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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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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

برار، السيما م على حممد وآله األالصالة والسالو ،احلمد هلل رب العاملني

 ،الربرة الكرار، وعلى الصحابة الكرام طالبأبي  ابن عمه وزوج ابنته علي بن

من املناقب   طالبأبي  وسيد الوصيني علي بن املؤمنني أمري الذين رووا يف

رووها يف حّق غريه من ما مل ي  كرممن الرسول األوالفضائل اليت مسعوها 

 رضي اهلل عنهم مجيعًا. خيارالصحابة األ

 :وبعد

فيقول العبد الراجي عفو ربه الرؤوف الرحيم الغين، جنم الدين الشريف  

 ابن احلجة آية اهلل املغفور له الشيخ مريزا حممد العسكري: ،العسكري

 ،واملالكية ،واحلنفية ،واحلنبلية ،الشافعية :هذا بعض ما رواه علماء السنة 

كأبي بكر، وعمر،  :والدهمأن كبار الصحابة وهم من الفضائل عيف مؤلفات

مام يف حق اإل  بن عمر، وعائشة، وغريهم، عن النيب عبد اهللوعثمان، و

منهم، املطبوعة يف  (إجازتي احملّصلة)بـأرويها عنهم  ، طالبأبي  علي بن

، أروي  ه0739طبع مصر سنة  ،أول كتابي )الوضوء يف الكتاب والسنة(

وبابًا، مستعينًا  ،وصفحة ،تختصر مع تعيني مصادرها كتابًايف هذا امل حاديثاأل

 .ه خري معنيّنإباهلل يف مجيع األمور، ف
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روى )قال: ( 939البن حجر اهليثمي الشافعي )ت: (0))الصواعق احملرقة(

  مسعت رسول اهلل :ــ لعلّي :أي ــ ابن السمان أن أبا بكر قال له

 .(من كتب له علي اجلواز اّلإ ال جيوز أحد الصراَطيقول: 

 ا نصه:: نقل هذا احلديث بعد نقله من سنن الدارقطين ما هذقال املؤلف

كالمًا طوياًل  ،بينهم عمُر األمَر شورى قال للستة الذين جعَل  ن عليًاإ

 ،يا علي : حد قال له رسول اهللأهل فيكم  ،أنشدكم اهلل) :مجلتهمن 

 ؟قيامة، غرييوم القسيم اجلنة والنار يأنت 

 قالوا: اللهم ال.

أنت قسيم اجلنة ) قال له:  هأّن  ومعناه ما رواه غريه عن علي الرضا

 .انتهى .(وهذا لك ،يف يوم القيامة تقول للنار: هذا لي ،والنار

 آخر،ولفظ  ،بسند آخر هغري حديثًا أخرج (2)ويف املناقب للتخوارزمي احلنفي

 وهذا نصه: ،وفيه زيادة

بن نصر  اهلل الشيخ الفقيه احلافظ العدل أبو بكر حممد بن عبدأخربني ) 

بن خملد بن إبراهيم دثين( أبو احلسن حممد بن اسحاق الزعفراني، )ح

                                                 

 .31ص :هـ 0711الصواعق احملرقة؛ طبعة مصر لسنة  (0)

 .279ص /( الفصل التاسع عشر2)

 احلديث األول
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بن بندار، )حدثين( بن احلسن بن علي احلسني  عبد اهللجي، )حدثين( أبو البافر

قاسم بن احلسن بن حممد بن شاذان، )حدثين( أبوالإبراهيم  بنأمحد  أبو بكر

بن عامر بن أمحد  أبي )قال: حدثنا( ،بن عامر الطائيأمحد  بن عبد اهلل

موسى بن أبي  سليمان، )حدثين( أبو احلسن علي بن موسى الرضا، )حدثين(

 حممد بن علي، )حدثين(أبي  جعفر بن حممد، )حدثين(أبي  جعفر، )حدثين(

أبي  علي بنبي أ احلسني بن علي، )حدثين(أبي  علي بن احلسني، )حدثين(أبي 

قرع نك قسيم اجلنة والنار، وانك تإ ،يا عليطالب )قال(: قال رسول اهلل: 

 .(حسابفتدخلها بال  ،باب اجلنة

هـ( 499حملب الدين الطربي الشافعي )ت: سنة  (0)العقبى ويف كتاب ذخائر

حد الصراط اال أنه ال جيوز أب ختصاصها)ذكر  :احلديث حتت عنوان أخرج

قال: التقى أبو بكر  ،حازمأبي  قيس بن عن)قال: ،اجلواز( من كتب له علي

فقال له: مالك  ،فتبسم أبوبكر يف وجه علي  ، طالبأبي  وعلي بن

حد الصراط اال من كتب له أوز ال جييقول:  رسول اهلل قال: مسعت تبسمت؟

  .(زاجلوا علي

تخوارزمي لل (2)ويف املناقب ه ابن السمان يف كتاب املوافقة،أخرج)قال:  ثم

مقتل )ـه أيضًا يف كتابه اآلخر املعروف بأخرجو ،هـ(841احلنفي )ت:سنة 

 قال رسول)قال:  ،اهلل عبدبسند آخر عن احلسن البصري عن  (7)( احلسني

                                                 

  . هـ0784طبعة مصر سنة  03ص (0)

 هـ.  0702طبعة إيران سنة  222ص (2)

 . ه0743النجف األشرف سنة  ة، طبع79ص/2ج (7)
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وهو جبل قد ــ  طالب على الفردوسأبي  إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن: اهلل

 ،نهار اجلنةأسفحه تنفجر  رش رب العاملني، ومنوفوقه ع ــ عال على اجلنة

وهو جالس على كرسي من نور جيري بني يديه التسنيم، فال  ،وتتفرق يف اجلنان

فيدخل  ،هل بيته، يشرفأووالية  ،اال ومعه براءة بواليته حد الصراطأوز جي

 .(النارومبغضيه  ،حمبيه اجلنة

 ه احملّبأخرج، و(0)بن حممد احلمويين الشافعيإبراهيم  احلديث أخرجو

يف كتابه اآلخر املسمى بالرياض النضرة يف فضائل  أيضًا الطربي الشافعي

 .(ربعنييف األ خرجه احلاكم)وقال:  (2)رةشالع

: مسعت قال أبو بكر لعلي)لفظه: ه، وهذا عدسة يف تارخيأبي  ه ابنأخرجو

 .(حد الصراط اال من كتبَت له اجلوازأال جيوز يقول:   رسول اهلل

 ه ابن املغازلي الشافعيأخرج، و(7)ان احلنفي القندوزيه الشيخ سليمأخرجو

  كما يف غاية املرام. (املناقب)يف كتابه 

عن ابن عباس، والقاضي عياض يف  ،(9)ه اخلطيب البغدادي يف تارخيهأخرجو

 ،(8)بن شهاب الدين العلوي احلسيين الشافعيوالعالمة السيد أبو بكر  ،)الشفاء(

                                                 

 مسني.الباب الرابع واخل /0فرائد السمطني: ج (0)

 هـ.0723مصر سنة  ةطبع ؛299و 033و 037ص/2ج (2)

 .002و 14؛ طبعة إسالمبول: صينابيع املودة (7)

 .040ص/ 7ج (9)

 .هـ0717مصر سنة  ةطبع 989ص (8)
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بد اهلل الشرباوي الشافعي يف والعالمة الشيخ ع ،(0)(مشس االخبار)والقرشي يف 

 .(7)(سعاف الراغبنيإ)ويف  ،(2)شراف(حتاف حبب األ)اإل

 ،بكر، كابن عباسأبي  وقد روى احلديث مجاعة من الصحابة غري، هذا 

  .وابن مسعود

 

* * *

                                                 

 .74ص (0)

 هـ.0704مصر سنة  ةطبع 08ص(2)

 .040ص (7)
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فسألته  ،أبو بكر يكثر النظر إىل وجه علي وكان) :قال (0)الصواعق احملرقة

فقال: مسعت رسول  ،ــ  أي عن سبب كثرة النظر إىل وجه علي ــ ائشةع

 . (نه حديث حسنإ)ثم قال:  .(النظر إىل وجه علي عبادةيقول:   اهلل

هذا ما رواه ) وقال: ،(2)ذلك حمب الدين الطربي الشافعي أخرج قال املؤلف:

  .(وروي عنه أبو بكر يف فضل علي

 ،بكر الصديقأبي  هذا احلديث من حديث روى)وقال:  (7)ه ابن كثريأخرجو

وعمران بن  ،ومعاذ بن جبل ،دبن مسعو عبد اهللو ،وعثمان بن عفان ،وعمر

قال:   اهلل ان رسول :وجابر ،بي ذرأو ،وعائشة ،وثوبان ،نسأو ،حصني

 .(عبادة عليذكر : : ويف حديث عائشة(قال) ،النظر إىل وجه علي عبادة

ن ابن ـع ،ةـع من الصحابـعن مج (9)طربياحلديث حمّب الدين ال أخرجو

 وعن عائشة. ،هريرةأبي  وعن ،وعن جابر ،وعن عمرو بن العاص ،مسعود

 ،ه ابن السّمان يف املوافقة، وحديث ابن مسعودأخرجعائشة  حديث)ثم قال: 

                                                 

 .011ص (0)

 .299ص/2ج( الرياض النضرة: 2)

 .783ص/3ج( البداية والنهاية: 7)

 .98صذخائر العقبى:  (9)

 احلديث الثاني
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ديث بهري، وحه األأخرج ،ه أبو احلسن احلربي، وحديث عمرو بن العاصأخرج

 .(الفراتأبي  ه ابنأخرج ،بي هريرةأو ،معاذو ،وعمران بن حصني ،جابر

  ذر أبي حديثهـ(  481)ت:سنة  الكنجي الشافعي أخرج) قال املؤلف:

مثل  : قال رسول اهلل)قال:  ،، وهذا نصه حبذف السند(0)يف كفاية الطالب

كمثل الكعبة املستورة، النظر إليها عبادة، واحلج  ـ أو قال يف هذه األمةـ  علي فيكم

 .(ذر رواه أبو سلمان اخلطابيأبي  حديث)ثم قال:  ،(فريضة إليها

 ،(2)هـ( 900)ت: سنة  احلديث جالل الدين السيوطي الشافعي أخرجو

ومعاذ بن  ،وعثمان بن عفان ،ربكأبي  ه ابن عساكر من حديثأخرج)وقال: 

 .(وعائشة ،عبد اهللوجابر بن  ،وثوبان ،نسأو ،جبل

بسنده عن عمران بن حصني، وهذا  (7)احلديث اخلوارزمي احلنفي أخرجو

 .(عبادة يعل النظر إىليقول:   مسعت رسول اهلل)قال:  ،نصه

 (البداية والنهاية)حديث ابن مسعود بسند آخر، ولفظه ولفظ ابن كثري يف  أخرجو

احلديث بواحد وعشرين طريقًا وبعبارات  أخرج (9)سواء، ويف تاريخ ابن عساكر

، ويف بعضها قال (عبادة علي ىلإالنظر ):  ل اهللخمتلفة، يف بعضها قال رسو

ذكر ):  ، ويف بعضها قال رسول اهلل(النظر إىل وجه علي عبادة):  رسول اهلل

 . وهذه العبارة األخرية مروية عن عائشة عن النيب ،(عبادة علي

                                                 

 .43( ص0)

 .94ص/0ج :تاريخ اخللفاء (2)

 .280ص( املناقب: 7)

 .(92الورقة: ) (9)
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مسعت )قال:  ،عن عمران بن حصني، (0)احلنفيأمحد  بناملوفق  أخرجو

 .(النظر إىل علي عبادة): يقول  رسول اهلل

 (مودة القربى)من كتاب  احلديث (2)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي أخرجو

 يعل) :اهلل  قال رسول)قال:  ،ذرأبي  عن ،للسيد علي اهلمداني الشافعي

 ،وبغضه نفاق ،ميانإه رسلت به من بعدي، حّبُأميت ما باب علمي، ومبني أل

 .(أبونعيم ال( رواه)ثم ق .والنظر إليه رأفة عبادة

 ،علي باب علمي : قال رسول اهلل)قال:  ،الدرداءأبي  عن (7)هأخرجو

والنظر إليه رأفة  ،وبغضه نفاق ،ميانإحبه  ،رسلت به من بعديُأميت ما ومبني أل

 .((خبارفردوس األ))ثم قال( رواه الديلمي يف  .ته عبادةوموّد

 ث يف فرائد السمطني.احلدي( هـ332سنة :ت) احلمويين الشافعي أخرجو

ه أخرج)وقال:  ،(9)أيضًا يف ينابيع املودة القندوزي احلنفي احلديث أخرجو

وعن واثلة بن  ،عن عمران بن حصني ،(املناقب)ابن املغازلي الشافعي يف 

النظر  :قالوا: قال رسول اهلل  ،هريرة، وهذا لفظهمأبي  وعن ،صقعاأل

 .(إىل وجه علي عبادة

فرائد )بن حممد احلمويين الشافعي أيضًا يف اهيم إبر احلديث أخرجو

 .سعيد اخلدريأبي  عن (السمطني

                                                 

 .280ص( املناقب: 0)

 .289ص( ينابيع املودة: 2)

 .278ص: صدر السابقامل( 7)

 .91: صينابيع املودة (9)
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والكنجي ، (0)احلنفيأمحد  احلديث اخلطيب املوفق بن أخرج وقد

ليك إيف ضمن حديث مفصل فيه فضائل عديدة وهي من مجلتها، و (2)الشافعي

 ،عن علي بن احلسني ،بسنده عن جعفر بن حممد الصادق  ،لفظ الكنجي

 قال رسول)قال:  ،طالب أبي  علي بن املؤمنني أمري عن ،بيهأعن 

فضائل ال حتصى كثرة، فمن طالب( أبي  )علي بنن اهلل جعل ألخي إ :اهلل

غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن  ،بها ذكر فضيلة من فضائله مقرًا

لتلك الكتابة رسم، مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي  ،كتب فضيلة من فضائله

 ،غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها باالستماع ،ومن استمع إىل فضيلة من فضائله

 ثم ،غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها بالنظر ،ومن نظر إىل كتاب فضائله

ميان عبد اال إادة وذكره عبادة، وال يقبل اهلل خي علي عبأالنظر إىل  :قال

  .(ئهعداأوالرباءة من  ،بواليته

جمموع من عثرنا عليه من رواة هذا احلديث مثانية عشر صحابيًا  :قال املؤلف

  .وصحابية

* * * 

                                                 

 .1( املناقب:ص0)

 .029( كفاية الطالب:ص2)
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عن ابن  ،ابن السمان يف كتابه )املوافقة( أخرج) :قال (0))الصواعق احملرقة(

بعد وفاته بستة أيام،  قال: ملا جاء أبو بكر وعلي لزيارة قرب النيب  ،عباس

 يف الدخول إىل احلجرة اليت فيها القرب الشريف(. :يأ) تقدمر: بي بكقال علي أل

علي مين يقول فيه:  مسعت رسول اهلل  تقدم رجاًلأ: ال فقال أبو بكر

 . (كمنزليت من ربي

يف الرياض  احلديث حمب الدين الطربي الشافعي أخرج :قال املؤلف

مسعت رسول اهلل )قال:  ،، ولفظه يف الكتابني(7)، ويف ذخائر العقبى(2)النضرة

ويف الرياض  ،(علي مين مبنزليت من ربيصلى اهلل عليه )وآله( وسلم يقول فيه: 

 :ومنها)قال: ــ ما رواه أبو بكر يف فضل علي( )حتت عنوان ــ قال  (9)النضرة

  من ربه. مبنزلة النيب  نه من النيب أحديث 

 

* * * 

                                                 

 .011ص (0)

 .047ص/2ج (2)

 .49ص( 7)

 .299ص/ 2ج( 9)

 لثاحلديث الثا
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عن الشعيب  ،بسنده أخرجزمي املوفق بن أمحد اخلوار (0)(مناقب اخلطيب)

قرب أن ينظر إىل أفقال: من سره  ،طالب مقباًلأبي  بكر إىل علي بن نظر أبو): قال

عظمهم أوأعظمهم عند اهلل عناء، و ،جودهم منزلةأو الناس من رسول اهلل 

ألني مسعت رسول اهلل صلى  (طالبأبي  وأشار إىل علي بن)فلينظر إىل هذا  ،عليه

  .(حليماه ه ألّوّنإه لرؤوف بالناس وّنإ ه( وسلم يقول:اهلل عليه )وآل

 شراف البنحلديث من كتاب األا(2)علي املتقي احلنفي أخرج :قال املؤلف

 مع اختالف يف اللفظ. ،ومناقب ابن مردويه ،الدنياأبي 

 خمتصرًا للحديث، وهذا نصه: (7)ه حمب الدين الطربي الشافعيأخرجو

طالب فقال: من سره ان ينظر إىل أبي  إىل علي بن با بكر نظرأ اّن عن الشعيب)

عظمهم عنه عناء أقرب الناس قرابة من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( وأ

  السمان(.خرجه ابن  .ــ طالبأبي  وأشار إىل علي بن ــ وأحظهم عنده منزلة فلينظر

* * * 

                                                 

 .93 ص( 0)

 .797ص/ 4ج( كنز العمال: 2)

 .047ص/ 2ج( الرياض النضرة: 7)

 حلديث الرابعا
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ن حبشي بن بسنده ع أخرج املوفق بن أمحد اخلوارزمي (0))مناقب اخلطيب(

فقال: من كان له عند رسول اهلل  ،بكرأبي  جالسًا عند كنت)قال:  ،جنادة

نه )صلى اهلل عليه إفقام رجل فقال:  ،ة فليقمَدصلى اهلل عليه )وآله( وسلم ِع

رسلوا إىل أقال: فقال أبو بكر: . وآله( وعدني ثالث حثيات من متر فاحثها لي

ن هذا يزعم ان رسول اهلل صلى اهلل عليه با احلسن اأفقال له: يا ، ، فجاءعلّي

)وآله( وسلم وعده أن حيثي له ثالث حثيات من متر فاحثها له؛ فلما حثاها قال 

ستني مترة ال تزيد واحدة  فوجدوها يف كل حثية ،فعدوها ،أبو بكر: عدوها

قال لي رسول اهلل صلى اهلل  ؛فقال أبو بكر: صدق اهلل ورسوله، خرىعلى األ

يا  :ـ وحنن خارجون من الغار نريد املدينةـ  ( وسلم ليلة اهلجرةعليه )وآله

 . (سواءخ ل( )العدل  وكف علي يف العدد يكف ،بابكرأ

وفيه قال  (2)احلديث جالل الدين السيوطي الشافعي أخرج :قال املؤلف

 .(كفي وكف علي يف العدل سواء) :رسول اهلل 

 باأيا :قال النيب ) :، ولفظه(7)ه العالمة حممد صاحل احلنفيأخرجو

 .(كفي وكف علي يف العدل سواء ،بكر

 ،با بكرأيا  : النيب قال :قال أبو بكر)قال: ،(9)ه ابن عساكرأخرجو

  .(سواءكفي وكف علي يف العدل 

                                                 

 .218 ص( 0)

 .23ص/ 0ج:  ه0718مصر سنة  ةطبع ؛( تاريخ اخللفاء2)

 .022صباكستان:  ةطبع ( الكوكب الدري7)

 .98الورقة  تاريخ مدينة دمشق:( 9)

 حلديث اخلامسا
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 ،عن عمر بن اخلطاب ،بسنده أخرجللكنجي الشافعي  (0))كفاية الطالب(

وبني  قول: جئت إىل النيب با هريرة يأمسعت  :أبو بكر قال حدثين): قال

وناولين من التمر ملء كفه، فعددته ثالثا  ،فرد علّي ،فسّلمت عليه ،ًايديه متر

، ًاوبني يديه متر ،طالبأبي  وسبعني مترة، ثم مضيت من عنده إىل عند علي بن

وناولين من التمر ملء كفه، فعددته  ،ليإوضحك  ،فرد علي ،فسّلمت عليه

 مترة فكثر تعجيب من ذلك، فرجعت إىل النيب فإذا هو ثالث وسبعون 

 فناولتين ملء كفك فعددته ثالثًا ًا،جئتك وبني يديك متر ،اهلل يا رسولفقلت: 

فناولين ملء  ًاطالب وبني يديه مترأبي  وسبعني مترة، ثم مضيت إىل عند علي بن

يا  :وقال ذلك، فتبّسم النيب فتعجبت من  وسبعني مترًة كفه، فعددته ثالثًا

  (.!!أما علمت أّن يدي ويد علي يف العدل سواء ،با هريرةأ

ذكره حمّدث الشام يف كتابه )أي تاريخ ابن عساكر( عن  :قلت) :ثم قال

وهو  ناه سواء،أخرجكما  تاريخ بغداد للتخطيب البغدادي( :)أي حمّدث العراق

كابر األ رواية)بـوبعضهم  (انرواية األقر)بـنوع عزيز الوجود وقد مّساه بعضهم 

 ،حاديث، وقد عنى مجاعة من احلّفاظ جبمع هذا النوع من األ(صاغرعن األ

  املتختصر.خبار منهم مؤلف هذا الكتاب يف هذا واأل

 

* * * 

                                                 

 .023 ص (0)

