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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وميرتي العظيم من  ،مزيده ويكايف، يوايف نعمه رب العاملني محدًااحلمد هلل 

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

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

 .دمه الشريف الفداءلرتاب مق 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 

مة، وأن ال يصغوا لصوت الفتنة املبحوح، وليّدرعوا ضدهم يف دهاليز مظل

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

  الفتنة، ولريجعوا اىل املنابع الصافية للمعرفة اإلهلية آّمني حياض النيب

ه أولئك النفر املقدس الذين حديث أحدهم حديث أبي 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 

 واملضنية اليت بذهلا املؤلف )طاب ثراه(.

قني أن القارئ لصفحات هذه املوسوعة سيجد نفسه أمام هالٍة نورانية وكلنا ي

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

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

أمهات مصادر احلديث وعلم الكالم لدى املذاهب اإلسالمية األخرى، وقد 

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

 اللثام عنها.

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

 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 املوسوعة، وتفضل بكتابة ترمجٍة وافية لوالده العالمة 

 . والدعاء بدوام السؤدد والتوفيق خلدمة تراث أهل البيتاالحرتام والتقدير 

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

، انقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيضة عن مساء عراق أهل البيت 

حتى نهدت العتبات املقدسة بقياداتها وإداراتها اجلديدة مَبَهّمة النهوض باملستوى 

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

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

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

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

لى إخراجها بهذه الصورة، واهلَل تظافرت جهود األخوة يف الشعبة املباركة ع

نسال أن تناَل هذه اجلهود رضا صاحب هذه البقعة املباركة ثم رضا كل من 

، 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 

 ة من العلماء والباحثني وإفاضاتهم.أصحاب الفضيل

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

الكوفَة عاصمًة للدولِة  بالذكرى القْرنيِة الرابعَة َعْشَرَة الختاِذ أمري املؤمنني 

 اإلسالمية.

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

 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

ملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين، ااحلمد هلل رب الع

اهلل تعاىل على أصحابه والرمحة والرضوان حملبيهم وشيعتهم أمجعني، ورضوان 

 الذين اتبعوه بإحسان.

هذه نبذة يسرية يف فضائل شيعة حممد وآله الطيبني الطاهرين  :يقول املؤلف

 صلوات اهلل وسالمه عليهم ما دامت السماوات واألرضني.

 

 السبب الباعث للتأليف:

من جهل مجاعة  ،هو ما عثرت عليه يف مطالعاتي لكتب أخواني أهل السنة

ومن  ،وعقائدهم ،وزمان نشأتهم ،تقدمني واملتأخرين منهم مبعنى الشيعةمن امل

وما هي أصول دينهم وفروعه.  ،وعقائدهم يف القرآن والسنة ،أخذوا عنهم

ال يعتقدونه ووصفوهم مبا ال يتصفون به، وإن  جهلوا ذلك كله فنسبوا إليهم ما

 (0)مللل والنحلكنت يف شك فراجع ما كتبوا يف أحواهلم عند ذكرهم يف كتب ا

فرتاها مشحونة باالفرتاءات واألمور  ،اليت هي من تأليفات علمائهم ومؤرخيهم

                                                           

، وكتاب امللل 081/ص4اهلند، وكتاب الفصل البن حزم: ج 97ص( راجع بغية الطالب: 0)

 هم الشيعة.والنحل للشهرستاني، وغريهما عند ذكر
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وكأن الذين كتبوا ذلك مل حيتملوا أن  ،اليت تشمئز منها النفوس عند مساعها

 يعثر عليها أحد من الشيعة فريد عليهم أو يكذبهم.

حفظه )ميين هذا وقد تعّرض مساحة العالمة احلجة الشيخ عبد احلسني اال

لبعض تلك األراجيف وأجاب عنها أحسن اجلواب، راجع اجلزء الثالث من  (اهلل

كتابه الغدير والفصول املهمة آلية اهلل احلجة السيد عبد احلسني شرف الدين 

 وغريهما.  العاملي

أتباعه وأنصاره  ــ بالكسرــ شيعة الرجل )يف القاموس: قال الفريوز آبادي 

ويقع على الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث، وقد  ،والفرقة على حدة

 ،غلب هذا االسم على كل من توىل عليًا وأهل بيته حتى صار امسًا هلم خاصًا

 .(واجلمع اشياع وشيع كعنب

كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة... وكل من عاون ): (0)تاج العروس

ويف  ،الن من الشيعة عرف أنه منهمإنسانًا وحتّزب له فهو له شيعة... فإذا قيل ف

وهي املطاوعة  ،عندهم، وأصل ذلك من املشايعة :مذهب الشيعة كذا أي

 .(واملتابعة

:ذكر يف معنى الشيعة ما ذكره صاحب (1)وابن األثري اجلزري يف النهاية

 هذا االسم على كل من يزعم انه يتوىل عليًا  وقد غلب)القاموس ثم قال: 

فإذا قيل فالن من الشيعة عرف انه  ،هلم إمسًا خاصًا وأهل بيته حتى صار

عندهم، وجتمع الشيعة على شيع، وأصلها  :ويف مذهب الشيعة كذا أي ،منهم

 .(واملطاوعةتابعة املوهي  ،من املشايعة
                                                           

 .415/ص 5( ج0)

 .169 ص/1( ج1)
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 الشيعة يف التاريخ وبدء الشيعة والتشيع واألجوبة:

حممد بن عبد اهلل  ، تأليف(0)«تاريخ اجلمعيات السرية واحلركات الفكرية» يف

ويقال هلم  ،والشيعة يف عرف الكالم أتباع علي وبنيه)نصه: عنان، ما هذا 

أن الشيعة إمنا ظهروا ألول مرة  :ومن اخلطأ أن يقال)ثم قال:  (.شيعة أهل البيت

وانهم إمنا مسوا كذلك لبقائهم إىل جانب علي، فشيعة  ،عند إنشقاق اخلوارج

 .( علي ظهروا منذ وفاة النيب

  قال املؤلف: بل كان بدء الشيعة وظهورهم يف عصر الرسول االكرم
وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ ]بإنذار عشريته عند نزول اآلية املباركة:   مركان عندما ُأ

 .(1) [الْأَقْرَبِنيَ

بإنذار عشريته األقربني أحضرهم فأخربهم بأنه بعث إلرشاد   مروملا ُأ

الكفر والشرك، وطلب منهم  وترك ،ق والصواباخللق وهدايتهم إىل طريق احل

بالتوحيد هلل عز وجل، ثم طلب منهم من يؤازره ويساعده ويعينه  االعرتاف

على ما أمر به من إرشاد اخللق وهدايتهم إىل احلق وإىل مكارم األخالق، ثم 

هم وجيب طاعته كما قال: من وازره ونصره يكون وصيه وخليفته من بعده علي

م جيبه احد من عشريته وممن حضر إال ابن عمه علي بن ابي فلوجب طاعته، 

 يف  فقال ، جيبه إال علي ، فكرر الطلب منهم ثالثًا فلم طالب

هذا علي وصيي وخليفيت من بعدي جيب »ذلك اجمللس مبحضر كبار عشريته: 

أمرهم   فعند ذلك ملا مسعوا منه .«طاعته وإتباعه كما وجب طاعيت واتباعي

                                                           

 .16( ص0)

 .104 /( الشعراء1)
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ومشايعته، ضحك بعض من كان يف القوم من عشريته وقال ألبي  علّي مبتابعة

 انه يأمرك بإتباع ولدك وطاعته. : طالب

ومل يزل باذرها  ،فبذرة التشيع وضعت مع بذرة اإلسالم جنبًا إىل جنب

وبعد وفاته، والعالمة حممد   يتعاهدها حتى منت وأزهرت وأمثرت يف حياته

يدل على  ( ظهروا منذ وفاة النيب)ك فقوله: ح بذلبن عبد اهلل عنان صّرا

 ملا متكنوا من الظهور  اذ لو مل يكونوا موجودين قبل وفاته ؛ذلك بوضوح

. هذا وحديث الدار أو حديث اإلنذار أقوى شاهد على ما ذكرنا، بعد وفاته

 ن ذكر حديث اإلنذار ثم نص احلديث.وإليك أمساء بعض َم
 

 املتقدمني واملتأخرين:بعض من ذكر حديث اإلنذار من 

ابن االثري يف تارخيه الكبري املسمى و ،(0)منهم: الطربي يف تارخيه الكبري

 .(1)بالكامل

احلليب الشافعي و ،(3)ومنهم: ابن ابي احلديد الشافعي يف شرح نهج البالغة

 .(4)يف سريته

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

 .(6)لشافعي يف مستدرك الصحيحنيومنهم: احلاكم النيسابوري ا

                                                           

 .مصر طبع 109ــ  106ص/1( ج0)

 مصر.. ط 11ص/1( ج1)

 ط.مصر األوىل.155/ص3( ج3)

 ط. مصر 301ــ  300/ص0( ج4)

 ط. حيدر آباد دكن. 379/ص6( ج5)

 ط. حيدر آباد دكن. 033/ص3( ج6)



 علي والشيعة 

  
15 

 .(0)ومنهم: السيوطي الشافعي يف الدر املنثور

 .(1)ومنهم: إمام احلنابلة أمحد بن حنبل يف مسنده

 .(3)ومنهم: ابن كثري يف البداية والنهاية

 .(4)ومنهم: أبو الفداء يف تأرخيه
 

 نص حديث اإلنذار بلفظ الطربي يف تأرخيه الكبري:

يد قال: حدثين حممد بن اسحاق عن عبد الغفار بن ابن مح : )حدثناقال

القاسم عن املنهال بن عمرو عن عبد اهلل بن حارث بن نوفل بن احلارث بن عبد 

ملا نزلت هذه اآلية  :املطلب عن عبد اهلل بن عباس عن علي بن أبي طالب قال

يا  فقال لي:  دعاني رسول اهلل [وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ]  على رسول اهلل

 وعرفت إني ،فضقت بذلك ذرعًا ،علي إن اهلل أمرني أن أنذر عشريتي األقربني

حتى جاءني   (6)فصمت عليه ،أباديهم بهذا األمر أرى منهم ما أكره (5)متى

 (8)فاصنع لنا ،ما تؤمر به يعذبك ربك  (9)ال تفعل، إنك إجربئيل فقال: يا حممد

ثم إمجع  ،عسًا من لنب (7)وامأل لنا ،ل شاةواجعل عليه رج ،صاعًا من طعام

                                                           

 ط. مصر. 79/ص5( ج0)

 هــ. 0303. مصر سنة ط 000/ص0( ج1)

 ط. مصر. 37/ص3( ج3)

 ط. مصر. 007/ص0( ج4)

 )مهما( وقد نقله من ستة كتب لعلماء السنة. 379/ص 6( يف كنز العمال: ج5)

 )عليها(. 379/ص 6( يف كنز العمال: ج6)

 )ان مل تفعل(. 379/ص 6( يف كنز العمال: ج9)

 )لي(. 379/ص 6( يف كنز العمال: ج8)

 )وأجعل لنا(. 379/ 6ال: ج( يف كنز العم7)
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 ثم ،أمرني بهففعلت ما  لي بين عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما ُأمرت به.

فيهم أعمامه أبو طالب ومحزة  ،دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجاًل أو ينقصونه

فجئت  (0)فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت هلم .والعباس وأبو هلب

من اللحم فشقها بأسنانه ثم  (3)حذية  (1)  فلما وضعته تناول رسول اهلل ،به

فأكل القوم حتى ماهلم  ،باسم اهلل (4)خذوا :ألقاها يف نواحي الصحفة ثم قال

وأيم اهلل الذي نفس )حممد( علي  (6)وما أرى إال موضع أيديهم (5)بشيء حاجة

ثم قال اسق القوم  ،ت جلميعهمإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدم (9)بيده

وأيم اهلل إن كان الرجل  ،فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه مجيعًا

بدره أبو هلب  ،أن يتكلم (8) الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول اهلل

رسول  (01)فتقرق القوم ومل يكّلمهم ،صاحبكم (7)سحركم لقدمًا :فقالاىل الكالم 

 .(01)الغد يا علي قال:ف  .(00)اهلل

                                                           

 ( صنعته هلم، املصدر السابق.0)

 املصدر السابق. ( تناول النيب1)

 ( حزة: املصدر السابق.3)

 ( قال: كلوا، املصدر السابق.4)

 ( حتى نهلوا منه، املصدر السابق. 5)

 ( ما نرى اال اثار اصابعهم، املصدر السابق.6)

 صدر السابق.( وايم اهلل ان كان الرجل منهم، امل9)

 ، املصدر السابق.( فلما اراد النيب 8)

 ( فقال: لقد سحركم، املصدر السابق. 7)

 ( قبل ان يكلمهم، املصدر السابق.01)

 ، املصدر السابق.( قبل ان يكلمهم النيب 00)

 ( فلما كان الغد قال: يا علي، املصدر السابق.01)
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فتفرق القوم قبل أن  ،إىل ما قد مسعت من القول (0)أن هذا الرجل سبقين

ففعلت  قال: .(3)ثم أمجعهم إلي (1)فعد لنا من الطعام مبثل ما صنعت ،أكلمهم

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

، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه ثم قال: اسقهم (4)بشيء حاجة

يا بين عبد املطلب إني واهلل ما أعلم  فقال: (5)  مجيعًا ثم تكلم رسول اهلل

جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم خبري الدنيا  (6)شابًا يف العرب

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

قال: فأحجم القوم عنها مجيعًا،  على أن يكون أخي ووصي وخليفيت فيكم؟

أنا يا ــ وقلت: إني ألحدثهم سنًا وأرمصهم عينًا وأعظمهم بطنًا وأمحشهم ساقًا 

إن هذا أخي : فأخذ برقبيت ثم قالنيب اهلل أكون وزيرك عليه )قاهلا ثالثًا( قال: 

فقام القوم يضحكون قال:  ،ووصي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيعوا

 .ويقولون ألبي طالب قد أمرك ان تسمع البنك وتطيع

  قال املؤلف: يظهر ملن تأمل يف هذا احلديث الشريف إن النيب االكرم

ثم  ،بالتوحيد هلل تعاىل االعرتافطلب من عشريته األقربني بأمر اهلل تعاىل 

علي بن  وصيه وخليفتهثم امرهم بالسمع والطاعة ألخيه و ،االعرتاف برسالته

األمر الذي يتحقق بها  :أمرهم مبتابعة علي ومطاوعته أي :أي  أبي طالب

                                                           

 ستة كتب لعلماء السنة. ، وقد نقله من379/ص 6( قد سبقين، كنز العمال: ج0)

 .379/ص 6( مثل الذي صنعت باألمس، كنز العمال: ج1)

 .379/ص 6( امجعهم لي، كنز العمال: ج3)

 .379/ص 6( فاكلوا وشربوا حتى نهلوا، كنز العمال: ج4)

 .379/ص6، كنز العمال: ج( ثم تكلم النيب 5)

 .379/ص 6، كنز العمال: ج379/ص 6( شابًا من العرب ج6)
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فعليه أن بذرة التشيع  ،بها التشيعواملطاوعة واملتابعة وهي اليت حيصل املشايعة 

فجميع  ،وضعت مع بذرة اإلسالم يف يوم واحد وساعة واحدة  لعلي

وا به ومبا جاء به والتزموا مبا أمر به وامن  املسلمني الذين عاصروا النيب

وهو ابن عمه  ،وملن أمر بالسمع والطاعة له  كانوا سامعني ومطيعني له

  وبالسمع والطاعة لعلي  وأخيه ووصيه وخليفته علي ابن ابي طالب

وهو األمر الذي أمر اهلل به أي السمع   كانوا ممتثلني ألمر الرسول

  صاروا شيعة علي  مرهم النيبأ ما فبامتثال  والطاعة لعلي

ألن التشيع كما مر هو السمع والطاعة واملتابعة للشخص، فالصحابة الذين 

وشيعة   كانوا شيعة النيب  كانوا ممتثلني جلميع ما امر به الرسول

من  وقد مسي بذلك مجاعة ،سواء مّسوا بذلك أو مل يسموا  علي

  ا كانوا يتظاهرون به من متابعة عليمل الكرام رضي اهلل عنهم وذلكالصحابة 

ومطاوعته منهم سلمان وأبو ذر واملقداد وعمار وغريهم، وقد ذكر ذلك ابو 

زينة اجلزء هـ يف كتابه ال115حامت سهل بن حممد السجستاني املتوفى سنة 

 نصه:وهذا  الثالث

كان لقب أربعة من الصحابة   إن لفظ الشيعة على عهد الرسول

 .واملقداد وعمار سلمان وأبو ذر

قال املؤلف: كالم أبو حامت أقوى شاهد على ما ذكرناه وله شواهد أخرى، 

منها ما ذكره النوخبيت يف كتابه: )الفرق( وهو من العلماء األعالم يف القرن 

 هـ وهذا نص كالمه:111الثالث وكانت وفاته سنة 

مان يف ز  وهم فرقة علي بن أبي طالب املسمون بشيعة علي )الشيعة

إليه والقول بإمامته، )ثم ذكر أمساء  بانقطاعهموبعده معروفون   النيب
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وابو ذر جندب  (1)وسلمان الفارسي (0)بعضهم( وقال: منهم املقداد بن األسود

 .ومن وافق مودته مودة علي  (4)وعمار بن ياسر (3)بن جنادة الغفاري

لتشيع قديم، ألن اسم ا ،وهم أول من مسوا باسم الشيعة من هذه األمة

شيعة ابراهيم وموسى وعيسى واألنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني، ثم قال أبو 

افرتقت فرقة   حممد احلسن بن موسى النوخبيت: فلما قبض اهلل عز وجل نبيه

 الشيعة ثالث فرق:

  إمام مفرتض الطاعة بعد رسول اهلل  من قالت إن عليًا فرقة:

ألخذ )عنه( وال جيوز األخذ منه غريه )ألنه( واجب على الناس القبول منه وا

من العلم ما حيتاج إليه الناس من الدين واحلالل   الذي وضع عنده النيب

جليلها ودقيقها  ،واحلرام ومجيع منافع دينهم ودنياهم ومضارها ومجيع العلوم

  ولذا أستحق اإلمامة ومقام النيب ،واستودعه ذلك كله واستحفظه إياه

ارة مولده وسابقته وعلمه وسخائه وزهده وعدالته يف رعيته وإن لعصمته وطه

وقّلد األمة إمامته ونصبه  ،بإمسه ونسبه وعينه نّص عليه وأشار إليه  النيب

                                                           

كان عليه الرمحة أحد األركان األربعة شهد بدرًا وما بعدها من املشاهد وأبلى بالًء حسنًا ( 0)

هـ باجلرف وهي على ثالثة أميال من املدينة املنورة يف خالفة عثمان، تويف وله 33وتويف سنة 

 سبعون سنة، وملا تويف شيعه الصحابة ومحل على الرقاب حتى دفن بالبقيع.

األربعة لقب بسلمان احملمدي وكين بأبي عبد اهلل شهد اخلندق وشهد بقية  ( وهو من األركان1)

 هـ. 39أو  36املشاهد وولي املدائن وتويف سنة 

وخامس من   األربعة املعروف بالزهد الصادق اللهجة بشهادة الرسول ( وهو من األركان3)

 هـ.31أو سنة  30أسلم وتويف سنة 

 هـ وله من39إىل املدينة وشهد املشاهد كلها وقتل بصفني سنة ( وهو من األركان األربعة هاجر 4)

 العمر ثالث وتسعون سنة.
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وعقد له عليهم أمرة املؤمنني وجعله أوىل الناس منهم بأنفسهم يف  (0)هلم علمًا

نزلة هارون من موسى مثل غدير خم وغريه وأعلمهم أن منزلته م (1)مواطن كثرية

صلى اهلل عليهما إاّل إنه ال نيب بعده، فهذا دليل إمامته وال معنى إال النبوة 

واإلمامة إذ جعله نظري نفسه يف إنه أوىل بهم منهم بأنفسهم يف حياته ولقوله لبين 

 : لتنتهن أو ألبعثن إليكم رجاًل كنفسي. (3)وليعة

هو كنفسه، واإلمامة من أجل ال يصلح من بعده إال ملن   فمقام النيب

انه ال بد مع ذلك من ان يقوم مقامه بعده رجل من  (4)األمور، بعد النبوة، وقالوا

نقي  يمعصوم من الذنوب طاهر من العيوب تق  ولده من ولد فاطمة بنت حممد

مأمون رضي مربأ من اآلفات والعاهات يف كل من الدين والنسب واملولد يؤمن منه 

منصوص عليه من اإلمام الذي قبله مشار إليه بعينه وامسه،  ،والزللالعمد واخلطأ 

املوالي له ناج، واملعادي له هالك، واملتخذ دونه وليجة ضال مشرك وإن اإلمامة 

جارية يف عقبه ما اتصلت أمور اهلل وأمره ونهيه فلم تزل هذه الفرقة ثابته على إمامته 

رمضان ليلة تسع عشر، وتويف ليلة يف شهر  (5)  على ما ذكرناه حتى قتل علي

احدى وعشرين ليلة االحد سنة أربعني من اهلجرة وهو ابن ثالث وستني سنة إمامته 

 . أربع سنني وتسعة أشهر. انتهى كالم النوخبيت (6)ثالثني سنة وخالفته

                                                           

 ( يوم االنذار يف مكة املكرمة وغريها.0)

 ( تظهر تلك املواطن مبراجعة تاليفها علي والوصية فقد تعرضنا لكثري من مواردها.1)

واخلوارزمي احلنفي يف ، 055( ذكر القضية احملب الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى: ص3)

 وذكرها غريهما. 80املناقب: ص

 االمامية. :( أي4)

 جرح. :( أي5)

 الظاهرية. أي:( 6)
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قال املؤلف: الشيعة االمامية اليت ذكرهم النوخبيت هم مجيع أهالي ايران إال 

وأكثر أهل العراق، وما يزيد على ثالثني مليونًا يف باكستان وأكثر قلياًل منهم، 

من مخسة عشر مليونًا يف هندوستان، وأكثر من عشرة ماليني يف روسيا 

وتركستان، ومجع كثري يف خبارى وافغان ولبنان وسوريا واحلجاز واليمن 

حساء والصني وتيبت والصومال وجاوا واأللبان وتركيا والبحرين والكويت واال

 والقطيف.

مجيع هؤالء يعتقدون مبا ذكره النوخبيت عليه الرمحة من العقيدة يف أمري 

وأوالده االئمة املعصومني االحد عشر احلسن   املؤمنني علي بن أبي طالب

واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر ابن حممد وموسى بن جعفر 

حلسن بن علي واالمام املنتظر وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلي بن حممد وا

 . احلجة ابن احلسن
 

 كالم بعض املعاصرين يف الشيعة والتشيع:

إن الشيعة  :(0)ذكر األستاذ الشيخ حممد جواد مغنية يف كتابه مع الشيعة

ألنهم قالوا  ،نتشارًا ويسمون االثين عشريةواإلمامية أكثر فرق الشيعة عددًا ا

م أمري املؤمنني علي بن ابي طالب وأخرهم حممد بإمامة اثين عشر معصومًا، أوهل

 .  بن احلسن املهدي املنتظر

راق منتشرين يف الع (1)ثم قال: ويبلغ عدد اإلمامية ما يقرب من سبعني مليونًا

 واالكثرية فيها إمامية ويف ايران وليس فيها من غريهم إال القليل.

                                                           

 .4( ص0)

 ( بل أكثر.1)
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 وحنو عشرة ماليني يف (0)كستانومنهم إثنان وثالثون مليونًا يف اهلند مبا فيها با

روسيا وتركستان وخبارى واالفغان ولبنان ومنهم يف سوريا واحلجاز واليمن 

ومنهم يف الصني والتبت والصومال وجاوا وااللبان وتركيا والبحرين والكويت 

 والقطيف(.واالحساء 

ما   ومن الشواهد على من بدء التشيع كان يف عصر الرسول األكرم

وهذا نصه: قال: )إن مجاعة من  (1)كرد علي يف كتابه خطط الشامذكره حممد 

 كسلمان الفارسي  كبار الصحابة كانوا معروفني مبواالة علي يف عصر النيب

على النصح للمسلمني واالئتمام بعلي بن ابي   القائل بايعنا رسول اهلل

فعملوا طالب واملواالة، ومثل أبي سعيد اخلدري الذي يقول أمر الناس خبمس 

بأربع وتركوا واحد وملا سئل عن األربع قال: الصالة والزكاة وصوم شهر 

رمضان واحلج. قيل: فما الواحدة اليت تركوها؟ قال: والية علي بن ابي 

 طالب، قيل له: وإنها ملفروضة معهن؟ قال: نعم هي مفروضة معهن. 

دعة وأما ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن مذهب التشيع من ب ثم قال:

عبد اهلل بن سبأ املعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة معرفة حبقيقة مذهبهم، 

ومن علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة وبراءتهم منه ومن أقواله وأفعاله وكالم 

 علمائهم يف الطعن فيه بال خالف بينهم، علم مبلغ هذا القول من الصواب. 

 يف احلجاز بلد املتشيع له.  ال ريب يف أن أول ظهور الشيعة كان ثم قال:

                                                           

( بل أكثر وأكثر وقد مسعت من االستاذ الدكتور نوازش عليخان وقد حاز شهادة الدكتوراه، 0)

مسي )شاه سوار إسالم( صرح قال ان يف كتاب )كربل انكري( وهو كتاب ترجم بالفارسية و

 فيه إن عدد الشيعة مائة مليون ومخس وثالثون الفًا.

 دمشق. طبع، 156-150ص/6( ج1)
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 األول من اهلجرة(.ويف دمشق يرجع عهدهم إىل القرن  ثم قال:

عندما كان أبو ذر عليه الرمحة فيها وبسعيه واجتهاده ظهر  :قال املؤلف: أي

وشاع التشيع هناك حتى خشى والي األمر هناك من إنقالب أهل الشام عليه 

نة املنورة فأرجعوه يف حالة مشجية فطلب من خليفة العصر إرجاعه إىل املدي

ولكن األمر حاصاًل وقد أخذ النتيجة أبو ذر عليه الرمحة من مساعيه وتشيع 

مجع كثري من أهل ذلك القطر وهم إىل احلال باقون على مواالتهم ومتابعتهم 

 ، فهم من خلص الشيعة بربكة إرشاد أبي ذر عليه الرمحة. لعلي وبنيه

وب وهو أن بدأ الشيعة والتشيع كان يف عصر ومن الشواهد على املطل

 .(0)ما ذكره العالمة السيد حممد صادق الصدر يف كتاب الشيعة  الرسول

قال الفاضل املعاصر دام بقاه، نقاًل من كتاب الزينة البي حامت الرازي، ومن 

  إن أول اسم ظهر يف اإلسالم على عهد رسول اهللقال:  (1)روضات اجلنات

كان هذا لقب أربعة من الصحابة وهم: أبو ذر وسلمان واملقداد بن هو الشيعة و

واشتهر   االسود وعمار بن ياسر إىل أوان صفني فاشتهر بني موالي علي

 .( 3)على من كان أتباع معاوية بالسين

)قال دام عزه(: فالتشيع إذن سطع نوره عندما أنبثق نور اإلسالم يف جزيرة 

صحابة يف الوقت اليت اعتقدت بالوحدانية واعرتفت العرب وأقرته نفوس أكابر ال

 . بالرسالة للنيب

                                                           

 هـ.0351/ ط. بغداد سنة 57( ص0)

 .88( ص1)

 .( النهم كانوا يعملون بسنة معاوية وهو سب علي وأوالده 3)
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إن أبا ذر وهو رابع املسلمني كما يف تاريخ الكامل  (0)وينجلي لك بوضوح

، أو خامسهم كما يف أغلب الرتاجم، كان يسعى سعيه املتواصل يف (1)البن االثري

ومية منذ اعتنق الدين بث هذا املذهب ويبذل غاية وسعه يف سبيل نشر مبادئه الق

 وهكذا فعل كل من سلمان وعمار واملقداد. ،احلنيفاالسالمي 

ومن الشواهد على املطلوب ما ذكره العالمة املرحوم الشيخ حممد حسني املظفر 

 .(3)يف كتابه: الشيعة واإلمامة، وتاريخ الشيعة

أسم  إن : )لعلك ختال(4)قال العالمة اخلبري عليه الرمحة يف تاريخ الشيعة

إال بعد عهد طويل من جميء اإلسالم   الشيعة مل خيتص بأولياء اهل البيت

وذلك عندما كثر أولياؤهم وانتشر يف البالد فانتحل هلم هذا االسم ليمتازوا 

ن سواهم، ولكنك لو استقريت احلديث النبوي لعلمت أن هذا )االسم( عّم

ر عند أول غرسة وإفراعه واالختصاص جاء مع االسالم يف يومه وكان فرعه املثم

 ولدريت أن صاحب الشريعة هو واضع هذا االسم. 

أمامك لتستنطقها عن وهذه لوامع من حديثه أضعها  ثم قال عليه الرمحة:

 .ذلك االختصاص

قال املؤلف: وذكر عليه الرمحة أخبارًا عديدة يف فضائل الشيعة ومنزلتهم 

 يف ضمن األحاديث اآلتية يف حملها، عند اهلل تعاىل وحنن نذكرها إن شاء اهلل تعاىل

 هذا ما ذكره عليه الرمحة والرضوان يف كتابه تاريخ الشيعة.

                                                           

  مار وغريهم من حزب عليعند مراجعة أحوال الصحابة كسلمان وأبي ذر واملقداد وع :( أي0)

 وأنصاره يف احلروب الثالث وهم يزيدون على مائة بل أكثر.

 .10/ص 1ج (1)

 .هـ0351ط النجف األشرف سنة  (3)

 .4( ص4)
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وما ذكره يف كتابه: )الشيعة واإلمامة( فإليك نصه وقد ذكر ذلك بعد ان ذكر 

ل والكالم والفقه وغري ذلك معنى الشيعة يف اللغة والتاريخ ويف كتب امللل والنح

يرتاب فيما قلناه عن كلمة الشيعة لنزيد يف التدليل عليه  ال أخال أن أحدًاقال: 

 . مال منهاونشخص هاتيك الكتب احلاكية ومواضيع االستع

 استعمالثم قال: إمنا الشأن يف أن التشيع متى نبغ وابتدأ ومن الذي ابتدأ يف 

 هذه اللفظة يف أولئك األولياء. 

تعيني ذلك الزمن وذلك نتباهة أن اقال: وتبدأ بـقد حيسب الغافل األول 

املستعمل قد يصعب على الباحث املستقرئ ولكن بعد الوقوف على ما جاء عن 

يا علي إنك ستقدم على اهلل قوله يف حديث: سيد الرسل عليه وآله السالم من 

 احلديث.  .وشيعتك راضني مرضيني

ثم ذكر أحاديث أخرى، فقال: بعد الوقوف على األحاديث الواردة يف حق 

عة عرفنا أن الذي خص هذه اللفظة بأولياء أمري املؤمنني وبنيه بعد عمومها الشي

أيضًا أن هلؤالء  لكل تابع ونصري. وهو صاحب الرسالة أبو العرتة ومنه تعرف

هذه األحاديث ما جاءت مستغربة عند  ، ألنالعرتة شيعة وأولياء من ذلك اليوم

ألوه مستفسرين عن أولئك أصحابه عند استماعها منه ولو استغربها الناس لس

الشيعة وكيف يستغربونها وكان بني ظهرانيهم أناس يعرفون بالشيعة أمثال 

 .وأبي ذر واملقداد وعمار، وغريهمسلمان 

هو الذي كون الفرقة وجعل ألهل البيت   إذن فإن رسول اهلل ثم قال:

)قال  أولياء وشيعة حلثه على إتباعهم واالعتصام بهم وتبشريهم حبسن املنقلب

وحده الداعي لوالء العرتة، بل القران   عليه الرمحة(: وما كان رسول اهلل

إِنَّمَا ]الكريم يعاضده فقد دعا إىل التمسك بهم يف عدة آيات أمثال قوله تعاىل: 
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وقوله تعاىل:  ،(0)[اةَ وَهُمْ رَاكِعُونَوَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَ

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم ]وقوله تعاىل:  ،(1)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى]

وآية  ،(4)[أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ]، وقوله تعاىل: (3)[مَّسْئُولُونَ

 املباهلة وآية التطهري وغريهما. 

: وإن للشيعة فرقًا إندرست سوى قليل منها، وقد استطردها  ثم قال

 النوخبيت يف كتابه فرق الشيعة. 

: ونسب بعض املؤلفني يف الكالم وامللل والنحل لبعض تلك الفرق  ثم قال

لة الشيعة عامة مقاالت ظاهرة يف الشذوذ فاستهدف بعض الكتبة قصدًا أو غف

فرماها بذلك الشذوذ مع جالء احلال واختالف الفرق وجرى اخللف على سنن 

السلف.  وهل خفي على هؤالء أن الشيعة فرق ولكل الفرق آراء وأقوال، أليس 

 من احليف أن تنسب للجميع آراء أولئك الشذاذ. 

خاصة وهم : وحنن ال نريد من الشيعة فيما كتبنا عنهم إال اإلمامية  ثم قال

 ( الذين قالوا بإمامة االثين عشر من أبي احلسن )أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

( وهم اليوم جل الشيعة وأهل الرأي Aإىل ابن احلسن )احلجة املنتظر املهدي

 والتأليف والزعامة الدينية يف أقطار الشيعة. 

