
 ى اهلل عليه وآله وسلم صلالنيب حممد 

 

1 

 



 ى اهلل عليه وآله وسلم صلالنيب حممد 

 

2 

  

 



 ى اهلل عليه وآله وسلم صلالنيب حممد 

 

3 

 
 قسم الشؤون الفكرية والثقافية     

                       (015) 

 

 
 

 

 
 

 

وحياة االمام أمري  يتضمن الكتاب حياة النيب األعظم 

 وحياة األئمة األحد عشر  وحياة الزهراء  املؤمنني

 ر السنية والشيعية املعتمد عليهامستقاة من أوثق املصاد
 

 

 

 

 

 

 اجلزء األول

 والتحقيق شعبة إحياء الرتاث

(7) 

 



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حممد وعلي وبنوه االوصياء ...................................................................... الكتاب:

 جنم الدين الشريف العسكري .................................................................. املؤلف:

يف والتحقيق  املطبوع يف شعبة إحياء الرتاث إحياءتدقيق: وحدة تنقيح و

 العتبة العلوية املقدسة

والثقافية ـ شعبة  ريةـؤون الفكـم الشـدسة ـ قسـوية املقـتبة العلـر: العـالناش

 والتحقيق إحياء الرتاث

 ....... كفاح حسن الدجيلياالخراج الفين: .............................................................

 1000.......................................................................................................  عدد النسخ:

 م1015هـ/ 1136 ................................................................................... تاريخ الطبع:

 



 املؤلف ترمجة 

 

5 

  

 



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

6 

  

 



 ترمجة املؤلف 

 

7 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

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

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

 .لرتاب مقدمه الشريف الفداء أرواحناصاحب العصر والزمان  مكاناإلقطب 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 

جم املؤامرة اليت حيكت األلباب من أبناء األمة اإلسالمية خاصة أن يفطنوا حل

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

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

  الفتنة، ولريجعوا اىل املنابع الصافية للمعرفة اإلهلية آّمني حياض النيب

ك النفر املقدس الذين حديث أحدهم حديث أبيه أولئ 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 

 ية اليت بذهلا املؤلف )طاب ثراه(.واملضن

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

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

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

أمهات مصادر احلديث وعلم الكالم لدى املذاهب اإلسالمية األخرى، وقد 

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

 اللثام عنها.

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

 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 المة املوسوعة، وتفضل بكتابة ترمجٍة وافية لوالده الع

 . االحرتام والتقدير والدعاء بدوام السؤدد والتوفيق خلدمة تراث أهل البيت

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

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

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

،  انقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيضة عن مساء عراق أهل البيت

حتى نهدت العتبات املقدسة بقياداتها وإداراتها اجلديدة مَبَهّمة النهوض باملستوى 

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

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

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

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

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 

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

 أصحاب الفضيلة من العلماء والباحثني وإفاضاتهم.

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

الكوفَة عاصمًة للدولِة  بالذكرى القْرنيِة الرابعَة َعْشَرَة الختاِذ أمري املؤمنني 

 اإلسالمية.

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

 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

 وبه نستعني
ترمجة العالمة احملقق اجلليل آية اهلل جنم الدين جعفر الشريف العسكري 

احلجة خامتة احملدثني آية اهلل العظمى الشيخ املريزا حممد بن رجب ووالده اخلبري 

 علي بن احلسن الطهراني العسكري، أعلى اهلل تعاىل مقامهما.

 

 والده احلجة:

ه العالمة احلجة الطهراني يف النقباء وقال: هو موالنا الشيخ املريزا َمترَج

ور دار والدة ولي وجما ،حممد بن رجب علي بن احلسن الطهراني نزيل سامراء

متتبع  ،حمدث ،فقيه ،اهلل الناشر ألحكام اهلل واخلادم آلثار أولياء اهلل، عالمة

هـ.ق( وهي سنة وفاة العالمة األنصاري  0820ولد يف شعبان سنة ) ،ماهر

هـ.ق(، فان يف  0827)قدس سره(. وتويف والده سنة اجملاعة بايران، وهي سنة )

ن العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي املشهور بالسيد تربية خاله العالمة السيد زي

هـ.ق( ونزل خاله من سائر متعلقيه  0821ثم تشرف معه بالعتبات سنة ) (1)آغا

ومنهم أخته العلوية اجلليلة والدة صاحب الرتمجة يف النجف األشرف على آية 

سيد اجملدد( اهلل احلاج السيد مريزا حممد حسني الشريازي )اجملدد(، فلما هاجر )ال

 هـ.ق(. 0818إىل سامراء حلقوا به يف سنة )

                                                           

هو العامل الفقيه السيد زين العابدين ــ املعروف بالسيد آغا ــ بن السيد أبي القاسم الطباطبائي ( 0)

 0821الزواري الطهراني من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء هاجر إىل النجف األشرف سنة )

 اجملدد الشريازي الكبري والزمه مستفيدا من حبثه ومقتبسًا من علومه.هـ.ق( فاتصل بالسيد 
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وصارت للعلوية منزلة عند آية اهلل حتى فوض اليها نظارة امور ادارة اموال 

 احلوزة فكانت تعرف بـ)العلوية ناظر(.

وكان صاحب الرتمجة آية اهلل املريزا حممد الطهراني يف حجر آية اهلل السيد 

د أبنائه ورباه كما ربى ولده، واشتغل يف علوم اجملدد الشريازي يف داره كأح

العربية على بعض األفاضل ومن سنة ثالمثائة اختص من آية اهلل اجملدد الشريازي 

ببحث خمصوص له والبنه األجل مريزا علي آغا يف املعامل والباب احلادي عشر، 

ة وكان ينهل من حبثه اخلاص والعام إىل أن تويف السيد اجملدد الشريازي سن

هـ. فاحنصر التتلمذ على العالمة الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي. وأخذ 0108

 احلديث عن الشيخ العالمة النوري.

وقد انتفع من خامتة علماء األخالق الشيخ حسني قلي اهلمداني النجفي سنة 

واحدة، ولكنها كانت كبرية األثر يف نفسه؛ وهلذا جنده يذكر أستاذه هذا وكله 

وسلوكه وزهده وتقواه، وكان يقول عن تأثري كالمه ))وكان  إعجاب بسريه

 كالمه ــ قدس سره ــ يف التأثري كاحلديدة احملماة((.

وترمجه العالمة املتبحر آية اهلل السيد شهاب الدين املرعشي النجفي ــ قدس 

ا سره ــ وقال: خامت احملدثني امنوذج السلف الصاحل آية اهلل يف العاملني الشيخ املريز

حممد بن رجب علي بن احلسن الطهراني العسكري كان يقيم اجلماعة يف حرم 

اإلمامني العسكريني ــ عليهما السالم ــ وله جملس عام يف أيام اخلميس يرقى املنرب 

 بنفسه فيه، ويعظ احلاضرين ويرشدهم إىل معامل الدين والشريعة االسالمية.

تجمل يف املأكل وامللبس، يقنع ومن صفاته البارزة يف حياته اخلاصة عدم ال

بالقليل من اللباس والطعام، ويبتعد عن الركون إىل أرباب املال والثراء، وقد 

 عاش عيشة قانعة متثل عيشة الزاهدين عن الدنيا الراغبني يف اآلخرة.
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ونقل السيد املرعشي عن والده السيد حممود املرعشي طيب اهلل ثراه يف بعض 

الرتمجة[ املريزا حممد الطهراني: ))وكان الشيخ من  ما كتبه عن شيخه ]صاحب

أجل من أدركته من بقية علماء احلديث والرواية، فألفيته مثااًل للورع والتقى 

والنبالة والزهد واإلحاطة بعلوم الرواية، فكم استفدنا من قدسي أنفاسه طيلة 

 مقامنا يف بلدة سر من رأى ...((.

ثنني الثامن والعشرين من مجادى االوىل وأدركه األجل احملتوم يف يوم اال

هـ.ق( ودفن قرب والدته العلوية )ناظر( يف رواق االمامني  0170سنة )

 العسكريني ــ عليهما السالم ــ وأرخ وفاته ))رزء حممد عظيم يوجل((.

وقد أجازه مشاخيه إجازة إجتهاد ورواية: فاول اجمليزين له أستاذه مثال الورع 

رجع الشيعة يف عصره االمام الشيخ املريزا حممد تقي الشريازي والتقوى والزهد م

 ــ رضوان اهلل تعاىل عليه ــ حيث أجازه باالجتهاد.

وأما شيوخه يف رواية احلديث: فهم االمام اجملدد السيد املريزا حممد حسن 

اهلمداني احلسيين الشريازي، وأستاذ االخالقيني املوىل الشيخ حسني قلي 

ت املوىل الشيخ فتح علي السلطان آبادي وفقيه ت واملقاماوصاحب الكراما

عصره املرجع الكبري الشيخ املريزا حسني اخلليلي الطهراني، والفقيه الرجالي 

 املتبحر السيد أبو تراب املوسوي اخلونساري ــ رضوان اهلل تعاىل عليهم ــ.

اية وكان شيخ االجازة يف عصره حيث أجاز الكثري من األعالم إجازة رو

احلديث منهم املرجع الديين آية اهلل السيد شهاب الدين املرعشي النجفي، 

والواعظ الشهري العالمة اخلبري الشيخ علي اخلياباني التربيزي صاحب املؤلفات 

 القيمة وغريهما من االعالم، والعامل اجلليل السيد حممد اجلزائري.
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 مؤلفاته:

غة الفارسية ألفها وهو يف سن ـ شرح على ألفية ابن مالك يف النحو بالل0

 الثاني عشر من عمره.

 ـ تقريرات حبث اإلمام اجملدد الشريازي الكبري ــ قدس سره ــ.8

 ـ رسالة يف ثالث جملدات، كشكول يشتمل على فوائد ومطالب نافعة.1

 ـ رسالة يف ترمجة حياة اخلليل بن أمحد الفراهيدي صاحب كتاب )العني(.4

 ـ. املؤمنني ــ صلوات اهلل عليه ــ، وديوان أبي طالب ـ  ـ ديوان اإلمام أمري5

ـ الصحيفة املهدوية، وهي أدعية اإلمام املهدي املنتظر ــ صلوات اهلل عليه، 6

 وعجل اهلل يف فرجه ــ.

ت البحار ــ الطبعة القدمية ــ ( جملد بعدد جملدا86ر األنوار يف )ـ مستدرك حبا7

 كبار. اتدومستدرك اإلجازات يف ست جمل

 .(1)ـ مصابيح االنوار يف فهرست أبواب مجيع جملدات البحار2

                                                           

ـ  07مصادر الرتمجة: طبقات أعالم الشيعة، للعالمة الشيخ آغا بزرك الطهراني، اجمللد ( 0)

، 0162، مرآة الشرق للعالمة الشيخ حممد أمني اإلمامي اخلوئي، اجملل الثاني ـ ص816ص

علماء معاصرين  117ـ  1م املؤلفني لكحالة اجمللد ، ومعج448وكتاب مصفى املقال ص

 .50ـ  58ـ ص 8، املسلسالت يف اإلجازات جملد 877ص

وال بد من التنويه إىل أن جل هذه الرتمجة استقيناها من املدينة النافعة اليت زودنا بها مساحة احلرب 

باركة، وللمودة اليت العالمة الشيخ ابراهيم صدقي، لوجود املصادر اليت ذكرناها يف حوزته امل

كانت تربطه باملرحوم الوالد ـ قدس سره ـ لذا اقتضى تسجيل خالص الشكر ووافر الدعاء 

لسماحته ـ زاد اهلل تعاىل يف عزه، وجزاه، خري اجلزاء، ونفعنا وسائر املسلمني بطول عمره 

 الشريف، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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 ترمجة العالمة الشيخ جنم الدين العسكري

هو العامل املتتبع واملصنِّف البارع . ولد الفقيد )قده( يف سامراء عام 

هـ، ونشأ على والده احلجة، فرتبى أحسن تربية، وقرأ األوليات 0101

واشتغل بالبحث والتدريس، ثم هاجر اىل  والسطوح على فضالء سامراء،

النجف االشرف ـ على مشرفها آالف التحية والسالم ـ مبعية والده، فصاهر اية 

، صاحب اهلل العظمى الشيخ آغا رضا اهلمداني، املشهور بالفقيه اهلمداني 

"مصباح الفقيه")قده(. وحضر أحباث مجع من االساتذة يف وقته، كالشيخ حممد 

غي، صاحب "تفسري آالء الرمحن" والشيخ حممد حسني االصفهاني، جواد البال

واملريزا أبي احلسن املشكيين" صاحب احلاشية على االصول لآلخوندي، 

والشيخ املريزا علي االيرواني" صاحب احلاشية على رسائل الشيخ االنصاري" 

 وغريهم .

كتابا ورسالة عاد اىل سامراء وألف بربكة مكتبة والده النفيسة قرابة مخسني 

يف الفقه، واملناقب، والتاريخ، ومواضع اخلالف بني الفريقني ـ الشيعة والسنة ـ 

كلها مستخرجة من كتب صحاح اجلمهور، منها ما ذكر بعنوان االربعني ، ومنها 

، وما كتب يف أحوال ما كتب يف فضائل أمري املؤمنني علي وفاطمة الزهراء 

اول مباحث يف االصول والفروع ومسائل ، ومنها ما تنأئمة أهل البيت 

 . (0)اخلالف، سنأتي على ذكرها يف ذيل الرتمجة باذن اهلل تعاىل

ثم هاجر اىل بغداد وحل يف مدينة البياع، ممثال عن املرجعية الشيعية يف النجف 

االشرف، ومكث فيها حوالي ثالث سنوات، مشتغال خالهلا بالتأليف والتوجيه 

                                                           

 .811/ص0( ينظر: نقباء البشر:ج0)
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صلني يف مسجدها الكبري. ومنها حتول اىل حي احلرية من أحياء واالرشاد وإمامة امل

مدينة الكاظمية املقدسة، بطلب من املرجعية العظمى يف النجف االشرف، 

ليواصل عمله يف هداية الناس وارشادهم وامامة الصالة بهم يف مسجد وحسينية 

دين: االمام ، ثم  ليستقر به املقام قرب االمامني اجلواالچلبی ياهلاداحلاج عبد 

 موسى الكاظم واالمام حممد اجلواد عليهما افضل الصالة والسالم . 

ان يرقى املنرب يف مسجده بعد صالة العشاء من كل ليلة،  وكان دأبه 

وخاصة خالل األشهر الثالثة من كل عام هي: احملرم، وصفر، وشهر رمضان 

تمع، ورمبا حضر جملسه املبارك، ليعظ احلاضرين الذين كانوا من خمتلف شرائح اجمل

مجع من أهل السنة ِإّبان وجوده يف سامراء، ملا كان يتمتع به من سعة الصدر 

وحسن املقال. وكان يتحدث اليهم يف خمتلف قضايا العقيدة والتاريخ االسالمي 

 واالخالق والرتبية،  فضال عن مسائل واحكام العبادات واملعامالت الشرعية.  