 حلديث السادسا
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عن يونس بن  بسنده أخرج (0)املوفق بن أمحد اخلوارزمي مناقب اخلطيب

يقول:  أبا بكر مسعت): قال ،عن زيد بن يثيع ،بيهأسليمان التميمي، عن 

وهو متكئ على قوس  ــ ّيم خيمةرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم خ

 : اهلل واحلسني، فقال رسول ،واحلسن ،وفاطمة ،علي :ويف اخليمة ــ عربية

 ،وحرب ملن حاربهم ،هل هذه اخليمةأأنا سلم ملن سامل  ،معشر املسلمنييا 

اال سعيد اجلد، طيب املولد،  ال حيبهم ،وعدو ملن عاداهم ،وولي ملن واالهم

 .ردي الوالدة ،بغضهم اال شقي اجلدوال ي

 با بكر يقول هذا؟أمسعت أنت  يا زيد فقال رجل لزيد: قال:

 .(ةقال: إي ورب الكعب

ه احملب الطربي أخرج) :، وقال(2)احلديث عبيد اهلل احلنفي أخرج وقد

 . (الشافعي يف الرياض النضرة

وقد روي بألفاظ خمتلفة عن  (حديث الكساءـ)سّمى بهذا احلديث ي :قال املؤلف

نا بعض الفاظه أخرج، وقد وغريهم ،واحلنفية ،الشافعية :السنة مجاعة من علماء

 ( الذي سيمثل للطبع. يف كتابنا )الدرة البيضاء يف تاريخ فاطمة الزهراء
 

* * * 

                                                 

 .214ص (0)

 .719أرجح املطالب: ص (2)

 حلديث السابعا
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قال:  ،ربسنده عن جاب أخرجاملوفق بن أمحد اخلوارزمي  )مناقب اخلطيب(

قال عمر: كانت ألصحاب حممد صلى اهلل عليه )وآله( وسلم مثاني عشرة )

 . (سابقة فتخّص منها علي بثالث عشرة سابقة وشركناه يف مخس

املعروف  اخلوارزمي احلنفي احلديث يف كتابه اآلخر أخرج :قال املؤلف

(مقتل احلسني )بـ
 
 .ولفظاهما سواء (0)

الطرباني عنه )وهذا نصه:  ،ابن عباس عن ،احلديث (2)ابن حجر أخرجو 

 .(مةما كانت ألحد من هذه األ كانت لعلي مثاني عشرة منقبة :قال

عن ابن عباس ولفظه ، (7)احلديث جالل الدين السيوطي الشافعي أخرجو 

 عشر ملة األخرية )فتخص منها بثالثابن حجر سواء، وليس فيه اجل ولفظ

 خيلة ومن زيادات احملّرفني.ملة دوشركناه يف مخس( وعليه فهذه اجل

 

* * * 

 

                                                 

 .98ص/0ج( 0)

 .31ص: احملرقة ( الصواعق2)

 .44ص/ 0ج( تاريخ اخللفاء: 7)

 حلديث الثامنا
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)ذكر  :حتت عنوانحملب الدين الطربي الشافعي  (0))الرياض النضرة(

فذكر  ،من النيب صلى اهلل عليه وسلم مبنزلة هارون من موسى(بأّنه  اختصاصه

وعن )الصحابة والتابعني، وقال يف آخر العنوان: عن مجع من  ،حديث املنزلة

مسعت  ؛ني ألظنك من املنافقنيإفقال:  ـ اًل يسّب عليًاوقد مسع رجـ  عمر

مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب أنت  يقول لعلي:  رسول اهلل

  .(خرجه ابن السمان .بعدي

حديث مشهور بل  ،هذا احلديث الذي رواه عمر بن اخلطاب :قال املؤلف

  د حسني اهلنديلف السيد مري حامأواتر وقد ألف فيه كتب خاصة، فقد مت

  مرياليت تثبت وصاية األ حاديثجملدًا ضتخمًا يف هذا احلديث، وهو من األ

 وخالفته من بعده، وهذا املتختصر ال يناسبه ذكر هذا احلديث ومن رواه. 

 

* * * 

 

 

                                                 

 .047ص/2 ج (0)

 عحلديث التاسا
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عمر بن اخلطاب  وعن)قال: حملب الدين الطربي الشافعي  (0)الرياض النضرة

 ،اهلل عليه وسلم( يقول: لعلي ثالث خصال قال: مسعت رسول اهلل )صلى

ومجاعة من  ،بو بكرأو ،بو عبيدةأو ،ت أّن لي واحدة منهن، بينا أنالودد

إذ ضرب النيب )صلى اهلل عليه وسلم(  سلم(صحاب النيب )صلى اهلل عليه وأ

، أّول املؤمنني إميانًا، وأول املسلمني إسالمًاأنت  ،يا عليمنكب علي، فقال: 

  .(السمانخرجه ابن  .مبنزله هارون من موسىوأنت مين 

 ،احلنفية :هذا احلديث مجاعة من علماء السنة أخرج :قال املؤلف

ول من أذكر انه : )حتت عنوان ــ قال (2)ففي ذخائر العقبى والشافعية،

ومجاعة إذ  ،بو بكرأو ،بو عبيدةأو ،كنت أنا :قال ،عمر  عن) :ــ (سلمأ

يا فقال:  ،طالبأبي  عليه وسلم منكب علي بنضرب رسول اهلل صلى اهلل 

أول املؤمنني إميانًا، وأنت أول املسلمني إسالمًا، وأنت مين مبنزلة أنت  ،علي

  .(ىهارون من موس

ه ابن أخرجاحلديث، و (7)احلنفيأمحد  اخلطيب املوفق بن أخرجوقد 

                                                 

 .047ص/ 2 ج (0)

 .81 ص (2)

 .72( املناقب: 7)

 حلديث العاشرا
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بغداد  ريخكتا :نقاًل من كتب عديدة،(2)ه علي املتقي احلنفيأخرج، و(0)خلكان

لقاب للشريازي، وكتاب الكنى للحاكم، وكتاب حسن البن النجار، وكتاب األ

 بن بدر وهو كتاب مجع فيه ما رواه اخللفاء. 
 

* * * 

 

                                                 

 .019ص/ 2جوفيات االعيان:  (0)

 .798ص/ 4ج( كنز العمال:2)
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 أشهد)انه قال:  ،عن عمر بن اخلطاب ،بسنده أخرج (0))ذخائر العقبى(

ت لو أن السماوايقول:  على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( لسمعته وهو

لرجح  ،ميان علي يف كفةإووضع  ،رضني السبع وضعت يف كفةالسبع واأل

 .(ميان عليإ

 ،واحلافظ السلفي يف املشيتخة البغدادية ،ه ابن السمان يف املوافقةأخرج

، (2)(الرياض النضرة) ه احملب الطربي الشافعي أيضًا يف كتابه اآلخرأخرجو

 .ولفظه يف الكتابني سواء

 .وغريهم ،واحلنفية ،الشافعية :السنة ه مجاعة منأخرجيث هذا احلد :قال املؤلف

عن عبد اهلل جويشفة ) :وهذا لفظه، (7)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي :منهم

فسأاله عن طالق  ،تى عمر بن اخلطاب رجالنأ :عن جده )قال( ،بن مرة العريى

 طالق االمة؟ما ترى يف  ،فقال: يا أصلع فانتهى إىل حلقة فيها رجل أصلع، ،األَمة

وقال: إثنان، فقال هلما  ،فأشار بالسبابة واليت يليها، فالتفت ابن اخلطاب اليهما

لو أن  :يقول  اهلل ني مسعت رسولأطالب، أشهد أبي  هذا علي بن :عمر

لرجح  ،ميان علي يف كفةإووضع  ،رض وضع يف كفةهل السماوات واألأ إميان

                                                 

 .011( ص0)

 .224ص/2ج (2)

 .289صينابيع املودة:  (7)

 حلديث احلادي عشرا
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ي اهلمداني الشافعي يف املودة السابعة ه السيد علأخرج .طالبأبي  إميان علي بن

 .(القربىمن مودة 

وهذا لفظه حبذف ، (0)املوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي اخلطيب :ومنهم

 :فقاال له ،جاء رجالن إىل عمر :قال ،عن جده ،بيهأعن  ،صربة عن) :السند

 ما ترى يف :فقال له ،فقام إىل حلقة فيها رجل أصلع ؟ما ترى يف طالق األَمة

اثنتان، فقال له  :فقال ،فالتفت عمر إليهما ،إثنتان بيده طالق األَمة؟ فقال:

إىل رجل فجئت  ،مةفسألناك عن طالق األ ،نت اخلليفةأجئناك و :أحدهما

أبي  هذا علي بن !ويلك أتدري من هذا؟ :فقال له عمر ؟فسألته فو اهلل ما كّلمك

رض وضعت وات واأللو أن السما :يقول طالب، إني مسعت رسول اهلل 

 (.رضميان علي على السماوات واألإووزن إميان علي لرجح  ،كفة ميزان يف

عن مصقلة ) :وهذا نصه حبذف السند ،ه بسند آخر ولفظ آخرأخرجو

رسول  قال: أشهد على ،عن عمر بن اخلطاب ،عن جده ،بيهأعن  ،العبدي

 ،سماوات السبعلو أن ال و يقول:اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم مسعته وه

طالب يف أبي  ميان علي بنإووضع  ،وضعت يف كفة ميزان ، السبعرضنيواأل

 .(يلرجح إميان عل ،كفة ميزان

 ،للديلمي (خبارألفردوس ا)نه نقله من أغري  (2)علي املتقي احلنفي :ومنهم

رض ات واألن السماوألو ) :وهذا لفظه قال ، (ال من عمر)عن ابن عمر 

 .(ميان عليإلرجح  ،وإميان علي يف كفة ،يف كفة موضوعتان

                                                 

 .31صاملناقب:  (0)

 .084ص/ 4جل: كنز العما (2)
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اهلل بن  عن عبد): وهذا لفظه حبذف السند(0)الكنجي الشافعي :ومنهم

سأاله  ،قال: أتى عمر بن اخلطاب رجالن ،عن جده ،بيهأعن  ،ضبيعة العبدي

تى حلقة يف املسجد فيها رجل أمعهما فمشى حتى  فقام ،عن طالق األَمة

ومأ أثم  ،هفرفع رأسه إلي ا ترى يف طالق األَمة؟م ،فقال: أيها األصلع ،صلعأ

 ،فقال أحدهما: سبحان اهلل فقال هلما عمر: تطليقتان. ،إليه بالسبابة والوسطى

فسألته  ،فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل ،أمرياملؤمنني جئناك وأنت

قال: هذا  قاال: ال. فقال هلما: تدريان من هذا؟ فرضيت منه ان أومأ اليك!

طالب أشهد على رسول اهلل )صلى اهلل عليه )وآله( وسلم( لسمعته أبي  لي بنع

ثم  ،لو وضعتا يف كفة ،السبعرضني واأل ،ن السماوات السبعإ وهو يقول:

 . (طالبأبي  لرجح إميان علي بن ،وضع إميان علي يف كفة

 فضائل) وهري يف كتابـ، رواه اجلن ثابتـهذا حديث حس): ثم قال

ه حمدث الشام يف تارخيه أخرجهل احلديث الدارقطين، وأخ عن شي ،(يعل

  .ناه سواءأخرجكما  يف ترمجة علي 

( يف اجلزء الذي هو 11وجدناه يف تاريخ ابن عساكر الورقة ) :قال املؤلف

والنستخة موجودة يف مكتبة  ،طالب أبي  علي بن أمرياملؤمنني خمتص برتمجة

 .مأخوذة بالفوتغراف رفاألشيف النجف   أمرياملؤمنني ماماإل

  .(2)يف كتابه نزهة اجملالس ( ه481سنة  :ت) الصفوري الشافعي :ومنهم
 

* * * 

                                                 

 .029صكفاية الطالب: (0)

  ـ. ه0721مصر سنة  ةطبع 291ص/ 2ج (2)
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بسنده عن  أخرجاملوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي  (0))مناقب اخلطيب(

ن أل ،طالب ثالث خصالأبي  علي بن لقد ُأعطى)نه قال: أ ،عمر بن اخلطاب

 .طى محر النعمْعمن أن ُأ الّي تكون لي واحدة منهن احّب

  ؟أمرياملؤمنني قيل: وما هي يا

قال: تزوجيه فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم، وسكناه 

 .(يوم خيربحيّل له فيه ما حيّل له، وإعطاؤه الراية  املسجد مع رسول اهلل 

 وقد .ألنها كانت من أعز أموال العرب ؛موالتمثيل حبمر النع :قال املؤلف

 وغريهما. ،والشافعية ،احلنفية :هذا احلديث مجاعة من علماء السنة أخرج

 عبيد اهلل آمر تسرى احلنفي يف أرجح املطالب. :نهمم

هريرة أبي  عن): وهذا لفظه (2)جالل الدين السيوطي الشافعي :ومنهم

ن يكون لي خصلة خلطاب: لقد أعطي علي ثالث خصال ألقال: قال عمر بن ا

قال: تزوجيه فاطمة  ما هي؟ :فُسئل .من أن أعطى محر النعم إلّي منها أحب

بنت حممد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، وسكناه املسجد مع رسول اهلل 

 .(يوم خيرب)صلى اهلل عليه وسلم( حيل له فيه ما حيل له، وإعطاؤه الراية 

                                                 

 .272ص (0)

 .44ص/ 0جتاريخ اخللفاء:  (2)

 حلديث الثاني عشرا
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 ،وطي سواءهريرة، ولفظه ولفظ السيأبي  بسنده عن(0)احلاكم الشافعي :ومنهم

 .(البتخاري ومسلم:أي)ومل خيرجاه  ،هذا حديث صحيح االسناد) :وقال

، ولفظه ولفظ السيوطي سواء. ثم (2)ابن حجر اهليتمي الشافعي :ومنهم

  .(بن حنبل بسند صحيح عن ابن عمرأمحد  رواه) :قال

 .عن عمر، ولفظه ولفظ السيوطي سواء (7)ابن كثري الدمشقي :ومنهم

شيبة، ولفظه ولفظ أبي  من مسند ابن (9)تقي احلنفيعلي امل :ومنهم

 .اخلوارزمي سواء

 

* * *

                                                 

 .028ص/7جمستدرك الصحيحني:  (0)

 .31ص: احملرقة الصواعق (2)

 .790ص/ 3جالبداية والنهاية: (7)

 ( واحلديث4109يث املرقم بـ)( ويف احلد4107يف احلديث املرقم بـ) 797ص/ 4جكنز العمال:  (9)

 (.4108املرقم بـ)
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املأمون، حدثين  أمرياملؤمنني حدثينلعلي املتقي احلنفي،  (0))كنز العمال(

الرشيد، حدثين املهدي، حدثين املنصور، حدثين أبي، حدثين عبد اهلل بن 

أبي  عن ذكر علي بنكّفوا  عمر بن اخلطاب يقول: مسعت)(: )قال ،عباس

واحدة يف آل  ن تكون ليأل د رأيت من رسول اهلل فيه خصااًلفلق ،طالب

 ،وأبو عبيدة ،وأبو بكر ،مما طلعت عليه الشمس، كنت أنا إلّي اخلطاب أحب

فانتهيت إىل باب أم  ،يف نفر من أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

  .رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أردنا :فقلنا ،وعلي قائم على الباب ،سلمة

 ،فتخرج رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فصرنا إليه. فقال: خيرج إليكم

نك إثم قال:  ،ثم ضرب بيده على منكبه ،طالبأبي  بنفاتكأ على علي 

أول املؤمنني إميانًا، وأعلمهم بأيام اهلل، وأوفاهم بعهده، أنت  خماصم ختاصم،

 ،رزية، وأنت عاضدي أفهم بالرعية، وأعظمهموأقسمهم بالسوية، وأر

ودافين، واملتقدم إىل كل شديدة وكريهة، ولن ترجع بعدي كافرًا،  ،وغاسلي

ولقد فاز )عباس: قال ابن  ثم .(حوضياحلمد، وتذود عن وأنت تتقدمين بلواء 

علي بصهر رسول اهلل )صلى عليه وسلم(، وبسطة يف العشرية، وبذاًل 

 .(ونياًل لألقران ،وفقهًا للتأويل لتنزيل،للماعون، وعلمًا با

                                                 

 .(4108احلديث املرقم بـ) 797ص/4ج (0)

 حلديث الثالث عشرا
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كثرية جمتمعة ومتفرقة،  أحاديثوردت مبضمون هذا احلديث  :قال املؤلف

خمتصرًا، وهذا  (0)املوفق بن أمحد اخلوارزمي يف املناقب ه اخلطيبأخرجوقد 

 ،عن جده ،بيهعن أ ،الرشيد أمرياملؤمنني (حدثين)) :قال ،لفظه حبذف السند

مسعت عمر بن اخلطاب وعنده مجاعة فتذاكروا  :قال ،بن عباسعن عبد اهلل 

يقول فيه  اهلل  فسمعت رسوَل ي،أما عل :ني إىل االسالم، فقال عمرالسابق

إلي مما طلعت عليه  ثالث خصال، وددت لو أّن لي واحدة منهن كان أحّب

إذ ضرب  ،ومجاعة من الصحابة ،وأبو بكر ،وأبو عبيدة ،الشمس، كنت أنا

 ،أول املؤمنني إميانًاأنت  ،يا علي، فقال: يبيده على منكب عل  النيب

  .(من موسىوأول املسلمني إسالمًا، وأنت مين مبنزلة هارون 

خمتصرًا عن عمر  (2)يف تارخيه الكبري عساكر احلديث ث الشام ابُنحمّد أخرجو

 .بن اخلطاب

تكن يف غريه،  وفيه زيادة مل، (7)احلديث علي املتقي احلنفي أخرج وقد ،هذا

كّفوا  :قال: قال عمر بن اخلطاب ،عن ابن عباس،مسند عمر  من): وهذا نصه

ني مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( إف ،طالبأبي  عن ذكر علي بن

إلي مما طلعت عليه  ن يكون لي واحدة منهن أحّبخصال أل يقول يف علي ثالَث

ونفر من أصحاب رسول  ،جلراحبن اوأبو عبيدة  ،وأبو بكر ،الشمس، كنت أنا

 ،حتى ضرب بيده على منكبه ،طالبأبي  والنيب متكئ على علي بن ، اهلل

                                                 

 .72ص (0)

 .04: ورقة تاريخ مدينة دمشق (2)

 .798ص/ 4ج( كنز العمال:7)
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مين أنت  :(ثم قال) ،هلم إسالمًاوأّو ،املؤمنني إميانًاأول  ،ياعليأنت  ثم قال:

 .(كبغُضوُيبين ه حُيّنأمن زعم  وكذب علي ،مبنزلة هارون من موسى

 ،، وفيه زيادات نافعة(0)عثمانية اجلاحظ يف كتابه نقض جه االسكايفوخّر

 فراجعه.

 

* * * 

 

                                                 

 مصر. ةطبع 20ص (0)
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من مودة القربى للسيد علي اهلمداني للقندوزي احلنفي  (0))ينابيع املودة(

لو أّن : قال رسول اهلل ): قال ،رفعه ،بسنده عن عمر بن اخلطاب ،احلنفي

حصوا والرياض أقالم، واإلنس كّتاب، واجلن حّساب، ما أ ،البحر مداد

  .(فضائلك يا أبا احلسن

، والكنجي (2)احلنفيأمحد  اخلطيب املوفق بن أخرج :قال املؤلف

لو أّن  : قال رسول اهلل)قال:  ،عن ابن عباس ،عن جماهد ،(7)الشافعي

الغياض أقالم، والبحر مداد، واجلن حّساب، واإلنس كّتاب، ما أحصوا 

  .(طالبأبي  فضائل علي بن

 

* * * 

                                                 

 .299( ص0)

 .01ص( املناقب: 2)

 .027ص( كفاية الطالب: 7)

 حلديث الرابع عشرا
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بسنده عن عمر  ،من مودة القربى أيضًاللقندوزي احلنفي  (0)بيع املودة()ينا

من كنت مواله فقال:  ،عليًا علمًا رسول اهلل  نصب) :قال ،بن اخلطاب

وال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر  فعلي مواله، اللهم

  .عليهم شهيدأنت  من نصره، اللهم

 ،كان يف جنيب شاب حسن الوجه (2)(ول اهللرس يا)قال عمر بن اخلطاب: 

إال  هعقدا ال حيلُّ لقد عقد رسول اهلل  ،طيب الريح، قال لي: يا عمر

 منافق!