 نهتم للجواب عنه. وال يتجه على اإلمامية نقد أولئك الكتاب للشيعة ل : ثم قال

ولو استطردت بعض كتب األوائل )من أهل السنة( يف الفرق  : ثم قال

                                                           

 .55 /( املائدة0)

 .13 /( الشورى1)

 .14 /( الصافات3)
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والكالم واملقاالت وبعض كتب األواخر فيما تكتبه عن الشيعة، وعلى ذلك الوتر 

ضرب األواخر، )فقال وأقول(: إذن قرت عيون من نصب العداء هلذه الفرقة 

ها عن الوقوف أمام اإلسالم لتدرا عنه املسلمة املسكينة اليت أشغلها احلرب بين

الغوائل ومتثله للعامل كما يستحقه ويدعو إليه كتابه فإن اإلسالم مل يكن دينًا يدعو 

 اىل األخرة فحسب بل يريد من بنيه أن جيمعوا بني السعادة يف احلياتني.

 قال املؤلف: فلنختم املقدمة بإذن اهلل تعاىل ونكتف يف اثبات معنى الشيعة مبا

تقدم من أقوال أهل اللغة والتاريخ وعلماء الفريقني الشيعة والسنة، ونشرع حبول 

اهلل تعاىل باألحاديث املروية يف الشيعة والتشيع املستخرجة يف كتب أخواننا علماء 

السنة، ونذكر تلك األحاديث يف فصول على حدة ليعلم أن احلديث من أي كتاب 

يعيننا يف نشر احلق والصواب إنه على ما يشاء  وأي عامل رواه ونسأل اهلل تعاىل أن

  قدير.

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 

 يف ذكر بعض االحاديث اليت اخرجها ابن حجر

 (*)يف احوال الشيعة بالصواعق احملرقة

  

                                                           

هـ 794ـ، واملتوفى سنة ه717( شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي االنصاري املولود سنة *)

 هـ.0318وكتابه الصواعق احملرقة معروف، طبع مصر سنة 



 

  



 

 

 

 

( أخرج بسنده أمحد بن حنبل يف (0))الصواعق احملرقة ول:احلديث األ

نك معي يف اجلنة واحلسن واحلسني أما ترضى ألعلي: قال   املناقب أنه

، ويف وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أمياننا ومشائلنا

أخرج احلديث مع اختالف ال يغري املعنى ثم قال: أخرجه  (1)رشفة الصادي

 أمحد يف املناقب.

قال لعلي:  انه (4)، قال: اخرج الطرباني(3)وفيه أيضًا احلديث الثاني:

أربعة يدخلون أنا وأنت واحلسن واحلسني وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا  أول

  خلف ذريتنا وشيعتنا... عن امياننا ومشائلنا.

للحديث وصحته(: ما صح عن  :قال املؤلف: قال ابن حجر يشهد له )أي

ابن عباس أن اهلل يرفع ذرية املؤمن معه يف درجته وان كانوا دونه يف العمل ثم 

 اآلية. (5)[ذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُموَالَّ]قرأ: 

                                                           

 .78( ص0)

 .81( ص1)

 .78( ص3)

( للطرباني معاجم ثالثة: كبري ومجيع احاديثه صحيحة ووسيط وصغري وقد أخرج حديثا مبعناه 4)

 وفيه زيادة يف معجمه الكبري فاحلديث صحيح على اصطالح القوم.

 .10 /( الطور5)
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يا قال:   أخرج الديلمي، بسنده انه، قال (0)يف الصواعق احلديث الثالث:

علي ان اهلل قد غفر لك ولذريتك ولولدك وألهلك ولشيعتك وحمليب شيعتك 

 فأبشر، فانك األنزع البطني.

وغريها ثم تكلم  (1)الصواعققال املؤلف: أخرج ابن حجر هذا احلديث يف 

وعند  (3)بكالم كذب به نفسه ونسي ما ذكره يف تطهري اجلنان بهامش الصواعق

االيرانيني مثل مشهور بالفارسية: )دروغ كو حافظة ندارد( هذا وقد أخرج 

وقال: )وألهلك وشيعتك( وقال: أخرجه الديلمي  (4)احلديث يف رشفة الصادي

 يف مسنده.

أخرج حديثًا وزاد فيه من عند نفسه ما احب  (5)الصواعق يف احلديث الرابع:

يا علي أنت وشيعتك تردون على احلوض رواء مرويني ومنت احلديث هذا: 

  مبيضة وجوهكم وان عدوك يريدون علي احلوض  ظماء مقمحني.

 بال زيادة. (78ص)يف  قال املؤلف: ومما يدل على أنه زاد يف احلديث ذكره احلديث

إِنَّ ]اآلية احلادية عشرة قوله تعاىل:  :قال (6)وفيه أيضًا س:احلديث اخلام

أخرج احلافظ مجال الدين  ،(9)[الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

                                                           

 .78( ص0)

 .044( ص1)

 .16( ص3)

 .80( ص4)

 .014( ص5)

 .77( ص6)

 .9 /سورة البينة (9)
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هو أنت لعلي:   هذه اآلية ملا نزلت قالأن   الزرندي عن ابن عباس

القيامة راضني مرضيني ويأتي عدوك غضابًا  وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم

  مقمحني.

  ومن عدوي؟:  قال علي

من تربأ منك ولعنك، وخري السابقني إىل ظل العرش يوم القيامة :   قال

  طوبى هلم.

  ومن هم يا رسول اهلل؟:  قال

 شيعتك يا علي وحمبوك.:  قال

يا أبا احلسن قال:   اخرج الدار قطين أنه (0)وفيه أيضًا احلديث السادس:

 احلديث وله تتمة لسنا بصددها. ...أما أنت وشيعتك يف اجلنة

، قالت: ¼ وفيه أيضًا قال: أخرج الدار قطين  عن أم سلمة احلديث السابع:

:  ، فقال النيبÄ عندي فأتته فاطمة فتبعها علي  كانت ليليت وكان النيب

 مة لسنا بصددها.احلديث، وله تت ...يا علي أنت وأصحابك يف اجلنة

أخرج الطرباني: أن عليًا أتى يوم البصرة بذهب  (1)وفيه أيضًا احلديث الثامن:

وفضة فقال: أبيضًا وأصفرًا غّري غريي غّري أهل الشام غدًا إذا ظهروا عليك 

فشق قوله ذلك على الناس فذكر ذلك له فأذن يف الناس فدخلوا عليه فقال: ان 

قدم على اهلل وشيعتك راضني مرضيني ويقدم يا علي إنك ستقال:   خليلي

 يريهم اإلقماح. . ثم مجع على يده إىل عنقهعليه عدوك غضابًا مقمحني

                                                           

 .77( ص0)

 .74( ص1)
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قال املؤلف: ال خيفى على أهل العلم أن ابن حجر قبل ذكر احلديث وبعده 

 واالطالعصدرت منه أمور ال تناسب أهل العلم والفضل سيما من يدعي الفهم 

 لل والنحل.على التاريخ وكتب امل

حيث قال ما  (0)نسي ما قدمت يداه يف كتابه تطهري اجلنان األمر األول:

مضمونه: )إن احلديث الضعيف يؤخذ به يف باب الفضائل( هذا على فرض 

 صدق دعواه أن احلديث ضعيف.

 :أنه أدعى ماال يرتضيه أحد وذلك حيث قال ما هذا لفظه األمر الثاني:

م أهل السنة( فلقائل أن يقول له: إن يف العرف )ه  )وشيعته( أي شيعة علي

وبنيه، فأي فرد من أفراد السنة   واللغة احلاضرة هم أتباع علي بن ابي طالب

أليست السنة هم أتباع أبي حنيفة والشافعي  يتبع عليًا وبنيه يف دينه ودنياه؟

وإن كنت يف شك يف ذلك فهذه كتب فقهاء أهل  ؟!ومالك وامحد بن حنبل

اإلمجاعيات واخلالفيات وكلها تذكر فتاوى العلماء األربعة عندهم وإذا  السنة

ستطرادًا ومل يعملوا بها، واسأل أحد ذكروها ا  ذكروا فتوى أهل البيت

وبنيه األئمة املعصومني حسبًا ونسبًا وأحوااًل   علمائهم فهل يعرفون عليًا

يعرفون مواليدهم أو هل  ؟وأقوااًل أو هل يعرفون أمسائهم وأمساء أباءهم

أو هل يعرفون أنهم أهل  ؟أو هل يعرفون فتاويهم يف احلالل واحلرام ؟ووفياتهم

فإن كان  ؟وأن هلم أقوااًل خاصة غري أقوال علمائهم األربعة أو غريهم ؟الفتوى

أهل السنة هم شيعة علي وأوالده وأتباعه وحمبوه فهل هم يفرحون لفرحهم 

 ًا على حبهم هلم وبغضهم ألعدائهم. وحيزنون حلزنهم ليكون ذلك شاهد
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إنهم أخوان : (0)يعة أمرًا غريبًا فقالهو أنه نسب إىل الش األمر الثالث:

الشياطني وأعداء الدين وسفهاء العقول وخمالفو الفروع واالصول ومنتحلو 

فهم ليسوا بشيعة أهل البيت وامنا هم شيعة إبليس اللعني  ــإىل أن قال: ــالضالل 

  .اخل... نينائه املتمردين فعليهم لعنة اهلل ومالئكته والناس امجعوخلفاء أب

وقد تكلم بكالم ال يناسب أهل العلم والفضل وحيق للشيعي احملب لعلي 

أن يقول البن حجر ومن حذا حذوه:   وبنيه والتابع يف أقواله وأفعاله هلم

هل  ،التاريخاملدعي للعلم باألخبار والتفسري والفقه و ،أيها العامل الفاضل

وهل  ؟!املعروفون بالشيعة االمامية االثين عشرية هلم قرآن أخر غري قرآنكمهؤالء 

وال يشهدون الشهادتني: الشهادة بالوحدانية والشهادة برسالة  ؟!قبلتهم غري قبلتكم

فال بد له أن يعرتف بذلك وال ميكنه اإلنكار وعليه فكيف يكونون  ؟!  حممد

السنة شيعة علي!! ما هلم كيف حيكمون الشيعي الذي شيعة إبليس ويكون أهل 

والسين  ؟!شيعة إبليس  يف مجيع حركاته وسكناته تابع حملمد وآل حممد

؟!!   ل حممدآالذي ال يعرف آل حممد وال يتابعه يف حركاته وسكناته شيعة 

 ان هذا لبهتان عظيم.

خلق قط خبلق قال ابن حجر يف مجلة ما قال: فكيف يزعم حمبة قوم من مل يت

من أخالقهم وعمل يف عمره بقول من أقواهلم وال تأسى يف دهره بفعل من 

أفعاهلم وال تأهل لفهم شيء من أحواهلم إىل أخر كالمه الذي هو خالف 

 اإلنصاف والوجدان.

حجر وأضرابه: قال املؤلف: للشيعي اإلمامي االثين عشري أن يقول البن 

 وأصول وفقه، املطبوع منه واملخطوطهذه كتب اإلمامية من تفسري وحديث 
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فإن   فأنظروها بعني اإلنصاف فهل ترون فيها إاّل أقوال حممد وآل حممد واله

وفعله وتقريره، وكذلك   الشيعة اإلمامية ال يأخذون إال بقول النيب حممد

، وذلك ألن ما عندهم  االحد عشربقول وفعل وتقرير أوالده االئمة 

إني تارك فيكم ه إليهم وأودعه عندهم ولذلك قال: )سلم  مأخوذ من النيب

( الثقلني كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت ما أن متسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدًا

ليت شعري مباذا جييب ابن حجر لو سئل ملاذا نسبت إىل ما يزيد من مائة مليون 

 من املسلمني ما نسبت.

عن علي: شكوت إىل قال: ويف حديث  (0)يف الصواعق احلديث التاسع:

أما ترضى أن تكون رابع أربعة، أول من حسد الناس فقال لي:   رسول اهلل

يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني وأزواجنا عن أمياننا ومشائلنا وذرياتنا 

 خلف أزواجنا.

قال املؤلف: ال خيفى على أهل العلم أن ابن حجر يف هذا املورد نسي قوله 

ضًا وأدعى إىل ما يوافقه ذو وجدان، فقال: احلديث ضعيف يف تطهري اجلنان أي

ألن الطرباني أخرجه يف معجمه الكبري، وقال:  ،مع أن احلديث ليس بضعيف

مجيع ما هذا ما املعجم أخبار صحيحة وعلماء السنة تتبع أقواله وتصحح كل 

حديث صححه هذا أواًل وثانيًا: أسقط من احلديث لفظة: )شيعتنا( ولكن نسي 

له فذكر احلديث مع لفظة )شيعتنا( وقال ما هذا لفظه: احلديث الثاني: أخرج فع

أول أربعة يدخلون اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني قال لعلي:   الطرباني انه

، وقد وذرياتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرياتنا وشيعتنا عن أمياننا ومشائلنا

 .تقدم نقله ولكن ذكرناه هنا شاهدًا لكالمنا
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قال املؤلف: يظهر للمتتبع ان ابن حجر أو من روى عنهم احلديث املتقدم 

عالوة على إسقاط بعض ألفاظ احلديث حرفوه وقدموا أو اخروا ألفاظه ويدل 

على ذلك أن اخلوارزمي احلنفي أخرج احلديث بدون إسقاط وحتريف وتغيري، 

وف مبقتل وإليك لفظ احلديث بدون سنده وسنذكره مسندًا يف بابه املعر

يا علي أول :  : قال رسول اهللما نصه عن أبي رافع أنه قال (0)اخلوارزمي

من يدخلون اجلنة أربعة أنا وأنت واحلسن واحلسني وذرياتنا خلف ظهورنا 

 وشيعتنا عن أمياننا ومشائلنا.
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بإسناده عن حممد بن شاذان هذا  (0)يف مناقب اخلوارزمي احلديث األول:

حدثين أبو عبد اهلل بن حممد بن ايوب، عن علي بن حممد بن عنبسة )عيينة( بن 

رويدة عن بكر بن أمحد وحدثين أمحد بن حممد اجلراح قال: حدثين امحد بن 

مد بن علي عن أبيه، قال: حدثين الفضل األهوازي حدثنا بكر بن أمحد عن حم

موسى بن جعفر عن أبيه عن حممد بن علي عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها 

  ، قال: حدثنا أمري املؤمنني علي بن أبي طالب وعمها احلسن بن علي

ملا أدخلت اجلنة رأيت فيها شجرة حتمل احللي :  قال: قال رسول اهلل

ويف أعالها الرضوان، قلت: يا جربائيل أسفلها خيل بلق وأوسطها حور عني 

 ملن هذه الشجرة؟ 

ة ي بن ابي طالب إذ أمر اهلل اخلليفقال: هذه البن عمك أمري املؤمنني عل

حتى ينتهي بهم إىل هذه الشجرة   بالدخول إىل اجلنة يؤتى بشيعة علي

فيلبسون احللي واحللل ويركبون اخليل البلق وينادي مناد هؤالء شيعة علي 

 وا يف الدنيا على األذى فحبوا اليوم(.صرب
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يف كتاب  (0)قال املؤلف: أخرج احلديث السيد هاشم البحراني يف غاية املرام 

 (1) ابن شاذان بسند أخر، وذكره اخلوارزمي يف تارخيه املسمى مبقتل احلسني

 )هؤالء شيعة علي صربوا يف الدنيا على االذى فحبوا اليوم(.  :وقال يف أخره

: )أخربنا سيد احلفاظ شهر دار بن شريويه بن (3): وفيه أيضًاالثاني احلديث

عبدوس بن عبد اهلل بن  شهردار الديلمي فيما كتب إلي من همذان، أخربني

عبدوس اهلمداني كتابة، حدثين الشيخ ابو احلسن حممد بن أمحد البزاز ببغداد، 

، حدثين أبو حدثين القاضي أبو عبد اهلل احلسن بن هارون بن حممد الضيب

العباس أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ أن حممد بن أمحد الغطريف حدثين 

قال: حدثين إبراهيم بن أنس األنصاري، حدثين إبراهيم بن جعفر بن عبد 

  الرمحن بن حممد بن مسلمة عن ابي الزبري عن جابر ، قال: كنا عند النيب

أتاكم أخي، ثم التفت : قد  فقال رسول اهلل  فأقبل علي بن أبي طالب

إىل الكعبة فضربها بيده )فقبضها بيده خ ل( ثم قال: والذي نفسي بيده أن هذا 

: إنه أولكم إميانًا معي وأوفاكم  وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، ثم قال

بعهد اهلل تعاىل، وأقومكم بأمر اهلل، وأعدلكم يف الرعية، وأقسمكم بالسوية، 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ]ة، قال: ويف ذلك الوقت نزلت فيه: وأعظمكم عند اهلل مزي

 .(4)[الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

قال املؤلف: أخرج جالل الدين السيوطي الشافعي حديثًا مبعناه يف الدر 
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، ومنهم عند تفسري اآلية املباركة وذكره غريه من املفسرين واحملدثني (0)املنثور

، والشيخ سليمان القندوزي يف ينابيع (1)الكنجي الشافعي يف كتابه كفاية الطالب

 ، وسنذكر الفاظ اجلميع يف بابه إن شاء اهلل تعاىل.(3)املودة

شهردار هذا إجازة ،  : )اخربنيقال (4)مناقب اخلوارزمي احلديث الثالث:

حممد بن سهل حدثين  (5)أخربني عبدوس هذا كتابة، حدثين الشيخ أبو الفرج

أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن بركان، حدثين زكريا بن جغاتي ابو القاسم 

حدثين احلسن بن موسى بن حممد بن  (6)ببغداد، حدثنا حممد بن زكريا الغالبي

عباد اجلزار، حدثين عبد الرمحن بن قاسم اهلمداني، حدثين ابو حامت حممد بن 

خلالص احلسن بن علي بن حممد بن موسى بن حممد الطالقاني أبو مسلم عن ا

جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن ابي طالب عن الناصح علي بن 

علي بن ابي  حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن

بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني طالب عن الثقة حممد 

، عن الرضا علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن بن علي بن ابي طالب

احلسني بن علي بن ابي طالب عن االمني موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن 

احلسني بن علي بن ابي طالب عن الصادق جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 

علي بن ابي طالب عن الباقر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن ابي طالب عن 
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لزكي زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن ابي طالب عن الرب احلسني بن ا

علي بن ابي طالب عن املرتضى امري املؤمنني علي بن ابي طالب عن املصطفى 

حممد االمني سيد األولني واألخرين صلى اهلل عليهم أمجعني، انه قال لعلي بن 

  فإنها تكلمك؟ كلم الشمس:  ابي طالب

 .(0)السالم عليك أيتها العبدة الصاحلة املطيعة هلل:  قال علي

وعليك السالم يا أمري املؤمنني وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني، فقالت الشمس: 

ثم   أول من تنشق عنه االرض حممد ،أنت وشيعتك يف اجلنة، يا علي ،يا علي

قال: . يكسى حممد ثم أنتوأول من  ،ثم أنت   أنت، وأول من حييى حممد

يا وقال:   ( ساجدًا وعيناه تذرفان بالدموع فانكب عليه النيب فانكب )علي

 (.أخي وحبييب أرفع رأسك فقد باهى اهلل بك أهل سبع مساوات

مع  (1) قال املؤلف: أخرج احلديث اخلوارزمي يف كتابه مقتل احلسني

هذا وقد ذكر اختالف يف سند احلديث ومتنه وسنذكره ان شاء اهلل تعاىل يف حمله، 

احلديث يف ينابيع املودة نقاًل من فرائد السمطني، وموفق بن أمحد اخلوارزمي مع 

: (3)اختالف يف املنت والسند، وقد أخرج السيد هاشم البحراني يف غاية املرام

ونقل من كتب السنة ثالثة أحاديث من اخلوارزمي، وفرائد السمطني، ومناقب 

اشوب من طرق أهل السنة بأسانيدهم عن  ابن شهر اشوب وقد رواه ابن شهر

سلمان وأبي ذر وابن عباس وعلي بن ابي طالب سالم اهلل عليهم مع اختالف يف 

املنت يف املوضوع، وقد أخرج السيد ستة أحاديث من كتب اإلمامية يف تكلم أمري 
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ويف احلديث السادس   مع الشمس وجوابها له وتكلمها معه  املؤمنني

  عليه الرمحة أن الشمس تكلمت مع علي أمري املؤمنني املروي عن جابر

سبع مرات، ومن مجلة األحاديث الستة حديث نقله من كشف الغمة لالربلي 

  عن آبائه عن النيب  عليه الرمحة أخرجه بسنده عن أبي احلسن الثالث

 ولفظه ولفظ اخلوارزمي سواء.

سيد احلفاظ أبو منصور  : )أخربنيقال (0)مناقب اخلوارزمي احلديث الرابع:

شهردار بن شريوي بن شهردار الديلمي فيما كتب إلي من همذان، أخربني أبو 

الفتح عبدوس بن عبد اهلل بن عبدوس اهلمداني كتابه حدثين الشيخ أبو طاهر 

حدثنا   احلسني بن علي بن مسلمة رضي اهلل عنه عن مسند زيد بن علي

مد بن سهل، حدثنا حممد بن عبد اهلل الفضل بن عباس، حدثنا أبو عبد اهلل حم

البلوي، حدثنا إبراهيم ابن عبيد اهلل بن العال، حدثين أبي عن زيد بن علي بن 

  احلسني بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب

علي لوال أن تقول فيك طوائف  يارب: يفتحت خيوم   قال: قال رسول اهلل

ارى يف عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقااًل ال متر مبأل من أميت ما قالت النص

من املسلمني إال وأخذوا من تراب رجليك )إال وأخذوا من تراب نعلك خ ل( 

وفضل طهورك يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مين وأنا منك ترثين 

وأرثك أنت مين )تكون مين خ ل ( مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب 

ت تؤدي ديين وتقاتل على سنيت وأنت يف اآلخرة أقرب الناس مين بعدي، أن

وإنك غدًا على احلوض خليفيت تذود عنه املنافقني وإنك أول من يرد علي 

احلوض وإنك أول داخل يدخل اجلنة )أول من يدخل اجلنة خ ل( من أميت وإن 
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شيعتك على منابر من نور رواء مرويني مبيضة وجوههم حولي أشفع هلم 

ونون غدًا يف اجلنة جرياني، وإن عدوك غدًا ظماء مظمئني مسودة فيك

وجوههم مقمحني، يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، وعالنيتك 

عالنييت وسريرة صدرك كسريرة صدري وأنت باب علمي، وإن ولدك ولدي 

وحلمك حلمي ودمك دمي، وإن احلق معك واحلق على لسانك )يف لسانك خ 

يف قلبك وبني عينيك، واإلميان خمالط حلمك ودمك ل( ما نطقت فهو احلق و

كما خالط حلمي ودمي، وان اهلل عز وجل أمرني أن أبشرك أنت وعرتتك 

وحمبك يف اجلنة وإن عدوك يف النار، يا علي: ال يرد على احلوض مبغض لك 

: فخررت ساجدا هلل تعاىل  وال يغيب عنه حمب لك. قال: قال علي

لي من اإلسالم والقرآن وحببين إىل خامت النبيني ومحدته على ما أنعم به ع

 . نيوسيد واملرسل

مع نقص وتغيري أيضًا، وأخرجه  (0)قال املؤلف: أخرج اخلوارزمي هذا احلديث

 (3) ، وأخرجه اخلوارزمي يف كتاب مقتل احلسني(1)أيضًا يف كفاية الطالب

ولعله نسي أنه أخرجه خمتصرًا واهلل والراسخون يف العلم يعلمون ملاذا فعل ذلك، 

كاماًل يف أول املناقب، ونسي أمرًا أخر وهو أنه جعله يف املورد الثاني من املراسيل 

مع أنه ذكره مسندًا قبل ذلك، ويف احلديث الثاني زيادات ال توجد يف احلديث 

ختالف ااألول، هذا وقد أخرجه الشيخ سليمان يف ينابيع املودة وفيه زيادات و

إن شاء اهلل تعاىل لفظ الشيخ سليمان يف حمله، وقد أخرج احلديث الفاظ. وسنذكر 
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تأسيًا بسلفه، وال خيفى على أهل الفضل  االختصارعلى حنو  (0)يف جممع الزوائد

والعلم أن أغلب مضامني هذا احلديث الشريف قد ورد فيه أحاديث عديدة من 

 وإليك بعضها  تدل على صحة صدوره من الرسول األكرم  النيب

وال يعرتيك شك بتشكيك اجلاهلني   ليطمئن قلبك أيها احملب لعلي وبنيه

 . بفضائل آل حممد
 

 )حسبك أن تكون مين وأنا منك(:  قوله

 أنت مين وأنا منك.: قال لعلي   ،أخرج بسنده أنه(1)صحيح البخاري

أخرج بسنده من كتب عديدة كمسند أمحد، وجامع : (3)ويف كنز العمال

 : سنن النسائي، وسنن ابن ماجة، عن حبشي بن جنادة قال: قالالرتمذي، و

ذكر (4)ويف ينابيع املودة علي مين وأنا من علي ال يؤدي عين إال أنا أو علي،

احلديث وقال: أخرجه احلاكم والطرباني يف األوسط عن أم سلمة، وفيه 

 (.6186( واحلديث )6180أخرج احلديث املتقدم وهو احلديث ) :(5)أيضًا

واستعملين على اليمن   : دعاني رسول اهللوهذا لفظه: عن علي قال

فقلت له يا رسول اهلل إني شاب حديث السن وال علم لي بالقضاء فضرب 

يف صدري مرتني أو قال ثالثًا وهو يقول: )اللهم أهد قلبه وثبت   رسول اهلل

 هذا احلديث ليس يف الكتاب. لسانه(، فكأمنا كل علم عندي،

                                                           

 .093/ص 7( ج0)

 .385هـ، ص0191( طبع اهلند سنة 1)

 .053/ص 6( ج3)

 .085( ص4)

 .411ــ  377/ص 6( ج5)
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  :عن عمران بن حصني ما مضمونه انه اشتكوا من أمري املؤمنني(0)ضًاوفيه أي

تريدون من علي،  مافغضب حتى ظهر الغضب يف وجهه فقال:   عند النيب

)ش وابن جرير( وصححه، ويف  ولي كل مؤمن بعديعلي مين وأنا منه، وعلي 

نا من علي مين وأ:  عن عمران بن حصني قال: قال رسول اهلل :(1)كنز العمال

 علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي.

من مسند رافع  :(3)قال املؤلف: ذكر احلديث وقال وهو صحيح، وفيه أيضًا

قال جربيل: يا رسول  ،األلوية ل علي يوم أحد أصحاَبَتبن خديج قال: ملا َق

قال جربيل: وأنا  إنه مين وأنا منه،:  اهلل أن هذه هلي املواساة فقال النيب

 اهلل. من املعجم الكبري للطرباني.منكما يا رسول 

:أخرج عن عمران بن حصني انه قال: قال رسل (4)ويف كنز العمال 

 .إن عليًا مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن: اهلل

ال تقعوا يف علي فإنه :  من مسند أمحد، قال: قال :(5)ينابيع املودة 

 حمل احلاجة.، احلديث أخذنا منه مين وأنا منه وهو ولي ووصيي من بعدي

علي مين :  :عن عمران بن حصني قال: قال رسول اهلل(6)وفيه أيضًا

 ، رواه صاحب الفردوس.وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي

                                                           

 .السابق( املصدر 0)

 .054/ص 6( ج1)

 .6186/ احلديث 411/ص 6( ج3)

 .054/ص 6( ج4)

 .133( ص5)

 .134( ص6)
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:من مستدرك احلاكم ومن املعجم االوسط للطرباني عن (0)ويف ينابيع املودة

 يؤدي نا من علي والأو علي مين:  أم سلمة أنها قالت: قال رسول اهلل

 .عليو أنا أال إعين 

أخرج ثالثة أحاديث يف املوضوع حديثني  :(1)كفاية الطالب للكنجي الشافعي

لعلي إنه مين وأنا منه، وقول جربائيل وأنا   منها يف قضية أحد وقول النيب

منكما. عن أبي رافع وعن جابر. واحلديث الثالث: حديث حبشي بن جنادة 

ي املتقي يف كنز العمال، ثم قال اخرجه الطرباني يف املتقدم نقله ولفظه كلفظ عل

يف ترمجة حبشي بن جنادة السلولي بطرق شتى بزيادة لفظ، وهذا معجمه الكبري 

علي مين وأنا منه وال يؤدي يقول:   نصه قال حبشي: مسعت رسول اهلل

 . عين إال أنا أو علي

أنه   ن النيبأخر عن أبي بردة عن أبيه ع وأخرج الكنجي الشافعي حديثًا

، ثم قال احلديث حسن رواه ابن السماك يف اجلزء الرابع نا منهأعلي مين وقال: 

 من مسنده وأخرجه الطرباني يف معجمه الكبري بطرق شتى.

 

 : )أنت مين مبنزلة هارون من موسى(: قوله

هذا حديث مشهور ال ريب فيه أخرجه علماء الفريقني يف أسفار خاصة 

حبديث املنزلة وهو من مجلة األحاديث اليت كتب فيها مفصلة وهو معروف 

صاحب العبقات جملدًا ضخمًا   العالمة الكبري السيد حامد حسني اهلندي

العامة الواقعة بسامراء  A يوجد يف أغلب املكتبات ويف مكتبة االمام املهدي

                                                           

 .085( ص0)

 .043ــ  041( ص1)
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 ، هذا وقد أخرج البخاري وغريه من العلماء15/01احمللة الشرقية دار رقم 

ترضى أن تكون  أمالعلي: قال   ( اخرج بسنده انه(0)سنة )صحيح البخاريال

 .موسىمين مبنزلة هارون من 

:من صحيح مسلم، وجامع الرتمذي، وسنن ابن ماجة عن (1)كنز العمال

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة لعلي:   سعد وعن جابر قال: قال رسول اهلل

 .هارون من موسى إاّل أنه ال نيب بعدي

علي مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه قال:   بسنده أنه :(3)وفيه أيضًا

 . ال نيب بعدي

أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال   قال :(4)وفيه أيضًا

 .أنك لست بنيب أنه ال ينبغي لي أن أذهب إال وأنت خليقيت

ت عميس وعن مالك من املعجم الكبري للطرباني عن أمساء بن :(5)وفيه أيضًا

أما ترضى أن لعلي:   بن احلسن بن مالك أخرج حديثني فلفظ مالك أنه قال

 .تكون مين مبنزلة هارون من موسى

أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه قال يا علي:   ولفظ أمساء أنه

 .ال نيب بعدي

                                                           

 .386( ص0)

 .051/ص 6( ج1)

 .053/ص 6( ج3)

 .053( ص4)

 .054/ص 6( ج5)
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 :: )أنت تؤدي ديين...( لعلي  قوله

م أن لفظ هذا احلديث ومضمونه ورد يف ال خيفى على أهل الفضل والعل

أنه قال   :أخرج بسنده عنه(0)ضمن أحاديث كثرية، منها ما يف كنز العمال

يا علي أنت تغسل جثيت وتؤدي ديين وتواريين يف حفرتي وتفي وأنت لعلي: 

 .صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة

 .ينأنت تؤدي ديلعلي:   قال :(1)اجلامع الصغري للسيوطي الشافعي

علي ينجز عدتي ، وفيه أيضًا: علي يقضي ديين:  قال (3)كنوز احلقائق

 .ويقضي ديين

أخرج من املعجم الكبري للطرباني انه روى عن سلمان  :(4)كنز العمال

ن وصيي وموضع سري وخري من أترك قال: إ  احملمدي وعن أبي سعيد انه

 (.بعدي وينجز عدتي ويقضي ديين علي بن أبي طالب

ال  قال:  من املعجم الكبري للطرباني أخرج بسنده أنه :(5)أيضًاوفيه 

 . )عن حبشي بن جنادة( من املعجم الكبري للطرباني.يقضي ديين غريي أو علي

أخرج من مسند أمحد حديث سلمان املتقدم وفيه  :(6)ينابيع املودة

                                                           

 .055/ص 6( ج0)

 .56/ص 1ج (1)

 .11/ص 1من اجلامع الصغري: ج 11( بهامش: ص3)

 .054/ص 6( ج4)

 .055/ص 6( ج5)

 .130( ص6)
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وصيي  إنقال:   أخرج من مناقب أمحد بن حنبل عن أنس أنه :(0)أيضًا

 .بن ابي طالبرثي يقضي ديين وينجز موعدي علي ووا

من مسند عمر عن ابن عباس قال: قال عمر بن اخلطاب  :(1)كنز العمال

يقول يف علي   كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب فإني مسعت رسول اهلل

 ،مما طلعت عليه الشمس ثالث خصال ألن يكون لي واحدة منهن أحب إلّي

  ة بن اجلراح ونفر من أصحاب رسول اهللكنت أنا وأبو بكر وأبو عبيد

متكئ على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه، ثم   والنيب

أنت مين مبنزلة ، ثم قال: أنت يا علي أول املؤمنني إميانًا وأوهلم إسالمًاقال: 

رواه احلسن بن  هارون من موسى وكذب علّي من زعم أنه حيبين ويبغضك،

فاء، واحلاكم يف الكنى واأللقاب، والشريازي يف األلقاب، بدر فيما رواه اخلل

 وابن النجار.

