل ذلك املقام العظيم الكبري  الرسول



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

313 

وخيربهم مبا هم متيقنوه،  ،ثم يعلمهم ما هم عاملوه ،الرمضاء يف احلر الشديد

علمنا أن مراده ما بقي  ،من هذه األقسام شيئًا  وإذا مل يصح أن يكون مراده

ويصح أن يوجبه ملن أراد، ومل يبق غري  ،منها مما هو واجب له على العباد

فهما على كل حال املراد، ولو مل  ،والسيد املطاع( ،)األوىل :قسمني، وهما

ضمن معنى يستفاد، خرج كالمه عن أن يت  يكونا وال واحد منهما مراده

قدمة ففيه كفاية يف هذا الباب غري مفتقر اىل ذكر امل ،وهذا دليل معتمد فليتأمل

طاع، املوالسيد  ،األوىل : هد بأن أمري املؤمننياملقررة أول الكالم، وهو شا

صحيح )ما قدمنا ذكره من  ــموىل  وإن كان بغري لفظة ــويزيده بيانًا وإيضاحًا 

اجلمع بني )للحميدي ومن كتاب  (اجلمع بني الصحيحني)، ومن كتاب (مسلم

 (داود السجستانيأبي  صحيح)لرزين العبدري، ما ذكره من  (الصحاح الستة

 رسول مقا :أنه قال ،أرقمعن زيد بن  ،، وهو ما رووه(صحيح الرتمذي)و

 وأثنى فحمد اهلل ،بني مكة واملدينة (مخًا)يدعى مباء  يومًا فينا خطيبًا  اهلل

فإمنا أنا بشر يوشك أن  ،أما بعد أال أيها الناس ووعظ وذكر ثم قال: ،ليهع

اوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى  :وأنا تارك فيكم الثقلني ،يأتيين رسول ربي فأجيب

 ورغب كتاب اهلل على  فحث .، واستمسكوا بهفخذوا بكتاب اهلل ،روالنو

ل بييت، أذكركم اهلل يف أهوأهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت،  فيه ثم قال:

  بيته وبأهل ةفأوصى بكتاب اهلل تعاىل دفعة واحد .أذكركم اهلل يف أهل بييت

 ،ثالث دفعات، ومل يرد يف التأكيد بالوصية بهم إال ألنهم حفظة الكتاب

ثم ، ة بهم وبالكتاب العزيزيه غريهم، فثبت الوصاميعلواملرتمجون عنه مبا ال 

 .احلوض لن يفرتقا حتى يردا علّيحبالن ممدودان  : قال

ثم وعظ  ،انه نعى اليهم نفسه (وصية)  ويدل على أن ذلك كان منه
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 (0)[كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ] :وذكر، وقال اهلل تعاىل

ن ذكر لفظه )موىل( يف قد قصد االعراض ع ــخرب الغدير  ــوإن كان الراوي هلذا 

 ،وأوجب للطاعة والسيادة ،وأجلى يف البيان ،فقد أتى بأوضح منها ،اخلرب

 .وألزم للوصية

)موىل( استحقاق االمامة ووالء األمة  بلفظةومما يؤيد ما قلناه من انه أراد 

هنيئًا لك يا ناه من قول عمر بن اخلطاب: ما ذكر ،ه من سائر األقسامادون ما عد

 صبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.أ ،البطأبي  بن

مواله ومن ليس  ومن كان مؤمنًا فعلي ،حقاق الوالءفدل بالتهنئة على است 

مل يكن   خلروجه عن دائرة اإلسالم، فإن عليًا ،مبؤمن فال حاجة لذكره

أدل دليل على  وشهادة عمر بذلك، وهذا ، ع شرط النيبضمواله ملو

، (العمدة)البطريق يف كتابه انتهى ما ذكره ابن  اىل هنا .(صحة ما ذكرناه

 .فراجعه

سنة  :ت)  وللشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي

يوم   رسالة يف حتقيق معنى لفظ )موىل( الوارد يف حديث النيب ،(هـ402

طبعت ضمن رسائله  ،هاشم من املتكلمنيأبي  رد بها البهشمية أصحاب ،الغدير

وحرّي بطاليب احلقيقة  ،كالمية يف النجف األشرف، وهي رسالة نفيسةال

 مراجعتها.

ومما أخرجناه أيضًا يف خامتة كتابنا )علي واخللفاء(، احلديث الذي أخرجه 

أمحد مجاعة من علماء السنة، ومن مجلتهم اخلطيب املوفق حممد بن 

                                                           

 .031 :البقرةسورة ( 0)
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احلديث هذا بسنده عن عمر بن اخلطاب، وصدر  (0)(املناقب)اخلوارزمي يف 

 مة؟ما ترى يف طالق اأَل :فقاال له ،جاء رجالن اىل عمر) :نصه: قال

 مة؟ما ترى يف طالق اأَل :فقال له ،فقام )عمر( اىل حلقة فيها رجل أصلع

 : اثنتان.فالتفت عمر إليهما فقال .ــبيده  ــاثنتان  :فقال

 فجئت ،فسألناك عن طالق األمة ،وأنت اخلليفة ،جئناك :فقال له أحدهما

 اىل رجل فسألته، فواهلل ما كلمك.

إني مسعت  ،طالبأبي  فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن

وزن و ،لو ان السماوات واألرض وضعت يف كفة ميزان :يقول  رسول اهلل

 .(إميان علي لرجح إميان علي على السموات واألرض

عن عمر بن  ،ديثأخرج مجاعة من علماء السنة هذا احل قال املؤلف:

 ، وألفاظهم خمتلفة وإليك بعضها: فضل أمري املؤمنني يف اخلطاب

 عن) :قال ،قربىنقاًل من املودة السابعة من مودة ال (3)(ينابيع املودة)يف 

أتى عمر بن اخلطاب رجالن  قال: ،عن جده ،يبد جويشفة بن مرة الععبداهلل

ما  ،يا أصلع :صلع، فقالأرجل  مة، فانتهى اىل حلقه فيهافسأاله عن طالق اأَل

ترى يف طالق األمة؟ فأشار بالسبابة واليت يليها، فالتفت ابن اخلطاب اليهما 

 ما تقدم عن اخلوارزمي من قوله: ندوزي أو الطابع هناق)أسقط ال ،اثنان :وقال

فجئت اىل  ،فسألناك عن طالق األمة ،جئناك وأنت اخلليفة :فقال له أحدهما

، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ وذكر بقية هلل ما كلمكفوا ،رجل فسألته

أشهد لقد مسعت  ،طالبأبي  ذا علي بنه :: فقال هلما عمرفقال ،(احلديث
                                                           

 .02لفصل ا، 73ص (0)
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 ،ميان أهل السموات واألرض وضع يف كفةإلو أن  يقول:  رسول اهلل

 .(طالبأبي  علي بنميان إلرجح  ،ميان علي يف كفةإووضع 

رك صدر وت ،احلديث (0)(كنز العمال)تقي احلنفي يف لي املأخرج ع قال املؤلف:

 لو : اهلل قال رسول) قال:  لفظ النيب تابه إاّلاحلديث ألنه مل يذكر يف ك

وإميان علي يف كفة لرجح إميان  ،أن السماوات واألرض موضوعتان يف كفة

 عن ابن عمر(. ،الديلمي .علي

ومل يذكر  ،(3) (العقبىذخائر )احلديث العالمة احملب الطربي يف  وأخرج

 احلديث، وفيه اختالف، وهذا نصه: صدر

  أنه قال: أشهد على رسول اهلل ،وعن عمر بن اخلطاب  وقال:)

 ،السماوات السبع واألرضني السبع وضعت يف كفةلو ان  :لسمعته وهو يقول

، (املوافقة)خّرجه ابن السمان يف . ، لرجح إميان عليووضع إميان علي يف كفة

 .((املشيخة البغدادية)افظ السلفي يف واحل

اخلوارزمي اللفظ الثاني للحديث أمحد اخلطيب املوفق حممد بن  وأخرج

مهذب األئمة أبو املظفر عبد امللك بن  أنبأني): وقال وفيه اختالف، ،بسنده

بن عبد أمحد أبو سعيد  ، حدثين(اجازة)نزيل بغداد  ،علي بن حممد اهلمداني

أبو احلسن  ، حدثين(إذنًا)بن حممد  أبو حممد احلسن ربني، أخاجلبار الصرييف

، بن حممد بن سعيد الكويفأمحد  ، حدثينينعلي بن عمر بن مهدي الدارقط

، عن مد بن حكيمحم( جعفر بن )حدثين ،علي بن احلسني التيملي حدثين

، عن عن جده إبراهيم بن عبد احلميد، عن رقبة بن مصقلة العبدي، عن أبيه،
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لو أن  :مسعته وهو يقول  خلطاب، قال: أشهد على رسول اهللعمر بن ا

ي وضعت يف كفة ميزان، ووضع إميان عل ،واألرضني السبع ،السماوات السبع

 .(إميان علي لرجحطالب يف كفة ميزان، أبي  بن

 

 احلديث السادس بعد املائة

 بسنده ،(0)(فرائد السمطني)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف  أخرج

وال  ،ألقولن قواًل مل يقله أحد قبلي :مسعت عليًا يقول) :قال ،حنانعن 

ووزير نيب  ،وأخو رسول اهلل ،يقوله أحد بعدي إال كذاب، أنا عبد اهلل

 .(وأنا خري الوصيني ،نكحت سيدة نساء هذه األمة ،الرمحة

 

 احلديث السابع بعد املائة

نقاًل من  (3)(ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف كتابه  أخرج 

سلمان الفارسي  مّر) :قال ،بسنده عن ابن عمر ،املودة السابعة من مودة القربى

لو شئت  :وفينا رجل يقول ،وحنن جلوس يف حلقة ،وهو يريد أن يعود رجاًل

بكر أبي  ضل من هذين الرجلنيوأف ،م بأفضل هذه األمة بعد نبيهاألنبأتك

أما واهلل لو شئت ألنبأتكم بأفضل هذه األمة بعد  :فقال ،وعمر، فسئل سلمان

يا  :فقيل له ،بكر وعمر، ثم مضى سلمانأبي  وأفضل من هذين الرجلني ،نبيها

وهو يف غمرات   دخلت على رسول اهلل :ت؟ قاللما ق ،أبا عبد اهلل

أتدري من  ،يا سلمان :هل أوصيت؟ قال ،يارسول اهلل :فقلت ،املوت

آدم كان وصيه شيث، وكان أفضل  قال: .ورسوله أعلم اهلل :؟ قلتاألوصياء
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، من ولده، وكان وصي نوح سام، وكان أفضل من تركه بعده من تركه بعده

وكان أفضل من تركه بعده، وكان وصي عيسى  ،وكان وصي موسى يوشع

وهو  ،مشعون بن قزحيا، وكان أفضل من تركه بعده، واني أوصيت اىل علي

 .(من بعديأفضل من أتركه 

 تقدمت أحاديث عديدة مبعناه ومل يكن فيها هذا التفصيل، قال املؤلف:

وكان وصيه أفضل من كان  ،ويظهر من هذا اخلرب أن كل نيب كان له وصي

ألنه أفضل من بقي بعدي،  ؛يف آخر إني جعلت وصيي عليًا  بعده، وصرح

 اتهاجلأفضل األمة من مجيع   بأن عليًا حوقد مّرت أحاديث عديدة تصر

جعله وصيًا له بأمر من اهلل   والنسبية، وقد مّر أن النيب ،احلسبية :الكمالية

وَمَا ]، ال بيد خلقه ،ألن اختيار النيب الوصي واالمام بيد اهلل ؛ال باختيار نفسه

 . (0)[ةُكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ

 

 احلديث الثامن بعد املائة
 

  علي بسنده عن ،(3)(ينابيع املودة)مان احلنفي يف يسلالشيخ  أخرج

من أحب أن يركب سفينة النجاة، ويتمسك  نه قال:أ  اىل النيب (رفعه)

ه، ووليعاد عد ،بالعروة الوثقى، ويعتصم حببل اهلل املتني فليوال عليًا بعدي

فإنهم خلفائي، وأوصيائي، وحجج اهلل على  ،من ولده باألئمة اهلداة وليأمت

خلقه بعدي، وسادات أميت،وقادات األتقياء اىل اجلنة، حزبهم حزبي، وحزبي 

 .(حزب اهلل، وحزب أعدائهم حزب الشيطان
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كحديث ،ملضامني أحاديث عديدة هذا احلديث الشريف حاٍو قال املؤلف:

أكثرها وهي األحاديث اليت  السفينة، وحديث الثقلني، وأحاديث أخرى تقدم

 ،وحجج اهلل على خلقه بعده ،وخلفائه ، تتضمن لبيان أوصياء النيب

وقادات أوليائه، وتعيني حزب اهلل الغالبني، وهم حممد وآله  ،دات بريتهاوس

  عليهم أمجعني.صلى اهلل 

بن حممد احلمويين الشافعي حديثًا مفصاًل يتضمن حديث وقد أخرج إبراهيم 

وقد تقدم لفظه يف احلديث احلادي عشر  ي احلنفي مع إضافات كثرية،القندوز

 فإن فيه الغاية القصوى. ،فراجعه ،39صمن كتابنا هذا ،

 

 احلديث التاسع بعد املائة
 

، (املناقب)من  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالمة الشيخ الع أخرج

 ، طالبأبي  أمري املؤمنني علي بن عن جده ،عن أبيه بسنده عن علي بن احلسني،

ونهاكم عن معصييت،  ،إن اهلل قد فرض عليكم طاعيت:  قال رسول اهلل) :قال

وهو وصيي ووارثي، وهو  ونهاكم عن معصيته، ،وفرض عليكم طاعة علي بعدي

وبغضه كفر، حمبه حميب، ومبغضه مبغضي، وهو موىل من  ،حبه إميان ،مين وأنا منه

 .(موىل كل مسلم ومسلمة، وأنا وهو أبوا هذه االمة أنا مواله، وأنا

هذا احلديث الشريف مضامينه واضحة صحيحة ال حتتاج اىل  قال املؤلف:

 بيان، ووجوب األخذ به ال حيتاج اىل برهان، وقد ورد مضمونه يف اآلية املباركة

 .(3)[أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ]
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 .كذلفقد تقدم ما يثبت  ،(وهو وصيي ووارثي:) قولهما أو

 أيضًا أحاديث كثرية تتضمن معناه. فقد تقدمت ،(وهو مين وأنا منه):  وقوله

فقد وردت فيه أحاديث كثرية  (،حبه إميان وبغضه كفر): وأما قوله

كتاب  للطرباني وهو (املعجم الكبري)نقاًل عن  ،(0)(كنز العمال)ما يف  :منها

عمار بن  عن (،تاريخ ابن عساكر)ففيه ويف  ،مجيع أحاديثه صحيحة باعرتافه

بوالية  ،من آمن بي وصدقين أوصي : قال رسول اهلل) قال:  ياسر

طالب، فمن تواله فقد توالني، ومن توالني فقد توىل اهلل، ومن أبي  علي بن

ومن  ،أبغضينومن أبغضه فقد  ،ومن أحبين فقد أحب اهلل ،حبينأأحبه فقد 

 .()وبغض اهلل كفر(أبغضين فقد أبغض اهلل عز وجل 

سئل ) :قال ،بسنده عن األصبغ ،للخوارزمي احلنفي (3)(املناقب)ويف  

مسعت رسول  :فقال ،وفاطمة  طالبأبي  سلمان الفارسي عن علي بن

وكبريكم  ،فإنه موالكم فأحبوه ،طالبأبي  عليكم بعلي بن :يقول  اهلل

 ،عاكم فأجيبوهوإذا د ،وقائدكم اىل اجلنة فعززوه ،املكم فأكرموهوع ،فاتبعوه

ما قلت لكم يف علي  ،وأكرموه بكراميت ،وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه كحيب

 إال ما أمرني به ربي جلت عظمته.
 

 احلديث العاشر بعد املائة
 

 ،(2)(ينابيع املودة)في يف احلن سليمان القندوزيشيخ االسالم الشيخ  أخرج
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عن أمري  ،عن آبائه ،عن جعفر الصادق ،بسنده عن األعمش (املناقب)ن م

 ،أنت أخي ،يا علي : قال رسول اهلل) قال: ، املؤمنني علي

أنا وأنت واألئمة  ،ي، حمبك حميب، ومبغضك مبغضي، يا علييووص ،ووارثي

ومن  ،وملوك يف اآلخرة، من عرفنا فقد عرف اهلل ،من ولدك سادات يف الدنيا

 .(رنا فقد أنكر اهلل عز وجلأنك

الباب احلادي واألربعني من  سليمان القندوزياختذ الشيخ  قال املؤلف:

أبي  وأورد فيه أحاديث عديدة يف أن لعلي أمري املؤمنني علي بن(، ينابيع املودة)

 حق الوالد على ولده وقال:  طالب

عن جابر بن عبد  ،(0)(املناقب)اخلوارزمي بثالثة طرق يف كتابه  املوفق أخرج)

 اهلل  قال رسول قالوا: ،أيوب األنصاريأبي  وعن ،راهلل، وعن عمار بن ياس

 .(على ولده دحق الوال ،حق علي على املسلمني :

وابن عمه   حديثًا فيه تصريح بأنه (3)(ينابيع املودة)وأخرج القندوزي يف  

وإليك بعضه  احلديث،وقد تقدم  .طالب أبوا هذه األمةأبي  أمري املؤمنني علي بن

 أب هلذه األمة املرحومة:  املناسب للموضوع الذي حنن بصدده من أنه

عن سيد الشهداء احلسني بن  ،سعيد بن عقيصاأبي  عن (املناقب)ويف )قال: 

وأنا  ،أنت أخي ،يا علي : قال رسول اهلل قال: ،عن أبيه،علي

أنا وأنت أبوا هذه االمة، تبى لمإمامة، وأنت اجمل ،أخوك، أنا املصطفى للنبوة

أتباعي، وأولياؤك أوليائي،  أتباعك ،وأبو ولدي ،ووارثي ،وأنت وصيي
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وأعداؤك أعدائي، وأنت صاحيب على احلوض، وصاحيب يف املقام احملمود، 

 احلديث. .(كما أنت صاحب لوائي يف الدنيا ،وصاحب لوائي يف اآلخرة
 

 احلديث احلادي عشر بعد املائة

، (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيسالم الشيخ شيخ اال أخرج

مسعت  ليحيى بن عبد الرمحن األنصاري قال: (االصابة)يف )وقال ما نصه: 

كتب اهلل له األمن  ،من أحب عليًا يف حمياه ومماتهيقول:   رسول اهلل

 .(واالميان

 بند عن حممد بن عبيده بن حمم)وقال:  (،املناقب)وأخرج أيضًا من 

 قال: ،جده عمارأبي  عن ،جده عن ،حيدث عن أبيه ،عمار بن ياسر

آخذًا بيد   يقول: رأيت رسول اهلل ،مسعت أبا ذر جندب بن جنادة

ووزيري، وأميين،  ،ووصيي ،وصفيي ،خيأأنت  ،يا علي فيقول: ،علي

مكانك مين مكان هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي، من مات وهو 

ومن مات وهو يبغضك مل يكن  ،عز وجل له باألمن واالميان حيبك ختم اهلل

 .(له نصيب من االسالم

  أمته املرحومة بعبارات خمتلفة بأن عليًا  أخرب النيب قال املؤلف:

 وقد منه كهارون من موسى.  وأمينه، وأنه ،ووزيره ،ووصيه ،أخوه

 مت أحاديث عديدة تثبت هذه األمور.تقد

وهو حيبك ختم اهلل عز وجل له باألمن  من مات) : وأما قوله

كثرية  فقد وردت يف كتب علماء السنة وعلماء االمامية أحاديث (،...واالميان
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تثبت هذا املطلوب، واليك بعض ما رواه علماء السنة يف كتبهم املعتربة يف حب 

 وآثاره يف الدنيا واآلخرة:  علي

 :قال ،أنس بن مالكأخرج بسنده عن  ،(0)مناقب اخلوارزمي احلنفيففي 

ال  ،وبغضه سيئة ،ال تضر معها سيئة ،حب علي حسنة:  قال رسول اهلل)

 .(تنفع معها حسنة

قال ) عن ابن عمر قال: ،عن نافع ،مالك بن أنسبسنده عن  (3)وفيه أيضًا

 ،وقيامه ،وصيامه ،من أحب عليًا قبل اهلل منه صالته : رسول اهلل

يًا أعطاه اهلل بكل عرق يف بدنه مدينة يف تجاب دعاءه، أال ومن أحب علسوا

والصراط، أال ومن  ،وامليزان ،اجلنة، أال ومن أحب آل حممد أمن من احلساب

مات على حب آل حممد فأنا كفيله باجلنة مع االنبياء، ومن أبغض آل حممد جاء 

 .(توبًا بني عينيه آيس من رمحة اهللكيوم القيامة م

 ــ يف املنام  رأيت رسول اهلل :قال ،أنس أخرج بسنده عن( 2)وفيه أيضًا

يا  :فقال ــ هادة ملا سأله أمري املؤمننيشوذلك بعد ما أصيب بالربص لرتكه ال

طالب حتى أبي  ما محلك على أن ال تؤدي ما مسعت مين يف علي بن ،أنس

طالب لك ما مشمت رائحة اجلنة أبي  أدركتك العقوبة، ولوال استغفار علي بن

وحمبيهم السابقون  ،طالب وذريتهأبي  كن انشر يف بقية عمرك أن علي بنأبدًا، ول

 ،واحلسن ،ومحزة ،جعفر :وهم جريان اهلل، وأولياء اهلل ،األولون اىل اجلنة

 .(ال خيشى يوم القيامة من أحبه ،واحلسني، وأما علي فهو الصديق األكرب
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: صلى بنا الق ،علقمة موىل بين هاشمأبي  نده عنأخرج بس (0)وفيه أيضًا

، رأيت البارحة ــ معاشر أصحابي)وقال:  ،ليناإثم التفت  ،الصبح  النيب

طالب وبني أبي  وأخي جعفر بن ،بن عبد املطلب عمي محزة ي يف املنام ــأ

فتحول  ،وأكال ساعة ،ثم حتول النبق عنبًا ،فأكال ساعة ،أيديهما طبق من نبق

ي األعمال أ ،بأبي أنتما :فقلت ،وأكال ساعة، فدنوت منهما ،العنب رطبًا

وجدنا أفضل األعمال الصالة  ،وجدمتا أفضل؟ قاال: فديناك باآلباء واألمهات

 .(طالبأبي  عليك، وسقي املاء، وحب علي بن

حممد بن القاسم بن جعفر بن حممد بن أبي  أخرج بسنده عن (3)وفيه أيضًا

و جعفر حممد بن أب ، حدثين طالبأبي  عبد اهلل بن حممد بن عمر بن علي

، عن أبيه احلسني بن علي علي الباقر، عن أبيه علي بن احلسني سيد العابدين

يقول: من أحب أن حييى حياتي   مسعت جدي رسول اهلل) الشهيد قال:

طالب وذريته أبي  فليتول علي بن ،وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وعدني ربي

فانهم لن  ،الدجى من بعديومصابيح  ،أئمة اهلدى ،وأهل بيته الطاهرين

 .(خيرجوكم من باب اهلدى اىل باب الضاللة

 (رضوان اهلل عليهم)أخرج علماء السنة وعلماء االمامية  قال املؤلف:

 :أحاديث كثرية مبضمون احلديث املذكور، واليك بعض ما رواه علماء السنة

 ،أرقمبسنده عن زيد بن  ،للحاكم الشافعي (2)(مستدرك الصحيحني)يف 

ويسكن  ،موتي وميوت ،يريد أن حييى حياتي من : قال رسول اهلل) قال:

                                                           

 .44ص (0)

 املصدر نفسه. (3)
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طالب، فانه لن خيرجكم من أبي  فليتول علي بن ،اخللد اليت وعدني ربيجنة 

هذا حديث صحيح االسناد  :(ثم قال احلاكم) .ولن يدخلكم يف ضاللة ،هدى

 ومسلم. ،أي البخاري (.ومل خيرجاه

أن هذا احلديث وأمثاله صحيح باصطالح علماء  قد ذكرنا مرارًا قال املؤلف:

 :من أهل السنةالرجال 

، فانه صرح يف كتابه (الصواعق احملرقة)مي مؤلف ابن حجر اهليت :ومنهم

 ،واألصوليون ،الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء) :(0)(...)تطهري اجلنان واللسان

 فضائل أن احلديث الضعيف حجة يف املناقب، كما أنه حجة يف واحلفاظ

فعليه ال يضر تضعيف من ال خربة له بعلم احلديث له، هذا على  ،(األعمال

وأمثاله بصحة  ،ح مثل احلاكمفكيف وقد صّر ،فرض ضعف احلديث املذكورة

 . احلديث املروي يف فضائل أهل البيت

الذي مجيع  ــللطرباني  (املعجم الكبري)أخرج نقاًل عن  ،(3)(كنز العمال)ويف 

 ،أرقمعن زيد بن ): وقال ،وعن مستدرك احلاكم ،ــصحيحة بتصرحيه أحاديثه 

 ،موتي )ميتيت( وميوت ،من أحب ان حييى حياتي:  قال رسول اهلل :قال

 ــفان ربي عز وجل غرس قضبانها بيده  ــ ،ويسكن جنة اخللد اليت وعدني ربي

فانه لن خيرجكم من هدى، ولن يدخلكم يف  ،طالبأبي  فليتول علي بن

وهو  ،أرقمعن زيد بن  ،وأبو نعيم يف فضائل الصحابة ،ك ،طب .(اللةض

 .(3377احلديث الـ)

                                                           

، وكتاب تطهري اجلنان طبع بهامش الصواعق احملرقة، طبع مصر سنة 32هامش ص (0)

 هـ.0213

 .033ص/2ج (3)
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من  : قال رسول اهلل) قال: ،بن مطرفبسنده عن زياد  (0)وفيه أيضًا

قضبانًا  ــويدخل اجلنة اليت وعدني ربي  ،وميوت ميتيت ،أحب أن حييى حياتي

ول عليًا وذريته من بعده، فانهم فليت ــوهي جنة اخللد  ،من قضبانها غرسه بيده

 ،من مطري .(لن خيرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم يف باب ضاللة

 وابن مندة. ،وابن شاهني ،والباوردي

عن ابن  (،سنن الرافعي)ي، وعن للطربان (املعجم الكبري)عن  (3)وفيه أيضًا

 ،وميوت مماتي ،حييى حياتي : من سره أن قال رسول اهلل) قال: ،عباس

 فليوال عليًا من بعدي، وليوال وليه، ،ــ  غرسها ربيــ  ويسكن جنة عدن

ورزقوا فهمي  خلقوا من طينيت، ،وليقتد بأهل بييت من بعدي، فانهم عرتتي

القاطعني فيهم صليت، ال أناهلم  ،وعلمي، فويل للمكذبني بفضلهم من أميت

 .عن ابن عباس ،والرافعي ،طب .(شفاعيتاهلل 

مع اختالف يسري يف بعض  ،(2) (حلية األولياء)م يف ينع وأخرج ذلك أبو

 ألفاظه.

 قال: ، بسنده عن علي (،عساكر تاريخ ابن)نقاًل عن  (4)وفيه أيضًا

ن االسالم عريان لباسه التقوى، ورياشه إ ،يا علي : قال رسول اهلل)

ومالكه العمل الصاحل، وأساس  اهلدى، وزينته احلياء، وعماده الورع،

 .(م حيب وحب أهل بييتاالسال

                                                           

 .(3373حلديث )، ا033ص (0)
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عن علي كرم  ،املغريةأبي  عن (،مسند أمحد)يف ): قال (0)(ينابيع املودة)ويف 

فوجدني يف حائط نائمًا، فركضين   طلبين رسول اهللاهلل وجهه، قال: 

تقاتل على سنيت،  ،وأبو ولدي ،أنت أخي ،َكَيِضقم، واهلل ألْر :فقال ،برجله

ومن مات على عهدك فقد قضى حنبه،  ،اهللومن مات على عهدي فهو يف كنز 

ومن مات حببك بعد موتك خيتم اهلل له باألمن واالميان، ما طلعت مشس او 

 .(غربت

 ،عن ابن عباس (2) ()املناقبي يف أخرج بسنده عن اخلوارزم (3)فيه أيضًاو

طالب ملا أبي  بنلو اجتمع الناس على حب علي :  قال رسول اهلل) قال:

 .(ارخلق اهلل الن

:  اهلل قال رسول) قال: ،وفق عن ابن عباس امل جأخر وفيه أيضًا

 ،يف القرآن (4)[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] ما مثلك يف الناس إال كمثل سورة ،يا علي

من قرأها مرة فكأمنا قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتني فكأمنا قرأ ثلثي 

 ،رآن كله، وكذا أنت يا عليالقرآن، ومن قرأها ثالث مرات فكأمنا قرأ الق

ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ  ،من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث االميان

ثلثي االميان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد مجع االميان كله، والذي 

ب اهلل لو أحبك أهل األرض كما حيبك أهل السماء ملا عّذ ،بعثين باحلق نبيًا

 (.أحدًا منهم بالنار

                                                           

 .034ص (0)
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قال ) قال: ،عن جابر بن عبد اهلل ،اخلوارزمي أخرج املوفق (0)يضًاوفيه أ

 ، ثم تالإن من أحبك وتوالك أسكنه اهلل اجلنة معنا ،يا علي : رسول اهلل

 .(3)[إِنَّ الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ]

أخرج ) قال: ،مي الشافعيحجر اهليتالبن  (2)(الصواعق احملرقة) ويف

 ،ال يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه :قال  أنه ،وغريه ،البيهقي

ويكون أهلي أحب اليه من أهله، وتكون  وتكون عرتتي أحب اليه من عرتته،

 .(ذاتي أحب اليه من ذاته

 ال حيبنا أهل البيت قال: ، أنه ،روى احملب الطربي)قال:  (4)وفيه أيضًا

 .(وال يبغضنا إال منافق شقي ،إال مؤمن تقي

ليه وما يرتتب ع ، هذا بعض ما روي يف حب أهل البيت قال املؤلف:

 .من اآلثار يف الدنيا واآلخرة

فهي  ،روي من األحاديث املعتربة يف النهي عن عدواتهم وبغضهم ما وأما

يف كتب وعلماء االمامية، واليك بعض ما روي  ،كثرية رواها علماء السنة

 علماء السنة:

  صح أنه) قال:البن حجر اهليتمي الشافعي،  (3)(الصواعق احملرقة)ففي

 .(ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله اهلل النار ،والذي نفسي بيدهقال: 

                                                           

 .023ص (0)

 .33ــ  34: ( القمر3)
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من أبغض أهل البيت : قال  أنه ،وغريه بن حنبلأمحد وروى )قال: 

 .(فهو منافق

 .(ض أحدًا من أهل بييت حرم شفاعيتمن أبغ قال: ، أنه ومرَّ)قال: 

 ،من أبغضنا أهل البيت حشره اهلل يهوديًا: قال ، أنهقال: ويف رواية 

 .(وإن شهد أن ال إله إال اهلل

إني سألت اهلل  ،يا بين عبد املطلبقال:  ، وصح أنه) :قال ،(0)وفيه أيضًا

م، وسألت اهلل وأن يهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلك ،أن يثبت قائمكم :لكم ثالثًا

بني  ــ أي: صف قدميه ــ، فلو أن رجاًل صفن رمحاء ،جنباء ،أن جيعلكم كرماء

 دخل  ثم لقى اهلل وهو يبغض آل بيت حممد ،فصلى وصام ،الركن واملقام

 .(النار

خرج )قال:  ،عن ابن عباس ،لعلي املتقي احلنفي (3)(كنز العمال)ويف 

أال من أبغض هذا فقد فقال:  ،ومقابضًا على يد علي ذات ي  رسول اهلل

 .(أبغض اهلل ورسوله، ومن أحب هذا فقد أحب اهلل ورسوله

قال )انه قال:  ،بسنده عن سلمان (،مستدرك احلاكم)نقاًل عن  (2)وفيه أيضًا

 .(ومن أبغض عليًا فقد أبغضين ،حبينأمن أحب عليًا فقد :  رسول اهلل

 (،تاريخ ابن عساكر)و ،للطرباني (املعجم الكبري)نقاًل عن  (4)وفيه أيضًا

 قال: ،هعن جد ،عن أبيه ،عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسرأبي  بسنديهما عن
                                                           

 .042ص (0)

 .290ص/2ج (3)

 .033ص/2ج (2)

 .034ص/2ج (4)



  علي والوصية

 

330 

أبي  بوالية علي بن ،وصدقين ،أوصي من آمن بي:  قال رسول اهلل)

 ،طالب، فمن تواله توالني، ومن توالني فقد توىل اهلل، ومن أحبه فقد أحبين

فقد أبغض  ومن أبغضين ،أبغضه فقد أبغضين ومن أحبين فقد أحب اهلل، ومن

 (.اهلل عز وجل
 

 احلديث الثاني عشر بعد املائة
 

 (3) ()ينابيع املودةيف  (0)احلنفي سليمان القندوزيأخرج شيخ االسالم الشيخ 

 ،عن آبائه ،عن أبيه ،عن علي الرضا ،عن علي بن احلسني (املناقب)نقاًل عن 

 ،فقال: أيها الناس ،خطبنا  سول اهللن رإ) قال: ، عن أمري املؤمنني

فضل شهر  وذكر) ،واملغفرة ،والرمحة ،ل اليكم شهر اهلل بالربكةبانه قد أق

أبكي ملا  ،يا علي قال: ؟ما يبكيك ،يا رسول اهلل :كى، فقلتثم ب ،(رمضان

وقد انبعث أشقى  ،ني بك وأنت تريد أن تصليأتحل منك يف هذا الشهر، كْسُي

يضربك ضربة على رأسك فيخضب  ،شقيق عاقر ناقة صاحل ،يناألولني واآلخر

يف سالمة  :وذلك يف سالمة من ديين؟ قال ،يا رسول اهلل :بها حليتك، فقلت

من  ،يا علي : : هذا من مواطن البشرى والشكر، ثم قالقلت .من دينك

ألنك مين  ،ك فقد سبينقتلك فقد قتلين،ومن أبغضك فقد أبغضين، ومن سّب

ارك وتعاىل خلقين بحك من روحي، وطينتك من طينيت، وإن اهلل تكنفسي، رو

 ،واختارك لالمامة ،وةبوخلقك من نوره، واصطفاني واصطفاك، فاختارني للن
                                                           

هو: ابن خواجة كالن احلسيين القندوزي البلخي، املسمى بـ)عبد القادر(، احلنفي املذهب، ( 0)