ة منهم اشتغلوا بالكسب والتجارة، وهم:  املرحوم خّلف مخسة اوالد ثالث

احلاج حممد كاظم، واحلاج حممد تقي، واحلاج علي النقي، واثنان اشتغلوا 

بالتعليم العام والتعليم اجلامعي، وهما: االستاذ حممد رضا، والدكتور حممد 

صاحل، حمقق" كتاب معجم مهذب الصحاح" املعروف برتويح االرواح يف تهذيب 

 ح، وله ثالث بنات . الصحا

 

 وفاته 

هـ يف مدينة الكاظمية املقدسة، ومحل جثمانه اىل 0115يف سنة  تويف 

النجف االشرف، ودفن يف مقربة وادي السالم، يف بقعة قريبة من الباب املؤدي 

 . اىل باب الطوسي، ليجاور مرقد مواله ومقتداه اإلمام أمري املؤمنني علي 
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 قائاًل: مد صادق حبر العلوم وقد أّرخ وفاته السيد حم

 لقــــــد فجــــــع الــــــدين احلنيــــــف وأصــــــبحت  

 

  

ــعدِ     ــه الســــــ ــى جنمــــــ ــي علــــــ ــيثره تبكــــــ  مــــــ

 ومزبــــــــره الســــــــّيال قــــــــد جــــــــف عــــــــوده  وم

 

  

ــدِ     ــن وجــــــــ ــه مــــــــ ــربه الزال يبكيــــــــ  وحمــــــــ

ــاده      ــف عمـــــ ــرع احلنيـــــ ــان للشـــــ ــد كـــــ  لقـــــ

 

  

 ومفــــــزع أهــــــل العلــــــم يف القــــــرب والبعــــــِد  

ــه       ــن بـــــ ــات ومـــــ ــى واملكرمـــــ ــال التقـــــ  مثـــــ

 

  

ــالف       ــروف يف ســـ ــو املعـــ ــِدتبـــــاهى أولـــ   لعهـــ

ــره يف نشـــــــر آثـــــــار امحـــــــدٍ      ــى عمـــــ  قضـــــ

 

  

ــدِ    ــرار آل حممــــــــــــ  وآل اهلــــــــــــــدى األبــــــــــــ

ــوال    ــالة والـــــ ــر الرســـــ ــم أجـــــ ــن وّدهـــــ  ومـــــ

 

  

ــدي مــــــــواليهم     ــبل الرشــــــــدِ  إىلويهــــــ   ســــــ

ــورى      ــافع الـــ ــى شـــ ــوار املرتضـــ ــوى يف جـــ  ثـــ

 

  

ــددِ    ــؤمنني املســــــــــ ــري املــــــــــ ــي أمــــــــــ  علــــــــــ

 أّرخ لــــــه وقــــــل وُمــــــذ حــــــّل فــــــرد العلــــــم  

 

  

 فقــــــد حــــــل جنــــــم الــــــدين يف جنــــــة اخللــــــِد  هـ.0115سنة 

 أسفاره  

مرتني اىل بيت اهلل احلرام ، وعدت مرات اىل مشهد االمام علي بن  سافر 

هـ. مكث 0171يف ايران، و كانت سفرته االوىل للحج عام  موسى الرضا 

مع خنبة من علمائها  يوما يف مدينة الرسول، وكانت له فيها مناظرات 04خالهلا 
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تناولت مسائل عدة من قضايا االسالم واملسلمني . وكانت سفرته الثانية عام 

 هـ، حيث التقى خالهلا جبمع من علماء مكة املكرمة واملدينة املنورة.0118

وكانت له أسفار داخل العراق للدعوة واالرشاد منها أسفاره إىل مدينة 

اجملاورة، حيث كان يرتدد عليها ممثال )تلعفر( وناحية )تسعني( والنواحي 

للمرجعية، إذ كان اتباع اهل البيت عليهم السالم يف هذه املناطق يعانون من 

ضعف املعرفة الفقهية واالعتقادية، ورمبا دفعهم هذا الضعف احيانا إىل ترك 

بعض الفروض، أو أدائها بصورة ناقصة، فكانت للمرحوم جهود مضنية يف 

 الة الشوائب العالقة بسب الضعف املعريف.سبيل ارشادهم وإز

ولعل هذه املمارسة امليدانية يف جمال الدعوة واالرشاد جعلته يصنف العديد من 

الكتب املتخصصة اليت تعاجل هذا الضعف وترفع هذا احليف عن أتباع أهل البيت 

 عليهم السالم وغريهم، باتباع اسلوب علمي مقنع يرتضيه عامة املسلمني وباعتماد

اصح املصادر واملراجع املعتربة واملوثوقة لدى الفريقني. ونظرة سريعة إىل مسرد 

املؤلفات املطبوعة وغري املطبوعة تكشف عن هذا اجلهد العلمي اهلادف الذي بذله 

املرحوم العالمة احملقق )قدس سره( خالل عمره الشريف، ومبطالعة املؤلفات 

ية اليت تضمنها صفحاتها، كما نعرف املعاناة املطبوعة نقف على القيمة العلمية العال

 اليت عاشها املرحوم العالمة يف سبيل متتني عرى املودة االخوة بني املسلمني.
 

 إجازاته

له إجازات عديدة يف الرواية على كبار علماء االسالم منهم: املريزا حسني 

ي الشريازي، النائيين، والسيد ابو احلسن االصفهاني، وآية اهلل السيد عبد اهلاد

اجازة االخري  والعالمة الكبري الشيخ آقا بزرك الطهراني ـ صاحب الذريعة ـ ونورد

 ـ  فيما يلي خبطه ـ 
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 االجازات اليت منحها:

منح املرحوم العالمة احملقق إجازة الرواية عنه لنخبة من الفضالء االعالم 

ب السماحة، العالمة السيد حممد رضا احلوزويني واساتذة اجلامعة، منهم اصحا

ق.هـ، والعامل اجلليل السيد حممود  0114احلسيين اجلاللي اخذها سنة 

املرعشي، جنل املرجع اخلبري املرحوم آية اهلل العظمى السيد شهاب الدين املرعشي 

 )قدس سره(.

وفيما يلي مصورة نص االجازة اليت منحها ــ قدس سره الشريف ــ للسيد 

 احلسيين اجلاللي ــ طال بقاؤه ــ. حممد رضا السند
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 مؤلفاته املطبوعة 

 علي واخللفاء طبع يف النجف االشرف.  .0

 علي والوصية طبع يف النجف االشرف. .8

 علي والشيعة طبع يف بغداد.  .1

 الوضوء يف الكتاب والسنة طبع يف القاهرة.   .4

 الشرف.حممد وعلي وبنوه االوصياء )جزءان( طبع يف النجف ا .5

 ابو طالب حامي الرسول وناصره طبع يف النجف االشرف. .6

 حديث الثقلني وحديث السفينة طبع يف النجف االشرف. .7

 املهدي املوعود املنتظر )جزءان( طبع يف لبنان ويف النجف االشرف. .2

امري املؤمنني علي عليه السالم  عند اخللفاء الراشدين طبع  باسم )مقام(  .1

 . اي منزلة امري املؤمنني
 

 مؤلفاته غري املطبوعة     

 الصالة، يف احلمد قراءة يف البسملة قراءة وجوب يف حديثا اربعون .0

 .السنة علماء برواية

 .السنة علماء برواية عذر، بدون الصالتني بني اجلمع جواز يف حديثا اربعون .8

 اربعون حديثا يف جواز نكاح املتعة، برواية علماء السنة. .1

 ية املسح على القدمني، برواية علماء السنة.اربعون حديثا يف كيف .4

 ، برواية علماء السنة.اربعون حديثا يف الصالة على النيب  .5

 .اربعون حديثا يف فضائل السيدة فاطمة الزهراء  .6

 اربعون حديثا يف جواز اخلضاب بالسواد. .7

 تعليقات على كتاب الطرائف البن طاووس. .2



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

28 

 ي.تعليقات على كتاب مناقب اخلوارزمي احلنف .1

 الدجال عند علماء السنة.  .01

 )جزءان(. الدرة البيضاء يف احوال فاطمة الزهراء  .00

 علي والقرآن الكريم. .08

 فتح االقفال عن صالة القفال برواية علماء السنة. .01

 فنت آخر الزمان. .04

 فضيلة سورة االخالص. .05

 . مباحثة امامي وسين يف افضلية فاطمة الزهراء على مريم  .06

 فضيل فاطمة الزهراء على سائر النساء.مباحثة علوي واموي يف ت .07

 اجملروحون من رجال احلديث يف كتب اهل السنة.  .02

 .مستدرك حبار االنوار وهو غري مستدرك البحار لوالده  .01

 مستدرك غاية املرام.  .81

 .مواليد ووفيات اهل البيت  .80

 .اهلادي اىل احوال االمام اهلادي  .88

 سنة.فتح االقفال عن صالة القفال برواية علماء ال .81

وله كتب اخرى خبط يده الشريفة كانت موجودة يف مكتبته اخلاصة اليت 

صادرتها حكومة الطاغية صدام حسني من مسكن جنله الدكتور حممد صاحل سنة 

م اثناء اقامته حبي احلرية. قيل: أنها مودعة يف مكتبة تراثية ببغداد كانت 0177

 حتمل اسم الطاغية.  

 حرر هذه املقدمة جنل املؤلف                                       

 الدكتور حممد صاحل الشريف العسكري                                 

 هـ5241/مجادى االوىل/42بتاريخ                                       
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 الكتاب تأليف سبب
 

 كتابًا أؤلف أن علّي العظيم احلق له ممن األعاظم األعالم بعض مين طلب

 ومنقذ األعظم، النيب حياة يف الواردة الصحيحة اآلثار من روي ما بعض حيوي

علي بن ابي  املؤمنني أمري األوصياء سيد وحياة ، املصطفى حممد األمم،

 وحياة العاملني، نساء سيدة الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة وحياة ، طالب

 وطهرهم الرجس عنهم اهلل هبذأ الذين ،أوالدهم من عشر األحد األئمة

 فما قمر، ضاء وما مشس طلعت ما ،أمجعني عليهم اهلل صلوات تطهريا

 ،رغبه ما الكتاب هذا يف له فجمعت ،أمله وإسعاف طلبه إجابة إال وسعين

 والشيعة السنة علماءر مصاد أوثق من املستقاة الصحيحة اآلثار فيه وأودعت

 هلم يتضح كي املؤمنني وإخواننا ،سلمنيامل نفع بذلك قاصدًا عليها، املعتمد

 وراء من واهلل باهلل، إال توفيقي وما ،الصريح الواقع وينجلي، احلقيق احلق

 .القصد

 

 املؤلف                                         

 هـ0166/ 4/ 7                                        
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أصحاب آله و حممد البشر سيد على والسالم والصالة العاملني بر هلل احلمد

 .الدين يومإىل  دائمة صالة الطاهرين الطيبني وأوصيائهم املعصومني الكساء

 ابن جعفر الدين جنم القاسمأبو  الكريم ربه عفو الراجي فيقول ،وبعد

 : كريالعس الشريف حممد الشيخ احلجة اهلل آية له املغفور املربور املرحوم

 أحوال يف املروية واألخبار اآلثار، من مطالعتنا يف عليه ثرناَع ما بعض هذا

، آثارهم من يرو ما وبعض، ووفياتهم، مواليدهم من عشر األربعة املعصومني

 مما ذلك وغري، واملعجزات ،والكرامات، واملناقب، الفضائل من وخمتصاتهم

 أمجعني( عليهم اهلل رضوان) ميةاإلما وعلماء ،السنة أهل إخواننا علماء خّرجه

 مصادرها تعيني مع نذكرها والتاريخ واحلديث التفسري من املعتربة كتبهم يف

 .املستعان وهو املوفق واهلل االختصار، ذلك يف مراعني اإلمكان حسب
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  األكرم الرسول نبينا نسب يف روي فيما نبذة

 قصي بن مناف عبد نب هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد بن حممد  فهو

 بن خزمية بن النضر بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن

 .عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن مدركة

 انتسبإذا  كان  اهلل رسول نأ روي): قال (0)(السمطني درر نظم)

 . (أمسك عدنانإىل  ووصل

 بنت تيمية معد ُأم فإن ه،ُأّم جهة من عدنان بن معد جد هو وقحطان): قال

 من أول وكان كلهم، اليمنأبو  هذا وقحطان قحطان، بن يعرب بن يشجب

 .بالعربية تكلم

 على لقبه غلب عامر،: وقيل احلمد، شيبة: وقيل شيبة، املطلب عبد سماو

 مناإو امسه، على لقبه غلب لى،الُع عمرو :وقيل عمرو، هاشم سماو امسه،

 .مبكة لقريش يدالثر هلشمه هامشًا يِعُد

 .مسها على لقبه أيضًا غلب املغرية، مناف عبد سماو

 من فهر من القبائل مجع ألنه معًاْجوَم قصيًا العرب فسمته ،زيد قصي سماو

 من قاصيًا كان ألنه قصيًا ميُس مناإ :وقيل امسه، على لقبه غلب صي،الَق البلد

 نزلأو مبكة، فجمعهم القبائل يف متفرقة وقريش مكة مِدَق ثم قضاعة، يف قوم

 .باطحاأل قريش فهم داخلها وبعضهم الظواهر، قريش فهم ظاهرًا بعضهم

 .(زهرية قرشية مرة بن كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهب بنت آمنة  ّمهأو
 

                                                           

 .15ص( 0)
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  والدته حمل يف روي ما بعض

 يف ولد انه وروي طالب،أبي  عبِش يف املكرمة مبكة ولد  نهأ روي

 .ذلك غري

 بن لعقيل وهبها اليت داره يف مبكة  والدته كانت): قال (0)(األنوار رحبا)

 داره، يف دخلهاأف احلجاج أخ يوسف بن حملمد أوالده فباعها ، طالبأبي 

 اآلن وهي ،مسجدًا وجعلتها ُأّمه خيزران أخذتها الرشيد هارون زمن كان فلما

 (.فيه ويصلى يزار معروف مسجد

 دار يف طالبأبي  عبِش يف ولدته ُأّمه ن)إ: هل البيتأ مواليد يف قال (8)وفيه

 .(القصوى الزاوية يف يوسف بن حممد

 ليلة عشر الثنيت  النيب ولد): قال ــ(1)الكايف ُأصول عن نقاًلــ  أيضًا وفيه

 عند أيضًا وروي ،الزوال مع اجلمعة يوم الفيل عام يف األول ربيع شهر من مضت

 عند التشريق أيام يف ُأّمه به ومحلت سنة، ربعنيبأ بعثُي نأ قبل الفجر طلوع

أبي  عبِش يف وولدته ،املطلب عبد بن اهلل عبد منزل يف وكانت ،الوسطى اجلمرة

 وقد الدار، يف الداخل يسار على القصوى الزاوية يف يوسف بن حممد دار يف طالب

 .(فيه الناس يصلي مسجدًا فصريته البيت ذلك اخليزران أخرجت

: نصه ما املتقدم الكايف عن احلديث ذكر بعد  اجمللسي ذكر: فاملؤل قال

 يلزم نها وهو ،ومجاعة الثاني الشهيد أورده مشهورًا شكااًلإ هنا ها نا اعلم)

                                                           

 .851/ص05ج( 0)

 .850ص( 8)

 .411/ص0ج( 1)
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 ربيع يف ووالدته التشريق أيام يف  به احلمل كون من الكليين ذكره ما على

 األصحاب نا مع شهر،أ وثالثة سنةأو  أشهر ثالثة ماإ محله، مّدة يكون ان األول

 يذكر ومل، سنة من أكثر وال، أشهر ستة من قلأ لْماحَل يكون ال نأ على اتفقوا

 .ــ أشهر ثالثة محله مدة يكون نأ :ــ أي خصائصه من ذلك نأ العلماء حدأ

 وقد ،اجلاهلية يف يفعلونه كانوا الذي النسيء على مبين ذلك نإ: واجلواب

 .(0)[الْكُفْرِ فِي زِيَادَةٌ لنَّسِيءُا اإِمن] :فقال عنه، اهلل نهى

 املشركون كان: قال جماهد عن نقاًل يةاآل هذه تفسري يف الطربسي الشيخ قال 

 احملرم يف حجوا ثم عامني، احلجة ذي يف فحجوا عامني، شهر كل يف حيّجون

 ذي يف الوداع حجة قبل اليت احلجة وافقت حتى الشهور يف وكذلك عامني،

 احلجة، ذا فوافقت الوداع حجة املقبل العام يف  النيب حج ثم ،القعدة

 السموات اهلل خلق يوم كهيئة استدار قد الزمان نأو الأ: خطبته يف  فقال

 ،القعدة ذو متواليات ثالثة، مُرُح أربعة منها شهرًا عشر اثنا السنة واألرض،

 هراألش نأ بذلك ، أرادوشعبان ىمجاد بني مضر ورجب، وحمرم ،احلجة وذو

 .(النسيء وبطل احلجة ذيإىل  احلج وعاد ،مواضعهاإىل  رجعت مُراحُل

 