قال املؤلف: إن حديث املنزلة حديث مشهور ألفت فيه مؤلفات خاصة 

 فراجعها ونكتفي مبا تقدم رعاية لالختصار.

قال: أخرج أمحد بن حنبل يف املناقب عن علي قال: طلبين  (3)يف الصواعق

قم فو اهلل ألرضينك أنت أخي وأبو برجله وقال: يف حائط فضربين   النيب

ولدي تقاتل على سنيت، من مات على عهدي فهو يف كنز اجلنة ومن مات على 

من واإلميان ما له باأل عهدك فقد قضى حنبه ومن مات حببك بعد موتك ختم اهلل

 .طلعت مشس أو غربت

                                                           

 .118( ص0)

 .375/ص 6( ج1)

 .99( ص3)
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 اختالفحنوه مع :حديثًا (0)قال املؤلف: أخرج الشيخ سليمان يف ينابيع املودة

خره: آوزيادة ويف  اختالفيف الصواعق مع :أخرج ما (1)يسري، ويف كنز العمال

قال  ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب مبا عمل يف اإلسالم.

 البوصريي: رواته ثقات.
 

: )وإنك غدًا على احلوض خليفيت تذود عنه املنافقني وإنك  قوله

 :أول من يرد على احلوض(

:بسنده عن (3)ملؤلف: جاء يف مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوريقال ا

أولكم ورودا على احلوض اولكم اسالمًا :  سلمان رضي اهلل عنه قال: قال

قال:   :عن سلمان انه(4)، ويف االستيعاب البن عبد الربعلي بن ابي طالب

ا إسالمًا علي احلوض أوهلأول هذه االمة ورودًا على نبيها عليه الصالة والسالم 

، ثم ذكر حديثني مبعنى احلديث املتقدم عن سلمان ويف ذخائر بن أبي طالب

 .:أخرج حديث سلمان حنو ما يف االستيعاب(5)العقبى

 حنو ما يف االستيعاب. أخرج حديث سلمان  :(6)ويف جممع الزوائد

 حنو ما يف االستيعاب.  أخرج احلديث عن سلمان :(9)ويف السرية احللبية

                                                           

 .63( ص0)

 .414/ص 6( ج1)

 .036/ص 3( ج3)

 .459/ص 1( ج4)

 .58ص (5)

 .011/ص 7ج( 6)

 .168/ص 0ج (9)
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ني مقيم إ يا فاطمةقال لفاطمة:   :أخرج بسنده أنه(0)ناقب اخلوارزميم

 أميت.عليًا على احلوض يسقي من عرف من  غدًا

:قال يف املناقب بسنده، عن أبي سعيد ابن عقيصا عن سيد (1)ينابيع املودة

يا علي أنت :  عن أبيه قال: قال رسول اهلل  الشهداء احلسني بن علي

بوا هذه أ ا املصطفى للنبوة وأنت اجملتبى لإلمامة، أنا وأنتأخي وأنا أخوك أن

 ،وليائيأولياؤك أو ،تباعيأتباعك أ ،بو ولديأو ،نت وصيي ووارثيأو ،مةاأل

 ،وصاحيب يف املقام احملمود ،نت صاحيب على احلوضأو ،عدائيأعداؤك أو

نت صاحب لوائي يف الدنيا، لقد سعد من أكما  ،خرةوصاحب لوائي يف األ

ن إو ،ىل اهلل مبحبتك وواليتكإن املالئكة لتتقرب إالك وشقي من عاداك، وتو

نت حجة اهلل على الناس أيا علي  ،رضأهل األكثر من أهل مودتك يف السماء أ

ومعصيتك  ،وطاعتك طاعيت ،نهيك نهيي ،مريأمرك أ ،قولك قولي ،بعدي

اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ  وَمَن يَتَوَلَّ]:أحزب اهلل( ثم قر وحزبي وحزبك حزبي ،معصييت

  .(3)[آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

  قال املؤلف: من الواضحات واملسلمات أن أمري املؤمنني علي ابن أبي طالب

 رسول اهلل ساقي احلوض وكان ذلك معروفًا عند الصحابة حسب ما مسعوه من

ال: يف املناقب عن مساك بن حرب عن سعيد بن :ق(4)كما ذكره يف ينابيع املودة 

رضي اهلل عنه  باس أسألك عن اختالف الناس يف عليجبري قال: قلت البن ع

                                                           

 .08/ الفصل  077( ص0)

 .013( ص1)

 .56/ املائدة( سورة 3)

 .011( ص4)
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قال: يا ابن جبري تسألين عن رجل كانت له ثالثة االف منقبة يف ليلة واحدة 

وهي ليلة القربة يف قليب بدر سلم عليه ثالثة االف من املالئكة من عند ربهم، 

وصاحب حوضه وصاحب لوائه يف احملشر    عن وصي رسول اهللوتسألين

والذي نفس عبد اهلل بن العباس بيده لو كانت حبار الدنيا مدادًا وأشجارها أقالمًا 

 وأهلها كتابًا فكتبوا مناقب علي بن ابي طالب وفضائله ما أحصوها.

مناقب اخلوارزمي أخرجا يف ضمن حديث مفصل :ويف (0)كنز العمال

 سألت ربي ان تسقي اميت من حوضي فأعطاني.قال:  انه

:أخرج بسنده عن عبد اهلل بن عباس قال: مسعت عمر بن (1)وفيه أيضًا

كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب فلقد رأيت من رسول اهلل فيه اخلطاب يقول: 

خصااًل ألن تكون لي واحدة منهن يف آل اخلطاب أحب إلي مما طلعت عليه 

بو بكر وأبو عبيدة يف نفر من أصحاب الرسول اهلل فانتهيت الشمس، كنت أنا وأ

فقال:   إىل باب أم سلمة وعلي قائم على الباب فقلنا: أردنا رسول اهلل

فثرنا إليه فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم   خيرج إليكم فخرج رسول اهلل

، ضرب بيده على منكبه ثم قال: إنك خماصم ختاصم، أنت أول املؤمنني إميانًا

وأعلمهم بأيام اهلل واوفاهم بعهده وأقسمهم بالسوية، وأوفاهم بالرعية 

وأعظمهم رزية، وأنت عاضدي وغاسلي ودافين واملتقدم إىل كل شديدة 

 وكريهة ولن ترجع بعدي كافرًا، وأنت تتقدمين بلواء احلمد وتذود عن حوضي.

بسطة يف و  ثم قال ابن عباس من نفسه : ولقد فاز علي بصهر رسول اهلل

 بالتنزيل وفقهًا للتأويل ونياًل للقران. للماعون وعلمًا العشرية وبذاًل

                                                           

 .411/ ص6( ج0)

 .61/ص 05، ج373/ص 6( ج1)
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قال املؤلف: من رواة احلديث احلسن بن عبيد اهلل وهو من الثقات عند ابن 

معني وأبي حامت والنسائي وذكره ابن حبان يف الثقات وقال الساجي: إنه 

 .(0)صدوق، وقال حييى بن سعيد إنه ثقة وصدوق

 (4)له أيضًا  ، ويف مقتل احلسني(3)، واملناقب للخوارزمي(1)ية الطالبكفا

يا علي انك على قال:   ويف غريها ويف فرائد السمطني ما مضمونه انه

 احلوض خليفيت تذود عنه املنافقني.
 

 : )إنك أول داخل يدخل اجلنة من أميت(: قوله

   علي بن أبي طالبقال املؤلف: وردت أحاديث عديدة يف أن أمري املؤمنني

وقد تقدم ما   أول من يدخل اجلنة وحده أو مع النيب وفاطمة واحلسن واحلسني

قال   ، وفيه أنه(5)احلديث الثاني الذي تقدم نقله من الصواعقيفيد ذلك وهو 

 احلديث. .أول أربعة يدخلون اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني: لعلي
 

 مك سلمي...(:: )يا علي حربك حربي وسل قوله

قال لعلي   يروي بسنده عن زيد بن أرقم ان رسول اهلل (6)كفاية الطالب

 ( ثم قال:أنا حرب ملن حاربتم، وسلم ملن ساملتموفاطمة واحلسن واحلسني: )

 هكذا رواه الرتمذي يف جامعة.
                                                           

 هـ.0315حيدر آباد سنة  طبع  171/ص1( تهذيب التهذيب :ج0)

 .035( ص1)

 .97( ص3)

 .45/ص 0( ج4)
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:اخرج من الرتمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم أن رسول (0)الصواعق

 ب ملن حاربهم وسلم ملن ساملهم.أنا حر: قال اهلل

، ويف مسند 3985واحلديث  3981:اخرج مبعناه يف احلديث (1)كنوز العمال

 .(4)وكذلك يف ينابيع املودة ،أخرج حديثًا حنوه (3)أمحد
 

 : )وأنت باب علمي يا علي(: قوله

يف علم أمري   قال املؤلف: ال خيفى على أهل العلم ما ذكره الرسول األكرم

أصحابه أن مجيع ما علمه اهلل علمه البن عمه وزوج   وقد عرف  ننياملؤم

 ، وعرب عن علم أمري املؤمنني بتعبريات خمتلفة. ابنته ووصيه امري املؤمنني

، وهذا احلديث من أنا مدينة العلم وعلي بابهاقال:   منها: أنه

ه تأليفات في األحاديث الصحيحة املشهورة عند أهل السنة واإلمامية وقد ألفت

خاصة، مطبوعة وخمطوطة، ويكفيك أيها الطالب للحق مراجعة ما ذكرناه يف 

ومراجعات اخللفاء   مقدمة كتابنا الذي خرج منه ثالثة أجزاء وهو: علي

 . وسيمثل للطبع إن شاء اهلل وقد ذكرت هناك أحاديث عديدة يف علمه
 

 : )ان ولدك ولدي(: قوله

ن السيوطي الشافعي يف كتابه مجع اجلوامع قال املؤلف: أخرج جالل الدي
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وهو ما يرويه علي املتقي احلنفي ومساه )كنز العمال( وأخرج يف غريه من كتبه 

 . ولد النيب  أحاديث عديدة تثبت أن ولد علي

وهو كتاب الفه السيوطي ومجع فيه ما  (0)ويف إحياء امليت بفضائل أهل البيت

 . هل البيتيزيد على ستني حديثًا يف فضائل أ

كل :  رسول اهللمنها: ما رواه بسنده عن عمر بن اخلطاب قال: قال 

 ، ثمبين أنثى فإن عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة فإني عصبتهم فأنا أبوهم

 روى احاديث عديدة غريها يف املوضوع عن جابر وفيه زيادة.

 أخرج مبعناه عن جابر وفيه زيادة. (1)ويف كنز العمال
 

 : )حلمك حلمي ودمك دمي(: لعلي  قوله

قال املؤلف: ورد مضمون هذه الكلمات يف ضمن أحاديث خاصة رواها 

 علماء السنة الثقات.

:أخرج بسنده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس (3)منها: ما يف كفاية الطالب

هذا علي بن أبي طالب حلمه من حلمي سلمة: ألم  قال: قال رسول اهلل 

مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي، يا أم  ودمه من دمي وهو

سلمة هذا علي أمري املؤمنني وسيد املسلمني ووعاء علمي ووصيي وبابي الذي 

أوتى منه، أخي يف الدنيا ويف األخرة ومعي يف املقام األعلى يقتل القاسطني 

 والناكثني واملارقني.
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وارزمي احلنفي عن حييى وعن قال: أخرج موفق بن أمحد اخل (0)ينابيع املودة

هذا علي حلمه حلمي، ودمه :  اهللجماهد هما عن ابن عباس قال: قال رسول 

، ثم ذكر بقية احلديث دمي وهو مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

 املتقدم نقله من كفاية الطالب يف ضمن حديث أخر مع اختالف يسري.

ديدة مبعنى احلديث املتقدم ويف حديث منها :أخرج أحاديث ع(1)كنز العمال

يا أم سليم إن عليًا حلمه من ألم سليم:   اخلطاب ألم سليم وهذا نصه: قال

 عباس. عق عن ابن حلمي ودمه من دمي وهو مين مبنزلة هارون من موسى.

مشريًا إىل ابن   :أخرج حديثًا مفصاًل من مجلته قوله: قال(3)ينابيع املودة

هذا حلمي ودمي( احلديث، هذا وقد أخرج احلديث من كتاب )  عمه علي

 شرف النبوة ألبي سعيد، وهذا نص بعض الفاظه:

املنرب فذكر قواًل كثريًا ثم قال: أين علي؟   عن أنس قال: صعد النيب

يا معشر املسلمني بني عينيه وقال: إىل صدره فقبله   فوثب إليه علي فضمه

حلمي ودمي وسري، وهذا أبو السبطني  هذا أخي وابن عمي وختين، وهذا

وله بقية راجعه فان فيه ما  احلديث، احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة.

 يشفي العليل ويروي الغليل.
 

: )إن احلق معك واحلق على لسانك ما  مشريًا إىل علي  قوله

 نطقت فهو احلق...(:

يادات يف كتبهم قال املؤلف: أخرج علماء السنة مضمون هذا احلديث مع ز
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:أخرج عن )ع ص (0)املعتربة، منهم العالمة علي املتقي احلنفي يف كنز العمال

:  مشريًا إىل ابن عمه علي  عن أبي سعيد( أنه قال: قال رسول اهلل

، ومنهم: اخلوارزمي احلنفي يف  )احلق مع ذا احلق مع ذا( يعين عليًا

املناشدة اليت ناشدهم بها أمري أخرج هذا املضمون يف ضمن حديث  :(1)املناقب

يوم الشورى يف بيعة عثمان بن عفان والراوي أبو الطفيل عامر بن   املؤمنني

 وائلة، وهذا نص احلديث.

احلق مع علي  قال:  فأنشدكم اهلل أتعلمون أن رسول اهلل:  قال

 ، قالوا: اللهم نعم.وعلي مع احلق يدور احلق مع علي كيفما دار

)إن احلق معك، :  :اخرج احلديث الذي فيه قوله(3)البويف كفاية الط

 واحلق على لسانك( مع اختالف يف بعض كلماته.

أحاديث  (4)قال املؤلف: أخرج السيد هاشم عليه الرمحة يف غاية املرام

 عديدة يف املطلوب تزيد على العشرة وكلها من كتب علماء السنة.

 

 ...(:: )اإلميان خمالط حلمك ودمك لعلي  قوله

هذا املضمون  (5)قال املؤلف: أخرج يف كنوز احلقائق بهامش اجلامع الصغري

 علي مليء إميانًا إىل مشاشته.:  بلفظ أخر نقاًل من حلية األولياء وقال: قال

                                                           

 .059ص/6( ج0)

 .174( ص1)

 .035( ص3)

 .537( ص4)

 .10 ص/1( ج5)



 علي والشيعة 

  
61 

:أخرج بسنده عن يزيد بن (0)ما يف مناقب اخلوارزمي احلديث اخلامس:

قول: حدثين ي  قال: مسعت عليًا  شراحيل األنصاري كاتب علي

أي علي أمل تسمع قول اهلل وأنا مسنده إىل صدري فقال:   رسول اهلل

. أنت وشيعتك وموعدي [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]تعاىل: 

ءت األمم للحساب تدعون غرًا )وموعدك خ ل( وموعدكم احلوض اذا جا

 .حمجلني

احلديث بسند أخر ولفظه  (1)ال املؤلف: أخرج الكنجي يف كفاية الطالبق

، وذكر يف  ولفظ اخلوارزمي سواء، وقال: رواه اخلوارزمي يف مناقب علي

 (3)ذيله املعلق: أن ابن الصباغ املالكي أخرج احلديث يف كتابه: الفصول املهمة

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  إِنَّ]مرساًل عن ابن عباس أنه قال: ملا نزلت هذه اآلية: 

هو أنت وشيعتك تأتي يوم  لعلي:(  قال: )يعين النيب [أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

 القيامة أنت وهم راضني ومرضيني، ويأتي اعداؤك غضابًا مقمحني.

 بسنده عن رجل من أهل (4)ما يف مناقب اخلوارزمي أيضًا احلديث السادس:

إذ أقبلت   كنا يومًا جلوسًا عند النيب الكوفة وهو عربي شريف قال:

وهي تبكي بكاًء  على كتفيها  وقد محلت احلسن واحلسني فاطمة

ما يبكيك يا فاطمة ال :  شديدًا قد شهقت يف بكائها، فقال هلا رسول اهلل

 ؟!أبكى اهلل عينيك
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قد عريتين فقلن لي أباك يا رسول اهلل وما لي ال أبكي ونساء قريش فقالت: 

 ؟! مال لهزوجك من رجل معدم ال 

ال تبكي يا فاطمة، فو اهلل ما زوجتك أنا :  قال: فقال هلا رسول اهلل

بل اهلل زوجك به من فوق سبع مساواته وأشهد على ذلك جربئيل وميكائيل 

واسرافيل، ثم أن اهلل عز وجل أطلع إىل أهل األرض فأختار من اخلالئق أباك 

عثه نبيًا، ثم أطلع إىل أهل األرض ثانية فأختار من اخلالئق عليًا فزوجك فب

اهلل إياه وأختذه وصيًا فعلي مين وأنا منه، أال يا فاطمة زوجك علي أشجع 

الناس قلبًا، وأعلم الناس علمًا، وأحلم الناس حلمًا، وأقدم الناس سلمًا، 

ء احلمد ومفاتيح اجلنة وامسحهم كفًا وأحسنهم خلقًا، يا فاطمة إني أخذ لوا

بيدي، ثم أدفعها إىل علي فيكون آدم ومن ولده حتت لوائه، يا فاطمة إني 

مقيم غدًا عليًا على حوضي يسقي من عرف من أميت، واحلسن واحلسني 

ابناه سيدا شباب أهل اجلنة من األولني واألخرين وقد سبق امسهما يف توراة 

ومساهما اهلل احلسن واحلسني  ،برياوش موسى وكان امسهما يف التوراة شربًا

لكرامة حممد على اهلل ولكرامتهما عليه، يا فاطمة يكسى أبوك حلتني من 

)بيده خ حلل اجلنة، ويكسى علي حلتني من حلل اجلنة ولواء احلمد يف يده 

 :وأميت حتت لوائي فأناوله عليًا لكرامة علي على اهلل، وينادي مناد يًال( 

إبراهيم، ونعم األخ أخوك علي بن أبي طالب، وإذا نعم اجلد جدك  ،حممد

دعاني رب العاملني دعا عليًا معي وإذا حييت حيي علي معي، وإذا شفعت 

شفع علي معي، وإذا أجبت أجيب علي معي، وإنه يف املقام احملمود معي 

 .عوني على مفاتيح اجلنة، قومي يا فاطمة إن عليًا وشيعته هم الفائزون غدًا

 له بقية فراجعه.)احلديث( و
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احلديث  أيضًا يف ضمن حديث مفصل مع  (0)قال املؤلف: أخرج اخلوارزمي

يا فاطمة ال تبكي فإني إذا دعيت غدًا إىل رب العاملني أخره: اختالف، ويف 

فيكون علي معي، وإذا جئت غدًا فيجيء علي معي، يا فاطمة ال تبكي فإن عليًا 

 (.)احلديث ل اجلنة.وشيعته هم الفائزون يوم القيامة بدخو

قال املؤلف: روى يف كتب علماء السنة مضامني هذا احلديث الشريف يف 

 أحاديث عديدة.

بسنده عن علي بن موسى الرضا  (1)ما يف مناقب اخلوارزمي احلديث السابع:

عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه أبي جعفر حممد بن 

عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أبي  علي عن أبيه علي ابن احلسني

يا علي ان اهلل قد غفر لك وألهلك :  رسول اهللقال: قال   طالب

وشيعتك وحميب شيعتك، وأبشر فإنك األنزع البطني منزوع من الشرك بطني من 

 العلم.

وكذلك أخرجه  (3) احلسني قال املؤلف: أخرج احلديث أيضًا يف مقتل

مع اختالف يف بعض الفاظ احلديث،  (4)عق يف ثالثة موارد ابن حجر يف الصوا

 وقد تقدم مجيع الفاظه يف الفصل األول، ويأتي بعض الفاظه فيما بعد.

بسنده عن عمر بن أذينة عن جعفر بن  (5)ويف املناقب أيضًا احلديث الثامن:
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يا علي :  : قال رسول اهللحممد عن أبيه عن علي بن احلسني عن أبيه قال

ك يف أميت مثل عيسى ابن مريم افرتق قومه ثالث فرق، فرقة مؤمنني وهم مثل

احلواريون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا من اإلميان، وأن 

وهم املؤمنني وفرقة  اتباعك( :)أيأميت ستفرتق فيك ثالث فرق فرقة شيعتك 

 ذين حاربهم()وهم أصحاب اجلمل وغريهم وهم الأعداؤك وهم الناكثون 

وفرقة غلوا فيك وهم اجلاحدون الضالون فأنت يا علي وشيعتك يف اجلنة وحمبو 

 شيعتك يف اجلنة وعدوك الغالي فيك يف النار.

احلديث مع  (0)يف غاية املرام  قال املؤلف: أخرج السيد هاشم البحراني

 فعليه  اختالف الفاظه، هذا ومن أراد معرفة أعداء علي أمري املؤمنني

مبطالعة أحواله وأحوال معاصريه وما وقع بينهم من حروب وخالفات وغري 

 ذلك مما عومل به أوالده وأحباؤه.

أخرج بسنده عن األعمش  :(1)يف مناقب اخلوارزمي أيضًا احلديث التاسع:

يف بيته فغدا عليه   عن سعيد بن جبري عن ابن العباس قال: كان رسول اهلل

ة وكان حيب أن ال يسبقه إليه أحد فدخل فإذا بالغدا  علي بن أبي طالب

 يف صحن الدار وإذا رأسه يف حجر دحية بن خليفة الكليب فقال:  النيب

 السالم عليك كيف أصبح رسول اهلل؟ 

 اهلل. قال: خبري يا أخا رسول 

  .جزاك اهلل عنا أهل البيت خريًاقال له علي: 

ا إليك، أنت أمري أحبك وإن لك عندي مدحة أزفه دحية: إنيقال له 
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القيامة ما خال النبيني املؤمنني وقائد الغر احملجلني، أنت سيد ولد آدم يوم 

واملرسلني ولواء احلمد بيدك يوم القيامة تزف أنت وشيعتك مع حممد وحزبه إىل 

اجلنة )إىل جنان خ ل( زفافًا، قد أفلح من توالك وخاب وخسر من عاداك حمبو 

 وك خ ل( ومبغضوك لن تناهلم شفاعة حممد. حممد أحبوك )حلب حممد أحب

فوضعه يف حجره   ثم قال له: ادن مين صفوة اهلل فأخذ رأس رسول اهلل

  رأسه فقال ما هذه اهلمهمة، فأخربه علي  وذهب فرفع رسول اهلل

يا علي ليس هو دحية الكليب هو جربئيل ومساك مبا دار بينهم(، فقال:  :)أي

لذي القى حمبتك يف صدور املؤمنني ورهبتك يف قلوب باسم مساك اهلل به، هو ا

 صدور الكافرين.

قال املؤلف: ال يوجد يف بعض النسخ قوله: )ما خال النبيني واملرسلني( والذي 

 أعتقده أن هذه الزيادة من فعل الرواة كما عثرت على أمثاله يف كتب اجلمهور. 

مع اختالف يسري  (0)هذا وقد أخرج احلديث السيد البحراني يف غاية املرام

أشرنا إليه، وال خيفى على أهل احلديث أن مضامني احلديث املتقدم وردت يف 

ضمن أحاديث عديدة رواها علماء السنة يف كتبهم عند ذكرهم ما ورد من 

 . األحاديث يف فضل أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

بن يزيد :أخرج بسنده عن الربيع (1)مناقب اخلوارزمي احلديث العاشر:

إذا كان يوم القيامة ينادون علي :  الرقاشي عن أنس قال: قال رسول اهلل

بسبعة أمساء: يا صديق يا دال )يا ذاكر خ ل( يا عابد يا   بن أبي طالب

 هادي يا مهدي يا فتى يا علي، مّر أنت وشيعتك اىل اجلنة بغري حساب.
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فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ ]ن: قال املؤلف: ولعل املراد بقوله تعاىل يف سورة الرمح

 هو ما يف هذا احلديث املبارك، وقد ورد من أهل البيت ما يؤيد ذلك. (  0)[إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

:أخرج بسنده عن إبراهيم بن موسى (1)ما فيه أيضًا احلديث احلادي عشر:

اليمني يا علي ختتم ب:  قال لعلي  اجلهين عن سلمان الفارسي أن النيب

 ؟ تكن من املقربني

 ؟ يا رسول اهلل ومن املقربنيقال: 

 . جربئيل وميكائيلقال: 

 ؟ فبم اختتم يا رسول اهللقال: 

 ولّي)بالوحدانية خ ل(  بالعقيق االمحر فإنه جبل أقر هلل بالعبوديةقال: 

ولشيعة ولدك  ،وحملبيك باجلنة ،ولولدك باإلمامة ،ولك بالوصية ،بالنبوة

 .بالفردوس

قال املؤلف: أخرج احلديث املتقدم مجاعة من علماء السنة منهم الصفوري 

، ومنهم ابن املغازلي الشافعي يف املناقب كما (3)الشافعي يف كتابه نزهة اجملالس

سقاط ، وهذا لفظه بإ(4)يف غاية املرام  صرح بذلك السيد هاشم البحراني

صور وهو جالس للمظامل السند: عن كثري بن زيد قال: دخل األعمش على املن

ثم قال:  ،قال: أنا صدر حيث جلست ،فلما بصر به قال له: يا سليمان تصدر
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حدثين الصادق، قال: حدثين الباقر، قال: حدثين السجاد، قال: حدثين 

  الشهيد، قال: حدثين التقي وهو الوصي أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ختتموا بالعقيق فإنه  :ل آنفًا فقالأتاني جربئيقال:   قال حدثين رسول اهلل

ولولده باإلمامة  ،ولعلي بالوصية ،بالنبوة ليو ،أول حجر شهد هلل بالوحدانية

 ،له: تذكر قومًا ، قال: فاستدار الناس بوجوههم حنوه فقيلولشيعته باجلنة

فقال: الصادق جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي  ؟!فتعلم ماال نعلم

 لي بن احلسني بن علي بن ابي طالب،والباقر حممد بن عبن أبي طالب، 

والسجاد علي بن احلسني والشهيد احلسني بن علي والوصي وهو التقي علي بن 

 أبي طالب.

غري أن التعصب   قال املؤلف: التختم باليمني من سنن سيد املرسلني

تم املخالف لشريعة سيد النبيني محل بعض الناس على أن أمروا الناس بالتخ

 باليسار املخالف ملا روي عن االبرار عليه وعلى آله صلوات اهلل امللك اجلبار.

وإليك بعض ما عثرنا عليه يف كتب علماء السنة مما يؤيد ما ذكرناه فتأمل ذلك 

كان يتختم يف   ذكر ستة أحاديث يف أن النيب (0)واغتنم، ويف الشمائل احملمدية

وابن عباس وعبد   ني علي بن أبي طالبميينه، ورواة االحاديث امري املؤمن

 اهلل بن جعفر روى حديثيني، وجابر بن عبد اهلل وشريك بن عبد اهلل.

:يفهم من الرتمذي املؤلف للشمائل أن التختم (1)وقال: يف املواهب اللدنية

جامع  :باليمني أرجح عنده من التختم باليسار، ولذا قال يف جامعه )أي

 ختتم يف يساره وهو ال يصح.  النيبالرتمذي( روي عن أنس أن 
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يلبس   انه قال: كان النيب  :أخرج بسنده عن علي(0)تاريخ اليافعي

خامته يف ميينه ثم قال: وروي ذلك عن عبد اهلل بن جعفر وعن جابر بن عبد اهلل 

كان يتختم يف   وعن ابن عباس، ثم قال: ورواية قتادة عن أنس أن النيب

 يصح.يساره أيضًا حديث ال 

أخرج عن صحيح البخاري وجامع الرتمذي وسنن النسائي  :(1)كنز العمال

كان يتختم باليمني ثم قال:   ومسند أمحد عن عبد اهلل بن جعفر أن النيب

وزاد بعضهم: أن التختم يف اليمني سنة وحيث اختذته الشيعة شعارًا فتختموا 

 باليسار.

يتختم وجيعله لبطن كفه يف قال ما هذا نصه:  (3)ويف هامش جامع الرتمذي

 يده اليسرى وقيل يف اليمنى إال أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنها.

وفيه أيضًا: قال النووي قد امجعوا على جواز التختم يف اليمني وعلى جوازه يف 

 اليسار واختلفوا يف أيهما أفضل والصحيح يف مذهبنا أن اليمني أفضل، اخل.

  ى أفضيلة التختم يف اليمني هو أنه تأس بالنيبقال املؤلف: الدليل عل

، (4)[حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ]وقد أمرنا بالتأسي به يف القرآن اجمليد: 

عن ابن عباس أنه قال رأيت رسول  (5)ويدل عليه ما أخرجه الرتمذي يف جامعه

 يتختم يف مينيه.  اهلل
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:أخرج بسنده عن محاد بن سلمة قال: رأيت أبا (0)ي أيضًاويف جامع الرتمذ

رافع يتختم يف ميينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد اهلل بن جعفر يتختم يف 

يتختم يف ميينه، ثم قال: الراوي حممد وهذا أصح   ميينه وقال: كان النيب

 يف هذا الكتاب.  شيء روي عن النيب

:يأمر الناس برتك (1)راني، امليزان الكربىقال املؤلف: رأيت يف كتاب الشع

السنة يف غري التختم يف اليمني وذلك ألنه الشيعة والروافض جعلته شعارًا هلم، 

وقال ما هذا نصه: قال األئمة الثالثة: ان التسنيم للقرب أوىل؛ ألن التسطيح قد 

 صار من شعار الروافض.

السنة يف القرب التسطيح و :قال (3)األئمة اختالفويف كتاب رمحة األمة يف 

وهو أوىل على الراجح من مذهب الشافعي، وقال ابو حنيفة ومالك وأمحد: 

 التسنيم أوىل ألن التسطيح صار شعارًا للشيعة، انتهى.

:اخرج بسنده عن ابن عباس (4)مناقب اخلوارزمي احلديث الثاني عشر:

نس لو أن البحر مداد والغياض أقالم واإل:  اهللقال: قال رسول 

ه لعلي بن أبي قال اب اجلن حساب ما أحصوا فضائلك يا أبا احلسن.كّت

 أن النيب  طالب ثم قال: روى جعفر ابن حممد عن آبائه عن علي

إن يف السماء حرسًا وهم املالئكة ويف األرض حرسًا وهم شيعتك قال له: 

 يا علي(.
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إسناده عن :بسنده عن الناصر للحق ب(0)وفيه أيضًا احلديث الثالث عشر:

  يدخل من أميت اجلنة سبعون الفًا بغري حساب.قال:   النيب

  من هم يا رسول اهلل؟:  فقال علي

 هم شيعتك يا علي وأنت إمامهم.:  قال

قال املؤلف: من هذا احلديث تعرف معنى قوله تعاىل يف سورة الرمحن 

 .[جَانٌّفَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا ]: 37آية

  :أخرج بسنده عن زاذان عن علي(1)وفيه أيضًا احلديث الرابع عشر:

تفرتق هذه االمة عن ثالث وسبعني فرقة اثنتان وسبعون فرقة يف النار قال: 

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ]وواحدة يف اجلنة وهم الذين قال اهلل عز وجل فيهم : 

 وهم أنا وشيعيت. (3)[وَبِهِ يَعْدِلُونَ

:أخرج بسنده عن حممد بن عمرو (4)وفيه أيضًا احلديث اخلامس عشر:

قالت: قال   اهلامشي عن زينب بنت علي عن فاطمة بنت رسول اهلل

بي طالب وشيعتك يف اجلنة وسيجيئ أ أما إنك يا ابنلعلي:   هللرسول ا

سهم من الرمية هلم نبز سالم كما ميرق الثم ميرقون من اإل حبك قوام ينتحلونأ

 مشركون.فإن لقيتهم فاقتلهم فانهم يقال هلم اخلارجة 

قال املؤلف: أخرج ابن حجر اهليثمي هذا احلديث يف الصواعق وبدل كلمة اخلارجة 

 بالرافضة. وهذا بعض ما عثرنا عليه من األحاديث يف فضل الشيعة يف مناقب اخلوارزمي.

                                                           

 .117( ص0)

 .130( ص1)

 .080 /االعراف سورة (3)

 .147( ص4)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 

 اليت أخرجها اخلوارزمييف األحاديث 

 (*) يف كتابه مقتل احلسني

  

                                                           

طبع النجف األشرف. ونذكر األحاديث بلفظها إضافة إىل ما ذكره يف  ( كتاب مقتل احلسني *)

 كتابه املناقب.



 

  



 

 

 

 

أخرج بسنده عن أبي أمحد  :(0)  يف كتاب مقتل احلسني احلديث األول:

بن عامر بن سليمان، قال: حدثين أبو احلسن علي بن موسى الرضا، قال: حدثين 

بن أبي موسى بن جعفر قال: حدثين أبي جعفر بن حممد قال: حدثين أبي حممد 

  علي قال: حدثين أبي علي بن احلسني قال : حدثين أبي علي بن أبي طالب

يا علي إن اهلل قد غفر لك وألهلك وشيعتك وحميب :  قال: قال رسول اهلل

 شيعتك فأبشر فإنك األنزع البطني، منزوع من الشرك بطني من العلم.