هـ، وله مؤلفات منها:)ينابيع 0392هـ، وتويف سنة 0331والنقشبندي املشرب، ولد سنة 

 هـ.0213، وسنة 0210املودة( طبعة مرتني باالستانة سنة 

 .32ص (3)
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وأبو  ،ووارثي ،أنت وصيي ،فقد أنكر نبوتي، يا علي ،نكر إمامتكأفمن 

 وةونهيك نهيي، أقسم باهلل الذي بعثين بالنب ولدي، وزوج ابنيت، أمرك امري،

وجعلين خري الربية، إنك حلجة اهلل على خلقه، وأمينه على سره، وخليفة اهلل 

 (.على عباده

واالمامية يف كتبهم  ،هذا حديث شريف أخرجه علماء السنة قال املؤلف:

فيما أخرب،   وقد صدق ،مبا جيري على ابن عمه  املعتربة، وقد أخرب فيه

ك يف كتبهم، هذا بالنسبة اىل قضية وقد كتب املؤرخون ذل ووقع ذلك كما أخرب،

فقد وردت فيه أخبار كثرية يف كتب  ،نه يف هذا احلديث الشريفقتله، وأما بقية ما بّي

الفريقني، وقد تقدم ما يثبت ذلك كله من كتب علماء السنة، وفيها الكفاية ملن اراد 

ح دينه ويتبعه يف اصال ،ليعمل به  االطالع والعلم واملعرفة مبا جاء به النيب

ن بّي وهو الذي ،ن ألمته املرحومة تكاليفهمأدى واجبه وبّي  ودنياه، فإن النيب

ليه يف أمر معادهم ومعاشهم، وقرأ عليهم يف إهلم إمتام دينه وإكمال ما حيتاجون 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ]: عز وجل قال اهلل) وقال:، ذلك قرآنا نزل عليه من ربه

 (.املخالفونفال عذر بعد هذا البيان، فليحذر  اآلية، (0)[مْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيوَأَتْمَ

 

 احلديث الثالث عشر بعد املائة

 يف) وقال: ،(3)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيأخرج الشيخ 

 ،د اهلل األنصاري عن جابر بن عب ، املكيريالزبأبي  باالسناد عن (،املناقب)

واختارني، وجعلين  ،إن اهلل تبارك وتعاىل اصطفاني:  ال رسول اهللق قال:

                                                           

 .2 :املائدة (0)
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موسى اىل  إنك أرسلت ،إهلي وسيدي:سيد الكتب، فقلت  رسواًل، وأنزل علّي

يشد به عضده، ويصدق به  ،فسألك أن جتعل معه أخاه هارون وزيرًا ،فرعون

شد به أن جتعل لي من اهلي وزيرًا ت ،وإهلي ،قوله، وإني أسألك يا سيدي

فاجعل لي عليًا وزيرًا وأخًا، واجعل الشجاعة يف قلبه، وألبسه اهليبة  ،عضدي

وإني  ،على عدوه، وهو أول من آمن بي وصدقين، وأول من وحد اهلل معي

سألت ذلك ربي عز وجل فأعطانيه، فهو سيد األوصياء، اللحوق به سعادة، 

جته الصديقة ووز ،مسيواملوت يف طاعته شهادة،وامسه يف التوراة مقرون اىل ا

وهو وهما واألئمة من  ،وابناه سيدا شباب اهل اجلنة ابنايالكربى ابنيت، 

بعدهم حجج اهلل على خلقه بعد النبيني، وهم أبواب العلم يف أميت، من تبعهم 

جنا من النار، ومن اقتدى بهم هدى اىل صراط مستقيم،مل يهب اهلل حمبتهم لعبد 

 (.أدخله اجلنةاال 

مته املرحومة أن اهلل أخيرب يف هذا احلديث   النيب األكرمإن  ؤلف:قال امل

وأنزل عليه القرآن وهو سيد الكتب املنزلة على  تبارك وتعاىل اختاره نبيًا مرساًل،

كما جعل  ،أنبيائه املرسلني، فعند ذلك طلب من اهلل أن جيعل له وزيرًا ووصيًا

طلبته واعطاه سؤله، فجعل عليًا ملوسى على نبينا وآله وعليه السالم، فأجاب 

مقرون مع امسه يف   ن ألمته أن اسم عليفبّي ،وزيرًا له ووصيًا وعضدًا

واحلسني واألئمة من ولد احلسني حجج اهلل على  التوراة، وانه وولديه احلسن

اتبعهم جنا من واملوت يف طاعتهم شهادة، من  خلقه، اللحوق بهم سعادة،

ألنهم أبواب  ؛صل اىل اجلنةالطريق املستقيم املو بهم سلك النار، ومن اقتدى

زان حكمته،وقد تقدمت مضامني هذا احلديث الشريف يف األحاديث وخ ،علمه

 السابقة فال حيتاج اىل ذكرها.
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 احلديث الرابع عشر بعد املائة
 

أخرج ) قال: ،احلنفي سليمان القندوزيللشيخ  (0)(ينابيع املودة)يف 

، عن (املناقب)اخلوارزمي يف أمحد ملوفق بن او (سمطنيفرائد ال)احلمويين يف 

قال  قال: ،علي  عن أمري املؤمنني ،عن آبائه ،االمام احلسن العسكري

 :تكلمك، قلت انهفا ،م الشمسكّل ،يا أبا احلسن : لي رسول اهلل

م وعليك السال :السالم عليك أيها العبد املطيع هلل عز وجل، فقالت الشمس

فانكببت هلل ساجدًا  ، قال:ني، وقائد الغر احملجلنيوإمام املتق ،ننييا أمري املؤم

باهى اهلل بك أهل  ،ويا حبييب ،يا أخي قم : شكرًا له، فقال لي النيب

 (.مساواته

أخرج ابن شريويه الديلمي، وعبدوس اهلمداني، ) :قال (3)وفيه أيضًا

ر، وأبي ذر، عن سلمان وعما ،واخلطيب اخلوارزمي يف كتبهم بطرق متعددة

اىل  ناملا فتح اهلل مكة تهيأ :أنهم قالوا ،وابن مسعود، وابن عباس وعلي 

على اهلل عز فانظر اىل كرامتك  قم ،يا علي : غزوة هوازن، قال النيب

السالم عليك أيها العبد الدائر يف طاعة علي وقال:  ، فقاموجل وكلم الشمس

هلل ه، وحجة اووصي ،رسول اهلل ، فأجابته بقوهلا: وعليك السالم يا أخاربه

  ساجدًا، شكرًا هلل عز وجل، فأخذ رسول اهلل فانكب علي على خلقه.

باهى بك محلة أبشرك ان اهلل  ،قم يا حبييب :ويقول ،وميسح وجهه ،يقيمه

احلمد هلل الذي فضلين على سائر األنبياء،  ثم قال: ،وأهل مساواته ،عرشه

                                                           

 .49الباب  /041ص (0)

 املصدر نفسه. (3)
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وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ طَوْعًا ] :رأسيد األوصياء، ثم ق يدني بعليأو

 .(0)[وَكَرْهًا

قضية   قضية تسليم الشمس على علي أمري املؤمنني قال املؤلف:

 سنة واالمامية يف كتبهم املعتربة:مشهورة أوردها علماء ال

 (3) (غاية املرام)خرج العالمة احلجة السيد هاشم البحراني القضية يف أوقد  

 ،للحمويين الشافعي (فرائد السمطني) :هي ،من ثالثة كتب لعلماء السنة

مقتل ) :للخوارزمي احلنفي، وقد استدركناه لوجوده يف كتابني (املناقب)و

، (املناقب)مان احلنفي نقاًل عن يللشيخ سل (ينابيع املودة)وكتاب  ،(اخلوارزمي

فرائد )، وأما لفظ احلمويين يف أما لفظ العالمة الشيخ سليمان فقد تقدم قريبًا

 فإليك نصه: (،السمطني

 : أنبأنيقال (2)(فرائد السمطني)العالمة إبراهيم بن حممد الشافعي يف  أخرج)

املكارم املطرزي، أبي  عن االمام ناصر بن ،العدل علي بن احلب بن عبيد اهلل

 أنبأنيو (،اجازة)املكي أمحد رزم املوفق بن عن االمام )اخلطيب( أخطب خوا

، عن الشيخ موفق الدين داود بن (البزاز)املليخا يف أبي  العدل صفي الدين بن

ريويه بن شهر دار الديلمي دار بن شأنبأنا شهر ، قاال:(اجازة)القرشي  الغمر

أمحد أبو العباس  ، أنبأنان سهلبأمحد الشيخ أبو الفرج  : أنبأناقال (،اجازة)

بن احلسن بن موسى بن حممد  أنبأنا ،الغالبي زكريا ، أنبأنابن إبراهيم بن بركان

                                                           

  .32 :( آل عمران0)

 .223ص (3)
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بن أأبو حامت حممد  ، أنبأناعبد الرمحن بن القاسم اهلمداني ، أنبأناعبادة اخلزاز

حممد الطالقاني أبو مسلم، عن اخلالص احلسن بن علي بن حممد بن علي بن 

طالب صلوات اهلل أبي  موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن

الناصح علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن  هم أمجعني، عنعلي

طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني، أبي  بن علي بن احلسني بن علي بنحممد 

بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي  عن الثقة حممد بن علي بن موسى

حممد  عن الرضا علي بن موسى بن جعفر بن ،طالب صلوات اهلل عليهمأبي  بنا

طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني، عن أبي  بن علي بن احلسني بن علي بنا

أبي  بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن الكاظم موسىاألمني 

جعفر بن حممد بن  طالب صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، عن الصادق

، عن الباقر نيطالب صلوات اهلل عليهم أمجعأبي  بن علي بنعلي بن احلسني 

عن الزكي زين العابدين   طالبأبي  حممد بن علي بن احلسني بن علي بن

مجعني، عن الرب أ طالب صلوات اهلل عليهمأبي  علي بن احلسني بن علي بن

أبي  علي بنعن املرتضى أمري املؤمنني  ،طالب أبي  بناحلسني بن علي 

طفى حممد األمني سيد مجعني، عن املصأطالب صلوات اهلل عليه وعلى أوالده 

 رين صلى اهلل عليه وعليهم أمجعني.األولني واآلخ

، قال كلم الشمس فإنها تكلمك ،احلسنيا أبا  :طالبأبي  قال لعلي بن

 :، فقالت الشمسالسالم عليك أيها العبد املطيع هلل ولرسوله:  علي

 ،، يا عليوإمام املتقني، وقائد الغر احملجلني ،وعليك السالم يا أمري املؤمنني

د ثم أنت، مأول من تنشق عنه األرض حم ،عتك يف اجلنة، يا علييأنت وش

حممد ثم أنت، فسجد علي هلل  وأول من يكسى ،من حييي حممد ثم أنتوأول 
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 ،ييببوح ،يا أخي :فقال ،تعاىل وعيناه تذرفان بالدموع، فانكب عليه النيب

 .(فقد باهى اهلل بك أهل سبع مساواته ،ارفع رأسك

ونقل العالمة السيد هاشم البحراني حديثًا آخر بلفظ آخر وفيه  ال املؤلف:ق

ه الديلمي، وعبدوس عن شريوي ،(0)(غاية املرام)ة يف إضافة من طرق اهل السن

وعلي  ،وابن عباس ،وأبي ذر ،اهلمداني، واخلطيب اخلوارزمي، عن سلمان

يا  : ، قال النيبملا فتح اهلل مكة وتهيأنا اىل هوازن قال:  طالبأبي  بن

كلم الشمس إذا طلعت، فقام علي  ،قم فانظر اىل كرامتك على اهلل تعاىل ،علي

السالم عليك أيها العبد الدائب يف طاعة ربه، فأجابته الشمس وهي  :وقال

خلقه، وانكب  وحجته على ،ووصيه ،تقول: وعليك السالم يا أخا رسول اهلل

وميسح وجهه  ،رسول اهلل برأسه يقيمهساجدًا شكرًا هلل تعاىل، وأخذ   علي

وباهى اهلل بك محلة  ،فقد أبكيت أهل السماء من بكائك ،ويقول: قم حبييب

وأيدني بوصيي  ،احلمد هلل الذي فضلين على سائر األنبياء ، ثم قال:العرش

 اآلية. (3) [وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ طَوْعًا] :سيد األوصياء قرأ

حديث تسليم الشمس على )ومن علماء السنة الذين أخرجوا  قال املؤلف:

اخلوارزمي أمحد ملوفق حممد بن اخلطيب ا ( طالبأبي  أمري املؤمنني علي بن

 تاريخ مقتل)ويف  ،(2)(املناقب)أخرج احلديث مسندًا يف كتابيه  ،احلنفي

احلمويين مع اختالف يسري يف السند واملنت، ولفظه ولفظ  (4)(احلسني

                                                           

 .223ص (0)

 .23آل عمران:  (3)
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الفرج اىل آخر السند، وفيما قبله أبي  وسنداهما كذلك من الراوي ،متقاربان

 اختالف يف السند.
 

 احلديث اخلامس عشر بعد املائة
 

 ،(مناقب أمري املؤمنني)عي يف كتاب الفقيه أبو احلسن بن املغازلي الشاف أخرج

حني قدم علينا ــ دي علي بن حممد بن البيع البغدا أبو طاهر حممد بن : أخربناقال

 ،بن جعفر بن حممد بن مسلم اجلبليأمحد أبو بكر  أخربنا): قال ــ، واسطًا

الربيع أبي  ن إدريس بنن باحلس حدثنا :قال ،ا عمر بن أمحدحدثن :قال

 ،: حدثنا معمرقال ،: حدثنا عبد الرزاق بن همام السمعانيقال ،اجلرجاني

 ،بساط من خندف  رسول اهللل أهدي قال: ،عن أنس بن مالك ،عن أبان

فلما دخلوا  ،فدعوتهم ،أدع العشرة ثم قال: ،فبسطه ،أبسطه ،يا أنسفقال: 

 ،أمرهم باجللوس على البساط، ثم دعا عليًا فناجاه طوياًل، ثم رجع علي

فإذا  قال: ،، فحملتنا الريحيا ريح أمحلينا: فجلس على البساط، ثم قال

؟ تدرون يف أي مكان أنتم قال:ثم  ،ريح ضعينا يا دفًا ثم قال: البساط يدف بنا

 .قوموا فسلموا على أخوانكم ،هذا موضع الكهف والرقيم قال: ،ال :قلنا

طالب أبي  وا علينا، فقام علي بنفلم يرد ،فقمنا رجاًل رجاًل فسلمنا عليهم

 وعليك السالم فقالوا: ،والشهداء ،عليكم معاشر الصديقني السالم فقال:

 ومل يردوا علينا؟ قال: ،هلم ردوا عليكما با :فقلنا قال: ،بركاتهورمحة اهلل و

إنا معاشر الصديقني والشهداء  ؟ فقالوا:بالكم مل تردوا على إخواني ما :فقال

فحملتنا يدف بنا  ،امحلينا ،حيا ري قال: ،م بعد املوت إال نبيًا أو وصيًاال نكل

ندرك النيب يف آخر  :فقال علي ،فإذا حنن باحلرة ،ضعينا ،يا ريح ثم قال: ،دفًا



  علي والوصية

 

338 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ ] :وإذا النيب يقرأ يف ركعة ،فطوينا وأتينا ،ركعة

 .((0)[وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

ينابيع )احلنفي احلديث يف  سليمان القندوزيأخرج الشيخ  قال املؤلف:

عن  تفسريه الكشف والبيان ــ يف :أي ــ ج الثعليبأخر): بسنده وقال (3)(املودة

 لرسول يأهد :قال ،عن ابن عباس ،عن جماهد ، وأيضًاعن أنس ،أبان

دع ا :لي ، ثم قالفبسطه ،أبسطه ،يا أنس :فقال ،بساط من خندف اهلل

على البساط،  باجللوس مأمره فلما دخلوا ،فدعوتهم ،العشرة من األصحاب

وسط البساط فجلس علي  مره باجللوس علىأ وياًل، ثمط ثم دعا عليًا فناجاه

فإذا البساط  ل أنس:قا ،فحملتنا الريح ،يا ريح امحلينا على وسطه، فقال:

 هل ، وقال علي:فوضعتنا يف موضع ،ايا ريح ضعين ، ثم قال:يدف بنا دفا

هذا موضع أصحاب الكهف  :، قالال ندري :؟ قلنايف أي مكان متدرون أنت

 فلم يردوا علينا ،فسلمنا عليهم ،انكمخوإوا وسلموا على قوم ،والرقيم

وعليك  :، فقالواا الصديقونالسالم عليكم أيه السالم، فقام علي، وقال:

كم مل تردوا ما بال :قال هلم علي :، قال أنسورمحة اهلل وبركاته السالم

، ال نكلم إال نبيًا أو وصيًا ،حنن معشر الصديقني ؟ قالوا:خوانيإالسالم على 

فيحييهم اهلل تعاىل عند  ، فصاروا اىل رقدتهم اىل خروج القائم املهدي

فحملتنا يدف بنا  ،يا ريح امحلينا علي:وقال ، البساط خروجه، ثم جلسنا على

يف   ندرك النيب ، فقال علي:فوضعتنا يف احلرة ،يا ريح ضعينا :ثم قال ،دفًا

 .(نا يف آخر ركعةقوأتينا وحل ،آخر ركعة
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يث البساط من دح (0)(غاية املرام)أخرج السيد البحراني يف  ؤلف:قال امل

 (تفسري الثعليب)، وفيما أخرجه من (تفسري الثعليب)، ومن (مناقب ابن املغازلي)

، وذلك ألن القندوزي أخرج احلديث (ودةينابيع امل)الزيادة اليت أخرجناها من 

حديثًا آخر يف قضية  (مغاية املرا)ومن غريه، وأخرج يف  (تفسري الثعليب)من 

ماء السنة، وهذا لسالم األصحاب على أصحاب الكهف نقاًل من تفسري آخر لع

 نصه:

القزويين يف تفسري سورة أمحد اسحاق بن إبراهيم بن أبي  من تفسري)

جعفر بن  : حدثينقال ،وال الدينوريعن حممد بن يعقوب احل ،هف باسنادهالك

معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك  عنعبد الرزاق،  : حدثناقالر حبمص نص

علي فقعد عليه  (خندف)من قرية يقال هلا  بساط  أهدي لرسول اهلل قال:

وسعد، فقال  ،وفع الرمحن بنوعبد ،والزبري ،وعثمان ،وعمر ،وأبو بكر

 ،يا ريح امحلينا ، فقال علي:لينامحايا ريح  :قل ،يا علي : النيب

سلم أبو بكر وعمر فلم يردوا عليهم ف ،حتى اتو أصحاب الكهف ،فحملتهم

ما باهلم  ،يا علي :ردوا عليه السالم، فقال أبو بكرالسالم، ثم قام علي فسلم ف

فقالوا: انا ال نرد بعد املوت إاّل ردوا عليك وما ردوا علينا؟ فقال هلم علي، 

يا  :، ثم قالفحملتنا ،يا ريح امحلينا ، ثم قال علي:نيب أو وصي نيب على

فتوضأ علي  ،فخرج املاء ،فركز برجله األرض ،فوضعتنا ،ناريح ضعي

يف   فوافينا املدينة والنيب ،فحملتنا ،يا ريح امحلينا ، ثم قال:وتوضأنا

 [أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا]:صالة الغداة وهو يقرأ

أخربونا عن مسريكم أو حتبون أنا  ،يا عليل: الصالة قا  فلما قضى النيب
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فقص القصة كأنه )كان(  :بل ختربنا يا رسول اهلل، فقال أنس :قالوا ؟أخربكم

 .(معنا

حديثًا  (0)()غاية املراموأخرج العالمة السيد هاشم البحراني يف  قال املؤلف:

أكثر من األحاديث  ،آخر من طرق أهل السنة فيه إضافات وتفصيل للقضية

 . السابقة، ولذا نذكره بألفاظه

كنا جلوسًا  قال: ،عن أنس ،عن قتادة ،عن الزهري ،معمرحديث ) قال:

أبي  دع علي بنا :فقال ،اليه بساط يوقد أهد ، يف املسجد عند النيب

 ،وعمر ومجعًا من الصحابةثم أمرني أن أدعو أبا بكر  ،فدعوته ،طالب

أبسط البساط فبسطته، ثم أقبل على  فدعوتهم كما أمرني نيب اهلل، وأمرني أن

علي وأمره باجللوس على البساط، وأمر أبا بكر وعمر وعثمان باجللوس مع أمري 

على   النيبلس، فلما استقر بنا اجمللس أقبل وجلست مع من ج ،املؤمنني

يت واهلل خليف ،يا ريح الصبا أمحليين :قل ،يا أبا احلسن :وقال ،علي

 أبي علي بنقال أنس: فنادى أمري املؤمنني  ،يلوكوهو حسيب ونعم ال ،عليك

فوالذي بعث حممدًا باحلق نبيًا ما كان إال هنيئة   كما أمره النيب  طالب

 ،فإذا حنن يف األرض ،يا ريح الصبا ضعيين :حتى صرنا يف اهلواء، ثم نادى

 :؟ فقلناومبن قد حللتم؟ أتدرون أين أنتم ،يا معاشر الناسفأقبل علينا وقال: 

نتم عند أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا من أ ، فقال أمري املؤمنني علي:ال

، فأول من قام أبو بكر فسلم آياتنا عجبًا، فمن أحب أن يسلم على القوم فليقم

فلم يردوا عليه  معلى القوم فلم يردوا عليه اجلواب، ثم قام عمر فسلم عليه

ويسلمون فلم يردوا عليهم  فلم يزل القوم يقوم واحد بعد واحد ،اجلواب
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فتية أهل  ،السالم عليكم أيتها الفتيةاىل ان قام أمري املؤمنني فنادى:  ،اجلواب

وعليك السالم ورمحة  :وا، فقالالذين كانوا من آياتنا عجبًا ،الكهف والرقيم

فلما مسع القوم كالمهم  ، وأخو سيد األنام حممد ،اهلل وبركاته أيها االمام

م ما اسأل القو  حممد حبق ابن عمك ،يا أبا احلسن :ني، قالواألمري املؤمن

ما بالكم مل  ،أيتها الفتية عليهم فلم يردوا علينا السالم؟ فقال: باهلم سلمنا

قد أمرنا أن ال نسلم  ،يا أبا احلسن :؟ قالوا تردوا على أصحاب رسول اهلل

النبيني، وأنت وابن عم خري  ،إال على نيب أو وصي نيب، وأنت خري الوصيني

أبو األئمة املهديني، وزوج فاطمة سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، 

أمري فلما استتم القوم كالمهم أمرنا وقائد الغر احملجلني اىل جنات النعيم، 

الصبا  حيا ري :ثم نادى ،باجللوس على البساط  طالبأبي  املؤمنني علي بن

يف  فإذا حنن ،يا ريح ضعيين  ثم قال:ا شاء اهللفإذا حنن يف اهلواء م ،امحليين

معاشر الناس  فقال: ،فإذا حنن بعني ماء ،األرض، فركز األرض برجله

ثم  ،فتوضأنا قال: ، النيب ا للصالة فإنكم تدركون الصالة معوؤتوض

فإذا  ،يا ريح الصبا امحليين ، ثم قال:فجلسنا ،أمرنا باجللوس على البساط

، فإذا حنن يف مسجد رسول يا ريح الصبا ضعيين :قال ، ثمحنن يف اهلواء

 ،فصلينا معه ما بقي من الصالة وما فات بعده ،ةوقد صلى ركعة واحد اهلل

؟ أحتدثين أم أحدثك ،يا أنسوقال:  ،وسلمنا على النيب، فأقبل بوجهه علينا

 .(احلديث منك أحسن، فحدثين كأنه )كان( معنا :فقلت

فاظ احلديث وسبب زيادة بعضها على لاختالف اال خيفى أن  قال املؤلف:

بعض يكرر نقل احلديث من أنس، ففي بعضها نقل الواقعة خمتصرًا، ويف بعضها 

ذكر القصة مفصاًل، فسبب ما ترى من االمجال والتفصيل واضافة مطالب مل 

 عند ذكره لآلخرين. يذكرها أنس
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القضية نقاًل عن  (0)(م)غاية املراهذا وقد أخرج السيد العالمة البحراني يف  

االمامية يف ضمن مخسة أحاديث، وفيها من التفصيل ما ليس يف األحاديث 

ليها فعليه مبراجعة )غاية املرام( ع علماء السنة، فمن أراد االطالع املتقدمة من

من طرق رواة أهل السنة حسب   نورد يف هذا املختصر اال ما رويألننا مل

ن نقول إن قضية البساط وقعت مكررة، ويؤيد االمكان، وليس من املستبعد أ

توجد يف أحاديث رواة ذلك ما روي يف كتب االمامية من االضافات اليت ال 

 علماء السنة.

رنا عليه يف كتب أهل السنة ثعلى ما ع (حديث البساط)ثم ال خيفى ان رواة  

 اهلل، وأنس بنوابن عباس، وجابر بن عبد ، أمري املؤمنني :واالمامية هم

 وأحاديثهم خمتلفة اللفظ ويزيد ، االمام الصادق :ومن أهل البيت ،مالك

 بعضها على بعض يف اللفظ واملعنى.

رنا عليهم يف ثحسب ما ع ــوأما العشرة الذين أمر أنس باحضارهم فهم 

طالب، وسلمان، أبي  سيدهم أمري املؤمنني علي بن :ــأحاديث الفريقني 

وأبو بكر،  ، وعبد الرمحن بن عوف،وطلحة، والزبري، وسعد، وسعيد

 وعمر، وعثمان.

ال تزيد على األحاديث  (قضية البساط)رواية من كتب االمامية يف واليك 

 ة يف املعنى وان زادت يف اللفظ: املروية من كتب أهل السن

أبي  ، عن سامل بن(املناقب) نقاًل عن ابن شهر اشوب يف (3)(غاية املرام)يف 

فقام اليه  ،وهو حيدث ،بن مالك بالبصرةلس أنس حضرت جم) قال: ،جعدة
                                                           

 .223ص (0)

 .227ص (3)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

343 

ما هذه الشيمة اليت أراها بك؟  ،يا صاحب رسول اهلل :رجل من القوم وقال

بهما  عن رسول اهلل أنه قال: الربص واجلذام ال يبلي اهلل ،فإنه حدثين أبي

اىل األرض وعيناه تذرفان  مالك برأسه أنس بن فعند ذلك أطرق قال: ،مؤمنًا

، طالب نفذت يّفأبي  وقال: دعوة العبد الصاحل علي بن ،وع، ثم رفع رأسهبالدم

حدثنا ما كان  ،وقالوا: يا أنس ،وقصدوه ،فعند ذلك قام الناس من حواليه :قال

 فقال: ،ال بد لك أن ختربنا بذلك :لوا لهوا عن هذا، قاهلا :هلم ، قالالسبب

 ، علي عن ،لسبباقعدوا على مواضعكم وامسعوا مين حديثًا كان هو ا

 لله بساط شعر من قرية كذا وكذا من املشرق يقا يقد أهد  علموا أن النيبا

 ،وعمر ،بكرأبي  اىل  فأرسلين رسول اهلل ،هلا خندف )هندف خ ل(

فأتيته  ،وعبد الرمحن بن عوف الزهري ،وسعيد ،وسعد ،والزبري ،وطلحة

اجلس  ،يا أنس :فقال لي ، طالبأبي  بهم، وعنده ابن عمه علي بن

فقال  ،يا ريح امحلينا :قل ،علييا :، ثم قالحتى ختربني مبا يكون منهم

وا على ريس :فإذا حنن يف اهلواء، فقال ،محليناايا ريح  : االمام علي

 فقال: ،فوضعتنا ،يا ريح ضعينافسرنا ما شاء اهلل، ثم قال:  فقال: ،بركة اهلل

هؤالء أصحاب الكهف  :ي أعلم، قالاهلل ورسوله وعل :؟ قلناأتدرون أين أنتم

والرقيم الذين كانوا من آياتنا عجبًا، قوموا يا أصحاب رسول اهلل حتى تسلموا 

أصحاب الكهف ، فعند ذلك قام أبو بكر وعمر فقاال: السالم عليكم يا عليهم

فقاال: السالم  ،فقام طلحة والزبري :قال ،بهما أحدفلم جي ، قال:والرقيم

فقمت أنا  ، قال أنس:بهما أحدفلم جي ،لكهف والرقيمكم يا أصحاب اعلي

أنا أنس خادم رسول اهلل السالم عليكم يا  :فقلت ،وعبد الرمحن بن عوف

فعند ذلك قام االمام علي  :أحد، قال أصحاب الكهف والرقيم، فلم جياوبين
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السالم عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا  :وقال ،طالبأبي  بن

وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته، يا وصي رسول  :، فقالواًابعج من آياتنا

؟  مل ال رددمت على أصحاب رسول اهلل ،الكهفيا أصحاب  :اهلل، فقال

إنا فتية آمنوا بربهم وزادهم اهلل هدى، وليس معنا  ،يا خليفة رسول اهلل :فقالوا

النبيني، وأنت  امتإذن أن نرد السالم إال على نيب أو وصيي نيب، وأنت وصي خ

نعم يا أمري  :؟ قالواأمسعتم يا أصحاب رسول اهلل سيد الوصيني، ثم قال:

: فقعدنا يف قال، وقوموا يف جمالسكم ،فخذوا مواضعكم املؤمنني، قال:

أن  وسرنا ما شاء اهلل اىل ،فحملتنا ،لينايا ريح امح : ثم قال ،جمالسنا

يف أرض كالزعفران ليس فيها  ، فإذا حننياريح ضعينا :، ثم قالغربت الشمس

يا أمري املؤمنني  :فقلنا له ،وال أنيس، نباتها الشيح، وليس بها ماء ،حشيش

ثم قام وجاء اىل موضع من تلك  ،وليس بها لنا ماء نتوضأ به ،وقت الصالة

دونكم وما طلبتهم  :فقال ،فانبعثت عني ماء عذب ،رجلهاألرض فرفس ب

ووقف  ،وصلينا ،فتوضأنا :، قالاء من اجلنةولوال طلبتكم جلاءنا جربئيل مب

ستدركون الصالة مع  ،خذوا مواضعكم ، ثم قال:يصلي اىل أن انتصف الليل

ثم سرنا ما  ،، فإذا حنن يف اهلواءمحليناايا ريح  ، ثم قال:رسول اهلل أو بعضها

صلى من صالة الغداة ركعة واحدة،  وقد  شاء اهلل فإذا مبسجد رسول اهلل

 ،يا أنس :، ثم التفت الينا فقال لي كان سبقنا بها رسول اهلل فقضينا ما

فابتدأ  :، قالحلى يا رسول اهللأبل من فيك  :؟ قلتحتدثين أم أحدثك

 ديث من أوله اىل آخره كأنه معنا.باحل

نعم يا رسول  :؟ فقلتستشهدكتشهد البن عمي بها إذا ا ،أنس يا: قال

بكر أبي  وكنت حاضرًا عند ــ لّيإأتى علي  أبو بكر اخلالفة فلما ولي ، قال:اهلل
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ويوم عني املاء  (فضيلة البساط)بـألست تشهد  ،يا أنس :فقال ــوالناس حوله 

إن  ،يا أنس :قد نسيت يا علي لكربي، فعندها قال لي :؟ فقلتويوم اجلب

رماك اهلل ببياض يف وجهك،  ،كنت كتمتها مداهنة بعد وصية رسول اهلل لك

 ،، فما قمت من مقامي حتى برصتوعمى يف عينك ولظى يف جوفك،

ن الزاد ال يبقى على الصيام يف شهر رمضان وال غريه، أل روعميت، وأنا ال أقد

 .(مات بالبصرة حتى ومل يزل على ذلك .يف جويف

 ،ويشري اىل ذلك هو بنفسه ،ابتالء أنس بالربص أمر معروف قال املؤلف:

رأيت ) قال: ،عن أنس اخلوارزمي، أمحدللموفق بن  (0)(املناقب)كما يف 

ال تؤدي ما  ما محلك على أن ،يا أنس :فقال لي ،ماملنا يف  رسول اهلل

طالب حتى أدركتك العقوبة، ولوال استغفار علي أبي  مسعت مين يف علي بن

ولكن أنشر يف بقية عمرك  ،ما مشمت رائحة اجلنة أبدًا ،لك  طالبأبي  بن

وهم جريان اهلل، وأولياء  ،لسابقون األولون اىل اجلنةوذريته وحمبيهم اأن عليًا 

فهو الصديق األكرب ال  ،واحلسني، وأما علي ،واحلسن ،ومحزة ،اهلل جعفر

 .(خيشى يوم القيامة من أحبه

 روى الكشي انه ملا أصابته دعوة أمري: )(3)(غاية املرام)وقال السيد يف 

وال فضاًل  ،طالبأبي  نحلف ان ال يكتم منقبة لعلي ب ،فربص  املؤمنني

 .(أبدًا

عن طلحة  (،املناقب)أخرج ابن مردويه يف ) :قال ،(2)(أرجح املطالب)ويف 
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من كنت مواله فعلي يقول:   أنشد الناس من مسع النيب :بن عمري انه

 ،وأنس بن مالك يف القوم مل يشهد ،فشهد اثنا عشر رجاًل من األنصار ،مواله

 :قال ،ما منعك أن تشهد وقد مسعت ما مسعوا ،أنسيا  :فقال له أمري املؤمنني

اللهم إن كان كاذبًا  :، فقال أمري املؤمننياملؤمنني كربت ونسيتيا أمري 

فأشهد باهلل  :قال طلحة بن عمري ،واريه العمامةت فاضربه ببياض أو بوضح ال

 .(لقد رأيت بيضاء بني عينيه

 
 

 املائة احلديث السادس عشر بعد
 

قال رسول ) :قال ،عن ابن عباس ،(0)(احملاسن واملساوئ)يف البيهقي  أخرج

ودمه من دمي، وهو  ،طالب حلمه من حلميأبي  هذا علي بن :اهلل ألم سلمة

هذا امري  ،يا أم سلمة ،مين مبنزلة هارون من موسى إال انه ال نيب بعدي

ووصيي، وبابي الذي أوتي منه،  ،ووعاء علمي ،وسيد املسلمني ،املؤمنني

 ،يف الدنيا واآلخرة، ومعي يف املقام األعلى، علي يقتل القاسطنيأخي 

 .(واملارقني ،والناكثني

( بطرق (3)فرائد السمطني)أخرج احلمويين احلديث مسندًا يف  قال املؤلف:

وأخرجه علي املتقي  ،(29ص،كفاية الطالب)عديدة، وأخرجه الكنجي يف 

أبرت )ابن عباس  عن (،لعقيليمسند ا)من  ،(034ص 2ج، كنز العمال)احلنفي يف 

( 33ص، املناقب)اخلوارزمي يف أمحد ، وأخرجه اخلطيب املوفق بن (اآلخر

 ديث منه مسندًا بتفصيله.مسندًا، وفيه اضافات مل تكن يف غريه، وقد تقدم احل
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 احلديث السابع عشر بعد املائة
 

 رسول قال :قال ،للبيهقي أيضًا عن ابن عباس (0)(احملاسن واملساوئ)يف 

طالب، أبي  نعم، هذا علي بن :قالت ؟هل تعرفني هذا ،يا أم سلمة : اهلل

ط حلمه بلحمي ودمه بدمي، وهو سي ،، هذا علينعم:  فقال رسول اهلل

هذا علي سيد  ،مين مبنزل هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي، يا أم سلمة

ي، وبابي الذي ومأمل املسلمني، وأمري املؤمنني، وموضع سري وعلم ،مبجل

ر أميت، وهو أخي يف الدنيا اوعلى أخي ،يؤوى اليه، وهو الوصي على أهل بييت

 (.واآلخرة

تقدم حديث ام سلمة بلفظ آخر، ومل يتقدم بهذا اللفظ حديث  قال املؤلف:

 من أحد من علماء السنة.
 