  والدته سنة يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية السنة علماء كتب يف

 . (8)األنوار حبار يف  اجمللسي  ذكره كما الفيل، عام يف ولد  نهأ روي

                                                           

 .17التوبة/( 0)

 .75/ص6ج( 8)
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 السرية يف احلليب ذكره كما سنة، بسبعني الفيل عام يف ولد  نهأ وروي

 .(0)احللبية

 حبار يف اجمللسي ذكره كما سنة، بأربعني الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(8)األنوار

 يف الرب عبد ابن ذكره كما سنة، بثالثني الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(1)االستيعاب

 احلليب ذكره كما سنة، وعشرين بثالث الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(4)احللبية لسريةا يف

 السرية يف احلليب ذكره كما سنة، بعشرين الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(5)احللبية

 يف احلليب ذكره كما سنة، عشرة خبمس الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(6)احللبية السرية

 السرية يف احلليب ذكره كما سنني، بعشر الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(7)احللبية

                                                           

 .65/ص0ج( 0)

 .75/ص6( ج8)

 .01/ص0ج( 1)

 .65/ص0( ج4)

 .414/ص1ج( 5)

 املصدر نفسه.(6)

 املصدر نفسه.( 7)
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 .(0)احللبية السرية يف احلليب ذكره كما ،يومًا بسبعني الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 يف ربلياأل ذكره كما أيام، وستة بشهرين الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(8)الغمة كشف

 احلليب ذكره كما يومًا، ومخسني خبمسة الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(1)احللبية السرية يف

 يف الرب عبد ابن ذكره كما يومًا، خبمسني الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(4)االستيعاب

 الرب عبد ابن ذكره كما يومًا، بأربعني الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(5)االستيعاب يف أيضًا

 الرب عبد ابن أيضًا ذكره كما واحد، بشهر الفيل عام بعد ولد  نهأ وروي

 .(6)االستيعاب يف
 

 العربية األشهر يف  والدته يوم يف روي ام بعض

 (الرمحة عليهم) اإلمامية وعلماء ،السنة علماء كتب يف كما

 .(7)احللبية السرية يف كما احلرام، حمرم من العاشر اليوم يف ولد  انه روي

                                                           

 .414/ص1ج( 0)

 .6/ص0ج( 8)

 .414/ص1ج( 1)

 .01/ص0ج( 4)

 املصدر نفسه.( 5)

 .01/ص0ج( 6)

 .64/ص0ج( 7)
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 .(0)احللبية السرية يف كما ،صفر من العاشر يف ولد  انه وروي

 .(8)االستيعاب يف كما األول، ربيع من األول اليوم يف ولد  انه وروي

 .(1)الغابة سدأُ يف كما ،األول ربيع من الثاني اليوم يف ولد  انه وروي

 .الشريعة تقويم يف كما ،األول ربيع من السادس اليوم يف ولد  انه وروي

 .(4)الغابة سدأُ يف كما ،األول ربيع من الثامن اليوم يف ولد   انه وروي

 .(5)البداية والنهاية يف كما ،األول ربيع من العاشر اليوم يف دول  انه وروي

 (6)الكايف يف كما ،األول ربيع من عشر الثاني اليوم يف ولد  انه وروي

 .السنة علماء كتب من وغريه

 و آيةالبد يف كما ،األول ربيع من عشر السابع اليوم يف ولد  انه وروي

 .اإلمامية كتب مجيع ويف، (7)ييةالنه

 .(2)البداية والنهاية يف كما ،األول ربيع من عشر الثامن يف ولد  انه وروي

البداية  يف كما ،األول ربيع من والعشرون الثاني يف ولد  انه وروي

 .(1)والنهاية

                                                           

 .414/ص1ج( 0)

 .01/ص0ج( 8)

 .04/ص0ج( 1)

 املصدر نفسه. (4)

 .861/ص0ج( 5)

 .411/ص0ج( 6)

 .861/ص8ج( 7)

 املصدر نفسه. (2)

 املصدر نفسه. (1)
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 اخللود جّنات يف كما الثاني، مجادي من عشر الثامن يف ولد انه وروي

 .السادس اجلدول

 .(0)احللبية السرية يف كما ،املبارك نرمضا ثامن يف ولد  انه وروي

 السرية يف كما ،املبارك رمضان من عشر الثاني يف ولد  انه وروي

 .(1)اليعقوبي وتاريخ ،(8)احللبية

 .(4)اليعقوبي تاريخ يف كما ،الثاني ربيع من عشر الثاني يف ولد  انه وروي

 .(5)ليعقوبيا تاريخ يف كما ،رجب شهر من عشر الثاني يف ولد  انه وروي

 يف اليعقوبي أخرجها اليت عشرة الرابعة روايةال نأ خيفى ال: املؤلف قال

 ولد : قال  حممد بن جعفر اإلمام عن الراوي رواه): وقال (6)تارخيه

. (املبارك) رمضان شهر من خلت ليلة عشرة الثنيت الفجر طلوع حني اجلمعة يوم

  هّمُأ بأن والقول ،أشهر تسعة انك  به ُأّمه لْمَح مّدة بأن :القول توافق

 .(التشريق ليلياأو  البيض ليالليا يف به محلت
 

 الرومية باألشهر  مولده يوم يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية السنة علماء كتب يف كما

 .(7)األنوار حبار يف كما شباط، شهر من العشرين اليوم يف ولد  انه روي

                                                           

 .61/ص0ج( 0)

 املصدر نفسه.(8)

 .4/ص8ج( 1)

 .414/ص1ج( 4)

 املصدر نفسه. (5)

 .4/ص8ج( 6)

 .57/ص6ج( 7)
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 .(0)األنوار حبار يف كما نيسان، شهر من األول يومال يف ولد  انه وروي

البداية  يف كما نيسان، شهر من العشرين اليوم يف ولد  انه وروي

 .(8)والنهاية

 يف كما نيسان، شهر من والعشرين احلادي اليوم يف ولد  انه وروي

 .(1)احللبية السرية

 

  والدته يوم يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة علماء كتب يف كما األسبوع أيام من

 السرية يف كما الصادق، الفجر طلوع عند اجلمعة يوم ولد  انه وروي

 .اخللود وجّنات، (4)احللبية

 .(5)احللبية السرية يف كما الشمس، طلوع عند اجلمعة يوم ولد  انه وروي

 .(6)احللبية السرية يف كما ،الزوال عند اجلمعة يوم ولد  انه وروي

 اخللود جّنات يف كما الشمس، غروب عند االثنني يوم ولد  انه وروي

 .السادس اجلدول يف

 

                                                           

 .57/ص6ج( 0)

 .860/ص8ج( 8)

 .61/ص0ج( 1)

 .61/ص0ج( 4)

 املصدر نفسه. (5)

 املصدر نفسه.(6)
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  والدته حمل يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة علماء كتب يف كما

 يف كما املكرمة، مكة خارج  طالبأبي  عبِش يف ولد  انه وروي

 .السادس اجلدول يف اخللود جّنات

 كتاب يف كما املكرمة، مكة داخل  طالبأبي  دار يف ولد  انه يورو

 .السادس اجلدول يف اخللود جّنات

 تاريخ يف كما املكرمة، مكة خارج هاشم بين عبِش يف ولد  انه وروي

 .(0)الطربي

 كما الكعبة،إىل  املاء دخول مينع كان سّد وهو، الردم يف ولد  انه وروي

 .(8)احللبية السرية يف

 .(1)احللبية السرية يف كما عسفان، يف ولد  انه وروي
 

  والدته سنة يف روي ما بعض

 (والسالم الصالة وعليه وآله نبينا على) آدم موت بعد

 أبينا موت بعد  مولده كان): قال سالساد اجلدول يف (اخللود جّنات) يف

 .أيام وسبعة أشهر وأربعة وتسعمائة آالف بسبعآدم 

 .أيام وسبعة أشهر وأربعة سنة وتسعمائة لفأ :رواية ويف 

                                                           

 .084/ص8ج( 0)

 .414/ص1ج( 8)

 املصدر نفسه. (1)
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 .أشهر وسبعة سنة وثالثني بأربع كسرى سلطنة بعد كان انه ي:ورو 

  .ذلك غري: وقيل 

 .(كسرى وهو ،عادل ملك زمان يف ولدت: قال أنه  نهع روي وقد

 

  وكناه ،وألقابه أمسائه، يف روي ما بعض

 ألف على تزيد ألقابه ان): الق وغريه (اخللود جّنات) من السادس اجلدول يف

 :بعضها ليكإو، تعدادها يف خذأ ثم وثالثة، مائة منها املعروف ولكن لقب،

 صاحب املتقني، إمام املذنبني، شفيع النبيني، خامت اهلل، صفي اهلل، حبيب

 حقيقة الصفات، مرآة الذات، مرآة يات،االنه ييةنه يات،االغ غاية الزمان،

 .املباركة الشجرة األقطاب، قطب اخلالئق، مشس احلقائق،

 وجنم، ومشس، ونور، وماحي، وحممود، وأمحد، حممد،: مسائهأ ومن

 .ويتيم وحم، يل،اوق وقتال، وقيم،

 وأبو الفضائل، وأبو ،األرامل وأبو ،إبراهيم وأبو القاسم،: أبو كناه ومن

 .(ذلك وغري البشر، وأبو املكارم،

 درر) كتابه يف احلنفي الزرندي حممد بن احلسن بن يوسف بن حممد وذكر 

 : فقال ،(0)(السمطني

 القرآن يف ورد ما منها السبعني، على تنيف فكثرية أمساؤه  ماأ)

 .(السنة به جاءت ما ومنها الكريم،

 وعشرين ثالثة  لنبينا ن)إ :هـ(115:ت) فارس بن احلسنأبو  قال 

                                                           

 طبع النجف األشرف. 16ص( 0)



 ى اهلل عليه وآله وسلم صلالنيب حممد 

 

43 

 ونيب واخلامت، فى،واملق والعاقب، واحلاشر، واملاحي، وأمحد، حممد، ،امسًا

 والشاهد، واملبشر، والنذير، والضحوك، واملتوكل، الرمحة، ونيب التوبة،

 (.والقثم واألمي، واملصطفى، والرسول، والنيب، ،واألمني ال،والقّت والفاتح،

 ويس، وطه، واملّدثر، واملزّمل، اهلل، عبد: القرآن يف أمسائه ومن) :قال

 وسراج ونور، وشافع، وذكر، ادي،وه ومذكر، وصدق، للعاملني، ورمحة

 والعروة اهلل، ونعمة وكريم، صدق، وقدم مبني، وحق وبشري، ومنذر، منري،

 .(الثاقب والنجم املستقيم، والصراط الوثقى،

 السنة، وحميي املختار،(: السماوية أي) الكتب يف أمسائه ومن) :قال 

 حرز التوراة ويف ،ــاإلجنيل  يف( فارقليطا) معنى وهوــ  احلق وروح واملقدر،

 .(لألميني

 العاملني، رب ورسول واحلبيب، واجملتبى، القاسم،أبو  :أمسائه ومن): قال 

 والصادق، واملهيمن، والظاهر، واملصلح، والتقي، شفع،ـُوامل والشفيع،

 احملجلني، الغر وقائد املتقني، مامإو املرسلني، وسيد واهلادي، واملصدق،

 واملقام والشفاعة، املورود، احلوض وصاحب ن،الرمح وخليل اهلل، وحبيب

 التاج وصاحب الرفيعة، والدرجة والفضيلة، الوسيلة وصاحب احملمود،

 اهلراوة وصاحب والناقة، الرباق وراكب، والقضب واللواء، واملعراج،

 .(والنعلني

 فذكرها واألمساء، ،والكنى ،األلقاب خلط الزرندي نإ: املؤلف قال

 وأوفق. ،بأنس كان نهابي قَفّر ولو كذلك

 ،بست األنبياء على تْلِضُف): وقال  هو بّينه ما  خمتصاته ومن 

 لي وُجعلت الغنائم، لي وُأحلت بالرعب، ونصرت ،الكلم جوامع ُأعطيت
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 بي وختم ،(واألنس اجلن) كافة اخللقإىل  وأرسلت وطهورا، مسجدًا األرض

 .(النبيون

 مسرية بالرعب نصرت ،قبلي حدأ هنَطْعُي مل مخسًا ُأعطيت):  وقال 

 الصالة أدركته ُأميت من رجل فأمّيا ؛وطهور مسجدًا األرض لي وجعلت شهر،

 كان الشفاعة، وُأعطيت قبلي، ألحد حتّل ومل ،الغنائم لي وُأحلت فليصل،

 .(عامة الناسإىل  وبعثت خاصة، قومهإىل  يبعث النيب

 أحد يعطهن مل مخسًا ُأعطيت:  قال): قال عباس ابن عن :أيضًا وفيه

 األنبياء من نيب يكن ومل ومسجدا، طهورًا األرض لي جعلت، األنبياء من

 يبعث النيب وكان شهر، مسرية بالرعب ونصرت حمرابه، يبلغ حتى يصلي

 ،اخلمس يعزلون األنبياء وكان ،واألنس اجلنإىل  وبعثت قومه،إىل  خاصة

 ُأعطي إال نيب يبق ومل ُأميت، اءفقر بني قسمهأ نأ مرتأو فتأكله، النار وجتيء

 .(ألميت شفاعيت أنا وأخرت ،هؤلس

 سريُأ ملا: قال أنه  اهلل رسول عن اخلدري سعيدأبو  روى): (0)قال وفيه

 تكليما، موسى وكلمت خلياًل، إبراهيم اختذت رب يا: قلت السماء،إىل  بي

 ال ملكًا، سليمان وُأعطيت زبورا، داود وآتيت عليا، مكانًا إدريس ورفعت

 اختذت كما خلياًل اختذتك ،حممد يا: فقال لي؟ فماذا بعده، من ألحد ينبغي

 ،الكتاب فاحتة وُأعطيتك تكليما، موسى كلمت كما وكلمتك خليال، إبراهيم

 ،األرض أهل ودْسأإىل  وأرسلتك قبلك، نبيًا أعطها ومل ،البقرة سورة وفاحتة

 وجعلت قبلك، نبيًا اعتهممجإىل  أرسل ومل ،وجنهم ،همأنسو وأمحرهم،

 ألمة أحله ومل الفيء، أمتك وُأعطيت وطهورا، مساجد وألمتك األرض لك

                                                           

 .11ص( 0)
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 سيد عليك وأنزلت منك، لريعب عدوك نأ حتى بالرعب ونصرتك قبلها،

 .(معي ذكرت إال أذكر ال حتى ذكرك لك ورفعت عربيًا، قرآنًا بُتالُك

 بثالث، الناس على لناْضُف:  اهلل رسول قال): قال حذيفة، عن (0)وفيه

 لتِعوُج مسجدًا، كلها األرض لنا لتِعوُج املالئكة، كصفوف صفوفنا جعلت

 .(ماء جند ملإذا  طهورًا لنا تربتها

 ،اإلجنيل مكان املثاني ُأعطيت التوراة، مكان السبع ُأعطيت):  وقال

 .(باملفصل لتِضوُف الزبور، مكان املئني وُأعطيت

 جوامع تيتُأو بالرعب، رتِصُن:  اهلل رسول قال): هريرةأبو  وقال

 مبفاتيح ُأوتيت نائم أنا اموبين وطهورا، مسجدًا األرض لي علتوُج م،ِلالَك

 .(يدي يف ووضعت ،األرض خزائن

 مكارم ألمتم بعثت: قال  اهلل رسول نإ ،مالك روى): قال (8)وفيه

 .واحد واملعنى .آخر بلفظ األنصاري اهلل عبد بن جابر عن احلديث وروى (األخالق

 

  عاداته خوارق يف روي ما بعض

 وغريه اخللود جنات يف

أبو  فجعل مرضعاته،أو  ،ُأّمه ثدي من يرضع مل أيام ثالث بقي  ولد ملا

 رضع ذلك بعد ثم ،منه يشرب  فجعل باللنب، فدر فمه يف ثديه  طالب

 يف لطفلا ومين ما مقدار يوم كل ونمي  فكان السعدية، حليمة ثدي من

                                                           