ه انه ليس من ولد آدم لكّن ،يا عمرفقال:  ،بيدي فأخذ رسول اهلل 

 .(يف عليأراد أن يؤكد عليكم ما قلت )قلته(  ،جربئيل

 .والشافعية ،احلنفية :علماء السنةاحلديث مجاعة من  أخرج:قال املؤلف

لفاظه، أمع اختالف يف بعض  (7)جالل الدين السيوطي الشافعي :منهم

وزيد  ،وأبي أيوب االنصاري ،عن علي  ،بن حنبلأمحد  هأخرج :وقال

 وأبي هريرة. ،وأبي يعلى ،وذي مرة ،وعمر ،بن أرقم

                                                 

 .299ص (0)

  موجودة يف املصدر.العبارة اليت بني القوسني غري (2)

 .84ص/ 0جتاريخ اخللفاء:  (7)

 حلديث اخلامس عشرا
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 ،ن جنادةوحبشي ب ،ومالك بن احلويرث ،عن ابن عمر ،الطرباني هأخرجو

 ،وعمارة ،وابن عباس ،وانس ،وأبي سعيد ،وقاصأبي  وسعد بن ،وجرير

 ويف بعضها زيادة. ،وبريدة مع اختالف يف اللفظ

عن عمر بن  روي): وهذا لفظه ،(0)حممد صاحل الرتمذي احلنفي :ومنهم

من كنت مواله فعلي عليًا علمًا، فقال:  نصب رسول اهلل  :قال ،اخلطاب

ال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من اللهم و ،مواله

فقال: كان يف جنيب شاب حسن الوجه طيب  .شهيد عليهمأنت  نصره، اللهم

 ،ا وكذا إال منافقال حيله كذ لقد عقد رسول اهلل عقدًا ،الريح، فقال: يا عمر

 .فاحذر أن حتله

نيب شاب انك حيث قلت يف علي كان يف ج ،اهلل يا رسولفقال: قلت: 

انه ليس من  ،نعم يا عمرقال:  !فقال كذا وكذا ،حسن الوجه طيب الرائحة

  .(يف عليولكنه جربئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته  ،ولد آدم

 ،ال خيفى على أهل العلم ان هذه القضية كانت يف يوم الغدير :قال املؤلف

ه علماء وهو حديث مشهور ألف في ،(حديث الغدير)وحديث عمر يشري إىل 

خاصة، واحلجة آية اهلل السيد مري  مامية رضي اهلل عنهم كتبااإلوعلماء  ،السنة

وجملدًا آخر  ،لف جملدًا ضتخمًا يف سند حديث الغديرأ حامد حسني اهلندي 

 طبع اهلند. ،نوارراجع كتاب عبقات األ ،حديث الغدير لفاظأضتخمًا يف 
 

* * * 
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 )ذكر انه :حتت عنوان أخرجالشافعي، للمحب الطربي  (0))ذخائر العقبى(

  يدخل مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث يدخل(.

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  :انه قال ،عمر عن) :قال

ه أخرج. يدك يف يدي تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل ،يا علي :لعلي

  الدمشقي(.احلافظ أبو القاسم 

ومن فضائل الصحابة  ،من تاريخ ابن عساكر (2)فيه علي املتقي احلنأخرجو

 بي نعيم، وأبو بكر الشافعي يف )الغيالنيات(. أل

 :وما مبعناه مجاعة من علماء السنة ،هذا احلديث أخرج :قال املؤلف

  .وغريهما ،واحلنفية ،الشافعية

قال:  ،أنس عن)السند: وهذا لفظه حبذف ، (7)الكنجي الشافعي :منهم

فرتكبها  ،يؤتى يوم القيامة بناقة من نوق اجلنة يا علي:  قال رسول اهلل

 .(اجلنةحتى تدخل  ،وفتخذك مع فتخذي ،وركبتك مع ركبيت

حديثا آخر بعد هذا  أخرجهكذا رواه احلافظ يف فضائله، و :قلت)قال: ثم  

 ،عن ابن عمر ،احلديث عن عمر أيضًا، وهذا نصه حبذف السند: عن سامل

                                                 

 .19ص (0)

 .089ص/ 4ج( كنز العمال: 2)

 .34صكفاية الطالب: (7)

 حلديث السادس عشرا
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ما عسى أن يقولوا يف علي؟ مسعت  :قال ،ر بالشورىوأم ،ملا طعن عمر :قال

يدك يف يدي يوم القيامة حتى تدخل حيث  ،يا علي :يقول رسول اهلل 

هذا حديث حسن عال فيه فضيلة سامية ورتبة عالية  :قلت :. )ثم قال(أدخل

  .(لعلي 

مع  أّن عليًا كثرية بطرق علماء السنة يف أحاديثوردت  :وقال املؤلف

  يف اجلنة. النيب 

أّن النيب صلى اهلل عليه ) :عن زيد بن أرقم ،ما يف ذخائر العقبى :منها

 إِخْوَانًا]ثم تال  ،معي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة ابنيتأنت  وسلم قال لعلي:

 .يف املناقب(أمحد  هأخرج .[مُّتَقَابِلِنيَ سُرُرٍ عَلَى

رسول اهلل صلى اهلل  قال)قال: بن مسعود  عبد اهللعن  (0)ويف ذخائر العقبى

وذرياتنا  ،ن واحلسنيواحلس ،نك معي يف اجلنةأأما ترضى : عليه وسلم لعلي

 .وعن مشائلنا ،ميانناأشياعنا عن أو ،نا خلف ذرياتنازواجأو ،خلف ظهورنا

 .ب(يف املناقأمحد  هأخرج

يركب ناقة من نوق   ما تقدم نقله من أن عليًا أخرج (2)ويف ذخائر العقبى

 .ى يدخلوا اجلنةوركبته مع ركبة النيب حت ،ةاجلن

 عن ،حنوه أخرج (7)، ويف الرياض النضرة(يف املناقبأمحد  هأخرج) :وقال

 .(يف املناقبأمحد  جهخّر) :وقال ،نسأ

                                                 

 .91ـ 19( ص0)

 .90( ص2)

 .200ص/ 2ج( 7)



   مقام اإلمام أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

 
 

41 

 

 

 

عن  يرو) :قال،  احلنفي صاحل الرتمذيللسيد حممد  (0))الكوكب الدري(

هذا علي صحابه، قال: أبني  املؤاخاة  ملا عقد رسول اهلل)نه قال: أ ،عمر

ووارث علمي،  ،أخي يف الدنيا واآلخرة، وخليفيت يف أهلي، ووصيي يف أميت

ه فقد ه ضري، من أحّبنفعي، وضّر عُهْفيين، ماله مين مالي منه، نوقاضي َد

 حنوه. أخرج (2)ويف ينابيع املودة (.أحبين، ومن أبغضه فقد أبغضين

وخليفته يف  ،اهلل يف أمته رسول يًا وصيُّإّن عمر اعرتف بان عل :قال املؤلف

كثرية تزيد على  أحاديث وي مبضمون هذا احلديث عن النيب وقد ُر ،أهله

وقد مجعنا كثريًا منها يف كتابنا )علي والوصية( املطبوع يف النجف  ،املائتني

 .األشرف
 

* * * 

                                                 

 .079ص (0)

 .280ص (2)

 حلديث السابع عشرا
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يد أن وهو ير ــ سلمان الفارسي مر) :عن عمر قال (0))الكوكب الدري(

بأفضل  قال: لو شئتم النبأتكم ،وحنن جلوس يف حلقة وفينا رجلــ  يعود رجاًل

 ،فقام سلمان ــبكر وعمرأبي  ــ وأفضل من هذين الرجلني ،مة بعد نبيهاهذه األ

 اهلل )قال(: دخلت على رسول ما قلت؟ ،با عبد اهللأثم مضى، قيل له: يا 

 ،يا سلمانقال:  هل أوصيت؟ ،رسول اهلل وهو يف غمرات املوت؛ فقلت: يا

فان آدم أوصى إىل )قال(:  قلت: اهلل ورسوله اعلم؟ ؟وصياءأتدري من األ

وكان  ،سام )إىل(نوح  فضل من تركه بعده من ولده، ووصّىأوكان  ،شيث

ن تركه بعده، فضل َمأيوشع وكان  )إىل(افضل من تركه بعده، ووصى موسى 

 وكان افضل من تركه بعده، ووصّى ،برخيا )بن(آصف  )إىل(سليمان  ووصّى

وكان افضل من تركه بعده، واني وصيت  ،مشعون بن برخبا )إىل(عيسى 

  .(يوهو أفضل من أتركه بعد ،عليًا

عديدة مروية يف كتب  أحاديثورد مضمون هذا احلديث يف  :قال املؤلف

نقاًل عن مودة  (2)ففي ينابيع املودة .وعن ابن عمر ،عن عمر ،علماء السنة

عن ابن  ويُر)قال:  ،لقربى للسيد علي اهلمداني الشافعي يف املودة السابعةا

وحنن يف حلقة وفينا  ــ وهو يريد ان يعود رجاًل ــ سلمان الفارسي عمر، قال: مّر

                                                 

 (.081املنقبة الـ) 077( ص0)

 .287( ص2)

 حلديث الثامن عشرا
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وافضل من هذين  ،هذه األمة بعد نبيها نبأتكم بأفضِلرجل يقول: لو شئت أل

 لو شئت النبأتكم ،: أما واهللفقال ،فسئل سلمان ـ بكر وعمرأبي ــ  الرجلني

ثم  ــوعمر ،بكرأبي  ــ فضل من هذين الرجلنيأو ،مة بعد نبيهابأفضل هذه األ

دخلت على رسول  :قال ما قلت؟ ،مضى سلمان، فقيل له: يا ابا عبد اهلل

يا )قال(:  وصيت؟أهل  ،اهلل يا رسوليف غمرات املوت، فقلت:  اهلل

فان آدم كان )قال(:  ت: اهلل ورسوله أعلم؟قل ؟وصياءاأل ْنَم أتدري ،سلمان

نوح سام  وكان أفضل من تركه من بعده من ولده، وكان وصيُّ ،وصيه شيث

موسى يوشع وكان افضل من تركه  فضل من تركه بعده، وكان وصّيأوكان 

فضل من تركه بعده، وإني أبعده، وكان وصي عيسى مشعون بن فرخيا وكان 

  .(بعديه من من اترُك وهو أفضُل إىل عليٍّ أوصيُت

ن مضمون هذا احلديث والفاظه خيالف ما مر نقله من إحيث  :قال املؤلف

 .معرفًة ناه ليكون املعنى املقصود أسهَلأخرج)الكوكب الدري( 

نيب من االنبياء السلف كان له وصي  هذا ويعرف من هذا احلديث ان كّل 

أن تعيني  ،مان وغريهعّرف سل ومل ميت من دون تعيني وصيه وكذلك نبينا 

وصياءهم بأمر اهلل تعاىل ال من عند أألنبياء كان الزمًا ولذلك عينوا الوصي ل

حد لعدم معرفتهم الوصي واإلمام ال جيوز اختياره ألو ألن النيّب ؛أنفسهم

فاختيار النيب والوصي واخلليفة واالمام بيد اهلل ال بيد غريه  ،شتخاصحبقائق األ

 .(0)[خِيَرَةُـهُمُ الْـلَ مَا كَانَ] قال تعاىل:

* * * 

                                                 

 .41( القصص: 0)
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 أخرجللمحب الطربي الشافعي  (2)و)ذخائر العقبى( (0))الرياض النضرة(

 )ذكر أنه ما اكتسب مكسب مثل فضله(. :حتت عنوان

ما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ،عن عمر بن اخلطاب) :قال

 .ويرده عن الردى ،هلدىيهدي صاحبه إىل ا ،اكتسب مكتسب مثل فضل علٍي

  ه الطرباني(.أخرج

 علي بن أمرياملؤمنني وحيث انه مل يكتسب مكتسب ما اكتسبه :قال املؤلف

ومل ، وى ألمري املؤمنني من املناقب والفضائل ما ُر رَومل ُي ،طالب أبي 

من املناقب  ألمري املؤمنني  من الصحابة الكرام ما يكوُن يكن الحٍد

انه مل يذكر ألحد من الصحابة  :من علماء السنة ح مجٌعصّروالفضائل، وقد 

وقد صرح بهذا املطلب جالل الدين السيوطي  ،كر ألمري املؤمنني الكرام ما ُذ

صحاب أبن حنبل: ما روي وما ورد ألحد من أمحد  قال)قال: ، (7)الشافعي

 ، لعلي وي وما وردرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الفضائل ما ُر

أمحد  يقول: مسعت ،بسنده عن حممد بن منصور الطوسي (9)احلاكم أخرجو

                                                 

 .209ص/ 2ج( 0)

 .40ص( 2)

 .48ص/ 0جتاريخ اخللفاء: (7)

 .013ص/7ج( مستدرك الصحيحني:9)

 حلديث التاسع عشرا
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من الفضائل ما جاء  بن حنبل يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل 

 .(طالب أبي  لعلي بن

 ،مساعيل بن اسحاقإو ،بن حنبلأمحد  قال)قال:  (0)عبد الرب ابُن أخرجو

وي يف األسانيد احلسان ما ُريف فضائل أحد من الصحابة ب رَوالقاضي: مل ُي

 (.طالب أبي  فضائل علي بن

 اهللُ إِنَّمَاوَلِيُّكُمُ] :ه الثعاليب أو الثعليب يف تفسريه عند تفسري اآلية املباركةأخرجو

  مام علي بن موسى الرضارنا على هذا التفسري يف مكتبة اإلوقد عث ،[وَرَسُولُهُ

 .(7)والذهيب (2)اخلطيب  وأخرجه،  ه0744 تشرفنا لزيارته سنة عند

 

* * * 

                                                 

 هـ.0709سنة  ،حيدر آباد ةطبع ،939ص/2ج( االستيعاب:0)

 .21صاملناقب:  ؛( املوفق بن أمحد احلنفي2)

 .013ص/7ج( تلتخيص املستدرك املطبوع يف ذيل املستدرك:7)
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بسنده عن محاد بن  أخرج ،املوفق بن أمحد اخلوارزمي (0))مناقب اخلطيب(

عن عمر بن  ،عن عثمان بن عفان ،عن عبيد بن عمر الليثي ،ثابت البناني

 طالب.أبي  اخلطاب أّن اهلل تعاىل خلق مالئكة من نور وجه علي بن

  هذا احلديث. عديدة مبعنى أحاديثيف كتبهم علماء السنة  أخرج :قال املؤلف

 وهذا نصه حبذف السند: (2)ه الكنجي الشافعيأخرجما  :منها

 ،سري بي إىل السماءاُ ليلَة مررُت: قال: قال رسول اهلل  ،عن أنس) 

 .حتدق به ك جالس على منرب من نور واملالئكُةَلفإذا انا مَب

وسلم عليه، فدنوت منه منه  قال: ادن من هذا امللك؟ ،فقلت: يا جربئيل

 !طالبأبي  بِن علّي ،وابن عمي ،فإذا بأخي ،وسلمت عليه

 سبقين علي إىل السماء الرابعة؟ ،فقلت: يا جربئيل

ولكن املالئكة شكت حبها لعلي فتخلق اهلل تعاىل هذا  ،د الفقال لي: يا حمّم

معة ُج ويوِم معةُج امللك من نوره على صورة علي، فاملالئكة تزوره يف كل ليلِة

 .(عليٍّ ونه ويهدون ثوابه حملبُِّساهلل ويقّدحون مرة يسّب سبعني الَف

 .(هذا حديث حسن عال :قلت) :ثم قال

* * * 
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 .80ص( كفاية الطالب: 2)

 حلديث العشرونا
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يف  :سعد )اي ابُن أخرج) :قالالبن حجر الشافعي  (0))الصواعق احملرقة(

 ، ويف(أقضانا قال: قال عمر بن اخلطاب: عليٌّ ،هريرةأبي  عن ،الطبقات( بسنده

 . (طالبأبي  أقضانا علي بن :قال )رض(اخلطاب عن عمر بن ): (2)الرياض النضرة

حنوه يف الباب الذي  (7)جالل الدين السيوطي الشافعي أخرج :قال املؤلف

انه قيل له:  :ابن سعد عن علي أخرج) وقال: ،ذكر فيه فضائل علي 

 حديثا؟ أكثر أصحاب رسول اهلل أنت  مالك

 .(ابتدأني وإذا سكتُّ ،ت إذا سألته أنبأنيإني كن :قال

 .(بن اخلطاب: علي أقضانا هريرة قال: قال عمُرأبي  عن أخرجو) :ثم قال

 .(هل املدينة عليأكنا نتحدث أن أقضى )قال:  ،ن مسعودعن اب ،احلاكم أخرجو

من  ذ باهلِلقال:كان عمر بن اخلطاب يتعّو ،عن سعيد بن املسيب) :قال

  .(بو احلسنا أهلمعضلة ليس 

أبي  ا أبو احلسن علي بنهلليس  عضلٍةباهلل من ُم ذ عمَرتعّو ّنإ :قال املؤلف

 :واحلنفية ،الشافعية :ن علماء السنةذكره مجع كثري م ،طالب 

                                                 

 .يف الفصل الذي ذكر فيه ثناء الصحابة لعلي  31ص (0)

 .091ص/ 2ج( 2)

 .44ص/ 0جتاريخ اخللفاء:  (7)

 حلديث احلادي والعشرونا
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كان )نه قال: أبن املسيب عن سعيد  أخرج حيث ،(0)عبد الرب بُنا :منهم

 .(عضلة ليس هلا أبو احلسنعمر يتعوذ من ُم

بعد ذكره مراجعة عمر  ــ فانه قال، (2)ب الدين الطربي الشافعيحم :ومنهم

وعن سعيد بن ) :قال ــ شهرأيف حكم املرأة اليت ولدت لستة  إىل علي 

بن أمحد  هأخرج .كان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو احلسن :قال ،املسيب

 بو عمر(.أحنبل و

ضية املرأة ققال عمر يف ) :لقا ،(7)أبو املظفر يوسف بن قزاغلي احلنفي :ومنهم

  طالب أبي فمنعهم من ذلك علي بن ،فأمر برمجها ،دت لستة أشهٍرَلاليت َو

 .(طالبأبي   ملعضلة ليس هلا ابنينبقاللهم ال ُت :بعد ما بني سببه، قال عمر

قال ) :ما مبعناه، وهذا نصه أخرج نهإ، ف(9)احلنفي علي املتقي :ومنهم

 .(بو احلسن إىل جنيبأإاّل و دًةعمر: اللهم ال تنزل بي ش

مراجعة عمر إىل  (8)يف ذخائر العقبى أخرج نهإالطربي فالدين  حمّب :ومنهم

ً ال ُت ّمُهالّل) :وقوله ،يف قضاياه املشكلة علي  بو أال وإنزلن بي شديدة

 .(احلسن إىل جنيب

 جيقول لعلي إذا سأله ففّر كان عمُر) :قال ،عن حييى بن عقيل ،وذكر أيضًا

  .(بقاني اهلل بعدك يا عليأعنه: ال 

                                                 

 .919ص/ 2جاالستيعاب: (0)

 .12ص( ذخائر العقبى: 2)

 إيران. ةطبع،  13صئمة:( تذكرة خواص األ7)

 .87ص/ 7ج( كنز العمال: 9)

 .12( ص8)
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وقد سأله عن  ــ يقول لعلّي مع عمَره َسأّن :سعيد اخلدريأبي  وعن) :قال

 .(احلسن باأعيش يف يوم لست فيه يا أن أعوذ باهلل أ :ــ فأجابه شيء

 عندما كان يفرج عنه كلمات عديدة إّن لعمر مع علي  :وقال املؤلف

راجع الكتاب (0)(علي واخللفاء)بعضها يف كتابنا بعبارات خمتلفة، وقد مجعنا 

 كان ُمَقّدرًا عند معاصريه من اخللفاء وغريهم،  ن عليًاأ :لكي تعرف

املسلمني،  مشكالِت يف حّل داره كان هو املرجُع مع إّنه كان جليَس وانه

 راجعوا فيها ،( قضية مشكلة091) وقد ذكرنا يف كتابنا املشار إليه ما يقرب من

 حاًل مرضيًا.   فحّلها  املؤمننيأمري

علماء الشافعية الذين ذكروا قول عمر يف حق ومن مجلة  :وقال املؤلف

عن  ،بن جبري روى سعيُد) :قال ،(2)قضانا( الكنجي الشافعيأ)علي علي 

ك من أخذت ذل :علي أقضانا، )ثم قال عمر( :قال ،عن عمر ،ابن عباس

 .(رسول اهلل فال أتركه أبدًا

ن رسول أأشار به إىل  ،(أخذت ذلك من رسول اهلل) عمَر قوُل :املؤلفقال 

علي ) ني أخذت قولي يف عليإف :، يقول(علي أقضاكم)قال:  اهلل 

 .من قول ابن عمه رسول اهلل  (أقضانا

 بعد أن (9)ج الكنجي الشافعي، وخّر(7)ه أيضا ابن الصباغ املالكيأخرجو

                                                 

 .023وص 024وص 001وص009( ص0)

 .071ص( كفاية الطالب:2)

 .03ص( الفصول املهمة:7)

 .019ص( كفاية الطالب: 9)
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 علَمأعليًا كان  على اّن ويدّل) :لقا ،(الصحابة علَمأ كان علي) :قال

 وجوه: ،الصحابة

 ،نواع العلومأالقاضي حمتاج إىل مجيع و .يقضاكم علأ : قوله :األول

ه عليهم يف العلوم، أما ساير على الكل يف القضاء لزم ترجيُح حه فلما رّج

 :كقوله  ،ح كل واحد منهم على غريه يف علم واحدالصحابة فقد رّج

 ،لكل واحد فضيلة فلما ذكر النيب  :)قال( ،يَبكم ُأوأقرُأ ،فرضكم زيدأ

كما ذكر  ،بلفظ واحد طالب أبي  بن ه علٍيعّم ن جيمعها البِنأراد أو

أقضاكم  :وهو قوله  ،ن مجيع ما ذكره يف حقهمألولئك ذكره بلفظ يتضّم

 .انتهى باختصار .(علي

 ،وسلم (وآله) عليهصلى اهلل  عن النيّب ،عن أنس، (0)النضرة ويف الرياض

 يف املصابيح.  ُهأخرج .(يت عليأقضى أّم)انه قال: 