طيب وهو قال املؤلف: تقدم يف الفصل الثاني احلديث نقاًل من مناقب اخل

  احلديث السابع املنقول منه ولفظاهما سواء.

:أخرج بسنده عن حممد الطالقاني عن اخلالص (1)وفيه أيضًا احلديث الثاني:

احلسن بن علي بن حممد عن أبيه الناصح علي بن حممد بن علي عن أبيه التقي 

 حممد بن علي بن موسى عن أبيه الرضا علي عن أبيه االمني موسى بن جعفر عن

أبيه الصادق جعفر بن حممد عن أبيه الباقر حممد عن أبيه زين العابدين علي بن 

احلسني عن أبيه الرب الشهيد احلسني بن علي عن أبيه املرتضى أمري املؤمنني علي 

انه   عن املصطفى حممد األمني سيد األولني واألخرين  ابن أبي طالب
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فقال  ؟لشمس فإنها تكلمكيا أبا احلسن كلم ا:  بقال لعلي بن أبي طال

 ؟ السالم عليك أيها العبد املطيع هلل:  علي

فقالت الشمس: وعليك السالم يا أمري املؤمنني وإمام املتقني وقائد الغر 

احملجلني يا علي أنت وشيعتك يف اجلنة، يا علي أول من ينشق عنه األرض حممد 

ثم أنت، فانكب  ثم أنت، وأول من حييى حممد ثم أنت، وأول من يكسى حممد

يا أخي وقال:   علي ساجدًا وعيناه تذرفان دموعًا فانكب عليه النيب

 وحبييب أرفع رأسك فقد باهى اهلل بك أهل سبع مساوات )مساواته خ ل(.

مع اختالف يف بعض  (0)قال املؤلف: أخرج اخلوارزمي احلديث يف املناقب

مع اختالف،  (1)يع املودةالفاظه، وأخرج الشيخ سليمان احلنفي احلديث يف يناب

وسنذكر ذلك إن شاء اهلل عندما نذكر ما أخرجه يف املطلوب، وأخرجه احلمويين 

 .38يف فرائد السمطني: باب 

 (3) أخرج اخلوارزمي أيضًا يف تاريخ مقتل احلسني احلديث الثالث:

يا علي أول من يدخلون اجلنة :  بسنده عن أبي رافع قال: قال رسول اهلل

أنا وأنت واحلسن واحلسني وذرارينا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرارينا أربعة 

 وشيعتنا عن أمياننا ومشائلنا.

قال املؤلف: أخرج ابن حجر اهليتمي هذا احلديث الشريف يف الصواعق يف 

ميع موارد ثالثة وقد تقدم، وهو احلديث األول والثاني واحلديث التاسع، واجل

أخرج ذلك الطرباني وأمحد يف معجمه الكبري فيه اختالف يف اللفظ، وقال 
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مع اختالف ملا تقدم نقله  (0)واملناقب، وهذا وقد أخرج ذلك يف رشفة الصادي

من اخلوارزمي إال أن االختالف غري مغري للمعنى وقد أخرجه يف ينابيع املودة 

 وقال: أخرجه الطرباني يف معجمه الكبري.

بسنده عن أمحد  (1)التاريخ املذكور وقد أخرج اخلوارزمي يف احلديث الرابع:

بن عامر بن سليمان الطائي، قال: حدثنا أبو احلسن علي بن موسى الرضا 

حدثين أبي موسى بن جعفر حدثين أبي جعفر بن حممد حدثين أبي حممد بن 

علي حدثين أبي علي بن احلسني حدثين أبي احلسني بن علي حدثين أبي علي 

إذا كان يوم القيامة أخذت :  اهلل قال رسولقال:   بن ابي طالب

حبجزة اهلل وأخذت يا علي حبجزتي وأخذ ولدك حبجزتك وأخذت شيعة ولدك 

 حبجزهم فرتى اين يؤمر بنا.

اإلزار ثم قيل لإلزار حجزة للمجاورة قال املؤلف: احلجزة موضع شد 

واحتجز الرجل باإلزار إذا شده على وسطه، فاستعاره لالعتصام وااللتجاء 

تمسك بالشيء والتعلق به قال: ومنه احلديث األخر، والنيب أخذ حبجزة اهلل وال

 . (3)أي بسبب منه، نهاية اللغة

ربيع األبرار )خمطوط( مع اختالف يف وقد أخرج الزخمشري احلديث يف  ،هذا

اللفظ دون املعنى، وقد ذكر ذلك العالمة احلجة املرحوم الشيخ حممد احلسني املظفر يف 

 .(4)عةكتابه الشي
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بسنده عن بكر بن أمحد عن حممد بن علي  (0)وفيه أيضًا احلديث اخلامس:

قاال:   عن أبيها وعمها احلسن بن علي  عن فاطمة بنت احلسني

ملا  : قال: قال رسول اهلل  أخربنا أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

أوسطها دخلت اجلنة رأيت فيها شجرة حتمل احللي واحللل أسفلها خيل بلق، و

قال:  احلور العني، ويف أعالها الرضوان، فقلت: يا جربائيل ملن هذه الشجرة؟

هذه البن عمك أمري املؤمنني علي بن أبي طالب اذا أمر اهلل اخلليقة بالدخول إىل 

اجلنة يؤتى بشيعة علي حتى ينتهي بهم إىل هذه الشجرة فيلبسون احللي واحللل 

: هؤالء شيعة علي صربوا يف الدنيا على األذى ويركبون اخليل البلق وينادي مناد

 فحبوا اليوم.

قال املؤلف: أخرج اخلوارزمي احلديث يف املناقب أيضًا: ويف أخره ينادي 

مناد: هذه شيعة علي صربوا يف الدنيا على األذى فحبوا اليوم، هذا وقد تقدم 

 لفظ اخلوارزمي وهو احلديث االول املستخرج منه.

:أخرج (1)أيضًا  وارزمي يف تاريخ مقتل احلسنياخل احلديث السادس:

بسنده عن عبد الرزاق عن ميناء ابن أبي ميناء موىل عبد الرمحن بن عوف أنه 

قال: أال تسألوني قبل ان تشوب األحاديث باألباطيل، ثم قال: قال رسول 

أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها واحلسن واحلسني مثرتها : اهلل

ا فالشجرة أصلها يف جنة عدن واألصل والفرع واللقاح والثمر وشيعتنا ورقه

 ثم قال: وألحد الشعراء يف هذا املعنى قوله: والورق يف اجلنة،
 

ــد نابتــــة     ــة يف اخللــ ــذا دوحــ ــا حبــ  يــ

 

 

 

 

ــن شــجر     ــد م ــت يف اخلل ــها نبت ــا مثل  م

                                                            

 .40 ــ 41ص/0( ج0)
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 املصــــطفى أصــــلها والفــــرع فاطمــــة 

 

ــر     ثـــــم اللقـــــاح علـــــي ســـــيد البشـــ

ــ    ــبطاه هلــــ ــان ســــ ــرواهلامشيــــ  ا مثــــ

 

 والشـــــيعة الـــــورق امللتـــــف بـــــالثمر 

ــداً      ــاة غــ ــو النجــ ــبهم أرجــ  أنــــي حبــ

 

 

 

 

 والفـــوز يف زمـــرة مـــن أفضـــل الزمـــر 

ــه      ــاء بــ ــول اهلل جــ ــال رســ ــذا مقــ  هــ

 

ــرب    ــن اخلـ ــالي مـ ــة يف العـ ــل الروايـ  أهـ

 
 

قال املؤلف: أخرج احلاكم النيسابوري الشافعي احلديث بسنده يف 

خذوا عين  :د الرمحن بن عوف أنه قالعن ميناء عن موىل عن عب (0)املستدرك

نا الشجرة، يقول: أ  رسول اهللقبل أن تشاب األحاديث باألباطيل مسعت 

وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، واحلسن واحلسني مثرتها، وشيعتنا ورقها، 

  وأصل الشجرة يف جنة عدن، وسائر ذلك يف سائر اجلنة.

فتح الدال صدوق، وعبد ثم قال احلاكم: راوي احلديث إسحاق الدبري ب

الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء موىل عبد الرمحن بن عوف قد أدرك 

 ومسع منه. النيب

اختالف قال املؤلف: أخرج ابن عساكر احلديث بسنده عن ابن عباس ومع 

  عن ابن عباس قال: مسعت رسول اهلل (1)من تارخيهواختصار وهذا نصه 

رة وفاطمة محلها وعلي لقاحها واحلسن أنا شجبأذني وإال صمتا. يقول: 

ذا وقد أخرج ابن ه واحلسني مثرتها واحملبون اهل البيت ورقها من اجلنة حقًا حقًا،

 بلفظ يقرب لفظ اخلطيب اخلوارزمي وفيه اختالف (3)أيضًا عساكر احلديث

 وتقديم وتأخري ولعل ذلك من الرواة وهذا نصه:

                                                           

 .061 ص/3( ج0)

 .308 ص/4( ج1)

 .308 ص/4( ج3)
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لرمحن بن عوف إنه قال: أال بسنده عن ميناء بن أبي ميناء عن عبد ا

أنا الشجرة وفاطمة رسول اهلل: تسألوني قبل أن تشوب األحاديث األباطيل قال 

أصلها )أو فرعها( وعلي لقلحها واحلسن واحلسني مثرتها وشيعتنا ورقها 

 فالشجرة أصلها من جنة عدن واألصل والفرع واللقاح والورق والثمر يف اجلنة.

يف األحاديث املروية من احلاكم وغريه الراوي قال املؤلف: ال خيفى أن 

للحديث موىل عبد الرمحن ويف هذا احلديث الراوي عبد الرمحن بن عوف، 

كما ذكر ذلك يف اسد   وال خيفى أيضًا أن ميناء صحابي شهد تبوك مع النيب

، هذا ومن أنكر كونه من الصحابة قصد أمرًا مل ينله، وقد ذكر ابن (0)الغابة

: أن ضعف (1)مي يف كتابه تطهري اجلنان املطبوع بهامش الصواعقحجر اهليت

الراوي ال مينع من أخذ حديث يف الفضائل قال: وهذا مما أتفق عليه بني علماء 

 احلديث واالصول والفروع راجع واغتنم.

اخلطيب موفق بن أمحد اخلوارزمي يف تاريخ مقتل  احلديث السابع:

:  عيد اخلدري قال: قال رسول اهللأخرج بسنده عن ابي س :(3)احلسني

ما مررت ليلة ُأسري بي بشيء من ملكوت السماء وعلى شيء من ملكوت 

احلجب فوقها إال وجدتها مشحونة بكرام مالئكة اهلل تعاىل يناجونين هنيئا لك يا 

حممد فقد أعطيت مامل يعطه أحد قبلك وال يعطاه أحد بعدك: أعطيت علي بن 

، يا زوجته أبنة، واحلسن واحلسني أوالدًا وحمبيهم شيعة أبي طالب أخا، وفاطمة

حممد إنك أفضل النبيني، وعلي أفضل الوصيني وفاطمة سيدة نساء العاملني 

                                                           

 .419 ص/4( ج0)

 .مصر طبع 16( ص1)
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فضل من أوالد املرسلني وشيعتهم أواحلسن واحلسني اكرم من دخل اجلنان من 

تضمنته عرصات القيامة واشتملت عليه غرف اجلنان وقصورها ومتنزهاتها فلم 

ن اهلل حجب عنهم اذان الثقلني أيزالوا يقولون ذلك يف مصعدي ومرجعي فلوال 

 م(.مل يبق احد اال مسعه

احلديث بسنده عن  (0)قال املؤلف: أخرج السيد هاشم البحراني يف غاية املرام

أبي سعيد اخلدري وفيه اختالف يف اللفظ وسنذكره أن شاء اهلل تعاىل عندما نذكر 

 ذكور يف املوضوع.ما أخرجه السيد امل

  

                                                           

 .586( ص0)



 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 (*)الشيخ مفيت العراقني يف األحاديث اليت أخرجها

  

                                                           

لقرشي الكنجي هو حمدث الشام ابو عبد اهلل حممد بن يوسف بن حممد ا :( مفيت العراقني*)

 هـ.658الشافعي املتوفى سنة 



 

  



 

 

 

 

كفاية الطالب يف مناقب أمري املؤمنني علي بن ابي  ول:احلديث األ

أخرج بسنده وقال: أخربنا إبراهيم بن بركات القرشي، أخربنا  (0)طالب

نا أبو القاسم ابن السمرقندي، أخربنا احلافظ علي بن احلسن الشافعي، أخرب

عاصم بن احلسن، أخربنا احلافظ أبو العباس، حدثنا حممد بن أمحد القطواني، 

حدثنا إبراهيم بن أنس األنصاري، حدثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد اهلل بن حممد 

فأقبل   أبي الزبري عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا عند النيببن مسلمة عن 

قد أتاكم أخي ثم التفت إىل الكعبة فضربها :  أبي طالب فقال النيب علي بن

، ثم بيده ثم قال: والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة

أنه أولكم إميانًا، وأوفاكم بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل، وأعدلكم يف قال: 

إِنَّ الَّذِينَ ]قال: ونزلت:  الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند اهلل مزية،

اذا أقبل   قال: وكان أصحاب حممد (1)[آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

، ثم قال الكنجي: قلت هكذا رواه حمدث قد جاء خري الربيةقالوا:   علي

ر عن عبد اهلل الشام يف كتابه بطرق شتى، وذكرها حمدث العراق ومؤرخها عن ز

  من مل يقل علي خري الناس فقد كفر.:  عن علي قال: قال رسول اهلل

                                                           

 .008ص: هـ0356 سنة االشرف النجف طبع (0)

 .9 /( البينة1)
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علي خري البشر من يقول:   مسعت النيبويف رواية عن حذيفة قال: 

هكذا رواه، احلافظ الدمشقي يف كتاب التاريخ عن اخلطيب  أبى فقد كفر،

علي خري البشر  : احلافظ، وزاد يف رواية له عن جابر قال: قال رسول اهلل

  فمن أبى فقد كفر.

. ويف رواية عائشة عن عطاء قال: ال يبغضه إال كافر :ويف رواية حمدث الشام

 سألت عائشة عن علي فقالت: ذاك خري البشر ال يشك فيه إال كافر. 

يف تارخيه يف اجمللد   قلت: هكذا ذكره احلافظ ابن عساكر يف ترمجة علي

. انتهى كالم  لد فذكر منها ثالث جملدات يف مناقبهاخلمسني ألن كتابه مائة جم

 الكنجي الشافعي بألفاظه.

قال املؤلف: أخرج ابراهيم بن حممد احلمويين الشافعي احلديث يف كتابه 

، وقد (1)يف املناقب ، وأخرجه اخلطيب موفق بن أمحد احلنفي(0)فرائد السمطني

ا ذكرناه أيضًا من كفاية الطالب تقدم نقله وهو )احلديث الثاني( املنقول منه، وإمن

إلختالف بعض الفاظه واختالف سنده وملا احلقه من األحاديث املؤيدة 

 (3)للحديث، وهذا وقد أخرج جالل السيوطي احلديث ناقصًا يف الدر املنثور

 وقال: أخرجه ابن عساكر عن جابر.

يوسف بن  قال: أخربني املقري أبو اسحاق بن (4)كفاية الطالب احلديث الثاني:

بركة الكتيب يف مسجده مبدينة املوصل عن احلافظ أبي العال احلسن بن أمحد بن 

                                                           

 .30باب/ 0( ج0)

 .66( ص1)

 .397 ص /6( ج3)
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احلسن اهلمداني عن أبي الفتح  عبدوس عن الشريف أبي طالب املفصل بن حممد 

طاهر اجلعفري يف داره باصبهان، أخربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى مردويه بن 

سري، حدثنا املنذر بن حممد بن املنذر، حدثين فورك، أخربنا أمحد بن حممد بن ال

أبي، حدثين عمي احلسني بن سعيد عن إمساعيل بن زياد البزاز عن إبراهيم ابن 

قال: مسعت عليًا   مهاجر، حدثين يزيد بن شراحيل األنصاري كاتب علي

أي علي أمل تسمع فقال: وأنا مسنده إىل صدري   يقول: حدثين رسول اهلل

أنت وشيعتك  [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]ىل: قول اهلل تعا

  وموعدي وموعدكم احلوض إذا جثت األمم للحساب تدعون غرًا حمجلني.

ثم قال الكنجي الشافعي قلت: هكذا رواه احلافظ ابو املؤيد موفق بن امحد 

 . علي املكي اخلوارزمي يف مناقب

وقد تقدم نقله فيما نقلنا  (0)قال املؤلف: رواه اخلوارزمي احلنفي يف املناقب

منه مع اختالف يف السند دون منت احلديث. قال الكنجي: ورواه ابن جرير 

 .(1)الطربي يف تفسريه

ومل يذكر قول   قال املؤلف: وذكره أيضًا بسند أخر عن االمام الباقر

ك حديث أخر وسيمر عليك لفظه مسندًا فيما يأتي: ولعل ذل  أمري املؤمنني

قال الكنجي: وتابعه أبو العالء اهلمداني وذلك ما ذكره اخلوارزمي عن أبي 

 (3)[وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ]اسحاق ورفعه ابن جرير وحده إىل ابن عباس يف قوله: 

 . يعين عن والية علي
                                                           

 .097 ــ 098( ص0)
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أخرجه الطربي يف تفسريه هو نفس  قال املؤلف: ظهر بعد التحقيق أن ما

احلديث الذي أخرجه الكنجي يف كفاية الطالب والذي أخرجه اخلوارزمي يف 

أنت خره وبقي مجلة واحدة منها وهي: آاحلديث واملناقب ولكن أسقط منه أول 

 يا علي وشيعتك.

قال: أخربني أبو اسحاق ابراهيم بن  (0)كفاية الطالب احلديث الثالث:

ة الكتيب، أخربنا احلافظ أبو العالء اهلمداني، أخربنا أبو الفتح يوسف بن برك

عبد اهلل بن عبدوس بن عبد اهلل اهلمداني، حدثنا أبو طاهر احلسني بن سلمة بن 

، حدثنا الفضل بن الفضل بن العباس، حدثنا  علي عن مسند زيد بن علي

حدثين ابراهيم بن أبو عبد اهلل حممد بن سهل، حدثنا حممد بن عبد اهلل البلوي، 

عبد اهلل بن العالء قال: حدثين أبي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن 

لوال أن يقول : (3)خيربيوم فتحت   رسول اهلل (1)قال: قال  ابي طالب

فيك  فيك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف عيسى ابن مريم لقلت اليوم

اخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك  الإال متر على مأل من املسلمني  مقااًل

نت أو ،رثكأترثين و ،نا منكأن تكون مين وأ (4)لكن حسبك ،ليستشفوا به

نت تؤدي ديين وتقاتل أ ،نه ال نيب بعديأال إمن موسى  (5)لة هارونزمين مبن

 ،(6)على احلوض نك غدًاأو ،قرب الناس مينأخرة نت يف األأو ،على سنيت
                                                           

 .035ــ034( ص0)

 .( قال لي رسول اهلل 1)

 وال.( يا علي ل3)

 ( ولكن حسبك.4)

 ( وأنت تكون مين مبنزلة هارون.5)

 ( وإنك غدًا على احلوض خليفيت تذود عنه املنافقني وإنك أول من يرد على احلوض.6)
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 (1)وأن شيعتك على منابر من نور مسرورين ،ن أميتم (0)وأنت أول داخل اجلنة

وأن  ،ذا يف اجلنة جريانيشفع هلم فيكونون اأ ،مبيضة وجوههم حولي

 ،حربك حربي ،(4)ظماء مظمئني مسودة وجوههم مقمحني غدًا (3)اعداءك

وسريرة صدرك كسريرة  ،وعالنيتك عالنييت ،وسرك سري ،وسلمك سلمي

 ،ودمك دمي ،وحلمك حلمي ،ك ولديوأن ولد ،وأنت باب علمي ،صدري

ميان خمالط واإلويف قلبك وبني عينيك  (5)ن احلق معك واحلق على لسانكأو

أنت  (6)بشركأن أن اهلل عز وجل أمرني أو ،حلمك ودمك كما خالط حلمي ودمي

وال  ،احلوض علي مبغض لك (9)ال يرد ،وأن عدوك يف النار ،وعرتتك يف اجلنة

  حمب لك.يغيب عنه 

محدته على ما أنعم به علي من (7)فخررت هلل ساجدًا :(8)عليقال 

قال  ثم ، اإلسالم والقرآن وحببين إىل خامت النبيني وسيد املرسلني

  الكنجي: قلت هذا ما ذكرناه يف هذا الباب وما عدا ذلك من فضائله

 فمذكور يف أبواب الكتاب.

                                                           

 ( وإنك أول من يدخل اجلنة.0)

 ( على منابر من نور رواة مرويني.1)

 ( وأن عدوك3)

مع نسخة كفاية  96وارزمي: ص( يا علي حربك حربي قال املؤلف: ختتلف نسخة مناقب اخل4)

 الطالب ولذا أشرنا اىل ذلك.

 ( واحلق يف لسانك ما نطقت فهو احلق.5)

 ( أمرني أن أبشرك أنت وعرتتك وحمبك يف اجلنة.6)

 ( يا علي ال يرد احلوض مبغض لك.9)

 . ( قال: قال علي8)

 ( فخررت ساجدًا هلل سبحانه وتعاىل )مناقب اخلوارزمي(.7)
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ملا فيه من  قال املؤلف: أخرجنا احلديث وقد تقدم يف الفصل الثاني

ويف مقتل  (0)االختالف والنقص بالنسبة إىل ما أخرجه موفق بن أمحد يف املناقب

 .(1)  احلسني

خمتصرًا، وأخرجه يف ينابيع  (3)هذه، وقد أخرج ذلك يف جممع الزوائد

مع اختالف، وسنذكره إن شاء اهلل تعاىل فيما بعد عند ذكر ما أخرجه  (4)املودة

املطلوب، ثم ال خيفى على أهل العلم والفضل أن مجيع  صاحب ينابيع املودة يف

 مضامني احلديث املذكور يف كفاية الطالب قد وردت فيها أحاديث عن النيب

، وقد أشرنا إىل أكثرها بعد احلديث املنقول من مناقب اخلوارزمي فال نعيد 

لوبك ذكرها بعد هذا احلديث املبارك. راجع الفصل الثاني احلديث الرابع جتد مط

 أيها احملب.
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 الفصل اخلامس

 

 (*)الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف األحاديث اليت أخرجها

  

                                                           

هـ، 0310هـ، وكتابه ينابيع املودة طبع االستانة سنة 0173( الشيخ القندوزي املتوفى سنة *)

ونذكر مجيع ما فيه مما عثرنا عليه يف فضل الشيعة الختالفها مع ما تقدم نقله وللتأكيد والتأييد 

 .ملا ذكره غريه من علماء احلنفية والشافعية وغريهم



 

  



 

 

 

 

:أخرج بسنده عن مناقب ابن املغازلي (0)ينابيع املودة احلديث األول:

 الشافعي )خمطوط( وقد نقل منه السيد هاشم يف غاية املرام وغريه من مؤلفاته. 

نده عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما انه قال: مسعت وقد أخرج فيه بس

إن يف علي خصااًل لو كانت واحدة منها يف رجل اكتفى يقول:  رسول اهلل 

  بها فضاًل وشرفًا.

  من كنت مواله فعلي مواله.: وقوله 

  علي مين كهارون من موسى.وقوله: 

  علي مين وأنا منه.وقوله: 

  وسلم علي سلم اهلل.حرب علي حرب اهلل وقوله: 

  ولي علي ولي اهلل، وعدو علي عدو اهلل.وقوله: 

  علي حجة اهلل على عباده.وقوله: 

  حب علي إميان وبغضه كفر.وقوله: 

 حزب علي حزب اهلل، وحزب أعدائه حزب الشيطان.وقوله: 

  علي مع احلق واحلق معه ال يفرتقان.وقوله: 
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  علي قسيم اجلنة والنار.وقوله: 

 من فارق عليًا فقد فارقين ومن فارقين فقد فارق اهلل.ه: وقول

 أخرجها القندوزي. هذه ثالثة عشر حديثًا شيعة علي هم الفائزون،:  وقوله

قال املؤلف: غري خفي على أهل العلم والفضل واملطلعني على فضائل أمري 

جابر ومناقبه اليت روتها علماء السنة يف كتبهم أن مجيع ما مسعه   املؤمنني

عليه الرمحة يف فضل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب من ابن عمه رسول 

مثبت يف كتب أحاديث أهل السنة منفردًا وجمتمعًا يف ضمن أحاديث  اهلل

كثرية، وقد تقدمت اإلشارة إىل بعضها عندما ذكرنا أحاديث فضائل الشيعة من 

يدًا للحديث املذكور كتب موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي، وإليك بعضها تأي

 يف الينابيع.

 

 )من كنت مواله فعلي مواله(::  قوله

هذه اجلملة من حديث الغدير وهو احلديث املشهور املعروف لدى مجيع 

فرق املسلمني وقد كتبت فيه كتب خاصة بل كتب يف سند احلديث كتاب خاص، 

قات ويف منت احلديث أيضًا كتاب خاص راجع حديث الغدير من كتاب العب

 .زء االولاجلوراجع أيضًا كتاب الغدير لألستاذ احلجة االميين 

 

 )علي مين كهارون من موسى(::  قوله

هذا احلديث املبارك معروف حبديث املنزلة وقد كتبت فيه كتب خاصة من 

وقد ألف جزءًا خاصًا يف هذا احلديث   السنة والشيعة، منهم صاحب العبقات

 جملد ضخم مطبوع باهلند، فراجعه. املعروف حبديث املنزلة وهو
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 : )علي مين وأنا منه(: قوله

تقدم يف الفصل الثالث ما يثبت هذه اجلملة وروي فيه أحاديث كثرية يف كتب 

 معتربة عند علماء السنة فال نكرر ذلك.
 

 )علي مين كنفسي طاعته طاعيت ومعصيته معصييت(: : قوله

 ة منها:رويت هذه املضامني يف ضمن أحاديث عديد

فإنه، أخرج بسنده عن عمروا بن شعيب عن  (0)ما يف كتاب كفاية الطالب

أبيه عن جده قال: قلنا يا رسول اهلل صلى اهلل عليك من أحب الناس إليك؟ 

يا رسول اهلل ما أراك قلت   )احلديث مفصل وفيه( فقالت فاطمة: بنت النيب

ت أحدًا يقول يف نفسه إن عليًا نفسي هل رأي:  فقاليف علي شيئًا؟ قال: 

 . وأخرجه غريه.شيئًا

يف   قال املؤلف: ال خيفى أن هذه القضية خاصة وإال فقد قال النيب

ما مل يقله يف غريه ويكفيك ما يف القرآن العظيم وما أمره اهلل تعاىل  علي

فَقُلْ تَعَالَوْاْ ]ان يقول فيه يف قضية مباهلته مع علماء النصارى وهو قوله تعاىل: 

تَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّ نَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْ نِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَ بْنَاءكُمْ وَ أَ بْنَاءنَا وَ هِ عَلَى نَدْعُ أَ

بِنيَ اذن نفس   بان يعرب عن ابن عمه بنفسه، فعلي  فقد أمر (1)[الْكَاذِ

، وإليك أيضًا ما يؤيد ففي هذه اآلية املباركة كفاية إلثبات املطلوب  النيب

 املطلوب ويوضحه.
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، والدر (3)، وذخائر العقبى(1)، ويف مناقب اخلوارزمي(0)ويف كفاية الطالب

، ما يثبت ما حنن بصدده فتأمل فيما يأتي جيدًا، أما لفظ حمب الدين (4)املنثور

الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى حتت عنوان: إن عليًا رضي اهلل عنه من 

قال: قال  عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب  :و مثله. قالأ النيب

 لتسلمن او البعثن عليكم رجاًل مين.جاؤوه: لوفد ثقيف حني   رسول اهلل

 ليضربن أعناقكم وليسبني ذراريكم، وليأخذن اموالكم،)أو قال: مثل نفسي( 

ي قال عمر بن اخلطاب: فواهلل ما متنيت اإلمارة إال يومئذ فجعلت أنصب صدر

إىل علي فأخذ بيده   هو هذا، قال: فالتفت النيب  رجاء أن يقول

، أخرجه عبد الرزاق يف جامعه، وأبو عمر النمري وابن هو هذا هو هذاوقال: 

السمان ثم ذكر الطربي حمب الدين الشافعي عن انس بن مالك قال: قال رسول 

أبو حسن  ، أخرجهما من نيب إال وله نظري يف أمته وعلي نظريي:  اهلل

، مع لفظ حمب الدين الطربي سواء (5)يف املناقب اخللعي، وأما لفظ اخلوارزمي

 فال حنتاج إىل ذكره.

فهو عند تفسريه قوله  (6)وأما لفظ جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور

 اآلية. (9)[تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ]تعاىل: 
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قال: أخرج احلاكم يف مستدرك الصحيحني وصححه عن مصعب بن عبد 

مكة ثم انصرف إىل الطائف   الرمحن عن أبيه قال: افتتح رسول اهلل

 أيهاقال: فحاصرهم مثانية أو سبعة ثم ارحتل غدوة وروحة ثم نزل هجر، ثم 

 ني اوصيكم بعرتتي خريًا موعدكم احلوض، والذيإني لكم فرط وإالناس 

و ألبعثن عليكم رجاًل مين او أنفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتن الزكاة 

الناس أنه يعين أبا  فرأى ذراريهم.فليضربن أعناق مقاتلهم وليسبني  ،كنفسي

 .هذا: فقال بيد علي  بكر أو عمر، فاخذ

قال املؤلف: يظهر من عبارة جالل الدين أن هذه قضية أخرى ذكر فيها أن 

 كنفسه.  عليًا

يف  ففي قضية املناشدة اليت وقعت منه  (0)وأما لفظ اخلوارزمي يف املناقب

يوم الشورى يف قضية بيعة عثمان بن عفان فقال أمري املؤمنني يف مجلة ما قال: 

لوفد بين وليعة:   قال: فأنشدكم اهلل هل فيكم أحد قال فيه رسول اهلل

كطاعيت ومعصيته  لتنتهن او البعثن اليكم رجال نفسه كنفسي، وطاعته

 قالوا: اللهم ال. كمعصييت، يقتلكم بالسيف غريي.

، أخرج ما يقرب من لفظ احلاكم قال: (1)ويف الصواعق احملرقة البن حجر

  وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرمحن بن عوف قال: ملا فتح رسول اهلل

مكة انصرف اىل الطائف فحصرها سبعة عشرة ليلة أو تسع عشرة ليلة، ثم 

أوصيكم بعرتتي خريًا وإن موعدكم قام خطيبًا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

احلوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتن الزكاة أو ألبعثن إليكم 
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، ثم قال: ثم أخذ بيد علي  رجاًل مين )أو نفسي( يضرب أعناقكم.

 .هذا هو

ال: ويف رواية قال املؤلف: ثم ذكر ابن حجر بعد ذلك حديثًا مهمًا فق

أيها الناس يوشك أن أقبض قبضًا سريعًا فينطلق بي موته: قال يف مرض  أنه

وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم. إال إني خملف فيكم كتاب ربي عز وجل 

هذا علي مع القرآن والقرآن ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال:  وعرتتي أهل بييت،

 وض فأسأهلما ما خلفت فيهما.مع علي ال يفرتقان حتى يردا علي احل
 

 : )حرب علي حرب اهلل وسلم علي سلم اهلل(: قوله

قال املؤلف: تقدم يف الفصل الثاني ما يثبت هذه اجلملة، ويف أخبار حديث 

الكساء الذي رواه علماء السنة يف كتبهم املعتربة ما يثبت املطلوب، راجع ينابيع 

ار الكساء يف كتابنا: الدرة البيضاء يف . هذا وقد تعرضنا لكثري من أخب(0)املودة

 فال يفوتك ذلك.  أحوال فاطمة الزهراء
 

 : )ولي علي ولي اهلل, وعدو علي عدو اهلل(: قوله

:  ، أخرج بسنده عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اهلل(1)كفاية الطالب

من أوصي من آمن بي وصدقين بوالية علي بن أبي طالب من تواله فقد توالني، و

: ما يف ، هذا وقد وردت أحاديث كثرية مبعناه، منهاتوالني فقد توىل اهلل عز وجل

 فراجعهما جتد أحاديث عديدة تثبت املطلوب.  (3)الرياض النضرة
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من أحبك فقد أحبين وحبيبك حبيب :  خماطبًا عليًا  منها: قوله

 اهلل، وعدوك عدوي وعدوي عدو اهلل.
 