 احلديث الثامن عشر بعد املائة

 ،حب التأريخ الكبريصافظ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي احلا أخرج

روى فيه بسنده عن زيد  ( وله كتاب يف الغديرهـ201سنة  :ت) والتفسري الكبري

( يف رجوعه من حجة الوداع ــ غدير خم)بـ  ملا نزل النيب) ، قال:أرقمبن 

ونادى الصالة  ،(3)ْتمَُّقر بالدوحات َفــ أموحر شديد  ،وكان يف وقت الضحى

بَلنيغْ ] :لّيإن اهلل تعاىل أنزل إثم قال:  ،بالغة فخطب خطبة ،فاجتمعنا ،جامعة

أمرني وقد  (2)[مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
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 وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن ،جربئيل عن ربي أن أقوم يف هذا املشهد

أن  :واالمام بعدي، فسألت جربئيل ،وخليفيت ،ووصيي ،أخي طالبأبي 

وكثرة املؤذين لي والالئمني، لكثرة  ،يستعفي لي من ربي، لعلمي بقلة املتقني

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ ]، حتى مسوني أذنًا، فقال تعاىل:مالزميت لعلي، وشدة إقبالي عليه

وأدل  ،أمسيهم ولو شئت أن ،(3)[قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ (0)يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

، فلم يرض اهلل اال بتبليغي فيه ،ولكين بسرتهم قد تكرمت ،عليهم لفعلت

وفرض طاعته  ،وإمامًا ،ذلك، فإن اهلل قد نصبه لكم وليًا فاعلموا معاشر الناس

على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من 

وعلي إمامكم، ثم االمامة يف ولده  ،قه، امسعوا وأطيعوا، فإن اهلل موالكمصّد

وال حرام إال  ،من صلبه اىل يوم القيامة، ال حالل إال ما أحله اهلل ورسوله وهم

فال  ،ونقلته اليه ،ما حرم اهلل ورسوله وهم، فما من علم إال وقد أحصاه اهلل يّف

ي يهدي اىل احلق ويعمل به، لن يتوب تضلوا عنه، وال تستنكفوا منه، فهو الذ

ولن يغفر له، حتمًا على اهلل إن يفعل ذلك أن يعذبه عذابًا  ،اهلل على أحد أنكره

قي اخللق، ملعون نكرًا أبد اآلبدين، فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وب

افهموا  ،(2)"دٍوَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَ+:عن اهلل ،عن جربئيل من خالفه، قولي هذا

وال تتبعوا متشابهه، ولن يفسر ذلك لكم إال من انا آخذ بيده،  ،حمكم القرآن

بعضده، ومعلمكم ان من كنت مواله فهذا علي مواله، ومواالته من اهلل وشائل 

                                                           

ُأُذن بضم اهلمزة والذال املعجمة، يقال: فالن أذن من اآلذان إذا كان يسمع مقال كل احد. ( 0)

 )املنجد يف اللغة(.
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مسعت، أال أديت، أال وقد بلغت، أال وقد أأال وقد  ،عز وجل أنزهلا علّي

ثم رفعه اىل السماء حتى  .بعدي ألحد غريهوقد أوضحت، ال حتل إمرة املؤمنني 

 :وقال ، النيب ت رجله مع ركبةرصا

هذا أخي، ووصيي، وواعي علمي، وخليفيت على من آمن  ،معاشر الناس 

اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه،  :ويف روايةوعلى تفسري كتاب ربي ) ،بي

لت عند تبيني ذلك ، اللهم إنك أنز(وألعن من أنكره، واغضب على من جحد حقه

بإمامته، فمن مل يأمت به ومبن كان من ولدي من  (0)[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]يف علي

 إن إبليس أخرج (3)[أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ] صلبه اىل يوم القيامة

حتسدوا فتحبط أعمالكم، وتزل  فال ،باحلسد ــمع كونه صفوة اهلل  ــ  آدم

 .(2)[وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ] أقدامكم، يف علي نزلت سورة

مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ ] آمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزل معه ،معاشر الناس 

اهلل يّف، ثم النور من  ،(4)[ا أَصْحَابَ السَّبْتِوُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّ

 .يف النسل منه اىل القائم املهدي يف علّي، ثم

نار ويوم القيامة ال يدعون اىل السيكون من بعدي أئمة  ،معاشر الناس 

إنهم وأنصارهم وأتباعهم يف الدرك  ،وإن اهلل وأنا بريئان منهم ،ينصرون

 كًا اغتصابًا، فعندها يفرغ لكم أيها الثقالناألسفل من النار، وسيجعلونها مل
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ة احلجة احلديث ذكره ا لعالم (.(0)[يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ]

 .(3)(األميين يف كتاب )الغدير

 

 احلديث التاسع عشر بعد املائة
 

عند ذكره بعض  ،(أرجح املطالب)يف كتابه  آمر تسرىعبيد اهلل  أخرج

وأخرج ابن مردويه ) :قال  طالبأبي  كرامات موالنا أمري املؤمنني علي بن

 ،أنا عبد اهللقال على املنرب:   عن ابن عمري أن أمري املؤمنني (املناقب)يف 

نساء أهل اجلنة،  ةونكحت سيد ،، ورثت نيب الرمحة وأخو رسول اهلل

 .ذلك غريي إال أصابه سوء ال يدعي ني، وآخر أوصياء النبيني،وأنا سيد الوصي

، (أنا عبد اهلل وأخو رسول اهلل)ال حيسن أن يقول كذا  :فقال رجل من عبس

فسألنا  ،فجر برجله اىل باب املسجد ،فلم يربح من مكانه حتى ختبطه الشيطان

 .(اللهم ال :هل يعرفون به عرضًا قبل هذا؟ قالوا :قومه

مثاني عشر كرامة  (2)()أرجح املطالببه خرج عبيد اهلل يف كتاأ قال املؤلف:

حيث أن هذا املختصر ألف لبيان بعض  ،يطول املقام بذكرها  ألمري املؤمنني

واالمام  ،ووصيه ،ل اهللكان خليفة رسو  ما روى من األحاديث يف انه

ًا خاصة، وقد كتب ،وكراماته ،عده، وقد ألف العلماء لذكر معجزاتهألمته من ب

 :ع من علماء السنة واالماميةا مجتعرض لذكر بعضه

فانه ألف كتابًا خاصًا ذكر فيه   العالمة السيد هاشم البحراني :منهم
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وقد ذكر  ، ومعجزات سائر األئمة االثين عشر  معجزاته وكراماته

مخسمائة ومخسًا ومخسني معجزة وكرامة، منها  (0)يف أول الكتاب  لألمري

 ها مما يناسب ما حنن بصدد إثباته:ضما تقدم ذكره وأمثاله، واليك بع

عن  (،املناقب)دويه يف أخرج أبو بكر بن مر) :قال (3)(أرجح املطالب)يف 

أنشد اهلل رجاًل فقال:  ،طالب أنشد الناسأبي  إن علي بن قال: أرقمزيد بن 

للهم وال من وااله وعاد ا ،من كنت مواله فعلّي مواله: يقول  مسع النيب

 ،وستة من اجلانب األمين ،من اجلانب األيسر ستة نا عشر بدريًافقام اث .من عاداه

فكنت فيمن مسع ذلك فكتمته فذهب اهلل ببصري،  :أرقم، قال زيد بن فشهدوا

 .(وكان يتندم على ما فاته من الشهادة

بالعمى  أرقمعلى زيد بن  دعا  يف الرواية أن أمري املؤمنني قال املؤلف:

 تجاب اهلل دعاءه فيه.فاس ،وذلك ملا كتم الشهادة

عن  (،املناقب)بن مردويه يف اأخرج ) :قال ،يضًاأ (2)(أرجح املطالب)ويف 

من كنت مواله : يقول  أنه أنشد الناس من مسع النيب ،طلحة بن عمري

فشهد اثنا عشر رجاًل من االنصار وأنس بن مالك يف القوم ومل  .فعلي مواله

أن تشهد وقد مسعت ما  ما منعك ،نسيا أ : يشهد، فقال له أمري املؤمنني

اللهم إن كربت ونسيت، فقال أمري املؤمنني:  ،أمري املؤمننييا  ، قال:مسعوا

 :، قال طلحة بن عمريوضح ال تواريه العمامةببياض أو بكان كاذبًا فاضربه 

 .(لقد رأيت بيضاء بني عينيه ،فاشهد باهلل
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 عند كتمانه  دعاء األمريتقدم بعض ما ابتلى به أنس يف إثر  قال املؤلف:

الذي سار جبماعة من الصحابة اىل أصحاب  ،قضية البساط يف  فضائله

 الكهف، ويف غري ذلك، فراجعه.
 

 احلديث العشرون بعد املائة
 

أخرج حممد بن طلحة الشافعي يف كتابه ) :قال ،أيضًا (0)(أرجح املطالب)يف 

 ،واحتاج أصحابه اىل املاء ،وقال: ملا توجه علي اىل صفني (،مطالب السؤول)

 ،فعدل بهم أمري املؤمنني عن اجلادة قليال ،والتمسوه ميينًا ومشااًل فلم جيدوه

بينكم وبني املاء  :فساروا يسألون من فيه عن املاء، فقال ،ربيةهلم دير يف الفالح 

 :فسريوا اىل حيث أقول لعلكم تدركون املاء، فقال أمري املؤمنني ،فرسخان

يأمرنا أن نسري اىل حيث أومأ الينا لعلنا ندرك  :، فقالوايقول الراهب امسعوا ما

، ولوى عنق بغلته ال حاجة بكم اىل ذلك : املاء وليس بنا قوة، فقال علي

فظهرت  ،فكشفوه ،اكشفوهفقال:  ،وأشار اىل مكان بقرب الدير ،حنو القبلة

 يعمل فيها، ها هنا صخرة ال ،ياأمري املؤمنني :هلم صخرة عظيمة، فقالوا

هذه الصخرة على املاء، فاجتهدوا يف قلعها فما زالت عن موضعها،  :فقال

فاجتمع القوم وجهدوا يف حتريكها فلم جيدوا اىل ذلك سبيال، واستصعبت 

 ،ثم حسر عن ساعده ،، فلما رأى ذلك لوى رجله عن سرج البغلةعليهم

 ،هر هلم املاءفظ ،ها فقلعها بيدهفحرك ،ووضع أصابعه حتت جانب الصخرة

وكان أعذب ماء شربوه يف سفرهم وأبرده، ثم جاء اىل  ،وشربوا ،روادافب

والراهب ينظر من فوق ويراه،  ،ووضعها حيث كانت ،الصخرة فتناوهلا بيده
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أأنت  ،يا هذافقال:  ،فوقف بني يدي أمري املؤمنني ،أنزلوني ،يا قوم :فنادى

فمن أنت؟  :قال ،ال :؟ قالفملك مقرب :، قالال :قال :(قال)نيب مرسل؟ 

بسط يدك ا، قال:  أنا وصي رسول اهلل حممد بن عبد اهلل خامت النبيني :قال

 .(والراهب أسلم على يده ،منني يدهفبسط أمري املؤ ،أسلم على يدك

 

 احلديث احلادي والعشرون بعد املائة
 

، (نمنقبة املطهري)أخرج أبو نعيم يف )قال:  أيضًا (0)(أرجح املطالب)يف 

: قال ، عن ابن عباس قال(األلقاب)شريازي يف ، وال(املناقب)واخلوارزمي يف 

حلمه حلمي، ودمه دمي، وهو مين  ،طالبأبي  هذا علي بن : رسول اهلل

 ،شهديايا أم سلمة  ، وقال:ن من موسى إال أنه ال نيب بعديمبنزلة هارو

بي الذي لمي، وباوعيبة ع ،وسيد املسلمني ،نيوامسعي، هذا علي أمري املؤمن

 ،منه، والوصي على األموات من أهل بييت، وهو أخي يف الدنيا واآلخرة أوتى

 .(ومعي يف السنام األعلى ،وقرابيت يف اآلخرة

هذا احلديث الشريف تقدم نقله من اخلوارزمي احلنفي ومن  قال املؤلف:

يف  ومل يكن فيه هذا التحريف الظاهر الواضح الكنجي الشافعي ومن غريهما،

احملاسن )هل بييت( فقد رواه البيهقي يف أ)والوصي على األموات من  :قوله

ورواه بسند  .(وبابي الذي أوتى منه ،ووصيي ،علمي وعاء): وقال (واملساوئ

 .(ر أميتاوهو الوصي على أهل بييت وعلى أخي) :آخر وفيه

 ،هذا علي أمري املؤمنني): وقال (،فرائد السمطني)وأخرجه احلمويين يف  

 .(وعيبة علمي ،ووصيي ،وسيد املسلمني
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 ،وسيد املسلمني ،هذا علي أمري املؤمنني): الكنجي الشافعي ولفظه هوأخرج

 .(وبابي الذي أوتي منه ،ووصيي ،علمي ووعاء

بل  ولفظه خال من هذه العبارة ،(0)(املناقب)وأخرجه اخلوارزمي احلنفي يف  

 ، وسلم منها ومل يغريها.أسقطها

هذا  ،سلمة يا أم) :(3)(ينابيع املودة)يف  سليمان القندوزيشيخ وأخرجه ال

 .(وقاضي عداتي ،وصيي ،علي

 .(ووصييوأنت إمام أميت ): أيضًا (2) (ينابيع املودة)ويف 

لألموات ) وبالتأمل يف احلديث تعرف التغيري والتحريف فان الوصي هو ،هذا 

، (األمواتوهو الوصي على ): بأن يقولفال حيتاج اىل تصريح بذلك  (حياءال لال

 هنا قرينة قاطعة على التحريف ملن تأمل جيدًا. هذا مضافًا اىل أن ذكر علي

 

 احلديث الثاني والعشرون بعد املائة
 

شرح نهج )نقال عن  ،(4)(ينابيع املودة)يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

الذي  قضية الراهب ، بسنده،لنصر بن مزاحم (صفني)عن كتاب  (،البالغة

  اهب أخرج كتابًا كتبه أصحابأن الر :وفيه ،أسلم على يد أمري املؤمنني

،  لسيد النبيني حممد  وفيه نص بوصاية أمري املؤمنني ، عيسى

 واليك نص القضية:
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على  (البلخ)نزل مبوضع يقال له  ،هه الرقةملا نزل علي كرم اهلل وج) :قال

 ل لعلي كرم اهلل وجهه: إنفقا ،جانب الفرات، فخرج راهب من صومعته

ما أماله عيسى   كتبه أصحاب عيسى بن مريم ،عندنا كتابًا ورثناه عن آبائنا

الراهب الكتاب املرتجم  ، فقرأنعم :ابن مريم عن اهلل تعاىل أعرضه عليك، قال

 بالعربية:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رسواًل  األمينيالذي قضى فيها قضى، وسطر فيها قدر، أنين باعث يف  

يعلمهم الكتاب واحلكمة، ويدهلم على سبيل اهلل، ال فظ وال غليظ، وال  ،منهم

وأمته احلامدون  ،ق، وال جيزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفحاصخاب يف األسو

الذين حيمدون اهلل على كل نشز وعلى كل صعود وهبوط، وألسنتهم بالتكبري 

عاداه، واختلفت أمته من بعده ما شاء والتهليل والتسبيح، وينصره اهلل على من 

مر باملعروف أاهلل، فيمر رجل هو وصيه وصاحل أمته على شاطئ الفرات، ي

عن املنكر ويقضي باحلق، والدنيا أهون عليه من الرماد يف يوم عصفت به  وينهى

واملوت أهون عنده من شرب املاء على الظمأ، خياف اهلل يف السر  ،الريح

مة، ال خياف لومة الئم، فمن أدرك ذلك النيب من أهل هذه والعالنية وينصح األ

ذلك العبد الصاحل فآمن به كان ثوابه رضواني واجلنة، ومن أدرك  ،البالد

اني  :ثم أسلم الراهب، ثم قال (:قال). فلينصره، فان القتل معه شهادة

، ثم فبكى علي كرم اهلل وجهه ،مصاحبك فال أفارقك حتى يصيبين ما أصابك

 ،احلمد هلل الذي مل أكن عنده منسيًا، احلمد هلل الذي ذكرني عند نبيه :قال

فكان يتغدى مع أمري  ،، فمضى الراهب معهوكتب شأني يف كتب األبرار

حتى أصيب يوم صفني، فلما خرج الناس يدفنون  (معه)شى املؤمنني ويتع
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هذا  :الوه صلى عليه ودفنه، وقدفلما وج ،طلبوها :قتالهم، قال أمري املؤمنني

روى هذا اخلرب نصر بن مزاحم ) :ثم قال (.واستغفر له مرارًا ،منا أهل البيت

عن حبة  ،عن مسلم األعور ،، عن عمر بن سعد(صفني)ايضًا يف كتاب 

 .((صفني)بهذا االسناد يف كتاب  ورواه أيضًا ابراهيم بن ديزيل اهلمداني العرني،

وفيها تصريح خبالفة  ــلسالفة األحاديث اليت رويت يف الكتب ا قال املؤلف:

كثرية نكتفي منها بهذه القضية، ومن  ــووصايته لسيد املرسلني   أمري املؤمنني

 أراد ذلك فلرياجع الكتب املفصلة.

يف سفره اىل صفني   سلم على يدهأالذي  هباوقد تقدمت قضية الر

لسيد  اليت نبع من حتتها املاء، وكان فيها نص بوصايته عند قلعه الصخرة

 .املرسلني
 

 احلديث الثالث والعشرون بعد املائة
 

أبو احلسن  أخربنا): قال (،املناقب)بن املغازلي الشافعي يف الفقيه ا أخرج

أبو حممد عبد اهلل  ناأخرب :قال ،العطار الفقيه الشافعيأمحد بن املظفر بن أمحد 

علي بن  : حدثناقال ،احلافظ (ابن السقاء)بـزني امللقب بن حممد بن عثمان امل

 : حدثينقال ،ين جرجري بن نصر بن مزاحمثحد :قال ،العباس البجلي الكويف

بن حممد، عن جعفر  : حدثناقال ،: حدثنا خمارققال ،كيلخالد بن عيسى الف

خري الناس بعد رسول  ْنَم :مرقلت البن ع قال: ،نافع موىل عمر عن ،أبيه

خريهم بعده من كان حيل  ،غفر اهللأست :، ثم قالال أم لك ؟ما أنت :اهلل؟ قال

أبي  بن: علي من هو؟ قال :قلت ،م عليه ما حيرم عليهوحير ،له ما كان حيل له

: لك يف هذا املسجد مالي له طالب، سد أبواب املسجد وترك باب علي، وقال
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 ،وتنجز عداتي ،تقضي ديين ،ووصيي ،، وأنت وارثيوعليك فيه ما علّي

 .(زعم أنه يبغضك وحيبينوتقاتل على سنيت، كذب من 

قد روى مضامني هذا احلديث الشريف يف أحاديث خاصة، وقد  قال املؤلف:

تقدم ما يثبتها، وقد اختذ مضامينه من خمتصاته، وقد ذكرها الكنجي الشافعي يف 

 .(0)(بىقذخائر الع)، ويف (الرياض النضرة)، واحملب الطربي يف (كفاية الطالب)

ثم  (بالوالية واإلرث  ذكر اختصاصه)قال:  ،(3)(الرياض النضرة)ويف 

لكل نيب وصي ووارث، وإن عليًا  :قال رسول اهلل :عن بريدة قال)قال: 

 .(وصيي ووارثي

ال فق ؟ن وصيهَم : سل النيب :قلنا لسلمان) :عن أنس قال وفيه أيضًا

؟ من كان وصي موسى ،يا سلمان من وصيك؟ قال: ،يا رسول اهلل :سلمان

وينجز  ،يقضي ديين ،ووارثي ،فان وصيي :)قال( ،ن نونيوشع ب :قال

 .(طالبأبي  موعدي علي ابن

بفتح   الباب اخلمسون يف ختصيص علي)قال:  ،(2)(كفاية الطالب)ويف 

عن حممد بن علي أنه  ،ثم أخرج بسنده ،(الصحابة بابه عند سد أبواب سائر

سدوا األبواب  :يقول  مسعت رسول اهلل) :يقول ،مسع جابر بن عبد اهلل

 . (طالب، وأومأ بيده اىل باب عليأبي  كلها إال باب علي بن

أمر بسد األبواب إال باب  ، بسنده عن ابن عباس ان النيب وفيه أيضًا

 . طالبأبي  علي بن
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 رون بعد املائةعشاحلديث الرابع وال

اده باسن (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالعالمة الشيخ  أخرج

لكل نيب وصي ووارث، وإن  : قال رسول اهلل) قال: ،عن أبيه ،عن بريدة

 .(، ووارثيعليًا وصيي

 جعل هذا املعنى (3)(الرياض النضرة)تقدم ان احملب الطرباني يف  قال املؤلف:

وذكر بعده حديث أنس بن مالك عن  ،ثم ذكر حديث بريدة ، خمتصاته من

ذخائر )ب الطربي يف أخرج احلديث احملو ،سلمان، وقد تقدم احلديث أيضًا

ثم ذكر حديث بريدة،  ،(ية واإلرثاذكر اختصاصه بالوص)قال:  ،(2)(العقبى

وقد أخرجه  ،(معجم الصحابة)أخرجه احلافظ أبو القاسم البغوي يف )وقال: 

فردوس )وقال: أخرجه الديلمي يف  ،(4)()ينابيع املودةالقندوزي احلنفي يف 

 .(األخبار

غري هذا احلديث   كن وصلنا حديث يف وصاية أمري املؤمننيولو مل ي

وصيه، وألجل رفع الشبهة واالشكال،   الصراحة يف أنه لكفانا ملا فيه من

: فقال ،وصيًا له  كان يعلم أن الذين من بعده يتوقفون يف كونه  وكأنه

 وصيي. األنبياء وال بد لي من وصي فعلي لكل نيب وصي، وأنا من
 

 

 

                                                           

 ( أيضًا بأسانيد خمتلفة.323و ص 031و ص 79وقد أخرج ذلك يف )ص .317ص (0)

 .073/ص3ج (3)
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 يث اخلامس والعشرون بعد املائةاحلد

بسنده عن أنس  (0)(قندوزي احلنفي يف )ينابيع املودةال سليمان الشيخ أخرج

 ،يقضي ديين ،ن وصيي ووارثيإ : قال رسول اهلل) قال: ،بن مالك

 .(املناقب()بن حنبل يف أمحد أخرجه  .طالبأبي  علي بن ،وينجز موعدي

 ،ألمته املرحومة من يكون خليفته َنبّي  إن النيب األكرم قال املؤلف:

كما كانوا يعرفون  ويعرفوا وصيه ،ال يقعوا يف الشبهة كي ،ووصيه من بعده

نه ألصحابه الكرام بعبارات خمتلفة يف موارد عديدة يف وقد ذكر ذلك وبّي نبيهم،

وعند أصحابه،  ،عند نسائه ،وحال املرض ،احلضر والسفر، يف حال السالمة

ومبناسبات خمتلفة، تعرف كل ما  ،وعند سكوتهم عنه ،صيهعند سؤاهلم عن و

 ذكرناه بالتأمل يف أحاديث هذا املختصر.

ويف كتابه اآلخر  ،(3)(ذخائر العقبى)ب الطربي يف احلديث احمل وقد أخرج

بعد  ــ، ومن الغريب العجيب قول صاحب الرياض النضرة (2)()الرياض النضرة

ن التوريث يف هذا احلديث حيمل على غري أ نما مضموــ أن ذكر احلديث املذكور 

 .وكذلك الوصية ،ظاهره

على ما هو نص فيه لكان أوىل مما   ولو أنصفوا وتركوا كالم النيب

لعدم موافقته ملعتقداتهم اليت ورثوها  ،ظاهره ، ومحلوه على غريتعسفوا فيه

علماؤهم ورواه  ،عند أصحابه  بالتقليد آلبائهم، ولو راجعوا ما تركه نبيهم
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وملا  ،وأخذوا يف أصول دينهم ،لوضح احلق لديهم ،وحفاظهم يف كتبهم املعتربة

 على غري ظاهرها.  احتاجوا اىل محل نصوص النيب
 

 احلديث السادس والعشرون بعد املائة
 

املعجم )نقاًل عن  ــبسنده (0)(كنز العمال)علي املتقي احلنفي يف كتابه  أخرج

 قال رسول) قاال: ،سعيد اخلدريأبي  مان، وعنلسعن  ــللطرباني  (الكبري

 ،ينجز عدتي ،وخري من أترك بعدي ،وموضع سري ،إن وصيي : اهلل

 سعيد(.أبي  عن سلمان وعن ،طب .طالبأبي  علي بن ،ويقضي ديين

حيث  ،هذا احلديث الشريف صحيح باصطالح أهل احلديث قال املؤلف:

صحيح  (املعجم الكبري)ومجيع ما يف للطرباني،  (املعجم الكبري)أنه مروي يف 

حيث انه التزم أن ال جيمع فيه إال األحاديث الصحيحة، فهذا  ،بتصريح الطرباني

، (بن حنبلأمحد مناقب )ومن  (،ينابيع املودة)احلديث يساوي ما تقدم نقله من 

 ،ويؤيده ويقويه، فال جمال لتضعيفه او تأويله على ما ال يقتضيه ظاهر ألفاظه

  بقوله    عما هو نص فيه، ويزيد هذا احلديث على احلديث املتقدموصرفه 

 وأصحابه. وخري من تركه من أهل بيته ،ن عليًا موضع سرهأ

واإلمامية  ،حاديث خاصة يف كتب علماء السنةأوكال املوضوعني روي فيهما  

 كان موضع سره:  رضوان اهلل عليهم، واليك بعض ما كتبه علماء السنة يف أنه

 يف مرض  طلب النيب) :قالت ،عن أم سلمة ،(3)(البداية والنهاية) يف

 .(حتى قبض ،فجعل يساّره ويناجيه ،يًاموته عل

                                                           

 .034ص /2ج (0)
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عدنا رسول ) :قالت أم سلمة (،شيبةأبي  مسند)من  (0)(كنز العمال)ويف 

 .(حتى قبض ،ه ويناجيهفجعل يساّر ،فجاءه ،فطلب عليًا  اهلل

فطلب  ،رسول اهلل يف مرضه الذي تويف فيهعدنا ) :(3)(ذخائر العقبى)ويف 

فأكب عليه علي فجعل  ،فخرجنا من البيت وقعدنا عند الباب ،فجاءه ،عليًا

  .(يومه  ثم قبض ،ه ويناجيهيساّر

 وهو  عدنا رسول اهلل) :قالت ،عن أم سلمة ،(2)(مسند أمحد)ويف 

 ،الباب دا عنفخرجنا من البيت فقعدن ،فجاء :قالت (،مرارًا) ؟جاء علي :يقول

ثم قبض  ،ه ويناجيهفكنت من أدناهم اىل الباب فاكب عليه علي فجعل يساّر

انتهى باختصار  .(قرب الناس عهدًا بهأمن يومه ذلك، فكان   رسول اهلل

 أللفاظه.

فقد تقدمت أحاديث عديدة تثبت  ،(خري من اترك بعدي):  ما قولهأو

ليك بعض ما يثبت ذلك إو ، خري الناس بعد ابن عمه رسول اهلل  أنه

 أيضًا من كتب علماء السنة:

للطرباني  (الكبرياملعجم )عن  (4)(كنز العمال)علي املتقي احلنفي يف  أخرج

أما علمت أن ) : قال لفاطمة  أنه ،أيوب األنصاريأبي  باسناده عن

اهلل عز وجل أطلع على أهل األرض فاختار منهم اباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع 

 ؟واختذته وصيًا ،(اياك)فانكحته  لّيإفأوحى  ،ية فاختار بعلكالثان
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 ، نبيه يكون خملوق خريًا ممن اختاره اهلل بعد فهل يتصور أن قال املؤلف:

طالب أبي  بناومن ابن عمه علي  ، ني خري من النيبوقفلو كان يف املخل

د هذا لعلمه جل وعال حبال خملوقاته مجيعًا، وقد ور ،الختاره اهلل تعاىل

ملختصر نقاًل من كتب يف ضمن أحاديث كثرية تقدم كثري منها يف هذا ااملضمون 

 علماء السنة:

ن اهلل إ)قال:   أخرج بسنده عن رسول اهلل ،(0)(كفاية الطالب)ففي 

 .(جعل ألخي علي فضائل ال حتصى كثرة

 قال ،(4) (ينابيع املودة)و ، للخوارزمي،(2)(املناقب)، ويف (3)وفيه أيضًا

واالنس  ،ابواجلن حّس ،والبحر مداد ،لو أن الغياض أقالم):  رسول اهلل

 .( طالبأبي  ما أحصوا فضائل علي بن ،ابكّت

علي ): ــ  (مودة القربى)نقاًل عن  (3)(ينابيع املودة)كما يف  ــ وقال ابن عمر 

 .(من أهل البيت ال يقاس به أحد

 .(حنن أهل بيت ال يقاس بنا أحد) : قال رسول اهلل ،(2)(ذخائر العقبى) ويف 

 .(علي خري البشر):  قال رسول اهلل (7)(كنز العمال)ويف 
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 .(خري رجالكم علي):  قال (0)(ينابيع املودة)ويف 

ني أوصيت اىل إ):  قال ،يف خرب مفصل ،عن سلمان ،(3)وفيه أيضًا 

 .(علي، وهو أفضل من أتركه بعدي

أفضل البشر،   بعد النيب  عليًاهذا بعض ما يثبت أن  قال املؤلف:

 بعده؟  بقى جمال يف أن يشك يف انه خري من تركه النيبفهل ي

 

 احلديث السابع والعشرون بعد املائة
 

 ــ  (2)()ينابيع املودةاحلنفي يف  سليمان القندوزيشيخ االسالم الشيخ  أخرج

 بن عبدالعباس بسنده عن  للسيد علي اهلمداني الشافعي (مودة القربى)نقاًل عن 

يا  أبشرك ي لعمه ــ:أ ــ  قال رسول اهلل) :قال ــاملطلب رضي اهلل عنهما 

 .(فجعله كفوًا لفاطمة ابنيت ،ان اهلل أيدني بسيد الوصيني علي ،عماه

 ( فاطمة حياة الصديقة الزهراء)ابنا الذي ألفناه يف اخرجنا يف كت قال املؤلف:

 أحاديث تتضمن هذا املعنى.