 

* * * 

 

                                                 

 .091ص/ 2ج (0)
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وروي عنه خمتصرًا  ،ومما رواه عمر يف علي)قال:  ،(0)الرياض النضرة()

 . (وإحالته يف املسألة عليه غري مرة يف القضاء عليه ،نه مواليإ :قوله يف علي

)علي  :ورد الذي قال فيه عمروذكر امل ،مجالتفصيل هذا اإل :قال املؤلف

 وعن عمر )قال: ، (2)موالي( ُيعرف مما ذكره حمب الدين الطربي الشافعي

 ،إقض بينهما يا أبا احلسن :فقال عمر لعلي ،عرابيان خيتصمانأوقد جاء 

فوثب عمر وأخذ  ،هذا يقضي بيننا :فقال أحدهما ،فقضى علي بينهما

ومن  ،هذا موالي وموىل كل مؤمن ؟وحيك ما تدري من هذا :وقال ،بيبهبتال

 .(مان يف كتاب املوافقةه ابن الّسأخرج .مل يكن مواله فليس مبؤمن

حديثا  أخرجاحلنفي احلديث يف املناقب، وأمحد  املوفق بن أخرج وقد ،هذا 

 يمر عليك ذلك ان شاء اهلل تعاىل.وس ،آخر مبعناه يف قضية أخرى

  املؤمنني أمري رجل الذي أهانأخرب عمر يف هذه القضية ال :قال املؤلف

قال: ، (7)ه احملب الطربيأخرج، وهو ما يف علي  وى عن النيب مبا ُر

إن عليا قال:  ،ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأ :عن عمران بن حصني)

 .(بعدي مؤمٍن وهو ولي كلِّ ،وأنا منه ،مين

                                                 

 .299ص/ 2ج (0)

 .41ص( ذخائر العقبى: 2)

 .وانه ولي كل مؤمن بعده( من النيب  حتت عنوان: )ذكر انه  41ص( الذخائر:7)

 والعشرونحلديث الثاني ا
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 (2)الشافعي حمب الدين الطربي أخرجو ،(0)هذا احلديث الرتمذي أخرج وقد 

ه كان يبغض ّنأيدة وعن بُر)قال:  ،عمر، وهذا لفظه حديثًا آخر مبعنى حديث

وان كنت  ،ال تبغضه :قال ؟ قال: نعم!تبغض عليًا :فقال له النيب  ،عليًا

: فما كان أحد من الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه قال .ًاحتبه فازدد له حّب

  .(من علي وسلم أحب اليَّ

ه ال تقع يف علي فاّن :ويف رواية أنه قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم)قال: 

 .خرجهما أمحد( .وهو وليكم بعدي ،نهوأنا م ،يمّن

ا حديثًا مبعنى أخرج (9)داود الطيالسيأبي  ، ومسند(7)ويف البداية والنهاية

 .(8)بن حنبلأمحد  ذلك أخرجاحلديث الذي يف ذخائر العقبى، و

حديثا فيه فضيلتان بي ُأ عن، (4)اخلوارزمي احلنفيأمحد  املوفق بن أخرجو

 :طالبأبي  بنألمري املؤمنني علي 

 .فتح خيرب على يده :وىلاأل 

علم الناس انه ولي كل مؤمن أف ،أوقفه يوم غدير خم أنه  :والثانية 

 :)قال( ،ليلىأبي  بنعن عبد الرمحان )فظه حبذف السند: ومؤمنة، وهذا ل

                                                 

 .941ص/ 2جهـ: 0701اهلند سنة  ةطبع ؛صحيح الرتمذي( 0)

 .41ص( ذخائر العقبى: 2)

 .798ص/ 3ج( 7)

 هـ.0720حيدر آباد سنة  ةطبع 714ص/ 00ج( 9)

 .941ص/ 2جيف مسنده:  (8)

 .78ص( املناقب: 4)
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 ففتح اهلل تعاىل ،طالبأبي  الراية يوم خيرب إىل علي بن  لنيبدفع ا :بيُأ قال

 .(مؤمن ومؤمنة ي كلِّعلم الناس أنه ولُّأعلى يده، وأوقفه يوم غدير خم ف
 

* * * 
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الراية يوم  حديث ومما رواه عمر يف علي )قال:  ،(0))الرياض النضرة(

لم قال: يف علي ثالث خصال، وحديث انه صلى اهلل عليه وس وحديث، خيرب

مين مبنزلة هارون من أنت  وحديث، منهن لي واحدًة ّنأثالث خصال لوددت 

وحديث من كنت ، رضنيجحان إميانه بالسماوات السبع واألر وحديث، موسى

ا قال لعلي ألبعثنه إىل مّل)مارة اال يومئذ ا أحببت اإلم :مواله فعلي مواله، وقوله

ن َم يلاعلي مو :ومؤمنة، وقوله مؤمٍن ّلموىل ك أصبحَت :، وقولُه(كذا وكذا

ه موالي، وإحالته يف املسألة عليه غري مرة ّنأ يف علٍي :مواله، وقوله النيب 

 . (كثرية وعه إىل قوله يف مسائَل، ورُجأقضانا علي :يف القضاء عليه، وقوله

 أمرياملؤمنني يف فضل اليت رواها عمُر حاديثذكرنا بعض األ :قال املؤلف

 .شاء اهلل تعاىل ْنإها وسنوردها وبقى بعُض ،طالب أبي  علي بن

حلديث خيرب، وتفصيل ذلك مذكور يف كتب ا قضية اعطائه الراية يوَم :ومنها

عن عمر بن  ،عن ابن عمر (2)ففي كنز العمال ،ماميةوالتاريخ لعلماء السنة واإل

 رجاًل حيبُّ َةالراي ألعطنّيقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )قال:  ،اخلطاب

ئيل عن عليه، جرب اهلُل يفتُح ،ارغري فّر كرارًا ،هورسوُل اهلُل بُهوحيُّ ،ُهورسوَل اهلَل

                                                 

 .299ص/ 2ج (0)

 .798ص/ 4ج( 2)

 حلديث الثالث والعشرونا
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 ؟علي أيَنفبات الناس متشوقني فلما أصبح قال:  .ميينه، وميكائيل عن يساره

 أدُن :قال النيبُّ ،به تَي، فلما ُأإيتوني به: قال .ما يبصر ،ول اهللرس قالوا: يا

من بني يديه كأنه مل  دنا منه فتفل يف عينيه ومسحهما بيده، فقام علّيف ،مين

 ،ننهه الدار قطين يف ُسأخرج :أي (.كر ،خط يف رواة مالك، قط .دَمْرَي

 .وابن عساكر يف تارخيه ،واة مالكُرواخلطيب البغدادي يف تارخيه يف 

اترة قضية مشهورة بل متو  عليٍّ قضية فتح خيرب على يِد :قال املؤلف

 :ليك بعض من ذكرها من علماء السنةإ، ومعنًى

، وأمحد بن (9)، والرتمذي(7)، والبغوي(2)، ومسلم(0)البتخاري :فمنهم

، وابن (3)، وأبو نعيم(4)، واحلاكم النيسابوري(8)حنبل يف مسنده يف موارد عديدة

وعلي املتقي يف كنز العمال، ويف منتتخب كنز العمال بهامش مسند  ،(1)كثري

 .(9)دأمح

                                                 

 .710ص/ 07ج :ـه0212اهلند سنة  ةطبع ؛صحيح البتخاري( 0)

 .012ص/ 2ج :صحيح مسلم( 2)

 .210ص/ 0ج ( مصباح السنة:7)

 .940ص/ 2ج :سنن الرتمذي( 9)

، 021ص/ 9ج ويف: 04ص/ 7ج ، ويف:077صو 99ص/ 0جمحد بن حنبل: أسند م( 8)

 .781ص/ 8ج ويف:

 .011ص/ 7ج ( املستدرك:4)

 .42ص/ 0ج ولياء:أل( حلية ا3)

 .774ص/ 3ج ( البداية والنهاية:1)

 .071ص/ 9ج( 9)
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  : فقال علي ــ وقال ما قال ــ قال مرحب

 

 مـــي حيـــدرةأنـــا الـــذي مســـتين أ
 

 كليــــث غابــــات كريــــه املنظــــرة    
 

 وفـــــــيهم بالصـــــــاع كيـــــــل الســـــــندرةأ
 

 

 وكان الفتح بيده. ،أس مرحب بالسيفر قال: فقلع علي 

 

* * * 
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 ؤمٍنم موىل كلِّ صبحَت)أ : قال عمر لعلي (0))الرياض النضرة(

  .(ومؤمنة

أصبحت موىل كل ): عمر لعلي  تفصيل إمجال قول :قال املؤلف

هم يف حديث وغرُي ،السنة علماُء فُهف باملراجعة إىل ما أّلعَرُي (مؤمن ومؤمنة

روى مجاعة من الصحابة )، قال: (2)ليك ما ذكره ابن كثري احلنبليإالغدير، و

هم عمر بن اخلطاب، وهذا : ومن مجلت(قال)مساءهم، أفعدد  ،ديث الغديرح

بعث  ،مُخ حتى نزلنا غديَر خرجنا مع رسول اهلل  :قال ،عن الرباء لفظه:

يا قلنا: بلى  ؟نفسكمأأوىل بكم من  ألسُت: ا اجتمعنا؛ قالّممناديًا ينادي فل

 اهلل. يا رسولقلنا: بلى  ؟كممهاِتأوىل بكم من أألست )قال(:  اهلل. رسول

 ،)قال(: ألست اهلل. يا رسول؟ قلنا: بلى آبائكم وىل بكم منأألست )قال(: 

مواله  مواله فعلّي من كنُت)قال(:  اهلل. يا رسولقلنا: بلى  ألست؟ ،لستأ

 .وااله وعاد من عاداه ْنَم اللهم واِل

 صبحت اليوم وليَّأطالب أبي  )قال(: فقال عمر بن اخلطاب: هنيئًا لك يابن

 .(مؤمن كّل

                                                 

 .299ص/ 2ج (0)

 .799ص/ 1ج( البداية والنهاية: 2)

 حلديث الرابع والعشرونا
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 ،ننه من حديث محاد بن سلمةة القزويين يف ُسماج وكذا رواه ابُن) :قال

عن الرباء به، وقد  ،عن عدي بن ثابت ،بي هارون العبديأو ،عن علي بن زيد

وطلحة بن عبيد اهلل، وجابر بن  ،سعد بن أبي وقاصعن  ،هذا احلديث يوُر

نادة، وجرير بن وحبشي بن ُج ،بي سعيد اخلدريأو ــ وله طرق عنه ــ عبد اهلل

 . (ريرةوعمر بن اخلطاب، وابي ُه عبد اهلل،

حصاؤهم يف هذا إواة حديث الغدير مجع غفري ال ميكن ُر :قال املؤلف

، ومؤلف خاص يف (حديث الغدير)املتختصر، وقد كتب مؤلف خاص يف رواة 

 .وايران ،لفظ حديث الغدير، وقد طبعا يف اهلند

  الغدير لعليعمر بن اخلطاب يوم ابن الصباغ املالكي قول  أخرج وقد ،هذا 

طالب( أبي  علي بن يلق :أي)فلقيه ) صول املهمة، وهذا نصه )قال(:يف الُف

اخلطبة املتقدم نقلها  بعد ما خطب النيب  :عمر بن اخلطاب بعد ذلك )أي

 طالب أصبحت وأمسيت موىل كلِّأبي  هنيئًا لك يابن :من البداية والنهاية( فقال

عالمة احلجة الشيخ عبد احلسني ير للومن راجع كتاب الغد .(ومؤمنة مؤمٍن

 عرف ما روي يف حديث الغدير ومن رواه. (حفظه اهلل)ميين األ

 

* * * 
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مين أنت  :حديث ومما رواه عمر يف علي ) :قال (0)(الرياض النضرة)

 .(مبنزلة هارون من موسى

حديث )أشار حمب الدين الطربي الشافعي يف كالمه هذا إىل  :قال املؤلف

  النيب ، وهو حديث معروف رواه مجع كثري من الصحابة الكرام عن(لةاملنز

عمر بن اخلطاب، وقد عّدوه  :، منهمطالب أبي  علي بن أمرياملؤمنني يف

)بن أمحد  يف مسند)قال:  (2)من رواة هذا احلديث كما يظهر من كالم ابن كثري

اهلل صلى اهلل  عليًا خرج مع رسول ّنأ :بيهاأعن  ،عن عائشة بنت سعد ،حنبل(

 ؟!ختلفين مع اخلوالف :وعلي يبكي يقول ،عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع

  ؟ن تكون مين مبنزلة هارون من موسى اال النبوةأأوما ترضى )فقال(: 

ومل خيرجوه، وقد رواه غري واحد عن  ،إسناد صحيح أيضًا هذا :)ثم قال(

 .بيهاأعن  ،عائشة بنت سعد

قد روى هذا احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل  :(رقال احلافظ ابن عساك)

 :من الصحابة عليه وسلم مجاعٌة

وعبد اهلل بن جعفر،  ،وابن عباس ،عمر بن اخلطاب، وعلي :منهم

                                                 

 .299ص/ 2ج( 0)

 .791ص/ 3ج ( البداية والنهاية:2)

 حلديث اخلامس والعشرونا
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والرباء بن عازب،  ،بو سعيدأومعاوية، وجابر بن عبد اهلل، وجابر بن مسرة، و

جنادة،  وحبشي بن ،وفى، وثبيط بن شريطأأبي  رقم، وزيد بنأوزيد بن 

مساء بنت أبو الفضل، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأومالك بن احلويرث، و

 .عميس، وفاطمة بنت محزة

يف ترمجة علي يف  حاديثوقد تقصى احلافظ ابن عساكر هذه األ :)قال( 

 .(ندادواأل ،شباهواأل ،فاد، وبرز على النظراءأجاد وأتارخيه ف

 عن سعد بن (حديث املنزلة)النهاية ابن كثري يف البداية و أخرج :قال املؤلف

 .البتخاري ومسلم :أي (.ومل خيرجاه ،إسناده صحيح) :وقاص، وقالأبي 

عمر  :على ما ذكر من رواة حديث املنزلة يكون عددهم عشرين راويا، أوهلمف

 .عمر بن سعد والد قاتل احلسني  ،وقاصأبي  سعد بن :بن اخلطاب، وآخرهم

 :منهم ة حديث املنزلة مجاعة من الصحابةوار): (0)وقال الكنجي الشافعي

وقد تقدمت  ــ بو هريرة، ومجاعة آخرونأعمر بن اخلطاب، وسعد، و

 .(ــ أمساؤهم

الصحيحة عند  حاديثمن األ (حديث املنزلة)والخيفى على املتتبع اخلبري أن 

، (2)ه البتخاريأخرج، وقد (عليهم الرمحة)وعلماء اإلمامية  ،علماء السنة

، وخرجه احلاكم (9)رجه مسلم، وّخ(7) مورد آخر من صحيحهرجه يفوّخ

                                                 

 .080( كفاية الطالب: ص0)

  714ص/ 09ج: ـه0232اهلند سنة  ةطبع ؛صحيح البتخاري( 2)

 .938ص/ 03ج :املصدر السابق (7)

 .729صو 727ص/ 2ج: ـه0722مصر سنة  ةطبع ؛صحيح مسلم (9)
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جه الرتمذي يف جامعه وخّر ،بأسانيد عديدة ـ أيضًاـ  (0)النيسابوري الشافعي

  .(2)املعروف بصحيح الرتمذي

وخرجه  ،يف سننه وهو من الصحاح الستة (7)جه ابن ماجة القزويينوخّر

، (8)خرجه الذهيبو ،(9)ارد عديدةيف مو اخلصائص(به املعروف بـ)النسائي يف كتا

، (1)بن حنبلأمحد  ، وخرجه(3)، وخرجه أبو داود الطيالسي(4)وخرجه البغوي

وخرجه ابن ، ( ه471سنة  :ت) (9)ثري اجلزري الشافعيوخرجه ابن األ

الطربي يف ذخائر  ، وخرجه احملّب(00)، وخرجه علي املتقي احلنفي(01)عساكر

                                                 

 .072صو 019ص/ 7ج ( املستدرك للصحيحني:0)

 . ه0701اهلند سنة  ةطبع 941ص/ 2ج( 2)

 . ه0707مصر سنة  ةبعط 21ص/ 0ج (7)

 .72وص 27وص 1وص 3( ص9)

 : ه0790باد سنة آحيدر  ةيف ذيل املستدرك للحاكم طبع ( تلتخيص املستدرك للصحيحني8)

 .079ص/7ج

 .210ص/ 2جهـ: 0701مصر سنة  ةطبع ؛( مصابيح السنة4)

 .(219احلديث الـ) 29ص/ 0جهـ: 0720حيدر آباد سنة  ةطبع ؛مسند أبي داود( 3)

، 038، 037الصفحات و ،031ص/0جهـ: 0707 مصر سنة ةطبع د أمحد بن حنبلمسن (1)

ويف:  749صو 771صو 72ص /7ج، ويف: 770، 019، 012، 039، 033

 .، ويف غري هذه املوارد أيضًا749ص/4ج

 .014ص/ 2ج: ـه0717مصر سنة  ةطبع ؛ريخ الكبريالتا (9)

 .094ص/9ج:  ه0777مصر سنة  ةطبع ؛تختصرامل (01)

 .وموارد أخرى 087ص/ 4ج العمال: ( كنز00)
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أمحد  ، وخرجه املوفق بن(2)رياض النضرة، ويف كتابه اآلخر ال(0)العقبى

، (8)، وخرجه ابن خلكان(9)، وخرجه ابن حجر اهليتمي(7)اخلوارزمي احلنفي

، وخرجه جالل (3)، وخرجه الشبلنجي الشافعي(4)وخرجه ابن حجر العسقالني

الرب  ، وخرجه ابن عبد(9)ربه ، وخرجه ابن عبد(1)الدين السيوطي الشافعي

يف حديث مفصل، هذا نصه حبذف  (00)لكنجي الشافعي، وخرجه ا(01)القرطيب

 السند:

 وقاص،أبي  فلقيت سعد بن ،أتيت مكة :قال ،عن احلرث بن مالك) 

قال: قد شهدت له أربعًا ألن تكون لي  فقلت له: هل مسعت لعلي منقبة؟

بعث  إن رسول اهلل  :ر نوحْمر فيها ُععّمإلي من الدنيا ُأ واحدة منهن أحّب

اتبع أبا  :فسار بها يومًا وليلة، ثم قال لعلي ،اءة إىل مشركي قريشأبا بكر برب

                                                 

 .47وص 81ص (0)

 .083ص/ 2ج( 2)

 .72ص ( املناقب:7)

 .39وص 71( الصواعق احملرقة: ص9)

 .019ص/ 2ج عيان:( وفيات األ8)

 .813ص/2ج ( االصابة:4)

 .41ص ( نور االبصار:3)

 .48ص/ 0ج( تاريخ اخللفاء: 1)

 .099ص/ 2جهـ: 0712بوالق سنة  ةطبع ؛( العقد الفريد9)

  .0193ح  :م0992سنة ؛ الطبعة االوىل دار اجليل ةطبع ؛( االستيعاب01)

 .089ــ  080و 091ص ( كفاية الطالب:00)
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أنزل  ،اهلل يا رسول :أبا بكر فرجع يبكي، فقال فرد عليُّ ،وبّلغها ،بكر فتخذها

 )أو قال: .أنا أو رجل مين ه ال يبّلغ عّني إاّلّنأإال خريًا، إال  ،القال:  شيء؟ يفَّ

 أهل بييت(.

فينا لياًل اخلروج من املسجد إال آل  دَيوفُن ،سجدقال: وكنا مع النيب يف امل

 أتى العباس ،صبحناأفلما  ،)قال(: فتخرجنا جنر نعالنا الرسول وآل علي!

وأسكنت  ،وأصحابك ،عمامكأت أخرج ،اهلل يا رسول، فقال: النيب

وال إسكان هذا  ،مرت بإخراجكمما أنا أ: فقال رسول اهلل ! هذا الغالم؟

 .به مَرَأالغالم، إن اهلل 

 ،فجرح سعد ،اهلل بعث عمر وسعدًا إىل خيرب إّن نيبَّ :والثالثة (:)قال

 هورسوُل اهلُل بُهوحّي ،اهلل ورسولَه ألعطني الراية رجاًل حيبُّورجع عمر، فقال:

ئ به فِج ،رمدأ، فقالوا:  فدعا عليًا (،يف ثناء كثري أخشى أن أحصي)

 ،قال: فتفل يف عينيه من ريقه .ستطيعأال فقال:  .افتح عينيكفقال له: ، قادُي

 عطاه الراية.أودلكهما بإبهامه، و

غ، ثم وبّل يوم غدير خم، قال: قال رسول اهلل  :والرابعة :()قال

 قالوا: بلى. ــ ثالث مراتـ ؟ باملؤمنني من أنفسهم أوىل ألسُت ،ها الناسّيأ :قال

يده حتى نظرت   رسول اهلل ورفُع ،هفرفع يَد ،يا علي دُنُأ :)ثم قال(

 .(ى قاهلا ثالثًاحّت) مواله مواله فعليٌّ من كنُت)فقال(: ، إىل بياض إبطه

 ،ركب على ناقته احلمراء اهلل  رسوَل ّنأمن مناقبه  :واخلامسة :قال

وكره  ،نه إستثقلهأإّنما خّلفه  :قالوا ،فنفست ذلك عليه قريش ،وخّلف عليًا

: حتى أخذ بغرزة الناقة، فقال علّيفبلغ ذلك عليًا، قال: فجاء  ،صحبته
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! قال: وبكى وكرهت صحبيت ،لفتين انك استثقلتينزعمت قريش إنك إّنما خ

ها أّي :فاجتمعوا، ثم قال ،يف الناس )قال(: فنادى رسول اهلل  علي!