 عباده(:: )علي حجة اهلل على  قوله

:أخرج بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: كنت عند (0)ذخائر العقبى

هذا املقبل قال:  ،قلت: لبيك ،يا أنس :فرأى عليًا مقباًل فقال النيب

أخرج حديثًا مبعناه من أمحد بن  (1)ينابيع املودة  حجيت على أميت يوم القيامة،

أنس بن مالك عن  59حنبل ومن صاحب الفردوس وهذا نصه وهو احلديث 

أنا وهذا حجة اهلل على جالسًا مع علي فقال:   قال: رأيت رسول اهلل

 ، رواه صاحب الفردوس واإلمام أمحد.خلقه

هذا احلديث أو نظريه عن ،  (3)قال املؤلف: أخرج علي املتقي يف كنز العمال

:  أنس من تاريخ اخلطيب البغدادي وهذا نصه: قال أنس: قال رسول اهلل

 حجة اهلل على أميت يوم القيامة. ــ مشريًا إىل عليــ ا أنا وهذ

من املناقب البن املغازلي الشافعي، باإلسناد عن أبي  (4)ويف ينابيع املودة

الزبري املكي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 

وأنزل وجعلين رسواًل  إن اهلل تبارك وتعاىل اصطفاني واختارني: اهلل

علّي سيد الكتب فقلت: إهلي وسيدي إنك أرسلت موسى إىل فرعون 

فسألك أن جتعل معه أخاه هارون وزيرًا تشد به عضده ويصدق قوله وإني 
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أسألك يا سيدي وإهلي أن جتعل لي من أهلي وزيرًا تشد به عضدي فاجعل 

ه وهو لي عليًا وزيرًا وأخًا وأجعل الشجاعة يف قلبه وألبسه اهليبة على عدو

أول من آمن وصدقين وأول من وحد اهلل معي، وإني سألت ذلك ربي عز 

سيد األوصياء، اللحوق به سعادة واملوت يف طاعته  يه فهونفأعطاوجل 

شهادة، وامسه يف التوراة مقرون إىل امسي، وزوجته الصديقة الكربى 

ي ابنيت، وابناه سيدا شباب أهل اجلنة ابناي، وهو وهما واألئمة من بعد

حجج اهلل على خلقه بعد النبيني وهم أبواب العلم يف أميت من تبعهم جنا من 

النار، ومن اقتدى بهم هدي اىل صراط مستقيم مل يهب اهلل حمبتهم لعبد إاّل 

 اجلنة.أدخله اهلل 

أخرج بسنده عن غياث بن  (0)ويف املناقب ملوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي

بيه عن علي بن احلسني عن أبيه قال: قال إبراهيم عن جعفر بن حممد عن أ

فقلت: حبييب  مسرورًا مستبشرًا صبيحة يوم فرحًا نزل جربئيل:  رسول اهلل

  أراك فرحًا مستبشرًا؟ ما لي

كرم اهلل أوقد قرت عيين مبا فقال: يا حممد وكيف ال أكون فرحًا مستبشرًا 

  . بي طالبأمتك علي بن أمام إخاك ووصيك أ

 ميت؟ أمام إخي ووصيي وأكرم اهلل أفقلت: ومب 

قال: باهى اهلل بعباده البارحة مالئكته ومحلة عرشه وقال: مالئكيت انظروا 

فقد عفر خده يف الرتاب   رضي على عبادي بعد نبيي حممدأىل حجيت يف إ

 يت.يبروموىل  ،أشهدكم أنه إمام خلقي ،تواضعًا لعظميت
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مودة القربى عن أنس قال كنت مع يف املودة الرابعة من  (0)ينابيع املودة

 هذا حجة اهلل على أميت يوم القيامة عند اهلل.فقال: فأقبل علي  النيب

برتتيب احلروف،   وهو كتاب مجع يف أحاديث النيب(1)يف كنوز احلقائق

 أنا وعلي حجة اهلل على عبادهقال:   ففي حرف األلف منه أخرج بسنده أنه

 .من الفردوس
 

 ت مواله فعلي مواله(:: )من كن قوله

قال املؤلف: هذه اجلملة من حديث الغدير وقد الفت فيه مؤلفات مستقلة يف 

سنده ومتنه، راجع حديث الغدير من العبقات للهندي، وراجع كتاب الغدير 

وال  للعالمة االميين ففيهما كفاية ملن أراد معرفة هذه اجلملة من كالم النيب 

حديث الغدير فقد ذكره الفريقان بطرق عديدة  يسع هذا املختصر تفصيل معنى

 حبيث أصبح من األحاديث املتواترة اليت ال ينكرها إال مكابر.
 

 : )من فارق عليًا فقد فارقين ومن فارقين فقد فارق اهلل(: قوله

 قال املؤلف: ال خيفى على املنصفني أن هذه الكلمات املباركة اليت تكلم بها

علماء املسلمني من أهل السنة واإلمامية، ففي غاية  قد رواها  النيب األكرم

باب خاص يف هذا احلديث ذكر فيه بعض ما روي   املرام للسيد هاشم البحراني

، فمجموع ما أخرجه من كتب علماء السنة  وعن أهل البيت  عن النيب

عشرة أحاديث وقد عينا مصادرها كما عينا مصادر غريها من األحاديث حسب 

 وإليك بعض ما روي يف املطلوب من كتب علماء السنة.اإلمكان 
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أخرج حديثًا يف  (0)يف مستدرك الصحيحني للحاكم النيشابوري الشافعي

 املوضوع عن أبي ذر.

قال: أخربني أبو سعيد النخعي، حدثنا عبدان االهوازي، حدثنا حممد بن 

ة بن ثعلبة عبد اهلل بن منري، أخربنا عامر بن السري عن أبي اجلحاف عن معاوي

من فارقين فقد لعلي:   قال رسول اهللعن أبي ذر رضي اهلل  عنه قال: 

 فارق اهلل ومن فارقك فقد فارقين.

، حديث أبي ذكر وقال (1)قال املؤلف: أخرج احملب الطربي يف ذخائر العقبى

يقول:   خرجه أمحد يف املناقب ولفظه هذا قال أبو ذر: مسعت رسول اهلل

 ين فقد فارق اهلل ومن فارقك فقد فارقين.يا علي من فارق

:أخرج أحاديث عديدة يف املطلوب عن أبي ذر وعن ابن عمر (3)كنز العمال

 نقاًل من املعجم الكبري للطرباني ومن مستدرك احلاكم.

من فارق عليًا فارقين ومن فارقين :  عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل

 فقد فارق اهلل.

أخرج حديث أبي ذر وحديث ابن عمر املتقدمني، ويف  (4)ويف فرائد السمطني

من كنوز الدقائق للشيخ عبد الرؤوف املناوي املصري الشافعي  (5)ينابيع املودة

من فارق عليًا فارقين ومن فارقين فارق :  قال يف االدب: قال رسول اهلل

 ألبي داود. اهلل،

                                                           

 .آباد حيدر طبع 046ص/3( ج0)

 .66( ص1)

 .056 ص/6( ج3)

 .55باب/ 0( ج4)

 .080ص (5)



 علي والشيعة 

  
101 

 

 : )علي قسيم اجلنة والنار(: قوله

أنه   طالب بسنده عن أمري املؤمنني علي بن ابي :أخرج(0)كنز العمال

 م اجلنة والنار.يأنا قسقال: 

أنا أنه قال:   :بسنده عن عباية عن علي(1)البداية والنهاية البن كثري

 قسيم النار اذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي.

)علي قسيم :  :أخرج حديثًا مفصاًل فيه معنى قوله(3)فرائد السمطني

وحيث مل حيضرني الكتاب مل أنقل لفظ حديثه، والكتاب خمطوط  جلنة والنار(ا

 العامة يف الكاظمية يف حسينية احليدرية.  وموجود يف مكتبة اإلمام الصادق

بشر عليًا بأنه قسيم   :أخرج بسنده أنه(4)كتاب الشفاء للقاضي عياض

 النار يدخل أولياءه اجلنة واعداءه النار. 

:  :أخرج بسنده عن عباية عن علي بن أبي طالب أنه(5)كفاية الطالب

  أنا قسيم النار يوم القيامة أقول خذي ذا وذري ذا.

ثم قال الكنجي الشافعي هكذا، ورواه احلافظ أبو القاسم الدمشقي يف تأرخيه 

ثم ذكر أن بعض الناس سأل أمحد بن حنبل   ورواه غريه مرفوعًا إىل النيب

 أجابه أنه صحيح. )انتهى مضمونًا(.عن صحة هذا احلديث ف
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قال: أخرج الدارقطين أن عليًا قال  (0)الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي

للستة الذين جعل عمر األمر شورى بينهم كالمًا مفصاًل ومن مجلته قوله: 

يا علي أنت قسيم اجلنة :  أنشدكم باهلل هل فيكم أحد قال له رسول اهلل

 ؟ رييوالنار يوم القيامة غ

 قالوا: اللهم ال. 

قال له:   ثم قال ابن حجر: ومعناه ما رواه عنرتة عن علي الرضا أنه

 أنت قسيم اجلنة والنار يوم القيامة تقول هذا لي وهذا لك.

قال املؤلف: قول الدارقطين إن عليًا قال للستة الذين جعل عمر األمر شورة 

راجع  (1)د احلنفي يف املناقببينهم كالمًا طوياًل: هو ما أخرجه موفق بن أمح

الذي ناشد به يوم الدار ويوم الشورى   املناقب وتدبر يف كالم أمري املؤمنني

الستة الذين جعل عمر بن اخلطاب األمر شورى بينهم حتى تنكشف لك حقائق 

أنه قسيم اجلنة   بشر أمري املؤمنني  كثرية وأمور عجيبة، منها: أن النيب

خرج موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي حديثًا أخر يثبت ما والنار، هذا وقد أ

انه قال:   فإنه أخرج بسنده عن رسول اهلل (3)حنن بصدده وهو ما يف املناقب

 يا علي إنك قسيم اجلنة والنار تقرع باب اجلنة فتدخلها بال حساب.

بعض هذا  (4)قال املؤلف: أخرج حمب الدين الطربي يف ذخائر العقبى

 . علي احلديث عن
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يا علي إنك أول من يقرع باب اجلنة فتدخلها :  قال: قال رسول اهلل

 بغري حساب بعدي.

:قال يف املناقب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وهو أخر من (0)ينابيع املودة

:  مات من الصحابة باالتفاق عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

سلمي وأنت اإلمام وأبو األئمة األحد يا علي أنت وصيي حربك حربي وسلمك 

عشر الذين هم املطهرون املعصومون ومنهم املهدي الذي ميأل األرض قسطًا 

وعداًل فويل ملبغضيهم، يا علي لو أن رجاًل أحبك وأوالدك يف اهلل حلشره اهلل 

معك ومع أوالدك وأنتم معي يف الدرجات العلى، وأنت قسيم اجلنة والنار 

  ة ومبغضيك النار.تدخل حمبيك اجلن

بابًا خاصًا يف أن عليًا أمري املؤمنني قسيم اجلنة (1)وقد عقد يف ينابيع املودة

 والنار وأورد اخبارًا عديدة يف ذلك راجعها.
 

 : )علي مع احلق واحلق معه ال يفرتقان(: قوله

 قال املؤلف: تقدم يف الفصل الثاني ما يثبت هذه اجلملة وما بعدها فال نعيد.

من مناقب ابن املغازلي الشافعي بسنده عن  (3)ينابيع املودة ديث الثاني:احل

فاقبل علي فقال:   أبي الزبري املكي عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا عند النيب

قد أتاكم أخي ثم التفت إىل الكعبة فمسها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده أن 

 احلديث. هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.
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قال املؤلف: تقدم احلديث كاماًل يف الفصل الثاني ويف الفصل الرابع مع 

 اختالف يسري يف بعض الفاظه.

من مناقب موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي  (0)ينابيع املودة احلديث الثالث:

يوم   قال: قال لي رسول اهلل  بسنده عن علي  أو من مقتل احلسني

ك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف عيسى لوال أن تقول فيفتحت خيرب : 

ابن مريم لقلت فيك اليوم مقااًل حبيث ال متر على مأل من املسلمني إال أخذوا من 

 احلديث. تراب رجلك وفضل طهورك يستشفون به.

قال املؤلف: تقدم احلديث كاماًل من مناقب اخلوارزمي يف الفصل الثاني ويف 

مؤيدات من األحاديث النبوية، وال خيفى أن  الفصل الرابع وقد ذكرنا للحديث

األحاديث الثالثة املروية يف املناقب وكفاية الطالب وينابيع املودة فيها اختالف 

 وزيادة ونقصان وقد أشرنا إىل بعض ذلك.

من مناقب املغازلي أخرج بسنده عن عامر بن  (1)ينابيع املودة احلديث الرابع:

عنه على منرب الكوفة فقال: أيها الناس  واثلة قال: خطبنا علي رضي اهلل

سلوني، سلوني فواهلل ال تسألوني عن آية من كتاب اهلل إال حدثتكم عنها متى 

نزلت بليل أو نهار، يف مقام أو مسري، يف سهل أو يف جبل ويف من نزلت يف 

مؤمن أو منافق وما عنى اهلل بها أعام أو خاص فقال ابن الكواء أخربني عن قوله 

، فقال أولئك حنن وأتباعنا [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]: تعاىل

 ويف يوم القيامة غراء حمجلني رواء مرويني يعرفون بسيماهم.
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قال املؤلف: تقدم يف مقدمة هذا املختصر أن الشيعة هم أتباع علي وأوالده 

ستقصيت الدنيا بأمجعها ال أجد قومًا من البشر يكونون ولو ا  املعصومني

حقيقة غري اإلمامية وهم املعرفون باسم الشيعة   أتباع علي وأهل البيت

 االثنى عشرية وأما سائر فرق اإلسالم فهم أتباع أئمتهم الذين يقتدون بهم.

األول :أخرج حديثني من الديلمي (0)ينابيع املودة احلديث اخلامس:

علي وشيعته هم ، واحلديث الثاني: شيعة علي هم الفائزون: قوله

 الفائزون.

خره من اخلوارزمي ومن مجلة مضامينه وآقال املؤلف: تقدم حديث مفصل 

  إن عليًا وشيعته هم الفائزون.:  قوله

وبهذا املضمون ورد يف أخر كلمة من حديث كفاية الطالب وقد تقدم أيضًا 

يا املناقب يف مورد أخر حديثًا أخر ويف أخره: هذا، وقد أخرج اخلوارزمي يف 

 فاطمة ال تبكي فان عليًا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة يدخلون اجلنة.

:عند ذكر أحاديث صاحب الفردوس (1)ينابيع املودة احلديث السادس:

قال: احلديث اخلامس واألربعون عن أم سلمة رضي هلل عنها، قالت: قال 

 علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.:  رسول هلل

قال: وألبي داود والطيالسي بسنديهما عن  (3)وفيه أيضًا احلديث السابع:

 علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.قال:   رسول اهلل
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قال: يف املودة السادسة من مودة القربى  (0)وفيه أيضًا  احلديث الثامن:

رسول اهلل أخربني عن لواء احلمد ما قلت يا عن عبد اهلل بن سالم قال: 

  صفته؟

قبضته لؤلؤة  ،محراء سنامة ياقوتة ،مسرية ألف عام طوله:  قال

وذؤابة  ،ذؤابة باملشرق ،له ثالث ذوائب ،وسطه زمردة خضراء ،بيضاء

 ول : بسم اهللاأل :سطر السطرأوالثالثة يف الوسط مكتوب عليها ثالثة  ،باملغرب

، والسطر الثالث: ال اله ر الثاني: احلمد هلل رب العاملنيالرمحن الرحيم، والسط

  .اال اهلل حممد رسول اهلل علي ولي اهلل. طول كل سطر مسرية الف يوم

 صدقت يا رسول اهلل فمن حيمل ذلك؟  قال:

بي طالب ومن كتب اهلل أقال: حيملها الذي حيمل لوائي يف الدنيا علي بن 

 . ضأن خيلق السماوات واالرمسه قبل أ

 ؟ يستظل حتت لوائكقال: صدقت يا رسول اهلل فمن 

 علي وحمبوهولياء وشيعة احلق وشيعيت وحميب وشيعة أقال: املؤمنون 

 عليًا يّفن كذبين يف علي أو كذب ملوالويل  ،بآنصاره، فطوبى هلم وحسن مأو

 أو نازعه يف مقامه الذي أقامه اهلل فيه.

ن أديث كثرية يف اأحمية مااإلخرج علماء السنة وعلماء أقال املؤلف: 

خرجوا أمامية الذين يوم القيامة، ومن علماء اإل  حيمل لواء النيب  عليًا

من  حد عشر حديثًاأخرج أ  نهإف (1)ذلك السيد هاشم البحراني يف غاية املرام
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مامية يف املوضوع من علماء اإل خرج تسعة عشر حديثًاأعلماء السنة يف الباب و

 حاديث املروية يف كتب علماء السنة.ليك بعض األإو

حدثنا علي بن  ،محد بن عامر بن سليم الطائيأبسنده عن (0)كنز العمالويف 

بي حممد، أ، حدثين ا، حدثين أبي موسى، حدثين أبي جعفرموسى الرض

قال:   بن أبي طالب بي عليأبي علي، حدثين احلسني، حدثين أحدثين 

ربي عز وجل فيك مخس خصال  ني سألتإ يا علي:  قال رسول اهلل

  ...فأعطاني

رض وأنفض الرتاب عن ن تنشق عين األأأما األوىل: فإني سألت ربي 

 عي فأعطاني. مرأسي وأنت 

  وأنت معي فأعطاني. ين عند كفة امليزانفقما الثانية: فسألته ان يووأ

 وهو لواء اهلل أكرب الذي حتتهوأما الثالثة: فسألته أن جيعلك حامل لوائي 

  .املفلحون والفائزون باجلنة فأعطاني

 .عطانيأميت من حوضي فأن تسقي أما الرابعة: فسألت ربي أو

عطاني فاحلمد فأىل اجلنة إميت أن جيعلك قائد أما اخلامسة: فسألت ربي أو

 به علي.من  اهلل الذي

يا علي ليس يف القيامة :  بإسناده عن علي قال: قال رسول اهلل  (1)وفيه أيضًا

 فقام رجل من االنصار فقال: فداك أبي وأمي فمن هم؟  كب غرينا وحنن أربعة،را

، وعمي محزة على أنا على الرباق، وأخي صاحل على ناقته اليت عقرتقال: 
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ناقيت العضباء، وأخي علي على ناقة من نوق اجلنة بيده لواء احلمد ينادي ال اله اال 

ا إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو حامل اهلل حممد رسول اهلل، فيقول االدميون ما هذ

االدميني ليس هذا ملكًا مقربًا وال عرش، فيجيبهم ملك من بطنان العرش يا معشر 

 نبيًا مرساًل وال حامل عرش هذا الصديق األكرب علي بن أبي طالب.

قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن احلارث عن علي مسعت  (0)وفيه أيضًا

 س خصال مل يعطها نيب قبلي: يقول يف علي مخ  رسول

 أما اخلصلة األوىل: فإنه يقضي ديين ويواري عورتي. 

 وأما الثانية: فإنه الذائد عن حوضي. 

 وأما الثالثة: فإنه مشكاة لي يف طريق احلشر يوم القيامة. 

 وأما الرابعة: فإن لوائي معه يوم القيامة وحتته آدم وما ولد. 

 ن يكون زانيًا بعد إحصان وال كافرًا بعد إميان.وأما اخلامسة: فإني ال أخشى أ

 قال املؤلف: يف عبارة كنز العمال سهو أو غلط أو حتريف.

:أخرج بسنده عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان صاحب (1)كفاية الطالب

 يف كل مشهد ثم قال: هكذا رواه ابن سعد يف كتاب الطبقات.  لواء رسول اهلل

قال: كسرت يد علي يوم أحد   وعن علي:قال: (3)الرياض النضرة

ضعوه يف يده اليسرى فانه صاحب :  فسقط اللواء من يده فقال رسول اهلل

 أخرجه احلضرمي. لوائي يف الدنيا واألخرة(،
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نه قال يف املودة أمن كتاب مودة القربى  (0)ينابيع املودة احلديث التاسع:

 حيب عليًا وال حيب املالئكة إن اهللجربئيل وقال: قال: حدثين   الثامنة انه

مثل حب علي وما من تسبيحة هلل تسبح هلل إال وخيلق اهلل ملكًا يستغفر حملبيه 

 وشيعته إىل يوم القيامة.

خلق اهلل األنبياء من بسنده عن ابن عباس:  (1)وفيه أيضًا احلديث العاشر:

ن أشجار وخلقين وعليًا من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها واحلس

 واحلسني أمثارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بها جنا ومن زاغ عنها هوى. 

، (4)، وابن عساكر يف تارخيه(3)أخرج احلاكم يف مستدرك الصحيحني

حديثًا مبعناه وفيه زيادة وسيأتي إن شاء اهلل (5) واخلوارزمي يف مقتل احلسني

 تعاىل حديث احلاكم وابن عساكر يف بابه.

:أخرج بسنده عن جابر رفعه إىل (6)وفيه أيضًا عشر: احلديث احلادي

والذي بعثين باحلق نبيًا إن املالئكة تستغفر لعلي وتشفق عليه انه قال:  النيب

 وعلى شيعته أشفق من الوالد على ولده.

املودة  من مودة القربى أنه قال يف (9)ينابيع املودة احلديث الثاني عشر:
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نظر إىل   إن أبيأنها قالت:   ول اهلل: روي عن فاطمة بنت رسةالتاسع

 علي وقال: )هذا وشيعته يف اجلنة(.

  أنه :أخرج بسنده عن علي (0)وفيه أيضًا احلديث الثالث عشر:

يا علي بشر شيعتك أنا الشفيع )هلم( يوم القيامة وقتًا ال ينفع مال وال بنون قال: 

 إال شفاعيت.

رفعه إىل   ج بسنده عن علي:اخر(1)وفيه أيضًا احلديث الرابع عشر:

ال تستخفوا بشيعة علي فإن الرجل )الواحد( منهم ليشفع أنه قال:   النيب

 يف مثل ربيعة ومضر.

  :أخرج عن جابر رفعه إىل النيب(3)وفيه أيضًا احلديث اخلامس عشر:

إذا كان يوم القيامة يأتيين جربئيل وميكائيل حبزمتني من املفاتيح، حزمة أنه قال: 

مفاتيح اجلنة، وحزمة من مفاتيح النار، وعلى مفاتيح اجلنة أمساء املؤمنني  من

من شيعة حممد وعلي، وعلى مفاتيح النار أمساء املبغضني من أعدائه فيقوالن 

لي يا أمحد هذا مبغضك وهذا حمبك فأدفعهما إىل علي بن أبي طالب فيحكم 

 اجلنة وال حمبيه النار ابدًا.فيهم مبا يريد فو الذي قسم األرزاق ال يدخل مبغضيه 

قال املؤلف: غري خفي على أهل احلديث أن األحاديث اخلمسة املتقدمة على 

كالمنا رواها علماء السنة واإلمامية يف كتبهم نقاًل من كتب علماء السنة سيما 

حديث ابن عباس املتقدم فقد أخرجه مجع كثري من علماء السنة وإليك أمساء 

 بعضهم:
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 .(0)ن السيوطي الشافعي يف الدر املنثورجالل الدي *

، الكنجي (1)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني *

 .(3)الشافعي يف كفاية الطالب

 . (4)أبو الظفر يوسف سبط ابن اجلوزي احلنفي يف تذكرة خواص األئمة *

 . (5)اخلطيب موفق بن امحد اخلوارزمي احلنفي يف املناقب *

وي عبد الرزاق يف كنوز احلقائق املطبوع بهامش اجلامع الصغري املنا *

 . (6)للسيوطي

السيد هاشم البحراني يف كتاب املناقب الصغري املطبوع ببغداد املعروف )بعلي  *

 والسنة( نقاًل من كتاب نزل األبرار وكتاب الوسيلة لعاملني من علماء السنة.

مودة القربى بسنده عن أبي ذر من  (9)ينابيع املودة احلديث السادس عشر:

رض ىل األإطلع أاهلل تعاىل  إنأنه قال:   رفعه إىل النيب الغفاري 

عطى أو ،لي صهرًا ختار عليًاأاطالعة من عرشه بال كيف وال زوال فاختارني و

عطي احلسن أو ،من النبيني حدًاأله فاطمة العذراء البتول ومل يعط ذلك 

وجعل  ، وأعطي احلوضي صهرًا مثليعطأا، ومثلهم حدًاأواحلسني ومل يعط 

                                                           

 .397 ص :و 396 ص/6( ج0)
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 أخًاوأعطي  والنار ومل يعط ذلك املالئكة وجعل شيعته يف اجلنة، اجلنة إليه قسمة

راد أيها الناس من أراد ان يطفئ غضب اهلل ومن أ ،خ مثليأحد مثلي وليس أل

ن حبه أميان ون حبه يزيد يف اإلإبي طالب فأيحب علي بن لن يقبل اهلل عمله فأ

 النار الرصاص.ب السيئات كما تذيب ذيي

قال املؤلف: إن مضامني هذا احلديث الشريف وردت يف أحاديث عديدة يف 

 كتب علماء السنة وإليك بعضها:
 

 .وأعطي احلوض أي اعطي سقاية احلوض(  )اختار اهلل عليًا  : قوله

سألت حديث مفصل ومن مجلة مضامينه: (0)تقدم من مناقب اخلوارزمي

 ن تسقي أميت من حوضي فأعطاني.ربي أ

يا فاطمة إني مقيم :  ألبنته فاطمة  :قال(1)ويف املناقب للخوارزمي

 غدًا عليًا على حوضي يسقي من عرف من أميت.

ساق على احلوض، ويف كفاية   أخرج حديثًا فيه أن عليًا (3)وكنز العمال

 :(6)زمي أيضًا، ويف مقتل احلسني للخوار(5)واملناقب خلوارزمي،(4)الطالب

يا علي إنك على احلوض :  مضامينها قولهأحاديث مفصلة ومن مجلة 

 خليفيت تذود عنه املنافقني.
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  ويف فرائد السمطني أخرج حديثًا مفصاًل ومن مجلة مضامينه أن عليًا

 وصاحب الشفاعة.  حوض النيبصاحب 

 

 : )وجعل اليه قسمة اجلنة والنار(. قوله

 ا يثبت ذلك من كتب عديدة لعلماء السنة فال حاجة إىل تكراره.قال املؤلف: تقدم م
 

 : )إن حب علي يزيد يف اإلميان وأن حبه يذيب السيئات(. قوله

لها تثبت املطلوب، قال املؤلف: وردت أحاديث كثرية بعبارات خمتلفة ك

 وإليك بعضها: 

ده عن ابن من مودة القربى يف املودة السادسة أخرج بسن (0)يف ينابيع املودة

حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار أنه قال:   عباس رفعه إىل النيب

حنوه  (3)عن ابن عباس حنوه، ويف ذخائر العقبى (1)ويف الرياض النضرة احلطب،

حنوه، ويف الينابيع  (5)حنوه، ويف كفاية الطالب (4)أيضًا، وكذلك يف كنز العمال

املودة السادسة روي عن معاذ رفعه إىل من مودة القربى أنه قال يف  (6)أيضًا

حب علي حسنة ال تضر معها سيئة وبغضه سيئة ال تنفع أنه قال:   النيب

 معها حسنة.
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أخرج حديث معاذ مسندًا، وكذلك يف  (0)قال املؤلف: يف املناقب للخوارزمي

 .(1)كفاية الطالب

املودة أخرج يف من مودة القربى  (3)ينابيع املودة عشر: سابعاحلديث ال

إني لنائم يومًا إذ دخل قال:   عليبن احلنفية عن أبيه الثانية عن حممد 

فنظر إلي وحركين برجله وقال: قم يفديك أبي وأمي فان   رسول اهلل

بان اهلل تعاىل جعل األئمة من  ــ يعين عليًاــ جربائيل أتاني فقال بشر هذا 

ه وحملبيه وأن من طعن عليه صلبه، وأن اهلل تعاىل ليغفر له ولذريته ولشيعت

 وخبس حقه فهو النار.

قال املؤلف: روى مضامني هذا احلديث الشريف يف ضمن أحاديث عديدة 

املهدي املوعود عند ) وقد مجعنا كثريًا منها يف كتابنايف كتب علماء السنة 

 ، ونذكر بعضها هنا: (علي والوصية) (، ويف كتابنااجلمهور

نده عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: كنت :أخرج بس(4)فرائد السمطني

يف بعض حيطان املدينة ويد علي يف يده فمررنا بنخل فصاح   يومًا مع النيب

 ،هذا حممد سيد األنبياء وهذا علي سيد األوصياء وأب األئمة الطاهرين :النخل

قال: ثم مررنا  ،هذا املهدي وهذا اهلادي :قال: ثم مررنا بنخل فصاح النخل

فالتفت  ،وهذا علي سيف اهلل  هذا حممد رسول اهلل :ل فصاح النخلبنخ

 فسمي الصيحاني. ،يا علي مسه الصيحانيفقال: إىل علي   النيب
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أخرج حديثًا مفصاًل ومن مجلة مضامينه أن عليًا أمري املؤمنني  (0)وفيه أيضًا

 أبو األئمة وأبو األوصياء والطاهرين.

لكتاب اخرج بسنده عن ابن عباس قال رسول أواخر ا اجلزء الثانيوفيه يف 

إن خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل  على اخللق بعدي االثنا عشر :  اهلل

 أوهلم أخي وأخرهم ولدي، قيل: يا رسول اهلل ومن أخوك؟

 قال: علي بن أبي طالب، قيل فمن ولدك املهدي؟ 

ذي بعثين قال: الذي ميأل األرض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا وال

باحلق بشريًا لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى خيرج 

فيه ولدي املهدي فينزل روح اهلل عيسى ابن مريم فيصلي خلفه وتشرق االرض 

 بنور ربها ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب.

من :  قال:  قال رسول اهلل  :بسنده عن علي(1)فرائد السمطني

يركب سفينة النجاة ويتمسك بالعروة الوثقى ويعتصم حببل اهلل املتني أحب أن 

مت باألئمة اهلداة من ولده فانهم خلفائي أفليوال عليًا بعدي وليعاد عدوه ولي

وأوصيائي وحجج اهلل على خلقه بعدي وسادات أميت وقادات األتقياء إىل اجلنة 

 ان(.حزبهم حزبي وحزبي حزب اهلل وحزب أعدائهم حزب الشيط
 

 :: )إن اهلل ليغفر له ولذريته وشيعته وحملبيه( قوله

يف الفصل األول  قال املؤلف: تقدم ما يثبت ذلك من األحاديث النبوية

 والثاني فراجعها.
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:اخرج بسنده عن علي أمري (0)ينابيع املودة عشر: ثامناحلديث ال

العرش توضع يوم القيامة منابر حول أنه قال:   رفعه النيب املؤمنني

لشيعيت وشيعة أهل بييت املخلصني يف واليتنا ويقول اهلل تعاىل : هلموا يا عباد 

 اهلل ألنشر عليكم كراميت فقد أوذيتم يف الدنيا. 

من جواهر العقدين قال: أخرج امحد  (1)وفيه :التاسع والعشرون احلديث

معي أما ترضى إنك لعلي:   يف املناقب عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل

تدخل اجلنة واحلسن واحلسني وذرياتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرياتنا 

 وأشياعنا عن أمياننا ومشائلنا.

من املعجم الكبري للطرباني وهو كتاب  (3)أيضًا  وفيه :العشرون احلديث

  مجيع أحاديثه صحيحة باعرتاف علماء السنة بسنده عن أبي رافع أن النيب

يدخلون اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني وذرياتنا خلف  يا علي أول أربعةقال: 

 ظهورنا وأزواجنا خلف ذرياتنا واشياعنا عن أمياننا ومشائلنا(.

قال املؤلف: تقدم هذا احلديث وما مبعناه يف الفصل األول وذكر له مقدمة مل 

تذكر هنا، هذا وال خيفى على أهل العلم أن هذا احلديث أخرجه مجاعة مع 

الفاظه وله وجوه من القول، واألصح واألوىل أن يقال إن رواة  اختالف يف

ولو ان بعض الفاظه يأبى ذلك، وعلى  احلديث نقلوه باملعنى فأوجب االختالف

، ومنهم ابن (4)كل حال إن رواة احلديث مجع كثري منهم ابن عساكر يف تارخيه
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 ،(1) سني، ومنهم اخلوارزمي يف تاريخ مقتل احل(0)حجر اهليتمي يف الصواعق

، ومنهم الشيخ سليمان احلنفي يف ينابيع (3)ومنهم علي املتقي يف كنز العمال

 ، واألغلب أخرجوا احلديث بألفاظ خمتلفة.(4)املودة

أخرج أحاديث ثالثة يف فضل  (5)ينابيع املودة :والعشرون احلادياحلديث 

 الشيعة: 

يا :  لنيبأنه قال له ا  بسنده عن عليمن فردوس الديلمي  األول:

علي إن اهلل قد غفر لك ولولدك وألهلك ولذريتك ولشيعتك وحمليب شيعتك 

 فأبشر فإنك األنزع البطني.

قال   من املعجم الكبري للطرباني بسنده عن أبي رافع أن النيب الثاني:

يا علي أنت وشيعتك تردون علي احلوض رواء مرويني مبيضة، لعلي: 

 احلوض ظماء مقمحني.وجوهكم وأن أعداءك يردون على 

قال روى مجال الدين الزرندي املدني عن ابن عباس أنه قال ملا  الثالث:

هو لعلي:   ، قال[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]نزلت: 

ؤك أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضني مرضيني ويأتي اعدا

 . غضابًا مقمحني

  ومن عدوي؟:  فقال علي
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 من تربأ منك ولعنك.:  قال

قال املؤلف: تقدم ذكر األحاديث الثالثة مع اختالف وزيادة ونقصان فيها. 