قبل نقله  ــ (ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  رجأخوقد 

لو مل ) :قال  نهأ ،للديلمي (فردوس األخبار)حديثًا عن  ــاحلديث املتقدم 

 .(خيلق اهلل عليًا ما كان لفاطمة كفو

يف فضل فاطمة   هذه األحاديث املروية عن النيب قال املؤلف:
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، واليك نبذة  ا كفو غري أمري املؤمننيتنص على انه مل يكن هل الزهراء

وتفصيل ذلك يف كتابنا )الدرة  ، يسرية مما رواه علماء السنة يف فضلها

 ،وبعلها ،فاطمة الزهراء):  قال، ( البيضاء يف أحوال فاطمة الزهراء

 .(0)(0)ف .من نور واحد ،وبنوها احلسن واحلسني

 .(3)ف .أول من يدخل اجلنة وهي

 .(2)ف .املشفعة يف يوم القيامة وهي الشفيعة

 .(4)ف .وهي البضعة الطاهرة

 .(3)ف .ويغضب لغضبها ،وهي اليت يرضى اهلل لرضاها

ويقوم من جملسه هلا  ،وعرفها، يقبل يدها  وهي اليت كان النيب

 .(2)ف .وجيلسها فيه

 .(7)ف .حمبيها من الناروهي اليت فطمها اهلل وذريتها و

 .(3)ف .ا على النارفحرمها اهلل وذريته ،وهي اليت أحصنت فرجها

 .(9)ف .طهرة مل تر دمًا من حيض وال نفاس يف متام حياتهاوهي الطاهرة امل

 .(01)ف .هاكان يشم اىل اجلنة  وهي اليت إذا اشتاق النيب

 .(00)ف .وهي اليت كان يغضب النيب لغضبها

 .(03)ف .وبغضها بغضه ، وهي اليت حبها حب النيب

 .(02)ف .ومعه يف يوم القيامة ،ن كان حيبها كان يف درجة النيبوهي اليت م
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 .(04)ف .وهي اليت من أساء اليها ومل حيسن اليها جاء يوم القيامة مسود الوجه

 .اىل اجلنة أمر اهلل تعاىل أهل احملشر بأن يغضوا أبصارهم حتى متريوهي اليت 

 .(03)ف

 .(02)ف . مة حممدوهي سيدة نساء أ

 .(07)ف .ساء املؤمننين وهي سيدة

 .(03)ف .وهي سيدة نساء أهل اجلنة

 .(09)ف . حب أهل البيت اىل النيبأوهي اليت كانت 

 .(31)ف .يف حقها بأنها احلوراء  وهي اليت صرح النيب

 .(30)ف .وهي اليت خلقت من متام مثار اجلنة

 .(33)ف .ابنيت فاطمة ليست كسائر النساء :يف حقها  وهي اليت قال النيب

ما رأيت أفضل من فاطمة غري  :وقالت ،وهي اليت شهدت عائشة يف حقها

 .(32)ف .أبيها

 .(34)ف .وهي اليت عرفت ما ال تعرفه الصحابة الكرام

 .(33)ف .يغذيها بنفسه  وهي اليت كان النيب

 .(32)ف .وهي خري أهل األرض عنصرًا

 .(37)ف .وهي اليت كانت تكلم أمها حال محلها بها

 .مريم قوابل هلا حني والدتهاليت كانت حواء وام كلثوم وآسية ووهي ا

 .(33)ف
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 .(39ومهجته )ف ،وقلبه،  وهي اليت كانت روح النيب

وطلبت أن يكون مهرها  ،وهي اليت مل ترض أن يكون مهرها شيئًا من الدنيا

 .(21فأعطاها اهلل ذلك )ف ،شفاعة املذنبني من امة أبيها

 .(20اىل بأنه يفعل بأمة أبيها ما حتبه فاطمة )فوهي اليت بشرها اهلل تع

 .(23وهي اليت ينفع حبها يف مائة موطن يوم القيامة )ف

فأنزل اهلل هلا حلة من اجلنة،  ،سها ليلة عرسهااهي اليت تصدقت بأفخر لبو

 .(22وكذلك عندما أرادت احلضور يف عرس نساء اليهود )ف

ويغزلن يف الليلة املظلمة يف  ،يلضمن األبرة  وهي اليت كن نساء النيب

 .(24نور وجهها )ف

 .(23وهي اليت نزلت املالئكة لزفافها احرتامًا هلا )ف

 .(22)ف وهي اليت كان سند زواجها من حرير اجلنة

 .(27من ولدها )  بأن املهدي  وهي اليت بشرها النيب

 .(23دون سائر النساء )ف ،وهي اليت يكون حبها فرضًا على مجيع البشر

 .(29وهي اليت تزلت آية التطهري يف حقها دون سائر النساء )ف

 .(41وهي اليت نزلت آية املباهلة يف حقها دون سائر النساء )ف

 .(40وهي اليت كانت من أصحاب الكساء دون سائر النساء )ف

 .(43وهي اليت حبها أساس االسالم دون سائر النساء )ف

 .(42ذرية )ف وأكثرهن ،وهي اليت تكون أعظم نساء البشر

 .(44هي اليت جعل اهلل من صداقها األرض كله )فو
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 .(43)ف  وهي اليت تسكن الوسيلة مع أبيها

 .(0)وهي اليت لوال علي مل يكن هلا كفو أبدًا

                                                           

 من مجيعها مصادر واليك، باالمجال ذكرناها  حقها يف روي ما بعض هذا: املؤلف قال (0)

 (.01ص املودة ينابيع) ففي(، األوىل الفضيلة أما) .باالمجال أيضًا، السنة علماء كتب

، األشراف حبب االحتاف) يف( 2ف)والـ (.309ص/2ج، العمال كنز) يف( 3ف)والـ

 أيضًا، العمال كنز) يف( 3ف)والـ (.303ص/ 2ج، العمال كنز) يف( 4ف)والـ (.039ص

 العمال كنز) يف (7ف)والـ (.034ص /2ج، احلاكم مستدرك) يف( 2ف)والـ (.309ص/ 2ج

 كنز) يف( 9ف)والـ (.309ص/ 2ج، أيضًا العمال كنز) يف( 3ف)والـ(.309ص/ 2ج، ايضًا

 يف( 00ف)والـ (.41ص،نور األبصار) يف( 01ف)والـ (.309ص/2ج، ايضًا العمال

( 02ف)والـ (.307ص/2ج، العمال كنز) يف( 03ف)والـ (.034ص/2ج، احلاكم مستدرك)

 يف( 03ف)والـ (.303ص/2ج، العمال كنز) يف( 04ف)والـ (.302ص/2ج، العمال كنز) يف

/ 2ج، العمال كنز) يف( 02ف)والـ (.002ص، اهليثمي حجر البن، احملرقة الصواعق)

/ 7ج، أيضًا العمال كنز) يف( 03ف)والـ (.007ص، الصواعق) يف( 07ف)والـ .(309ص

، االبصار نور) يف( 31ف)والـ (.033ص/ 2ج، احلاكم مستدرك) يف( 09ف)والـ (.000ص

 كنز) ويف(، 033ص، األبصار نور بهامش الراغبني اسعاف) يف( 30ف)والـ (.41ص

(. 033ص/3ج، العسقالني حجر نالب، االصابة) يف( 33ف)والـ(. 390ص/2ج، العمال

/ 4ج، عساكر ابن تاريخ) يف( 34)والـ(. 41ص/3ج، األولياء حلية) يف( 32ف)والـ

، اجملالس نزهة) يف( 32ف)والـ(. 02 باب/2ج، السمطني فرائد) يف( 33ف)والـ(. 310ص

(. 43ص و 44ص، العقبى ذخائر) يف( 37ف)والـ(. 032ص/ 3ج، الشافعي للصفوري

(. 37ص/ 0ج، القرماني تاريخ) يف( 39ف)والـ(. 40ص، األبصار نور) يف( 33ف)والـ

 باب/ 3ج، السمطني فرائد) يف( 20ف)والـ(. 033ص/ 3ج، اجملالس نزهة) يف( 21ف)والـ

/ 0ج، القرماني تاريخ) يف( 22ف)والـ(. 032ص/ 3ج، اجملالس نزهة) يف( 23)والـ(. 03

 يف( 23)والـ(. 22ص/0ج، يللخوارزم،  احلسني مقتل) يف( 24ف)والـ(. 37ص

 يف( 27ف)والـ(. 030ص/3ج، اجملالس نزهة) يف( 22ف)والـ(. 37ص/0ج، القرماني تاريخ)

، امليت إحياء) ويف(، 42ص، الصادي رشفة) يف( 23ف)والـ(. 072ص/7ج، العمال كنز)
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نساء العاملني اليت ذكرناها  ةهذه بعض مصادر فضائل سيد قال املؤلف:

  ء يف أحول فاطمةعلى حنو االمجال، وتفصيل ذلك يف كتابنا )الدرة البيضا

 الذي ال زال خمطوطًا حتى اليوم. ( الزهراء
 

 احلديث الثامن والعشرون بعد املائة
 

فردوس )بسنده من  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

أنا خامت  : قال رسول اهلل) قال: ، ذرأبي  للديلمي باسناده عن (األخبار

 .(خامت األوصياء ،ليوأنت يا ع ،األنبياء

للمناوي الشافعي،  (كنوز احلقائق)تقدم حديث حنوه من  قال املؤلف:

ألن  ؛بأنه ليس مبكرر :وألجل التأكيد والتأييد كررنا ذكره ثانيًا، ولنا أن نقول

 .بوجوده يف كتاب آخر يكون حديثًا آخر ــعلى قواعد أهل احلديث  ــاحلديث 
 

 املائةرون بعد عشاحلديث التاسع وال
 

مودة )نقاًل عن  (3)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

  رفعه اىل النيب ،للسيد علي اهلمداني الشافعي، باسناده عن أنس (القربى

إن اهلل اصطفاني على األنبياء، فاختارني واختار لي وصيًا، واخرتت ) أنه قال:

                                                                                                                                        

. التفاسري أغلب يف( 41ف)والـ. التفاسري أغلب يف( 29ف)والـ(. 343ص، األحتاف بهامش

 يف( 42ف)والـ (.012ص/7ج، العمال كنز) يف( 43ف)والـ. احملدثني كتب أغلب يف( 40)ـوال

 للخوارمي، 22ص/0ج،  احلسني مقتل) يف( 44ف)والـ(. 000ص/7ج، العمال كنز)

،  احلسني مقتل) ويف(، 013ص/7وج ،307ص/2ج، العمال كنز) يف( 43)والـ(. احلنفي

 .(.23وص 27ص/0ج

 .079ص (0)

 .330ص (3)
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سى بأخيه هارون، وهو خليفيت يشد عضي كما شد عضد مو ،ابن عمي وصيي

 .(ووزيري، ولو كان بعدي نيب لكان علي نبيًا، ولكن ال نبوة بعدي

هذا احلديث الشريف يثبت أن اهلل تعاىل اختار أن يكون علي  قال املؤلف:

 اختار ما اختاره اهلل فجعله وصيًا له، ثم أخرب  والنيب ، وصيًا للنيب

ثم   ملوسى ووزيرًا ةخليف  ارونكما كان ه ،خليفته ووزيره  بأنه

أهل ألن يكون نبيًا لو كان بعده نيب لكان علي نبيًا،  ن ابن عمهأ  ذكر

 ية واخلالفة كما أنه أهل للنبوة.افهو أهل للوص
 

 احلديث الثالثون بعد املائة
 

املودة )نقاًل عن  ،(0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

  دعاني رسول اهلل قال: ،بإسناده عن ابن عباس (،ودة القربىمن م الرابعة

أبشرك إن اهلل تعاىل أيدني بسيد األولني واآلخرين والوصيني علي، )فقال: 

 .(فجعله كفو ابنيت، فإن أردت أن تنتفع فاتبعه
 

 املائة احلادي والثالثون بعداحلديث 
 

 (مودة القربى)نقاًل عن  (3)(ينابيع املودة)يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

  بايعنا رسول اهلل) أنه قال: ،أنه أخرج بسنده عن عتبة بن عامر اجلهين

وان حممدًا نبيه، وعليًا وصيه،  ،قول أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له على

يعين  ــ حبوا هذاأ : وقال لنا النيب ، ثم قال:فأي من الثالثة تركناه كفرنا

 .(واستحيوا منه فإن اهلل يستحي منه ،اهلل حيبهفإن  ــعليًا 

                                                           

 .343ص (0)

 .343ص (3)
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ينص هذا احلديث الشريف على ان االسالم يتوق على  قال املؤلف:

مع االعرتاف   للنيب  طالبأبي  االعرتاف بوصاية أمري املؤمنني علي بن

 بالشهادتني وانه بدونها ال يثبت االسالم.

 

 احلديث الثاني والثالثون بعد املائة
 

مودة )نقاًل عن  ،(0) (ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزييخ الش أخرج

ن اهلل جعل إ) :أنه قال ، اىل النيب (رفعه)  بسنده عن علي (القربى

 ، ويوشع وصي موسى ، جعل شيث وصي آدم ،لكل نيب وصيًا

 ،خري األوصياء يف البداءي ي، ووصوعليًا وصيي ، ومشعون وصي عيسى

 .(وهو املضيءوأنا الداعي 

تقدمت أحاديث عديدة تتضمن بيان أوصياء األنبياء املاضني،  قال املؤلف:

وهذا احلديث مع  ،بلفظ آخر مفصاًل  وتعيني وصي خامت األنبياء حممد

اختصاره، وامجاله يفيد املقصود، وهو أن النيب ال بد ان يكون له وصي، 

ألن الناس  ؛باختيار الناس ال ،وذلك الوصي يلزم ان يكون باختيار اهلل وجعله

وَمَا كَانَ ]ال يعلمون حقائق البشر، والذي خلقهم أعرف بهم وعليه اختيارهم

صِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْ

  ويوشع وصيًا ، ولذلك اختار شيث وصيًا آلدم (3)[ضَلَالًا مُّبِينًا فَقَدْ ضَلَّ

 وهو خري األوصياء الذين اختارهم ألنبيائه. ،واختار عليًا وصيًا له ، ملوسى

                                                           

 املصدر نفسه. (0)

  .22 :األحزاب (3)
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 احلديث الثالث والثالثون بعد املائة

عن عثمان بن  ،(0)(ةينابيع املود)احلنفي يف  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

خلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن  : قال رسول اهلل) وقال: (رفعه،)عفان

فلم  ،فلما خلق اهلل آدم ركب ذلك النور يف صلبه ،خيلق اهلل آدم بأربعة آالف عام

 .(يزل شيئًا واحدًا حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب، ففّي النبوة، ويف علي الوصية

أبي  ابن عمه علي بنو  ن النيبأ األحاديث الواردة يف قال املؤلف:

طالب خلقا من نور واحد كثرية، غري أنها خمتلفة، ففي بعضها أنهما خلقا قبل 

أربعة عشر ألف عام، ويف بعضها أنهما خلقا قبل أربعة آالف عام، ويف بعضها 

وال يهمنا بدء  .وكلها متفقة على أنها خلقا من نور واحد أقل من ذلك،

خبار يبني ألمته املرحومة أن النبوة مجيع هذه األ يف  خلقهما، والنيب

خلوق متنى مقامهما الرفيع والوصاية قد ثبتتا هلما قبل آالف من السنني، فليس مل

هو   من مجيع البشر آدم ومن سواه، والشجرة اليت منع منها آدم وحواء

 اخلرب املروي عن أهل البيت عليهم.هذا املعنى كما ورد يف 

عن ذلك  سئل  أن االمام اهلادي وبنوه(وقد ذكرنا يف كتابنا )علي 

كي   حوال االمام العاشرأواملقام ال يناسب ذكره، راجع  ،فأجاب مبا قلناه

 تطلع على تفصيل ذلك.

 

 احلديث الرابع والثالثون بعد املائة
 

 ،(3)(ينابيع املودة)القندوزي احلنفي يف  شيخ االسالم الشيخ سليمان أخرج

                                                           

 .332ص (0)

 .332ص (3)
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قال ) :قالو (،رفعه)ذر أبي  ، عن(ة الثامنة ملودا ــ مودة القربى)نقاًل عن 

نه مين وأنا منه، إإن اهلل تبارك وتعاىل أيد هذا الدين بعلي، و:  رسول اهلل

 .((0)[أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ]: وفيه أنزل

خلقت أنا وعلي :  قال رسول اهلل) :قالو (،رفعه)  وعن علي

 .(من نور واحد

خلقين اهلل وخلقك من نوره،  ،يا علي :قال رسول اهلل) قال:  ن عليوع

ثم  ،فلم نزل أنا وأنت شيئًا واحدًا ،أودع ذلك النور يف صلبه  فلما خلق آدم

 .(افرتقنا يف صلب عبد املطلب، ففّي النبوة والرسالة، وفيك الوصية واإلمامة
 

 احلديث اخلامس والثالثون بعد املائة
 

نقاًل عن  (3)(ينابيع املودة)القندوزي احلنفي يف  ة الشيخ سليمانالعالم خرجأ

عن ابن عباس  ،بسنده عن عكرمة ،فعيمودة القربى للسيد علي اهلمداني الشا

 إنكم أصحابي، ،يا عبد الرمحنلعبد الرمحن بن عوف:  قال رسول اهلل)قال:

و ، وهطالب أخي، ومين وأنا من علي، فهو باب علمي ووصييأبي  وعلي بن

 (.وكرمًا ،وشرفًا ،األرض عنصرًا وفاطمة واحلسن واحلسني هم خري أهل

أي أنهما من  ،ان هذا احلديث الشريف يثبت أن عليًا من النيب قال املؤلف:

 .التصريح بذلك السابقة نور واحد، كما تقدم يف األحاديث

وال ميكن الوصول اليها إال  ،مودعة لديه  ويثبت له ان علوم النيب

 . ألنه باب ملدينة علم النيب ،واسطتهب

                                                           

 .07: ( هود0)

 .322ص (3)
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 .ة اليت حنن بصدد إثباتهايويثبت له الوصا

خري أهل   انهم ،وللصديقة زوجته ولولديه احلسن واحلسني ،ويثبت له

األرض عنصرًا، وخري أهل األرض شرفًا، وخري أهل األرض كرمًا، ولذلك 

يف احلديث الثاني نزلت فيهم آية التطهري وآيات اخرى تثبت ذلك، وقد تقدم 

حممد  يا)ليلة األسراء، فقال له:   والثالثني أن اهلل جل جالله خاطب نبيه

 .(واألئمة من ولده من نوري اني خلقتك وخلقت عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني

  وباقي األئمة فهذا اخلطاب يف إثبات علي وفاطمة واحلسن واحلسني

 العامل أحد غري هؤالء خلق من نور ألنه ال يوجد يف ؛خري أهل األرض عنصرًا

أو يفوق عليهم يف الشرف من مجيع اجلهات، فهم وجدهم  ،اهلل حتى يشاركهم

هل األرض يف أبل هم أشرف  ،أشرف أهل األرض عنصرًا  رسول اهلل

مجيع الكماالت، ولذلك اختارهم اهلل تعاىل وجعلهم قدوة ألهل األرض 

هم وعلى مجيع املخلوقني من املالئكة والسماء، وأوجب حمبتهم ومودتهم علي

 .خلقه الناطق والصامت منهمواجلن واالنس وعلى سائر 

 واحلديث الثاني والثالثني من هذا املختصر. ،راجع احلديث احلادي والثالثني 

 

 احلديث السادس والثالثون بعد املائة

  علي ختصيص)حتت عنوان  (0)(كفاية الطالب) ي يفعالكنجي الشاف أخرج

 .(بكونه سيد املسلمني

وعبد امللك  (،بغداد)بـإبراهيم بن حممود بن سامل بن مهدي  أخربنا): وقال

أبو  ، وأخربنابن قيبا، عن حممد بن عبد الباقي القاسمأبي  الربكات بنأبي  بن

                                                           

 .93ص (0)
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طالب بن حممد بن علي اجلوهري، وعلي بن حممد بن عبد السميع بن الواثق 

بن عبد اهلل، حدثنا أمحد أبو الفضل بن  ، أخربنانا ابن البطيربأخ :قال باهلل

بن إبراهيم  شيبة، حدثناأبي  بن علي، حدثنا حممد بن عثمان بنأمحد حممد بن 

رية، عن القاسم علي بن عابس، عن احلرث بن حص حممود بن ميمون، حدثنا

أسكب لي وضوء  ،ياأنس:  قال رسول اهلل بن جندب، عن أنس قال:

عليك  أول من يدخل ،نسأيا قام وصلى ركعتني، ثم قال: ثم ،فتوضأ ،نيينيغ

من هذا الباب أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد الغر احملجلني، وخامت 

وكتمته، إذ جاء  ،اللهم اجعله رجاًل من األنصار :قلت ، قال أنس:الوصيني

فقام  ،طالبأبي  علي بن :؟ قلتمن هذا ياأنس :ــ  ي النيبأال ــ علي فق

وميسح عرق  ،ثم جعل ميسح عرق وجهه بوجهه ،فاعتنقه ،مستبشرًا  النيب

لقد رأيتك صنعت بي شيئًا ما  ،يارسول اهلل : قال عليبوجهه،   علي

وأنت تؤدي عين،وتسمعهم  اي عن ذلك ــ ــ وما مينعين ، قال:قبل صنعت بّي

  .(صوتي، وتبني هلم ما اختلفوا فيه بعدي

ن عال أخرجه احلافظ أبونعيم األصبهاني يف هذا حديث حس) ثم قال:

 (.(حلية األولياء)

 وأنشدت يف املعنى:) :ثم قال الكنجي
 

ــه   ــذي بـــ ــؤمنني الـــ ــري املـــ ــي أمـــ  علـــ

 

 هدى اهلل أهل األرض من حرية الكفر 

 أخو املصطفى اهلادي الذي شـد أزره 

 

ــى العســر واليســر     ــًا عل ــه عون  فكــان ل

ــن نصــر االســالم حتــى توطــدت       وم

 

 عـــــــزًا فتـــــــّوج بالنصـــــــر قواعـــــــده 

 علــــي علــــي القـــــدر عنــــد مليكـــــه    

 

 (على الرغم من عاداه قاصـمه الظهـر   
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والختالفه يف السند ويف  (0)()حلية األولياءأخرجه أبو نعيم يف  قال املؤلف:

صار حديثًا آخر  ،علماء السنةاملنت وألجل وجوده يف كتاب آخر لبعض كلمات 

هل احلديث أن هذا احلديث الشريف أخرجه فأخرجناه ثانيًا، ثم ال خيفى على أ

اخلطيب  :مجاعة من علماء االمامية وعلماء السنة غري الكنجي الشافعي، وهم

 (.املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد املوفق حممد بن 

 (.مطالب السؤول)وحممد بن طلحة الشافعي يف  

 (.حلية األولياء)أبونعيم يف أمحد وإبراهيم بن  

 (.شرحه لنهج البالغة)حلديد الشافعي يف اأبي  وابن 

 (.فرائد السمطني)وإبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف  

 (.ينابيع املودة)مان احلنفي يف يوشيخ االسالم الشيخ سل 

مبا صنعه   عرف أن مقصود النيب ،ومن تأمل يف هذا احلديث الشريف 

قوم بأمر األرشاد للبشر تفهيم أنس أن الذي ي ،طالبأبي  مع ابن عمه علي بن

،  الرسول نفس  طالب ال غريه، وحيث أن عليًاأبي  بعده هو علي بن

املرجع ملا اختلفوا فيه   ومن حيث انه ،(تسمعهم صوتيأنت ) :قال له

( من أمور دينهم وتبني هلم ما اختلفوا فيهقال له: ) ،وكان حالاًل ملشاكلهم

كان هو املرجع   العلم أن عليًا ودنياهم، ومن املعلوم الواضح لدى أهل

، وكان اخللفاء وغريهم  الوحيد حلل مشاكل املسلمني بعد وفاة النيب

 يرجعون اليه يف مشكالتهم، راجع كتابنا )علي واخللفاء( املطبوع.
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 احلديث السابع والثالثون بعد املائة
 

 (0)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد اخلطيب املوفق حممد بن  أخرج

 معاوية رسله، أرسل اىل  طالبأبي  روي أن أمري املؤمنني علي بن) :قال

قبل مسريه اىل صفني  ــوغريهما  ،وجرير بن عبد اهلل البجلي ،الطرماح :وهم

وسوابقه يف  ،حيتج عليه ببيعة أهل احلرمني له ،وكتب اليه مرة بعد أخرى ــ

 ،ومعاوية يعتل بدم عثمان بة،االسالم لئال يكون بني العراق وأهل الشام حمار

الدنيا  ويستميل اليه طلبة ،جالف العربأم وويستغوي بذلك جهال الشا

وكان يشاور يف أثناء ذلك ثقاته وأهل مودته  ،الدنيئة باألموال والواليات

ر عظيم ال يتم اال بعمرو مأهذا  فقال له أخوه عتبة: ،علي وعشريته يف قتال

خدع، وقلوب أهل خدع وال ُيَي ،يف الدهاء واملكر فإنه قريع زمانه ،بن العاص

فأخاف أن  ،ولكنه حيب عليًا ،صدقت واهلل :الشام مائلة اليه، فقال له معاوية

 موال والواليات، فكتب اليه معاوية:ألاخدعه با :ال جييبين، قال

إمام املسلمني ذي  ،سفيان خليفة عثمان بن عفانأبي  من معاوية بن

طفى على ابنته، وصاحب جيش العسرة، وبئر دومة، املعدوم صالنورين، خنت امل

الناصر، الكثري اخلاذل، احملصور يف منزله، املقتول عطشًا وظلمًا يف حمرابه، 

 .املعذب بأسياف الفسقة

وثقته، وأمري عسكره  ، صاحب رسول اهلل ،اىل عمرو بن العاص 

 ، املعظم رأيه، املفخم تدبريه.لبذات السالس

وما أصيبوا به من الفجيعة  ،فلن خيفى عليك احرتاق قلوب املؤمنني ،أما بعد 
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ما ارتكب به جاره حسدًا وبغيًا بامتناع من نصرته، وخذالنه إياه،  ،بدم عثمان

 ،وإشالئه العامة عليه حتى قتلوه يف حمرابه، فياهلا من مصيبة عمت مجيع املسلمني

 ،حلظ األجزل من الثوابوأنا أدعوك اىل ا وفرضت عليهم طلب دمه من قتلته،

 .مانبقتال من آوى قتلة عث ،والنصيب األوفر من حسن املآب

اىل   صاحب رسول اهلل ،بن العاصمن عمرو  :فكتب اليه عمرو 

 .سفيانأبي  معاوية بن

 .، وفهمتهكتابك فقرأته لّيفقد وصل إ ،أما بعد 

يف الضاللة ور فأما ما دعوتين اليه من خلع ربقة االسالم من عنقي، والته 

وهو  ، واخرتاط السيف يف وجه علي ،على الباطل معك، وإعانيت إياك

وعده، وزوج ابنته  ووصيه، ووراثه، وقاضي دينه، ومنجز  اخو رسول اهلل

شباب أهل اجلنة،  يسيد نساء اهل اجلنة، وأبو السبطني احلسن واحلسني سيد

 ، فلن يكون.مر قد قبح اهلل فاعلهأفهذا 

ولكن تبني اليوم عزلك  ،فقد صدقت ،إنك خليفة عثمان :توأما ما قل 

 ته، وقد بويع لغريه فزالت خالفتك.عن خالف

وأني صاحب  ، ونسبتين اليه من صحبة رسول اهلل ،واما ما عظمتين به

 ، وال أميل بها عن امللة.فال اغرت بالتزكية ،جيشه

غي واحلسد ووصيه اىل الب ، وأما ما نسبت أبا احلسن أخا رسول اهلل 

شالهم على قتله، فهذا أوزعمت أنه  ومسيت الصحابة فسقة، ،على عثمان

أن أبا احلسن بذل نفسه بني يدي  أما علمت ،كذب وغواية، وحيك يامعاوية

 واهلجرة. وبات على فراشه وهو صاحب السبق اىل االسالم ،رسول اهلل
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لة هارون من هو مين وأنا منه، وهو مين مبنز : وقد قال فيه رسول اهلل 

 .موسى اال أنه ال نيب بعدي

أال من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من فيه يوم غدير خم:  وقال 

 .واخذل من خذله ،من نصرهوانصر  ،وعاد من عاداه ،وااله

وحيبه  ،ألعطني الراية رجاًل حيب اهلل ورسولهيوم خيرب:  وهو الذي قال فيه 

 .اهلل ورسوله

، فلما دخل عليه قال: لّياليك وإ إئتين بأحب خلقكري: م الطيو وقال فيه 

 .ــ أي ادن إليــ  ّيلإلّي وإو

منصور من  علي قاتل الفجرة، وإمام الربرة، :يوم بين النضري وقد قال فيه 

 .نصره، خمذول من خذله

وعليك وعلى مجيع  ، وأكد القول عليَّعلي إمامكم بعدي :وقد قال فيه 

 .املسلمني

 .فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتيإني خملف  :وقال فيه 

 .نا مدينة العلم وعلي بابهاأ :وقال فيه 

ما أنزل اهلل تعاىل يف كتابه فيه من اآليات املتلوات يف  ،وقد علمت يامعاوية 

، وقوله (0)[يُوفُونَ بِالنَّذْرِ]حد، كقوله تعاىل:أفضائله اليت ال يشاركه فيها 

 (3)[اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ]تعاىل
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رِجَالٌ صَدَقُوا مَا ] وقوله تعاىل (0)[منه أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِد] وقوله

 ،(2)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى] وقوله تعاىل (3)[عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

ين مبنزلة هارون من موسى، مأما ترضى أن تكون  : وقد قال له رسول اهلل

سلمك سلمي، وحربك حربي، وتكون أخي ووليي يف الدنيا واآلخرة ياأبا 

أبغضك فقد أبغضين، ومن أحبك أدخله احلسن من أحبك فقد أحبين، ومن 

 .اهلل اجلنة، ومن أبغضك أدخله اهلل النار

جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل أو دين  ي هذا: وكتابك الذثم كتب 

 .والسالم

 .(عليه األموال والواليات، وطول الكالميعرض  ثم كتب اليه معاوية 

ن والعقل ال فإن صاحب الدي ،لقد صدق عمرو ،لعمري قال املؤلف:

ًا ملا بعث اليه وولكن من األسف إن عمر ،ينخدع وال يبيع دينه وآخرته بدنيا فانية

ما مينع من  ــعلى قوله  ــمنشور مصر اخندع، وذلك ألنه مل يكن فيه  يةمعاو

 ا على اآلخرة، والعاجل على اآلجل.فقدم الدني ،االخنداع

مواله  دعا عمرو)قال:  (4)(املناقب)ويؤيد ذلك ما ذكره اخلوارزمي يف  

 ي يف األمر الذي طلب منه معاوية ــأــ  ره يف ذلكوفشا ،وكان عاقاًل ،وردان

وتبقى  بقى لكوهي اليت ت آخرة وال دنيا معه،  فقال وردان: إن مع علي
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فيها، وإن معاوية دنيا وال آخرة معه، وهي اليت ال تبقى عليك وال على أحد، 

 وأنشأ يقول: ،تبسم عمروفاخرت لنفسك أيهما شئت، ف
 

 قاتــــــل اهلل وردانــــــًا وفطنتـــــــه   يــــــا 

 

ــب وردان     ــذي يف القل ــد أصــاب ال  لق

 ملــــا تعرضــــت الــــدنيا عرضــــت هلــــا 

 

 حبــرص نفســي ويف األطمــاع إدهــان    

 نفــس تعــف وأخــرى احلــرص يغلبهــا  

 

 واملــــرء يأكــــل تبنــــًا وهــــو غرثــــان     

 أمـــــا علـــــي فـــــدين لـــــيس يشـــــركه 

 

ــلطان    ــا وســــ ــه دنيــــ ــا وذاك لــــ  دنيــــ

 خرتت من طمعي دنيا علـى بصـري  فا 

 

ــان    ــار برهــ ــذي أختــ ــا معــــي بالــ  ومــ

ــره      ــا وأبصــ ــا فيهــ ــرف مــ ــي ألعــ  إنــ

 

ــوان    ــواه ألـــــ ــا أهـــــ ــًا ملـــــ  ويّف أيضـــــ

ــرف     ــيش يف ش ــب الع  لكــن نفســي حت

 

 ولـــيس يرضـــى بـــذل الـــنفس إنســـان 

 
 

فلم ميتنع،  ،فمنعه ابنه عبداهلل وعبده وردان ،ثم ارحتل عمرو اىل معاوية

طريق  :طريق الشام وطريق العراق، قال له وردان :ريقنيفلما بلغ مفرق الط

فأيهما تسلك؟ قال: طريق  ،وطريق الشام طريق الدنيا ،العراق طريق اآلخرة

 .(الشام

هذا خمتصر من قضية اخنداع عمرو بن العاص مبواعيد معاوية،  قال املؤلف:

ريه من وغ ،للخوارزمي (0)(املناقب)مبراجعة كتاب  ومن أراد التفصيل فعليه

 مبواعيد معاوية. عمروالكتب املفصلة اليت تذكر قضية اخنداع 

ولعمري إن كتاب عمرو بن العاص هذا كاف الثبات ما حنن بصدد اثباته  

وإمام أمته من بعده بال  ،ووصيه ،كان خليفة رسول اهلل  من أن عليًا

 ، فإن الفضل ما شهدت به األعداء.فصل، وتأمل يف كتاب عمرو بن العاص
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وحرمة  ،ووجوب طاعته ، وقد استدل على إمامة أمري املؤمنني 

بادلة صحيحة ثابتة ذكرها علماء السنة واإلمامية يف كتبهم املعتربة،  ،معصيته

أبي  ولو تأملت يف كلمات عمرو بن العاص ويف كتابه الذي بعثه اىل معاوية بن

د تقدم أكثرها يف ثًا صحيحًا، وقيسفيان جتدها متضمنة ملا يقرب من عشرين حد

 .هذا املختصر فتبصر واعترب

 

 احلديث الثامن والثالثون بعد املائة
 

احلديد عز الدين أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهلل املدايين أبي  ابن أخرج

 :أنه قال ،خمنفأبي  ، عن(0)يف شرحه لنهج البالغة (هـ233سنة  :ت) املعتزلي

فقالت  .اخلروج للطلب بدم عثمان عائشة اىل أم سلمة ختادعها على جاءت)

، وأنت كبرية  أنت أول مهاجرة من أزواج رسول اهلل ،أميةأبي  يابنت :هلا

ان جربئيل أكثر ما م لنا من بيتك، وكأمهات املؤمنني، وكان رسول اهلل يقّس

 يكون يف منزلك.