طالب ان تكون مين أبي  أال ترضى يابن؟ أمنكم احد إال وله حاسد ،الناس

 .(رضيت عن اهلل ورسولهفقال:  ؟بعدي ه ال نيَبّنأمبنزلة هارون من موسى إاّل 

فرواه  :وأطرافه صحيحة، أما طرفه االول ،هذا حديث حسن) :ثم قال الكنجي

 .(وتابعه الطرباني ،بكر برباءةأبي  وهو بعثة ،بن حنبلأمحد  إمام أهل احلديث

بكر من تبليغ آيات براءة حديث معروف أبي  حديث عزل :قال املؤلف

وغريهما يف  ،واحلنفية ،الشافعية :مجاعة من علماء السنةمشهور رواه 

  :والتاريخ ،هم املعتربة يف التفسريمؤلفات

 .هـ( 339)ت:سنة  (0)مساعيل بن عمر الدمشقيإأبو الفداء  :منهم

 .(2)ابن حجر اهليتمي الشافعي :ومنهم

 .(7)ابن حجر العسقالني الشافعي :ومنهم

  .(9)ياحلاكم النيسابوري الشافع :ومنهم

 .(8)الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى :ومنهم

  .(4)علي املتقي احلنفي :ومنهم

                                                 

 .783ص/3جالبداية والنهاية:  (0)

 .09( الصواعق احملرقة:ص2)

 .819ص/ 2ج( االصابة: 7)

 .80ص/2ج( املستدرك للصحيحني: 9)

  .940ص/ 2ج: صحيح الرتمذي (8)

 .299ــ  294ص/0جال: ( كنز العم4)
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 .(0)بن حنبلأمحد  مام احلنابلةإ :ومنهم

، وذكره غري هؤالء من علماء (2)الدين الطربي الشافعي حمبُّ :ومنهم

 وغريهما.  ،واحلنفية ،الشافعية

بواب أوهي  ،د النبوينت شارعة إىل املسجاألبواب اليت كا سّد ما حديثأو

فرواه مجاعة كثرية من علماء السنة  ،احلجر اليت كانت دار سكنى للمهاجرين

 وغريهما. ،واحلنفية ،الشافعية

 .(7)رمذيالّت :منهم

 .(9)بن حنبلأمحد  :ومنهم

  .(8)الطربي احملبُّ :ومنهم

 رجه يف املناقب.اخلوارزمي احلنفي، فقد ّخأمحد  املوفق بن :ومنهم

 االبواب يف املناقب. ه خرج حديث سّدابن املغازلي الشافعي، فإّن :ومنهم

 .(4)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فقد خرجه يف ينابيع املودة :ومنهم

  .(3)املنثور ِرجه يف الدُّجالل الدين السيوطي الشافعي، فقد خّر :ومنهم

                                                 

 .048ــ  049ص/9جو 217ص/ 7جو 7ص/0ج: مسند أمحد بن حنبل( 0)

 .49( ذخائر العقبى: ص2)

 .942ص/ 2ج: صحيح الرتمذي( 7)

 .038ص /0ج: مسند أمحد( 9)

 .34ص ذخائر العقبى: (8)

 .13ص (4)

 هـ.0709مصر سنة  ةطبع ،027ص/ 4ج( 3)
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( حديث فتح خيرب :يأ) :ما الطرف الثالثأو) :الشافعيقال الكنجي 

 . ((0)رجه مسلم يف صحيحهفتّخ

  طالب أبي علي بن املؤمنني أمري على يد حديث فتح خيرب ّنإ :قال املؤلف

 ، ونذكر ما وقع بأيدينا: (عليهم الرمحة)مامية واإل ،جه مجع كثري من علماء السنةخّر

 .(2)احلاكم النيسابوري الشافعي يف مستدرك الصحيحني :منهم

 .(7)البتخاري يف صحيحه :ومنهم

 .(9)أبو الفداء يف البداية والنهاية :ومنهم

 .(8)أبو نعيم االصفهاني يف حلية االولياء :ومنهم

 .(4)البغوي يف مصابيح السنة :ومنهم

 .(3)الرتمذي يف صحيحه :ومنهم

 ة.، وهو من الصحاح السّت(1)ننهابن ماجة القزويين يف ُس :ومنهم

                                                 

 .728و 729و 012ص/ 2ج( 0)

 .077و 011ص/7ج (2)

 .774ص/ 03جويف:  781ص/ 09جويف:  719و 710ص/ 02ج( 7)

 .774ص/3ج( 9)

 .42ص/0ج (8)

 .210ص /2ج( 4)

 .940ص /2ج (3)

 .71ص/ 0ج( 1)
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 . أمرياملؤمنني ، عند ترمجة أحوال(0)االثري اجلزري يف أسد الغابة ابُن :ومنهم

عن  ،عن حممد بن بشار ،والرتمذي ،فرواه ابن ماجة :وأما الطرف الرابع

 حممد بن جعفر.

مجاعة من علماء  هأخرجفقد  ( من مناقبه :واخلامسة) :ل الكنجيقا

حديث مشهور  (حديث املنزلةـ)، ف(رضوان اهلل عليهم)مامية واإل ،السنة

ومن مجلتها كتاب  ،ماميةواإل ،تب خاصة من أهل السنةب فيه كمعروف كت

فانه جملد ضتخم طبع يف  (حديث املنزلة)بـنوار اجلزء الذي هو خمتص قات األعب

 ْنومعرفه َم ومعرفة ذويه ،وكفاية ملن أراد معرفة احلق ففي مطالعته غنًى ،اهلند

 احلق معه وهو مع احلق. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .20ص/9ج( 0)
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عن عمر بن  ،ج عن السيد علي اهلمداني الشافعيفانه خّر (0)ينابيع املودة()

طالب أبي  علي بن لو اجتمع الناس على حبِّ: قال النيب )قال:  ،اخلطاب

 . (ارالنَّ ملا خلق اهلُل

وغريه من  ،عن عمر بن اخلطاب ،هذا احلديث أخرج :قال املؤلف

  ية.واحلنف ،الشافعية :مجاعة من علماء السنة كما اخرجه ،الصحابة

، فانه خرج احلديث بسنده عن (2)اخلوارزمي احلنفيأمحد  املوفق بن :منهم

 لو اجتمع الناس على حب علي بن: قال رسول اهلل )انه قال:  ،ابن عباس

  .(طالب ملا خلق اهلل النارأبي 

فانه خرج احلديث يف كتابه  ،العالمة السيد حممد صاحل احلنفي :ومنهم

لو اجتمع : قال النيب )قال:  ،مر بن اخلطابعن ع ،(7))الكوكب الدري(

 .(ملا خلق اهلل النار ،طالبأبي  الناس على حب علي بن
 

* * * 

                                                 

 .280ص (0)

 .71ص/ 0ج :( تاريخ مقتل احلسني 2)

 باكستان. ةطبع 022ص (7)

 حلديث السادس والعشرونا
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عن عمر بن  يوُر)قال: للسيد حممد صاحل احلنفي  (0)(الكوكب الدري)

كان مع النبيني  ،من أحبك يا عليُّاخلطاب، قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

  .(أو نصرانيًا ،فال يبالي مات يهوديًا ،القيامة، ومن مات يبغضكيف درجتهم يوم 

 كثرية ذكر فيها فوائد حّب أحاديث عن النيب  يوقد ُر :قال املؤلف

لعبيد اهلل  (2)غضه يف أرجح املطالبومضار ُب طالب أبي  مام علي بناإل

ن حممد يومًا خري م آِل حبُّ :قال روى ابن مسعود انه )، قال: احلنفي

 .(عبادة سنة، ومن مات عليه دخل اجلنة

نقاًل من املعجم الكبري للطرباني، ــ قال لعلي املتقي اهلندي  (7)ويف كنز العمال

عن  ،عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسرأبي  عنــ: ) والتاريخ الكبري البن عساكر

قين وصّد ،من بيآ ْنأوصي َم: قال: قال رسول اهلل  ،عن جده ،أبيه

ن توالني فقد توىل اهلل، ومن اني، وَمتواله توّل ْنفَم ،طالبأبي  علي بن بوالية

اهلل، ومن أبغضه فقد أبغضين، ومن  ين، ومن أحبين فقد أحبَّه أحّبأحّب

 . (أبغضين فقد أبغض اهلل عزوجل

* * * 

                                                 

 باكستان. ةطبع 028ص (0)

 .709ص (2)

 .089ص /4ج (7)

 حلديث السابع والعشرونا
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بينما أنا مع عمر )بسنده عن ابن عباس، قال:  أخرج (0)()تاريخ ابن عساكر

ما أحسب  ،بن عباساإذ قال: يا ،ه يف يدي بعض طرق املدينة يُدبن اخلطاب يف

فرد إليه  :فقلت ،( إال مظلومًا عليًا املؤمنني أمري صاحبك )يريد ابن عمه

ثم وقف  ،همهمقال: فانتزع يده من يدي ونفر مين ُي !أمرياملؤمنني ظالمته يا

قال:  .ا صاحبكالقوم إال استصغرو ما أحسُب ،بن عباساحتى حلقته، فقال: يا

وأمره  ،ما استصغره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني أرسله ،فقلت: واهلل

 . (فيقرأها على الناس ،بكرأبي  ان يأخذ براءة من

ها مجاعة من علماء السنة مع اختالف أخرجهذه القضية  ّنإ :قال املؤلف

 :قال ،عن ابن عباس (2)جها علي املتقي احلنفيوزيادات، ومن مجلة من خّر

 ،مشيت وعمر بن اخلطاب يف بعض طرق املدينة )أو يف بعض أزقة املدينة()

واهلل ما  :كم، فقلُتوه أموَراستصغروا صاحبكم إذ مل يولُّ ،بن عباسايا :فقال

استصغره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ اختاره لسورة براءة يقرأها على 

رسول اهلل صلى اهلل   لسمعتواهلل ،الصواب تقول :أهل مكة، فقال لي )عمر(

 ومن أحبين أحّب ،من أحبك أحبين :طالبأبي  عليه وسلم يقول لعلي بن

 .(اهلل أدخله اجلنة مداًل ومن أحبَّ ،اهلل

                                                 

 .91ة الورق( 0)

 .790ص/ 4ج( كنز العمال:2)

 حلديث الثامن والعشرونا
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وعن  ،مضمون حديث عمر عن رسول اهلل بألفاظ خمتلفة يوُر :قال املؤلف

خرج ) :قال ،عن ابن عباس(0)كنز العمالمجاعة من الصحابة الكرام، ففي 

أال من أبغض هذا فقال:  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قابضًا على يد علي

 .(هذا فقد أحب اهلل ورسوله ه، ومن أحّبفقد أبغض اهلل ورسوّل

بسنده  أخرج هّنأنقاًل من مستدرك الصحيحني للحاكم  (2)ويف كنز العمال 

عليًا فقد  بَّمن أحاهلل صلى اهلل عليه وسلم:  قال رسوُل)عن سلمان، قال: 

  .(ومن أبغض عليًا فقد أبغضين ،أحبين

 

* * * 

 

                                                 

 .790ص /4ج( 0)

 .082ص/ 4ج (2)
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لي واحدة منهن  خصال لو تكوُن ثالَث علم لعليٍّا): قال عمر بن اخلطاب

فولدت له )سيدي  ،( ابنتهالنيب  :أحّب إلي من محر النعم، زّوجه )أي

بواب األ :بواب إال بابه )أياأل وسّد ،(شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني 

ريهما(، وأعطاه اليت كانت يف مسجد النيب للمهاجرين كأبي بكر وعمر وغ

  .(احلربة يوم خيرب

ه مجاعة من علماء السنة باإلمجال أخرجقال املؤلف: ان قول عمر هذا 

ومما رواه عمر يف )قال: ، (0)ه باإلمجال احملب الطربيأخرجوالتفصيل، والذي 

 . (ن يكون لي واحدة منهنعنه )لعلي( ثالث خصال أل يورو ،علي

 ،شيبةأبي  يف مسند ابن)قال: ، (2)جه بالتفصيل علي املتقي احلنفيوالذي خّر

 أعلم لعلّي ،قال: قال عمر بن اخلطاب )أو قال أبي(: واهلل ،عن عبد اهلل بن عمر

زّوجه إبنته  :أحّب إلّي من محر النعم منهّن لي واحدة ثالث خصال لو تكوُن

 )انتهى(. .(وأعطاه احلربه يوم خيرب ،األبواب إاّل بابهفولدت له، وسّد 

هذه اخلصال مروية البن عم  ثم ال خيفى على أهل الفضل والعلم أّن

بطرق عديدة عن الصحابة غري عمر، وفيما رويناه عن عمر  الرسول 

  وذكر الزيادة عليه ال يناسب هذا املتختصر. ،كفاية

                                                 

 .299ص/ 0( الرياض النضرة:ج0)

 .790ص/ 4ج( كنز العمال: 2)

 حلديث التاسع والعشرونا
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اهلل  حيبُّ عّن اللواء غدًا إىل رجِلألدفقال:  ان النيب )قال عمر: 

ا أن كان ، فلّمئٍذقال عمر: ما متنيت األمرة إاّل يوِم ؟ه يفتح اهلل بهورسوَل

وال تلتفت  ،قم اذهب فقاتل ،يا علي:  الغد تطاولت هلا...، فقال

على  ،رسول اهلل يافقال:  ،، فلما قفى كره أن يلتفتهلل عليكحتى يفتح ا

رمت دماؤهم تى يقولوا: ال إله إال اهلل، فإذا قالوها ححقال:  ؟ما أقاتلهم

 .(وأمواهلم إاّل حبقها

قضية متواترة   أمرياملؤمنني قال املؤلف: إّن قضية فتح خيرب على يد علي

ورواتها مجع كثري من الصحابة والتابعني، وأما قول عمر وروايته فقد  ،معنًى

يل، وممن ذكرها جممال احملب ه مجاعة من علماء السنة باإلمجال والتفصأخرج

قوله: ما أحببت األمارة إال  ،ومما رواه عمر يف علي)حيث قال:  (0)الطربي

 .(ه إىل كذا وكذاألبعثّن يومئذ ملا قال لعليٍّ

 ه بالتفصيل فجماعة:أخرجوأما من 

هريرة، أبي  يف مسند ،احلديث يف مسنده أخرج فقد ،بن حنبلأمحد  :منهم

الراية إىل رجل  ألدفعّن صلى اهلل عليه وسلم يوم خيرب: قال رسول اهلل) وقال:

 ،مارة يومئذفأحببت اإل :، )قال عمر(يفتح اهلل عليه ،حيب اهلل ورسوله

 ،فلما كان الغد دعا عليًا ،واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي ،فتطاولت هلا

                                                 

 .299ص/ 2ج ( الرياض النضرة:0)

 حلديث الثالثونا
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: ثم نادى ،، فسار قريبًاقاتل وال تلتفت حتى يفتح عليكفقال:  ،فدفعها إليه

وأن حممدًا  ،حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل؟ قال: على ما أقاتل ،رسول اهلل يا

 ،م إاّل حبقهاوأمواهل ،رسول اهلل، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مين دماءهم

 .(وحسابهم على اهلل

وقد خّرج القضية البتخاري ومسلم يف صحيحيهما وقد تقدم االشارة إليه، 

، وأما مسلم فقد (0)ذكره البتخاري يف صحيحهولنذكر ذلك هنا إمجاال فقد 

وخرج  ،(7)، وخرجه علي املتقي احلنفي يف كنز العمال(2)خرجه يف صحيحه

 . (عليهم الرمحة)مامية واإل ،مجاعة آخرون من علماء السنة ذلك
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .981ص/ 04ج، ويف: 718ص/ 09ج، ويف: 719و 710ص/ 02ج( 0)

 بسند آخر. 728ص/ 2ج، وخرجه يف: 729و 727و 012ص/ 2ج( 2)

 .797ص/ 4ج( 7)
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 . (وأنا منك ،مينأنت ) لعلي: )قال عمر(: قال النيب 

 طالب  أبي علي بن أمرياملؤمنني عمر هذه يفرواية  أخرج) املؤلف:قال 

انه  :قل عن عمر، قال: ُنيف باب مناقب علي  (0)البتخاري يف صحيحه

 قال: تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو عنه راض )يعين عن علي بن

وأنا  ،مينأنت  طالب(، وقال: قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:أبي 

 . (منك

مجاعة من   طالبأبي  علي بن أمرياملؤمنني ضًا هذا احلديث يفوقد روى أي

 والتابعني العظام:  ،واحلنفية بأسانيدهم عن الصحابة الكرام ،الشافعية :علماء السنة

نه قال: إ، ف(2)سبط ابن اجلوزي احلنفي يف كتابه تذكرة خواص االئمة :منهم

، ويف يوم وأنا منه ،علي مينعليه )وآله( وسلم:  قال رسول اهلل صلى اهلل)

رسول اهلل صلى اهلل عليه  حُدملا قصد صاحب لواء املشركني يوم ُأ :)قال( ،دُحُأ

فقتله،  ،ومحل على صاحب اللواء ،بنفسه فداه علي  ،)وآله( وسلم

هذه هلي املواساة، فقال رسول اهلل  ّنإ ،فقال: يا حممد ،فنزل جربئيل 

 .(فقال جربئيل: وأنا منكما ،نا منهوأ ،علي مينصلى اهلل عليه )وآله( وسلم: 

                                                 

 .738ص/ 09ج( 0)

 يران.إ ةطبع 97( ص2)

 حلديث احلادي والثالثونا
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 . (0)حمب الدين الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى :ومنهم

 .(2)الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب :ومنهم

 .(7)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال :ومنهم

فقد ذكرنا فيه مجاعة من  ،جه غري هؤالء راجع كتابنا )علي والوصية(وخّر

 علماء السنة خّرجوا هذا احلديث غري من أشرنا إليهم.