وقد أخرج يف الصواعق احلديث الثالث مع زيادة مل يذكرها غريه، وقد نقله من 

لعلي:   املذكورة قال مجال الدين الزرندي عن ابن عباس أنه ملا نزلت اآلية

هو أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضني مرضيني ويأتي عدوك 

  غضابًا مقمحني.

  ومن عدوي؟:  قال

من تربأ منك ولعنك، وخري السابقني إىل ظل العرش يوم القيامة :  قال

 طوبى هلم. 

 : ومن هم يا رسول اهلل؟  فقال

 : شيعتك يا علي وحمبوك. قال

وحمبوك،   قال املؤلف: هذه التتمة، أي من قوله خري السابقني إىل قوله

هـ يف  819ابن أبي بكر اهليتمي املتوفى سنة  مل يذكرها غريه وغري نور الدين

ممن عثرنا عليه من رواة هذا احلديث هذا وإمنا ذكرنا  (0)كتابه جممع الزوائد

لكتب املذكورة فيها فال األحاديث مع تقدمها الختالف رواتها والفاظها وا

 تكرار.
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 (*)يف األحاديث املروية يف كتاب الدر املنثور

  

                                                           

 هـ.700الشافعي املتوفى سنة  الدر املنثور جلالل الدين السيوطي (*)



 

  



 

 

 

 

:قال أخرج ابن عدي بسنده عن ابن عباس (0)يف الدر املنثور احلديث األول:

قال رسول  [خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ]أنه قال ملا نزلت: 

 .يوم القيامة راضني مرضينينت وشيعتك أهو لعلي:  اهلل

قال املؤلف: تأمل يف هذا احلديث وقايسه مع األحاديث املتقدمة يف الفصل 

اخلامس تعلم ما عمل به من إسقاط وحتريف يوجب عدم فهم معنى احلديث، 

فعل، وقد أخرجه غريه من والعجب من السيوطي كيف فعل بهذا احلديث ما 

 دون تغيري وحذف وحتريف.

:قال أخرج ابن مردويه عن علي قال: قال (1)وفيه أيضًا احلديث الثاني:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ ]قول اهلل:  أمل تسمع:  رسول اهلل

األمم للحساب  احلوض اذا جاءت عتك وموعدي وموعدكمي، أنت وش[الْبَرِيَّةِ

 حمجلني.تدعون غرًا 

قال املؤلف: إن راجعت احلديث يف الفصل الثاني والرابع عرفت ما فعل 

باحلديث من تغيري وحذف يوجب عدم فهم احلديث. وهذا وأن للحديث مقدمة 
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بها يعرف معنى احلديث راجع احلديث اخلامس من الفصل الثاني واحلديث 

 الرابع. الثالث من الفصل

:قال أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اهلل (0)الدر املنثور احلديث الثالث:

والذي نفسي بيده أن :  فقال النيبفأقبل علي،   قال: كنا عند النيب

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ]ونزلت:  هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة،

 اذا أقبل علي قالوا: جاء خري الربية.  فكان أصحاب النيب [يْرُ الْبَرِيَّةِأُوْلَئِكَ هُمْ خَ

نقاًل عن ابن  قال املؤلف: لو راجعت احلديث الذي أخرجه جالل الدين

عساكر يف الفصل الرابع وهو احلديث األول منه، ويف الفصل الثاني وهو 

اديث املروية يف كتب احلديث الثاني منه لعلمت ما كان يفعل جالل الدين يف األح

أهل السنة من تغيري وحذف وحتريف وغري ذلك راجع احلديث الثاني من الفصل 

الثالث واحلديث األول من الفصل الرابع وأعجب، هذا وإمنا ذكرنا األحاديث 

الثالثة من الدر املنثور مع تقدمها يف الفصول السابقة لكي يتضح للمراجعني ما 

 . كرمعملوا يف أحاديث الرسول اال

  

                                                           

 .097 ص/6ج( 0)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 (*)تهذيب تاريخ ابن عساكر  يف األحاديث املروية يف

  

                                                           

 هـ.0346( ابن عساكر هو الشيخ عبد القادر بن امحد بن مصطفى بدران الدمشقي املتوفى سنة *)



 

  



 

 

 

 

 

:أخرج بسنده عن ميناء بن أبي ميناء (0)تاريخ ابن عساكر احلديث األول:

عن عبد الرمحان بن عوف انه قال: أال تسألوني قبل أن تشوب األحاديث 

وفاطمة أصلها )أو فرعها( وعلي  أنا الشجرة:  رسول اهللاألباطيل قال 

لقاحها واحلسن واحلسني مثرتها وشيعتنا ورقها، فالشجرة أصلها من جنة عدن 

 واألصل والفرع واللقاح والورق والثمر يف اجلنة. 

مبضمون احلديث املتقدم عن  (1)أخرجه ابن عساكر يف تارخيه احلديث الثاني:

أنا شجرة وإال صمتا يقول: بأذني   ابن عباس انه قال: مسعت رسول اهلل

واحملبون أهل البيت  ،واحلسن واحلسني مثرتها ،وعلي لقاحها ،وفاطمة محلها

 .اورقها من اجلنة حقًا حق

بن أبي ميناء صحابي شهد تبوك مع  قال املؤلف: إن راوي احلديث ميناء

والصحابة يف نظر علماء السنة كلهم :(3)كما ذكره يف اسد الغابة  النيب

ىل أن يفارقوا الدنيا فوجود ميناء يف سند احلديث ال يسقطه من االعتبار، عدول إ
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، الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء (0)هذا وقد ذكر ابن حجر يف كتابه تطهري اجلنان

واالصوليون واحلفاظ أن احلديث الضعيف حجة يف املناقب، فعليه إن قيل 

ا أجاب ابن حجر، هذا لوجود ميناء يف سند احلديث يضعف احلديث فجوابه م

وقد ورد هذا احلديث بسند أخر يف كتب علماء السنة مع اختالف يف اللفظ هذا 

:حديث ميناء مع اختالف وزيادة ويظهر منه أن (1)وقد ذكر احلاكم يف مستدركه

عساكر حمرف وهذا لفظه حبذف السند عن ميناء موىل عبد الرمحن حديث ابن 

ن تشاب األحاديث باألباطيل مسعت رسول بن عوف أنه قال: خذوا عين قبل أ

واحلسن  ،وعلي لقاحها ،وفاطمة فرعها ،أنا الشجرة: يقول  اهلل

وسائر ذلك  ،وأصل الشجرة يف جنة عدن ،وشيعتنا ورقها ،واحلسني مثرتها

 يف  سائر اجلنة.

راوي احلديث اسحاق صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجده  :ثم قال احلاكم

 ومسع منه.  عبد الرمحن بن عوف قد أدرك النيبوميناء موىل  ،ثقات

قال املؤلف: إن مبقتضى كالم احلاكم النيسابوري ال يصح تضعيف ميناء هذا 

ألنه صحابي وعند أهل السنة الصحابة كلهم عدول، هذا وقد أخرج حديث 

بسند متصل ولفظه ولفظ ابن عساكر  (3)ميناء اخلوارزمي يف تاريخ مقتل احلسني

واحدة حيث قال اخلوارزمي: فالشجرة أصلها يف جنة تالف يف كلمة سواء مع اخ

عدن، وفيه تقديم وتأخري يف بعض الكلمات وقد تقدم يف الفصل الثالث لفظ 

 فراجعه. اخلوارزمي وما قيل فيه من شعر بعض الشعراء

                                                           

 .هـ0318 سنة مصر طبع 16ص: الصواعق بهامش املطبوع( 0)

 .061ص/3ج( 1)
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 الفصل الثامن

 

 (*)أخرجها احلمويين الشافعي يف األحاديث اليت

  

                                                           

هــ، وكتابـه فرائـد السـمطني، كتـاب      911( هو إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي املتـوفى سـنة   *)

العامـة الواقعـة يف حسـينية      خمطوط يوجد يف العراق يف الكاظمية يف مكتبة اإلمـام الصـادق  

يف   مـام أمـري املـؤمنني   احليدرية، ويف إيران يف مكتبة السيد مشـكاة بطهـران، ويف مكتبـة اإل   

 النجف األشرف.



 

  



 

 

 

 

 

أخرج بسنده عن جابر بن عبد اهلل قال : (0)فرائد السمطني األول:احلديث 

قد أتاكم أخي ثم طالب فقال النيب: فاقبل علي بن أبي  كنا عند النيب 

التفت إىل الكعبة فضربها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته هم 

ومكم بأمر اهلل الفائزون يوم القيامة أنه أولكم إميانًا وأوفاكم بعهد اهلل واق

قال ونزلت: واعدلكم يف الرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند اهلل مزية، 

 قال جابر: وكان أصحاب [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]

  قالوا: )قد جاء خري الربية(.  اذا أقبل علي حممد

م هذا احلديث الشريف يف الفصل الثاني والرابع واخلامس قال املؤلف: تقد

مع اختالف يسري، ويف الفصل السادس من الدر املنثور والفاظ غري جالل الدين 

 متقاربة ولفظ جالل الدين فيه تغيري وحذف.

:أخرج بسنده عن سعيد بن جبري عن ابن (1)فرائد السمطني احلديث الثاني:

ين فما زال يدنيه حتى أجلسه يا ُب ،إلّي إلّيل: قا  عباس قال: إن رسول اهلل

 ،يا بين إلّي ثم قال: إلّي ،فلما رآه بكى  ثم أقبل احلسني ،على فخذه األمين

فلما رآها ،  ثم أقبلت فاطمة ،فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه األيسر
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ا رآه فلم، فأجلسها بني يديه، ثم أقبل علي ،يا بنية إلّي ثم قال: إلّي ،بكى

 فما زال يدنيه حتى أجلسه إىل جنبه األمين، ،يا أخي ،إلّي ثم قال: إلّي ،بكى

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

 تسر برؤيته؟ 

إني  ،صطفاني على مجيع الربيةأو ،بعثين بالنبوة والذي:  فقال

رض نسمة أحب إلي وما على وجه األ ،وجل وإياهم ألكرم اخللق على اهلل عز

مر بعدي بي طالب فإنه أخي وشقيقي وصاحب األأما علي بن أ :منهم

وصاحب حوضي وشفاعيت وهو موىل كل  ،يف الدنيا واآلخرةوصاحب لوائي 

وهو وصيي وخليفيت على أهلي  ،وقائد كل تقي ،مام كل مؤمنإو ،مسلم

وبواليته صارت  ،ومبغضه مبغضي ،وحمبه حميب ،وأميت يف حياتي وبعد موتي

أميت مرحومة وبعداوته صارت املخالفة له ملعونة، واني بكيت ملا رأيته ألني 

 ،اهلل له بعدي هنه يزال عن مقعدي وقد جعلأمة به بعدي حتى ذكرت غدر األ

فضل أثم ال يزال األمر به حتى يضرب على قرنه ضربة ختضب منها حليته يف 

  .أنزل يف القرآن الشهور شهر رمضان الذي

خرين وهي بضعة ولني واألبنيت فاطمة فإنها سيدة نساء العاملني من األأما أو

وهي روحي اليت بني جنيب، وهي  ،مين وهي نور عيين وهي مثرة فؤادي

نسية متى قامت يف حماربها بني يدي ربها جل جالله زهر نورها ملالئكة احلوراء األ

ل االرض ويقول اهلل عز وجل ملالئكته: يا السماء كما يزهر نور الكوكب أله

 )ترتعد خ ل(مائي قائمة بني يدي ترعد إمالئكيت انظروا إىل أميت فاطمة سيدة 

ني قد إشهدكم وألي بقلبها على عبادتي، إقبلت أفراصها من خيفيت، وقد 

)أسقطنا هنا سطرين لبعض ني ملا رأيتها ذكرت إو ،ا من النارآمنت شيعته



 علي والشيعة 

  
131 

تستغيث وال وفال جتاب  ،وهي تنادي يا حممداه ما يف الفرائد(األسباب فراجعه

ا مرة فتتذكر انقطاع الوحي من بيته ،اكيةفال تزال بعدي حمزونة مكروبة ب ،تغاث

ها الليل لفقد صوتي الذي كانت وتستوحش اذا جن ،أخرىوتتذكر فراقي 

بيها أيام أ ن كانت يفأثم ترى نفسها ذليلة بعد  ،نآتستمع إليه اذا تهجدت بالقر

نسها اهلل تعاىل فيناديها مبا نادى به مريم بنت عمران فيقول ؤعزيزة وعند  ذلك ي

اقْنُتِي ]، يا فاطمة: (0)[إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِنيَ]يا فاطمة: 

 فيبعث اهلل عز ،ثم يشتد بها الوجع فتمرض، (1)[لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعنِيَ

يا  :فتقول عند ذلك ،وجل إليها مريم بنت عمران مترضها وتؤنسها يف علتها

فيلحقها اهلل  ،بيأفاحلقين ب ،هل الدنياأني قد سئمت من احلياة وتربمت بإرب 

حمزونة مكروبة  فتقدم علّي ،هل بييتأعز وجل بي فتكون أول من يلحقين من 

  .سقطنا هنا سطرين لبعض األسباب فراجعهما يف الفرائد()أمغمومة 

مين وولدي ومين وقرة عيين وضياء قليب ومثرة فؤادي  إنهما احلسن فأو

هل اجلنة وحجة اهلل على األمة أمره أمري وقوله قولي من تبعه أوهو سيد شباب 

 ليه ذكرت ما جيري عليهإنه ليس مين، وإني إذا نظرت إفإنه مين ومن عصاه ف

 ،وال يزال األمر به، األمر به حتى يقتل بالسم ظلمًا وعدوانًا من الذل بعدي

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

فمن بكاه مل تعم عينه يوم تعمى العيون  ،يف جو السماء واحليتان يف جوف املاء

قلوب، ومن زاره يف بقعته ثبتت قدمه قلبه يوم حتزن ال نومن حزن عليه مل حيز

 قدام...على الصراط يوم تزل فيه األ
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مام إخيه وهو أبين وولدي وخري اخللق بعد أنه مين وهو إما احلسني فأو

املسلمني وخليفة رب العاملني وغياث املستغيثني وكهف املستجريين ورمحة اهلل 

 ،مرأ مرهأمة هل اجلنة وباب جناة األأمجعني وهو سيد شباب أعلى خلقه 

يته أني ملا رإو ،نه مين ومن عصاه فليس مينإمن تبعه ف ،وطاعته طاعيت

ضمه أكأني به وقد استجار حبرمي وقربي فال جيار ف ،تذكرت ما يصنع به بعدي

فريحتل  ،بشره بالشهادةأمره بان يرحتل عن دار هجرتي وأىل صدري وإيف منامه 

ب وقتل وفناء تنصره عصابة من رض كرأرض مقتله وموضع مصرعه أىل إعنها 

ليه وقد رمي بسهم إنظر أميت يوم القيامة كأني أولئك سادة شهداء أاملسلمني 

 يذبح الكبش مظلومًا. ثم يذبح كما  فخر عن فرسه صريعًا

وبكى من حوله وأرتفعت أصواتهم بالضجيج ثم   ثم بكى رسول اهلل

ثم  لقى أهل بييت بعدي،اللهم إني أشكو إليك ما ي وقال:  قام رسول اهلل

عن ابن  (0)دخل منزله، وأخرج السيد هاشم البحراني احلديث يف غاية املرام

 بابويه ولفظه ولفظ احلمويين متقاربان.

  حيث ذكر فيه  قال املؤلف: هذا احلديث من دالئل نبوة نبينا حممد

بال اختالف وال   وقد جرى ذلك كما أخرب به  ما جيري على أهل بيته

رعاية احلال ابنته فاطمة ألن األم وخصوصًا   نقصان، بل وقع ما مل يبينه

مثل الزهراء واحلسن واحلسني ال طاقة هلا بسماع ما يقع على ولدها من 

املصائب، هذا وغري خفي على علماء احلديث أن مضامني هذا احلديث العجيب 

رة يف وردت يف أحاديث خاصة وعامة، وقد تقدم بعض األحاديث املذكو

 الفصول السابقة ما يؤيدها ويثبتها وإليك ما يؤيد بعضها:
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 : )هو أخي ...(: قوله

أخو رسول اهلل أحاديث كثرية بألفاظ   قال املؤلف: قد ورد يف أن عليًا

بسنده عن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن علي تلفة منها ما يف طبقات ابن سعد خم

ابه وضع يده على منكب علي ثم حني آخى بني أصح  عن أبيه أن النيب

يف ضمن  (0)ومنها: ما يف مناقب اخلوارزمي أنت أخي ترثين وأرثك،قال: 

 وأنت أخي ووارثي.:  حديث مفصل من مجلته قال لعلي

فانه عقد بابًا يف األحاديث اليت ذكر فيها  (1)ومنها: ما يف ينابيع املودة

وذكر من   بن أبي طالبوبني أمري املؤمنني علي   املؤاخاة بني النيب

من مسند امحد بن  أنت أخي ووارثي،:  قال لعلي  مجلتها انه

أخرج موفق بن أمحد أحد عشر حديثًا يف املؤاخاة وأخرج : (3)وقال، حنبل

عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف زوائد املسند ستة أحاديث يف املؤاخاة، وأخرج 

رج احلمويين حديثني يف املؤاخاة ابن املغازلي ستة أحاديث يف املؤاخاة، وأخ

قال: ويف كتاب املسامرة للشيخ حمي الدين ابن العربي رويناه من حديث حممد 

بني املهاجرين واألنصار، قال   بن اسحاق املطليب قال: آخى رسول اهلل

ثم أخذ بيد علي ابن أبي طالب فقال:  تواخوا يف اهلل أخوين،:  رسول اهلل

 (4)ثم ذكر بقية املؤاخني وعلي أخوين  هللفكان رسول ا هذا اخي،

 بأمسائهم واحدًا بعد واحد.
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 لعلي: )أنت صاحب األمر بعدي...(:  قوله

أحاديث كثرية تفيد هذا املضمون وزيادة منها:   قال املؤلف: روي عنه

وأنت إمام أميت ما يف فرائد السمطني يف ضمن حديث مفصل ومن مجلته: 

ديث. هذا وقد ذكرنا يف كتابنا: علي والوصية، احل وخليفيت عليها بعدي،

 أحاديث عديدة تفيد ما حنن بصدده.
 

: )هو صاحب لوائي يف الدنيا واألخرة وصاحب حوضي  قوله

 وشفاعيت...(:

 قال املؤلف: تقدم يف الفصول السابقة ما يؤيد هذه املضامني.
 

 : )وهو موىل كل مسلم...(: قوله

، أخرج بسنده عن 04ارزمي يف الفصل: قال املؤلف: يف مناقب اخلو

يعقوب بن إسحاق بن إسرائيل قال: نازع عمر بن اخلطاب رجاًل يف مسألة فقال 

فقال الرجل: من هذا   عمر بيين وبينك هذا اجلالس وأومأ بيده إىل علي

اهلن، فنهض عمر عن جملسه فأخذ بأذنيه حتى أشاله من األرض وقال: ويلك 

 لي بن أبي طالب موالي وموىل كل املسلمني.أتدري من صغرت. هذا ع

قال املؤلف: أخذ عمر بن اخلطاب قوله علي بن أبي طالب موالي وموىل كل 

عن عمران بن  (0)حيث قال كما يف ذخائر العقبى  مسلم من قول رسول اهلل

 إن عليًا مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي.قال:   حصني أن رسول اهلل

ال تقع يف علي فإنه مين :  قال: قال بريدة قال لي النيبذخائر العقبى: 

 وأنا منه وهو وليكم بعدي.
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 : )وهو وصيي وخليفيت...(: قوله

مجع بين عبد  [وَأَنذِرْ عَشرِيَتَكَ الْأَقْرَبنِيَ]:ملا نزل قوله تعاىل: (0)السرية احللبية

ثقيلتني على  أنا أدعوكم اىل كلمتني خفيفتني على اللساناملطلب فقال هلم: 

امليزان: شهادة أن ال إله إال اهلل وإني رسول اهلل، فمن جييبين إىل هذا األمر 

  على القيام به؟ يعاونين ــ :أي ــ ويؤازرني

وسكت القوم قال احلليب: زاد بعضهم يف  أنا يا رسول اهلل،قال علي: 

أحد  فلم جيبه يكن أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفيت من بعدي،الرواية: 

 منهم، فقام علي وقال: أنا يا رسول اهلل؟ 

قال: أجلس، ثم أعاد القول على القوم ثانيًا وثالثًا... فصمتوا، فقام علي 

 وقال: أنا يا رسول اهلل؟ 

انتهى  أجلس فانت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفيت من بعدي.فقال: 

علي والوصية، ونقلنا هنا باختصار، هذا وقد أوردنا مجيع الفاظ احلديث يف كتابنا: 

 صاحب األمر بعدي. :أي وصيي وخليفيت من بعديمورد احلاجة وهو قوله: 

مناقب اخلوارزمي بإسناده عن أم سلمة قال: وكان هلا موىل ال يصلي صالة 

ثم حدثته حبديث  ؟!فقالت له: ما محلك على سب علي ،إال سب عليًا وشتمه

 . عن رسول اهلل

إن اهلل أختار من كل أمة نبيًا، لة مضامينه: واحلديث مفصل: ومن مج

وأختار لكل نيب وصيًا، فأنا نيب هذه األمة، وعلي وصيي يف عرتتي وأهل بييت 

 وأميت من بعدي.

 قال املؤلف: واحلديث بكامله ذكرناه يف كتابنا: علي والوصية.
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 : )حمب علي حميب ومبغضه مبغضي...(: قوله

  ختصاصه بأن من أذاه فقد أذى النيبقال ذكر ا :(0)الرياض النضرة

ومن أبغضه فقد ابغضه، ومن سبه فقد سبه، ومن أحبه فقد أحبه، ومن تواله 

فقد تواله، ومن عاده فقد عاداه، ومن أطاعه فقد أطاعه، ومن عصاه فقد 

 عصاه، ثم ذكر أحاديث عديدة تثبت ذلك.

قال:  ــ وكان من أصحاب احلديبيةــ قال: عن عمر بن شاش االسلمي 

هذا أدعاه من عمر فان األمري علي بن أبي ــ خرجت مع علي إىل اليمن فجفاني 

يف سفري حتى وجدت يف نفسي عليه فلما  ــ ما جفا أحدًا من عمره  طالب

يف ناس من   قدمت أظهرت شكايته يف املسجد حتى بلغ ذلك رسول اهلل

حتى جلست قال: يا  ــظر يقول حدد إلي الن ــأصحابه فلما رآني أبدأني عينيه 

ذى أبلى من عمر واهلل قد أذيتين قلت: أعوذ باهلل أن أؤذيك يا رسول اهلل قال: 

 . أخرجه أمحد، وخرجه أبو حامت خمتصرًا.ذانيأفقد  عليًا

من أحب عليًا فقد أحبين، ومن أبغض :  رسول اهللقال  :(1)وفيه أيضًا

خرجه  ومن أذاني فقد أذى اهلل.عليًا فقد أبغضين، ومن أذى علي فقد أذاني، 

 ابو عمر.

  عن أم سلمة قالت: أشهد أني مسعت من رسول اهلل :(3)وفيه أيضًا

من أحب عليًا فقد أحبين، ومن أحبين أحب اهلل، ومن أبغض عليًا فقد يقول: 
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خرجه املخلص وخرجه  أبغضين، ومن أبغضين فقد ابغض اهلل عز وجل.

من تواله فقد توالني ومن وزاد يف أوله:  احلاكمي أيضًا عن عمار بن ياسر

 توالني فقد توىل اهلل.

إىل علي بن أبي   :عن ابن عباس قال: بعثين رسول اهلل(0)وفيه أيضًا

أنت سيد يف الدنيا سيد يف األخرة، من أحبك فقد أحبين، طالب فقال له: 

 وحبيبك حبيب اهلل، وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهلل، الويل ملن أبغضك.

 جه أمحد يف املناقب.خر

حبيبك لعلي:   :عن ابن عباس قال، قال رسول اهلل(1)وفيه أيضًا

حبييب، وحبييب حبيب اهلل، وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهلل، والويل ملن 

 خرجه احلاكمي. أبغضك بعدي.

 

 : )علي إمام كل مؤمن وقائد كل تقي...(: قوله

حممد بن علي عن أبيه عن :اخرج بسنده عن أبي جعفر (3)مناقب اخلوارزمي

بي إىل السماء ثم من  ملا أسري:  ، قال النيب جده قال: قال علي

 ؟ربي عز وجل فقال لي: يا حممد بني يدي ت، وقفالسماء إىل سدرة املنتهى

 :طوع لك؟ قالأيت أيهم رألبيك وسعديك، قال: قد بلوت خلقي ف :قلت

ذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ختأقال: صدقت يا حممد فهل  .يا ربي عليًا :قلت

ن إخرت لي فأقلت: يا رب  :قال ؟ال يعلمونما يعلم عبادي من كتاب اهلل
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ختذه لنفسك خليفة ووصيًا وحنلته أف خرتت لك عليًاأقال:  ؟خريتك خريتي

ألحد بعده، يا  تمل ينلها أحد قبله وليس مري املؤمنني حقًاأعلمي وحلمي وهو 

وليائي وهو الكلمة اليت الزمتها أأطاعين ونور  حممد علي راية اهلدى وإمام من

فبشره يا حممد بذلك  ،بغضينأبغضه فقد أومن  ،حبينأحبه فقد أاملتقني، من 

قبين أن يعانا عبد اهلل ويف قبضته أقال:  .قلت ربي بشرته به : فقال النيب

 ،جلأقال:  .نه مواليإن متم علي وعدي فإو ،فبذنوبي مل يظلمين شيئًا

جعل قلبه ربيع أقال: قلت يا رب فــ ميان خ ل جعل ربيعه اإلأجل وأفقلت: 

ني خمتص له، خمتصه بشيء من إقال: قد فعلت ذلك به يا حممد غري  .اإلميان

يا رب  :قال: قلت .وليائيأمن  حدًاأخص به أمل  ءبشيء من البال ــ البالء خ ل

يعرف حزبي  نه مبتلي ولوال علي ملأقال: قد سبق يف عملي  .خي وصاحيبأ

 رسلي.ولياء وليائي وال أأوال 

 حنوه مع اختالف يسري. (0)حلية األولياء

قال   أن رسول اهلل  من حلية األولياء بسنده عن علي (1)كنز العمال

 مرحبًا بسيد املرسلني وإمام املتقني.له: 

:  قال لي رسول اهللمن حلية األولياء عن الشعيب قال علي:  (3)وفيه أيضًا

اهلل  تمحدقيل لعلي: فما كان شكرك؟ قال:  بًا بسيد املسلمني وإمام املتقني.مرح

 .على ما أتاني، وسألته الشكر على ما أوالني، وإن يؤيدني مما أعطاني
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من أحب أن يركب قال: أنه   عن علي رفعه إىل النيب (0)ينابيع املودة

ملتني فليوال عليًا سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم حببل اهلل ا

بعدي وليعاد عدوه، وليأمت األئمة اهلداة من ولده، فإنهم خلفائي وأوصيائي 

وحجج اهلل على خلقه بعدي وسادات أميت وقادات األتقياء إىل اجلنة، حزبهم 

 حزبي، وحزبي حزب اهلل، وأعدائهم حزب الشيطان.

 املشار اهلل ألمته طريق النجاة وعني هلم حزب  قال املؤلف: بني النيب

، وبني له خلفائه وأوصيائه بعده (1)[إِِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ]ليه يف قوله تعاىل: إ

ىل اجلنة ال غريهم، إتقياء مته وقادات األأنهم سادات أ  موقال يف حقه

مام واملتقني وقائد إسيد املسلمني و  ن عليًاأكان يبني ألصحابه   فالنيب

ئمة املسلمني أ  والده املعصومنيأن أوذلك كان يذكر هلم  ،لنيالغر احملج

سنة بعبارات العني، وقد روي ذلك يف كتب علماء مجأوحجج اهلل على اخللق 

تابنا: علي والوصية، وإليك منها يف ك ًا، وقد مجعنا كثريخمتلفة جمملة ومفصلة

 : بعضها

نة ومنها: مستدرك كتب عديدة لعلماء الس مناخرج احلديث  (3)كنز العمال

  احلاكم بأسانيدهم عن عبد اهلل بن سعد بن زرارة عن أبيه أن النيب حممدًا

ملا عرج بي إىل السماء انتهى بي إىل قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتألأل قال: 

فأوحى إلي ربي يف علي ثالث خصال أنه سيد املسلمني، وإمام املتقني وقائد الغر 

 احملجلني.
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  بسنده عن سلمان احملمدي:(0)للخوارزمي احلنفي  مقتل احلسني

وإذا احلسني على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه   على النيبقال: دخلت 

إنك سيد ابن سيد، أبو سادة، إنك إمام ابن إمام، أبو أئمة، إنك ويقول له: 

 حجة ابن حجة، أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.

حلديث الشريف مجاعة من علماء السنة يف كتبهم، قال املؤلف: أخرج هذا ا

منهم: الشيخ سلمان البلخي القندوزي يف ينابيع املودة يف املودة العاشرة من 

 .(1)مودة القربى

ومنهم: إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف كتابه: فرائد السمطني، 

أنا أنه قال:   وبسنده عن عباية بن ربعي مرفوعًا إىل النيب (3)ينابيع املودة

سيد النبيني، وعليًا سيد الوصيني، وأن أوصيائي بعدي اثنا عشر أوهلم علي 

 وأخرهم القائم املهدي.

يف املودة العاشرة من مودة القربى أحاديث يف املوضوع يذكر فيه  (4)وفيه أيضًا

عدد االئمة وأوصيائه عليه وعليهم السالم، ويذكر من مجلة   النيب

عن الشعيب عن عمر بن قيس قال: كنا جلوسًا يف حلقة فيها  األحاديث حديثًا

 عبد اهلل بن مسعود فجاء اعرابي فقال: أيكم عبد اهلل بن مسعود؟ 

 قال: أنا عبد اهلل بن مسعود. 

  قال: هل حدثكم نبيكم كم يكون بعده من اخللفاء؟
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 عدد نقباء بين اسرائيل. ،اثنى عشر ،قال: نعم

ابن مسعود  دشعيب عن مسروق قال: بينما حنن عنال:عن (0)ينابيع املودة

نبيكم كم يكون من بعده ليكم إ: هل عهد نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى

 خليفة؟

نعم عهد  ،حد قبلكأن هذا شيء ما سألين به إو إنك حلديث السن،: قال

 بعدد نقباء بين اسرائيل. ،ده اثنا عشر خليفةه يكون بعنأ  ليناإ

حديث ربعني أثرنا يف كتب علماء السنة على ما يزيد على قال املؤلف: ع

حاديث بعده اثنا عشر، وقد ذكر من تلك األ  فيها تصريح بان خلفاء النيب

 :ليك بعضهاإيف الصحاح الستة املعروفة عند علماء السنة و

سئل عن   : أخرج مخسة أحاديث ذكر فيها أن النيب(1)صحيح مسلم

يف اثين عشر. عن جابر بن  ــ أو عني عددهمــ فعينه  ــ ائهأو أخرب عن خلفــ خلفائه 

ان هذا األمر ال فسمعته يقول:   مسرة قال: دخلت مع ابي على النيب

 ــ النيب :أيــ ، قال جابر: ثم تكلم ينقضي حتى ميضي فيهم اثنا عشر خليفة

 .كلهم من قريشما قال؟ قال: قال:  :، قال: فقلت ألبيبكالم خفي علّي

  يه عن الشعيب عن جابر بن مسرة قال: انطلقت إىل رسول اهللوف

ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل اثين عشر ومعي أبي فسمعته يقول: 

:  فقال كلمة ضمنيها الناس فقلت ألبي: ما قال؟ قال: قال خليفة.

 كلهم من قريش.
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جابر :بسنده عن عامر بن سعد بن وقاص قال: كتبت إىل (0)وفيه أيضًا

قال:   نافع أن أخربني بشيء مسعته من رسول اهللبن مسرة مع غالمي 

يوم مجعة عشية رجم االسلمي يقول:   فكتب إلي مسعت رسول اهلل

ال يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من 

 قريش.

 كنز أخرج احلديث املتقدم برواية سعد بن وقاص، ويف (1)كنز العمال

أخرج احلديث من مستدرك احلاكم هذا، وقد أخرج علي املتقي احلنفي  (3)العمال

نقاًل من كتب عديدة قد تزيد على مخسة عشر، وقد مجعنا  (4)يف كنز العمال

أغلب الفاظ احلديث يف كتابنا: )تثبيت الثابت( وهو تعليقات ومستدركات على 

 . كتاب الطرائف البن طاووس

 

 

 

  

                                                           

 .018ص/ 1ج( 0)

 .078 ص/6ج( 1)

 .38ص/ 6ج( 3)

 .115 ص/3ج: ويف، 31 ص/6ج( 4)



 

 

 

 

 

 

 

 فصل التاسعال
 

 (*)يف كتاب جممع الزوائد يف األحاديث املروية

  

                                                           

 هـ.819( كتاب جممع الزوائد طبع القاهرة للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اهليتمي املتوفى سنة *)



 

  



 

 

 

كأني بك انه قال لعلي:  أخرج بسنده عن رسول اهلل  :(0)احلديث األول

وأنت على حوضي تذود عنه الناس وأن عليه ألباريق مثل عدد جنوم السماء 

ن على سرر وإني وأنت واحلسن واحلسني وفاطمة وعقياًل وجعفرًا يف اجلنة أخوا

 متقابلني أنت وشيعتك يف اجلنة.