 ة.مر ما قلت هذه املقال: ألفقالت أم سلمة 

فلما تاب قتلوه  ،ي أن القوم استتابوا عثمانإن عبداهلل أخربن :فقالت عائشة 

شهر حرام، وقد عزمت على اخلروج اىل البصرة ومعي الزبري صائمًا يف 

 مر على أيدينا وبنا.أليصلح هذا ا فأخرجي معنا لعل اهلل أن ،وطلحة

إنك كنت باألمس حترضني على عثمان وتقولني فيه  :فقالت أم سلمة 

 ، وإنك لتعرفني منزلة علي بن(نعثال)ك إال أخبث القول، وما كان امسه عند

 فأذكرك؟ ، عند رسول اهلل  طالبأبي 
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  علي والوصية

 

382 

 .قالت: نعم

وحنن معه حتى إذا هبط من قديد ذات الشمال   أتذكرين يوم أقبل :قالت

 ،فنهيتك فعصيتين ،فأردت أن تهجمي عليهما ،فأطال ،خال بعلي يناجيه

 يإن :فقلت ؟ما شأنك :لتجعت باكية، فقفما لبثت أن ر ،فهجمت عليهما

ليس لي من رسول اهلل إال يوم من  :فقلت لعلي ،ت عليهما وهم يتناجيانهجم

وهو   اهلل طالب ويومي؟ فأقبل رسولأبي  أفما تدعين ياابن ،تسعة أيام

 ،واهلل ال يبغضه أحد من أهل بييت ،ارجعي وراءك :فقال ،مر الوجهغضبان حم

 ، ساقطة.، فرجعت نادمةخارج من االميانوال من غريهم من الناس اال وهو 

 .أذكر ذلك ،نعم :قالت عائشة 

وأنت تغسلني  ، كنت أنا وأنت مع رسول اهلل ،قالت: وأذكرك أيضًا 

ياليت وقال:  ،فرفع رأسه ،وكان احليس يعجبه ،وأنا أحيس له حيسًا ،رأسه

ون فتك ،تنبحها كالب احلوأب )األدبب(شعري أيتكن صاحبة اجلمل األذنب 

أعوذ باهلل وبرسوله من  :فقلت ،يدي من احليس ، فرفعتالصراطناكبة عن 

، اما أنا فقد اياك أن تكونيها يامحرياءفقال:  ،ذلك، ثم ضرب على ظهرك

 .أنذرتك

 ، أذكر هذا.نعم :قالت عائشة 

وكان  ،يف سفر له  كنت أنا وأنت مع رسول اهلل ،وأذكرك أيضًا :قالت 

فنقبت  ،ويتعاهد أثوابه فيغسلها ،فيخصفها ، اهللعلي يتعاهد نعلي رسول 

 ،وجاء أبوك ومعه عمر ،وقعد يف ظل شجرة ،له نعل فأخذها يومئذ خيصفها

يارسول  :ودخال حيادثان فيما أراد، ثم قاال ،فاستأذنا عليه فقمنا اىل احلجاب

فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا  ،إنا ال ندري قدر ما تصحبنا ،اهلل
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ولو فعلت لتفرقتم عنه كما  ،أما إني قد أرى مكانه :بعدك مفزعًا، فقال هلما

فلما خرجنا اىل  ،فسكتا ثم خرجا ،بن عمرانتفرقت بنو إسرائيل عن هارون 

من كنت يارسول اهلل  :ــعليه منا  أجرأ وكنِتــ  له قلِت  رسول اهلل

 :فقلت ،ليًاإال ع نر أحدًا فنزلنا فلم ،النعلخاصف  :مستخلفًا عليهم؟ فقال

 .هو ذلك: فقال ،ما أرى إال عليًا ،يارسول اهلل

 ، أذكر ذلك.نعم :فقالت عائشة 

 : فأي خروج خترجني بعد هذا.فقالت 

 شاء اهلل. وأرجو فيه األجر إن ،إمنا أخرج لالصالح بني الناس :فقالت 

 : أنت ورأيك.فقالت 

 .( يقيل هلا اىل علفانصرفت عائشة عنها، وكتبت أم سلمة مبا قالت و 

  هذا حديث عجيب فيه معجزة بل معجزات للنيب األكرم قال املؤلف:

حيث أخرب فيه مبا يقع بعد وفاته، فوقع ذلك كله كما أخرب، ولقد وقعت حرب 

ومجيع ما أخربت به أم  ، اجلمل، ووقع قبله التفرق عن أمري املؤمنني

واإلمامية يف كتبهم  ،ماء السنةوما بينت لعائشة مشهور معروف رواه عل ،سلمة

املعتربة، واملقام ال يناسب ذكرها يف هذا املختصر، ومن أراد معرفة ذلك فلرياجع 

املؤمنني  وفيما وقع بينها وبني أمري ،ا وبني عثمانيخ فيما وقع بينهرما كتب يف التا

 عندما بايعه أهل املدينة ومنهم طلحة والزبري. طالبأبي  علي بن

 

 لتاسع والثالثون بعد املائةاحلديث ا

 ،(0)(املناقب)اخلوارزمي احلنفي يف أمحد اخلطيب املوفق حممد بن  أخرج

                                                           

 .30ص (0)
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ني بن ساحل ، أخربناالعطار اهلمدانيأمحد أبو العال احلسن بن  أنبأني) :وقال

أبو عبداهلل حممد بن علي  ، حدثنابن عبد اهلل احلافظأمحد  ، أخربنااملقريأمحد 

إبراهيم بن حممد بن  ، حدثينشيبةأبي  مد بن عثمان بنحم ، حدثينبن خملد

عن احلرث بن حصني، عن القاسم  ،علي بن عباس )عابس( ، حدثينميمون

 ،اسكب لي وضوء ،أنس يا : قال رسول اهلل :قال ،بن جندب، عن أنس

ن يدخل عليك من هذا الباب مأول  ،نس ياأ :ثم قام فصلى ركعتني، ثم قال

 :: قلت، قالالوصينيوقائد الغر احملجلني، وخامت  ،يد املسلمنيأمري املؤمنني، وس

من  : النيبقال ف ، إذ جاء علي ،وكتمته ،اللهم اجعله رجاًل من األنصار

فقام مستبشرًا فاعتنقه، ثم جعل ميسح عرق  ،جاء علي :؟ فقلتهذا ياأنس

لقد  ،يارسول اهلل :وميسح عرق وجه علي على وجهه، فقال علي ،وجهه

 ،وما مينعين وأنت تؤدي عين ، قال:يتك صنعت شيئًا ما صنعته بي من قبلرأ

 .(بعديبني هلم ما اختلفوا تو ،وتسمعهم صوتي

نقاًل من شرح نهج  (،310الشريف )صتقدم هذا احلديث  قال املؤلف:

احلديد املعتزلي الشافعي مع اختالف يف بعض ألفاظه وإضافات أبي  البالغة البن

أول من يدخل عليك من هذا الباب إمام املتقني، وسيد ): يهيف كلماته قال ف

 .(، وقائد الغر احملجلنيامت الوصينيويعسوب الدين، وخ ،املسلمني

ثم جعل ): وقال فيه ،(0)(حلية األولياء)نقاًل عن  (،313م أيضًا )صوتقد 

 .(، وميسح عرق علي بوجههسح عرق وجههمي

من االختالف ذا مع ما فيها ديث، هوهذا أحسن األلفاظ املروية يف هذا احل 

 ر للمعنى.غري املغّي

                                                           

 .22ص/0ج (0)
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كفاية )يف حممد القرشي الكنجي الشافعي أيضًا يوسف بن  وأخرجه 

 .( فراجعه271نصه يف )ص، كما تقدم (0)(الطالب
 

 احلديث االربعون بعد املائة
 

)تاريخ اخلوارزمي احلنفي يف كتابه أمحد أخرج اخلطيب املوفق حممد بن 

 .(3)( سنيمقتل احل

شهاب الدين أبوالنجيب سعد بن عبد اهلل اهلمداني فيما كتب  أخربنا): قال

 ، أخربناأبو يعلى األديب الطرباني ، أخربناأبو علي احلداد ، أنبأناالّي من همدان

، حممد بن احلسن ، أخربنابن موسى بن مردويه األصبهانيأمحد احلافظ أبو بكر 

 ، أخربنابن سعيدجعفر بن حممد  ، أخربناالرمحنبن حممد بن عبد أمحد  أخربنا

عن  ،، أخربنا عبد األعلى التغليبأبو داود الطربي ، أخربناحمول بن إبراهيم

اللهم إئتين  :فوضع بني يديه، فقال بطائر  تى رسول اهللُأ قال: ،أنس

اللهم اجعله  :فقلت ،فقرع الباب ،بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطري

 ،سبحان اهلل :فقلت ، طالبأبي  ن األنصار، فإذا هو علي بنرجاًل م

فلما دخل مسح  ،سأل نيب اهلل ربه أن يأتيه بأحب خلقه اليه، ففتحت الباب

ثم مسح وجه علي  ،رسول اهلل وجهه، ثم مسحه رسول اهلل بوجه علي

ما هذا ثم قال:  ،، فبكى علي(ثالث مرات)ه، فعل ذلك فمسحه بوجه

وتؤدي  ،وأنت تسمع صوتي ،ومل ال أفعل بك هذا قال:؟ فيارسول اهلل

اللهم إني :  رسول اهلل ثم قال ،وتبني هلم ما اختلفوا فيه بعدي ،عين

                                                           

 .93ص (0)
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فجئت به،  ،سألتك أن تأتيين بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطري

 .(اللهم وإنه أحب خلقك إلّي

مبائة وعشرين  ابن مردويه هذا احلديث أخرج احلافظ)اخلوارزمي:  ثم قال 

يعين  ــ ، وإن مل خيرجاهصح حديث الطري وقال أبو عبداهلل احلافظ: ،إسنادًا

 .(ومسلمًا ــالبخاري 

 ،(0)(املناقب)الذي أخرجه اخلوارزمي يف  أخرج احلديث املتقدم قال املؤلف:

 :واالمامية ،ء السنةامجاعة من علم

 .(3)(كفاية الطالب)يف الكنجي الشافعي  :منهم 

 .(2)(مطالب السؤول)احلافظ حممد بن طلحة الشافعي يف  :نهموم 

 .(4)(فرائد السمطني)ي يف عالعالمة إبراهيم بن حممد احلمويين الشاف :ومنهم 

 ناب)بـاملعروف  ،العالمة عز الدين أبو حامد عبد احلميد الشافعي :ومنهم 

 .(3)(احلديدأبي 

 .(2)(حلية األولياء)احلافظ أبو نعيم يف  :ومنهم 

                                                           

 .30ص (0)

 .93ص (3)

 .30ص (2)

 .37باب  /0ج (4)

  .431ص /3ج :شرح لنهج البالغة (3)

 .22ص/0ج (2)
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 .(0)(ينابيع املودة)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف  :ومنهم 

وأخرجه ، (3)()غاية املراموأخرج العالمة احلجة السيد هاشم البحراني يف  

يه اضافات ، وف(مناقب ابن مردويه)عن  (املناقب)بـيف كتابه الصغري املسمى 

 ليست يف غريه.

فقد أخرجه ضمن  ،(2)(ع املودةينابي)أما احلديث الذي ذكره القندوزي يف  

إنها مما رواها علماء احلديث ) :وقال ، أربعة وعشرين حديثًا يف فضائله

 (.فروايتهم فضائله توجب سكون النفس واالطمئنان ،الذين ال يتهمون فيها

 ال ما نصه:ق

 ،فصلى ركعتني :ثم قال ،سكب لي وضوءا ،أنس يا : قوله التاسع:)

 وسيد املسلمني، ،ليك من هذا الباب إمام املتقنيأول من يدخل ع ثم قال:

اللهم  :فقلت :قال أنس ،، وقائد الغر احملجلنيويعسوب الدين، وخامت الوصيني

 :؟ فقلتأنس جاء يا ْنَم : فقال ،ء عليااجعله رجاًل من األنصار، فج

 :رق وجهه، فقال عليثم جعل ميسح ع ،فاعتنقه ،ه مستبشرًافقام الي علي،

 : ، قاللقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئًا ما صنعته بي قبل ،هلليارسول ا

  .(وأنت تؤدي عين، وتسمعهم قولي، وتبني هلم ما اختلفوا فيه بعدي ،وما مينعين

 .((حلية األولياء)رواه أبو نعيم احلافظ يف ) ثم قال القندوزي:

ف ختالال خيفى على الذي يتأمل هذا احلديث فإنه جيد فيه ا قال املؤلف:

 اللفظ مع ما تقدم ولذلك ذكرناه.

                                                           

 .202ص (0)
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  ثبت بكالمه الشريف هذا البن عمهأ  وال خيفى ان النيب ،هذا 

وقيادة  ،ت له السلطنة يف الدينبوأث ،والسيادة على املسلمني ،والوصاية ،االمامة

إن  املؤمنني الغر احملجلني اىل جنات النعيم، وأخرب أمته املرحومة مبا مضمونه:

هو  ،وآخرتكم ،ودنياكم ،ام دينكمكي بعدما كنت أؤديه اليكم من أحالذي يؤد

ن هلم بكالمه وبّي ،(وأنت تؤدي عين) :، ولذا قالطالب ال غريهأبي  علي بن

ند ربه، ، الذي جاء به من ع و قول النيبعمه ه املبارك أن ما يؤديه هلم ابن

 .(أو تسمعهم صوتي( )وتسمعهم قولي) :ولذا قال

هو  ،أن املرجع يف حل مشكالتهم وما اختلفوا فيه من أمورهم بعده ر أمتهوذّك 

 هو املرجع الوحيد من بعده.  طالب ال غريه، ولذلك كانأبي  ابن عمه علي بن

تعرف ذلك حق املعرفة،  ،وباملراجعة اىل كتابنا )علي واخللفاء( املطبوع 

يف تعيني   نيباطالع باالحاديث املروية عن ال له من بعض من ليس ــ والعجب

إنكار ذلك مع ان كتب املسلمني مليئة ــ  للمسلمني بعد واالمام ،واخلليفة ،الوصي

ن هلم ذلك يف بل عّي ،ما ترك أمته سدى  بتلك النصوص الصرحية بأن النيب

 ،وحضرًا ،سفرًا ،ونسائهم ،ابةحوببيانات خمتلفة اىل رجال الص ،موارد عديدة

ووصيه يف أول  ،ن خليفتهعّي  مرضه حتى أنهو ،ويف مجيع أحواله يف صحته

فقال فيما  (0)[وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ] يوم أمر اهلل له بانذار عشريته بقوله:

  :كما ،(إن هذا أخي ووصيي وخليفيت) :قال

 .(3)، للطربي(التاريخ الكبري)يف  

                                                           

 .304( الشعراء: 0)

 .307ص ــ 302ص/ 0ج (3)
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 . (0)، البن األثري(التاريخ الكاملويف )

 .(3) (يةبحللالسرية ا)ويف  

 .(2)تأليف االسكايف ،(العثمانية للجاحظنقض )ويف كتاب  

 .(4) (بن حنبلأمحد مسند )ويف  

 .(3) (خصائص النسائي)ويف  

 .(2) (تدرك احلاكممس)ويف  

  .(7)ي الفداء امساعيل بن عمر الدمشقيألب، (البداية والنهاية)ويف كتاب  

 .(3)افعيللحافظ الكنجي الش ،(كفاية الطالب)ويف  

 .(9) (الفداءأبي  تاريخ)ويف  

تفسري الدر )للسيوطي الشافعي، ويف كتابه اآلخر  (اخلصائص الكربى)ويف  

 .(01) (املنثور

                                                           

 .33/ ص3ج (0)

 .203ــ ص 200/ ص0ج (3)

 .20ص (2)

 .000/ ص0ج (4)

 .هـ0213 سنة، مصر طبع، 02ص (3)

 .022/ ص2ج (2)

 .29ص/2ج (7)

 .39ص (3)

 .هـ0332 سنة القسطنطينية طبع، 009ص/ 0ج (9)

 .0204طبع مصر سنة  097/ ص3(ج01)
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 :الثعليب، عند تفسري اآلية املباركةأو للثعاليب  ،(والبيانالكشف تفسري )ويف  

 .[وَأَنذِرْ عَشرِيَتَكَ الْأَقْرَبنِيَ]

 .(0) (فرائد السمطني)ويف  

 .(3)لشافعي، ل()تفسري اخلازنويف  

 ، ويف مورد آخر.(2) (كنز العمال)ويف  

  فهؤالء العلماء العظام أخرجوا يف كتبهم املعتربة نص النيب األكرم 

  ؟ترى ووصايته، فكيف مع ذلك كله ينكره املنكرون يا ، خبالفة علي
 

 احلديث احلادي واألربعون بعد املائة
 

الرياض )ويف  ،(4)(بىقذخائر الع)لطربي الشافعي يف حمب الدين ا جأخر

 قال: (الذخائر)اه، وهذا لفظ الطربي يف مبعن (3) (النضرة

وينجز  ،يقضي ديين ،وصيي ووارثي :قال ، أن النيب :روى أنس)

 .(طالب أبي  بن، علي موعدي

هذا احلديث  قبل ، وأخرججه ابن السراجوخّر ،(املناقب)يف أمحد أخرجه  

لكل نيب وصي ووارث، وإن عليًا  : قال رسول اهلل) قال: ،ريدةعن ب

 .((معجم الصحابة)أخرجه احلافظ أبو القاسم البغوي يف  .وصيي ووارثي

                                                           

 .02/ باب0ج (0)
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 ،حديث بريدة (النضرة الرياض)ج احملب الطربي يف أخر قال املؤلف:

قلنا  :قال ،، وأخرج بعده عن أنس(معجمه)أخرجه البغوي يف )وقال: 

وصيك؟  ْنَم ،يارسول اهلل :؟ فقال سلمانوصيه ْنَم  لنيبسل ا :لسلمان

فإن وصيي  :يوشع بن نون، قال :قال ؟من كان وصي موسى ،ياسلمانقال: 

 .(طالبأبي  علي بن ،وينجز موعدي ،يينيقضي د ،ووارثي

وأخرجه سبط ابن  ،يف املناقبأمحد ه أخرج ( أي:املناقب)جه يف خّر 

 .(0)(ةتذكرة خواص األئم)اجلوزي يف 

أن  ،وعن سلمان  ،سعيدأبي  عن ،(3)(كنز العمال)هذا وقد تقدم من  

 ،ترك بعديأوخري من  ،وموضع سري ،إن وصيي)قال:   رسول اهلل

املعجم ). أخرجه الطرباني يف طالبأبي  علي بن ،ويقضي ديين ،وينجز عدتي

 .((الكبري

أن مجيع ما أخرجه  ــق كما قلنا فيما سب ــ م عند أرباب احلديثلََّسومن امُل 

أحاديث صحيحة ال ريب فيها، فعليه يكون حديث  (معجمه الكبري)الطرباني يف 

وصي   وهو أن عليًا ــالطربي وغريه صحيح ال شبهة فيه، كما أن مفاده 

أو ما مبعناه  ،احلديث ثبت أن رواة هذا ال شك فيه، وقد ــ  الرسول األكرم

 .وبريدة ،وأنس بن مالك ،و سعيدوأب ،سلمان :صحابةأربعة من ال
 

 املائة الثاني واألربعون بعداحلديث 
 

ينابيع )يف  ،احلنفي احلسيين سليمان القندوزي شيخ االسالم أخرج
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عن احلسن بن أبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن  (املناقب)وقال: يف  ،(0)(املودة

كتب اىل   مننيعن آبائه أن أمري املؤ ،طالبأبي  املثنى بن احلسن بن علي بن

 فقال فيه: ،ــ كتابًابكر اليهم أبي  كما بعث حممد بن ــأهل مصر 

وإمام  ،إمام اهلدى ءواعلموا انه ال سوا واياكم دعوة ابن هند الكذاب،)

 .(ووصي النيب، وعدو النيب ،اهلوى

والصديق األكرب عليه سالم  ،وسيد املسلمني ،إن موىل املتقني قال املؤلف:

 ،، وأنه امام اهلدى، وأن معاوية عدو النيب بأنه وصي النيبح صّر ،اهلل

ال عدو  ،وإمام اهلدى ،وإمام أهل اهلوى، ومن احلق أن يتبع وصي النيب

 وجانبوا التعصب األعمى. ،وإمام أهل اهلوى، إن أنصف املنصفون ،يبالن
 

 احلديث الثالث واألربعون بعد املائة
 

)ينابيع االسالم احلسيين احلنفي يف وشيخ  سليمان القندوزيالشيخ  أخرج

عن حممد الباقر،  ،باسناده عن جابر اجلعفي (،املناقب) يف)وقال:  ،(3)(املودة

 ،وبعد احلمد والتصلية ،بصفني  خطب علي قال: ، عن جدهم

وينهاكم عن  ،ترك فيكم كتاب اهلل يأمركم بطاعته  ان رسول اهلل قال:

ست أحيد عنه، وقد حضرمت عدوكم، وعلمتم عهدًا فل عهد اليَّد معصيته، وق

أن رئيسهم طليق يدعو اىل النار، وابن عم نبيكم وصيه ووارثه، بني أظهركم 

يدعوكم اىل اجلنة واىل طاعة ربكم، والعمل بسنة نبيكم، واهلل أنا على احلق، 

أمري املؤمنني إنهض بنا اىل  يا :الباطل، قاتلوهم، فقال أصحابه وإنهم على
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ما نريد بك بداًل، بل منوت معك وحنيا معك، فقال هلم:  ،واهللعدونا، ف

ال ذو ال سيف إ ، فقال:اىل سيفي هذا  نظر النيب ،والذي نفسي بيده

أنت مين مبنزلة هارون من موسى،  ،ياعلي الفقار، وال فتى إال علي، وقال:

 : أمري املؤمنني ، ثم قالإال انه ال نيب بعدي، وموتك وحياتك ياعلي معي

واني على بينة  .احد، وما نسيت ما عهد إلّي ضل بّيما كذبت، وال ضللت، وال 

لوا من طلوع الشمس حتى غاب تمن ربي وعلى الطريق الواضح، ثم نهضوا فقا

يومئذ بيده   الشفق، وما كانت صالة القوم يف مواقيتها اال تكبريًا، فقتل علي

 (.على الرماحاملصاحف  اوفأصبحوا ورفع ،مخسمائة وستة نفر من أهل الشام

ما زال   طالبأبي  ان أمري املؤمنني وسيد الوصيني علي بن قال املؤلف:

من وجوب   ن هلم نبيهم، وما بّي ن للمسلمني مقامه من النيبيبّي

وان أضداده  ،يدعوهم اىل احلق والصواب واجلنة  ن هلم أنهاتباعه،وبّي

أن  ــرادوا احلق واجلنة أان  ــوىل هلم يدعونهم اىل الباطل والشر والنار، فاأل

ن هلم وهو يوجب دخول اجلنة، وبّي ،يدعوهم اىل طاعة ربهم  يتبعوه ألنه

  ثم قال، طاعة غريه يوجب دخول النار ألنه على الباطل وأرشدهم اىل أن

 وال ضل بّي ،وال ضال ،ولست بكاذب ،ي فيما أدعيته صادقنإ: هما مضمون

وما عهده  ، من ربي، وما نسيت ما علمين رسول اهلل أحد، وإني على بينه

يعرفه كل من أراد  ،ن الواضحمن قتال املارقني، وإني ماش على الطريق البّي لّيإ

 ي: أنت مين مبنزلة هارون من موسى.ل  احلق والصواب، ولذا قال النيب

لك أي كما كان جيب على أمة موسى اتباع هارون ألنه كان شريكه يف النبوة كذ

وجيب على كل أمة اتباع وصي نبيهم  ،جيب على أميت اتباعك ألنك وصيي

 .ألني على احلق واضدادي على الباطل ،فيجب عليكم اتباعي
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 احلديث الرابع واألربعون بعد املائة
 

يف  (ـه421سنة  :ت) بن عبد اهلل أبو نعيم االصفهانيأمحد احلافظ  أخرج

إن اهلل  : قال رسول اهلل) قال: ،ةزبرأبي  بسنده عن (0)(حلية األولياء)

فقلت:  ،بينه لي، فقال امسع ،يارب :تعاىل عهد الّي عهدًا يف علي، فقلت

إن عليًا راية اهلدى، وامام أوليائي، ونور من أطاعين، وهو  :مسعت، فقال

الكلمة اليت ألزمتها املتقني، من أحبه أحبين، ومن أبغضه أبغضين، فبشره 

فان  ،ويف قبضته ، أنا عبد اهلليارسول اهلل :فقال ،رتهبذلك، فجاء علي فبش

اللهم  :قلت ، قال:يعذبين فبذنوبي، وإن يتم لي الذي بشرتين به فاهلل أوىل بي

قد فعلت به ذلك، ثم انه  تعاىل: ميان، فقال اهللإلأجل قلبه، واجعل ربيعه ا

 :فقلت رفع إلّي انه سيخصه من البالء بشيء مل خيص به أحدًا من أصحابي،

 .(به هذا شيء قد سبق إنه مبتلي ومبتلى إن :وصاحيب، فقال ،أخي ،يارب

حلية )من  (3)(ينابيع املودة)تقدم نقل هذا احلديث الشريف من  قال املؤلف:

  .(ووصيي ،إنه أخي ،يارب :فقلت) :يهوف (األولياء

هلل أنا عبد ا): قال  ، وفيه أنه(2)(حلية األولياء)يف أيضًا  أخرجهذلك وك

 .(ذي بشرني به فاهلل أوىل وأكرم بيوإن يتم ال ،فان يعذبين فبذنيب ،ويف قبضته

ذا شيء سبق إن ه :ووصيي، فقال عز وجل ،نه أخيإ ،يارب :فقلت) :وفيه

 .(يف علمي أنه مبتلي به
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 ،أنه أخي ،يارب :فقلت): وفيه (0)(حلية األولياء)أيضًا يف  وأخرجه

احلديث فلفظ  .(سبق يف قضائي أنه مبتلي انه شيء قد :ووصيي، فقال تعاىل

 ( يف املوارد الثالثة سواء.حلية األولياء)الذي رواه من 

 .(ووصيي ،أخي(  علي :)أي نهإ) :قال  وفيه أنه 

فقد بدل منه كلمة حمرف  (هـ 0203احللية املطبوع مبصر سنة )وعليه فما يف  

 (.صاحيبـ)ب (وصيي)

 حمرفًا. (3)(ب السؤولمطال)هذا وقد أخرج احلديث يف  

وفيه  احلديد حمرفًا،أبي  بنفقد أخرجه  (2)(شرح نهج البالغة)وكذلك يف 

 :اختالف يف بعض ألفاظه، وفيه زيادة، وهذا نصه

ن اهلل عهد إلّي يف علي إ : قال رسول اهلل) ألسلمي قال:برزة اأبي  عن 

 مماإاية اهلدى، ون عليًا را ،امسع تعاىل : بينه لي، قال ،اربفقلت: ي ،دًاعه

أوليائي، ونور من اطاعين، وهو الكلمة اليت ألزمتها املتقني، من احبه فقد احبين، 

أنا  : قد بشرته يارب، فقال :ومن أطاعه فقد اطاعين، فبشره بذلك، فقلت

فان يعذبين فبذنوبي مل يظلم شيئًا، وأن يتم لي ما وعدني  ،عبد اهلل ويف قبضته

ميان إلواجعل ربيعه ا ،أجل قلبه ،اللهم :فقلت ،وقد دعوت له فهو أوىل،

قد فعلت ذلك غري اني خمتصه بشيء من البالء مل أختص به  :تعاىل ، قالبك

إنه سبق يف  :تعاىل ، قالوصاحيب ،أخي ،أحدًا من أوليائي، فقلت: يارب

 .(ومبتلي بهتلي بعلمي أنه مل
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ألحاديث اليت احلديد هذا احلديث يف ضمن اأبي  بناأخرج  قال املؤلف:

 ،قائلون بتفضيل غريه عليه مألنه ،السنة الذين ال يتهمون فيهارواها من علماء 

، وهذا (وايتهم فضائله توجب سكون النفس ما ال يوجبه رواية غريهمفر) قال:

 ( اليت رواها منهم.الثالث من األربعة والعشرين حديثًا)احلديث 

 ،اخلوارزمي احلنفيأمحد ن وقد أخرج هذا احلديث اخلطيب املوفق حممد ب

 ه.وله صدر مفصل مل يذكره غريه، وقد تقدم حديثه بكمال ،(0)(املناقب)يف 

احلديد خيتلف مع ما تقدمه أبي  بناخيفى أن هذا احلديث الذي أخرجه  ثم ال 

فقال   فان اهلل تعاىل أخرب نبيه ،ولذلك أخرجناه فتأمل فيه ،يف بعض ألفاظه

فبشره  ،ومن أطاعه فقد أطاعين ،أحبه فقد أحبين من): ــ عز من قائلــ 

  .(بذلك

نيب جيب   فهو  عمه رسول اهلل فهذه املنقبة ال يشاركه فيها إال ابن

كما جيب طاعة اهلل  ،وصيه وامام أمته جيب طاعته  طاعته، وابن عمه

 . وطاعة رسوله

بعد  ــ (3)احلديد يف شرحه لنهج البالغةأبي  بناأخرج  ؤلف:وقال امل

قد خاضوا حبار الفنت وأخذوا بالبدع دون السنن، وأرز املؤمنون، ) :ــقوله

حنن الشعار واألصحاب، واخلزن واألبواب، وال  ،ونطق الضالون املكذبون

 .(أتاها من غري أبوابها مسي سارقًاتؤتى البيوت إال من أبوابها، فمن 

ال يدخل اجلنة  :أي ،وأبواب اجلنة ،خزنة اجلنة  ميكن أن يريد به) :قال

م النار يأنه قس إال من وافى بواليتنا، فقد جاء يف حقه اخلرب الشائع املستفيض
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وبالغ يف تعديد  ،لو فخر بنفسه  إعلم ان أمري املؤمنني): ، ثم قال(واجلنة

وساعده على  ،مناقبه وفضائله بفصاحته اليت آتاه اهلل تعاىل إياها واختصه بها

مل يبلغوا اىل معشار ما نطق به الرسول الصادق  ،ذلك فصحاء العرب كافة

ولست أعين بذلك األخبار العامة الشائعة ) :، ثم قال(صلوات اهلل عليه يف أمره

 وقصة براءة، وخرب كخرب الغدير، واملنزلة، :اليت حيتج بها االمامية على إمامته

ك، بل املناجاة، وقصة خيرب، وخرب الدار مبكة يف ابتداء الدعوة، وحنو ذل

ل منها األخبار اخلاصة اليت رواها فيه أئمة احلديث اليت مل حيصل أقل القلي

من ذلك شيئًا يسريًا مما رواه علماء احلديث الذي ال  وأنا أذكر) ، ثم قال:(لغريه

يتهمون فيه، وجلهم قائلون بتفضيل غريه عليه، فروايتهم فضائله توجب 

 :ثًا وقاليم أورد أربعة وعشرين حدث ،(النفس ما ال يوجبه رواية غريهمسكون 

إن اهلل قد زينك بزينة مل يزين العباد بزينة  ،ياعلي : قالاخلرب األول: )

جعلك ال ترزأ  ،الزهد يف الدنيا هي زينة األبرار عند اهلل تعاىل: أحب اليه منها،

فجعلك  ،الدنيا منك شيئًا، ووهب لك حب املساكني من الدنيا شيئًا، وال ترزأ

، ثم ((0)(حلية األولياء)رواه أبو نعيم يف  .أتباعًا، ويرضون بك إمامًابهم  ىترض

فطوبى ملن أحبك  (:املسند)بن حنبل يف أمحد وزاد فيه أبو عبد اهلل ) :قال

 .(كوويل ملن أبغضك وكذب في ،وصدق فيك

منهم الكنجي  هذا احلديث مجاعة من علماء السنة:أخرج  قال املؤلف:

، مسندًا، وفيه زيادة واختالف يف بعض ألفاظه (3) (ة الطالبكفاي)الشافعي يف 

 ما هذا نصه: قال
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 احلديث اخلامس واألربعون بعد املائة
 

خ شي ،الشيخ الصاحل حممد بن نصر بن عبد الرمحن القرشي أخربنا)

، فظ أبو القاسم علي بن احلسن بن عساكرااحل : أخربناقال (،دمشق)بـية الصوف

بن أمحد أبو احلسني حممد بن  ، أخربنابن احلسن البناءمحد أأبو غالب  أخربنا

أمحد  ، حدثناحممد بن امساعيل بن العباس ، حدثناحممد بن حسنون الرتسي

، حدثنا سهل بن صقري، القاسم بن علي بن أبان الرقي ، حدثناعلي الرقي بنا

: مسعت أبا مريم قال ،رّواشم الغساني، عن علي بن احلزحييى بن ه حدثنا

يقول:   يقول: مسعت رسول اهلل ،السلولي يقول: مسعت عمار بن ياسر

الزهد يف الدنيا،  العباد بزينة أحب اىل اهلل منها: ان اهلل قد زينك بزينة مل يتزين)

وجعلك ال تنال من الدنيا شيئًا، وال تنال الدنيا منك شيئًا، ووهب لك حب 

فطوبى ملن احبك وصدق  فرضوا بك إمامًا ورضيت بهم أتباعًا، ،املساكني

الذين أحبوك وصدقوا فيك  وكذب عليك، فأما ،فيك، وويل ملن أبغضك

 ،ك وكذبوا عليكورفقاؤك يف قصرك، وأما الذين أبغضو ،جريانك يف دارك

هذا حديث ) :ثم قال .((0)وقفهم موقف الكذابني يوم القيامةفحق على اهلل أن ي

 عباد يف املعنى: وقال الصاحب بن  ،(حسن سياقه كما أخرجناه
 

 أمـــــــري املـــــــؤمنني املرتضـــــــى    يـــــــا

 

ــا    ــد وقفـــــ ــدكم قـــــ ــيب عنـــــ  إن قلـــــ

ــيكم    ــدحي فــــ ــددت مــــ ــا جــــ  كلمــــ

 

 قـــــال ذو النصـــــب نســـــيت الســـــلفا 

ــد     ــي زاهـــــ ــوالي علـــــ ــن كمـــــ  مـــــ

 

 طلــــــــق الــــــــدنيا ثالثــــــــًا ووفــــــــى  

                                                            

جه (، مع اختالف يف اللفظ، وأخر40أخرج هذا احلديث املوفق بن أمحد يف )املناقب، ص( 0)

 (.32ــ ص 4أيضًا ابن األثري اجلزري يف )أسد الغابة، ج
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 مــــــــن دعــــــــا للطــــــــري أن يأكلــــــــه

 

 ولنـــــــا يف بعـــــــض هـــــــذا مكتفـــــــى 

 مـــــن وصـــــي املصـــــطفى عنــــــدكم    

 

ــطفى     ــن يصــ ــطفى مــ ــي املصــ  ووصــ

 
 

 

 احلديث السادس واألربعون بعد املائة

 :لوفد ثقيف  قال رسول اهلل ، قال:اخلرب الثاني): احلديدأبي  قال ابن

فليضربن أعناقكم،  ــأو قال: عديل نفسي  ــلتسلمن أو ألبعثن لكم رجاًل مين 

رة إال يومئذ فما متنيت االما قال عمر: ،الكموليسبني ذراريكم، وليأخذن أمو

 ،فأخذ بيد علي ،أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا، فالتفتوجعلت 

عن  (،تاريخ ابن عساكر)يف  ،وأخرج(املسند)يف أمحد رواه  .(مرتني) هذا هووقال: 

 .(غالب البنا ثالثة احاديث مبعناهأبي  وعن ،عبد الرمحن بن عوف وعن ، علي

 (،ينابيع املودة)يف  احلنفي سليمان القندوزيأخرج العالمة الشيخ  قال املؤلف:

ويف لفظه اختالف يدل أمحد تأليف  (املناقب)و (مسند أمحد)احلديث نقاًل عن 

 :)قال( ،احلديد أو غريه حرفوا احلديث وهذا لفظ القندوزيأبي  على ان ابن

لتنتهّن يابين  :قال  اهلل ان رسول (املناقب)و (املسند)بن حنبل يف أمحد أخرج )

ملقاتلة ويسيب يقتل ا ،ميضي فيكم أمري ،م رجاًل كنفسيوليعة أو ألبعثن اليك

 .((مرتني) هو هذاوقال:  ،علي فأخذ بيده ، فالتفت إىلالذرية

: ظه قالاخلوارزمي املكي بلفأمحد بن أأخرج املوفق ) :قال وفيه أيضًا 

  اهلل قال رسول :قال ،عن عبداهلل بن حنطب (،املسند)يف أمحد وأخرج 

ليضربن  ،أو ألبعثن اليكم رجاًل كنفسيلتسلمن  :ــجاؤوه حني  ــلوفد ثقيف 

علي وأخذ بيده  ، فالتفت إىليكم، وليأخذن أموالكمأعناقكم، وليسبني ذرار

 (.(مرتني) هو هذافقال: 
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فضائل )ورواه يف كتاب ) :ــبعد نقله احلديث األول  ــاحلديد أبي  وقال ابن

 ،ألبعثن اليكم رجاًل كنفسيلتنتهن يابين وليعة أو ) :قال  أنه ( علي

فما راعين إال برد  قال أبو ذر: ،ميضي فيكم أمري يقتل املقاتلة، ويسيب الذرية

 ،أنه ال يعنيك :من تراه يعين؟ فقلت :يقول ،كف عمر يف حجزتي من خلفي

 .(إمنا يعين خاصف النعل بالبيت
 

 احلديث السابع واألربعون بعد املائة

 ،برزة األسلمي أبي عن (،حلية األولياء)قاًل عن ن ابن احلديد أيضًا ثم قال

بينه  ،يارب :فقلت ،يف علي عهدًا لّيإد هان اهلل ع : قال رسول اهلل) :قال

ونور من أطاعين،  ،: امسع، ان عليًا راية اهلدى،وإمام أوليائيتعاىل قال ،لي

ن أطاعه فقد وم ،وهو الكلمة اليت ألزمتها املتقني، من أحبه فقد احبين

: أنا عبد اهلل ويف  قد بشرته يارب، فقال فقلت: ،طاعين، فبشره بذلكأ

. قبضته، فان يعذبين فبذنوبي مل يظلم شيئًا، وإن يتم لي ما وعدني فهو أوىل

 :تعاىل قال ،واجعل ربيعه االميان بك ،وقد دعوت له فقلت: اللهم أجل قلبه

 ،أحدًا من أوليائي بشيء من البالء مل أخص به فقد فعلت ذلك غري اني خمتصه

 .(سبق يف علمي أنه ملبتلي ومبتلى به أنه ، قال:يبأخي وصاح ،ربي :فقلت

ل هذه األخبار نقل هذا احلديث، وذكرنا أن احلديث فيه يتقدم قب قال املؤلف:

ألن الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أخرجه يف ثالثة موارد من كتابه  ؛حتريف

( ذكر يف 024و ص 31و ص 73)ص مجع وهيألثالثة ( ويف املوارد اينابيع املودة)

ويف مجيع املوارد  .(أخي ووصيي ،ربي :فقلت: قال  أن النيب) :آخر احلديث

، وال يعلم أن التحريف ممن وقع، وقد طبع كتاب (حلية األولياء)نقل احلديث من 

 حمرفًا أيضًا. (هـ0203يف سنة  ،الطبعة األخرية مبصر ،حلية األولياء)
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 الثامن واألربعون بعد املائة احلديث
 

يف ضمن  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيأخرج العالمة الشيخ 

 (مرفوعًا) ة بن ربعي عباي عن) :قال (،املودة العاشرة من مودة القربى)

وعلي سيد الوصيني، إن أوصيائي  ،أنا سيد النبيني:  قال رسول اهلل :قال

 .(علي وآخرهم القائم املهدي بعدي اثنا عشر أوهلم

أخرج القندوزي حديث عباية هذا يف الباب الذي حيقق فيه  قال املؤلف:

وعن عباية بن ): وقال ،(3) (إن بعدي اثنا عشر خليفة) : حديث النيب

وعلي سيد  ،أنا سيد النبيني:  قال رسول اهلل :قال ،عن جابر ،ربعي

وآخرهم القائم  ،علي :وهلمأ ،الوصيني، وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر

 ،املورد الثاني بسند متصل ال رفع فيه، هذا وقد أوضح فحديثه يف .(املهدي

  وغريه، وهو قوله ،احلديث اجململ الذي رواه مسلم  ن النيبوعّي ،نوبّي

مل  ، فقال كلمةيكون بعدي اثنا عشر أمريًا) :ــصحيح البخاري كما يف  ــ

 .(لهم من قريشك :قال ال؟ قال:ماذا ق :فسألت أبي ،أمسعها

ال يزال الدين قائمًا حتى تقوم ) : قال (،صحيح مسلم)وكما يف  

 . (، كلهم من قريشويكون عليهم اثنا عشر خليفة ،الساعة

 وقد تقدم أكثر ألفاظ احلديث املنقول يف الباب فال حاجة اىل تكراره.
 