 

* * * 

 

                                                 

 .41( ص0)

 .092ص (2)

 .911ص/ 4ج( 7)
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 .(علموا انه ال يتم شرف إال بوالية عليٍّ)اعمر: قال 

 ، وهذا نصه:(0)قال املؤلف: قول عمر هذا خّرجه يف الصواعق احملرقة

ل: قال عمر: قا ،عن ابن املسيب ،عبد الرب يف االستيعاب ابن أخرج) :قال

ه ال تقوا على أعراضكم من السفلة، واعلموا أّناوحتببوا إىل األشراف وتوددوا، 

 . (يتم شرف إال بوالية علي

يف احلديث املشهور الذي  وقد أخذ عمر كالمه هذا من قول رسول اهلل 

  وغريهما: ،واحلنفية ،الشافعية :ه مجاعة من علماء السنةأخرج

 . (2) آمر تسرى احلنفي يف كتابه أرجح املطالبالعالمة عبيد اهلل :منهم

 . (7)احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني :ومنهم

، واللفظ (9)(الكشافـ)العالمة الزخمشري يف تفسريه املعروف ب :ومنهم

من مات  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)بسنده وقال:  أخرج للزخمشري

 ن مات على حب آل حممد مات مغفورًامات شهيدًا، أال وم على حب آل حممد

                                                 

 .019ص (0)

 .721( ص2)

 .99/ باب2ج( 7)

 .779ص/ 2ج( 9)

 حلديث الثاني والثالثونا
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له، أال ومن مات على حب آل حممد مات تائبًا، أال ومن مات على حب آل 

ميان، أال ومن مات على حب آل حممد بشره ملك إلحممد مات مؤمنًا مستكمل ا

املوت باجلنة ثم منكر ونكري، أال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل اجلنة 

تح له يف ت زوجها، أال ومن مات على حب آل حممد ُفكما تزف العروس إىل بي

قربه بابان إىل اجلنة، أال ومن مات على حب آل حممد جعل اهلل قربه مزار مالئكة 

 وقد ذكرنا بعضه.  ،احلديث مفّصل .(الرمحة

 ي حممد وآل حممد؟وهل يتصور شرف فوق شرف حمّب

 ؟ وهل يتم شرف بغري حمبة حممد وآل حممد 

وعلي  ،من آثار حب آل حممد ابق ما أخرب به النيب فقول عمر يط

 عديدة. أحاديثيف   بتصريح النيب ،وأفضلهم ،أشرفهم

 

* * * 
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ان اهلل خلق من نور وجه : (لهآو)قال رسول اهلل صلى اهلل عليه )عمر: قال 

 ،ن ثواب ذلك حملبّيهويكتبو ،ويقّدسون،طالب مالئكة يسّبحون أبي  بن علّي

 .(حمّبي ولدهو

غري ما   أمرياملؤمنني قال املؤلف: هذا حديث آخر رواه عمر يف فضل

 :ذا احلديث مجاعة من علماء السنةه أخرج تقدم ملا فيه من زيادة، وقد

تاريخ ـ)اخلوارزمي احلنفي يف كتابه املعروف بأمحد  اخلطيب املوفق بن :منهم

بكر بن عبد اهلل بن عبد أبي  عن ه مسندًاأخرج، فانه (0)(مقتل احلسني 

مسعت عمر بن اخلطاب  :)قال( ،مسعت عثمان بن عفان) :الرمحن، قال

عليه  )قال(: مسعت رسول اهلل  ،قحافةأبي  )قال(: مسعت أبا بكر بن

 طالب مالئكًةأبي  بن علّي ن اهلل خلق من نور وجهإ)يقول(:  ،)وآله( وسلم

 .(وحمّبي ولده ،ثواب ذلك حملبيهويكتبون  ،)اهلل(ويقّدسون  ،)اهلل(يسّبحون 

 

* * * 

 

                                                 

 .النجف األشرف ةطبع 93ص/ 0ج (0)

 حلديث الثالث والثالثونا
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قال )عن ابن عمر، قال:  ،عن نافع ،بسنده أخرج (0)()كفاية الطالب

واحلسني سيدا شباب اهل  ،احلسن: صلى اهلل عليه )وآله( وسلم رسول اهلل

 .(ر منهماوأبوهما خٌي ،اجلنة

  .(رزقناه عاليًا حبمد اهلل ،هذا حديث حسن ثابت) :ثم قال

مام أهل احلديث أبو القاسم الطرباني يف معجمه الكبري يف إومجع ) :قال

 طرقه عن غري واحد من الصحابة: ترمجة احلسن 

 عمر بن اخلطاب. :منهم

 طالب ويف روايته زيادة.أبي  علي بن :ومنهم

رأينا يف وجه  :)قال( ،عن زر عن حذيفة)حذيفة، وهذا لفظه:  :ومنهم

رسول  يا :يام، فقلناالسرور يومًا من األ له( وسلمصلى اهلل عليه )وآرسول اهلل 

وقد أتاني جربئيل  سرُّوكيف ال ُأ :)قال( رأينا يف وجهك تباشري السرور؟ ،اهلل

 .(وأبوهما أفضل منهما ،سيدا شباب أهل اجلنة ،وحسينًا ،فبشرني أن حسنًا

  .(بعضها إىل بعض دليل صحتهإنضمام هذه األسانيد ) :ثم قال الكنجي

يكون هذا احلديث من  ،على قول الطرباني يف املعجم الكبري :املؤلف قال

 طالب أبي علي بن أمرياملؤمنني اليت رواها عمر بن اخلطاب يف فضل حاديثاأل

                                                 

 .091ص (0)

 حلديث الرابع والثالثونا
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 ،الشافعي ،هذا احلديث، مجاعة من علماء السنة غري الكنجي أخرج وقد

 :ربانيوالط

، حتت عنوان )ذكر (0)حمب الدين الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى :منهم

فصليت  عن حذيفة قال: أتيت النيب ) :نهما سيدا شباب أهل اجلنة( قالأ

فقال:  ،يفتبعته فسمع صوت ،ثم إنفتل ،فصّلى حتى صلى العشاء ،معه املغرب

إن هذا ملك مل ينزل األرض قط قبل  :)قال(، ؟ قلت: نعمحذيفة ،من هذا

نساء أهل  فاطمة سيدُة ّنأويبشرني  ،م عليَّه أن يسّلإستأذن رّب ،هذه الليلة

والرتمذي، أمحد  خّرجه .هل اجلنةأاحلسن واحلسني سيدا شباب  وأّن ،اجلنة

 .(ج أبو حامت معناهوخّر

رأينا وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتباشر بالسرور ) :وعنه قال

اب دا شبحسنًا وحسينًا سي فبشرني أّن ،وقد أتاني جربئيُل سرُّمالي ال ُأ :وقال

وعن ابن عمر جه أبو علي بن شاذان، وخّر .(وأبوهما أفضل منهما ،أهل اجلنة

 (2)ج ذلك علي املتقي يف كنز العمال، وخّربوهما خري منهماأو :حنوه إاّل أنه قال

 من املعجم الكبري للطرباني عن حذيفة، ولفظه ولفظ الكنجي يف احلديث سواء. 

 

* * * 

 

                                                 

 .029ص (0)

 .222ص/ 4ج( 2)
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بسنده عن  ،عن مودة القربى للسيد علي اهلمداني الشافعي (0))ينابيع املودة(

طالب، أبي  بن رجالكم عليُّ خرُي) :قال( رسول اهلل ابن عمر رفعه )أّن 

 . (دحمّم بنُت وخري شبابكم احلسن واحلسني، وخري نسائكم فاطمُة

 .ما مبعناه يف كتبهم علماء السنة هذا احلديث أو أخرج :قال املؤلف

نه قال: قال رسول أعن ابن عباس ، (2)ه علي املتقي احلنفيأخرجما  :منها

 .(خري البشر عليٌّ)اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم:

كنا )قال:  ،، عن جابر بن عبد اهلل(7)ه الكنجي الشافعيأخرجما  :ومنها

ثم  ،قد أتاكم أخي :فقال النيب  ،طالبأبي  بن فاقبل عليُّ عند النيب 

 ه هُمهذا وشيعَت والذي نفسي بيده إنَّ :ضربها بيده )وقال(لتفت إىل الكعبة فا

 .(الفائزون يوم القيامة

 ،وأوفاكم بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل ،إنه أّولكم إميانًا) :ثم قال

 :، )قال(وأعدلكم يف الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند اهلل مزية

وكان  :)قال( (9)[لصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا] ونزلت:

                                                 

 .293( ص0)

 .089ص/ 4ج( كنز العمال: 2)

 .001( كفاية الطالب: ص7)

  .3 :البينة سورة( 9)

 حلديث اخلامس والثالثونا
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قد جاء  :، قالواإذا أقبل علي  ،صلى اهلل عليه )وآله( وسلمأصحاب حممد 

 .(خري الربية

هكذا رواه حمدث الشام ابن عساكر يف كتابه )قال الكنجي الشافعي: 

عن  ،راق ومؤرخهاى، وذكر حمدث العاملعروف بتاريخ ابن عساكر بطرق شّت

صلى اهلل عليه )وآله( قال: قال رسول اهلل  ،عن علّي ،عن عبد اهلل ،ْرَز

 مسعُت :قال عن حذيفَة ،، ويف روايةالناس كفر خرُي من مل يقل عليٌّ :وسلم

  .بى فقد كفرأمن  ،علي خري البشريقول:  صلى اهلل عليه )وآله( وسلم النيب

عن اخلطيب احلافظ، وزاد يف  ،التاريخ هكذا رواه احلافظ الدمشقي يف كتاب

علي خري : صلى اهلل عليه )وآله( وسلمقال: قال رسول اهلل  ،عن جابر ،رواية

ه اال كافر، ويف ال يبغُض :، ويف رواية حمدث الشامبى فقد كفرأفمن  ،البشر

ذاك خري فقالت:  ،لت عائشة عن عليٍّئقال: ُس ،عن عطاء ،رواية لعائشة

هكذا ذكره احلافظ ابن عساكر  :قلت :، )ثم قال(يه اال كافرال يشك ف ،البشر

فذكر  ،ن كتابه مائة جملدأل ؛يف تارخيه يف اجمللد اخلمسني يف ترمجة علي 

 .(0)(منها ثالث جملدات يف مناقب علي 

 .(2)ما يف ذخائر العقبى :ومنها

                                                 

من تاريخ   يوجد اجلزء الذي خيتص برتمجة حياة االمام أمرياملؤمنني علي بن أبي طالب (0)

( 041( يف النجف األشرف حيتوي على )ابن عساكر الكبري يف )مكتبة االمام أمرياملؤمنني 

ورقة كل ورقة مخس صحائف، أخذ صورتها الفوتوغرافية بعض السادات من أفاضل 

  ه0717شرف عن النستخة املتخطوطة يف املكتبة الظاهرية يف دمشق، وذلك يف سنة النجف األ

 فجزاه اهلل خري اجلزاء وكثر يف رجال العلم والعمل أمثاله.

 .94ص (2)
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ث حديث عائشة املتقدم وحدي أخرج ، فانه(0)ما يف ينابيع املودة :ومنها

علي خري البشر  :قال رسول اهلل ) :وحديث حذيفة، )قال( ،علي

 .ه عن جابرأخرى مبعنا أحاديثج ، وخّر(أبى فقد كفر ْنوَم

 .(2)املطبوع بهامش اجلامع الصغري  ما يف كنوز احلقائق :ومنها

 .(7)بن حنبلأمحد  ما يف مسند :ومنها

  .(9)ما يف نزهة اجملالس للصفوري الشافعي :ومنها

نه أ  عن النيب هخرج بسند(8)ما يف مناقب اخلوارزمي احلنفي :منهاو

 .(طالبأبي  بن رض بعدي عليُّمن ميشي على األ خرُي) :قال

 

* * * 

 

 

                                                 

 .294( ص0)

 .20ص/ 2ج (2)

 .70وص 21/ ص8ج( 7)

 هـ.0721مصر سنة  ةطبع 017ص/ 2ج( 9)

 .47( ص8)
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 أخرج ،للسيد علي اهلمداني الشافعي (مودة القربى)عن  ،(0))ينابيع املودة(

صلى اهلل  اب النيبعددنا أصحكّنا إذا )قال:  ،عن ابن عمر ،وائلأبي  عن ،بسنده

با عبد أيا  :وعثمان، فقال رجل ،وعمر ،أبوبكر :قلنا ،عليه )وآله( وسلم

هو مع  ،أحد معلي من أهل بيٍت ال ُيقاس به :)قال(فعلي ما هو؟  ،الرمحن

نَا بِهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإمِيَانٍ أَلْحَقْ] يف درجته، ان اهلل يقول: رسول اهلل 

وعلي  ،يف درجته صلى اهلل عليه )وآله( وسلمففاطمة مع رسول اهلل  (2)[ذُرِّيَّتَهُمْ

  معهما.

 (،هل بيت ال يقاس به أحدأعلي من )ان لقول ابن عمر:  :ملؤلفقال ا

كالم غريه من علماء السنة  ومن ،ومؤيدات كثرية من كالم النيب  ،شواهُد

  (.عليهم الرمحة)مامية واإل

نهم ال يقاس بهم إ، فانه قال حتت عنوان: )(7)ما يف ذخائر العقبى :منها

 هُلأحنن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ،نسأوعن ) :حد(، قالأ

  .(ال يقاس بنا أحد بيٍت

                                                 

 .287( ص0)

 .20:( الطور2)

 .03طربي الشافعي: صللمحب ال (7)

 حلديث السادس والثالثونا
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 أخرج (0)رجح املطالب(أديث عبيد اهلل احلنفي يف كتابه )هذا احل أخرج وقد

، (يف املناقب ه ابن مردويهأخرج)عقبى( غري انه قال: ما يف )ذخائر الحديثًا حنو 

  اهلل حنن أهل بيت رسول: ــ على املنربــ   قال علي)قال:  (2)وفيه أيضًا

 .(ال يقاس بنا أحد

بعد نقله  (7)(ينابيع املودة)، ويف (خبارفردوس األ)ه الديلمي يف أخرج

حنبل )أباه( عن  بنمحد أ سأل عبد اهلل بن)قال:  ،احلديث املنقول عن ابن عمر

م سكت، قال عبد اهلل: قلت: وعثمان، ث ،وعمر ،فقال: أبو بكر، التفضيل

 هو من أهل بيت ال يقاس به هؤالء.قال:  طالب؟أبي  أين علي بن ،هيا أب

فردوس )، من (9)(كنز العمال)احلديث علي املتقي احلنفي يف  أخرجو

 .(س بنا أحدحنن أهل بيت ال يقا)ل: قا ،للديلمي (خباراأل

 

* * * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .771( ص0)

 .771( ص2)

 .287( ص7)

 .201ص/ 4ج( 9)
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 أخرج (مودة القربى)عن السيد علي اهلمداني الشافعي يف  (0))ينابيع املودة(

 ،صلى اهلل عليه )وآله( وسلمكّنا نصلي مع النيب )قال:  ،بسنده عن ابن عمر

يعين ) فاحفظوه ،نيا واآلخرةهذا ولّيكم بعدي يف الد ،أيها الناس :فالتفت فقال

  .((عليًا

 ،من علماء الشافعيةأو مبعناه مجاعة  ،هذا احلديث أخرج :ال املؤلفق

  .يف كتبهم املعتربة (عليهم الرمحة)مامية واإل ،واحلنبلية

بسنده عن  أخرج نهإف (2)كثري ومن مجلة علماء السنة الذين رووا احلديث ابُن

فأقبل شكوا عليًا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم، )نه قال: أ ،عمران بن حصني

دعوا فقال:  ،ه من الغضبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليهم وقد تغرّي وجُه

 مؤمٍنكل  وهو وليُّ ،دعوا عليًا، ان عليًا مين وأنا منه ،دعوا عليًا ،عليًا

 .(باختصار )انتهى .(بعدي

سافرت ) :ــ ما خمتصره ـ قال ،بسنده عن وهب بن محزة أخرج (7)وفيه أيضا

                                                 

 .287( ص0)

 .799ص/ 3ج( البداية والنهاية:2)

 .798ص/ 3ج( 7)

 حلديث السابع والثالثونا
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 ،عليًا ُتفذكر ،عت ولقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممع علي فلما رج

فإن  ،لعلي ال تقولن هذافقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ،فنلت منه

 .(كم بعديعليًا ولّي

بسنده عن  (0)والرتمذي يف صحيحه (ذخائر العقبى)الطربي يف  احملبُّ أخرجو

 .(من بعدي نكل مؤم نه وليُّإ) :ه قال يف علي ّنأالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

، بسنده عن عمران بن (2)ج عبيد اهلل احلنفي يف كتابه )أرجح املطالب(وخّر

 واستعمل علي بن ،بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيشًا)قال:  ،حصني

فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من  ،فمضى والسرية فأصاب جارية ،طالبأبي 

فقالوا: إن لقينا رسول اهلل صلى اهلل  ،عليه وسلم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل

املسلمون إذا رجعوا من سفر  إليه وأخربناه مبا صنع، وكان ناشكو ،وسلم عليه

ثم انصرفوا إىل رحاهلم،  ،فسلموا عليه ،بدأوا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ،ربعة صلى اهلل عليه وسلم قام أحد األفلما قدمت السرية فسلموا على النيب

فأعرض عنه رسول اهلل  صنع كذا وكذا؟ أمل تر إىل عليٍّ ،اهلل يا رسولفقال: 

فقال مثل  ،ثم قام الثالث، فقال مثل ذلك ،سلم، ثم قام الثانيصلى اهلل عليه و

  .فقال مثل ما قالوا ،مقالته، ثم قام الرابع

 يف وجهه يعرُف اهلل صلى اهلل عليه وسلم والغضُب فأقبل عليهم رسوُل

 مؤمٍن ي كلِّإّن عليًا مين وأنا منه وهو وّل ،)ثالثًا( ما تريدون من عليفقال: 

  .(يبعد

                                                 

 .941ص/2ج( 0)

 .982( ص2)
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 .(0)ننهالطيالسي يف ُسذلك أيضا أبو داود  أخرجو

ال تقع يف )ريدة: قال لُب ،انه صلى اهلل عليه وسلم (2)يف مسندهأمحد  وخرجه

  .(فإنه مين وأنا منه وهو ليكم بعدي ،علي

 

* * * 

                                                 

 .741ص/ 00ج (0)

 .941ص/ 2ج( 2)
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اهلل صلى  آخى رسوُل)بسنده عن ابن عمر قال:  أخرج (0)ذخائر العقبى()

آخيت بني  ،اهلل يا رسولفقال:  ،فجاء علي ،اهلل عليه وسلم بني أصحابه

أنت  ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:أصحابك ومل تؤاخ بيين وبني أحد

 .(أخي يف الدنيا واآلخرة

وعن عبد اهلل بن  ،ر بن اخلطابوي هذا احلديث عن عمُر :قال املؤلف

 :ء السنةه مجاعة من أعالم علماأخرجوحديث ابن عمر  ،عمر

 . (حديث حسن)وقال: (2)الرتمذي يف صحيحه :منهم

 .(7)البغوي يف مصابيح السنة :ومنهم

 . (9)ابن كثري يف البداية والنهاية :ومنهم

  .(8)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال :ومنهم

                                                 

 .44( ص0)

 .940ص/ 2ج( 2)

 .212ص/2ج( 7)

 .778ص/ 3ج( 9)

 .919و 912و 911و 799و 799و 791و 089و 087و 082و 022ص/ 4ج( 8)

 حلديث الثامن والثالثونا
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 .عديدة لعلماء احلنفية والشافعية ريها نقلها من مؤلفاتويف موارد غ

 .(0)سد الغابةأاجلزري يف  ثريابن األ :ومنهم

 .(2)احلنفي يف املناقبأمحد  املوفق بن :ومنهم

 .(7)بن حنبل يف مسنده يف موارد عديدةأمحد  :ومنهم

 ، حيث(9)بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطنيإبراهيم  :ومنهم

 حديث املؤاخاة بطرق عديدة. جأخر

 .بهامش اجلامع الصغري للسيوطي (8)املناوي يف كنوز احلقايق :ومنهم

فت فيه مؤلفات ورواه مجع كثري غري هؤالء من علماء السنة، وقد أّل

 املطبوع بإيران.  ،خاصة، راجع غاية املرام للعالمة احلجة السيد هاشم البحراني

 

* * * 

 

 

 

                                                 

 .04ص/ 9ج( 0)

 .98و 92و 90و 17و 12ص (2)

 .271ص/ 0ج( 7)

 .20/ باب0ج( 9)

 .31ص/ 2ج (8)
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بسنده عن ابن  أخرج فإنهللموفق بن أمحد اخلوارزمي  (0)()مناقب اخلطيب

من فارق عليًا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم: )قال:  ،عمر

  .(ومن فارقين فارق اهلل عزوجل ،فارقين

 .ه مجاعة من علماء السنة يف كتبهمهذا احلديث أو مبعنا أخرج :قال املؤلف

احلديث بلفظ خمتلف عن كتب  أخرجنه ، فإ(2)علي املتقي احلنفي :منهم

قال رسول )قال:  ،عن ابن عمر ،ه من املعجم الكبري للطربانيأخرجعديدة، 

  .(ومن فارقين فارق اهلل ،من فارق عليًا فارقيناهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

قال رسول  :قال ،عن ابن عمر)يضا من املعجم الكبري وقال: أه أخرجو

ومن فارقين فقد  ،من فارقك يا علي فقد فارقينم: صلى اهلل عليه وسل ،اهلل

 .(فارق اهلل

ذر، أبي  عن ،ه أيضًا من املستدرك للصحيحني للحاكم النيسابوريأخرجو

 ولفظه ولفظ الطرباني يف املعجم سواء. 

* * * 

                                                 

 .42ص (0)

 .084ص/4ج( كنز العمال: 2)

 حلديث التاسع والثالثونا
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 ،علي املتقي احلنفي بسنده عن ابن النجار يف تارخيه أخرج (0))كنز العمال(

يا  :طالب أبي  قال خماطبًا البن عمه علي بن النيب ن )أ :عن ابن عمر

 .(يف اجلنةأنت  ،علي

كثرية توافق هذا احلديث  أحاديثروي يف كتب علماء السنة  :قال املؤلف

 عن ابن عمر وغريه. ،لفظًا ومعنى بعبارات خمتلفة

شكوت إىل رسول ) :نه قالأ ،، عن علي(2)ما يف تاريخ ابن عساكر :منها

 ،ناأ :إن أول أربعة يدخلون اجلنة ،علي يافقال:  ،الناس إياي حسد  اهلل

 .وأزواجنا خلف ذرياتنا ،وذرياتنا خلف ظهورنا ،واحلسن واحلسني ،نتأو

  ؟فاين شيعتنا ،اهلل يا رسول :فقلتقال علي: 

 .(شيعتكم من ورائكمفقال: 

يث احلد أخرج ، فانه(7)ما يف الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي :ومنها

 .مياننا ومشائلناَأوشيعتنا يف  :ه ابن عساكر وزاد يف آخرهأخرجالذي 

                                                 

 .790ص/ 4ج( 0)

 .701ص/9ج (2)

 .91( ص7)

 حلديث األربعونا
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 هّنإف (0)ما خرجه النيسابوري يف تفسريه املطبوع بهامش تفسري الطربي :ومنها

 احلديث مع اختالف يسري يف بعض الفاظه. أخرج

 (2)بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطنيإبراهيم  هأخرجما  :ومنها

  وفيه زيادة يف اللفظ واملعنى. احلديث أخرج نهفإ

 .(7)ه علي املتقي يف كنز العمالأخرجما  :ومنها

 ،احلديث أخرج ، فإنه(9)ه الشيخ سليمان القندوزي احلنفيأخرجما  :ومنها

 أمرياملؤمنني ، أما لفظÄرافع أبي  وعن ،وعن ابن مسعود ،عن علي 

شكوت  :قال (م اهلل وجههكر) عن علي)ه: نّصفهذا  طالب أبي  علي بن

ن تكون رابع أربعة أول أأما ترضى فقال لي: ، حسد الناس  إىل رسول اهلل

وأزواجنا عن أمياننا  ،واحلسني ،واحلسن ،وأنت ،أنا :من يدخل اجلنة

يف املناقب، أمحد  هأخرجه الثعليب، وأخرج ؟وذرياتنا خلف أزواجنا ،ومشائلنا

 وذكره سبط ابن اجلوزي.