 .41ص( 0)
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 التاسع الشهر بلغ ملا و األرض، على جلس أشهر ثالثة  بلغ وملا الشهر،

إىل  حليمة أوالد مع خرج العاشر الشهر بلغ وملا األطفال، مع ميشي خذأ

 مع النبل يرمي جعل عشر احلادي الشهر بلغ وملا ،األغنام لرعي الصحراء

 بهم ويرمي ،جعانالش مع يتصارع جعل والنصف السنتني بلغ وملا الشبان،

 السعدية حليمة به أتت الشريف عمره من اخلامسة السنة كمل وملا األرض،

 عمه مع خرج عشرة احلادية السنة بلغ وملا ، املطلب عبد جدهإىل  وسلمته

إىل  للتجارة خرج والعشرين اخلامسة السنة بلغ وملا التجارة،إىل   طالبأبي 

 . السنة تلك يف رجوعه بعد  جتزو ثم ، خدجية من أخذه مبال الشام

 

  رحيه طيب يف روي ما بعض

 ة،مسك رائحة مشمت ما): قال أنه أنس عن ىرو (0)(السمطني درر نظم)

 وال ،خزة قط شيئًا مسست وال ، اهلل رسول رائحة من أطيب ة،عنرب وال

 . اهلل رسول كف من ألني ة،حرير

 عندها فيقيل ،يأتيها  النيب كان: قالت سليم ُأم أن أنس: عن وروي

 .(قَرالَع كثري  وكان الطيب، يف فتجعله هَقَرَع جتمع فكانت

 ، النيب قَرَع فأخذت باملدينة، ماشطة كانت): قالت سليم ُأم نأ  (8)وفيه

 وكلما ،عليها الطيب ذلك ريح تزل فلم عروسًا، به وطّيبت طيبًا، به فخلطت

 الرائحة تلك فكانت ،بأوالد تتأو ،فحبلت عنها، رائحته تذهب ال غسلته

 .(بنيَيَطـُبامل باملدينة فسموا منهم، توجد
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 .رحيه بطيب قبلأإذا   اهلل رسول نعرف كّنا): أنس قال أيضًا هوفي

 ،نطعًا  للنيب تبسط كانت ــ مالك بن أنس ــ ُأم سليم ُأم نأ مثامة وعن 

 ،وشعره ،هعرق من خذتأ  النيب قام فاذا النطع، ذلك على عندها فيقيل

 .(مسك يف جعلته ثم ،قارورة يف فجمعته

 

  خلقه حسن يف روي ما بعض

  اهلل رسول كان): قال عازب بن الرباء عن جخّر (0) (السمطني درر نظم)

 وقال . بالقصري وال البائن، بالطويل ليس خلقًا، وأحسنهم وجهًا، الناس أحسن

 لشيء قال وال قط، ُأف لي قال ما سنني، عشر  اهلل رسول خدمت: أنس

 أحسن من  اهلل رسول وكان تركته، مل تركته لشيء وال صنعته، مل صنعته

 رسول كف من لنيأ كان شيئًا وال ،حريرًا وال ،خزًا مسست وال خلقًا، الناس

 .( اهلل

 نأ إال قط شيئًا بيده  اهلل رسول ضرب ما): قالت عائشة عن (8)وفيه

 رسول يكن مل): وقالت(. امرأة وال ،ادمًاخ ضرب وال اهلل، سبيل يف جياهد

 بالسيئة جيزي وال ،األسواق يف سخابًا وال ،متفحشًا وال ،فاحشًا اهلل

 .(ويصفح يعفو ولكن السيئة،

 وكان لّعابًا، وال ،فّحاشًا وال ،سّبابًا  اهلل رسول يكن مل): أنس وقال

 .(جبينه ترب ماله: املعتبة عن ألحدنا يقول
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  تواضعه نم روي ما بعض

 شئت لو : اهلل رسول قال): قالت عائشة عن (0)(السمطني درر نظم)

 السالم عليك يقرأ ربك إن: فقال ملك جاءني الذهب، جبال معي لسارت

 إلّي فأشار جربائيلإىل  فنظرت ملكًا، نبيًا شئت نإو عبدًا، نبيًا شئت نإ: ويقول

 ال ذلك بعد  اهلل لرسو فكان: قالت .عبدًا نبيًا :فقلت نفسك، ضع نأ

 .(العبد جيلس كما جلسأو العبد، يأكل كما كلآ :ويقول متكئًا يأكل

 يده من يده ينزع مل الرجل صافحإذا  كان  اهلل رسول نأ :أنس وعن

 هو يكون حتى هوجه عن وجهه يصرف وال يده، ينزع الذي هو يكون حتى

 .قط له جليس يدي بني ركبتيه مقّدمًا ُيَر ومل وجهه، عن وجهه يصرف الذي

  بيته؟ يف يعمل  اهلل رسول كان هل: )لتئُس نهاأ (8)عائشة عنو

 بيته يف ويعمل ثوبه، وخييط نعله، خيصف  اهلل رسول كان نعم،: تقال

 .(بيته يف أحدكم يعمل كما

 وجييب العري، احلمار يركب  اهلل رسول رأيت): قال أنه (1)أنس وعن

 عيتُد لو :ويقول األرض، على ويأكل رض،األ على وينام اململوك، دعوة

 .(لقبلت ذراع الّي هديُأ ولو ألجبت، راعِكإىل 

: فقالت املدينة طرق من طريق يف  اهلل لرسول عرضت امرأة ن)أ :وعنه

 املدينة سكك أي يف اجلسي فالن ُأم يا: فقال ،حاجة إليك لي نإ ،اهلل رسول يا
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 قضى حتى  اهلل رسول اإليه فقعد ففعلت، :قال ،إليك جلسأ ،شئت

 .(حاجتها

 

 اإلمامية كتب يف  ومشائله، خلقه يف روي ما بعض

 بسنديهما (1)الدين وإكمال ،(8)الصدوق يمالأ كتاب من (0)(األنوار حبار)

: اإلجنيل يف قرأت): قال( للكتب قارئًا وكان) سليمان بن اهلل عبد بن مّحاد عن

 البكر ،رْهالُط ،الطاهرة ابن يا ،وأطع مسعاو تهزل، وال أمري يف جّد عيسى يا

 وعلّي اعبد، يايإف للعاملني، آية خلقتك ّنيإ فحل، غري من أنت البتول،

 أنا إني يديك، بني نَم غبّل السريانية سوريا ألهل فسر بقوة، الكتاب خذ توكل،

 ،واملدرعة ،اجلمل صاحب ،األمي النيب قواِدَص ،أزول ال الذي الدائم اهلل

 العينني، جنلاأل ،(القضيب وهي) واهلراوة ،والنعلني ،(العمامة هيو) والتاج

 بريقإ عنقه كأن يا،االثن مفلج نف،األ قنىاأل اخلدين، الواضح اجلبني، الصلت

 على ليس سرته،إىل  صدره من شعرات له تراقيه، يف جيري الذهب كأن فضة،

إذا  لقدم،وا الكف نثش املسربة، دقيق اللون، مسرأ شعر، صدره وال بطنه

 صبب، من حّدرتوي الصخرة، من ينقلع كأمنا مشى وإذا مجيعًا،  لتفتا لتفتا

 ومل منه، تنفح املسك وريح كاللؤلؤ، وجهه يف عرقه بذهم، القوم مع جاء وإذا

 نسله امنإ القليل، النسل ذو للنساء، نّكاح ،الريح طّيب بعده، وال مثله قبله ير

 الزمان آخر يف يكفلها ،نصب وال ،فيه صخب ال اجلنة يف بيت هلا مباركة من

                                                           

 . 0176طبعة طهران سنة  044/ص06ج( 0)
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 ،اإلسالم ودينه ،القرآن كالمه مستشهدان، فرخان له أمك، زكريا كفل كما

 .كالمه ومسع ،امهأي وشهد ،زمانه دركأ ملن طوبى السالم، وأنا

 غرستها ناأ ،اجلنة يف شجرة :قال ؟طوبى وما رب يا:  عيسى قال 

 برد برده تسنيم، من هاؤما ،وانرض من أصُلها ،اجلنان لِظُت ،بيدي

 يظمأ ال ،شربًة العني تلك من يشرب من الزجنبيل، طعم وطعمه الكافور،

 .بدًاأ بعدها

 يشربوا نأ البشر على حرام: قال منها، اسقين اللهم : عيسى فقال

 حتى منها يشربوا نأ ماألم على وحرام ، النيب ذلك يشرب حتى منها

 آخر يف هبطكُأ ثم ،إلّي رفعكأ( عيسى يا)،  النيب ذلك أمة تشرب

 اللعني على ولتعينهم العجائب،  النيب ذلك حممد ّمةأ من لرتى ،الزمان

 .(مرحومة ّمةأ إنهم ،معهم لتصلي الصالة وقت يف هبطكُأ الدّجال،

 الصادق عن بسنده خّرج (8)القمي إبراهيم بن علي تفسري من (0)أيضًا وفيه

 صورة  علي بن احلسن على عرض مالرو ملك نإ):  آبائه عن

: امللك فقال ،شديدًا بكاًء بكى إليه نظر فلما يلوح، صنمًا عليه فعرض ،األنبياء

 الصدر، عريض اللحية، كث  حممد جدي صفة هذه: قال  يبكيك؟ ما

 قطط الوجه، حسن ،األسنان أفلج ،األنف أقنى اجلبهة، عريض العنق، طويل

 ،باملعروف يأمر كان اللسان، فصيح م،الكال حسن الريح، طيب الشعر،

 مكتوبًا خامتًا إال بعده خيلف ومل وستني، ثالثًا عمره بلغ املنكر، عن وينهى

 ذا سيفه وخلف ميينه، يف يتختم وكان ،(اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال):عليه
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 ومل يقطعه مل به، يتسرول كان صوف وكساء صوف، وجبة وقضيبه، الفقار

 به يتصدق ما له يكون أّنه اإلجنيل يف جند ّناإ: امللك فقال .باهلل قحل حتى خيطه

 :امللك قال .ذلك كان قد : احلسن فقال ؟ذلك له كان فهل سبطيه، على

 على ثم عليها، األمة هذه فتنة ّولأ: امللك قال. ال: فقال  ذلك؟ لكم فبقي

 ،باملعروف اآلمر ،قباحل القائم منكم نبيهم، ذرية على واختيارهم، يكمنّب كْلُم

 .(0)البحار يف اجمللسي أخرجه وقد ،طويل اخلرب( املنكر عن والناهي

 بن علي عن موسى بن علي موىل عن بسنده (8)الشيخ أمالي من أيضًا وفيه

 يا): قالوا إنهم  علي جّده عن أبيه عن جعفر بن موسى أبيه عن موسى

 نيب كان:  فقال ،إليه مشتاقون ّناإف ،نراه كأننا  نبينا لنا صْف علي

 ذا اللحّية، كث ،الشعر سبط العني، دعجأ حبمرة، مشرّبًا اللون، بيضأ اهلل

 شعر له الذهب، تراقيه يف جيري فضة، بريقإ عنقه كأمنا املسربة، دقيق وفرة،

 شعر صدره وال بطنه يف وليس السرة،إىل  خيط كقضيب سرتهإىل  لبته من

 صخر، من يتقلع كأمنا مشىإذا  الكعبني، شثن ،والقدمني الكفني شثن غريه،

 ليس كله، بأمجعه مجيعًا التفت لتفتاإذا  صبب، من ينحدر كأمنا قبلأإذا 

 يف كانإذا  تدوير، وجهه يف وكان املتمعط، بالطويل وال املرتدد، بالقصري

 املسك، ريح من أطيب عرفه اللؤلؤ، وجهه يف عرقه كأمنا غمرهم، الناس

 وأجودهم عريكة، لينهمأو عشرة، الناس أكرم باللئيم، الو ،بالعاجز ليس

 يقول عينيه، بني غرة ،هابه بديهة رآه ومن ،أحبه مبعرفة خالفه من كفًا،

  (مثله بعده وال قبله أر مل :باغته

                                                           

 طبع إيران.  016ــ ص 018/ص01ج( 0)
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 إسحاق بن حممد بن إمساعيل عن بسنده (8)األخبار عيون من (0)أيضًا وفيه

 حدثين): قال  الرسول مبدينة  احلسني بن علي بن حممد بن جعفر بن

 بن يعل عن  حممد بن جعفر عن حممد بن جعفر بن موسى بنا علي

 بن هند خالي سألت:  علي بن ابي طالب بن احلسن قال: قال احلسني

( أحدًا شهد :وقيل بدرًا شهد خدجية ُأّمه  اهلل رسول ربيب التميمي) هالةأبي 

: هالةأبي  بن هند فقال  للنيب ًاوصاف وكان  اهلل رسول خليقة عن سأله

 أطول البدر، ليلة القمر تألأل وجهه يتألأل ،مفخمًا ،فخمًا  اهلل رسول كان

 عقيصته فرقت نإ الشعر، رجل اهلامة، عظيم املشذب، من قصرأو ،املربوع من

 واسع ،اللون أزهر ه،وفّر هوإذا  أذنيه، شحمة شعره يتجاوز فال وإال ،رقُف

 الغضب، يدره عرق له ،بينهما قران غري من سوابع ،حلواجبا أزج ،اجلبني

 سهل اللحية، كث ،أشم يتأمله مل من حيسبه يعلوه، نور له ،العرنني أقنى

 دمية جيد عنقه كأن ،املسربة دقيق ،األسنان مفلج شنبأ الفم، ضليع اخلدين،

 ما عيدب ،والصدر البطن سواء، متماسكًا ،بادنًا اخللق، معتدل الفضة، صفاء يف

 بشعر والسرة اللبة بني ما موصول املتجرد، أنور الكراديس، ضخم ،املنكبني بني

 واملنكبني الذراعني شعرأ ذلك، سوى مما والبطن الثديني عاري كاخليط، جيري

 سائل والقدمني، الكفني شثن الراحة، رحب الزندين، طويل الصدر، عاليأو

 عنهما ينبو القدمني، مسح ،األمخصني مخصان القصب، سبط األطراف،

 كأمنا مشىإذا  املشية، سريع هونًا، وميشي تكفؤًا خيطو قلقًا، زال زالإذا  املاء،

 األرضإىل  نظره الطرف، خافض مجيعًا، التفت التفت وإذا ،صبب يف ينحط

 .(بالسالم لقيه من درْبَي املالحظة، نظره جل السماء،إىل  نظره من أطول
                                                           

 .042ص( 0)

 .072ــ ص 076ص( 8)
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  أخالقه يف روي ما بعض

 بسنديهما خّرجا(1)األمالي ويف، (8)اخلصال ويف، (0)البحار يف اجمللسي جّرخ

 يبل وقد  اهلل رسولإىل  رجل جاء): قاال  حممد بن جعفر اإلمام عن

 لي فاشرت الدراهم هذه خذ ي،عل يا: فقال ،درهمًا عشر اثين إليه فحمل ،ثوبه

 عشر باثين ميصًاق له فاشرتيت السوقإىل  فجئت : علي قال .لبسهأ ثوبًا

 أحب هذا غري علي يا: فقال إليه، ظرفَن  اهلل رسولإىل  به وجئت ،درهمًا

 صاحبه،إىل  فجئت ،انظر: فقال دري،أ ال: فقلت يقيلنا؟ صاحبه أترى إلّي،

 علّي فرّد ،فيه فأقلنا دونه، ثوبًا يريد هذا كره  اهلل رسول نإ: فقلت

 ،قميصًا ليبتاع السوقإىل  معي مشيف  اهلل رسولإىل  بها وجئت الدراهم،

 نكأش ما:  اهلل رسول هلا فقال تبكي، الطريق على قاعدة جاريةإىل  فنظر

 ،حاجة هلم ألشرتي دراهم أربعة أعطوني بييت أهل ان ،اهلل رسول يا: قالت ؟

 ،دراهم أربعة  اهلل رسول فأعطاها إليهم. رجعأ نأ أجسر فال فضاعت،

 قميصًا فاشرتى السوق،إىل   اهلل رسول ومضى اهلك،إىل  ارجعي: وقال

 كساني من: يقول عريانًا رجاًل فرأى وخرج اهلل، ومحد ،ولبسه ،دراهم بأربعة

 وكساه اشرتاه الذي قميصه  اهلل رسول فخلع اجلنة، ثياب من اهلل كساه

 ،فلبسه ،آخر قميصًا بقيت اليت باألربعة فاشرتى السوقإىل  رجع ثم السائل،

 هلا فقال تبكي، الطريق على قاعدة اجلارية وإذا منزله،إىل  ورجع ،هللا ومحد

 عليهم أبطأت قد اهلل رسول يا: قالت هلك؟أ تأتني ال لك ما:  اهلل رسول

                                                           