قال املؤلف: تقدم يف الفصول السابقة أن أمري املؤمنني علي بن أبي 

  يسقي حمبيه ويذود عنه مبغضيه، وكونه  على حوض النيب طالب

ساقي املؤمنني على حوض الكوثر من األمور املعلومة الواضحة، وقد وردت فيه 

 املختصر ذكرها.أحاديث كثرية ال يسع هذا 

أنه خطب وقال   :أخرج بسنده عن النيب(1)جممع الزوائد احلديث الثاني:

 .يهوديًال البيت حشره اهلل يوم القيامة أيها الناس من أبغضنا أهيف خطبته: 

  ؟ن صام وصلىا رسول اهلل وإعبد اهلل: يفقال جابر بن 

مه، وأن وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم احتجز بذلك من سفك دقال: 

  يؤدي اجلزية عن يد وهم صاغرون.

مثل لي أميت يف الطني فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت :  ثم قال

 لعلي وشيعته.
                                                           

 .091 ص/7ج( 0)

 .( املصدر نفسه1)
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قال املؤلف: أخرج جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه: إحياء امليت 

  بن عبداهللخرج الطرباني يف االوسط عن جابر أ :، وقال(0)بفضائل أهل البيت

أيها الناس من أبغضنا أهل البيت وهو يقول:   رسول اهللخطبنا قال: 

 حشره اهلل تعاىل يوم القيامة يهوديًا.

قال: أخرج الطرباني يف األوسط عن احلسن بن علي  (1)وفيه أيضًا بهامش

الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي قال:   رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل

بشفاعتنا، والذي نفسي بيده ال ينفع عبدًا عمل عمله  اهلل وهو يودنا دخل اجلنة

 إال مبعرفة حقنا.

 هذا احلديث الشريف يؤيد ويقوي ما أخرجه اهليتمي يف جممع الزوائد. قال املؤلف:

قال: أخرج الطرباني واحلاكم عن ابن عباس قال: قال  (3)وفيه أيضًا بهامش

كم ثالثًا، أن يثبت يا بين عبد املطلب إني سألت اهلل ل:  رسول اهلل

قلوبكم، وأن يعلم جاهلكم، ويهدي ظالكم، وسألته أن جيعلكم جوداء جنداء 

رمحاء، فلو أن رجاًل صفن بني الركن واملقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض 

 ألهل بيت حممد دخل النار.

قال: أخرج ابن حبان يف صحيحه واحلاكم عن أبي سعيد قال:  (4)وفيه أيضًا 

والذي نفسي بيده ال يبغضنا أهل البيت رجل إال أدخله : اهلل قال رسول 

 اهلل النار.

                                                           

 .146ــ  145ص: االشراف حبب اإلحتاف بهامش املطبوع( 0)

 .145ص( 1)

 .141ص( 3)

 .143صهامش ( 4)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 

 يف األحاديث املروية من عدة كتب

  



 

  



 

 

 

 

 :(0). يف األحاديث املروية من  كتاب نور األبصار0

مِلُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ]ملا نزلت هذه اآلية:  :خرج بسنده عن ابن عباس قالأ

هو أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة لعلي:   قال [الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

 أنت وهم راضني مرضيني ويأتي أعداؤك غضابًا مقمحني.

قال املؤلف: تقدم نقل هذا احلديث من عدة كتب مع اختالف يف بعض 

 الفصول السابقة. عالفاظه وبعضها زيادة مهمة راج

  اهلل ، أنه قال: شكوت إىل رسولروي عن علي  :قال (1)وفيه أيضًا

ــ أما ترضى ان تكون رابع أربعة :  لعلي  حسد الناس لي فقال

أول من يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني وأزواجنا عن  ــ يدخلون اجلنة

 .أمياننا ومشائلنا وذريتنا خلف أزواجنا

خرجه مجاعة من أن هذا احلديث أالسابقة  قال املؤلف: تقدم يف الفصول

أمياننا ومشائلنا( راجع الفصل األول والثالث علماء السنة بزيادة )وشيعتنا عن 

خرجه الطرباني يف معجمه الكبري الذي مجيع أن احلديث أ، وقد تقدم واخلامس

                                                           

 هـ.0178ر للشبلنجي الشافعي املتوفى سنة كتاب نور األبصا (0)

 .011ص( 1)
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ن احلديث مع زيادة أهل العلم واحلديث أحاديثه صحيحة، ثم ال خيفى على أ

الطرباني يف خرجه مجع كثري منهم: أمياننا ومشائلنا( إ)وشيعتنا عن :  قوله

م احملب الطربي يف الرياض ، ومنهناقب، ومنهم امحد يف املمعجمه الكبري

،  رزمي يف مقتل احلسني، ومنهم اخلواومنهم ابن عساكر يف تارخيه ،النضرة

 . نهم الشيخ سليمان البلخي القندوزيوم

جي نسابقة الفاظهم مع الزيادة املذكورة، فرتك الشبلوقد تقدم يف الفصول ال

 لباب.و غريه هذه اجلملة ألسباب ال ختفى عن ذوي األأ
 

(0). من كتاب إسعاف الراغبني حملمد الصبان1
: 

خرج أ :وقال ،بصار، من نور األ(1)خرج فيه بهامشأ احلديث األول:

نك ستقدم على اهلل يا علي إقال:   ن خليليإ: قال ن عليًاأالطرباني بسنده 

، ثم مجع أنت وشيعتك راضني مرضيني ويقدم أعداؤك غضابًا مقمحني

  يده إىل عنقه يريهم اإلقماح. علي

خرجه مجاعة منهم ابن حجر يف أن هذا احلديث أقال املؤلف: تقدم 

الف وتقديم وتأخري يف مع اخت (4)ومنهم ابن االثري يف نهاية اللغة ،(3)الصواعق

 ن حممد الصبان ذكر بعد نقله احلديث كالمًاأيها املنصف أثم اعلم ، لفظ احلديث

عيف ن احلديث الذي ذكره ضألك ذيضحك الثكلى فراجعه، وقد ذكر قبل 

وقد  ،وشيعته، كيف يكون احلديث ضعيفًا  يقصد إنكار هذه الفضيلة لعلي

                                                           

 هـ وإسعاف الراغبني مطبوع بهامش نور األبصار.0116الشيخ حممد الصبان الشافعي املتويف سنة  (0)

 .046ص( 1)

 .74ص( 3)

 .317 ص/3ج( 4)
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اديث مجيع ما يف املعجم الكبري من األح نأخرجه الطرباني يف معجمه الكبري وأ

، وعلى فرض ضعفه فان ابن حجر اهليتمي يف تطهري صحيحة ميكن األخذ بها

الفقه  ءن علماأ :قال ما مضمونه (0)اجلنان املطبوع بهامش الصواعق احملرقة

ن احلديث الضعيف يأخذ به يف باب الفضائل أواحلديث وغريهم اتفقوا على 

 وثواب االعمال.
 

(1)الدين عبد الرؤف املناوي. من كتاب كنوز احلقائق للشيخ زين 3
: 

كنوز احلقائق بهامش جامع الصغري جلالل الدين  احلديث األول:

  أخرج بسنده من فردوس الديلمي أخرج بسنده عن رسول اهلل:(3)السيوطي

 شيعة علي هم الفائزون.أنه قال: 

قال املؤلف: تقدم هذا احلديث نقاًل من كتب عديدة لعلماء السنة مع 

  ض الفاظه ويف بعضها زيادة.اختالف يف بع

بسنده من فردوس الديلمي أيضًا عن رسول  (4)وفيه أيضًا  احلديث الثاني:

 علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.أنه قال:  اهلل

ن مفاد هذا أمن كتب عديدة وال خيفى  قال املؤلف: تقدم هذا احلديث نقاًل

فيه زيادة مل تكن يف احلديث ، و ما يستفاد من احلديث األول هذااحلديث غري

هذا احلديث يف كتابه  D خرج السيد هاشم البحرانيأ، وهذا وقد ولاأل

                                                           

 ..هـ0318 سنة مصر طبع 16ص( 0)

هـ، وكتاب كنوز احلقائق 0130سنة ( الشيخ زين الدين عبد الرؤوف املناوي الشافعي املتوفى 1)

 مطبوع بهامش اجلامع الصغري للسيوطي.

 .4ص/1ج( 3)

 .10 ص/1ج: الصغري اجلامع بهامش( 4)
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من   بي طالبأمري املؤمنني علي بن أاملختصر الذي مجع فيه بعض فضائل 

برار( وكتاب من كتاب: )نزل األ نقاًل يضًاأخرج يف هذا احلديث أ، وكتب السنة

خرج فيهما احلديث أ، وقد علماء السنة والكتابان من تأليف )الوسيلة(

علي :  أنها قالت: قال رسول اهلل  نيدهم عن أم سلمة زوجة النيببأسا

 وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.

هذا وقد أخرج احلديث أيضًا للشيخ سليمان البلخي القندوزي يف ينابيع 

مداني الشافعي بإسنادهم ، يف املودة اخلامسة من مودة القربى للسيد علي اهل(0)املودة

وقد أخرج  علي وشيعته هم الفائزون،إنه قال:   عن ابن عباس رفع إىل النيب

 بلفظ أخر وفيه زيادة واملعنى واحد. (1)ذلك السيوطي يف الدر املنثور

أخرج احلديث بسنده عن  (3)ويف تذكرة خواص األمة البن اجلوزي احلنفي

هذا ىل علي ابن أبي طالب فقال: إ  أبي سعيد اخلدري قال: نظر النيب

 وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.
 

(4). من كتاب نهاية اللغة البن االثري اجلزري4
: 

ستقدم على اهلل :  ويف احلديث علي قال له النيب :قال :(5)احلديث األول

  ثم مجع أنت وشيعتك راضني مرضيني ويقدم عليه عدوك غضابًا مقمحني،

 يهم كيف اإلقماح، ثم قال: اإلقماح رفع الرأس وغض البصر.يده إىل عنقه ير

                                                           

 .159ص( 0)

 .397 ص/6ج( 1)

 .ايران طبع، 30ص( 3)

 هـ.616( ابن االثري اجلزري املتوفى سنة 4)

 .317ص/ 3ج( 5)
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إِنَّا ]يقال: أقمحه الغل اذا ترك رأسه مرفوعًا من ضيقه ومنه قوله تعاىل: 

(0)[جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْالاَلً فَهِيَ إِلَى األَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
. 

تب عديدة ويف بعضها قال املؤلف: تقدم نقل هذا احلديث الشريف من ك

من تربأ :  ومن عدوي؟ قال  للنيب  زيادة مهمة وهي قول علي

قيل من هم  منك ولعنك وخري السابقني إىل ظل العرش يوم القيامة طوبى هلم،

 ، سب عليًا فإن قيل: من الذي شيعتك وحمبوك،يا رسول اهلل؟ قال: 

م تعرف الساب منهم هلقواأفعاهلم وأمية وتأمل يف أ: راجع تاريخ بين لناق

ل آوتعرف من الذي سبوه وملاذا سبوه وتعرف من الذي منع السب من 

بي أ، ومتى شرعوا يف السب ومتى منعوا وتركوا سب علي ابن حممد

وسلم يف ذم ساب   حاديث املروية عن النيبوإليك بعض األ  طالب

 ومبغضه ومؤذيه لكي يقوى لديك احلديث الذي  بي طالبأعلي بن 

خرجه ابن حجر يف الصواعق احملرقة وفيه الزيادة املهمة اليت مرت عليك يف أ

 ول من هذا املختصر وقبيل هذا.الفصل األ

: أخرج من مسند أمحد ومن مستدرك احلاكم عن أم سلمة أنها (1)كنز العمال

 ومن سبين فقد سب اهلل.  ،ن سب عليًا فقد سبينَم:  قالت: قال رسول اهلل

: من املعجم الكبري للطرباني ومن حلية األولياء ألبي نعيم (3)وفيه أيضًا

نه ممسوس يف ذات فإ ،ال تسبوا عليًاقال:   بسنديهما عن كعب بن عجرة أنه

 اهلل تعاىل.

                                                           

 .8 /( سورة يس0)

 .051ص/ 6( ج1)

 .059ص/ 6( ج3)
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 :عن ابن عباس قال: قال عمر بن اخلطاب: كفوا عن ذكر علي(0)وفيه أيضًا

ن خصال أليقول يف علي ثالث   إني مسعت رسول اهللبي طالب فأبن 

بو بكر أنا وأكنت  ،لي مما طلعت عليه الشمسإحب أيكون لي واحدة منهن 

على  متكئًا  والنيب  صحاب رسول اهللأبن اجلراح ونفر من  ةديوابو عب

أنت يا علي أول على منكبه ثم قال: بي طالب حتى ضرب بيده أعلي ابن 

زلة هارون من موسى كذب أنت مين مبن، ثم قال: املؤمنني إميانًا وأوهلم إسالمًا

 علّي من زعم أنه حيبين وبغضك.

مبحضر من عمر فقال: تعرف  :عن عروة أن رجل وقع يف علي(1)وفيه أيضًا

بي طالب بن عبد أرب حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب وعلي بن قصاحب هذا ال

 يف ــ  النيب :يأــ ذيت هذا أذيته أن أنك إال خبري فإاملطلب ال تذكر علي 

 قربه، من تاريخ ابن عساكر.

قد :  مسند عمرو بن شاش، قال: قال لي رسول اهللمن :(3)أيضًاوفيه 

  أذيتين.

 قلت: يا رسول اهلل ما أحب أن أؤذيك؟ 

من مسند ابن أبي شيبة، ومن طبقات ابن  ذاني،آذى عليًا فقد آمن فقال: 

جم الكبري تاريخ البخاري، ومن املع سعد، ومن مسند أمحد بن حنبل، ومن

 ن شئت.إومن مستدرك احلاكم هذه القضية مفصلة راجع هذه الكتب  ،للطرباني

نكر على من أن عمر بن اخلطاب أقال املؤلف: ذكر هؤالء الستة يف كتبهم 

                                                           

 .375 ص/6ج( 0)

 .375 ص/6ج( 1)

 .411 ص/6ج( 3)
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، رسول اهللذية أذيته أن أو ،ذية لهأ  ن سب عليأ: وقال  سب عليًا

 سب عليًا فقد سبين، من:  النيبخذ ما قاله عمر بن اخلطاب من قول أوقد 

  فإن سب علي  ففي هذا احلديث كفاية يف ذم ساب علي أمري املؤمنني

 . سب اهلل وسب رسول اهلل
 

(0). من كتاب التفسري الكبري للطربي5
: 

عند  (1)أخرج بسنده عن أبي اجلارود عن حممد بن علي احلديث األول:

قال: ملا نزلت هذه اآلية قال  [الْبَرِيَّةِأُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ ]تفسريه اآلية املباركة: 

 أنت يا علي وشيعتك.:  لعلي النيب

ولفظه  (3)قال املؤلف: أخرج احلديث الكنحي الشافعي يف كفاية الطالب

حدثين يقول:   قال: مسعت عليًا  هذا عن شراحي كاتب علي

 أي علي أمل تسمع قول اهلل وأنا مسنده إىل صدري فقال:  رسول اهلل

يَّةِ]تعاىل:  بَرِ لَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْ أنت وشيعتك  [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْ

 وموعدي وموعدكم احلوض اذا جاءت االمم للحساب تدعون غرا حمجلني،

ثم ذكر الكنجي وقال: قلت ذكره احلافظ ابو املؤيد موفق بن امحد املكي يف 

ن جرير الطربي وتابعه ابو العالء اهلمداني، هذا ورواه اب  مناقب علي

وعند املراجع إىل ما ذكره موفق بن أمحد وما ذكره الطربي ترى اختالف 

كثريًا بني الفاظهما هذا مع أن لفظ الكنجي إال أن نقول أن كتاب الطربي 

                                                           

 هـ. 301( هو ابن جرير املتوفى سنة 0)

 .046 ص/31ج( 1)

 .007ص( 3)
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حمرف ألن غري الطربي ذكر احلديث بال حذف وال تغيري وذكروا أن الطربي 

كاماًل بال حذف وال تغيري، هذا وقد أخرج احلديث جالل الدين نقلهم كذلك 

السيوطي يف الدر املنثور من تفسري ابن مردويه عن علي قال: قال لي رسول 

لَئِكَ هُمْ خَيْرُ ]أمل تسمع قول اهلل: :  اهلل إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْ

يَّةِ ي وموعدكم احلوض اذا جاءت األمم أنت وشيعتك وموعد ،[الْبَرِ

 للحساب تدعون غرًا حمجلني.

قال املؤلف: ذكرنا عند ذكر احلديث يف الفصل الرابع إن هذا احلديث الذي 

أخرجه الطربي سرق أوله وأخره وذكر منه مجلة واحدة من وسط احلديث 

 طالب.فاحلديث هو نفس احلديث املروي يف املناقب للخوارزمي واملروي يف كفاية ال

اخلصال  :أيــ يطبع املؤمن على كل خصلة :  :قال(0)يف البحار 

 وال يطبع على الكذب وال على اخليانة. ــاملذمومة

قال املؤلف: تقدم يف الفصل األول واحلديث اخلامس من األحاديث اليت 

انه   أخرجها ابن حجر اهليتمي املكي يف فضل شيعة علي بن أبي طالب

لَئِكَ هُمْ ]ة عشر قوله تعاىل: قال: اآلية احلادي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْ

يَّةِ بَرِ ثم أخرج من قول مجال الدين الزرندي أنه روى عن ابن عباس  [خَيْرُ الْ

ثم ذكر تتمة  هو أنت وشيعتك،لعلي:   أنه قال: ملا نزلت هذه اآلية قال

نقله من اخلوارزمي والكنجي والسيوطي احلديث بلفظ أخر خيالف ما تقدم 

ذكره يف  فعليه ميكن أن نقول ما أخرجه الزرندي حديث اخر من النيب 

 تفسري هذه اآلية. 

                                                           

 .45 ص/09ج( 0)
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 :(0). من كتاب فصول املهمة البن الصباغ6

أخرج بسنده عن ابن عباس قال ملا  :(1)يف الفصل األول احلديث األول:

  قال النيب [نُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِإِنَّ الَّذِينَ آمَ]نزلت هذه اآلية: 

هو أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وهم راضني مرضيني ويأتي لعلي: 

  أعداؤك غضابًا مقمحني.

قال املؤلف: تقدم هذا احلديث الشريف يف الفصل األول بعبارات خمتلفة 

ابسط وتفصيله  (3)لذي رواه ابن حجر يف الصواعقخمتصرة ومفصلة، واحلديث ا

أكثر من غريه ومل يروا مثله إال جممع الزوائد فقط وشاركه غريه يف الفاظه 

 األخرى، وحيث ان لفظ ابن الصباغ كان فيه اختالف يسري ذكرنا بلفظه.
 

 :(4). من كتاب مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوري9

ن ميناء بن أبي ميناء موىل عبد الرمحن أخرج بسنده ع:(5)احلديث األول

بن عوف قال: خذوا عين قبل أن تشاب األحاديث باألباطيل مسعت رسول 

أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها واحلسن واحلسني يقول:  اهلل

، مثرتها وشيعتنا ورقها واصل الشجرة يف جنة عدن وسائر ذلك يف سائر اجلنة

صدوق، وعبد  ــ بفتح الدالــ اسحاق الدبري  ثم قال احلاكم: روى احلديث
                                                           

 هـ.855( هو ابن الصباغ املالكي املتوفى سنة 0)

 .االشرف النجف طبع، 015ص( 1)

 .77ص( 3)

 هـ.415هو احلاكم النيسابوري الشافعي املتوفى سنة  (4)

 .دكن آباد حيدر طبع 061 ص/3ج( 5)
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  الرزاق وأبوه وجده ثقات وميناء موىل عبد الرمحن بن عوف أدرك النيب

 ومسع منه.

قال املؤلف: تقدم نقل هذا احلديث الشريف يف الفصول السابقة بعبارات خمتلفة 

  ويف بعضها زيادة، وحيث انها كانت خمتلفة أوردنا حديث املستدرك بلفظه.

 :(0)من كتاب مروج الذهب للمسعودي، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 8

إذا أنه قال:   أخرج املسعودي بسنده عن رسول اهللاحلديث األول: 

وأشار إىل ــ كان يوم القيامة دعي الناس بأمسائهم وأمساء أمهاتهم إال هذا 

حة وشيعته فإنهم يدعون بأمساء آبائهم بص ــ علي ابن أبي طالب

 .(1)والدتهم

للخطيب أبي بكر أمحد بن علي الشافعي  (3)تاريخ بغداد احلديث الثاني:

هـ، أخرجه بسنده عن حممد بن جعفر بن حممد بن جعفر بن 463املتوفى سنة 

يعرف بأبي ــ أبو احلسن العلوي   احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب

ان بن علي الكاتب، قال: حدث عن سلم ــ قرياط كان نقيب الطالبني ببغداد

حدثين القاسم بن جعفر بن حممد بن عبد اهلل بن عمر بن علي بن أبي طالب، 

قال: حدثين أبي عن أبيه عن جده حممد بن عمر عن أبيه عمر بن علي عن أبيه 

شفاعيت ألميت من أحب أهل :  علي بن ابي طالب قال: قال رسول اهلل

  بييت وهم شيعيت.

                                                           

هـ، واخلطيب البغدادي هو امحد بن  346هو علي بن احلسن بن علي املسعودي املتوفى سنة  (0)

 هـ.463علي املتوفى سنة 

 ..هـ0361 سنة طبع 11/ 1ج: الذهب مروج( 1)

 .046 ص/1ج( 3)
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من  (0)جالل الدين السيوطي احلديث يف اجلامع الصغريقال املؤلف: أخرج 

 وهم شيعيت.:  تأريخ البغدادي لكنه أسقط كلمة من أخره وهي قوله

:أخرج بسنده عن الشعيب (1)تاريخ بغداد للخطيب البغدادي احلديث الثالث:

 أنت وشيعتك يف اجلنة.:  قال: قال رسول اهلل  عن علي

السابقة هذا احلديث املبارك نقاًل من كتب قال املؤلف: تقدم يف الفصول 

 عديدة مع اختالف وزيادة.
 

 :(3). من كتاب الرياض النضرة للمحب الطربي7

أخرج احملب الطربي الشافعي يف كتابه الرياض  احلديث األول:

  :بسنده عن عبد اهلل بن مسعود قال: بينا أنا عند رسول اهلل(4)النضرة

ال من كان يف سرية أقبل علي ميشي وهو متغضب ومجيع املهاجرين واألنصار إ

فلما جلس قال له رسول  من أغضبه فقد اغضبين،: فقال رسول اهلل

  ما لك يا علي؟: اهلل

  .ذاني بنو عمكآقال: 

أما ترضى إنك معي  يف اجلنة واحلسن واحلسني وذريتنا خلف ظهورنا فقال: 

أخرجه أمحد يف املناقب  ئلنا،وأزواجنا خلف ذرياتنا وأشياعنا عن أمياننا ومشا

  وأبو سعد يف شرف النبوة.

                                                           

 .34 ص/1ج( 0)

 .187 ص/01ج( 1)

 هـ.674هو احلافظ أبو جعفر أمحد املتوفى سنة  (3)

 .117 ص/1ج( 4)
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ومل خيرجوا مع  ،قال املؤلف: تقدم هذا احلديث الشريف من كتب عديدة

نه مع هذه املقدمة يفهم معنى أخيفى  الو ،خرجها احملب الطربيأمقدمته اليت 

 حسن مما يفهم بدون هذه املقدمة.أاحلديث 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل احلادي عشر

 

 ألحاديث اليت أخرجهايف ا

 (0)سيدنا العالمة السيد هاشم البحراني

  

                                                           

( األحاديث اليت أخرجها يف كتاب غاية املرام طبع إيران نقاًل عن كتب علماء السنة بأسانيده يف: 0)

 .588ــ  598ص



 

  



 

 

 

 

من مناقب ابن املغازلي الشافعي املتوفى سنة  (0)غاية املرام احلديث األول:

هـ، وهو أبو احلسن علي بن حممد الشافعي املعروف بابن املغازلي 483

بسنده عن املناقب خمطوط يوجد يف مكتبات إيران، أخرج الواسطي، وكتاب 

يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفًا ال :  أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل

  هم من شيعتك، وأنت إمامهم.فقال:  ثم التفت إىل علي  حساب عليهم،

لغة العرب يستعمل  قال املؤلف: ال خيفى على أهل اللغة أن عدد السبعني يف

، ساب يف هذا العدد اخلاصللمبالغة عن الكثرة فال ينحصر داخلو اجلنة بال ح

هذا وميكن تطبيق اآلية املباركة اليت يف سورة الرمحن على هذا احلديث فيتضح 

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً ]املقصود من اآلية بال تعسف، وذلك قوله تعاىل: 

من الشيعة  :يأــ  (1)[ا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّكَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّ

ملا سئل عن   مام الثامن علي بن موسى الرضاشار اإلأىل هذا إوــ   علي

 قوى برهان على ما ذكرناه.أهذه اآلية، راجع تفسري الربهان جتد 

بن  مدخرج بسنده عن حمأمن مناقب ابن املغازلي  يضًاأوفيه  احلديث الثاني:

                                                           

 .إيران طبع، 597ص( 0)

 .37ــ  39 /الرمحن سورة (1)
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، قال: حدثين ين علي ابن احلسني، قال: حدثمسلم قال حدثين جعفر بن حممد

يا علي :  رسول اهللين علي بن ابي طالب عن احلسني بن علي قال: حدث

أن شيعتنا خيرجون من قبورهم يوم القيامة على ما هم به من العيوب والذنوب 

سهلت عليهم املوارد ووجوههم كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنهم الشدائد و

وأعطوا األمن واإلميان وأرتفعت عنهم األحزان خياف الناس وال خيافون وحيزن 

الناس وال حيزنون، شرك نعاهلم يتألأل نورًا على نوق هلا أجنحة قد ذللت من 

غري مهانة وجلبت من غري رياضة أعناقها من ذهب أمحر الني من احلرير 

 لكرامتهم على اهلل عز وجل.

من مناقب موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي  (0)وفيه أيضًا ث الثالث:احلدي

ملا دخلت اجلنة :  قال: قال رسول اهلل  بسنده عن علي بن أبي طالب

اخل، وهو احلديث األول من الفصل رأيت فيها شجرة حتمل احللي واحللل، 

 الثاني، واحلديث اخلامس من الفصل الثالث.

سنده عن جابر قال: من مناقب اخلوارزمي ب (1)وفيه أيضًا احلديث الرابع:

قد أتاكم :  أبي طالب فقال رسول اهللقبل علي بن أف  كنا عند النيب

اخل، وقد تقدم يف الفصل األول وهو أخي ثم التفت إىل الكعبة فضربها بيده، 

 احلديث الثاني منه واحلديث األول من الفصل الرابع.

من مناقب اخلوارزمي بسنده عن الناصر  (3)يضًاأوفيه  احلديث اخلامس:

 .(احلديث)بفتح خيرب   قال: ملا قدم علي على رسول اهلل للحق

                                                           

 .580ص( 0)

 ( املصدر نفسه.1)

 .581ص( 3)
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موردين يف كتاب املناقب  منخرج اخلوارزمي هذا احلديث أقال املؤلف: 
، سند واحلديث الثاني فيه نقص وحذفول كامل م، واحلديث األمع اختالف(0)

مع اختالف  الطالب ويف ينابيع املودة كاماًل خرج هذا احلديث يف كفايةأهذا وقد 

 يسري يف بعض الفاظه.

اخلوارزمي بسنده سلسلة الذهب من مناقب  (1)يضًاأوفيه  احلديث السادس:

. احلديث، وقد تقدم يف الفصل كلم الشمس فإنها تكلمكلعلي: قال   أنه

ني منه، وهو احلديث الثا األول، وهو احلديث الثالث منه، ويف الفصل الثالث

خرجه الشيخ سليمان يف ينابيع املودة من فرائد السمطني وغريه، هذا وقد أوقد 

من ستة كتب من علماء  (3)خرأ سيد هاشم يف غاية املرام يف موردخرجه الأ

ن الشمس أ، وذكر هناك أيضًاحاديث أستة مامية السنة، وخرج فيها من كتب اإل

 ام املطبوع.، راجع غاية املرسبع مرات  تكلمت مع علي

من مناقب اخلوارزمي بسنده عن انس بن  (4)يضًاأوفيه  احلديث السابع:

إذا كان يوم القيامة ينادى عليًا بن أبي طالب :  اهللقال رسول  :مالك قال

احلديث، وقد تقدم نقله من الكتاب املذكور،  بسبعة أمساء يا صديق يا دال.

 وهو احلديث العاشر من الفصل الثاني.

عن ابن  خرج بسندهأمن مناقب اخلوارزمي  (5)يضًاأوفيه  ث الثامن:احلدي

                                                           

 .75ص/ 04 الفصل: ويف ،96ص/03 الفصل( 0)

 .581ص( 1)

 .631ص( 3)

 .583ص( 4)

 .584ص( 5)
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أبي طالب )كرم اهلل لي بن عيف بيته فغدا عليه   عباس قال: كان رسول اهلل

 . وجهه( بالغداة، احلديث

وقد تقدم يف الفصل الثاني وهو احلديث التاسع منه هذا وقد اخرجه السيد 

 مع اختالف يسري. (0)خر من غاية املرام أهاشم يف مورد 

من مناقب اخلوارزمي أخرج بسنده عن سلمان  (1)يضًاأوفيه  احلديث التاسع:

احلديث. وقد تقدم ذلك  يا علي ختتم باليمني.أنه قال:  ن النيب الفارسي ع

يف الفصل الثاني نقاًل من كتب عديدة، ويف بعضها زيادة وقد تكلمنا عنه هناك 

حكم لبس اخلامت وذكرنا فيها كيفية لبس اخلامت وذكرنا أقوال علماء السنة يف 

 يلبس خامته.  وكيف كان

أن   من مناقب اخلوارزمي بسنده عن علي (3)وفيه أيضًا احلديث العاشر:

إن يف السماء حرسًا وهم املالئكة ويف األرض حرسًا وهم قال له:   النيب

 شيعتك.

بسنده عن  (5)زميمن مناقب اخلوار (4)وفيه أيضًا احلديث احلادي عشر:

يدخل من أميت اجلنة سبعون قال:   الناصر باحلق انه روى بإسناده عن النيب

 . ألفًا بغري حساب

  ن هم؟َم:  فقال علي

                                                           

 .697 ( ص0)

 .584ص( 1)

 ( املصدر نفسه.3)

 (املصدر نفسه.4)
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 هم شيعتك يا علي وأنت إمامهم.قال: 

قال املؤلف: تقدم نقل احلديث املتقدم من مناقب ابن املغازلي بسنده عن 

 احلديث وسنده ذكرنا ثانيًا.أنس بن مالك وال اختالف يف لفظ 

عن زينب بنت  (1)من مناقب اخلوارزمي (0)وفيه أيضًا احلديث الثاني عشر:

لعلي بن   قالت: قال رسول اهلل  عن فاطمة بنت رسول اهلل  علي

احلديث، وقد تقدم يف الفصل الثاني،  أما أنت وشيعتك يف اجلنة.أبي طالب: 

 هناك إىل نكتة لطيفة، راجعه.وهو احلديث اخلامس عشر وقد أشرنا 

من مناقب شاذان بسنده نقاًل من علماء  (3)وفيه أيضًا احلديث الثالث عشر:

ما مررت يف :  السنة بأسانيدهم عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل

احلديث، وقد تقدم نقله من تاريخ  ليلة أسرى بي شيء من ملكوت السماء.

يف بعض الفاظه والظاهر أنها من أغالط  مع اختالف (4) مقتل احلسني

 الناسخني.

من مناقب ابن شاذان بسنده عن حذيفة  (5)وفيه أيضًا احلديث الرابع عشر:

يا أبا وقبل بني عيين علي بن أبي طالب وقال:   بن اليمان قال: قام النيب

احلسن أنت عضو من أعضائي تنزل حيث نزلت، وأن لك يف اجلنة درجة 

 ى لك ولشيعتك من بعدك.الوسيلة فطوب
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بإسناده عن ايوب السجستاني قال: كنت أطوف :(0)احلديث اخلامس عشر

 فاستقبلين يف الطواف أنس بن مالك قال: إال أبشرك بشيء تفرح به؟ 

 فقلت له: بلى. 