 احلديث التاسع واألربعون بعد املائة
 

عن علي  ،(2)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيشيخ أيضًا ال أخرج

                                                           

 .333ص (0)

 .443ص (3)

 .332ص (2)
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 ،فبكت فاطمة ،يف مرضه  دخلت على النيب) :قال ،عن أبيه ،بن اهلالل

 ،ياحبيبيت :، فقالأخشى الضيعة من بعدك :؟ قالتابنيت ما يبكيك يا فقال:

ثم فبعثه برسالته،  ،ان اهلل اطلع على أهل األرض اطالعة فاختار منهم أباك

 حنن ،يافاطمة أنكحك إياه، أن لّيوأوحى إ ،علكاطلع اطالعة فاختار منهم ب

، وال أهل بيت قد أعطانا اهلل تبارك وتعاىل سبع خصال مل يعطها أحدًا قبلنا

وأكرمهم على اهلل عز وجل أبوك، ووصيي  ،أنا خامت النبيني يعطيها أحدًا بعدنا:

وشهيدنا خري الشهداء،  لك،صياء، وأحبهم اىل اهلل عز وجل بعخري األو

ومنا من له جناحان يطري بهما يف  ،وأحبهم اىل اهلل محزة عم أبيك وعم بعلك

ومنا سبطا هذه  وأخو بعلك، ،عم أبيك وهو ابن ،اجلنة مع املالئكة حيث يشاء

 ،وهما احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، والذي بعثين باحلق نبيًا ،األمة

 هأخرج :(ثم قال) .كما ملئت جورًا،أل األرض قسطًاإن املهدي من ولدك مي

 .((حاديث االربعني يف املهدي األ)احلافظ أبو العالء اهلمداني يف 

تقدم مضامني هذا احلديث يف أحاديث عديدة من كتاب  قال املؤلف:

بي أل (فضائل الصحابة)البن الصباغ املالكي، ومن كتاب  (الفصول املهمة)

للمحب الطربي الشافعي، ومن كتاب  (ذخائر العقبى)من املظفر السمعاني، و

 (0)(فرائد السمطني)ومن  للكنجي الشافعي، (البيان يف أخبار صحاب الزمان)

أبي  ن أمري املؤمنني علي بنأويف مجيعها كان تصريح ب للحمويين الشافعي،

 . ووصي الرسول ،زوج البتول  طالب

وعلو  ،همة تثبت جاللة االمامويف غري حديث القندوزي كانت زيادات م 

 . مقامه

                                                           

 .03 باب /3ج (0)
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 احلديث اخلمسون بعد املائة
 

يف مناقب  (0)(ينابيع املودة)احلنفي يف  سليمان القندوزيأيضًا الشيخ  أخرج

 قال: ،عن أنس بن مالك ،الثالث احلديث): قالالسبعني اليت أخرجها يف كتابه 

 ،وصيي ،لمانياس :فقال ،فسأله ،من وصيه  سل النيب :قلنا لسلمان

 ،(كرم اهلل وجهه طالبأبي  علي بن ،ومنجز وعدي ،وقاضي ديين ،ووارثي

 .(بن حنبل يف مسندهأمحد رواه االمام ) ثم قال:

تقدم مضامني هذا احلديث يف أحاديث عديدة ويف بعضها زيادات  قال املؤلف:

الذي والكتاب  ،والراوي ،مهمة، وقد اخرجناها ملا فيها من االختالف يف اللفظ

 :روى فيه هذا احلديث، وأما االحاديث املتقدمة اليت مبضمون هذا احلديث

أخرجه ) :وقال ،(3)(ذخائر العقبى)ما أخرجه احملب الطربي يف  :فمنها

من  ،(2)(كنز العمال)وأخرجه علي املتقي يف  (،املناقب)بن حنبل يف أمحد 

وهو  ،يد اخلدريسعأبي  وعن ،للطرباني بسندين عن سلمان (املعجم الكبري)

 وهذا نصه:  ،(3371ديث املرقم بـ)احل

وينجز  ،وخري من أترك بعدي ،وموضع سري ،إن وصيي : قال)

عن  ،سعيدأبي  عن ،طب .(طالبأبي  علي بن ،ديين ويقضي ،عدتي

 سلمان.

بغري وال ميكن توجيهه  ،أيضًا هذا احلديث صحيح ال ريب فيه وقال املؤلف:

 املطلوب، وقد تقدم حديث آخر مبعناه يؤيد ما ذكرناه، وصاية النبوة لصراحته يف

                                                           

 .320ص (0)

 .70ص (3)

 .034ص /2ج (2)
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 ،بن حنبلأمحد  (مسند)من  (0)(ينابيع املودة)وهو ما أخرجه القندوزي يف 

عن وصيه،   سل النيب :قلنا لسلمان) :قال ،مالك بسنده عن أنس بن

وصي  ْنَم ،ياسلمان : من وصيك؟ فقال ،يارسول اهلل :فقال سلمان

 ،يقضي ديين ،ووارثي ،وصيي : ع بن نون، قاليوش :؟ فقالموسى

 .(طالبأبي  علي بن ،وينجز موعدي

 ،كان وصي موسى ْنَم :النيب من سلمان لمنا سأإأيضًا  وقال املؤلف:

 ة يوشع، وأراد أن يعرف أيضًاايالنبوة كوص وصاية  ة علييه أن وصاَفرَِّعُيِل

فضلهم، أو  بعد النيبتكون إال ملن هو أعلم الناس ال أن وصاية النبوة 

 ،فصار وصيًا له ،وأفضلهم  فكما أن يوشع كان أعلم الناس بعد موسى

أنه كان أعلم الناس بعد  حيث ــ  طالبأبي  فكذلك أمري املؤمنني علي بن

 ه.يكون وصيًا ل ــفضلهم أالنيب و

 عن (،ع املودةينابي)ومما يؤيد هذا أيضًا حديث أخرجه القندوزي يف 

غمرات  يف  دخلت على رسول اهلل :قال سلمان: )(3)الق ،سلمان

أتدري من  ،ياسلمان هل أوصيت؟ قال: ،: يارسول اهللفقلت ،املوت

وكان  ،وصيه شيث آدم وكان: ، قالاهلل ورسوله أعلم :قلت ؟ قال:األوصياء

وكان أفضل من تركه  ،وصي نوح سام وكان أفضل من تركه بعده من ولده،

وكان أفضل من تركه بعده، وكان وصي  ،ى يوشعوكان وصي موس بعده،

 ،ني أوصيت اىل عليإعده، ووكان أفضل من تركه ب ،رخياون بن بعيسى مشع

 .(وهو أفضل من أتركه من بعدي

                                                           

 .73ص (0)

 .من املودة السابعة من مودة القربى للسيد علي اهلمداني الشافعي 332صيف  (3)
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 يلزم ان يكون يبأصحابه أن وصي الن َفرَََّع  ان النيب قال املؤلف:

ء السابقني كانت هم بأن سرية األنبياَفرَّوَع ،وأفضلهم ،أعلم املوجودين بعده

 من وكانوا ال يتخذون وصيًا هلم إال من كان أفضل وأعلم املوجودين كذلك،

ألنه كان  ؛ طالبأبي  عمه علي بن أوصى اىل ابن  فكذلك هو ،أمتهم

 .علم وأفضل املوجودين بعدهأ
 

 بعد املائة احلادي واخلمسوناحلديث 
 

 

يف ضمن  (0)(نابيع املودةي)احلنفي يف  سليمان القندوزيأيضًا الشيخ  أخرج

كان رسول  هريرة قال:أبي  عن ،الث عشراحلديث الث)وقال: املناقب السبعني 

ن الوليد، بعث بعثني وبعث على أحدهما عليًا، وعلى اآلخر خالد ب  اهلل

، فلقينا مام، وإذا افرتقتم فكل على جندهإعلى الناس  إذا التقيتم فعلي :وقال

دًا حفاصطفى علي من السيب وا ،وسبيناهم ،رنا عليهموظف ،فاقتتلنا ،بين زبري

 ،فلما أتيت وأخربته ،أخربه بذلك حتى  فبعثين خالد اىل النيب ،لنفسه

فانه مين  ،ال تقعوا يف علي فقال: ؟ت ما أرسلت بهْغلََّب ،فقلت: يارسول اهلل

 .(يف مسندهأمحد رواه االمام  :(قال) .وأنا منه، وهو وليي ووصيي من بعدي

 قضية معروفة  قضية خالد بن الوليد مع أمري املؤمنني قال املؤلف:

 واملشتكون من أمري ،واحملدثني تعرض لذكرها أغلب املؤرخني، ،مشهورة

 :تعددونم  اىل النيب طالب أبي  املؤمنني علي بن

 ن من الصحابة،ومجاعة آخرو ووهب بن محزة، أبو هريرة، وبريدة، :منهم 

  . شكايته من ابن عمه ومنعه من ،جبواب خاص  النيب بهوكل فرد منهم أجا

                                                           

 .322ص (0)
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انه  بسنده عن عمران بن حصني جأخر ،البن كثري (0)(النهايةالبداية و)ففي 

وقد تغري  ــاليهم   فأقبل رسول اهلل ، عند النيب  شكوا عليًا) :قال

مين وانا  دعوا عليًا، إن عليًا ،عليًا ادعو ،دعوا عليًا :فقال ــمن الغضب  وجهه

  .(مؤمن بعديكل ولي منه، وهو 

ن بريدة وقع أ ما مضمونه (3)الطيالسي (مسند)بن حنبل،وأمحد  (مسند)ويف 

ال تقع يف علي فإنه ) ( :بريدة :أي)له   فقال ، عند النيب  يف علي

 .(، وهو وليكم بعديمين وأنا منه

أبي  لي بنسافرت مع ع) :قال ،بن محزة( يف ترمجة وهب االصابة)ويف 

تقولن هذا  ال :فقال ، فشكوته اىل النيب ،فرأيت منه بعض ما أكره ،طالب

  .(2) (ينابيع املودة)لقندوزي يف ذكره ا .فإنه وليكم بعدي ،لعلي

على  َرجيشني وأمَّّ  بعث النيب) :قال ،بن عازب رباءعن ال ،وفيه أيضًا

فافتتح علي حصنًا  ،دوعلى اآلخر خالد بن الولي ،طالبأبي  أحدهما علي بن

فقدمته  ،يشني عليًا به  فكتب معي خالد كتابًا اىل النيب ،فأخذ منها جارية

 :؟ قالورسوله ما ترى يف رجل حيب اهلل فقال: ،نهفتغري لو ،عليه فقرأ الكتاب

 .(وإمنا أنا رسول ،وغضب رسوله ،أعوذ باهلل من غضب اهلل :قلت

  اهلل بعث رسول) :قال ،بن حصنيعن عمران  ،من سنن الرتمذي ،(4)وفيه

 ،فمضى يف السرية فأصاب جارية ،طالبأبي  واستعمل عليهم علي بن ،جيشًا
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أخربناه   اهلل إذا لقينا رسول :فقالوا ،وتعاقد أربعة من الصحابة ،فأنكروا عليه

فسلموا   وا برسول اهللأاملسلمون إذا رجعوا من سفر بد وكان ــمبا صنع علي 

قام أحد   فلما قدمت السرية على النيب ــصرفوا اىل رحاهلم عليه ثم ان

فأعرض عنه، ثم  ؟أمل تر أن عليًا صنع كذا وكذا ،يارسول اهلل :فقال ،األربعة

 ،فقال مثل مقالته ،ثم قام الثالث فأعرض عنه، ،وقال مثل مقالته ،قام الثاني

والغضب يعرف  ــم فأقبل اليه ،فقال مثل ما قالوا ،فأعرض عنه، ثم قام الرابع

وهو  ،إن عليًا مين وأنا منه (قاهلا أربعًا)؟ ريدون من عليتما  :وقال ــيف وجهه 

 .(بعديولي كل مؤمن من 

 

 احلديث الثاني واخلمسون بعد املائة
 

 بسنده (،املناقب)أخرج ابن مردويه يف ) :قال ،(0)()أرجح املطالبيف 

وأخو  ،أنا عبد اهلل :املنرب قال على  ن أمري املؤمنني)أعن ابن عمري: 

أهل اجلنة، وأنا سيد  نساء ةورثت نيب الرمحة، ونكحت سيد ، اهلل رسول

فقال رجل من  .وآخر األوصياء، ال يدعى ذلك غريي إال أصابه سوء ،الوصيني

فلم  (، أنا عبد اهلل وأخو رسول اهلل) : ن ال حيسن أن يقول هذامعبس: 

فسألنا  قال: ،فجر برجله اىل باب املسجد ،يطانشطه البيربح من مكانه حتى خت

 وقد تقدم هذا احلديث. (.اللهم ال :هل يعرفون به عرضًا قبل هذا؟ قالوا :قومه

 :داهلل آمر تسري قضايا عديدةيذكر عب قال املؤلف:

 سأل من بعض الصحابة أن يشهد له ما مسعه من رسول  أنه :منها

 .اهلل دعاءه فيه فاستجاب  فدعا عليه ،فكتمه ،يف حقه  اهلل
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 أعمى اهلل عينيه بدعاء أرقمذكر أن زيد بن  (0)ويف شرح نهج البالغة

 عليه.  األمري

طالب أنشد أبي  ن علي بنإ :قال ،أرقمعن زيد بن )قال: : (3)ومنها

يقول: من كنت مواله فعلي   أنشد اهلل رجاًل مسع النيبفقال:  ،الناس

، فقام اثنا عشر بدريًا ستة من وعاد من عاداه ،اللهم وال من وااله ،مواله

وكنت فيمن مسع  :فشهدوا، قال زيد ،مينوستة من اجلانب األ ،اجلانب األيسر

 ،وكان يتندم على مافاته من الشهادة) .فذهب اهلل ببصري ،فكتمته ،ذلك

 وقد تقدم هذا احلديث. (.(ويستغفر

يقول:   ع النيبأنه أنشد الناس من مس ،عن طلحة بن عمري) :(2)ومنها

 فشهد اثنا عشر رجاًل من األنصار، وأنس بن ،من كنت مواله فعلي مواله

ما منعك أن  ،أنس يا :فقال له علي أمري املؤمنني ،مالك يف القوم مل يشهد

كربت ونسيت، فقال أمري  ،أمري املؤمني يا :قال ؟وقد مسعت ما مسعوا ،تشهد

، أو بوضح ال تواريه العمامة ،ه ببياضفاضرب ،اللهم ان كان كاذبًااملؤمنني: 

 (.أخرجه ابن مردويه .عينيه فاشهد باهلل لقد رأيته بيضاء بني :بن عمري قال طلحة

 وقد تقدم هذا احلديث.

يرفع أخباره  (الغرار) :اتهم رجاًل يقال له  إن عليًا) :قال (4)وفيه أيضًا

أحتلف باهلل إنك ما  ؤمنني:له أمري امل فقال ،وأنكر ذلك وجحده ،اىل معاوية
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 فما دارت ،كاذبًا فأعمى اهلل بصرك إن كنت :فقال علي ،فحلف قال: ،فعلت

لكمال الدين حممد بن طلحة  (مطالب السؤول)من . اجلمعة حتى عمي

 .(الشافعي

للطرباني  (املعجم الوسيط)ومن  (بن حنبلأمحد مناقب )من  (0)وفيه أيضًا

  أن عليًا) :عن علي بن زاذان ،يعًاألبي نعيم أخرجوا مج (الدالئل)ومن 

 :؟ قالأدعو عليك أن كنت صادقًا :فقال علي ،فكذبه رجل ،حدث حديثًا

 .(فدعا عليه فلم ينصرف حتى ذهب بصره .نعم

 

 احلديث الثالث واخلمسون بعد املائة
 

)ينابيع احلنفي يف  سليمان القندوزيأخرج العالمة شيخ االسالم الشيخ 

بينما حنن عند عبداهلل بن مسعود ) :مسروق قالعن الشعيب عن بسنده  (3)(املودة

م نبيكم كم يكون من بعده ليكإإذ قال له فتى: هل عهد  ،نعرض مصاحفنا عليه

 ،أحد قبلك، نعم وان هذا شيء ما سألين به ،ث السنانك حلدي خليفة؟ قال:

 .(رائيلأنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بين إس  عهد الينا نبينا

وعرفهم  ،صحابه الكرامأعهد اىل   ان النيب األكرم قال املؤلف:

يانات خمتلفة باالمجال بب ،خلفاءه العظام عليهم سالم اهلل امللك العالم

 :والتفصيل

 .(عددهم إثنا عشر)يقول:  تارة كان

 .(كلهم من قريش)وتارة كان يقول: 
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ديث عبد امللك بن كما يف ح، (كلهم من بين هاشم) يقول:كان  وتارة

فسمعته   عند رسول اهللأبي  كنت مع) :قال ،عن جابر بن مسرة ،عمري

ما الذي أخفى  :فقلت ألبي ،هوت، ثم أخفى صبعدي اثنا عشر خليفة: يقول

وروي  (:وقال) (0)(ينابع املودة)كما يف  .كلهم من بين هاشمقال:  صوته؟ قال:

 .(عن مساك بن حرب مثله

أوهلم علي وآخرهم  ،إن أوصيائي بعدي اثنا عشر)كان يقول:  وتارة

 .(3)(ينابيع املودة)كما يف  .(املهدي

وأنت االمام وأبو األئمة  ،يأنت وصي ،ياعلي) يقول:  كان وتارة

 .(عشر الذين هم املطهرون املعصومون ومنهم املهدي األحد

وخليفيت، ثم  ،ووزيري ،أوصيائي أوهلم أخي)يقول:   كان وتارة

 (.واحدًا بعد واحد ،حلسن، ثم ابين احلسني، ثم تسعة من ولد احلسنيابين ا

 .(2)(د السمطنيفرائ)اليت أخرجها احلمويين يف  (شدةاملنا)كما يف 

 ،طالبأبي  إن وصيي واخلليفة من بعدي علي بن):  كان يقول وتارة

 (.أئمة أبرار ،وبعده سبطاه احلسن واحلسني، يتلوه تسعة من صلب احلسني

 .وقد تقدم احلديث كاماًل ،(4) (فرائد السمطني)يهم واحدًا واحدًا كما يف فيسم

ويركب سفينة النجاة  ،من أحب أن يتمسك بديين):  كان يقول وتارة

وخليفيت على أميت يف حياتي  ،طالب فإنه وصييأبي  فليقتد بعلي بن ،بعدي
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د أبيهما، ومن بعد ذلك واحلسن واحلسني إماما أميت بع) ثم قال: (.وفاتيوبعد 

 ،(0)(فرائد السمطني)يف  اكم. (ولد احلسني تسعة أئمة تاسعهم القائم من ولدي

 .وقد تقدم احلديث بكماله ومتامه

وحجج اهلل على اخللق  ،ائييوأوص ،ان خلفائي)يقول:   كان وتارة

ومن  ،يارسول اهلل :فقيل له ،أخي وآخرهم ولدي بعدي الثنا عشر، أوهلم

كما يف  .(املهديقال:  ؟فمن ولدك :قيل ،طالبأبي  بن عليأخوك؟ قال: 

 يث مفصاًل.دوقد تقدم احل ،(3)(فرائد السمطني)

اللحوق به سعادة، واملوت يف  ،سيد األوصياء علي)يقول:   كان وتارة

وزوجته الصديقة الكربى ابنيت،  ،وامسه يف التوراة مقرون اىل امسي طاعته شهادة،

وهو وهما واألئمة من بعدهم حجج اهلل على  ،نة ابنايوابناه سيدا شباب أهل اجل

اقتدى  وهم أبواب العلم يف أميت، من تبعهم جنا من النار، ومن خلقه بعد النبيني،

 .وقد تقدم احلديث بتمامه ،(2)(ينابيع املودة)كما يف  .(اىل صراط مستقيم يبهم هد

سك ويتم ،حب ان يركب سفينة النجاةأمن )يقول:   كان وتارة 

فليوال عليًا بعدي، وليعاد عدوه،  ،بالعروة الوثقى، ويعتصم حببل اهلل املتني

وحجج اهلل على  وأوصيائي، ،وليأمت باألئمة اهلداة من ولده، فإنهم خلفائي

وقادات األتقياء اىل اجلنة، حزبهم حزبي،  ،اخللق بعدي، وسادات أميت

 .(4)(ينابيع املودة) يفكما  .(اهلل، وحزب أعدائهم حزب الشيطانوحزبي حزب 
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 ،يقبل عينيه ،جاعل ولده احلسني على فخذه وهو ــيقول   كان وتارة 

وأنت إمام ابن امام، وأنت حجة  أنت سيد ابن سيد،)ويقول:  ــ ويقبل فاه

 ،(0)(ينابيع املودة)كما يف  .وأنت أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم ابن حجة،

اخلوارزمي احلنفي أمحد وفق حممد بن للخطيب امل (3)( مقتل احلسني)ويف 

 ،وإذا احلسني على فخذه  دخلت على النيب) :قال ،عن سلمان احملمدي

إنك سيد ابن سيد أبو سادة، إنك إمام ويقول:  ،ويلثم فاه ،وهو يقبل عينيه

حجج تسعة، من صلبك تاسعهم  ابن حجة أبو م أبو أئمة، إنك حجةابن إما

 .(قائمهم

أحسن حتقيق يعرف منه احلق وال يؤثر فيه وأوضح بيان وهذا  قال املؤلف:

وخليفته من   الباطل، وقد تقدمت أحاديث كثرية يعرف منها وصي النيب

احلال ورفع االشكال ملن كان شاكًا يف أن النجاة من   وقد أوضح بعده،

اهللكات والفوز بالدرجات العاليات إمنا هو مبتابعة من يكون بعد الرسول 

كما روي عن ابن  ــ  وذلك مبا صرح به ألصحابه، فقال ، األعظم

من سره أن حييى حياتي،وميوت مماتي، :  قال رسول اهلل) قال: ــعباس 

ويسكن جنة عدن اليت غرسها ربي عز وجل، فليوال عليًا من بعدي،وليوال 

 ،، فإنهم عرتتي خلقوا من طينيت، رزقوا فهمًا وعلمًاوليه،وليقتد باألئمة بعدي

يل للمكذبني بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليت، ال أناهلم اهلل و

 .(2) (كفاية الطالب) كما يف .(شفاعيت
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املعجم )من  (0)(كنز العمال)هذا احلديث علي املتقي احلنفي يف  وقد أخرج

 :فعي مع اختالف، وهذا نصهللطرباني، ومن كتاب الرا (الكبري

من سره أن حييى حياتي،  : اهللقال رسول  :بسنده عن ابن عباس قال)

عليًا من بعدي، وليوال  ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال وميوت مماتي،

ورزقوا  خلقوا من طينيت، ،فانهم عرتتي ،وليه، وليقتد بأهل بييت من بعدي

ال  ،فهمي وعلمي، فويل للمكذبني بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليت

 .(أناهلم اهلل شفاعيت

بسنده عن زيد بن  (3)(مستدرك الصحيحني)احلديث احلاكم يف  رجوقد أخ

من يريد أن حييى حياتي، وميوت موتي، :  قال رسول اهلل) قال: ،أرقم

طالب، فإنه لن أبي  ويسكن جنة اخللد اليت وعدني ربي، فليتول علي بن

هذا حديث صحيح  :. قال احلاكم(خيرجكم من هدى، ولن يدخلكم يف ضاللة

 البخاري ومسلم(. أي:) .ومل خيرجاهاالسناد 

بن  عن زيد أيضًا، (2)(كنز العمال)احلديث علي املتقي احلنفي يف  وقد أخرج

 :وهذا نصه ،بلفظ آخر، وفيه زيادات ،أرقم

حياتي، وميوت ميتيت  ىأن حيي من أحب : قال رسول اهلل :قال)

وهي جنة  ،ويدخل اجلنة اليت وعدني ربي، قضبانًا من قضبانها غرسه بيده

ولن  ،خيرجوكم من باب هدى فإنهم لن ،ول عليًا وذريته من بعدياخللد، فليت

 .(يدخلوكم يف باب ضاللة
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من أربعة كتب من مؤلفات علماء  (كنز العمال)أخرجه يف  قال املؤلف:

ي واور ،وابن مندة(، وابن شاهني والباوردي،)مطري،  :السنة وهذه رموزها

خرجوا من )أ :وقال ،(0)(االصابة)ما يف كصحابة بن مطرف من ال احلديث زياد

من أحب أن يقول:   مسعت رسول اهلل :قال ، أنهاسحاق عنهأبي  طريق

 .(حييى حياتي، وميوت ميتيت، ويدخل اجلنة، فليتول عليًا وذريته من بعده

واالمامية هذا احلديث أوما مبعناه أخرجه مجاعة من علماء السنة  قال املؤلف:

 :أما من أخرجه من علماء السنة ،هللرمحهم ا

 .(3)(كفاية الطالب)الكنجي الشافعي، يف  :فمنهم

ولفظه ولفظ الكنجي سواء إال يف ، (2)(حلية األولياء)أبو نعيم يف  :ومنهم

 .كلمة

 .(4)(فرائد السمطني)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف  :ومنهم

املعجم )، ومن (ستدرك احلاكمم)من  (3)(كنز العمال)علي املتقي يف  :ومنهم

 .(حليةاألولياء)للطرباني، ومن  (الكبري

 

 احلديث الرابع واخلمسون بعد املائة
 

الكوكب املسمى )أخرج العالمة السيدة حممد صاحل الرتمذي احلنفي يف كتابه 
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قال ) قال: ،عن بريدة ،للديلمي (األخبارفردوس )نقاًل عن  ،(0)(الدري

 .(ووارث، وإن عليًا وصيي ووارثيلكل نيب وصي  : النيب

 احلديث على اصطالح أهل احلديث ذكرناتقدم احلديث، وقد  قال املؤلف:

 .وكذلك األحاديث اآلتية واختالف مصادره، ،يتعدد بتعدد رواته
 

 احلديث اخلامس واخلمسون بعد املائة

، وسلمان الفارسي  ،عن ابن عباس ،بسنده (3)ويف الكتاب املذكور

من أقدمهم  إن لكرامة اهلل إياك زوجتك ،يافاطمة : ال النيبق) قاال:

إن اهلل اطلع على أهل األرض اطالعة  ،سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأفضلهم حلمًا

 .(وأختذه وصيا ،فأوحى الّي أن أزوجه إياك ،وبعلك ،ارني منهمفاخت

 

 احلديث السادس واخلمسون بعد املائة

إن  : قال النيب) قال: ،س بن مالكوعن أن ،عن سلمان (2)وفيه أيضًا 

 يبعد ،وخري من أخلف ،ي ديينضيق ،وخري من أترك بعدي ،ووزيري ،أخي

 .(طالبأبي  علي بن

 

 احلديث السابع واخلمسون بعد املائة

مناقب )، و(خالصة املناقب)، عن (حبر املعارف)نقاًل عن  (4)وفيه أيضًا

                                                           

  .013، صم0922املطبوع يف باكستان املغربي الهور، سنة  (0)

 . 001صالكوكب الدري:  (3)

 املصدر نفسه. (2)

 .003ص (4)
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 : النيبقال ) :قال ،هريرةي أب ، بأسانيدهم عن(ولياءحلية األ)، و(اخلطيب

 ،وقفت بني يدي ربي ،اىل السماء، ثم من السماء اىل سدرة املنتهى ملا أسرى بّي

بلوت خلقي فأيهم رأيت أطوع  ، قال:قلت: لبيك وسعديك ،فقال: ياحممد

قد صدقت ياحممد، فهل اختذت لنفسك خليفة  :، قالقلت: ربي عليًا ؟لك

فإن  ،قلت: اخرت ؟علمونمن كتابي ما ال ي ويعلم عبادي ،مكيؤدي عنك أحكا

فاختذه لنفسك خليفة ووصيًا، وقد  ،اخرتت لك عليًا ، قال:خريتك خريتي

مل ينلها احد قبله، وليست ألحد  ،حنلته علمي وحلمي، وهو امري املؤمنني حقًا

و علي راية اهلدى، وإمام من أطاعين، ونور أوليائي، وه ،، ياحممدبعده

من أحبه فقد أحبين،ومن أبغضه فقد أبغضين، متها للمتقني، الكلمة اليت ألز

 .(ياحممد، قلت: لقد بشرتهفبشره بذلك 

 

 احلديث الثامن واخلمسون بعد املائة

إن اهلل جعل لكل  : قال النيب) ل:قا ، عن علي ،(0) وفيه أيضًا

ومشعون وصي عيسى،  ،ويوشع وصي موسى ،نيب وصيًا، فشيث وصي آدم

هو خري األوصياء يف الدنيا واآلخرة، وأنا الداعي وهو وعلي وصيي، و

 .(املضيء

 احلديث التاسع واخلمسون بعد املائة

أنت  ،ياعلي:  النيب قال) قال: ، عن أمري املؤمنني (3)وفيه أيضًا

 .(تربئ ذميت، وأنت خليفيت يف أميت

                                                           

 .003ص (0)

 .003ص (3)
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 احلديث الستون بعد املائة

  قال) قال: ، طالبأبي  عن أمري املؤمنني علي بن ،(0)وفيه أيضًا

من أحب أن يركب سفينة النجاة، ويستمسك بالعروة الوثقى،  :النيب

ه، وليأمت بأئمة اهلدى ودوليعاد ع فليوال عليًا بعدي، ،ويعتصم حببل اهلل املتني

من ولده، فإنهم خلفائي وأوصيائي، وحجج اهلل على اخللق بعدي،وسادة 

وحزبي حزب اهلل، وحزب  ،زبهم حزبيأميت، وقائد األتقياء اىل اجلنة، ح

 .(أعدائهم حزب الشيطان
 

 احلديث احلادي والستون بعد املائة

قال ) قالت: ، بسنده عن فاطمة الزهراء سيد النساء ،(3)وفيه أيضًا

 .(ومن كنت إمامه فعلي إمامه ،من كنت وليه فعلي وليه:  النيب
 

 احلديث الثاني والستون بعد املائة

 ،يا عبداهلل:  قال النيب) قال: ،بسنده عن ابن عباس ،(2)وفيه أيضًا

الوصيني علي، فجعله أبشرك إن اهلل تعاىل أيدني بسيد األولني واآلخرين و

  .(فاتبعه ،دت أن تنتفعكفوي، فإن أر
 

 احلديث الثالث والستون بعد املائة

 ان اهلل اصطفاني : قال النيب) قال: ،مالك عن أنس بن ،(4)وفيه أيضًا 

                                                           

 .031ص (0)

 .030ص (3)

 .032ص (2)

 .034ص (4)
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على األنبياء واختارني، واصطفى عليًا على األوصياء وصيًا، وصريه ابن عمي 

وهو خليفيت  وصهري، وشد به عضدي كما شد عضد موسى باخيه هارون،

 .(ووزيري، ولو كان بعدي نيب لكانت النبوة له

 

 احلديث الرابع والستون بعد املائة

إن أخي ووزيري  : قال النيب) قال: ،عن أنس بن مالك ،(0)وفيه أيضًا

 .(طالبأبي  بن، علي يقضي موعدي ،وخليفيت يف أهلي، وخري من أترك بعدي

 

 احلديث اخلامس والستون بعد املائة

إن :  قال النيب) :قال ، بسنده عن حممد بن احلسن بن علي (3)وفيه أيضًا

 .(طالب أمري املؤمننيأبي  علي بن :يف اللوح احملفوظ حتت العرش مكتوبًا

 