أما ترضى لعلي: ه: قال: قال رسول اهلل ابن مسعود فهذا نّصوأما لفظ 

وأزواجنا  ،وذرياتنا خلف ظهورنا ،معي تدخل اجلنة واحلسن واحلسني نَكأ

 يف املناقب.أمحد  هأخرج .خلف ذرياتنا، وأشياعنا عن أمياننا ومشائلنا

                                                 

 .70ص/ 28ج (0)

 .9/ باب2ج (2)

 .202ص/4ج (7)

 .249( ينابيع املودة: ص9)
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إن أول  ،علي ياقال:  النيب  ّنأ :فهذا نصه: قال ،رافعأبي  وأما لفظ

 ،وذرياتنا خلف ظهورنا ،واحلسن واحلسني ،نتأو ،ناأ :بعة يدخلون اجلنةأر

ه الطرباني يف أخرج .وأشياعنا عن أمياننا ومشائلنا ،ناوأزواجنا خلف ذريات

  )انتهى(. (.املعجم الكبري

 حاديثوافرًا من هذه األ نا يف كتابنا )علي والشيعة( قسمًاأخرج :قال املؤلف

  .فراجعها

 

* * * 
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 قال رسول اهلل صلى اهلل)قال:  ،عن ابن عمربسنده  أخرج (0))كنز العمال(

ميان علي يف إو ،رضني موضوعتان يف كفةلو أن السماوات واألعليه وسلم: 

  خبار(. فردوس األه الديلمي يفأخرج) .(كفة لرجح إميان علي

 والختالف الراوي ،طابعن عمر بن اخل ،تقدم حديث مبعناه :قال املؤلف

 نا احلديث ثانيًا إثباتًا للمطلوب. أخرجواللفظ 

 

* * * 

                                                 

 .084ص/4ج( 0)

 حلديث احلادي واألربعونا
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 بسنده عن عبد اهلل أخرجللموفق بن أمحد اخلوارزمي،  (0))مناقب اخلطيب(

منهن كانت أحب الي  ثالث لعلي وددت أن تكون لي واحدة): قال ،بن عمر

  .(تزوجه بفاطمة، واعطاؤه الراية يوم خيرب، وآية النجوى :من محر النعم

 .مرينأتقدم حديث حنوه يف  :قال املؤلف

مشهورة معروفة، وهي من  قضية النجوى وهي قضية :مر الثالثواأل 

وقد اتفق احملدثون  ،ال يشاركه فيها أحد من الصحابة مام خصائص اإل

 .واملفسرون على ذلك

قال: )الباب التاسع والعشرون يف أن للكنجي الشافعي  (2)(كفاية الطالب)ففي 

ر الصحابة ثم نستخت فلم يعمل بها دون ساي النجوى عمل بها علي آية 

 . طالب أبي عن علي بن ،مناريثم روى بسنده عن علي بن علقمة األحد(، أ

 (7)[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً] :ملا نزلت) :قال
فقلت:  دينارًا؟ ،فقال لي: ما ترى ،اني رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلمدع

إنك لزهيد،  قال: .)من ذهب(حبة أو شعرية  :قلت ؟قال: كم ال يطيقونه؟

                                                 

 .013ص (0)

 .82ص (2)

  .02:اجملادلة سورة (7)

 حلديث الثاني واألربعونا
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: فيب خفف  قال علي .(0)[أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ]:فنزلت

حد بعدي، وال عمل أحد قبلي، وال نزلت يف أمل تنزل يف و ،مةعن هذه األ اهلل

  .حد غرييأبها 

طالب ثالث لو كان لي واحدة منهن كانت أبي  عمر: كان لعلي بن قال

عطاؤه الراية، وآية إتزوجيه فاطمة، و :أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

  النجوى.

عليه )وآله( النيب صلى اهلل  الصحابة( عن مناجاة :وقال جماهد: نهوا )أي

 ،قّدم دينارًا فتصدق به ،طالبأبي  فلم يناجه إال علي بن ،وسلم حتى يتصدقوا

ثم نزلت الرخصة فكانت الصدقة عند النجوى فريضة من اهلل، فهذه اآلية من 

 .كتاب اهلل مل يعمل بها غري علي 

قلت: ويف ذلك خصيصة وفضيلة ال ختفى على أولي  :)ثم قال الكنجي(

 هرته عند أئمة احلديث تغين عن الكالم عن سنده.األلباب، وش

 (.نه مل يعمل بها غري عليأ :أمجع املفسرون على :وقال ابن جرير الطربي

 )انتهى(.

وقد تقدم شطر قليل يف معنى اآلية ففيما ذكرناه كفاية، وإليك االشارة إىل 

 :والشافعية ،قضية من علماء احلنفيةهذه ال أخرج بعض من

 .(2)ة جار اهلل حممود بن عمر احلنفي يف الكشافالعالم :فمنهم

                                                 

 .07:اجملادلة سورة (0)

 هـ.0711مصر سنة  ةطبع 997ص/ 2ج( 2)
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املعروف بتفسري  أبو جعفر الطربي صاحب مذهب الطربية يف تفسريه :ومنهم

 .(0)الطربي

   .(2)حممد بن السائب الكليب يف تفسريه :ومنهم

 .(7)السيوطي الشافعي يف تفسريه الدر املنثور :ومنهم

، تفسريه املعروف بتفسري اخلازن يف (اخلازنـ)عالء الدين املعروف ب :ومنهم

 .(9)وامسه )لباب التأويل ومعاني التنزيل(

وامسه )مدارك التنزيل  بن معقل النسفي احلنفي يف تفسريهإبراهيم  :ومنهم

، ويف هذا التفسري خاصة ذكر املطبوع بهامش تفسري اخلازن (8)وحقائق التأويل(

ومبا   لبطاأبي  لي بنع أمرياملؤمنني تصدق به تفصيل قضية النجوى ومبا

 سأل عنه وهي عشرة مطالب مهمة تقدم بيانها.

من أسئلته نزل نستخها   أمرياملؤمنني فلما فرغ)وقال يف آخر كالمه: 

  .(نسخ اآلية( :)أي

* * * 

                                                 

 . ه0720مصر سنة  ةطبع ،09ص/ 21ج (0)

 ـ.ه0788مصر  ةطبع ،018ص/ 9ج( 2)

 .018ص/4ج( 7)

 .292ص/9ج (9)

 .292ص/ 9ج (8)
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 ،بسنده عن نافع أخرج ،املوفق بن أمحد اخلوارزمي (0))مناقب اخلطيب(

 ،ل اهلل منه صالتهِبعليًا َق من أحبَّ: قال رسول اهلل )عن ابن عمر، قال: 

أعطاه اهلل بكل عرق يف  عليًا واستجاب دعاءه، ومن أحبَّ ،وقيامه ،وصيامه

والصراط،  ،وامليزان ،بدنه مدينة يف اجلنة، أال ومن أحب آل حممد أمن احلساب

ض غأال ومن مات على حب آل حممد فأنا كفيله باجلنة مع األنبياء، أال ومن أب

 .(بًا بني عينيه آيس من رمحة اهللجاء يوم القيامة مكتو آل حممد

بعد أن   أو آل حممد ال حنتاج إىل إثبات حمبوبية علي  :قال املؤلف

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ] وفرضه على البشر يف القرآن الكريم بقوله: ،أوجب اهلل حبهم

مبا روي  ،وبغضهم ،لذي يليق بالذكر بيان آثار حبهمفا (2)[أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 : يف ذلك من النيب الكريم

احلديث املتقدم نقله من اخلوارزمي احلنفي، وقد روي مبضمونه  :ومنها

 .كثرية أحاديث

وبه ومبا تقدم نقله  ،احلديث املتقدم نقله يف احلديث الثاني والثالثني :منها

 كفاية فان فيهما الغاية القصوى. 

                                                 

 .97 ص (0)

 .27/الشورى سورة (2)

 يث الثالث واألربعونحلدا
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ن فيه الرسول االكرم نتيجة وهو حديث خمتصر بّيـ  وأحسن حديث وألطفه

ه العالمة عبيد اهلل أخرجهو احلديث الذي  ـ حمبة آل حممد يف الدنيا واآلخرة

حب آل قال:   أن رسول اهلل :وي عن ابن مسعودوُر)قال: ، (0)احلنفي

 .(ومن مات عليه دخل اجلنة ،حممد يومًا خري من عبادة سنة

 

* * * 

 

                                                 

 .709( أرجح املطالب:ص0)
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ويف كتابه اآلخر املعروف  املوفق بن أمحد اخلوارزمي، (0))مناقب اخلطيب(

مسعت ) :قال ،بسنده عن عبد اهلل بن عمر أخرج ،(2)( مقتل احلسنيـ)ب

خاطبين فقال:  ، وقد ُسئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة املعراج؟رسول اهلل 

  أم علي؟أنت  اطبتينخ ،يا رب :هلمين أن قلتأطالب، فأبي  بلغة علي بن

وصف وال ُأ ،قاس بالناسال ُأ ،نا شيء ال كاألشياءأ ،أمحد فقال: يا

طلعت على سرائر امن نوري، وخلقت عليًا من نورك، فباألشياء، خلقتك 

فتخاطبتك بلسانه كيما  ،طالبأبي  من علي بن فلم أجد إىل قلبك أحبَّ ،قلبك

 . (كن قلُبيطمِئ

رزمي يف املناقب، وأما لفظه يف التاريخ املعروف هذا لفظ اخلوا :قال املؤلف

عن عبد اهلل بن عمر قال: ) :فهذا نصه حبذف السند (،مقتل احلسني ـ)ب

  وُسئل بأي لغة خاطبك ربك؟ مسعت رسول اهلل 

 ،يا رب :ن قلتأفأهلمت  طالب،أبي  خاطبين بلغة علي بنقال: 

  خاطبتين أم علي؟

ال أقاس بالناس، وال  ،ال كاألشياءأنا شيء  ،أمحد فقال عزوجل: يا

طلعت على اف ،من نوري، وخلقت عليًا من نورك أوصف بالشبهات، خلقتك

                                                 

 .93ص (0)

 النجف األشرف. ةطبع 92/ ص0ج( 2)

 حلديث الرابع واألربعونا
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ك فتخاطبُت ،طالبأبي  اليك من علي بن فلم أجد يف قلبك أحّب ،سرائر قلبك

 . (بلسانه كيما يطمئن قلبك

 .الختالف املوجود بينهمابالتأمل يف اللفظني تعرف ا :قال املؤلف

هما صلى اهلل عليهما وعلى آهلما خلقا من نور خبار الواردة يف أّناألو ،هذا 

 ،الشافعية منهم :ها علماء السنةأخرجوأن نورهما واحد فكثرية،  ،اهلل

  .المامية رضوان اهلل عليهم مجيعًاوعلماء ا ،واحلنفية

 أخرج ، فانه(0)(رجح املطالبأ)العالمة عبيد اهلل احلنفي يف كتابه  :فمنهم

كنت  : قال رسول اهلل)قال:  ،بيهأعن  ،ه عن احلسني بن عليبسند

لف عام، فلما أأنا وعلي بني يدي اهلل تعاىل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر 

خلق اهلل تعاىل آدم سلك ذلك النور يف صلبه، فلم يزل اهلل تعاىل ينقله من صلب 

يف صلب عبد  قسما :فقسمه نصفني ،إىل صلب حتى أقره يف صلب عبد املطلب

ودمه  ،وأنا منه، حلمه حلمي ،طالب، فعلي مينأبي  وقسما يف صلب ،اهلل

ه ابن مردويه أخرج .أبغضه يحبه فبحيب أحبه، ومن أبغضه فببغضدمي، فمن أ

 (.يف املناقب، واخلوارزمي، وشهاب الدين أمحد، واملطرزي، والعاصمي

يف  النصرييإبراهيم  لي بنالفتح حممد بن عأبي  ويف رواية) :قال (2)وفيه أيضًا

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله(  :قال ،عن سلمان ،)اخلصائص العلوية(

نسبح اهلل ونقدسه من قبل  ،خلقت أنا وعلي من نور عن ميني العرشوسلم يقول: 

فلما خلق اهلل آدم نقلنا إىل أصالب  ،لف سنةأخيلق اهلل عزوجل آدم بأربعة عشر أن 

                                                 

 .989ص (0)

  املصدر السابق. (2)
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وقسمنا  ،م النساء الطاهرات، ثم نقلنا إىل صلب عبد املطلبوأرحا ،الرجال

أبي  فجعل النصف يف صلب عبد اهلل، وجعل النصف اآلخر يف صلب :نصفني

من  واشتق لنا ،وخلق علي من النصف اآلخر ،طالب، فتخلقت من ذلك النصف

بنيت ، واهلل فاطر واخي علّيأعلى ونا حممد، واهلل األأأمسائه أمساء، فاهلل حممود و

وكان امسه يف فكان امسي يف الرسالة  ،واهلل حمسن وابناي احلسن واحلسني ،فاطمة

 .(وعلي سيف اهلل ،نا رسول اهللأف ،اخلالفة والشجاعة

 ،عديدة يف النور الذي خلق منه النيب  أحاديثنا أخرج :قال املؤلف

 فراجعه.  ،يف كتابنا )علي والوصية( املطبوع وابن عمه علي 

حدود  :ت) (0)ذلك الشاعر الشهري الشيخ علي الشفهيين احللي وقد نظم

أبي  علي بن أمرياملؤمنني يف قصيدته الكبرية اليت مدح بها اإلمام (هـ311سنة 

  ، يقول فيها:طالب 
 

 

ــا  ُخ ــود كالهمـ ــق الوجـ ــا خلـ ــا ومـ  لقـ

 يف علمـــــه املتخـــــزون جمتمعـــــان لـــــن

ــه    ــذي  دنــ ــور الــ ــن النــ ــأل عــ  فاســ

ــلبه   ــا يف صــــ ــاه فاودعــــ ــم اجتبــــ  ثــــ

 تفضــــال يلــــنــــوران مــــن نــــور العَ   

 فرقــــــــا أبــــــــدا ولــــــــن يتحــــــــوالتي

 يف النـــور مســـطورًا وســـائل مـــن تـــال 

ــبجال    ــًا وتـــــ ــه وتكرمـــــ ــرفًا لـــــ  شـــــ

                                                 

يف كتابه )أمل اآلمل( فقال: فاضل شاعر أديب له مدائح كثرية يف  ترجم له الشيخ احلر العاملي ( 0)

 اليت منها:  وأورد شطرا من قصيدته الدالية يف مدح االمام أمرياملؤمنني .أمرياملؤمنني واالئمة 
 

  ومــــن رفــــع ال صــــاحب الــــنص يف خــــمٍّ يــــا

 أنـــت الـــذي اختـــارك اهلـــادي البشـــري أخـــا     

ــك يف   ــك املالئـــ ــت منـــ ــذي عجبـــ ــت الـــ  أنـــ
 

 دانيب منـــــه علـــــى رغـــــم العـــــدى عُضـــــ ــــــ 

 ومــــا ســـــواك ارتضـــــى مـــــن بيـــــنهم أحـــــدا 

ــاهدوا أُ  ــبــــــدر ومــــــن بعــــــدها إذ شــــ  داُحــــ
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ــا  ــا يف الســـــــاجدين وأودعـــــ  وتقلبـــــ

ــداً   ــورًا واحــ ــور نــ ــتقر النــ ــى اســ  حتــ

ــان ذا   ــاه فكـــ ــم ارتضـــ ــما حلكـــ  قســـ

 ووصـــــــيه ٍدنفـــــــس حمّمـــــــ فعلـــــــّي

ــى   ــن اقتفــ ــري مــ ــه وخــ ــقيق نبعتــ  وشــ
 

ــن    ــم تــــ ــر األرحــــــام ثــــ  قاليف أطهــــ

 جتلـــىيف شـــيبة احلمـــد ابـــن هاشـــم ُي

ــرف مُ  ــي وذاك أشـ ــم الوصـ ــالنعـ  رسـ

ــال  ــأمون فـــــ ــواه مـــــ ــه وســـــ  وأمينـــــ

ــال   ــه تـــ ــدى ولـــ ــه اقتـــ ــه وبـــ  منهاجـــ
 

 

* * * 
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 حاديثنقاًل عن املعجم الكبري للطرباني، وهو كتاب مجع فيه األ (0))كنز العمال(

بسنده عن ه أخرجواصطالح احملدثني، ومن مجلتها حديث  ،الصحيحة بإصطالحه

خي أأنت  ؟أال أرضيك يا علي :لعلي قال رسول اهلل )قال:  ،ابن عمر

ك يف حياة مين وتربئ ذميت، فمن أحّب ،وتنجز موعدي ،تقضي ديين ،ووزيري

ميان، ومن نك بعدي، ختم اهلل له باألمن واإلفقد قضى حنبه، ومن أحبك يف حياة م

وآمنه يوم الفزع، ومن مات وهو  ،نمياومل يرك ختم اهلل له باألمن واإل حبك بعديأ

  .(يبغضك يا علي مات ميتة جاهلية حياسبه اهلل مبا عمل يف اإلسالم

نه يف إ إذ ؛هذا حديث صحيح ال شك فيه بتصريح الطرباني وغريه :قال املؤلف

 .واحلنفية ،الشافعية :ب علماء السنةاملعجم الكبري، وهلذا احلديث شواهد منقولة يف كت

 .(2)ولياء(صبهاني يف كتاب )حلية األيم األعأبو ن :منهم

، نقله عن املعجم الكبري (7)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال :ومنهم

وعن املستدرك للصحيحني البتخاري ومسلم، ومن فضائل  ،للطرباني

صبهاني أيضًا، وهذا لفظه بسنده عن زيد بن أرقم بي نعيم األالصحابة أل

                                                 

 .088ص/4ج( 0)

 .14ص/ 0ج( 2)

 .088ص/4ج (7)

 حلديث اخلامس واألربعونا
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 ،أن حييى حياتي من أحّب : عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل)قال: 

عزوجل  فان ربي ــ ،ويسكن جنة اخللد اليت وعدني ربي ،وميوت موتي

تخرجكم من طالب، فإنه لن ُيأبي  بن علّي فليتولَّ ،ــ غرس قضبانها بيده

 .(هدى ولن يدخلكم يف ضاللة

نى حديثًا آخر مبع(0)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال أخرج :قال املؤلف

احلديث املذكور مع إختالف يسري يف بعض ألفاظه، نقاًل من كتب عديدة عن 

يف مؤلفاتهم بأسانيدهم عن زياد  ،مطري، والباوردي، وابن شاهني، وابن مندة

من قال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم: )بن مطرف، وهذا نصه: قال: 

قضبانًا ـ ـ ليت وعدني ربيميتيت، ويدخل اجلنة ا أن حييى حياتي، وميوَت أحّب

عليًا وذريته من بعده، فإنهم  فليتولَّـ  وهي جنة اخللد ،من قضبانها غرسه بيده

  .(ولن يدخلوكم يف باب ضاللة ،لن خيرجوكم من باب هدى

من كتاب  (2)ج السيد حممد صاحل احلنفي يف كتابه )الكوكب الدري(وخّر

 ،أن حييى حياتي من أحّب)ل: ه قاّنإ عن النيب  ،)خالصة املناقب( بسنده

طالب وذريته أبي  بن ويدخل اجلنة اليت وعدني ربي فليتول علّي ،وميوت موتي

فانهم لن خيرجوكم من باب  ،الطاهرين أئمة اهلدى ومصابيح الدجى من بعده

 . (اهلدى إىل باب الضاللة

وفيه  ،عن ابن عباس ،حديثًا آخر مبعناه (7)علي املتقي احلنفي أخرجو

                                                 

 املصدر السابق. (0)

 .000( ص2)

 .003ص/ 4ج( كنز العمال: 7)
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قال رسول اهلل صلى اهلل )قال:  ،دات مهمة نقال عن املعجم الكبري للطربانيزيا

وميوت مماتي، ويسكن جنة عدن  ،ه أن حييى حياتيمن سّرعليه )وآله( وسلم: 

وليقتد بأهل بييت من  ،هوليوال ولّي ،غرسها ربي، فليوال عليًا من بعدي

، فويل للمكذبني بعدي، فإنهم عرتتي خلقوا من طينيت، ورزقوا فهمي وعلمي

  (.بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليت، ال أناهلم اهلل شفاعيت