 .804/ص06ج( 0)

 . 27ــ ص 26/ص8ج( 8)

 .044ص( 1)
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 هلك،أ على ودليين يدي بني مري : اهلل رسول فقال يضربوني، ان وأخاف

 يا يكمعل السالم: قال ثم دارهم، باب على وقف حتى  اهلل رسول فجاء

 عليك: فقالوا السالم، فأعاد جييبوه، فلم ،السالم فأعاد ،جييبوه فلم الدار، أهل

 يف إجابيت تركتم لكم ما: هلم فقال وبركاته، اهلل ورمحة اهلل رسول يا السالم

 نستكثر ان فأحببنا ،سالمك مسعنا ،اهلل رسول يا: قالوا ؟!والثاني السالم أّول

 تؤاخذوها، فال عليكم أبطأت اجلارية هذه نإ:  اهلل رسول فقال منه،

 رأيت ما ،هلل احلمد  : اهلل رسول فقال ملمشاك، حرة هي اهلل رسول يا :فقالوا

 .(نسمة بها عتقأو ،عريانًا بها اهلل كسى هذه، من أعظم درهمًا عشر اثين

  جعفرأبي  عن قيس بن حممد عن بسنده (8)األمالي من (0)أيضًا وفيه

 على األكل ،املمات حتى دعهنأ ال مخس : اهلل لرسو قال): قال

 ولبس بيدي، العنز وحليب مؤكفا، احلمار وركوب العبيد، مع احلضيض

 .(بعدي من سنة لتكون ،الصبيان على والتسليم الصوف،

 على يلقى كساء :والربذعة الربذعة، :واألكاف .األرض: احلضيض: بيان

 .الدابة ظهر

 للصادق قلت): قال القاسم بن العيص عن سندهب األمالي من (1)أيضًا وفيه

 رسول شبع ما: قال أنه أبيك  عن روىُي حديث:  حممد بن جعفر

  اهلل رسول أكل ما ،ال:  فقال ؟ صحيح هوأ قط، بر خبز من اهلل

 .(قط شعري خبز من شبع وال ،قط بر خبز

                                                           

 .805ص( 0)

 .44ص( 8)

 .006ص( 1)
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 عن يهأب عن إمساعيل بن موسى عن بسنده روى األمالي من (0)أيضًا وفيه

 :قال  املؤمنني أمري عن آبائه عن أبيه عن جعفر بن موسى

 يا: له فقال ،فتقاضاها، دنانري  اهلل رسول على له كان ًايهودي ان)

 ،تقضيين حتى حممد يا أفارقك ال نيإف: فقال ،أعطيك ما عندي ما ،يهودي

 والعصر الظهر املوضع ذلك يف صلى حتى معه فجلس ،معك جلسأ إذًا: فقال

 ،يتهددونه  اهلل رسول أصحاب وكان والغداة، اآلخرة والعشاء واملغرب

: فقالوا به؟ تصنعون الذي ما: فقال ليهم،إ  اهلل رسول فنظر ويتوعدونه،

 ظلمأ بأن وجل عز ربي اهلل يبعثين مل:  فقال ؟حيبسك يهودي اهلل رسول يا

 ،اهلل إال اله ال نأ أشهد: اليهودي قال النهار عال فلما غريه، وال ،معاهدًا

 فعلت ما واهلل أما اهلل، سبيل يف مالي وشطر ورسوله، عبده حممدًا نأ شهدأو

 التوراة، يف نعتك قرأت فإني التوراة، يف نعتكإىل  ألنظر إال فعلت الذي ذلك

 وال ،غليظ وال بفظ، وليس بطيبة، ومهاجره مبكة، مولده اهلل، عبد بن حممد

 ،اهلل إال اله ال أن اشهد وأنا ،اخلناء قول الو ،بالفحش متزين وال ،صخاب

 .اهلل نزلأ مبا فاحكم مالي وهذا ، اهلل رسول نكأو

 وكان ،عباءة اهلل رسول فراش كان:  قال ثم املال، كثري اليهودي وكان

 منعين لقد: قال أصبح فلما ليلة ذات له فثنيت ،ليف حشوهاآدم  من مرفقته

 .(واحد بطاق جيعل نأ  رفأم الصالة، من الليلة الفراش

 الشيء، نصف :طروالَش .عهد وبينه بينك كان من :عاهدامُل( بيان)

 .الوسادة :واملرفقة .القول يف الفحش: واخلنا .اخلصام يف الضجة :والصخب

                                                           

 .006ص (0)
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 اهلل عبدأبي  عن بصريأبي  عن بسنده خّرج (8)الربقي حماسن من (0)وفيه

 جلوس وجيلس العبد، لأك يأكل  اهلل رسول كان): قال  الصادق

 .(عبد نهأ ويعلم العبد،

 :العبد جبلوس واملراد .األرض على يأكل نهأ :العبد أكل من املراد: بيان

  .الركبتني على اجللوس

 كان): قال  الباقر جعفرأبي  عن اهلل عبد بن جابر عن آخر خرب ويف

 على يأكل وكان ،العبد جلوس وجيلس ،العبد أكل يأكل  اهلل رسول

 .((األرض على :أي)احلضيض على وينام ،احلضيض

 :قال الصيقل احلسن عن بسنده خّرج (1)الربقي حماسن من أيضًا وفيه

 ،يأكل وهو  اهلل برسول بدوية امرأة مرت: يقول  اهلل عبد باأ مسعت)

 العبد، أكل لتأكل نكإ واهلل ،حممد يا: فقالت احلضيض، على جالس وهو

: فقالت ؟مين عبدأ عبد أي وحيك:  اهلل رسول هلا فقال جلوسه، وجتلس

 فأخرج ،فمك يف اليت إال واهلل ال: فقالت ،فناوهلا طعامك، من لقمة ناولين

 فما : اهلل عبدأبو  قال .فأكلتها ،فناوهلا ،فمه من اللقمة  اهلل رسول

 .(احلياة فارقت حتى داء أصابها

 بعض مجعها فقد  آدابه أما): قال طالبأبي  آل مناقب من (4)أيضًا وفيه

 :وقال ،األخبار من والتقطها ،العلماء

                                                           

 .885/ص06ج( حبار االنوار: 0)

 .456ص( 8)

 .457ص( 1)

 .066ص( 4)
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 عطفهم،أو ،وأعدهلم ،وأشجعهم ،وأحلمهم الناس، حكمأ  النيب 

 درهم، وال ،دينار عنده يثبت ال الناس، وأسخى حتل، ال امرأة يد يده متس مل

 من إىل منه يتربأ حتى منزلهإىل  يأو مل الليل وجينه يعطيه من جيد ومل فضل نإف

 التمر من جيد ما يسري من فقط عامه وتُق إال اهلل أتاه مما يأخذ ال ،إليه حيتاج

إىل  يعود ثم ،أعطاه إال شيئًا سألُي وال اهلل، سبيل يف ذلك سائر ويضع والشعري،

 .شيء يأته مل نإ العام انقضاء قبل احتاج رمبا حتى منه، فيؤثر عامه وتُق

 ،النعل خيصف وكان عليها، ويأكل هاعلي وينام ،األرض على جيلس وكان

 مع ويطحن فيحلبها، البعري ويعقل الشاة، وحيلب ،الباب ويفتح ،الثوب ويرقع

 جيلس وال مطرق، يتقدمه وال ،بيده بالليل طهوره ويضع ،أعياإذا  اخلادم

 جلس الطعامإىل  جلس وإذا، اللحم ويقطع أهله، مهنة يف وخيدم متكئًا،

 على ولو والعبد احلر دعوة وجييب قط، يتجشأ ومل ،بعهأصا يلطع وكان ،حمقرًا

 وال ،الصدقة يأكل وال ويأكلها ،لنب جرعة نهأ ولو اهلدية ويقبل ،كراعأو  ذراع

 احلجر يعصب وكان لنفسه، يغضب وال لربه يغضب، أحد وجه يف بصره يثبت

 سيلب ثوبني، يلبس وال وجد، ما ديّر وال ،حظر ما يأكل اجلوع، من بطنه على

 ثيابه كثرأو والكتان، القطن من والغليظ صوف، ةجّب ومشلة مينية، حربة يومًا

 ثوب له وكان ميامنه، قبل من القميص ويلبس ،العمامة ويلبس ،البيض

 عباء له وكان مسكينًا، ثيابه َقِلَخ أعطى جديدًا لبسإذا  وكان ،خاصة للجمعة

 حيب األمين، خنصره يف فضة خامت يلبس ثنيتني، تثنى ينقل ما حيث له يفرش

أو  ،عبده خلفه يردف الوضوء، عند ويستاك الردية، الريح ويكره ،البطيخ

 سرج بال احلمار ويركب ،محارأو  ،بغلةأو  ،فرس من أمكنه ما يركب غريه،

 ويشيع قلنسوة، وال عمامة وال رداء بال ًاوحافي ،راجاًل وميشي ،العذار وعليه
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 املساكني، ويواكل ،الفقراء جيالس املدينة، أقصى يف املرضى ويعود اجلنائز،

 هلم، بالرب الشرف أهل ويتألف ،أخالقهم يف الفضل أهل رمْكُي ،بيده ويناوهلم

 على جيفو وال اهلل، أمر مبا إال غريهم على رهميؤِث ان غري من هَمِحَر ذوي يصل

 القرآن، عليه ينزل مل ما تبسمًا الناس أكثر وكان إليه، املعتذر معذرة يقبل حدأ

 وال ،مأكل يف عبيده على يرفع ال قهقهة، غري من ضحك ورمبا ،عظة جتر ملأو 

 أحدًا الموا وال بلعنة، خادمًاأو  ،امرأة لعن وال ،بشتمة أحدًا شتم ما ملبس،

 ،فظ ال حاجته، يف معه قام إال مةَأأو  عبدأو  حر حدأ يأتيه وال ،دعوه قال إال

 يغفر ولكن ،السيئة بالسيئة جيزي وال ،اقاألسو يف صّخاب وال غليظ، وال

 هو يكون حتى رهصاَب حباجة رامه ومن بالسالم، لقيه من يبدأ ،ويصفح

 بدأه مسلمًا لقي وإذا يرسلها، حتى يده فريسل يده حدأ خذأ ما املنصرف،

 حدأ إليه جيلس ال وكان اهلل، ذكر على إال جيلس وال يقوم ال وكان باملصافحة،

 أكثر وكان حاجة؟ ألك :وقال عليه، قبلأو ،صالته ففخ إال يصلي وهو

 ما أكثر وكان اجمللس، به ينتهي حيث جيلس مجيعًا، ساقيه ينصب ان جلوسه

 ويؤثر ثوبه، بسط رمبا حتى عليه يدخل من رمْكُي وكان ،القبلة مستقبل جيلس

 وكان حقًا، إال يقول ال والغضب الرضا يف وكان حتته، اليت بالوسادة الداخل

 ،والعنب ،البطيخ إليه طبةالَر الفواكه أحّبان كو ،وامللح بالرطب القثاء يأكل

 وكان بني،طَياأل ويسميهما بالتمر اللنب يتمجع وكان والتمر، املاء طعامه وأكثر

 وكان ،القرع حيب وكان باللحم، الثريد يأكل وكان اللحم، إليه الطعام أحب

 الشاة من حيب وكان والسمن، خلبزا يأكل وكان يصيده، وال ،الصيد حلم يأكل

 العجوة، التمر ومن اخلل، الصباغ ومن الدباء، القدر ومن والكتف، ،الذراع

 .(اللينة والبقلة والباذروج اهلندباء، البقول ومن
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 قال) : اهلل عبدأبي  عن بسنده خّرج(8)يعاالشر علل من(0)وفيه

 لسائر بهُح من كثرأ الذراع حيب  اهلل رسول كان َمِل: له قلت :(درست)

 لكل فسمى ذريته من األنبياء عن قربانًا قّربآدم  ألن :فقال: قال الشاة؟ أعضاء

 ،الذراع حيب كان ثم فمن ،الذراع  اهلل لرسول ومسى ا،عضو نيب

 .(ويفضلها ،وحيبها ،ويشتهيها

 كان :قال  اهلل عبدأبي  عن بسنده (4)الدرجات بصائر كتاب من (1)وفيه

 .املبال من لقربها الورك ويكره ،والكتف ،الذراع حيب  اهلل رسول

:  اهلل رسول قال: قال  جعفرأبي  عن بصريأبي  عن بسنده(5)وفيه

 جعلُت شئَت نإ: لك ويقول السالم، كؤيقر ربك حممد يا: فقال ،كَلَم نيءجا

: فقال ،السماءإىل  رأسه  النيب فرفع :قال .ذهب رضراض مكة بطحاء لك

 .فأسألك ،يومًا وأجوع ،فأمحدك ،يومًا عشبأ رب يا

 نإ: يقول  اهلل عبد أبا مسعت): قال يعفورأبي  ابن عن بسنده (وفيه)

 رسول فقال رطب، من صاعًا  اهلل رسولإىل  أهدى األنصار من رجاًل

أو  ،قصعة البيت يف جتدين هل فانظري ادخلي: به جاءت اليت للخادمة اهلل

 وال ،قصعة صبتأ ما: فقالت ،إليه خرجت ثم، فدخلت ؟به فتأتيين طبق

 هاهنا ضعيه: هلا قال ثم ،األرض من مكانًا بثوبه  اهلل رسول فكنس ،طبقًا

                                                           

 .826ص( 0)

 .56ص( 8)

 .827ص( 1)

 .042ص( 4)

 .821ص( 5)
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 اهلل عند تعدل الدنيا كانت لو ،بيده نفسي والذي: قال ثم احلضيض، على

 .(شيئا منها منافقًا وال ،كافرًا عطىأ ما بعوضة جناح مثقال

 عبدأبي  عن سنان بن اهلل عبد عن بسنده(8)كايفال ُأصول كتاب من (0)وفيه

 خزائن مفاتيح ومعه، كَلَم تاهأف حمزون، وهو  النيب خرج): قال اهلل

 وخذ افتح: ربك لك يقول ،الدنيا خزائن مفاتيح هذه ،حممد يا: فقال. األرض

 دار الدنيا : اهلل رسول فقال .عندي شيء ينقص أن غري من شئت ما منها

 لقد ،باحلق بعثك والذي: كَلامَل فقال .له عقل ال من جيمع وهلا ه،ل دار ال من

 .(املفاتيح طيُتُأْع حني الرابعة السماء يف يقوله كَلَم من الكالم هذا مسعت

  النيب نإ): قال  اهلل عبدأبي  عن بسنده (4)الكايف فروع من (1)وفيه
 ،يربد حتى أقروه النار، ليطعمنا اهلل كان ما: فقال ،جدًا حار بطعام ُأتي

 .(نصيب فيه وللشياطني ،الربكة ممحوق طعام نهإف ،وميكن

 

  جوده يف روي ما بعض

 الناس أجود  اهلل رسول كان) :قال  املؤمنني أمري عن(5)األنوار حبار

 .(حّبهأ فعرفه خالطه من ،عشرة وأكرمهم ،كفًا

 ،أدييب يوعل اهلل، أديب أنا): قال  النيب عن النبوة كتاب من وفيه

                                                           

 .866ص( 0)

 .081/ص8ج( 8)

 .867ص( 1)