 ديث السادس والستون بعد املائةاحل

بخ  ،يا علي : قال النيب) قال: ،عن زيد بن أسلم ،(2)وفيه أيضًا

من مثلك واملالئكة تشتاق إليك، واجلنة لك، إنه إذا كان يوم القيامة  ،بخ

فتجلس  ،ولك منرب من نور ،براهيم منرب من نورينصب لي منرب من نور، وإل

مبفاتيح  من وصي بني حبيب وخليل، ثم أوتىخ بخ ب :عليه، وإذا مناد ينادي

 .(اجلنة والنار فادفعها اليك
 

                                                           

 .033ص (0)

 .032ص (3)

 .033ص (2)
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 احلديث السابع والستون بعد املائة

وجبت  متى ،يا رسول اهلل :قيل) قال: ،هريرةأبي  بسنده عن (0)وفيه أيضًا 

وَإِذْ } قبل أن خيلق اهلل آدم وينفخ فيه الروح، وقال: : قال النيب ؟لك النبوة

 (3){كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىأَخَذَ رَبُّ

 .(وعلي أمريكم ،وحممد نبيكم ،فقال: أنا ربكم األعلى
 

 احلديث الثامن والستون بعد املائة

 ،فالتفت الينا ،لي مع النيبكنا نص) ال:ق ،عن عبد اهلل بن عمر (2)وفيه أيضًا 

 .(ــ يعين عليًا ــ هذا وليكم بعدي يف الدنيا واآلخرة فاحفظوه ،أيها الناسفقال: 
 

 احلديث التاسع والستون بعد املائة

 ،أنا سيد النبيني : قال النيب) قال: ،عن عباية بن ربعي ،(4)وفيه أيضًا

وآخرهم  م علي،أوهل :وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر وعلي سيد الوصيني،

 .(القائم املهدي

 احلديث السبعون بعد املائة

مر سلمان ) قال: ،أخرج بسنده عن عمر بن اخلطاب ،(3)وفيه أيضًا

 وفينا رجل، قال: وحنن جلوس يف حلقة، وهو يريد أن يعود رجاًل ،الفارسي

                                                           

 .039ص (0)

  .073 :( األعراف3)

 .022ص (2)
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أبي  وأفضل من هذين الرجلني ،لو شئتم النبأتكم بأفضل هذه األمة بعد نبيها

 ما قلت؟ قال: ،قيل له: يا أبا عبداهلل ،ثم مضى ،وعمر، فقام سلمان بكر

هل  ،فقلت: يا رسول اهلل ،تدخلت على رسول اهلل وهو يف غمرات املو

، هلل ورسوله أعلما :؟ قلتأتدري من األوصياء ،يا سلمان أوصيت؟ قال:

فضل من تركه بعده من ولده، ووصي نوح أوكان  ،شيث ىإن آدم وّص :قال

وكان أفضل من تركه  ،ى يوشعوكان أفضل من تركه بعده، ووصي موس ،سام

 ووصيوكان أفضل من تركه بعده،  ،مان آصف بن برخيايبعده، ووصي سل

وكان أفضل من تركه بعده، واني وصيت عليًا وهو  ،عيسى مشعون بن برخيا

 .(أفضل من أتركه بعدي

أن  سلمان  مبهذا البيان تفهي  يقصد الرسول األكرم قال املؤلف:

وهو أنهم كانوا يتخذون وصيًا  ،قرار البشر من أول الدنيا كان على هذا النمط

عمل   فآدم أبو البشر، موخيتارونه أفضل املوجودين وأكملهم بعده هلم،

 ، واختاره فجعله وصيًا له بعده.على هذه الوترية فاختذ أفضل أوالده

ألنه  ؛وصيًا له بعده  فاختذ سامًا  تبع جده آدم  وكذلك نوح 

 .كان أفضل املوجودين يف عصره

عملوا مبا عمل به من سبقهم من   مانيوسل ،وعيسى ،وكذلك موسى 

وكذلك أنا خامت األنبياء  األنبياء، فاختذوا أفضل املوجودين أوصياء هلم بعدهم،

ألنه  ؛عمي عليًا وصيًا بعدي فاختذت ابن ،وسرت على سريتهم اتبعتهم،

 ودين بعدي.أفضل املوج

ل وأعلم واالمام بعد كل نيب يلزم أن يكون أفض ،واخلليفة ،فالوصي

 املوجودين بعد ذلك النيب.
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 ،وأعلمهم ،أفضل املوجودين أن عليًا هن ألصحابيبّي  فلذلك كان 

وأتقاهم، وكان يكرر ذلك ويبينه بعبارات خمتلفة واماكن عديدة اىل  ،وأشجعهم

أبي  بنعمه علي كي ال يتوقفوا يف أمر ابن  وأصحابه ،أشخاص من أهل بيته

 . طالب

 ،ووصيه ،من أن خليفته، وصرح به هذا كله عالوة على ما نص عليه

ثم من بعده أوالده املعصومني األحد  ، طالبأبي  علي بن ،وإمام أمته

 . عشر
 

 احلديث احلادي والسبعون بعداملائة
 

دخلت على ) :قال ، يالفارس أخرج بسنده عن سلمان ،(0)وفيه أيضًا

أنت سيد يقول: و ،فاهو عينيه وهو يقبل ،وإذا احلسني على فخذه  النيب

بن إمام، أنت حجة ابن حجة، أبو حجج تسعة من صلبك ابن سيد،أنت أمام ا

 .(تاسعهم قائمهم

تقدم احلديث بعبارة مفصلة من كتب عديدة يثبت معنى هذا  قال املؤلف:

 .هجعاحلديث الشريف ويقويه، فرا

 

 يفهألمت الكتاب بعون اهلل وتوفيقه، وكان الفراغ من ت

 هـ0273سنة  ،يف الرابع عشر من ذي القعدة

 واحلمد هلل أواًل وآخرًا، وصلى اهلل

 على حممد وآله الطاهرين

                                                           

 .024ص (0)



 

 



 

 

 

 

 

 

 

استدراكات



  



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اليت أسسها ــ  ( ننيبعد أن مت كتابنا هذا عثرنا يف )مكتبة االمام أمري املؤم

العالمة الكبري احلجة الشيخ عبد احلسني األميين صاحب  ،يف النجف األشرف

القاسم أبي  تأليف (التاريخ الكبري)على جزء مثني من ــ  كتاب )الغدير( حفظه اهلل

ورقة كل ورقة  (021يقع يف ) (0)علي بن احلسن بن هبة اهلل الدمشقي الشافعي

                                                           

ابن عساكر هذا: هو املؤرخ احلافظ، املشهور، الرحالة، حمدث الديار الشامية، ورفيق ( 0)

: كان عدة شيوخه ألفًا وثالمثائة شيخ ومثانني السمعاني )صاحب األنساب( يف رحالته، )قيل(

امرأة. وحدث بأصبهان وخراسان، وكان امللك العادل حممود بن زنكي نور الدين قد بنى له 

هـ، ومن مؤلفاته 499دار احلديث النورية، فدرس بها اىل حني وفاته، ولد بدمشق سنة 

اء متفرقة يف مكاتب أوربا، )تاريخ دمشق الكبري(، يعرف بـ)تاريخ ابن عساكر(، منه أجز

ونسخة يف دمشق منقولة عن نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك الظاهر بـ)دمشق(، ونسخة يف مكتبة 

األزهر يف القاهرة ناقصة يف بعض املواضع، وهلذا التاريخ عدة ذيول وخمتصرات، منها: 

)تهذيب  خمتصر الشيخ عبد القادر بدران، حبذف األسانيد واملكررات، ومسي املختصر:

تاريخ ابن عساكر(، وأدخل آراءه يف أصل الكتاب ال سيما ما ال يرتضيه من األحاديث، بزعم 

، وطبعة منه انها ضعيفة أو مطعونة بها من جهة راويها، أنظر ترمجة احلسن واحلسني 

سبعة أجزاء بدمشق، وال تزال بقية األجزاء خمطوطة ال نعرف السبب يف تأجيل طبعها هذه املدة 

لطويلة، وباشر اجملمع العلمي بدمشق بنشر )أصل التاريخ الكبري(، فطبع منه اجمللد األول ا

ونصف الثاني، والبن عساكر كتب أخرى كثرية منها )املستقصى يف فضائل املسجد األقصى(، 

و)االشراف على معرفة األطراف( يف احلديث ثالث جملدات )خمطوط( مجع فيه سنن أبي داود 

والنسائي واسانيدها وغريها، ورتبه على حروف املعجم، و)تبيني كذب  وجامع الرتمذي

املفرتي فيما نسب اىل أبي احلسن األشعري( )مطبوع(، و)كشف املغطى يف فضل املوطأ( 

)مطبوع( و)تبيني االمتنان يف األمر باالختتان( )خمطوط(، و)أربعون حديثًا من أربعني شيخًا 
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 اجلزء يف ترمجة حياة االمام أمري املؤمنني علي بنصفحتان، وقد خصص هذا 

، وقد أخذ بعض السادة من أفاضل النجف األشرف حفظه اهلل  طالبأبي 

هـ، على نسخة خطية يف املكتبة الظاهرية 0232صورته الفوتوغرافية سنة 

غ من نسخها صبيحة يوم )كان الفرا:وكتب الكاتب يف نهايتها أنه ،بدمشق

 ،سنة ألف وثالمثائة وثالث وعشرين هجرية( ،شهر ذي القعدة ع يفالسبت الواق

فنقلنا بعضها استدراكًا لكتابنا،  ،فوجدنا فيه أحاديث مهمة تناسب تأليفنا هذا

 واليك األحاديث بنصوصها كما يلي:
 

 احلديث األول

 ،أخرج بسنده عن ابن عباس البن عساكر،( 00)الورقة  التاريخ الكبرييف 

وعلي  ،كتاب اهلل :لتنيفإن أدركها أحد منكم فعليه خبص ،ةستكون فتن)قال: 

هذا : ــ  وهو آخذ بيد علي ــ يقول  فإني مسعت رسول اهلل ،طالبأبي  بن

أول من آمن بي، وأول من يصافحين يوم القيامة، وهو فاروق هذه األمة يفرق 

واملال يعسوب الظاملني، وهو  ،بني احلق والباطل، وهو يعسوب املؤمنني

 .(وهو خليفيت من بعدي ،الصديق األكرب، وهو بابي الذي أوتي منه

تقدم مضامني هذا احلديث فيما تقدم من كتابنا هذا نقاًل عن  قال املؤلف:

فال حاجة اىل تكراره، وقد تقدم نفس احلديث أيضًا  ،كتب عديدة لعلماء السنة

                                                                                                                                        

(، و)معجم الصحابة(، و)معجم النسوان(، و)تهذيب ةّزامِلمن أربعني مدينة(، و)تاريخ 

امللتمس من عوالي مالك بن أنس(، و)معجم أمساء القرى واألمصار(، و)معجم الشيوخ 

هـ، وجتد ترمجة ابن عساكر يف كثري من املعاجم الرجالية ، 370والنبالء(، وتويف بدمشق سنة 

( للحموي، و)األعالم( للزركلي، منها: )وفيات األعيان( البن خلكان، و)معجم األدباء

 و)معجم املؤلفني( لكحالة، و)تاريخ آداب اللغة العربية( جلرجي زيدان.
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دث الشام يف أخرجه حم) :اختالف قليل، وقالمع  (0)(كفاية الطالب)نقاًل عن 

حمدث )بـ، ويريد (اجلزء التاسع واألربعني بعد الثالمثائة من كتابه بطرق شتى

 ،ابن عساكر نفسه، وقد اخرج ابن عساكر قبل هذا احلديث حديثًا آخر (الشام

 ، وهذا نصه: البن عمه ،واالمامة ،واخلالفة ،يثبت الوصاية

 

 احلديث الثاني
 

بن الربكات عبد الوهاب أبي  عن بسنده( 00ة )الورق أيضًا لتاريخ الكبريايف 

يا أم ) ، أنه قال ألم سلمة: عن النيب ،عن ابن عباس ،املبارك األمناطي

ن إن عليًا حلمه من حلمي، ودمه من دمي، وهو مين مبنزلة هارون م ،سلمة

 .(ال نيب بعدي )انه(موسى غري أني 

ه، وهو معروف عند هذا احلديث تقدم نفسه أو ما هو مبضمون قال املؤلف:

وأهمها )حديث  ،، وقد كتبت فيه مؤلفات عديدة(حديث املنزلة)بـأهل احلديث 

املطبوع للسيد حامد حسني  (عبقات األنوار)جزء كبري من كتاب  ،املنزلة(

عساكر احلديث االول أيضًا بسند  هـ، وقد خرج ابن0212املتوفى سنة  ،اهلندي

 نصه:واختصار يف بعض ألفاظه، وهذا  ،آخر
 

 احلديث الثالث
 

القاسم أبي  أيضًا أخرج بسنده عن (00)الورقة يف التاريخ الكبري

فمن أدركها منكم فعليه  ،ستكون فتنة) :قال ، أنهعن ابن عباس ،السمرقندي

يقول   طالب، فإني مسعت رسول اهللأبي  وعلي بن ،خبصلة من كتاب اهلل

                                                           

 .79ص (0)
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وهو فاروق  ،ــ  وم القيامةأي ي ــ هذا اول من يصافحين: ــوهو آخذ بيد علي  ــ

واملال يعسوب  ،مة يفرق بني احلق والباطل، وهو يعسوب املؤمننيألهذه ا

يلزم على كل  :أي ــ االكرب، وهو بابي الذي أوتي منهالظاملني، وهو الصديق 

 ،من يريد اتباع ما أتيت به من أحكام الدين اإلسالمي أن يرجع اىل ابن عمي

 .(وهو خليفيت من بعدي ،ــ  طالبي أب ، علي بنووصيي

لعل الراوي للحديث عن ابن عباس نسي بعض ألفاظ احلديث  قال املؤلف:

 ويكون االختصار ،أو هو حديث آخر مسعه الراوي من ابن عباس ،فاختصره

 .من ابن عباس 

 

 احلديث الرابع
 

بن مد عبد اهلل حمأبي  عن أخرج بسنده (04)الورقة  يف التاريخ الكبري أيضًا

ما بايع الناس أبا بكر  بعد ــكنت قاعدًا ) :قال ،رافعأبي  عن ،ابراهيم بن جعفر

هل تعلم أن  ،أنشدك اهلل :ــ  عم النيب ــ فسمعت أبا بكر يقول للعباس ــ

ومجعكم دون  ،مجع بين عبد املطلب وأوالدهم وأنت فيهم  رسول اهلل

اهلل نبيًا إال جعل له من أهله أخًا  انه مل يبعث ،يا بين عبد املطلب :قريش، فقال

 ،ووزيرًا ووصيًا وخليفة يف أهله، فمن يقوم منكم يبايعين على أن يكون أخي

يا بين عبد  :فقال ،فلم يقم منكم أحد ،وخليفيت يف أهلي ،ووصيي ،ووزيري

أو  ،والتكونا أذنابا، واهلل ليقومن قائمكم ،كونوا اىل اإلسالم رؤوسًا ،املطلب

ن بينكم فبايعه على ما شرط له ، فقام علي ملتندمنثم  ، غريكملتكونن يف

 .(نعم :؟ قال ودعاه اليه، أتعلم هذا له من رسول اهلل

ولعل الداعي لنقل هذا احلديث للعباس  ،هذا حديث عجيب قال املؤلف:
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فذكره بأنكم مل تقبلوه يف أول  ،هو ما عرفه منه أنه مييل أن تكون له اخلالفة

أنها خترج منكم أخربكم ب  والنيب ،ترغبون اليه هذا اليوم االمر فكيف

بعد أن أخرج حديث  (تارخيه)وقد أخرج هذا احلديث ابن عساكر يف  وتندمون.

 .وهو احلديث االول من كتابنا )علي والوصية( هذا ، فراجعه ،الدار
 

 احلديث اخلامس
 

 ،وحديث االنذار ،أخرج حديث الدار (012)الورقة  يف التاريخ الكبري أيضًا

 والثالث من كتابنا هذا، أخرجه بلفظني، ،والثاني ،وهو احلديث األول

 أجابه ،ومل يوافقوه ومل جييبوه ،له ته املوازرةريمن عش  ملا طلب) :وفيهما

وخليفيت فيكم  ،ووصيي ،هذا أخي :عند ذلك فقال ، علي أمري املؤمنني

 نقال عن كتب عديدة.هذا احلديث  وقد تقدم .(فامسعوا له واطيعوه
 

 احلديث السادس
 

 ،غالب بن البناءأبي  أخرج بسنده عن (010أيضًا )الورقة  يف التاريخ الكبري

إذ   كنت جالسًا مع فتية من بين هاشم عند النيب) :قال ،عباسعن ابن 

من انقض هذا النجم يف منزله فهو الوصي من  : انقضَّ كوكب، فقال النيب

بين هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض يف منزل علي،  ، فقام فتية منبعدي

وَالنَّجْمِ إِذَا ] :فأنزل اهلل تعاىل ؛قد غويت يف حب علي ،يا رسول اهلل :قالوا

هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ 

 .((0) [، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىالْقُوَى

                                                           

 .7ــ  0النجم:  (0)
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كتابنا هذا بلفظني من  من (21ص)الصفحة يف  قال املؤلف تقدم هذا احلديث

 ابن املغازلي الشافعي. (مناقب)

 احلديث السابع
 

القاسم أبي  عن ،( أخرج بسنده011الورقة ) التاريخ املذكور أيضًايف 

 ،إن لكل نيب وصيًاقال:   عن أبيه، ان النيب ،ريدةعن ابن ب ،الشحامي

 عن (71ص) يف، وقد تقدم هذا احلديث ووارثي وإن عليًا وصيي ،ووارثًا

 .مع اختالف يسري (ينابيع املودة)

 احلديث الثامن
 

بن االقاسم أبي  عن ،بسندهو (011يف التاريخ املذكور أيضًا )الورقة 

وان عليًا وصيي  ،نيب وصي ووارثلكل  :قال النيب :السمرقندي، قال

 .ووارثي

 احلديث التاسع
 

عن  ،علي املقريأبي  عن ،( بسنده99يف التاريخ املذكور أيضًا )الورقة 

ثم قام فصلى  ،اسكب لي وضوءًا ،يا أنس :رسول اهللقال  :نس، قالأ

وسيد  ،أول من يدخل عليك من الباب أمري املؤمنني ،يا أنس ، ثم قال:ركعتني

اجعله  ،اللهم قلت: :قال أنس ،وخامت الوصيني ،احملجلنيوقائد الغر  ،منياملسل

 ،علي :فقلت ،؟من هذا يا أنس :فقال ،إذ جاء علي ،وكتمته ،من األنصار

وميسح عرق علي  ،ثم جعل ميسح عن وجهه بوجهه ،فاعتنقه ،فقام مستبشرًا

 ، قال:قبل لقد رأيتك صنعت شيئًا ما صنعت بّي ،يا رسول اهلل :بوجهه، فقال

 .وما مينعين وأنت تؤدي عين، وتسمعهم صوتي، وتبني هلم ما اختلفوا بعدي
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 احلديث العاشر
 

 مع اختالف يسري وفيه زيادة. (322احلديث يف )صتقدم  قال املؤلف:

بن االقاسم أبي  ( أخرج بسنده عن34يف التاريخ املذكورة أيضًا )الورقة 

لناس يوم يأتي على ا : رسول اهللقال ) :عباس قالعن ابن  ،السمرقندي

عمه  ــ ، فقال له العباس بن عبد املطلبب إال حنن أربعةالقيامة وقت ما فيه راك

الرباق، وأخي صاحل على  أنا على ل:قا وأمي ومن هؤالء األربعة؟أبي  اكفد :ــ

وعمي محزة أسد اهلل وأسد رسوله على ناقيت  ،قروها قومهعالناقة اليت 

 ،ة الظهرمدجب ،طالب على ناقة من نوق اجلنةأبي  ي علي بنالعضباء، وأخ

عليه حلتان خضراوان من كسوة اجلنة، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج 

 ،تضيء للراكب مسرية ثالثة أيام ،سبعون ركنًا على كل ركن ياقوتة محراء

ق من وبيده لواء احلمد ينادي: ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل، فيقول اخلالئ

أو حامل عرش؟ فينادي مناد من بطن  ،أو نيب مرسل ،هذا؟ ملك مقرب

أبي  مل عرش، هذا علي بنمقرب، وال نيب مرسل، وال حاال ملك  :العرش

وقائد الغر احملجلني يف جنات  ،وصي رسول املسلمني، وأمري املؤمننيطالب 

 .(النعيم

كفاية )ومن  (0) (ناقبامل)تقدم احلديث من اخلوارزمي احلنفي يف  قال املؤلف:

للقندوزي احلنفي مع  (2)(ينابيع املودة)للكنجي الشافعي ومن  (3)(الطالب

                                                           

 .331ص (0)

 .77ص (3)
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اختالف يف ألفاظهم، ثم أخرجه ابن عساكر أيضًا بلفظني آخرين غري ما تقدم 

 نقله، وهذا نصهما:

 :عن ابن عباس قال ،أخربنا أبو احلسن بن قبيس) :قال (34)الورقة ففي 

، فقام اليه عمه العباس بن ن أربعةما يف القيامة غرينا حن : قال رسول اهلل

وجهها  ،الرباق أما أنا فعلى قال: فقال: ومن أنتم يا رسول اهلل؟ ،بعبد املطل

وعرفها من لؤلؤ ممشوط، وأذناها  ،كوجه االنسان، وخدها كخد الفرس

زبرجدتان خضراوان، وعيناها مثل كوكب الزهرة تتقدان مثل النجمني 

ختفى وتضيء مرة  ،حمجلة بلقاء ،يئني، هلا شعاع مثل شعاع الشمساملض

ذنبها مثل  ، وق أذناهالمضطربة يف اخل ،حدر من خدها مثل اجلمانيت ،أخرى

ظالف البقر من زبرجد لة اليدين والرجلني، وأضالفها كأذنب البقرة، طوي

وهي مثل السحابة هلا نفس كنفس  ،يف مسريها متر كالريح أخضر، جتدُّ

 .وهي فوق احلمار ودون البغل ،اآلدميني، تسمع الكالم وتفهمه

 يا رسول اهلل؟ ْنوَم :فقال العباس قال:

 .وأخي صاحل على ناقة اهلل وسقياها اليت عقرها قومه قال:

 رسول اهلل؟يا  ْنوَم :العباس قال

وسيد الشهداء  ،وأسد رسوله ،عمي محزة بن عبد املطلب أسد اهلل :قال

 .عضباءعلى ناقيت ال

 يا رسول اهلل؟ ْنوَم :العباس قال

عليها  ،لؤلؤ رطب زمامها من ،أخي علي على ناقة من نوق اجلنة قال:

على رأسه تاج من نور،  ،ر، قضبانها من الدر األبيضحممل من ياقوت أمح
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تضيء للراكب  ،، ما من ركن إال وفيه ياقوتة محراءلذلك التاج سبعون ركنًا

وبيده لواء احلمد، وهو ينادي: اشهد أن ال إله  ،اواناحملث، عليه حلتان خضر

إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، فيقول اخلالئق: ما هذا إال نيب مرسل، أو ملك 

وال  : ال نيب مرسل، وال ملك مقرب،، فينادي منادمقرب، أو حامل عرش

وصي رسول رب العاملني، وإمام  ،طالبأبي  حامل عرش، هذا علي بن

 .(احملجلنيوقائد الغر املتقني، 

هذا احلديث خيالف ما تقدم يف كثري من ألفاظه وفيه زيادات  قال املؤلف:

( أيضًا أخرجه ابن 34ورقة )ويف ت يف غريه، وفيه اسقاط او حتريف، ليس

 ، واليك نصه:(طيبتاريخ اخل)عساكر بلفظ آخر من 

ن حممد بن علي بهذا االسناد أخربنيه أبو الوليد احلسن ب :قال اخلطيب) قال:

ليس يف القيامة راكب  : قال رسول اهلل ، قال:عن ابن عباس ،الزبيدي

 ؟ْنوأمي وَمأبي  فداك :فقال له ،فقام عمه العباس :، قالغرينا وحنن أربعة

، وأما صاحل فعلى ناقته اليت عقرت، أما أنا فعلى دابة اهلل الرباققال: 

العضباء، وأخي وابن عمي  وأسد رسوله على ناقيت ،وعمي محزة أسد اهلل

 ،ة الظهر، رجلها من زمرد أخضرمدجب ،وصهري على ناقة من نوق اجلنة

بتها من العنرب واوذ ،مصبب بالذهب األمحر، رأسها من الكافور األبيض

قبة من نور اهلل،  األشهب، وقوائمها من املسك األذفر، وعنقها من لؤلؤ، عليها

فال مير مبأل من املالئكة  ،بيده لواء حلمد ،اهلل ، وظاهرها رمحةهللباطنها عفوًا 

مل عرش رب العاملني، : هذا ملك مقرب، أو نيب مرسل، أو حالواإال قا

 ،من بطنان العرش: ليس هذا ملكًا مقربًا ، أو قالمن لدن العرش فينادي مناد

طالب أمري أبي  هذا علي بن ،وال حامل عرش رب العاملني ،وال نبيًا مرساًل
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وإمام املتقني، وقائد الغر احملجلني اىل جنات النعيم، أفلح من صدقه  ،املؤمنني

، وخاب من كذبه، ولو أن عابدًا عبد اهلل بني الركن واملقام ألف عام وألف عام

لقي اهلل مبغضًا آلل حممد اكبه اهلل على سحره يف نار يكون كالشن البالي وحتى 

 .(جهنم

يف هذا احلديث وأكمله غري ان ابن هذا اللفظ أحسن لفظ روي  قال املؤلف:

وصي رسول ربي ) :عساكر أو غريه اسقطوا من احلديث أهم ألفاظه وهو

( وأسقطوا كلمات أخرى من آخر طالبأبي  هذا علي بن) :( بعد قولهالعاملني

 .(يعسوب املؤمننيوهو ) : احلديث وهي قوله

على ناقة   ركوب امري املؤمنني ،قي احلنفيهذا وقد أخرج علي املت 

مستدرك )أخرج ذلك الطرباني واحلاكم يف  يوم القيامة، وقال:  النيب

 وعن (،تارخيه)وابن عساكر يف  (،تارخيه)واخلطيب البغدادي يف  (،الصحيحني

 .الشيخ، والراوي أبو هريرةأبي 

 

 احلديث احلادي عشر
 

بن  أخربنا أبو علي احلسن): قال( 22ريخ املذكورة أيضًا )الورقة يف التا

 ، قبض فيهايف شكاته اليت  اهلل دخلت على رسول :قال ،وغريه ،أمحد

  اهلل لفبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسو :فإذا فاطمة عند رأسه، قال

أخشى الضيعة من  :؟ قالتما الذي يبكيك ،حبيبيت فاطمة :فقال ،طرفه اليها

اختار منها أما علمت أن اهلل أطلع على أهل األرض اطالعة ف :، فقالبعدك

أن  لّيإثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك، وأوصى  ،أباك فبعثه برسالته

عط أحد وحنن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل ي ،انكحك اياه، يا فاطمة
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أنا خامت النبيني، وأكرم النبيني على اهلل، وأحب  قبلنا وال يعطى أحد بعدنا:

وهو  ،ي خري األوصياء، وأحبهم اىل اهللصيوو ،املخلوقني اىل اهلل، وأنا أبوك

وشهيدنا خري الشهداء، وأحبهم اىل اهلل وهو محزة بن عبد املطلب،  ،بعلك

يف اجلنة مع  ضران يطري بهماخله جناحان أ ْنوهو عم أبيك وعم بعلك، ومنا َم

ومنا سبطا هذه األمة، وهما  ،وأخو بعلك ،وهو ابن عمك ،املالئكة حيث شاء

 والذي بعثين ــ احلسني، وهما سيدا شباب أهل اجلنة وأبوهماابناك احلسن و

إذا صارت الدنيا هرجًا  ،، وأن منهما مهدي هذه األمةخري منهما ــباحلق 

ومرجًا، وتظاهرت الفنت، وقطعت السبل، واغار بعضهم على بعض، فال كبري 

ح يرحم صغريًا، وال صغري يوقر كبريًا، فيبعث اهلل عند ذلك منهما من يفت

كما قمت به يف  ،حصون الضاللة، وقلوبًا غلفا، يقوم بالدين يف آخر الزمان

وال  ،ال حتزني ،كما ملئت جورًا، يا فاطمة ،أول الزمان، وميأل الدنيا عداًل

وموضعك  ،ملكانك مينوذلك  ،وأرأف مين عليك ،تبكي فان اهلل أرحم بك

وأكرمهم  ، وزوَّجك اهلل زوجك وهو اشرف أهل بييت حسبا،من قليب

منصبًا، وأرمحهم بالرعية، واعدهلم بالسوية، وأبصرهم بالقضية، وقد 

 . قال علي:هل بييتأحقين من لسألت ربي عز وجل أن تكوني أول من ي

مل تبق فاطمة بعده اال مخسة وسبعني يومًا حتى أحلقها   فلما قبض النيب

 .( اهلل به

 (تارخيه الكبري)عساكر يف ذلك أحد عشر حديثًا أخرجها ابن  :يقول املؤلف

ووجدناها فيه، وتوجد فيه أيضًا أحاديث أخرى تؤيد ما حنن بصدد إثباته، 

 :واليك بعضها

علي بن إبراهيم القاسم أبي  عن ،( أخرج بسنده011ففي )الورقة  
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جعلتك علمًا فيما بيين  :لعلي  قال رسول اهلل) حذيفة قال:عن  ،النسيب

 .(قد كفرفمن مل يتبعك ف ،ني أميتبو

  عن أنس أن النيب ،عقيلأبي  أخربنا أبو طالب بن) :)وفيه أيضًا( قال

 .(أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه بعديقال لعلي: 

 يف ريأخرج ابن عساكر احلديث بطرق عديدة مع اختالف يس قال املؤلف:

 بعض ألفاظه.