مر مبحبة إضافة إىل األ ــ يفريف هذا احلديث الش أن النيب  :قال املؤلف

ويذكر سبب  ،يأمر أمته باالقتداء بهم يف أمور دنياهم ودينهم ــ  أهل بيته

 أنهم  فيثبت  (يرزقوا فهمي وعلم): أمره بذلك، وهو قوله 

ال  ،ملا هم حاوون له من فهم الرسول وعلمه ؛الئقون لإلتباع واالقتداء بهم

 ،املعروفة حبديث الثقلني حاديثألنهم عرتته فحسب، فهذا احلديث كاأل

بأن النجاة من اهللكات يف  ح فيهما النيب اللذين صّر ،وحديث السفينة

 ؛بإتباعهم ،وركوب سفينة النجاة ،يتوقف على التمسك بهم ،الدنيا واآلخرة

 ،وساير ما حيتاج إليه اخلليفة واالمام ،وورثة حلمه ،خّزان علمه  ألنهم

ن ألصحابه كي يبينوا للمسلمني ما ذكره هلم من طريق بّي فالنيب االكرم 

وي ويق ،ن هلم ما يصلح شؤونهم االسالميةالرشاد والفوز باحلسنات، بّي

 .تلفةإسالمهم بعبارات عديدة خم

  ما تقدم. :منها

نقاًل عن تاريخ حمدث  (0)ما خرجه علي املتقي احلنفي يف كنز العمال :ومنها

عن  هبسند أخرج فانهل، الشام العالمة ابن عساكر، وإليك ما يف كنز العما

                                                 

 .201ص/4ج( 0)
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إن  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم: يا علي) قال: علي

ه اهلدى، وزينته احلياء، وعماده الورع، االسالم عريان لباسه التقوى، ورياش

 . (أهل بييت ي وحّبوأساس االسالم حّب ،ومالكه العمل الصاحل

 

* * * 
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لعلي  (2)ويف كنز العمال، البن حجر اهليتمي الشافعي  (0))الصواعق احملرقة(

 (9)املودة ويف ينابيع ،للكنجي الشافعي (7)، ويف كفاية الطالباهلندياملتقي 

قالت:  ،، واللفظ لعلي املتقي خرج بسنده عن عائشةسليمان القندوزيللشيخ 

فأنظري إىل  ،إذا سّرك أن تنظري إىل سيد العرب ،يا عائشةقال رسول اهلل: )

 .طالبأبي  علي بن

 ألست سيد العرب؟  ،يا نيب اهلل :قالت: قلت

 .(وسيد املتقني ،أنا إمام املسلمنيقال: 

واه مجاعة من الصحابة بعبارات خمتلفة، ان هذا احلديث ر :قال املؤلف

 عن ابن ،، حيث خرج بسنده عن ليث(8)ومن مجلتها ما رواه الكنجي الشافعي

انطلق  ،يا أنس:  قال رسول اهلل)قال:  ،عن احلسن بن علي ،ليلىأبي 

 .عليًا( :)يعينالعرب فادع لي سيد 

                                                 

 .38ص (0)

 .083ص/0ج (2)

 .90ص (7)

 .293ص (9)

 .90( كفاية الطالب: ص8)

 حلديث السادس واألربعونا

 



   مقام اإلمام أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

 
 

111 

 فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟ 

 .ي سيد العربوعل ،أنا سيد ولد آدمقال: 

توه، فقال أف ،نصارإىل األ قال: فلما جاء علي، أرسل رسول اهلل 

 ؟ أال أدّلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا بعده ،نصاريا معشر األهلم: 

 .رسول اهلل قالوا: بلى يا

ن جربئيل أمرني بالذي إحبوه حليب، وأكرموه لكراميت، فأهذا علي فقال: 

 (.وتعاىلقلت لكم عن اهلل تبارك 

إذ أودعه إمام أهل  ؛قلت: هذا حديث ثابت صحيح)ثم قال الكنجي: 

الطرباني يف معجمه الكبري يف هذه الرتمجة كما أمحد  احلديث سليمان بن

عن احلسني بن  ليلىأبي  حديثًا آخر مبعناه بسند آخر عن ابن أخرج ناه، ثمأخرج

  .د العربن عليًا سيإ ،يا أنس: قال رسول اهلل )، قال: علي 

بن كما تقدم نقله عن االمام احلسن  احلديث(. ؟فقالوا: ألست سيد العرب

 .(هذا حديث عال)ثم قال الكنجي: . علي

سيد أنت  ،اهلل يا رسولقلت: )قالت:  ،عن عائشة، (0)ويف كنز العمال

 .(وعلي سيد العرب ،أنا سيد ولد آدمالعرب؟ قال: 

 ، احلسن من مسند ن عليوفيه خرج احلديث املتقدم عن احلسن ب

صبهاني، ولفظه يساوي لفظ الكنجي بي نعيم األومن حلية االولياء أل

 ؟وا بعده أبدام به لن تضّلما إن متسكت أال أدلكم)إاّل أنه قال:  ،الشافعي

 .اهلل يا رسولبلى  قالوا:

 )احلديث(.  (.وه حبيبّبِحأف هذا عليٌّقال: 

                                                 

 .911ص/4ج (0)
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سألت )قال:  ،ج بسنده عن عطاءخّرشافعي للكنجي ال (0))كفاية الطالب(

هكذا ذكر  .فقالت: ذلك خري البشر ال يشك فيه إاّل كافر ،عائشة عن علي

  .(يف تارخيه الكبرياحلافظ ابن عساكر يف ترمجة علي 

وجدت هذا احلديث يف التاريخ الكبري البن عساكر )املوجود يف  :قال املؤلف

جه الشيخ سليمان القندوزي ة هذا خّروحديث عائش ،( أمرياملؤمنني مكتبة

هذا احلديث عن طرق  (كفاية الطالب)، وخرج الكنجي الشافعي يف (2)احلنفي

 عديدة، وعن مجاعة من الصحابة غري عائشة:

  .طالب أبي  علي بن أمرياملؤمنني :منهم

وغريهما، وألفاظهم يف احلديث خمتلفة، فلفظ  ،ذيفةوُح ،جابر :ومنهم

فقد )(، ولفظ حذيفة: خري البشر فقد كفر مل يقل عليٌّمن : )األمري 

، وكذلك لفظ (علي خري البشر من أبى فقد كفريقول:  مسعت رسول اهلل 

  :وهذا نصه ،حذيفة إال يف حرف واحد جابر يساوي لفظ

 .علي خري البشر فمن أبى فقد كفر: قال رسول اهلل  :عن جابر قال)

قال:  ،عن جابر ،عن سامل ،بن عساكرولفظ جابر يف رواية حمدث الشام ا

  .(ذاك خري الربية ال يبغضه إال كافرفقال:  ،سئل عن علي )

                                                 

 .009ص (0)

 .294( ينابيع املودة:ص2)

 حلديث السابع واألربعونا
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عن  ،يعلىأبي  من سنن (0)وخرج احلديث املناوي يف كتابه )كنوز احلقائق(

 .(علي خري البشر من شك فيه كفر)النيب صلى اهلل عليه )وآله( وسلم انه قال: 

علي خ اخلطيب البغدادي، وهذا لفظه: )وخرج بعد ذلك احلديث من تاري

 (.خري البشر فمن أبى فقد كفر

أبي  علي بن أمرياملؤمنني احلديث عن (2)وخرج علي املتقي يف كنز العمال

، وعن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن جابر، فأما لفظ جابر طالب 

بن وا،  أمرياملؤمنني فيساوي ما نقلناه من كنوز احلقايق للمناوي، ولفظ

 .لطالبيساوي ما نقلناه من كفاية ا ،وابن عباس ،مسعود

مامية ألفاظ هذا احلديث يف كتاب خاص وقد مجع بعض علماء اإل ،هذا 

 .  ه0749سنة  ،ومساه )نوادر األثر يف علي خري البشر( وقد طبع يف طهران
 

* * * 

                                                 

 .20-2/21( املطبوع بهامش اجلامع الصغري للسيوطي الشافعي: 0)

(2 )4 /089. 
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 ،شةعن عائ ،عن أبيه ،خرج بسنده عن شريح بن هانئ (0))كفاية الطالب(

أبي  من علي بن ما خلق اهلل خلقًا كان أحب إىل رسول اهلل )قالت: 

ه ابن أخرجهذا حديث حسن رواه ابن جرير يف مناقبه، و)ثم قال:  .(طالب

 . (عساكر يف ترمجته

وفيه زيادة، وهذا  ،حديثًا مبعناه(2)خرج احلاكم النيسابوري :قال املؤلف

: دخلت مع أمي على عائشة قال ،عن مجيع بن عمري)نصه حبذف السند: 

فقالت: تسألين عن رجل  ،فسمعتها من وراء احلجاب وهي تسأل عن علي

رض من علي، وال يف األ واهلل ما أعلم رجاًل كان أحّب إىل رسول اهلل 

هذا )ثم قال: (. ( من امرأته )فاطمة  امرأة كانت أحب إىل رسول اهلل

 بتخاري ومسلم(. ال :)أي (.ومل خيرجاه ،سنادحديث صحيح اإل

 وهذا نصه: ،حديثًا مبعناه(7)وخرج حمب الدين الطربي

عن عائشة انها سئلت: أي الناس كان أحب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه ) 

قالت: زوجها، إن كان ما علمت  فقيل: من الرجال؟ قالت: فاطمة. وسلم؟

                                                 

 .019ص (0)

 .089ص/ 2ج( مستدرك الصحيحني: 2)

 .78( ذخائر العقبى: ص7)

 حلديث الثامن واألربعونا
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بعد  ــ وزاد ،، وخرجه ابن عبيد(0)خرجه الرتمذي يف صحيحه صوامًا قوامًا.

 .(جديرًا بقول احلق) ــ قوامًا :قوله

قال: كان أحب النساء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وعن بريدة

)انتهى ما ذكره حمب الدين الطربي  .(ومن الرجال علي، خرجه أبو عمر ،فاطمة

  يف الذخائر(.

بن ، وخرجه ا(2)وقد خرج احلديث احلاكم يف مستدرك الصحيحني يف مورد آخر

يف  (8)، والرتمذي يف صحيحه(9)، وابن عبد الرب يف االستيعاب(7)ثري يف أسد الغابةاأل

وعلي  ،(4) احلسني مناقب أسامة، وخرجه اخلوارزمي احلنفي يف تاريخ مقتل

 نقاًل من كتب عديدة لعلماء السنة.  (3)املتقي احلنفي

 

* * * 

 

                                                 

 .938ص/ 2ج (0)

 .083ص /7ج (2)

 .822ص/ 7ج( 7)

 .332ص/ 2ج (9)

 .930ص /2ج( 8)

 .83ص /0ج( 4)

 .981ص /4ج ( كنز العمال:3)



 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري

 

116 

 

 

 

ـ ـ  قال رسول اهلل)ت: قال ،خرج بسنده عن عائشة (0))كفاية الطالب(

فنظر  ،أبا بكر، فدعوت له دعوا لي حبييبا :ــ وهو يف بيتها ملا حضره املوت

له عمر، فلما نظر ، فدعوت ادعوا لي حبييبثم قال: ، ثم وضع رأسه ،إليه

 أدعوا له عليًا، ،: ويلكم، فقلتادعوا لي حبييبثم قال: ، إليه وضع رأسه

فلم  ،ثم أدخله منه ،الثوب الذي كان عليهه أفرج فلما رآ ما يريد غريه! فواهلل

 .((على علي يد رسول اهلل  :يزل حمتضنه حتى قبض ويده عليه )أي

كان أقرب   أن عليًا إلثبات ؛قال املؤلف: خرج الكنجي هذا احلديث

 عهدًا حني تويف.  الناس إىل رسول اهلل 

الناس عهدا برسول والذي يدل على أن عليًا كان أقرب )ثم قال الكنجي: 

بن حنبل يف أمحد  واإلمام ،ما ذكره أبو يعلى املوصلي يف مسنده ،اهلل 

 .(مسنده

ن كان علي ألقرب إوالذي أحلف به )قالت:  ،ثم خرج بسنده عن أم سلمة

غداة   ، قالت: عدنا )غدا خ ل( رسول اهلل الناس عهدا برسول اهلل

فجاء  ،كان يبعثه يف حاجةت فاطمة: ، قال(مرارًا) ؟جاء علييقول:  ،بعد غداة

 ،الباب فقعدنا عند ،فتخرجنا من البيت ،علي بعد فظننت ان له إليه حاجة

                                                 

 .077( ص0)

 حلديث التاسع واألربعونا
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ثم  ،فجعل يساره ويناجيه ،فأكب عليه علي ،دناهم من البابأفكنت من 

 ذلك فكان أقرب الناس عهدًا.نهض من يومه 

سواء،  ، واملوصلي(0)يف مسندهأمحد  هأخرجقلت: هكذا )قال الكنجي: 

 .((على علٍي فأكبَّ)غري أن املوصلي قال يف مسنده: 

وقال:  ،وعائشة ،حديث أم سلمة (2)احملب الطربي يف ذخائر العقبى أخرجو

إاّل يف بعض  ،والكنجي سواء ،، ولفظ احملب الطربي(يف مسندهأمحد  هأخرج)

  .الكلمات

 

* * * 

                                                 

 .711ص/ 4ج (0)

 .32ص (2)
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 ،عن عائشة ،للديلمي (خبارفردوس األ)عن  هخرج بسند (0)كنز العمال()

 . (النظر إىل وجه علي عبادةقال رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم: )قالت: 

ان رسول  :وهو ما رواه أبو بكر يفـ ـ قال املؤلف: تقدم يف احلديث الثاني

 (2)والنهاية نقلنا احلديث من البدايةـ ـ (النظر إىل وجه علي عبادة)قال:  اهلل

 ،رواة هذا احلديث مجاعة من الصحابة)قال:  ــ ابن كثري :أي ــ وذكرنا انه

 .(بكرأبي  فعدهم، فقال: ومنهم عائشة بنت

حديث أن  :احلديث )أي أخرج) :(7)الشافعي يوقال جالل الدين السيوط

 ،وعثمان بن عفان ،بكرأبي  عساكر من حديث النظر إىل وجه علي عبادة( ابُن

 .(وعائشة ،ر بن عبد اهللوجاب ،وثوبان ،وأنس ،ومعاذ بن جبل

وعن  ،وعن ابن مسعود ،احلديث عن عائشة أخرج (9)ويف ذخائر العقبى

هريرة، ثم قال: وحديث عائشة أبي  وعن ،وعن جابر ،عمرو بن العاص

 .(املوافقة)ه ابن السمان يف أخرج

                                                 

 .082ص/ 4ج (0)

 .783ص/ 3ج( 2)

 .94ص/ 0ج( تاريخ اخللفاء:7)

 .98( ص9)

 حلديث اخلمسونا
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 علي )ذكر ان النظر إىل :حتت عنوان أخرج أيضًا (0)ويف ذخائر العقبى

رأيت أبا بكر يكثر النظر إىل وجه علي، فقلت: يا )ة قالت: عن عائش ،عبادة(

 مسعت رسول اهلل  ،فقال: يا بنية رأيتك تكثر النظر إىل وجه علي؟ ،أبت

 (.النظر إىل وجه علي عبادةيقول: 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول  :)قال( ،(املوافقة)ه ابن السمان يف أخرج

 .النظر إىل وجه علي عبادة: اهلل 

وعن عمرو بن العاص )روى( مثله،  :)قال( ،ه أبو احلسن احلربيرجأخ

عد لعلي:   قال: قال رسول اهلل ،وعن جابر :)قال( ،ه االبهريأخرج

 ،بو هريرةأ( وعنده معاذ و، فأتاه )علي عمران بن احلصني فانه مريض

فقال له: معاذ مل حتد النظر إليه؟ فقال:  ،فاقبل عمران حيد النظر إىل علي

 النظر إىل وجه علي عبادة.يقول:  عت رسول اهلل مس

نا مسعته أبو هريرة: وأ، وقال نا مسعته من رسول اهلل أفقال معاذ: و

 .(الفراتأبي  ه ابنأخرج. من رسول اهلل 

 يف املؤمنني أمري املوجود يف مكتبة اإلمام ــ ويف التاريخ الكبري البن عساكر

 ،بسنده عن ابن عباس أخرج سعة عشرة منهيف الورقة التا ــ األشرفالنجف 

فجعل حيد النظر  ،فصار إليه ،فسأله املصري إليه ،رجع عثمان إىل علي) :قال

 ؟مالك يا عثمان حتد النظر إليفقال له علي:  ،إليه

 (. النظر إىل وجه علي عبادةيقول:  مسعت رسول اهلل  قال:

                                                 

 .98ص (0)
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املروي عن  لي قال املؤلف: خنتم هذا املتختصر حبديث النظر إىل ع

ثم ابن عباس،  ،طالبأبي  علي بن أمرياملؤمنني :وهلمأمجاعة من الصحابة، 

مران بن حصني، وعمرو بن ثم أبوبكر، وعمر، وعثمان، وثوبان، وع

بو أو ،بو هريرةأبوذر، وأس بن مالك، وجابر بن عبد اهلل، ونأالعاص، و

بن جبل، وعبد اهلل  صقع، ومعاذبو سعيد اخلدري، وواثلة بن األأو ،الدرداء

 .بن مسعود، وعائشة

نهم من أو ،مساء هؤالءأواحلديث اخلمسني هذا  د  ،الثانيفراجع احلديث 

 .ث بال شك وال ريبرواة احلدي

كرم حممد املصطفى ، ونصلي ونسلم على نبيه األًاوال وآخرأواحلمد هلل 

لنا ما مسعوه من وصحبة الكرام الربرة الذين حفظوا  ،صلى اهلل عليه وآله اهلداة

وانتهوا عن  ،روا بأوامرهوائتم ،وأدوه إىل التابعني ،النيب صلى اهلل عليه وآله

 ولئك هم املفلحون.أنواهيه و

 

* * * 

 



   مقام اإلمام أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

 
 

121 

 

 الفهرس
 5 .............................................................. ثقافيةقسم الشؤون الفكرية والمقدمة 

 9 ........................................................................................... املصنفمقدمة 

 11 .......................................................................................... األول احلديث

 15 ......................................................................................... الثاني احلديث

 19 ......................................................................................... الثالث احلديث

 21 ..........................................................................................الرابع احلديث

 21 ...................................................................................... اخلامس احلديث

 22 ....................................................................................... السادس احلديث

 23 ........................................................................................ السابع احلديث

 24 ......................................................................................... الثامن احلديث

 25 ........................................................................................ التاسع احلديث

 26 ........................................................................................ العاشر احلديث

 28 ................................................................................. عشر احلادي احلديث

 31 ................................................................................... عشر الثاني احلديث

 33 .................................................................................. عشر الثالث احلديث

 36 ................................................................................... عشر الرابع احلديث

 37 ................................................................................ عشر اخلامس احلديث

 39 ................................................................................. عشر السادس احلديث

 41 .................................................................................. عشر السابع احلديث

 42 .................................................................................. عشر الثامن احلديث

 44 .................................................................................. عشر التاسع احلديث

 46 ...................................................................................... العشرون احلديث

 47 ........................................................................... والعشرون احلادي احلديث

 51 ............................................................................. والعشرون الثاني احلديث

 54 ............................................................................ والعشرون الثالث احلديث

 57 ............................................................................. والعشرون الرابع احلديث

 

file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512459
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512460
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512461
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512462
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512463
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512464
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512465
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512466
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512467
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512468
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512469
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512470
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512471
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512472
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512473
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512474
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512475
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512476
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512477
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512478
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512479
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512480
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512481
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512482


 الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري

 

122 

 59 .......................................................................... والعشرون اخلامس احلديث

 68 .......................................................................... والعشرون السادس احلديث

 69 ............................................................................ والعشرون السابع احلديث

 71 ............................................................................ والعشرون الثامن احلديث

 72 ............................................................................ والعشرون التاسع احلديث

 73 ...................................................................................... الثالثون احلديث

 75 ........................................................................... والثالثون احلادي احلديث

 77 ............................................................................. والثالثون الثاني احلديث

 79 ............................................................................ والثالثون الثالث احلديث

 81 ............................................................................. والثالثون الرابع احلديث

 82 .......................................................................... والثالثون اخلامس احلديث

 85 ........................................................................... والثالثون السادس احلديث

 87 ............................................................................ والثالثون السابع احلديث

 91 ............................................................................ والثالثون الثامن احلديث

 92 ............................................................................ والثالثون التاسع احلديث

 93 ....................................................................................... األربعون احلديث

 96 ............................................................................ واألربعون احلادي احلديث

 97 ............................................................................. واألربعون الثاني احلديث

 111 ........................................................................... واألربعون الثالث احلديث

 112 ........................................................................... واألربعون الرابع احلديث

 116 ........................................................................ واألربعون اخلامس احلديث

 111 ......................................................................... واألربعون السادس احلديث

 112 .......................................................................... واألربعون السابع احلديث

 114 .......................................................................... واألربعون الثامن احلديث

 116 .......................................................................... واألربعون التاسع احلديث

 118 ................................................................................... اخلمسون احلديث

 121 ............................................................................................... الفهرس

 

file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512483
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512484
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512485
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512486
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512487
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512488
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512489
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512490
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512491
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512492
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512493
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512494
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512495
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512496
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512497
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512498
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512499
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512500
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512501
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512502
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512503
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512504
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512505
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512506
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512507
file:///E:/موسوعة%20نجم%20الدين%20العسكري%20القادم%20من%20شيخ%20مهند/مقام%20الامام%20علي%20المخرج%20بشكل%20نهائي/مقام%20الامام%20علي%20ع%20الى%20الاخراج.doc%23_Toc409512508