 .020/ص8ج( 4)

 .810/ص06ج( 5)
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 اهللإىل  بغضأ شيء وما ،واجلفاء البخل عن ونهاني والرب، بالسخاء ربي أمرني

 العسل لطنيا يفسد كما العمل ليفسد وانه اخللق، وسوء ،البخل من وجل عز

 .(العسل اخلل يفسد كماأو 

 أجود كان): قال  اهلل رسول وصفإذا  كان  املؤمنني أمري عن وفيه

 لينهمأو ذمة، وأوفاهم هلجة، الناس صدقأو صدرًا، ناسال جرأأو كفًا، الناس

 أر مل حبه،أ فعرفه خالطه ومن هابه، بديهة رآه ومن عشرة، وأكرمهم عريكة،

 .(بعده وال قبله مثله

 .(ال :قالو قط شيئًا  اهلل رسول ئلُس ما):قال اهلل عبد بن جابر عن وفيه

 ابتع ولكن ،شيء ديعن ما: فقال  النيب أتى رجاًل ن)أ :عمر عن وفيه

 ما اهلل كلفك ما اهلل رسول يا: فقلت: عمر قال .قضيناه شيء جاءنا فإذا ،علّي

 ذي من ختف وال ،أنفق: الرجل فقال . النيب فكره: قال عليه، تقدر ال

 .(وجهه يف السرور رفوُع  النيب فتبسم :قال قالاًل،إ العرش

 كان  اهلل رسول نا: )عّباس ابن عن(0)السمطني درر نظم كتاب ويف

 يف يلقاه وكان ،جربائيل يلقاه حني رمضان يف يكون ما وأجود ،الناس أجود

 الريح من باخلري أجود جربائيل لقيهإذا   اهلل رسول وكان رمضان، ليلة كل

 .(املرسلة

 وأجود ،الناس أمجل من  اهلل رسول كان): قال أنس عن (وفيه)

 طلحة ألبي فرسًا فركب مرة املدينة أهل فزع ولقد الناس، وأشجع الناس،

 .ختافوا لن :أي .احلديث (...تراعوا لن تراعوا لن: يقول وهو ،رجع ثم ،عري

                                                           

 .60ص( 0)
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  اهلل رسول قفل ملا): قال أبيه عن مطعم بن جبري بن حممد عن (0)وفيه 

 وهو رداءه فخطفت ،شجرةإىل  هوجلؤأف يسألونه األعراب تبعه حنني غزوة من

 كان لو اهلل فو البخل، عليَّ أختشون ردائي، علّي ردوا: فقال راحلته، على

 وال ،جبانًا وال ،خبياًل جتدوني ال ثم ،بينكم لقسمته نعمًا احلصاة هذه عدد لي

 .(كذابًا

 ،جبلني بني غنمًا فأعطاه ،فسأله  النيب أتى رجاًل ن)أ: أنس عن وفيه

 .(فاقة خياف ما رجل عطاء يعطي حممد فان سلموا،أ: فقال ،قومه الرجل فأتى

 

  شجاعته يف روي ما بعض

  بالنيب نلوذ وحنن بدر يوم رأيتين لقد) :قال  علي عن (8)البحار يف

 (.سًاأب يومئذ الناس شدأ من وكان العدو،إىل  قربناأ وهو

 أمري علي وعن الرباء عن املعنى يف حنوه خّرج (1)السمطني درر نظم ويف

: قال  علي وعن أيضًا،  عنه الثاني احلديث وخّرج ، املؤمنني

 حدأ يكون فما ، اهلل برسول اتقينا، القوم القوم ولقى ،البأس امحرإذا  كّنا)

 .(منه العدوإىل  قربأ

 الناس وأحسن ،الناس أشجع  اهلل رسول كان) :قال أنس عن وفيه

: قال ،الصوت قبل الناس فانطلق ،ليلة املدينة أهل فزع :قال .الناس وأجود

 رسَف على وهو ،تراعوا لن :يقول وهو ،سبقهم وقد  اهلل رسول همفتلقا

                                                           

 .68ص( 0)

 .817/ص06ج( 8)

 .68ص( 1)
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 وجدناه تراعوا مل :للناس يقول فجعل: قال ،السيف عنقه ويف ،طلحة ألبي

 .((لبحر نه)إأو  حبرًا،
 

  منطقه يف روي ما بعض

 خالي سألت : علي بن احلسن قال) :(0)السمطني درر نظم يف كما

 منطق لي صف :فقلت ، اهلل لرسول وّصافًا نوكا (هالةأبي  ابن هند وهو)

 ،راحة له ليست ،الفكر دائم ،اإلخوان متواصل كان: فقال.  اهلل رسول

 ويتكلم ،بأشداقه وخيتمه الكالم يفتتح حاجة، غري يف يتكلم ال ،الصمت طويل

 يعظم ،املهني وال ايفباجل ليس تقصري، وال فضول ال فصل الكلم، جبوامع

 وال، ميدحه وال ،ذّواقًا يذم يكن مل نهأ غري ،شيئًا منها يذم ال ،دقت نإو النعمة

 ينتصر حتى شيء لغضبه يقم مل احلق تعدى فإذا هلا، كان وما ،الدنيا تغضبه

 تعجب وإذا كلها، بكفه أشار شاءإذا  هلا، ينتصر وال ،لنفسه يغضب ال له،

 وإذا اليسرى، هإبهام بطن اليمنى براحته وضرب ،بها اتصل حتدث وإذا ،قلبها

 عن فكتمته:  احلسن قال .التبسم ضحكه لُج ،وأشاح عرضأ غضب

 عنه، سألته عّما سأله إليه سبقين قد فوجدته ،حدثته ثم ،زمانًا احلسني

 .شيئًا منه يدع فلم ،وشكله ،خمرجه وعن ،مدخله عن أباه سأل قد ووجدته

إىل  ىآو: إذا لفقا.  النيب دخول عنأبي  فسألت:  احلسني قال       

 جّزء ثم لنفسه، وجزء ألهله، وجزء هلل، جزء ،أجزاء ثالثة دخوله جّزء منزله

 شيئًا، عنهم يّدخر وال العامة، على باخلاصة ذلك فريّد الناس، وبني بينه هءجز

 قدر على مهوقّس ،بإذنه الفضل أهل إيثار األمة جزء يف سريته من وكان

                                                           

 .64ص( 0)
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 ذو ومنهم احلاجتني، ذو ومنهم ،احلاجة ذو فمنهم الدين، يف فضلهم

 عنهم مسألته من واألمة يصلحهم فيما ويشغلهم ،بهم فيشاغل ،احلوائج

 الشاهُد غليبّل :ويقول ،ذلك يف املؤونة كفوا قد هلم، ينبغي بالذي وإخبارهم

 سلطانًا بلغأ من فانه إبالغها، يستطيع ال من حاجة بلغونيأو ،الغائب منكم

 إال عنده يذكر ال ،القيامة يوم قدميه اهلل ثّبت غهاإبال يستطيع ال من حاجة

 ،ذواق عن إال يفرتقون وال ،روادًا يدخلون ،غريه حدأ من يقبل وال ،ذلك

 (.اخلري على :يعين) أدلة وخيرجون

 كحيّر ال اهلل رسول كان: فقال .فيه يصنع كان كيف خمرجه عن وسألته: قال

 ويوّليه قوم، كل كريم ويكرم بهم،يتقر وال ويؤلفهم يعنيه، فيما إال لسانه

 وال بشره منهم حدأ عن يطوي نأ غري من منهم وحيرتس ،الناس وحيذر عليهم،

 ويقويه، احلسن حّسنوُي ،الناس يف عّما الناس ويسأل أصحابه، ويتفقد خلقه،

أو  يغفلوا نأ خمافة يغفل ال ،خمتلف غري ،األمر معتدل ويوهيه، القبيح ويقّبح

 من يلونه الذين جيوزه، وال احلق عن يقّصر ال عتاد، عنده لحا لكل لوا،مي

 أحسنهم منزلة عنده وأعظمهم نصيحة، أعمهم عنده أفضلهم خيارهم، الناس

 .ومؤازرة مواساة

 وال يقوم ال  اهلل رسول كان: فقال جملسه عن وسألته:  سناحل قال

 ويأمر اجمللس، به ينتهي حيث جلس قومإىل  انتهى وإذا اهلل، كرَذ إال جيلس

 جالسيه، من عليه أكرم أحدًا نأ حيسب ال نصيبه، جلسائه كل يعطي بذلك،

 بسطه الناس وسع وقد القول، من مبيسورأو  بها إال هيرّد مل حاجة سأله ومن

 وحياء، ،حلم جملس جملسه سواء، باحلق عنده وصاروا بًا،أ هلم فصار وخلقه،

 فيه يتعاطون احلرم، فيه تؤثر وال األصوات، فيه ترفع ال ،وأمانة ،وصرب
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 ذا ويؤثرون الصغري، فيه ويرمحون ،الكبري فيه يوقرون ،متواضعني بالتقوى

 .(الغريب وحيفظون احلاجة،

 يف  النيب سرية عنأبي  سألت:  احلسن قال) :(0)أيضًا وفيه

 ليس اجلانب، لني اخللق، سهل ر،ْشالِب دائم  النيب كان: فقال .جلسائه

 يتغافل ،مّداح وال ،عّياب وال فّحاش، وال صّخاب، وال غليظ، وال بفظ،

 ال كان :ثالث من نفسه ترك قد فيه، خييب وال منه، يؤنس وال يشتهي، ال عما

 وإذا ثوابه، رجا فيما إال يتكلم وال عورته، يطلب وال يعيبه، وال أحدًا يذم

 ال تكلموا، سكت فإذا الطري، رؤوسهم على كأمنا جلساؤه اطرق تكلم

 حديث حديثهم يفرغ، حتى له أنصتوا عنده تكلم من احلديث، عنده يتنازعون

 على للغريب ويصرب منه، يتعجبون مما ويتعجب يضحكون، مما يضحك أّوهلم،

 رأيتمإذا  :ويقول ،ليستجلبونهم أصحابه نأ حتى ،ومسألته منطقه يف اجلفوة

 على يقطع وال كافئ،ُم من إال الثناء يقبل وال رفدوه،اف يطلبها حاجة صاحب

 ،وأشاح عرضأ غضب وإذا قيام،أو  ،بنهي فيقطعه جيوزه حتى حديثه حدأ

 .(احلمامة حّب مثل عن ويفرت التبسم، ضحكه جل طرفه، غض فرح وإذا

 . اهلل رسول دخول عنأبي  وسألت:  احلسن قال) :(8)أيضًا وفيه

 وال جيلس ال كان: وقال ،أبيه عن  احلسني سؤال يف تقدم مثلما وأجاب

 .طانهاإي عن ىوينه ماكنألا يواطن ال اهلل، ذكر عن إال يقوم

 قاومهأو  جالسه من منه، أكرم أحدًا نأ جلسائه من حدأ حيسب ال :وقال 

، راءامِل :ثالث من نفسه ترك قد :وقال .املنصرف هو يكون حتى صابره حلاجة
                                                           

 .66ص( 0)

 .67ص( 8)
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 كان :قال .سكوته كان كيف فسألته: قال .وزاد :قال .يعنيه ال وما واإلكثار،

 ماأ والتفكري، ،والتقدير ،واحلذر ،احللم ،أربع على  اهلل رسول سكوت

 منه يبقى ففيما التفكري امأو ،الناس من واالستماع النظر تسوية ففي التقدير

 له وجع، يستفزه وال ،شيء يغضبه ال فكان والصرب، احللم له ومجع ويفنى،

 واجتهاده عنه، ىلينه القبيح وتركه به، قتديلي سنباحَل أخذه :أربعة يف احلذر

 الدنيا خري هلم جيمع فيما هلم خري هو فيما والقيام ،أمته أصلح فيما الرأي

 .(واآلخرة

 يروى) املمغط بالطويل يكن مل: فقال ، اهلل رسول علي ووصف 

 باجلعد يكن مل ،القوم من ربعة كان املرتدد، بالقصري وال (والغني بالعني

 ثم،لكـبامُل وال ،طهمـبامُل يكن ومل ال،ْجَر جعدًا كان بالبسط، وال، القطط

 جليل شفار،األ أهدب العينني، دعجأ مشرب، بيضأ تدوير، وجهه يف وكان

 امنكأ عتقّل مشىإذا  والقدمني، الكفني شثن ،مشربة ذو أجود والكتد، املشاش

 خامت وهو ة،النبو خامت كتفيه بني معًا، التفت التفت وإذا صبب، من ينحط

 بديهة رآه من عشرية، وأكرمهم عريكة، لينهمأو ،صدرًا الناس أجود النبيني،

 خّرجه). مثله بعده وال قبله أر مل :ناعته يقول ،أحبه معرفة خالطه ومن هابه،

 .(0)(الكبري تارخيه يف الطربي

 

  وغضبه ،رضاه عالمة يف روي ما بعض

 رضاه يعرف  اهلل رسول كان :قال عمر ابن عن: )(8)األنوار حبار

                                                           

 .485/ص8ج( 0)

 .818/ص06ج( 8)
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 غضب وإذا وجهه، اجلدر تالحك فكأمنا رضيإذا  كان وجهه، يف وغضبه

 .(واسود ،لونه خسف

 استنار أمر سّرهإذا   اهلل رسول كان :قال ،مالك بن كعب عن: )(0)وفيه

 .(القمر دارة كأنه وجهه

إذا   اهلل رسول كان): قال  علي بن ابي طالب املؤمنني أمري وعن

 (.الصاحلات تتم بنعمته الذي اهلل احلمد: قال حيب ما ىرأ

 .(وجهه امحر غضبإذا   النيب كان: )مسعود بن اهلل عبد عن وفيه

 تالحك) معنى يف يقول الليثي احلكم أبا مسعت): البدرأبو  قال: بيان

 (.اجلدار على هاؤضو فريى الشمس يف توضع املرآة هي: (اجلدر

 

  رفقه يف روي ما بعض

 وبأمته ،صحابهبأ

 من الرجل فقدإذا   اهلل رسول كان: قال أنس عن) :(8)نواراأل حبار

 وان زاره، مشاهدًا كان وان له، دعا غائبًا كان فاذا ،عنه سأل أيام ثالثة إخوانه

 .(عاده مريضًا كان

 غزوة وعشرين إحدى  اهلل رسول غزا: قال اهلل عبد بن جابر عن) :وفيه

 ذإ غزواته بعض يف معه ناأ فبينا اثنتني، عن وغبت عشرة سعت منها شاهدت ،بنفسه

 الناس أخريات يف آخرنا يف  اهلل رسول وكان فربك، بالليل حتيت ناضحي عياأ

 وما ماه،أ هلف يا: أقول وأنا لّيإ فانتهى ،هلم ويدعو ،ويردفه ،الضعيف فيزجي

                                                           

 .811/ص06ج( 0)

 املصدر السابق.( 8)
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 اهلل، رسول يا وأمي أنت بيأب جابر: فقلت هذا؟ من :فقال ء،سو ناضح لنا زال

 ،فضربه ،نعم: فقلت ؟عصًا معكأ :فقال ،ناضحي عياأ: قلت ؟شأنك ما: قال

 فجعل ،رتهيافس ،فركبت ،اركب: وقال ذراعه، على ووطأ أناخه، ثم ،بعثه ثم

 عبد ترك ما: لي فقال مرة، وعشرين مخسًا الليلة تلك لي فاستغفر ،يسبقه مجلي

 ،نعم: قلت ؟دين عليه أبوك :قال نسوة، سبع :قلت ؟(باهأ يعين) الولد من اهلل

: وقال ،ذنيأف خنلكم جذاذ رضح فإذا أبوا نإف ،فقاطعهم ،املدينة تدْمَق فإذا: قال

 ،باملدينة كانت مبأّي فالن بنت بفالنة :قلت ؟مبن :قال نعم، :قلت ؟تزوجت هل

 رقُخ نسوة عندي كن اهلل رسول يا: قلت ؟وتالعبك ،تالعبها فتاة فهال: قال

: قال .ألمري مجعأ هذه: فقلت ،خرقاء بامرأة آتيهم أن فكرهت ،(أخواته عيني)