يف مسجد املدينة وهو قاعد يف الروضة   فقال: كنت واقفًا بني يدي النيب

، فقلت  ، فذهبت فإذا علي وفاطمةطالب أسرع وأتين بعلي بن أبيفقال: 

  .م على جربئيليا علي سّلفقال:   يدعوك، فجاء علي  له: أن النيب

:  ، فقال النيب السالم عليك يا جربئيل، فرد:  عليفقال 

 ويقول: طوبى لك ولشيعتك ،هذا جربئيل يقول: إن اهلل يقرأ عليك السالم

القيامة نادى مناد من بطنان ذا كان يوم إوحمبيك والويل ثم الويل ملبغضيك، 

وعلي فزج بكما يف السماء حتى توقفا بني يدي اهلل فيقول لنبيه  أين حممدش العر

من  حدًاأعطه حتى يسقي حمبه وشيعته وال يسقي أس أاحلوض وهذا ك ًاورد عليأ

 بهم إىل اجلنة.ويؤمر  ن حياسبوا حسابًا يسريًاأأمر يمبغضيه و

من مناقب ابن شاذان بإسناده عن أنس  (1)وفيه أيضًا شر:احلديث السادس ع

إذا كان يوم القيامة ينادي علي بن أبي :  بن مالك قال: قال رسول اهلل

طالب بسبعة أمساء يا صديق يا دال يا عابد يا مهدي يا هادي يا فتى يا علي، مر 

 أنت وشيعتك إىل اجلنة بغري حساب(.

غاية املرام  ابن املغازلي كما ذكره صاحب قال املؤلف: تقدم نقل احلديث من

الفاظ  ختالفوال ،(3)يف الفصل الثاني من مناقب اخلطيب اخلوارزمي يضًاأوتقدم 
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ن لفظ احلديث واحد واالختالف من الرواة أن يقال أهنا، وميكن  هاحلديث ذكرنا

 و الكتاب.أ

عن أبي  من مناقب ابن شاذان بإسناده (0)يضًاأوفيه  احلديث السابع عشر:

إن اهلل خلق يف السماء الرابعة مائة الف :  رسول اهلل، قال: قال هريرة

ملك، ويف السماء اخلامسة ثالمثائة الف ملك، ويف السماء السابعة ملكًا رأسه 

حتت العرش ورجاله حتت الثرى، ومالئكة أكثر من ربيعة ومضر ليس هلم طعام 

 واالستغفاربن أبي طالب وحمبيه  وال شراب إال الصالة على أمري املؤمنني علي

 لشيعته املذنبني ومواليه.

من مناقب ابن شاذان بإسناده سلسلة  (1)وفيه أيضًا احلديث الثامن عشر:

الذهب عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها وعمها احلسن بن علي قال: قال رسول 

 احلديث. ملا دخلت اجلنة رأيت فيها شجرة حتمل احللي واحللل.:  اهلل

ال املؤلف: تقدم نقل احلديث املذكور يف مناقب اخلوارزمي، ومن تاريخ ق

 مع اختالف يف السند واختالف يسري يف املنت.  مقتل احلسني

من مناقب ابن شاذان بإسناده عن موسى  (3)وفيه أيضًا احلديث التاسع عشر:

جنة  إن اهلل تعاىل ملا خلق:  بن جعفر عن أبيه عن أبان قال: قال رسول اهلل

عدن قال: تزيين فتزينت وماست فقال: قري بعزتي وجاللي ما خلقتك اال 

للمؤمنني فطوبى لك ولساكنيك ثم قال: يا علي ما خلقت جنة عدن اال لك 

 ولشيعتك.
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ناقب ابن شهر اشوب قال: وقد من م (0)يضًاأوفيه  احلديث العشرون:

بي برزة أذلك من كتب علماء السنة بأسانيدهم عن ابن عباس و أخرجه

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ] :لعلي مبتدئًا   قال النيب  وشراحيل والباقر

انت وشيعتك ويعادي وميعادكم احلوض اذا حشر   [الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

أنت خري الربية  ويف خرب:غرًا حمجلني، مرويني  باعًاشالناس حيث انت وشيعتك 

 شيعتك غر حمجلون. و

قال املؤلف: تقدم يف الفصول السابقة أحاديث عديدة مبضمون هذا 

 احلديث.

من مناقب اخلوارزمي بسنده عن  (1)وأيضًا احلديث احلادي والعشرون:

شراحيل األنصاري كاتب علي قال: مسعت عليًا )كرم اهلل وجهه( يقول حدثين 

علي أمل تسمع قول اهلل أي وأنا مسنده إىل صدري فقال:   رسول اهلل

 اآلية(. [...إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ]تعاىل: 

 . الفصل الثاني والرابع، فراجعهقال املؤلف: تقدم نقل هذا احلديث يف

من مناقب اخلوارزمي بسنده عن  (3)يضًاأوفيه  احلديث الثاني والعشرون:

 [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]نزلت هذه اآلية، أي: جابر أنه ملا 

  ويف رواية جابر كان أصحاب رسول اهلل علي خري الربية.:  قال النيب

 إذا أقبل علي قالوا: جاء خري الربية.
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:بسنده عن اجلريي يرفعه اىل ابن (0)وفيه أيضًا احلديث الثالث والعشرون:

يَّةِ]عباس قال:  لَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِ نزلت يف علي  [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْ

 وشيعته.

من كتاب شواهد التنزيل للحاكم  (1)يضًاأوفيه  احلديث الرابع والعشرون:

بن  ىل يزيدإبو عبد اهلل احلافظ بإسناد مرفوع أخربنا أ: أبي إسحاق احلسكاني قال

 ، شراحيل األنصاري كاتب علي قال: مسعت عليًا يقول: قبض رسول اهلل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ]أمل تسمع قول اهلل: صدري فقال: إىل مسنده  انأو

أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم احلوض إذا جاءت األمم  [أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

 عون غرًا حمجلني.للحساب تد

من تفسري مقاتل بن سليمان عن  (3)وفيه أيضًا احلديث اخلامس والعشرون:

قال: نزلت يف علي  [هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ]الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل: 

 . وأهل بيته

حد علماء ربعني ألمن كتاب األ (4)يضًاأوفيه  احلديث السادس والعشرون:

بو علي احلسن بن علي بن أخربنا أث الثامن والعشرون قال: ، قال احلديالسنة

بو أخربني أبو عمر بن مهدي قال: أخربنا أاحلسن الصفار بقراءتي عليه قال: 

براهيم بن إمحد القطواني قال: حدثنا أالعباس ابن عقدة قال: حدثنا حممد بن 

اهلل قال:  بي الزبري عن جابر بن عبدأجعفر بن عبد اهلل بن حممد بن مسلم عن 
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 قد أتاكم أخي،:  طالب فقال النيببي أقبل علي بن أف  كنا عند النيب

والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته هلم ثم التفت إىل الكعبة فضربها بيده ثم قال: 

 احلديث. وقد تقدم يف الفصول السابقة مع اختالف وزيادة. الفائزون يوم القيامة.

من أبي نعيم االصفهاني يرفعه إىل (0)يضًاوفيه أ احلديث السابع والعشرون:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ]متيم بن حذمل عن ابن عباس قال: ملا نزلت هذه اآلية: 

 هم أنت وشيعتك.:  لعلي  قال النيب [الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

  احلديث. وقد تقدم يف الفصول السابقة.

ربعني وقد ذكره السيد هاشم يف بي نعيم كتاب األألف: املراد بكتاب قال املؤ

 هل السنة.أمجلة الكتاب اليت يروي عنها من كتب 

خرجها من أحاديث النبوية اليت ا انتخبناه من غاية املرام من األخر مأا هذ

السيد  أخرجهل بيته وشيعته، وقد أو  كتب علماء السنة يف فضل علي

حاديث أ  بي طالبأالصغري الذي مجعه يف فضائل علي بن  املذكور يف كتابه

 لمطلوب.ها تقوية لذكروشيعته ن  مري املؤمننيأيف فضل 

يف كتاب الفضائل الذي مسي: )بعلي والسنة(  احلديث الثامن والعشرون:

  بي طالبأمري املؤمنني علي بن أاملطبوع ببغداد ذكر اآليات النازلة يف فضل 

واخلطيب بأسانيدهم عن ابن  ملغازلي الشافعي وابن مردويهابن اخرج أ :قال

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ ]عن قوله تعاىل    ألت رسول اهللنه قال: سأعباس 

 ؟ (1)[الْمُقَرَّبُونَ
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ذلك علي وشيعته السابقون إىل اجلنة املقربون من جربئيل: لي : قال فقال

 اهلل بكرامته هلم.

مالي أمن  (0)املذكور السيد هاشم يف غاية املرام لف: أخرج احلديثقال املؤ

الشيخ بسنده عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: 

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي ]قوله عز وجل:عن   لت رسول اهللأس

ذلك علي وشيعته هم السابقون إىل :  جربائيل فقال: قال لي [جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ن الرواية أمن كالم الشيخ  هذا والذي يظهر اجلنة املقربون من اهلل بكرامته هلم،

 من طرق السنة.
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 يف ذكر بعض األحاديث املروية يف كتب أهل السنة
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 اهية عن بغضهم وعن أذيتهم واآلمرة باإلحسان إليهموالن

  



 

  



 

 

 

 

 

ملال علي املتقي اهلندي احلنفي أخرج من  (0)كنز العمال احلديث األول:

عن الشبلي قال: مسعت حممد بن علي الدامغاني، قال:   مسند علي

مسعت علي بن محزة الصويف حيدث عن أبيه قال: مسعت موسى بن 

أبي مسعت أبي حيدث عن أبيه عن علي بن أبي يقول: حدثنا  جعفر

إن اإلسالم عريان، لباسه التقوى، :  رسول اهللقال: قال   طالب

ورياشه اهلدى، وزينته احلياء، وعماده الورع، ومالكه العمل الصاحل، وأساس 

 اإلسالم حيب وحب أهل بييت.

رسول :أخرج بسنده عن سلمان قال: قال (1)رشفة الصادي احلديث الثاني:

 ال يؤمن رجل حتى حيب أهل بييت حبيب.: اهلل

قال: أخرج أمحد بن حنبل والرتمذي  (3)وفيه أيضًا احلديث الثالث:

واهلل ال يدخل قلب :  واحلاكم والنسائي عن أبيه ربيعة قال: قال رسول اهلل

 امرئ مسلم إميان حتى حيبكم هلل ولقرابيت.
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ل الدين السيوطي يف كتابه جال قال املؤلف: أخرج هذا احلديث الشريف

 أخرجه وقال صححه الرتمذي. ،(0)إحياء امليت

 بسنده عن أبي ليلى عن احلسني بن علي (1)رشفة الصادي احلديث الرابع:

الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي اهلل عز وجل وهو قال:  أن رسول اهلل 

 بدًا عمله إال مبعرفة حقنا.يودنا دخل اجلنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده ال ينفع ع

 .(3)قال املؤلف: جاء يف الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي

:أخرج بسنده عن أبي ليلى األنصاري عن (4)وفيه أيضًا احلديث اخلامس:

ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، : أبيه قال: قال رسول اهلل 

حب إليه من أهله، وتكون وتكون عرتتي أحب إليه من عرتته، ويكون أهلي أ

 ذاتي أحب إليه من ذاته.

قال املؤلف: اخرج ابن الصباغ املالكي هذا احلديث الشريف يف الفصل 

 مع نقص. (5)األول من الفصول املهمة

معرفة آل أنه قال:  :أخرج بسنده عن النيب (6)وفيه أيضًا احلديث السادس:

صراط، والوالية آلل حممد حممد براءة من النار، وحب آل حممد جواز على ال

 أمان من العذاب.
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أخرج بسنده عن ابن عمر  (0) : يف تاريخ مقتل احلسني احلديث السابع:

من أراد التوكل على اهلل فليحب أهل بييت، ومن :  قال: قال رسول اهلل

أراد أن ينجو من عذاب القرب فليحب أهل بييت، ومن أراد احلكمة فليحب أهل 

جلنة بغري حساب فليحب أهل بييت، فو اهلل ما أحبهم أحد إال بييت، ومن أراد ا

 خرة.واآلربح الدنيا 

عن  : أخرج بسنده عن ابن مسعود (1)الفصول املهمة احلديث الثامن:

حب آل حممد يومًا واحدًا خري من عبادة سنة ومن مات عليه قال: أنه   النيب

 دخل اجلنة.

قال: أخرج  (3)ي يف إحياء امليت أخرج جالل الدين السوط احلديث التاسع:

على الصراط أشدكم  أثبتكم:  قال: قال رسول اهلل الديلمي عن علي 

 بييت.حبًا ألهل 

 :(6)، ويف رشفة الصادي(5)، ويف الفصول املهمة(4)وفيه أيضًا احلديث العاشر:

أربعة أنا هلم شفيع يوم القيامة: :  قال: قال رسول اهلل عن علي 

يت، والقاضي هلم حوائجهم، والساعي هلم يف أمورهم عندما املكرم لذري

 أخرجه الديلمي. إليه، واحملب هلم بقلبه ولسانه. اضطروا

                                                           

 .57 ص/0ج( 0)

 .منه األول والتنبيه األول الفصل يف املالكي الصباغ البن 7ص( 1)

 .164ص االحتاف بهامش( 3)

 .165هامش: ص( 4)

 .األول التنبيه يف 7ص( 5)

 .46ص( 6)



   الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري                                                           

 

 
 

180 

 وعن  :عن علي بن أبي طالب(0)رشفة الصادي احلديث احلادي عشر:

حيب وحب أهل بييت نافع يف سبع مواطن قال: أنه   معاوية عن النيب

ند القرب، وعند النشر، وعند الكتاب، وعند أهواهلن عظيمة: عند الوفاة، وع

 فردوس الديلمي. احلساب، وعند امليزان، وعند الصراط.

من اإلحتاف قال: أخرج الطرباني عن  (1)يف إحياء امليت احلديث الثاني عشر:

ال تزول قدمًا عبد حتى يسأل عن أربع: :  ابن عباس قال: قال رسول اهلل

فيما أباله، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين عن عمره فيما أفناه، وعن جسده 

 أكتسبه، وعن حمبتنا أهل البيت.

قال: أخرج اخلطيب يف تأرخيه عن علي  (3)وفيه أيضًا  احلديث الثالث عشر:

 شفاعيت ألميت من أحب أهل بييت.:  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

قال: قال   أخرج بسنده عن علي (4)وفيه أيضًا احلديث الرابع عشر:

أدبوا أوالدكم على ثالث خصال: حب نبيكم، وحب أهل :  رسول اهلل

بيته، وعلى قراءة القرآن، فان محاة القرآن يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله مع 

 أنبيائه وأوصيائه.

قال: أخرج ابن املنذر وابن أبي حامت   (5)وفيه أيضًا احلديث اخلامس عشر:

الطرباني يف املعجم الكبري عن ابن عباس قال ملا وابن مردويه يف تفاسريهم، و

                                                           

 .44ص( 0)

 .160ص: هامش( 1)

 .157ص هامش( 3)

 .163ص: هامش( 4)

 .األشراف حبب افاإلحت من 137ص: هامش( 5)
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 أي الصحابةــ قالوا:  (0)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى]نزلت هذه اآلية: 

علي وفاطمة وجبت علينا مودتهم قال: يا رسول اهلل من قرابتك هؤالء الذين  ــ

 وولدهما احلسن واحلسني.

: )من أراد التوسل الي قال: قال  (1)وفيه أيضًا  احلديث السادس عشر:

وان يكون له عندي يد الشافع له بها يوم القيامة فليصل اهل بييت ويدخل 

 السرور عليهم(.

قال: أخرج ابن عساكر عن علي رضي  (3)وفيه أيضًا احلديث السابع عشر:

حد من أهل بييت يدًا كافأته من صنع إىل أ: اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 يوم القيامة.

أخرج بسنده عن حذيفة  :(4)  تاريخ مقتل احلسني احلديث الثامن عشر:

أيها أخذًا بيد احلسني بن علي فقال:   )بن اليمان( قال: رأيت رسول اهلل

الناس جد احلسني اكرم على اهلل من جد يوسف بن يعقوب، وأن احلسني يف 

نة وأمه يف اجلنة وأخاه يف اجلنة وحمبيهم يف اجلنة، وحمب حمبيهم اجلنة وأباه يف اجل

 يف اجلنة.

:أخرج بسنده عن بالل بن محامة قال: (5)وفيه أيضًا احلديث التاسع عشر:

ذات يوم ووجهه مشرق كدارة القمر فقام عبد الرمحن بن   طلع علينا النيب

                                                           

 .13 /الشورىسورة ( 0)

 .الديلمي فردوس من 115ص: هامش( 1)

 .168ص: هامش( 3)

 .69 ص/0ج( 4)

 .60ــ  61 ص/0ج( 5)
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ن ربي يف أخي وابن عمي بشارة أتتين مالنور: عوف فقال: يا رسول اهلل ما هذا 

وأبنيت فإن اهلل زوج عليًا لفاطمة، وأمر رضوان خازن اجلنان فهز شجرة طوبى 

بعدد حميب أهل بييت، وأنشأ من حتتها مالئكة من  ــ أي صكاكًاــ فحملت رقاعًا 

املالئكة يف اخلالئق  نور ورفع إىل كل ملك صكًا فإذا استوت القيامة بأهلها نادت 

ًا لنا أهل البيت إال دفعت إليه صكًا فيه فكاكه من النار فأخي فال تلقى حمب

 .وابن عمي وأبنيت بهم فكاك رقاب رجال ونساء من أميت من النار

 قال املؤلف: أخرجنا هذا احلديث الشريف يف كتابنا: الدرة البيضاء يف

 من كتب عديدة لعلماء السنة:  احوال فاطمة الزهراء

 .(0)وري الشافعيمنها: نزهة اجملالس للصف

 .(1)ومنها: الفصول املهمة البن الصباغ املالكي

ومنها: كتاب رشفة الصادي من حبر فضائل بين اهلادي، أو الشاهد املقبول 

 للسيد أبي بكر شهاب الدين العلوي الشافعي احلضرمي. (3)بفضل ابناء الرسول

ادي املتوفى تأليف احلافظ ابي بكر البغد (4)ومنها: تاريخ اخلطيب البغدادي

 هـ.463سنة 

 .(5)ومنها: الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي الشافعي

                                                           

 .081ص( 0)

 .بقليل األول الفصل قبل 01ص( 1)

 .هـ0313 سنة مصر طبع 43ص( 3)

 .مصر طبع 101 ص/4ج( 4)

 .مصر طبع 016ص( 5)
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 يف ترمجة بالل بن محامة.  (0)ومنها: اسد الغابة البن عبد الرب

 يف ترمجة سنان بن شفعلة. (1)ومنها: كتاب االصابة للعسقالني

 ذكر احلديث من كتب علماء السنة. (3)ومنها: كتاب كشف الغمة

خيفى على املراجعني أن الفاظ اجلميع فيها اختالف يسري وأخرجنا هذا وال 

 الفاظ اجلميع يف: الدرة البيضاء.

، ويف رشفة (5)، ويف نور األبصار(4)يف تفسري الكشاف احلديث العشرون:

انه قال:   أخرجوا بأسانيدهم عن النيب،(9)السمطني، ويف فرائد (6)الصادي

ًا، أال ومن مات على حب آل حممد مات من مات على حب آل حممد مات شهيد

ال ومن مات على أتائبًا، و مغفورًا له، أال ومن مات على حب آل حممد مات

ت على حب آل حممد اال ومن مأحب آل حممد مات مؤمنًا مستكمل اإلميان، 

ال ومن مات على حب آل حممد يزف أبشره ملك املوت باجلنة ثم منكر ونكري، 

ال ومن مات على حب آل حممد أ ،عروس إىل بيت زوجهاإىل اجلنة كما تزف ال

 قربه اهللال ومن مات على حب آل حممد جعل أفتح له يف قربه بابان إىل اجلنة، 

 ال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبًاأمزار مالئكة الرمحة، 

                                                           

 .116 ص/0ج( 0)

 .81 ص/0ج( 1)

 .039ص( 3)

 .هـ0318 سنة مصر طبع 337ص/1ج( 4)

 .013ص( 5)

 .45ص( 6)

 .47 ص/1ج( 9)
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ال أًا، ال ومن مات على بغض آل حممد مات كافرأعينيه آيس من رمحة اهلل،  بني

 اجلنة.مد مل يشم رائحة ومن مات على بغض آل حم

تؤيد وتقوي مضامني هذا  01قال املؤلف: األحاديث املتقدمة يف الفصل: 

 احلديث الشريف.

عن ابن عباس يف تفسري  (0)يف تفسري الدر املنثور احلديث احلادي والعشرون:

هي املودة آلل  ــ احلسنةــ قال:  (1)[يهَا حُسْنًاوَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِ]قوله تعاىل: 

 . حممد

 ،(4)، والنيشابوري(3)يف التفسري الدر املنثور النسفي قال املؤلف: أخرج حنو ما

، والشيخ سليمان البلخي القندوزي (5)وجالل الدين السيوطي يف إحياء امليت

 نقاًل من تفسري الثعليب. (6)احلنفي يف ينابيع املودة

 

 : ر بغض آل حممدآثا

:من (9)أخرج علي املتقي احلنفي يف كنز العمال احلديث الثاني والعشرون:

كتاب مستدرك الصحيحني للحاكم أنه أخرج بسنده عن أبي سعيد اخلدري قال: 

                                                           

 .9 ص/6ج( 0)

 .13الشورى: سورة ( 1)

 .اخلازن تفسري من 75 ص/4ج: بهامش املطبوع تفسريه يف( 3)

 .الطربي تفسري من 15 ص :بهامش املطبوع تفسريه يف( 4)

 .137ص: االحتاف هامش( 5)

 .311ص( 6)

 .118 ص/6ج( 9)
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، وقال (0)ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله اهلل النار:  قال رسول اهلل

 ومل خيرجاه أي البخاري ومسلم.احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

أخرج ابن حبان  يف  :قال (1)إحياء امليت احلديث الثالث والعشرون:

والذي نفسي بيده :  صحيحه واحلاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول اهلل

 ال يبغضنا أهل البيت رجل إال أدخله اهلل النار.

للطرباني بسنده من املعجم الكبري  (3)كنز العمال احلديث الرابع والعشرون:

ال يبغضنا أحد :  قال: قال جدي رسول اهلل  عن اإلمام احلسن اجملتبى

 وال حيسدنا أحد إال ذيد يوم القيامة عن احلوض بسياط من نار.

 حنوه. (4)قال املؤلف: أخرج يف إحياء امليت

أخرج ابو الشيخ يف تفسريه  :قال (5)كنز العمال احلديث اخلامس والعشرون:

أنه   م يف كتابه عن عبد اهلل بن بدر اخلطمي عن أبيه عن رسول اهللوأبو نعي

من أحب أن يبارك له يف أجله وأن ميتعه مبا خول فليخلفين يف أهلي خالفة قال: 

 حسنة، ومن مل خيلفين فيهم بتك أمره، وورد علي يوم القيامة مسودًا وجهه.

ن احلاكم وعن :اخرج بسنده ع(6)كنز العمال احلديث السادس والعشرون:

نيب أب عصبة ل لكأنه قال:   ابن عساكر يف تأرخيه عن جابر عن رسول اهلل

                                                           

 .051 ص/3ج: يف كذا( 0)

 .143ص: االحتاف هامش( 1)

 .118 ص/6ج( 3)

 .144ص: هامش( 4)

 .116 ص/6ج( 5)

 ( املصدر نفسه.6)
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نا وليهم، وأنا عصبتهم وهم عرتتي خلقوا من أينتمون إليها إال ولد فاطمة ف

 طينيت ويل للمكذبني بفضلهم، من أحبهم أحب اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل.

حلديث املتقدم مقطوع األخر عن عمر ا (0)قال املؤلف: أخرج يف إحياء امليت

 وعن جابر.

أخرج بسنده عن زيد بن  :(1)فرائد السمطني احلديث السابع والعشرون:

خيم خيمة   تبيع قال: مسعت أبا بكر بن أبي قحافة يقول: رأيت رسول اهلل

  وهو يتكئ على قوس عربية ويف اخليمة علي وفاطمة واحلسن واحلسني

ا سلم ملن سامل أهل اخليمة، وحرب مل حاربهم، ولي معاشر الناس أنفقال: 

 ،شقي اجلدملن والهم، ال حيبهم اال سعيد اجلد طيب املولد وال يبغضهم إال 

 فقال رجل: يا زيد أنت مسعت منه قال: أي ورب الكعبة. ردي املولد.

أخرج بسنده عن الطرباني عن  (3)يف إحياء امليت احلديث الثامن والعشرون:

أيها الناس من فسمعته وهو يقول:   بد اهلل قال: خطبنا رسول اهللجابر بن ع

 أبغضنا أهل البيت حشره اهلل تعاىل يوم القيامة يهوديًا.

أخرج الديلمي بسنده عن أبي هريرة  (4)وفيه أيضًا احلديث التاسع والعشرون:

إن اهلل يبغض األكل فوق شبعه، والغافل عن طاعة :  قال، قال رسول اهلل

 ، والتارك لسنة نبيه، واملخفر ذمته، واملبغض عرتة نبيه، واملؤذي جريانه.ربه

أخرج احلاكم النيشابوري الشافعي يف مستدرك  احلديث الثالثون:

                                                           

 .151ــ  150ص: االحتاف هامش( 0)

 .8باب/ 1ج( 1)

 .145ص: اإلحتاف هامش( 3)

 .166ص: هامش اإلحتاف( 4)
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أيضًا بسنديهما عن ابن  (1)، وأخرجه الذهيب يف تلخيص املستدرك(0)الصحيحني

لكم ثالثًا  يا بين عبد املطلب إني سألت اهلل:  عباس قال: قال رسول اهلل

أن يثبت قلوبكم، وأن يعلم جاهلكم، ويهدي ضالكم، وسألته أن جيعلكم 

جوداء جنداء رمحاء، فلو أن رجاًل صفن بني الركن واملقام فصلى وصام ثم 

 مات وهو مبغض ألهل بيت حممد دخل النار.

قال املؤلف: أخرج احلديث احلاكم ثم قال هذا احلديث صحيح على شرط 

اه أي البخاري ومسلم، وأخرج الشيخ سليمان البلخي احلنفي مسلم، ومل خيرج

صححه احلاكم، وأخرجه جالل الدين  :وقال (3)احلديث يف ينابيع املودة

صفن بني  ــ بيانــ وقال: أخرجه الطرباني واحلاكم  (4)الشافعي يف إحياء امليت

 شجعان.الركن واملقام أي مجع رجليه وقدميه وصلى هلل تعاىل، قوله جنداء أي 
 

 : آثار ايذاء عرتة النيب

بسنده عن أبي سعيد  اخلدري  (5)إحياء امليت احلديث احلادي والثالثون:

 ذاني يف عرتتي. آأشتد غضب اهلل على من :  قال: قال رسول اهلل

 أخرجا حنوه. (9)وإسعاف الراغبني،(6)قال املؤلف: يف كنز العمال

                                                           

 .048 ص/3ج( 0)

 .048ص: ذيل يف املطبوع( 1)

 .315ص( 3)

 .141ص: هامش االحتاف (4)

 .165ص: اإلحتاف هامش( 5)

 .015 ص/6ج( 6)

 .015ص: األبصار نور هامش( 9)



   الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري                                                           

 

 
 

188 

قال: أخرج أبو نعيم بسنده عن  (0)ليف كنز العما احلديث الثاني والثالثون:

 من اذاني يف اهلي فقد اذى اهلل.:  قال: قال رسول اهلل  علي

اخرج بسنده عن  (1)يف منتخب كنز العمال احلديث الثالث والثالثون:

من أذى شعرة من وأخذ شعره يقول:   قال: حدثين رسول اهلل علي

 شعري فاجلنة عليه حرام.

قال: حدثين   بسنده عن علي (3)وفيه أيضًا ثون:احلديث الرابع والثال

ذاني، ومن آذى شعرة مين فقد آمن وهو أخذ بشعره فقال:   رسول اهلل

ذاني فقد أذى اهلل، لعنه اهلل ملء السماوات واالرض ال يقبل اهلل منه صرفًا وال آ

 عداًل.

 أخرج بسنده عن الرتمذي (4)يف إحياء امليت احلديث اخلامس والثالثون:

ستة لعنهم اهلل وكل نيب واحلاكم والبيهقي يف شعب اإلميان عن عائشة مرفوعًا: 

جماب، الزائد يف الكتاب واملكذب بقدر اهلل، واملتسلط باجلربوت فيعز بذلك من 

أذل اهلل، ويذل من أعز اهلل، واملستحل حلرم اهلل، واملستحل من عرتتي ما حرم 

 اهلل والتارك لسنيت.

 قال: أخرج الديلمي يف األفراد (5)وفيه أيضًا لثالثون:احلديث السادس وا

لعنهم اهلل وكل  ستة:  قال: قال رسول اهلل واخلطيب يف املتفق عن علي 

                                                           

 .118 ص/6ج( 0)

 .300 ص/4ج: أمحد مسند بهامش املطبوع( 1)

 .300 ص/4ج: هامش( 3)

 .191ص: اإلحتاف هامش( 4)

 .190ص: هامش اإلحتاف( 5)
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نيب جماب: الزائد يف كتاب اهلل، واملكذب بقدر اهلل، والراغب عن سنيت إىل بدعة، 

ز من أذل اهلل، واملستحل من عرتتي ما حرم اهلل، املتسلط على أميت باجلربوت ليع

 هجرته.ويذل من أعز اهلل، واملرتد اعرابيا بعد 

قال: أخرج احلاكم يف تارخيه  (0)وفيه أيضًا احلديث السابع والثالثون:

ثالث من :  والديلمي عن ابي سعيد رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

مة حفظهن حفظ اهلل له دينه ودنياه، ومن ذيعهن مل حيفظ اهلل له شيئًا، حر

 اإلسالم، وحرميت، وحرمة رمحي.

قال: أخرج الطرباني عن أبي ذر  (1)وفيه أيضًا احلديث الثامن والثالثون:

مثل أهل بييت فيكم كمثل يقول:   رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل

سفينة نوح يف قوم نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك، ومثل باب حطه يف 

 بين إسرائيل.

قال: أخرج الطرباني يف األوسط عن  (3)وفيه أيضًا اسع والثالثون:احلديث الت

إمنا مثل أهل بييت يقول:   أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه مسعت رسول اهلل

كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق، وإمنا مثل أهل بييت فيكم 

 مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له.

:أخرج بسنده عن أبي (4) يف تاريخ مقتل احلسني بعون:احلديث األر

)ليلة يقول:   : قال: مسعت رسول اهلل سلمى راعي إبل رسول اهلل

                                                           

 .191ص: اإلحتاف هامش( 0)

 .148ص: اإلحتاف هامش( 1)

 .147ص: اإلحتاف هامش( 3)

 .75 ص/0ج( 4)
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 (0)[آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ]اسري بي اىل السماء قال لي اجلليل جل وعال: 

قلت: خريها قال: علي  قلت واملؤمنني قال: صدقت، يا حممد خلفت يف أمتك

بن أبي طالب قلت: نعم نعم يا رب قال: يا حممد إني أطلعت إىل األرض 

اطالعة فاخرتتك منها فشققت لك أمسًا من أمسائي فال أذكر يف موضع إال 

عليًا وشققت  ( 1)ذكرت معي فإنا احملمود وأنت حممد، ثم أطلعت الثانية فاخرتت

هو علي يا حممد إني خلقتك وخلقت عليًا له أمسًا من أمسائي فإنا األعلى و

من سنخ نور من نوري وعرضت   (3)وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولده

واليتكم على أهل السماوات وأهل األرض فمن قبلها كان عندي من املؤمنني 

ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا حممد لو أن عبدًا من عبيدي عبدني 

اتاني جاحدًا لواليتكم ما غفرت له  (4)كالشن البالي ثمحتى يتقطع أو يصري 

 حتى يقر بواليتكم يا حممد أحتب أن تراهم قلت: نعم يا رب. 

فقال لي: التفت عن ميني العرش فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة واحلسن 

واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر 

يف  (5)ن علي وعلي بن حممد واحلسن بن علي واملهديوعلي بن موسى وحممد ب

كأنه كوكب  ــ يعين املهديــ من نور قيامًا يصلون وهو يف وسطهم  (6)ضحضاح

                                                           

 .185( سورة البقرة: 0)

 ( فاخرتت منهم عليًا فسميته بامسي. )ينابيع املودة(.1)

 ( واألئمة من ولد احلسني من نوري. )ينابيع املودة(.3)

 ( ثم جاءني. )ينابيع(.4)

 ( واملهدي بن احلسن. )ينابيع املودة(.5)

 رام(.( يف مصباح من نور )غاية امل6)
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احلجج وهو الثائر من عرتتك وعزتي وجاللي انه   (1)قال: يا حممد هؤالء  (0)دري

 .(3)احلجة الواجبة ألوليائي واملنتقم من اعدائي

شيخ سليمان البلخي احلنفي احلديث يف ينابيع قال املؤلف: أخرج ال

أخرجه أبو املؤيد موفق بن أمحد اخلوارزمي عن أبي سليمان  :وقال (4)املودة

يف أخر الكتاب، وقد  أخرجه احلمويين يف فرائد السمطنيراعي رسول اهلل 

أخرجناه يف كتابنا: املهدي املوعود عن اجلمهور، وأخرجه السيد هاشم يف غاية 

عن موفق بن أمحد اخلوارزمي، ومل يعني الكتاب الذي أخرج منه  (5)املرام

ملوافقة الفاظه   أخرجه من تاريخ مقتل احلسني  احلديث، والظاهر أنه

 مع الفاظ املقتل.

هذه واحلمد هلل الذي وفقنا خلتام هذا املختصر، وقد فرغنا من تبييضه ليلة 

صلي ونسلم هجرية ون0381 االثنني يف السادس عشر من شهر ذي القعدة سنة

 ذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.على النيب وآله الذين أ
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