 ،ديمرقنالقاسم السأبي  خرج بسنده عنأ ،(99الورقة ) ويف التاريخ أيضًا

 :ــ فيه الذي تويف أيــ  قال يف مرضه  أن رسول اهلل :عن عبد اهلل بن عمرو

فدعى  ،ادعوا لي أخي :فدعى له عثمان فأعرض عنه، ثم قال ،دعوا لي أخيا

من   عليفلما خرج  ،وانكب عليه ،سرته بثوبهطالب فأبي  بنأله علي 

يفتح كل باب  ــ من العلم :أي ــ علمين ألف باب: ما قال؟ قال :قيل له ،عنده

 .(ألف باب

 أبو الفرج سعيد بن ــ عالياــ  أخربنا)وقال:  ( أخرج بسنده99وفيه )الورقة 

  يقول: مسعت رسول اهلل ،مسعت جابر بن عبد اهلل :الرجاء، قالأبي 

هذا أمري : (وهو يقول :وقال سعيد)يقول:  ،خذ بيد عليوهو آ ،يوم احلديبية

 ــ ميد بها صوته ــ، خمذول من خذله رهجرة، منصور من نصالربرة، وقاتل الف

 .(فمن أراد العلم فليأت الباب ،وعلي بابها ،أنا مدينة العلم :ويقول

عن جابر بن  ،القاسم السمرقنديأبي  ( أخرج بسنده عن92وفيه أيضًا )الورقة 

 : فقال النيب ،طالبأبي  قبل علي بنأف ، كنا عند النيب) :قال ،عبد اهلل

 ،والذي نفسي بيده :بيده، ثم قال ا، ثم التفت اىل الكعبة فضربهقد أتاكم أخي

إنه أولكم إميانًا معي،  :، ثم قالأن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة
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 وأوفاكم بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل، وأعدلكم يف الرعية، واقسمكم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ] :تونزل . قال جابر:بالسوية، وأعظمكم عند اهلل مزية

 .((0)[الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

 ،القاسم هبة اهلل بن عبد اهللأبي  أخرج بسنده عن ،(99وفيه أيضًا )الورقة 

 ،شجرة أنا أصلها، وعلي فرعها:  قال رسول اهلل) :قال ،عن علي

رقها، فهل خيرج من الطيب إال الطيب، وأنا واحلسن واحلسني مثرها، والشيعة و

  .(فمن أرادها فليأت الباب ،وعلي بابها ،مدينة العلم

أخرجنا يف تأليفنا )علي والشيعة( املطبوع أحاديث كثرية من  قال املؤلف:

أي أتباع  ــ الشيعةيف فضل  ،وغريهما ،واحلنفية ،الشافعية :كتب علماء السنة

 .جعهاافر ،هم أمجعنيصلى اهلل علي ــ علي وبنيه

القاسم هبة أبي  عن ،خرج بسندهأ ،(91ويف التاريخ املذكور أيضًا )الورقة 

بينا أنا مع عمر بن اخلطاب يف ) ل:قا ،عن ابن عباس ،بن عمرأمحد بن اهلل 

ما أحسب صاحبك إال  ،بن عباسايا  :إذ قال ،بعض طرق املدينة يده يف يدي

 ،فانتزع يده من يدي :، قاليا أمري املؤمننيفقلت: فرد اليه ظالمته  ،مظلومًا

أحسب القوم ما  ،بن عباسايا  :وقف حتى حلقته، فقالثم  ،ونفر مين يهمهم

حني   واهلل ما استصغره رسول اهلل :قلت إال استصغروا صاحبك، قال:

 .(فيقرأها على الناس بكرأبي  وأمره أن يأخذ براءة من ،أرسله

احلديث املرقم  يف (3)(كنز العمال)ي احلنفي يف أخرج علي املتق قال املؤلف:

                                                           

 .7:  البينة (0)

 .290/ص2ج (3)
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طاب يف بعض أزقة مشيت وعمر بن اخل) :قال ،عن ابن عباس ،(3994بـ)

أظن القوم استصغروا صاحبكم إذ مل يولوه  ،بن عباسا يا :فقال ،املدينة

إذ اختاره لسورة براءة   واهلل ما استصغره رسول اهلل :أموركم، فقلت

  سمعت رسول اهلللواهلل  :فقال لي: الصواب تقول يقرأها على أهل مكة،

اهلل، ومن أحب  من أحبك احبين، ومن أحبين أحبطالب: أبي  يقول لعلي بن

 ابن عساكر يف تارخيه الكبري(. .ــ مدال ــ اهلل أدخله اجلنة

نقلوا احلديث مبعناه  ،وال خيفى على الناقد البصري أن علي املتقي أو غريه

ما أحسب صاحبك  ،بن عباسا)يا  :احلديث وهو قول عمر وأسقطوا منه أول

 ،فانتزع يده من يدي :قال ،فرد اليه ظالمته يا أمري املؤمنني :فقلت ،إال مظلومًا

التاريخ )تأمل يف احلديث املنقول من  ،ثم وقف حتى حلقته( ،ونفر مين يهمهم

ديث الثاني ثم تأمل يف احل ،البن عساكر بال واسطة وهو احلديث األول (الكبري

 .(تاريخ ابن عساكر)من  (كنز العمال)قول يف نامل

 وعن ،وهم حبشي بن جنادة :مخسة أحاديث عن مجاعة جأخر (0)وفيه

مسعود عبد الرحيم أبي  عبد اهلل احلالل، وعنأبي  احلسن الفرضي، وعنأبي 

 ،نا من عليعلي مين وا :يقول  مسعنا رسول اهلل)بن علي، قالوا مجيعًا: 

 .(ويف غريها ،قاله يف حجة الوداع .انا او علييبلغ عين إال وال 

بي أو ،احلسن علي بن املسلم الفقيهأبي  بسنده عن ،(37ة قوفيه أيضًا )الور

، حدثنا الفرج غيث بن علي اخلطيب، وابي حممد عبد الكريم بن محزة الوكيل

ذي يف مسجده يف يوم مطري   كنا مع رسول اهلل) قال: ،سلمان الفارسي

وحنن ملتفون حوله، فسمعنا صوتًا ال نرى شخصه وهو يقول:  ،سحاب ورياح

                                                           

 .39ص (0)
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خيكم أردوا على  :فرد عليه السالم، وقال ،السالم عليك يا رسول اهلل

: انا عرفطة ؟ قالمن أنت : فرددنا عليه، فقال رسول اهلل :قال ،السالم

:  النيب تك يا رسول اهلل مسلمًا، فقال لهاتي ،أحد بين جلاج ،بن سراج

فظهر لنا  :مرحبًا بك يا عرفطة، إظهر لنا رمحك اهلل يف صورتك، قال سلمان

قد لبس وجهه شعرًا غليظًا متكاثفًا قد واراه، وإذا عيناه  ،شيخ ادب اشعر

فيه انياب بادية طوال، وأذانه يف موضع  ،مشقوقتان طوال، وله فم يف صدره

 ،فلما رأيناه اقشعرت جلودنااألظفار، يف يديه خماليب كمخاليب السباع، 

إبعث معي من يدعو مجاعة  ،يب اهللنيا  :قال الشيخ ، ودنونا من النيب

إن شاء اهلل تعاىل، فقال رسول  ،رده اليك ساملًااوانا  ،قومي اىل االسالم

فما قام  ؟اجلنة وله علّي ،يكم يقوم معه فيبلغ اجلن عينأ :ألصحابه اهلل

، فالتفت نا يا رسول اهللأ :حد، فقال عليأثة فما قام حد، وقال الثانية والثالأ

وافين آخر هذه الليلة ابعث معك رجاًل يفصل حبكمي،  :فقال  النيب

 ،واقمنا يومنا ،فغاب الشيخ :، قال سلمانويبلغ اجلن عين ،وينطق بلساني

يا  :قال ،وانصرف الناس من مسجده ،العشاء اآلخرة  فلما صلى النيب

فإذا الشيخ  ، يديه حتى اتيت احلرةني، فخرجت معه وعلي بسر معي ،سلمان

فحمل عليه رسول  ،على بعري كالشاة، وإذا بعري آخر على ارتفاع الفرس

 ،وعصب عيين ،وشد وسطي اىل وسطه بعمامة ،ومحلين خلفه ،عليًا اهلل

، وال يرعك ماتسمع ال تفتحن عينك حتى تسمع عليًا يؤذن ،يا سلمان :وقال

سريوا  :، ثم اوصى عليًا ما أحب ان يوصيه، ثم قالان شاء اهلل تعاىلفانك آمن 

وعلي يتلو  ،ثم رفع سائرًا يدف كدفيف النعام ،فثار البعري ،وال قوة إال باهلل

انزل يا  :وقال ،ناخ البعريأن علي وّ ذفسرنا ليلتنا حتى إذا طلع الفجر أالقرآن، 
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ماء وال شجر، وال عود وال  فإذا ارض قوراء ال ،فحللت عيين ونزلت ،سلمان

وتقدم وصلى بنا انا والشيخ، وال  ،قام علي الصالةأفلما بان الفجر  ،حجر

سمعهم إال يالتفت فإذا خلق عظيم ال  ،أزال أمسع اجلن حتى إذا سلم علي

ثم قام بينهم  ،فأقام علي يسبح ربه حتى طلعت الشمس ،ت اجلهرصّياخلطيب ال

أفباحلق  :فقال ،فاقبل علي عليهم ،مردة واعرتضه منهم ،خطيبًا فخطبهم

، ثم رفع طرفه اىل تكذبون، وعن القرآن تصدفون، وبآيات اهلل جتحدون

 فقال: ،السماء

والعزائم الكربى، واحلي القيوم،  اء احلسنى،بالكلمة العظمى، واألمس

ورصدة الشياطني، خدام  ،حييي املوتى، ورب األرض والسماء، يا حرسة اجلن

اهبطوا باجلمرة اليت ال تطفأ، والشهاب  ،هالني، ذوي األرواح الطاهرةاهلل الشرا

، (3)[وَالذَّارِيَاتِ]، (0)[املص]ـب ،، والنحاس القاتلرقالثاقب، والشواظ احمل

وَالنَّجْمِ إِذَا ] (3)[ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ]و(4)[يس]واسني، ، والطو(2)[كهيعص]و

واألقسام  ،(7)[وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ,فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ  ,تَابٍ مَّسْطُورٍ وَكِ ,وَالطُّورِ ]،(2)[هَوَى

 ،املتولعني ،واألحكام، ومواضع النجوم، ملا أسرعتم االخنرار اىل املردة

                                                           

 . 0 :( االعراف0)

  .0 :( الذاريات3)

 . 0 :( مريم2)

  .0 :( يس4)
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فحسست باألرض  :قال سلمان .ملنياجلاحدين آليات رب العا ،املتكربين

صعق  ،نزلت نار من السماء حتيت ترتعد، ومسعت يف اهلواء دويًا شديدًا، ثم

وخرت على وجوهها مغشيًا عليها، وخررت أنا  ،هلا كل من رآها من اجلن

رض حيول بيين وبني النظر اىل على وجهي، ثم أفقت فإذا دخان يفور من األ

فصاح بهم  :فأقام الدخان طوياًل باألرض، قال سلمان ،تبة املردة من اجلنع

يا ، ثم عاد اىل خطبته فقال:  الظاملنيرفعوا رؤوسكم فقد أهلك اهللاعلي: 

وبين مشراج، وبين جناج، وسكان  معشر اجلن والشياطني والغيالن،

ومجيع شياطني البلدان، إعلموا أن األرض قد  ،واالقعار ،والرمال ،اآلجام

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ ] كما كانت مملوءة جورًا، هذا هو احلق ،ملئت عداًل

 .(0)[فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

 ،آمنا باهلل :فعجبت اجلن لعلمه وانقادوا مذعنني له، وقالوا :قال سلمان

 :ال تكذب وأنت الصادق املصدوق، قال سلمان ،وبرسول رسوله ،وبرسوله

 ،وشد علي وسطي اىل وسطه ،وانصرفنا يف الليل على البعري الذي كنا عليه

، وسرنا يدف البعري دفيفًا، والشيخ نفسكعصب عينيك، واذكر اهلل يف اوقال: 

الذي قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمامنا حتى قدمنا احلرة، وذلك 

قبل طلوع الفجر، فنزل علي ونزلت وسرح البعري فمضى، ودخلنا املدينة 

كيف  :قال لعلي ،فلما سلم ،نا الغداة مع النيب صلى اهلل عليه وسلميفصل

وقص عليه خربهم، فقال رسول اهلل صلى  ،أجابوا وأذعنوا :؟ قالرأيت القوم

 .(أما إنهم ال يزالون لك هابني اىل يوم القيامةاهلل عليه وسلم: 

                                                           

 .23يونس:  (0)
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بن بن املظفر بن احلسن أمحد بو بكر أخربنا أ) :قال ،(32وفيه أيضًا )الورقة 

سعيد أبي  عن ،أبو طاهر حممد بن عبد اهلل عنه ، وأخربنيسوسن يف كتابه

إن عن ميني العرش قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) :قال ،رياخلد

أنا منهم يا نيب  ، فقال أبو بكر:كراسي من نور عليها أقوام تألأل وجوههم نورًا

فقال مثل  ؟أنا منهم ،يا نيب اهلل :فقال عمر ، قال:أنت على خري :اهلل؟ قال

 شار بيده اىل علي بن، وأولكنهم قوم حتابوا من أجلي وهم هذا وشيعتهذلك، 

 .(طالبأبي 

عن فاطمة بنت حممد  ،أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي) :وفيها أيضًا

فقال:  ،نظر النيب صلى اهلل عليه وسلم اىل علي :صلى اهلل عليه وسلم، قالت

 .هذا يف اجلنة

سألت أم سلمة  :قال ،عن حممد بن علي ،أبو القاسم السمرقندي أخربنا

مسعت النيب صلى اهلل  :فقالت ،عن علي ،لى اهلل عليه وسلمزوج النيب ص

 .(إن عليًا وشيعته هم الفائزون يوم القيامةيقول:  ،عليه وسلم

 الفضل بنأبي  أبو العالء صاعد بن خربنا)أ: قال ،(33وفيه أيضًا )الورقة 

إذا  ،يا عليقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  :عثمان املاليقي، قالأبي 

هم لباسهم النور على جنائب من نور، رت يوم القيامة خرج قوم من قبوكان

تبارك اهلل ما أكرم فقال علي:  ،أزمتها يواقيت محر تزفهم املالئكة اىل احملشر

هم أهل  ،يا علي، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هؤالء على اهلل

هم الفائزون  حيبونك حبيب، وحيبوني حبب اهلل، ،وحمبوك ،وشيعتك ،واليتك

 .(يوم القيامة

وقد  ،وهم الشيعة  تقدم حديثان يف فضل أتباع علي قال املؤلف:
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حديثًا آخر يف فضل الشيعة عن إمامهم  (التاريخ الكبري)أخرج ابن عساكر يف 

، ولو مل يرو يف فضلهم غري ما ذكره لكفاهم  طالبأبي  ومقتداهم علي بن

 .ا )علي والشيعة( املطبوع أحاديث مبعناهشرفًا وفضاًل، وقد اخرجنا يف كتابن

عن  ،ن بن قبيسبو احلسأأخربنا ) :(33خيه )الورقة قال ابن عساكر يف تار

 .(أنت وشيعتك يف اجلنة :قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،علي

عن  ،احلسن السلميأبي  عن ،أخرج بسنده ،(93وفيه أيضًا )الورقة 

ويف  .(ذكر علي عبادة :اهلل عليه وسلم هلل صلىقال رسول ا)قالت:  ،عائشة

قال:  ، صلى اهلل عليه وسلميبن الن)إ :قالت عائشة ،حديث قبل هذا احلديث

 .(النظر اىل علي عبادة

حديث عائشة عن النيب  (0)(البداية والنهاية)أخرج ابن كثري يف  قال املؤلف:

  .(ذكر علي عبادةانه قال:  ،صلى اهلل عليه وسلم

وعثمان بن  ،وعمر ،بكرأبي  روى من حديث) :أيضًا فيه وقال وأخرج

 ،نسأو ،وعمران بن حصني ،ومعاذ بن جبل ،وعبد اهلل بن مسعود ،عفان

قال:  ،وجابر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأبي ذر ،وعائشة ،وثوبان

 .(النظر اىل وجه علي عبادة

 (التاريخ الكبري)من  ،(93و90أخرج ابن عساكر )يف الورقة  قال املؤلف:

النظر اىل علي ): أنه قال ، احلديث املذكورة بعشرين طريقًا عن النيب

وقد اخرجنا احلديث مفصاًل يف خامتة كتابنا )علي واخللفاء( املطبوع يف  .(عبادة

 .النجف األشرف فراجعه

                                                           

 .237ص/7ج (0)
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 ،ن زكريابسنده عن حممد ب ،(0)(كفاية الطالب)وأخرج الكنجي الشافعي يف 

 ، الصادق عن جعفر بن حممد ،بيهأعن  ،الدين فر بن حممد بن عمادعن جع

  طالبأبي  عن أمري املؤمنني علي بن ،عن أبيه ،عن علي بن احلسن ،بيهأعن 

إن اهلل جعل ألخي علي فضائل ال حتصى كثرة،  : قال رسول اهلل) :قال

ه وما تأخر، غفر اهلل له ما تقدم من ذنب ،فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بها

مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب  ،ومن كتب فضيلة من فضائله

غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها  ،رسم، ومن استمع اىل فضيلة من فضائله

غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها  ،هباالستماع، ومن نظر اىل كتاب فضائل

 ،وذكره عبادة طالب عبادة،أبي  ر اىل أخي علي بنالنظ:  ثم قال، بالنظر

 .(والرباءة من اعدائه ،وال يقبل اهلل إميان عبد إال بواليته

أخرج بسنده عن  (3)اخلوارزمي احلنفيأمحد ويف مناقب اخلطيب املوفق بن 

 : اهلل قال رسول) :قالت ،عن عائشة ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،وكيع

 .(ذكر علي عبادة

*ّ*ّ*ّ

                                                           

 .34ص (0)

 .333ص (3)



 

 

 

 

 ملحق

 عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ البصريأبي  ةرسال

 تزلي يف فضل أهل البيتعامل

 عليهم السالم

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الباب الثاني واخلمسني من كتابه يف   البلخي القندوزي يمانسل أورد

أبي  وهي تأليف ، رسالة مثينة يف فضائل أهل البيت ،املطبوع (ينابيع املودة)

اليت  ،صاحب املؤلفات العديدة ،عمرو بن حبر اجلاحظ البصري املعتزلي عثمان

 ، نوردها هنا بنصها:هـ 333 املطبوع، واملتوفى سنة (البيان والتبيني)منها كتاب 

نقصت العقول السليمة، وأفسدت األخالق احلسنة  خلصوماتاإن ) قال:

طلب احلق من املنازعة يف فضل أهل البيت على غريهم، فالواجب علينا 

وطرح تقليد  ،وترك التعصب واهلوى ،واتباعه، وطلب مراد اهلل يف كتابه

واآلباء، واعلم أن اهلل لو أراد أن يسوي بني بين هاشم  ،ساتيدواأل ،السلف

وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ ]:ملا اختصهم بسهم ذوي القربى، وملا قال ،وبني الناس

فإذا كان لقومه ما ليس  (3)[رٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَوَإِنَّهُ لَذِكْ] وقال (0)[الْأَقْرَبِنيَ

اهلل كان أرفع قدرًا، ولو سواهم  ، لغريهم، فكل من كان أقرب منه

وما هذا التحريم إال لكرامتهم على اهلل،  ملا حرم عليهم الصدق، ،بالناس

حنن أهل بيت ): منرب اجلماعةوطهارتهم، وهلذا قال علي كرم اهلل وجهه على 

                                                           

  .304 :( الشعراء0)

  .44 :( الزخرف3)
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 :وصدق علي كيف يقاس أحد من الناس بقوم منهم .(0)(ال يقاس بنا أحد

والسبطان احلسن واحلسني،  واألطيبان علي وفاطمة، ، رسول اهلل

وذو اجلناحني جعفر، وسيد الوادي ومطعم الطري عبد  ،والشهيدان محزة

حبًا، وكفيله شد أاملطلب، وساقي احلجاج العباس وحامي النيب ومعينه، وحمبه 

واملعتز بنبوته واملعرتف برسالته، واملنشد يف مناقبه أبياتًا كثرية، وشيخ  ومربيه،

اني تارك فيكم الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر ) : قريش أبو طالب، وقال

ونبأني اللطيف  ،كتاب اهلل حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتتي أهل بييت

كل سبب ونسب منقطع ) :وقال .(احلوض ا علّيدير اخلبري أنهما لن يتفرقا حتى

نا ممن حيبون أبناء نبينا واحلمد هلل الذي جعل (3)(يوم القيامة إال سبيب ونسيب

قُل لَّا ]:تعاىل هوفرض اهلل علينا مودتهم، بقول ألنا مأمورون مبحبتهم، وقرباه؛

 :وحنن مسؤولون عن ودهم بقوله تعاىل (2) [بَىأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْ

 .مسؤولون عن ودهم :أي (4)[وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ]

فلو أفردنا لفضائله الشريفة، ومقاماته الكرمية،  ،طالبأبي  ما علي بنأف

لدفاتر ألفنينا يف ذلك الطوامري الطوال، وا ،ومناقبه السنية ،ودرجاته الرفيعة

، والنسب صريح، واملولد مكان معظم،  معرق صحيح من آدالعراض، ال

وليس له  واملنشأ مبارك مكرم، والشأن عظيم، والعمل جسيم، والعلم كثري،

                                                           

 .03صذخائر العقبى: ،3ح ،329ص/  32ج حبار االنوار :،  23ص/3ج( ينابيع املودة : 0)

، 24ص/7ج :نن الكربى، البيهقيالس، 003صابن املغازلي  ( مناقب علي بن أبي طالب،3)

  .33ص/31ج :املعجم الكبري، الطرباني

 .32الشورى:  (2)

 .34( الصافات : 3)
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اللسان خطيب، والصدر والبيان عجيب، و ،والقوة كاملة نظري واهلمة عالية،

ه وفق أعراقه، وحديثه يشهد على تقدميه، وال يسعين استقصاء رحيب، فأخالق

كتبنا ال حتتمل تفسري  تويتعذر علينا تبيان كل حقه، وإذا كان يع فضله،مج

 .ملن أراد معرفة فضله ،مره ففي هذه اجلملة بالغأمجيع 

انهما سيدا شباب أهل ):  فمن قول جدهما ،وأما احلسن واحلسني 

 .علوم الزكية فوق كل ذي حظلول ،وحظهما يف األعمال املرضية. (0)(اجلنة

فقد أقر االنام أنه كان فريد دهره، وشجاع عصره،  ،ن احلنفيةوأما حممد ب

 .وكان أمت الناس متامًا وكمااًل

جمتمعون على  ،فالناس على اختالف مذاهبهم ،وأما علي بن احلسني

مل نر ) :فضله، وال يشك أحد يف تقدميه وإمامته، وكان أهل احلجاز يقولون

ى عليًا، وكلهم يصلح كلهم يسم ،ثالثة يف دهر يرجعون اىل أب قريب

علي بن احلسني بن علي، وعلي  :يعنون (،للخالفة، لتكامل خصال اخلري فيهم

وولد كل واحد  وعلي بن عبداهلل بن العباس، ،بن عبد اهلل بن جعفر الطيار

منهم يسمى حممد، وهم أيضًا مثل آبائهم يف الفضل والشرف واخلري، وكل 

أبي  بن علي بن حممد الباقر فيهم: ، لتكامل اخلريواحد منهم يصلح للخالفة

عبداهلل بن جعفر الطيار، وحممد بن علي بن وحممد بن علي بن  ،عبدهلل احلسني

 .من أعجب االتفاقات يف االسالم االعباس رضي اهلل عنهم، وهذعبداهلل بن 

نهم مل أ ،ومحال اآلثار ،فقد علم أصحاب األخبار ة والشجاعةواما النجد

وجعفر الطيار رضوان اهلل  ،ومحزة ،طالبأبي  علي بنيسمعوا مبثل جندة 
                                                           

، 43/ص02، شرح صحيح مسلم، النووي: ج007( مناقب علي بن أبي طالب، ابن املغازلي: ص0)

   .22/ص2املعجم الكبري، الطرباني: ج
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وال أكثر قتياًل حتت  ،عليهم، وليس يف األرض قوم أثبت جنانًا يف احلرب

م هاش ينحني سئل عن ب ، قال علي كرم اهلل وجههمن بين هاشمالسيوف اال 

وقال  .(0)(، وأغدروأمكر ،أنكر وهم وأجود، ،وأجمد ،حنن أجند) وبين أمية:

والذي نفس علي : )وقال أيضًا .(3)(حنن أطعم للطعام، وأضرب للهام) :أيضًا

أللف ضربة بالسيف أهون من ميتة على الفراش يف غري  ،طالب بيدهأبي  بن

وانه  ، وقد علمت ان الرجل منهم يدخل اجلنة بغري حساب،(2)(طاعة اهلل تعاىل

العبادة الكثرية ليشفع يف كثري مثل ربيعة ومضر، وأنت جتد هلم مع ذلك الشرف 

صلي يف كل ليلة ي بن احلارث بن عبد املطلبحد، وكان أبو سفيان أمياثل بهم  ال

وكذلك  ،ألف ركعة، وكذلك علي بن احلسني يصلي يف كل ليلة ألف ركعة

 العباس رضي اهلل عنهم،بن وعلي بن عبداهلل  ،علي بن عبداهلل بن جعفر الطيار

واالجتهاد  ،لغيظ، والصفح اجلميلوكظم ا ،واحللم ،مع اتصافهم بالعلم

 ن خصاهلم عرضت لغريهم هللك وأهلك.التام، واجلد الكثري، فلو ان خصلة م

واعلم أنهم مل ميتحنوا بهذه احملن إال وهم يزدادون على شدة احملن خريًا 

 ،درجات اجلنة هلل وتهذيبًا، لكي ينالوا عليا كثريًا، وعلى كشف الضر شكرًا

 .لعزةوليفوزوا جوار رب ا

 طالب كرم اهلل وجهه خاصة.أبي  بن ومجلة أخرى مما لعلي

 األب: أبو طالب.

 : عبد املطلب.اجلد 

                                                           

  .424ص/0: ج( ينابيع املودة0)

  نفسه. ( املصدر3)

  املصدر نفسه.( 2)
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 .هاشم بن عبد مناف بن قصي :وأبو اجلد 

 : فاطمة بنت أسد بن هاشم.واألم 

ذو اجلناحني يطري مع املالئكة يف اجلنة، وعقيل الذي  ،جعفر الطيار :واألخ 

 وحبًا حلب عمي ،حبًا لقرابتك :اني أحبك حبني ،يا عقيل) : قال له النيب

 .(0)(طالب اياكأبي 

املسجد األقصى اىل  من بيتها اىل  اليت خرج النيب ،أم هاني :واألخت 

 املنتهى، اىل قاب قوسني أو أدنى. السماوات العلى، اىل سدرة

والعباس ساقي احلجاج،  ،وسيد الشهداء ،أسد اهلل ،محزة :والعم 

واملؤمن  ، يلة العقبة للرجال من أهل املدينة من طرف النيبواملتكلم ل

 حال تكلمه ليلة العقبة. بالنيب

 اتكة أسلمتا وهاجرتا اىل املدينة.وع ،صفية :والعمة

 . رسول اهلل :وابن العم 

 .نساء أهل اجلنة ةسيد ،فاطمة الزهراء :والزوجة 

 نساء أهل اجلنة. ةسيد ،خدجية الكربى :وأم الزوجة 

 شباب أهل اجلنة رضوان اهلل عليهم. سيدا ،احلسن واحلسني :والولد 

ولد من هامشيني، واألعمال اليت يستحق بها الكثري،  ،وهو هامشي 

ودفع األعداء عن  بق يف اإلسالم، واجلهاد يف الدينالس :أربعة ،والثواب الكبري

 ،القرآن والفقه يف أحكام اهلل وأسرار ، والعلم الكثريوعن الدين  النيب

                                                           

  .423( املصدر السابق :0)
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ومتفرقة يف غريه،  ، طالبأبي  والزهد يف الدنيا، وهي جمتمعة يف علي بن

، وقيل (0)(ن أوىل الناس باألنبياء اعلمهم مبا جاءواإ) :وقال علي كرم اهلل وجهه

 .(قد بلغ منه على حداثة سنه ما مل يبلغ يف عشره ذوو االسنان)يف مدحه: 
 

ــذي أفنــــاكم     ــن فاطمــــة الــ ــذا ابــ  هــ

 

 وميســـــــي آمنـــــــًا مل جيـــــــرحذحبـــــــًا  

ــة     ــل دعامــ ــن كــ ــول وابــ ــن الكهــ  ابــ

 

ــح   ــن زيــــن األبطــ  يف معضــــالت وابــ

 
 

فليس جواد إال وجوده يكاد أن يبصر خباًل إذا ذكر جود علي  ،اجلود :وأما

وجود عبد اهلل بن  ،طالب كرم اهلل وجهه، وجود عبد اهلل بن جعفرأبي  بن

من غري تكلف  كثر بليغًاقوم انطق خطيبًا وال أالعباس، وليس يف األرض 

 هاشم، قال أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب: وتكسب من بين
 

 لقــــد علمـــــت قـــــريش غـــــري فخـــــر 

 

ــاناً   ــا حنـــــــن أجـــــــودهم حصـــــ  بانـــــ

 وأكثـــــــــرهم دروعـــــــــًا ســـــــــابغات 

 

ــناناً    ــوا ســــــ ــاهم إذا طعنــــــ  وأمضــــــ

ــيهم   ــراء فــــ ــن الضــــ ــم عــــ  وأرفعهــــ

 

ــاناً   ــوا لســــــــ ــنهم إذا نطقــــــــ  وأبيــــــــ

 
 

انه أطاع اهلل  :ول يف فضل علي كرم اهلل وجههيضم اىل مجلة الق ومما

قبل األصحاب ومعهم وبعدهم، وامتحن مبا مل ميتحن به ذو عزم،  ،ورسوله

ر يف جوا ، وأرفع الدرجات، وبلغ به أشرف املنازلوابتلى مبا مل يبتل به ذو صرب

 رب العزة.

فهم معظمون مكرمون عند الناس  ،يف ولد علي  وأما مجلة القول 

                                                           

ربيع االبرار ونصوص االخبار،  ،0242 ت /279ص/0ج :كنز العمال، املتقي اهلندي (0)

  .330ص/4:جالزخمشري
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قون وموقنون، فلهم سر واملؤمنون بتعظيمهم وتكرميهم واث ،اختيارهمبدون 

وشيم عجيب، وعرف طيب، وفضل مبني، ووقار  ،كريم، وكمال جسيم

عوا نومل يق ،متني، وعرق نام، وغصن باق، واصل ثابت، فلهذا مل يكتفوا

بذلك التعظيم والتكريم، واشتغلوا بالتكاليف الشداد، واحملن الغالظ، 

ت الشاقة، واجملاهدات التامة، فقد علم الناس كيف كان كالم علي كرم والعبادا

قاعدًا وقائمًا، ويف اجلماعات ومنفردًا، يف الشرايع واألحكام  ،اهلل وجهه

وأنباء احلوادث مبا كان  ،ألكوان، وتأويالت القرآناواحلالل واحلرام، واخبار 

 ،شف اجلليكأو بال ،سلموما يكون، بالتعلم من النيب صلى اهلل عليه )وآله( و

 ي.أو بالوهب اللدّن ،واملرياث ،او باجلفر

وعمر بن  .والبحر ،احلرب :وكيف كان عبد اهلل بن العباس الذي يقال له 

ياغواص، ويقول أيضًا: له قلب  ،رضي اهلل عنه يقول له: غصاخلطاب 

رمجان القرآن ابن يقول: نعم ت ،وابن مسعود، وغريه ،ولسان قؤول ،عقول

ني رضي اهلل عنهم سسان زيد بن علي بن احلل الومل يكن جلماعتهم إ ،اسعب

إن بين هاشم  :وقرعت البلغاء به وعلت به على مجيع اخلطباء، وكذلك قالوا

 أجواد وأجماد وأجناد، وذوو ألسنة حداد.

بالقليل على  ليستدل  ولقد لقيت اليك مجلة من ذكر آل الرسول

وبالبعض على الكل، ومتى عرفت منازهلم  ،الكثري، وبالقطرة على الغدير

م، ومكارم أخالقهم، ومنازل طاعتهم، ومراتب اعماهلم، وأقدار أفعاهل

وشدة حمنتهم، وكثرة  ،وجالئل إحسانهم ،ومجائل إنعامهم ،هموحماسن أعراق

همهم يف السعادات األبدية، والربكات السرمدية، عرفت حقهم، وحق قرابتهم 

والرد  ،ى ما جيب علينا وعليكم االحتجاج لفضائلهم، وأدن من رسول اهلل
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على من أضاف إليهم ما ال يليق بهم، وقد تقدم من قولنا فيهم متفرقا وجمماًل، 

 وال يسعين استقصاء مجيع فضلهم يف هذا الكتاب.

 :قال فيه (،غاية املرام)بـ)متت الرسالة( وهي كتبت من الكتاب املسمى 

الطربي من  احلسن بن اهللاليت كتبت خبط عبد نسخةكتبت هذه الرسالة من ال

 بن املقتدر باهلل اخلليفة العباسي.جمموعة األمري احلسن بن االمري عيسى 

 

* * * 



 

 فهرست املصادر

 على احلروف األجبدية( )مرتبًا

 .القرآن الكريم

 .العالء اهلمدانيأبي  للحافظ  يف املهدي األحاديث األربعني

 .األربعني الطوال

 املطالب للشيخ عبيد اهلل احلنفي. حأرج

 .سعاف الراغبني البن الصبان الشافعيإ

 .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب

 .عبد اهلل الوصابي االكتفاء يف فضائل اخللفاء البراهيم بن

 .األلقاب للشريازي

 .7البداية والنهاية البن كثري الشافعي ج

 .نجي الشافعيالبيان يف أخبار صاحب الزمان للك

 .اجلمع بني الصحاح الستة لرزين العبدري

 .اجلمع بني الصحيحني للحميدي 

 .3جامع الرتمذي ج

 .هـ900سنة  ل الدين السيوطي الشافعي املتوفىاجلامع الصغري جلال

 اجلرح والتعديل للدارقطين.

 .دالئل النبوة ألبي نعيم

 .دالئل النبوة للبيهقي

 .3و ج 2و ج 3سيوطي الشافعي جالدر املنثورجلالل الدين ال
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 ى تفسري سورة هل أتى للعاصمي.زين الفت

 .3حلية األولياء ألبي نعيم ج

 .طبقات ابن سعد

 .هـ0392احلنفي املتوفى سنة  سليمان القندوزيينابيع املودة للشيخ 

 .2ج و4جو 3و ج0هـ ج973كنز العمال لعلي املتقي احلنفي املتوفى سنة 

 هـ.233سنة  لشافعي املتوفىية الطالب للكنجي اكفا

 هـ.0120سنة  املناوي الشافعي املتوفىكنوز احلقائق لعبد الرؤوف 

 كتاب صفني البن مزاحم.

 هـ.201كتاب الغدير ألبي جعفر الطربي السين املتوفى سنة 

 هـ.421الكشف والبيان تفسري الثعليب املتوفى سنة 

 هـ.340بن حنبل املتوفى سنة أمحد مناقب 

 هـ.432ن املغازلي علي بن حممد الشافعي املتوفى سنة بمناقب ا

 هـ.323سنة  املتوفىاخلوارزمي احلنفي أمحد مناقب اخلطيب املوفق بن 

 مناقب ابن مردويه.

 للخوارزمي احلنفي.  مقتل احلسني

 هـ.207بة للبغوي املتوفى سنة حامعجم الص

 املعجم الكبري للطرباني.

 املعجم الوسيط للطرباني.

 داني الشافعي.مالقربى للسيد علي اهلمودة 

 .2مستدرك الصحيحني للحاكم ج

 .2و ج 3و ج 4و ج 2و ج 3و ج 0بن حنبل جأمحد مسند 



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

   

  
 

457 

 شافعي.مطالب السؤول حملمد بن طلحة ال

 مسند املوصلي.

 مسند البزاز.

 هـ.317سنة  معاني القرآن للفراء املتوفى

 .0قي جهللبي احملاسن واملساوئ

 بي نعيم.منقبة املطهرين أل

 املوافقات.

 مشكل اآلثار للطحاوي.

 مصابيح السنة للبغوي.

 مروج الذهب للمسعودي الشافعي.

 .نزهة اجملالس للصفوري الشافعي

 نقض عثمانية اجلاحظ لالسكايف.

 نور األبصار للشبلنجي الشافعي.

 السرية احللبية.

 سنن البيهقي.

 سنن النسائي.

 سنن ابن ماجة القزويين.

 ود.داأبي  سنن

 سنن الرافعي.

 العرف الوردي يف أحوال املهدي جلالل الدين السيوطي الشافعي.

 هـ.477الفصول املهمة البن الصباغ املالكي املتوفى سنة 
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 هـ.733حممد احلمويين الشافعي املتوفى سنة  فرائد السمطني البراهيم بن

 فضائل الصاحبة ألبي نعيم األصبهاني.

 فردوس األخبار للديلمي.

 الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني. فتح

 .3صحيح مسلم ج

 .صحيح البخاري

 مي.ر اهليتالصواعق احملرقة البن حج

 .داود السجستانيأبي  صحيح

 (.3هـ )ج 294الرياض النضرة للمحب الطربي الشافعي املتوفى سنة 

 .رشفة الصادي يف مناقب بين اهلادي ألبي بكر احلسيين الشافعي

 للقاضي عياض. الشفاء

 . 4وجــ 3جشرح نهج البالغة 

 الشفاء البن األسبوع األندلسي.

 شرح املعلقات السبع للزوزني.

 رح الصحاح الستة للبغوي.ش

 هـ.201التاريخ الكبري للطربي املتوفى سنة 

 ملهذب.االكبري وتاريخ ابن عساكر 

 تاريخ ابن اسحاق.

 التأريخ الكامل البن االثري اجلزري الشافعي.

 الفداء امساعيل.أبي  تاريخ

 تاريخ بغداد البن النجار.
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 تاريخ اخللفاء للسيوطي الشافعي.

 .0تفسري ابن جرير الطربي ج

 القزويين.أمحد اسحاق إبراهيم بن أبي  تفسري

 تفسري اخلازن لعالء الدين علي بن إبراهيم الشافعي.

 القرطيب.أمحد عبد اهلل حممد بن أبي  تفسري

 ي الشافعي.تفسري النيسابور

 تفسري الفلكي.

 تلخيص املستدرك للذهيب السين.

 مي الشافعي.ري اجلنان واللسان البن حجر اهليتتطه

 ابن اجلوزي احلنفي. تذكرة خواص األئمة لسبط

 هـ.212بن شعيب الشافعي املتوفى سنة محد خصائص النسائي أل

 اخلصائص العلوية حملمد بن إبراهيم النضريي.

 ار دار املصطفى للسمهودي.خالصة الوفا بأخب

 هـ.293ذخائر العقبى حملب الدين الطربي الشافعي املتوفى سنة 

 وبعضها بدون واسطة(. ،)هذه املصادر نقلنا عن بعضها بواسطة

 

* * * 
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