 ذهب، من آواق خبمس: فقلت ؟مجلك اشرتيت بكم: فقال ورشدت، أصبت

 آواق مخس أعطه بالل يا :فقال ،باجلمل أتيته املدينة قدم فلما ،أخذناه قد: قال

 هل :قال ،مجله عليه واردد ثالثًا، وزده ،اهلل عبد دين يف به يستعني ذهب من

 ال،: قلت ؟وفاء أترك: قال ،اهلل رسول يا ،ال :قلت ؟اهلل عبد غرماء قاطعت

، فجذذنا ،لنا فدعا فجاء ،فيذنتهفأذني،  خنلكم جذاذ رضحإذا  ،عليك ال: قال

 فقال وأكثر. ،جنذ كنا ما لنا وبقى وفاء، مترًا يطلب كان ما غريم كل واستوفى

 . (0) (زمانًا منه كلناأو ،فرفعناه ،تكيلوا وال ارفعوا : اهلل رسول

أو  ،احلديث حدثإذا   اهلل رسول كان: قال عباس ابن عن) :وفيه

 .(عنه ويفهم ،ليفهم ثالثًا كرره األمر عن سأل

 أخذنا نإ إليه جلسناإذا  كان  النيب نإ :قال ثابت بن زيد عن) :(8)وفيه

                                                           

 .01ــ ص02ق صاألخال مكارم (0)

 .815ص( 8)
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 يف أخذنا نإو معنا، خذأ الدنيا ذكر يف أخذنا نإو ،معنا خذأ اآلخرة ذكر يف حبديث

 .( اهلل رسول عن أحدثكم هذا فكل معنا، خذأ والشراب الطعام ذكر

 يبعث نأ قبل  النيب يعتاب: قال ،محيساءأبي  ابن عن) :وفيه

 لقد فتى يا : فقال ،الثالث يوم فأتيته ،والغد يومي فنسيته مكانًا فواعدنيه

 (.أيام ثةثال منذ هنا ها ناأ ،علّي شققت

 فامتأل ،بيوته بعض على دخل  النيب نإ: اهلل عبد بن جرير عن) :وفيه 

 فلفه ثوبه فأخذ ، النيب فأبصره البيت، خارج فقعد جرير ودخل البيت،

 . (فقبله وجهه على فوضعه جرير فأخذه ،هذا على اجلس: وقال إليه، به فرمى

 متكئ وهو  اهلل رسول على دخلت: قال الفارسي سلمان عن) :وفيه

 أخيه على دخل مسلم من ما سلمان يا: قال ثم ،إلّي فألقاها ،وسادة على

 .((01ص األخالق مكارم من). له اهلل غفر إال له كرامًاإ الوسادة له فيلقي املسلم

 ،يسميهأو  ،بالربكة له ليدعو الصغري بالصيب يؤتى  كان) :(0)وفيه

 بعض فيصيح ،عليه الصيب بال مبافر ألهله، تكرمة ،حجره يف فيضعه هفيأخذ

 ثم ،بوله يقضي حتى فيدعه بالصيب، تزرموا ال:  فيقول بال حني رآه من

 ببول يتأذى نهأ يرون وال فيه، أهله سرور ويبلغ تسميته،أو  ،دعائه من له يفرغ

 ،وحده جالس وهو املسجد رجل ودخل .بعد ثوبه غسل انصرفوا فإذا ،صبيهم

 حق نإ:  فقال اهلل، رسول يا سعة املكان يف :الرجل فقال ،له فتزحزح

 .(له يتزحزح نأ إليه اجللوس يريد رآهإذا  املسلم على املسلم

 دخلإذا   اهلل رسول كان :قال  الصادق اهلل عبدأبي  عن) :وفيه

 (.يدخل حني اجمللس أدنى يف قعد منزاًل

                                                           

 .841ص( 0)
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 جملسًا أحدكم أتىإذا  : اهلل رسول قال :قال أنه  عنه وروي

 .(جملسه انتهى ما حيث فليجلس

 منصرفا جملسه من أحدكم قامإذا : قال  اهلل رسول ان) :(0)وفيه

 .(األخرى من بأوىل األوىل فليس فليسلم،

 جملسه من أحدكم قامإذا ): قال أنه  الصادق اإلمام عن: )أيضًا وفيه

 .((غريه من) مبكانه به وىلأ فهو ،رجع ثم ألمر

 حقها؟ وما: قيل .حقها اجملالس أعطوا: قال أنه النيب نأ يرو) :وفيه

 باملعروف، وأمروا ،األعمى رشدواأو السالم، وردوا ،أبصاركم غضوا :قال

 .(املنكر عن وانهوا

 ثالثًا، جيلس  النيب وكان: وقال فيه خّرج احملاسن كتاب من) :وفيه

 ــ ذراعه يف يده فيشد بيده ويستقبلهما ساقيه يقيم نأ وهيــ  القرفصاء جيلس

 ير ومل األخرى، عليها ويبسط واحدة رجاًل يثين وكان ركبتيه، على جيثو وكان

 . (8)يتكأ وال ركبتيه على جيثو وكان قط، مرتبعًا
 

  مطعمه يف أخالقه صفة يف روي ما بعض

 كل يأكل  اهلل رسول كان): الصادقني مواليد كتاب من (1) األنوار حبار

 أكلوا،إذا  وخدمهأهله،  مع له اهلل حلأ ما يأكل وكان الطعام، من األصناف

 إال أكلوا، ومما عليه أكلوا ما وعلى ،األرض على املسلمني من يدعوه من ومع

 ضفف، على كان ما إليه الطعام أحب وكان ضيفه، مع فيأكل ضيف به ينزل نأ

                                                           

 .840ص( 0)

 .85ص األخالق مكارم (8)

 .840/ص06ج( 1)
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 ورمحتك فضلك من نسألك ناإ اللهم: أصحابه وعنده يوم ذات قال ولقد

 ،مشوية شاة  النيبإىل  هديأ ذإ كذلك هم مانفبي ،غريك ميلكهما ال اللذين

 تْعِضُوإذا   وكان ،رمحته ننتظر وحنن ،اهلل فضل من هذا خذوا: فقال

 .اجلنة نعمة بها تصل مشكورة نعمة اجعلها اللهم اهلل بسم: قال يديه بني املائدة

 يف املصلى جيلس كما ،وقدميه ركبتيه جيمع ليأكل جلسإذا  كثريًا وكان

 كلآ عبد ناأ:  ويقول القدم، على والقدم الركبة، فوق الركبة نأ إال اثنتني

 .العبد جيلس كما جلسأو العبد، يأكل كما

 عز) اهلل بعثه منذ متكئًا  اهلل رسول أكل ما: قال  اهلل عبدأبي  وعن

 يده وضعإذا   وكان وجل، عز هلل متواضعًا إليه، اهلل قبضه حتى نبيًا (وجل

 .(خلفه وعليك رزقتنا، فيما لنا بارك اللهم اهلل بسم: قال الطعام يف

 فطرأإذا  كان  اهلل رسول نأ : آبائه عن الصادق عن) :(0)وفيه

 .(منا فتقبله فطرناأ رزقك وعلى صمنا لك اللهم: قال

: قال ،رمضان شهر يف قوم عند أكلإذا   اهلل رسول وكان): قال وفيه

 الصائم دعوة:  وقال .األبرار طعامكم كلأو ،ئمونالصا عندكم فطرأ

 ،احللو على يفطر كان  النيب نأ روايةال جاءت وقد  .اإلفطار عند تستجاب

 الكبد ينقي (الفاتر املاء :أي)ه نإ: يقول وكان الفاتر، املاء على يفطر جيد مل فإذا

 ،لنظرا وحيد واحلدق، األضراس، يويقّو والفم، ،النكهة ويطيب واملعدة،

 ويقطع الغالبة، املرةو اهلائجة، العروق ويسكن غساًل، الذنوب ويغسل

 .بالصداع هبْذوُي املعدة، عن احلرارة ويطفئ ،البلغم

                                                           

 .848ص( 0)
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 نإ نارًا، يطعمنا مل اهلل ان: ويقول يربد، حتى احلار يأكل ال  وكان

 .بردوهأف ،بركة ذي غري احلار الطعام

 من يتناول وال يليه، ومما بع،أصا بثالث ويأكل مسى، أكلإذا   وكان

بأصابعه  يأكل وكان ،فيشرعون القوم قبل فيشرع الطعامب ويؤتى غريه، يدي بني

 يأكل  وكان ،بالرابعة استعان ورمبا والوسطى، ،تليها واليت اإلبهام، الثالث

 .الشياطني أكلة هو بإصبعني األكل ان :ويقول ،بإصبعني يأكل ومل كلها، بكفه

 عبد يا هذا مم: وقال ،منه فأكل بفالوذج يومًا أصحابه بعض جاء ولقد

 على ونضعها الربمة، يف والعسل السمن جنعل ،وأمي أنت بيأب: فقال ؟اهلل

 ثم ،والعسل السمن على فنلقيه طحنتإذا  احلنطة مخ نأخذ ثم ،نغليه ثم ،النار

 .طيب الطعام هذا نإ:  فقال ترى، كما يفيأت ينضج حتى نسوطه

 كل حالة يف ،عصيدةأو  ،خبزًا منخول غري كانإذا  الشعري يأكل كان ولقد

 . يأكل كان ذلك

 قلت :القاسم بن العيص قال: )الواعظني روضة كتاب من (0)وفيه

 من  اهلل رسول شبع ما: قال أنه أبيك  عن يروى حديث  للصادق

 قط، بر خبز من  اهلل رسول أكل ما ال،: فقال صحيح؟ هوأ قط، بر خبز

 .قط شعري خبز من شبع وال

 مات، حتى يومني الشعري خبز من  اهلل رسول شبع ما: عائشة عن وفيه

 فلما  اهلل رسول قبض حتى كدرة عسرة علينا الدنيا زالت ما: عائشة وقالت

 .صبا علينا الدنيا صبت قبض

                                                           

 .82ص األخالق مكارم. وينظر:841ص( 0)
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 رسول طعام زال ما: قال  اهلل عبدأبي  عن) :النبوة كتاب من (0)وفيه

 .(إليه قبض حتى شعريال  اهلل

 ويردفه ،اململوك دعوة جييب  اهلل رسول كان: قال أنس عن) :وفيه

 بامللح، والقثاء طب،بالُر القثاء يأكل وكان األرض، على طعامه ويضع خلفه،

 يأكل وكان والعنب،، البطيخ إليه أحبها وكان الرطبة، الفاكهة يأكل وكان

 فيستعني بالرطب البطيخ أكل رمبا  نوكا .ربالسّك أكل ورمبا باخلبز، البطيخ

 النوا مسكأو ،بيمينه فيأكل ،رطبًا يأكل يومًا جلس ولقد مجيعًا، باليدين

 يف الذي بالنوا إليها فأشار منه قريبة شاة به فمرت ،باألرض يلقه ومل بيساره،

 إليها ويلقي بيمينه هو ويأكل اليسرى، كفه من تأكل وجعلت إليه فدنت كفه

 .حينئذ الشاة وانصرفت ،فرغ حتى النوا

 العنب أكل رمبا وكان زمانه، يف الرطب على يفطر صائمًا كانإذا   وكان

 .اللؤلؤ كتحّدر حليته على روال ترى حتى خرطًا أكله رمبا  وكان .حبة حبة

 . (8)(هوغري العنب من) القشر حتت من خيرج الذي املاء: الروال: بيان

 وكان املاء، عليه شربيو ،التمر كليأ  وكان احليس، يأكل  وكان

 وكان ني،َبَياألْط ويسميهما ،والتمر اللنب عيتمّج وكان طعامه، أكثر املاء و التمر

 ،يأكل ما أكثر اهلريسة يأكل  وكان الشحم، هالةإب الشعري من العصيدة يأكل

 بيته يف يأكل وكان بها، فتسحر اجلنة من بها جاءه جربائيل وكان بها، ويتسحر

 القديد يأكل وكان باخلبز، طبيخًا اللحم يأكل  وكان الناس، يأكل امم

                                                           

 .844ص( 0)

 .11 ــ 81ص األخالق مكارم (8)
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 يف يزيد هو: ويقول ،اللحم إليه الطعام أحب وكان باخلبز، أكله ورمبا وحده،

 فلو واآلخرة، الدنيا يف الطعام سيد اللحم:  يقول وكان ،والبصر السمع

 وكان واللحم، بالقرع الثريد يأكل وكان ،لفعل يوم كل نيهْمِعيْط نأ ربي سألت

 ويلتقطه ،الدباء يعجبه  وكان ،يونس خيأ شجرة إنها: ويقول ،القرع حيب

 الذي الطري وحلم ،الوحش وحلم ،الدجاج يأكل  وكان الصحفة، من

 مصنوعًا به ويؤتى ،له صادُي أن وحيب ،يصيده وال يبتاعه ال فكان يصطاد،

 رأسه يطأطئ مل اللحم أكلإذا  انوك فيأكله، له نعْصفُي مصنوع غريأو  فيأكله،

 حيب وكان، والسمن اخلبز يأكل وكان ،انتهاشًا ينتهشه ثم ،فيهإىل  ويرفعه ،إليه

، اهلندباء البقول ومن ،اخلل الصباغ ومن ،والكتف الذراع الشاة من

 الثوم، يأكل ال  وكان الكرنب، إنها: ويقال ،األنصار وبقلة ،والباذورج

 الشجر من يبقى ما وهو ــ املغافري فيه الذي العسل وال ث،الكرا وال البصل، وال

  اهلل رسول ذم وماــ  الفم يف ريح له فيبقى العسل يف فيلقيه النحل بطون يف

 ال شيئًا عافإذا   وكان تركه، كرهه وإذ ،أكله أعجبهإذا  كان قط، طعام

 رآخ: ويقول الصحفة يلحس  وكان إليه، يبغضه وال ،غريه على حيرمه

 الثالث أصابعه لعق طعامه من فرغإذا   وكان بركة، الطعام أعظم الصحفة

 يده ميسح وال يتنظف، حتى فلعقها عاوده شيء فيها بقي فان بها، أكل اليت

األصابع  أي يف يدرى ال نهإ: ويقول حدة،وا  واحدة أصابعه يلعق حتى باملنديل

 ،فيأكله له فيلتقطونه ،أصحابه ذلك ويتفقد ،دَرالَب يأكل  وكان ،الربكة

 حتى الطعام من يديه يغسل  وكان ،األسنان بأكله يذهب انه: ويقول

 غسل خاصة واللحم اخلبز أكلإذا   وكان ريح، أكل ملا يوجد فال ،ينقيها

 يأكل ال  وكان ووجهه، يديه يف الذي املاء بفضل مسح ثم ،جيدًا غساًل يده
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 أكل من: قال ،بلى وا:قال ،اركمبشر أنبئكم الأ: وقال، ميكنه ما وحده

 . (0)رفده ومنع ،عبده ضرب ومن وحده،

 

  مشربه يف روي ما بعض

 ثم وحسوتني حسوة وحسا ،فسمى أبد شربإذا   كان: )(8)(األنوار حبار)

 ،اهلل فيحمد ،يقطع ثم، الثالثة يف يزيد ثم ،فيسمي يعود ثم ،اهلل فيحمد يقطع،

 ،عّبًا يعبه ال مصًا املاء وميص حتميدات، وثالث تسميات، ثالث شربة يف له وكان

 ان أراد فان ،شربإذا  اإلناء يف يتنفس ال  وكان ،العّب من الكباد نا :ويقول

 يفرغ، حتى واحدة بنفس شرب رمبا وكان ،يتنفس حتى فيه عن اإلناء بعدأ يتنفس

 قداحاأل يف ويشرب الشام، من بها يؤتى اليت القوارير أقداح يف يشرب  وكان

 يصب كفيه، يف ويشرب ،اخلزف يف ويشرب ،اجللود ويف اخلشب، من تتخذ اليت

 القرب أفواه من ويشرب ،الكف من أطيب إناء ليس :ويقول ويشرب، فيهما املاء

 يشرب  وكان ،ينتنها اختناثها نإ: ويقول ،اختناثًا خيتنثها وال ،ىواألداو

 ويف ،ةداواألأو  ،اجلرةأو  ،القربة نم فشرب قام ورمبا راكبًا، شرب ورمبا قائمًا،

 ويشرب ،اللنب عليه حلب الذي املاء يشرب  وكان ،يده ويف جيده، إناء كل

 رسولإىل  الشراب أحب :رواية ويف احللو، إليه شربةاأل أحب وكان السويق،

 فيشربه اخلبز له مياث وكان العسل، على املاء يشرب وكان البارد، احللو اهلل

 .املاء واآلخرة الدنيا يف األشربة سيد: يقول  وكان أيضًا،

 وشربة عليها، يفطر شربة  اهلل لرسول كانت :مالك بن أنس وقال

                                                           

 .18 ــ 11ص األخالق مكارم (0)

 .846/ص06ج( 8)
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 مياث خبزًا الشربة كانت ورمبا ،لبنًا كانت ورمبا ،واحدة كانت ورمبا ،حرللّس

 ،دعاه أصحابه بعض نأ فظننت ، النيب فاحتبس ،ليلة ذات  له فهيأتها

 كان من بعض فسألت ،بساعة العشاء بعد النيب فجاء حتبس،ا حني فشربتها

 ال بليلة فبت ال،: فقال حد؟أ دعاهأو  مكان يف فطرأ  النيب كان هل :معه

 فيبيت جيدها، وال  النيب ميّن يطلبها نأ( خوف) غم من اهلل إال يعلمها

  .الساعة حتى ذكرها وال ،عنها سألين وما ،صائمًا فأصبح ؛جائعًا

 عن الوليد بن وخالد ،ميينه عن عباس وابن ،لنب فيه إناء إليه ّربُق ولقد

 أعطي نأ أفتأذن لك الشربة نإ: عباس ابن اهلل لعبد قال ثم ،فشرب ،يساره

 رسول بفضل ثرؤأ ال واهلل ال: عباس ابن فقال ،(األسن يريد) الوليد بن خالد

 .(فشربه القدح عباس ابن فتناول ،أحدًا  اهلل

 

  أخالقه صفة يف يرو ما بعض

 وغريه ،الثياب ولبس ،والدهن ،الطيب يف

 وحليته رأسه غسلإذا   كان: )(8)األخالق مكارم من(0)(األنوار حبار)

 يذهب الدهن ان :ويقول الشعث، ويكره ،الدهن حيب وكان بالسدر، غسلهما

 وحليته، برأسه بدأ ادهنإذا  وكان الدهن، من بأصناف يدهن  كان بالبؤس،

 دهان،األ أفضل هو: ويقول ،بالبنفسج يدهن وكان اللحية، قبل الرأس ان :ولويق

 يدهن ثم ويشمه، نفهأ يف يدخل ثم ،بشاربيه ثم ،حباجبيه بدأ ادهنإذا   وكان

 .(حليته دهن سوى بدهن شاربيه ويدهن ،الصداع من حاجبيه يدهن  وكان رأسه،

                                                           

 .847/ص06ج( 0)

 .84ص( 8)
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 ،ىباملدر رأسه جلوير ميتشط  كان) :(8)األخالق مكارم من (0)وفيه

 .اطةاملّش فيأخذن ،وحليته رأسه سرحإذا  تسرحيه نساؤه وتتفقد نساؤه، وترجله

 ،عمرته يف حلق ما فأما اطة،املّش تلك من الناس أيدي يف الذي الشعر نإ :فيقال

 لرمبا  وكان السماء،إىل  به فيعرج ،فيأخذه ينزل كان جربائيل نإف ،وحّجته

 به، امتشطإذا  وسادته حتت املشط يضع  وكان ،نيمرت اليوم يف حليته سرح

 مرة، أربعني حليته حتت يسّرح  وكان ،بالوباء يذهب املشط نإ: ويقول

 .البلغم ويقطع الذهن يف يزيد انه :ويقول مرات، سبع فوقها ومن

 ،وحليته ،رأسه على املشط أمّر من: قال أنه  النيب عن رواية ويف

 .بدًاأ داء هيقارب مل مرات سبع ،وصدره

 يتطيب  وكان مفرقه، يف وبيصه يرى حتى باملسك يتطيب  وكان

 نساؤه بها تطيبه ،بالغالية يتطيب  وكان والعنرب، املسك وهو الطيب بذكور

 يف يعرف وكان ــ باهلند موضعــ  القماري بالعود يستجمر  وكان بأيديهن،

 . نيبال هذا فيقال بالطيب، رىُي نأ قبل املظلمة الليلة

 ينفق مما أكثر الطيب على نفقُي  اهلل رسول كان:  الصادق وعن

 .الطعام على

 حدأ يف تكن مل خصال ثالث  اهلل رسول يف كان:  الباقر وقال

 ،ثالثةأو  ،يومني بعد حدأ فيه فيمر طريق يف ميّر ال وكان يفء، له يكن مل: غريه

أو  ،حبجر ميّر ال وكان ،عرفه لطيب  اهلل رسول فيه مر قد نهأ عرف إال

: ويقول ،به تطيب إال طيب عليه يعرض ال  وكان له، سجد إال ،بشجر

                                                           

 .842ص( 0)

 .41ــ ص 14ص( 8)
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 ذلك يف إصبعه وضع ،يتطيب مل وان محله، خفيف رحيه، بطّي هو

 .منه لعق ثم ،الطيب

 يف عيين قرة وجعل والطيب، ،النساء يف لذتي اهلل جعل :يقول  وكان

 (.والصوم ،الصالة
 

  تكحله يف روي ما بعض

 املرآة يف ونظره

 اليمنى عينه يف يكتحل  كان (8)األخالق مكارم من (0)(األنوار حبار)

 فعل ومن حني، وكل ،ثالثًا اكتحل شاء من: وقال ، ثنتني اليسرى ويف ،ثالثًا

 بها يكتحل مكحلة له وكانت صائم، وهو اكتحل ورمبا ،حرج فال وفوقه ذلك

 .مثداأل كحله وكان الليل، يف

 وسوى املاء يف نظر ورمبا وميتشط، مجته ويرجل املرآة يف ينظر  انوك

 .ألهله جتمله عن فضاًل ألصحابه يتجمل كان ولقد فيه، مجته

 فيها ويسوي ،حجرتها يف ماء فيها ركوة يف ينظر رأته حني لعائشة ذلك وقال

 الركوة يف تتمرأ وأمي أنت بيأب: فقالت ،أصحابهإىل  خيرج وهو ،مجته

إذا  عبده من حيب تعاىل اهلل نإ: فقال خلقه، وخري النيب وأنت ،مجتك وتسوي

 .ويتجمل هلم يتهيأ ان إخوانهإىل  خرج

 ،واملكحلة ،الدهن قارورة أسفاره يف تفارقه ال  وكان) :(1)وفيه

                                                           

 .841/ص06ج( 0)

 .46ص( 8)

 .851ص( 1)
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 ،اخليوط معه تكون :رواية ويف .واملشط ،واملسواك ،واملرآة ،واملقراض

إذا   وكان نعله، وخيصف ،ثيابه بها خيطفي ،والسيور ،واملخصفواإلبرة، 

 .(عرضًا استاك استاك
 

  لبسه وكيفية ،وقلنسوته ،وعمامته ،لباسه يف روي ما بعض

 الشملة يلبس  اهلل رسول كان: )(8)األخالق مكارم من (0)(األنوار حبار)

 ساقيه من يبدو ما بياض على لسوادها رةمالن عليه فتحسن ،أيضًا بها ويأتزر

 رمبا: أنس وقال الشملة، البس وهو بالناس يصلي  كان ورمبا ه،وقدمي

 .كتفيه بني طرفيها عاقدًا مشلة يف الظهر بنا يصلي رأيته

 ،العمائم بغري نسالقال ويلبس ،العمائم حتت نسالقال يلبس  وكان

 يلبس وكان ــ طويلة قلنسوةــ  الربطلة يلبس  وكان نس،القال بغري والعمائم

 يديه بني سرته فجعلها قلنسوته نزع ورمبا املصرية، البيض ومن ،يمنيةال نسالقال

 ،وغريهاأسفاره،  يف السود اخلز العمائم يتعمم ما كثريًا  وكان ،إليها يصلي

 علىأو ، رأسه على العصابة فيشد العمامة له تكن مل ورمبا، اعتجارًا ويعتجر

 يعتم عمامة له وكانت عليه، رىُي ما كثريًا فعاله من العصابة شد وكان جبهته،

: فيقول فيها علي طلع رمبا وكان ، عليًا فكساها ،السحاب هلا قالُي بها

 .ــ( له وهبها اليت عمامته يعينــ  السحاب يف علي أتاكم

 وعمامة صوف جّبة  اهلل رسول لبس ولقد: عائشة قالت) :(1)وفيه

                                                           

 .851/ص06ج( 0)

 .17ص( 8)

 .850ص( 1)
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 تعاىل اهلل خلق مما شيئًا رأيت فما ،املنرب على الناس فخطب خرج ثم ،صوف

 .فيها منه حسنأ

 يواري ما كساني الذي هلل احلمد: قال جديدًا ثوبًا لبسإذا   وكان

 من وكان ،واًلأ مياسره من نزع نزعهإذا  وكان ،الناس يف به وأجتمل ،عورتي

 ثم ،القديم فيعطيه مسكينًا يدعو ثم ،اهلل محد اجلديد الثوب لبسإذا  فعله

 ،وجل عز هلل إال يكسوه ال ،ثيابه مسل من مسلمًا كسوي مسلم من ما: يقول

 .ميتًا و حيًا واراه ما وخريه ،وحرزه ،اهلل ضمان يف كان إال

 بك اللهم: قال خيرج نأ قبل قائمًا واستوى ثيابه لبسإذا   النيب وكان

 ثقيت أنت اللهم ،توكلت وعليك ،اعتصمت وبك ،توجهت واليك ،استرتت

 أنت وما ،به اهتم ال وما أهمين، ال وما أهمين، ما فيناك اللهم ،رجائي نتأو

 ،التقوى زودني اللهم غريك، لهإ ال ثناؤك، وجل جارك عز مين، به علمأ

 .حلاجته يندفع ثم ،توجهت حيثما للخري ووجهين ذنيب، لي واغفر

 له وكانت اجلمعة، غري يف ثيابه سوى خاصة للجمعة ثوبان  له وكان

 فيمسح املنديل معه يكن مل ورمبا الوضوء، من وجهه هب ميسح ومنديل رقةِخ

 .(عليه يكون الذي الرداء بطرف وجهه
 

  فراشه يف روي ما بعض

 ،عباءة  اهلل رسول فراش كان : )عن علي :(0)(األنوار حبار)

 منعين لقد: قال أصبح فلما ليلة ذات فثنيت ،ليف حشوهادم أ مرفقته وكانت

 من فراش له وكان واحد، بطاق له جعلُي أن  فأمر ،الصالَة الفراُش الليلة

                                                           

 .858/ص06ج( 0)
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 ثنيتني، ىوتثن انتقل حيثما له تفرش عباءة  له وكانت ليف، حشوهآدم 

 وكانت عليها، وجيلس ليف حشوهاآدم  من له وسادة يتوسد ما كثريًا وكان

 وكان اخلمل، قصرية مصرية قطيفة له وكانت بها، يتخشع يلبسها كيةفد قطيفة له

 .((11ص األخالق مكارم). عليه صلى ورمبا عليه، جيلس شعر من طبسا له

 نأ أرادإذا  يستاك وكان غريه، شيء حتته ليس احلصري على ينام  وكان

 .مضجعه ويأخذ ينام

 اليمنى يده ووضع األمين شقه على اضطجع فراشهإىل  آوىإذا   وكان

 .عبادك تبعث يوم عذابك قنا اللهم: ويقول األمين خده حتت

 إال نومه من اهلل رسول استيقظ ما: قال  جعفرأبي  عن) :(0)وفيه

 .ساجدًا وجل عّز هلل خر

 بالسواك بدأ نهض فاذا رأسه، عند والسواك إال ينام ال  انه وروي

 يقول  وكان ،علّي يكتب نأ خشيت حتى بالسواك أمرت لقد: وقال

 وكان ،شكور لغفور يرب نإ ،موتي بعد أحياني الذي هلل احلمد: استيقظإذا 

 ،وبركته ،وهداه ،ونوره ،اليوم هذا خري أسألك إني اللهم:  يقول

 وشر شره من بك وأعوذ فيه، ما وخري خريه أسألك اللهم ،ومعافاته ،وطهوره

 .بعده ما

 نومه من قامإذا  ومرة ،نومه قبل مرة :مرات ثالث ليلة كل يستاك  وكان

 بذلك أمره ،راكباأل يستاك وكان الصبح، ةصالإىل  خروجه قبل ومرة ورده،إىل 

 .( جربائيل

                                                           

 (.40ص األخالق مكارم). وينظر:851ص( 0)
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 كل يف اهلل حيمد  اهلل رسول كان: قال  اهلل عبدأبي  عن) :(0)وفيه

 كثريًا العاملني رب هلل احلمد :ويقول اجلسد، عروق عدد مرة وستني ثالمثائة يوم

 .(حال أي على

 من يقوم ال كان  اهلل رسول إن: قال  اهلل عبدأبي  عن) :(8)وفيه

 .مرة وعشرين مخسًا وجل عز اهلل يستغفر حتى خف وان جملس

 عز اهلل يستغفر  اهلل رسول كان: قال  اهلل عبدأبي  عن) :أيضًا وفيه

  .مرة سبعني اهللإىل  ويتوب ،مرة سبعني يوم كل وجل

 رسول كان: قال  اهلل عبدأبي  عن: )(4)الكايف أصول من (1)وفيه

 :قال وية،بالَس ذاإىل  وينظر ذاإىل  فينظر ،أصحابه بني هحلظات يقسم اهلل

 الرجل ليصافحه كان نإو قط، أصحابه بني رجليه  اهلل رسول يبسط ومل

 .(التارك هو يكون حتى يده  اهلل رسول يرتك فما

 

  وضحكه مزاحه من روي ما بعض

 يف ودسأ عبد له وكان حقًا، إال يقول وال ميزح  كان) :(5)األنوار حبار

 به فمّر ،كثريًا شيئًا محل حتى متاعه، بعض عليه ألقى أعيا من كل فكان سفر،

 اهلل، رسول يا امحلين: رجل وقال . عتقهأف !!سفينة أنت: فقال  النيب

                                                           

 .857ص( 0)

 (.515 ــ514ص/8ج: الكايف أصول). وينظر:852ص( 8)

 .861ص( 1)

 .870/ص8ج( 4)

 .814/ص06ج( 5)
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 وهل:  قال ناقة؟ بولد صنعأ ما: فقال ،ناقة ولد على حاملوك ّناإ: فقال

 .؟النوق إال اإلبل يلد

 يعين ، العبد هذا يشرتي من: وقال بعضده خذأو ،ورائه من رجاًل واستدبر

 .(0) اهلل عبد نهأ

 .األذنني ذا يا تنسى ال أصحابه: من ألحد  وقال

: فقالت ؟بياض عينيه يف الذي أهذا: عنده زوجها ذكرت المرأة  وقال

 عيين بياض ترين أما: فقال ،زوجهاإىل   قوله وحكت بياض، بعينه ما ،ال

 .؟سوادها من أكثر

 .اهلريسة متشي: فقال احلنطة عليه مجاًل  ورأى

  .حبني أم : فقال ،بطنه خرج وقد بالاًل  رأى (8)وفيه

 الشمس يستقبل حيوان ،احلرباء : إنهاويقال ،ييةعظال من ضرب حبني وأم

 .برست آفتاب بالفارسية هلا :يقال ،دارت كيف معها ويدور

 ال اجلنة إن:  فقال جلنة،با لي ادع : للنيب األنصار من عجوز توقال

 اهلل قول مسعت أما: وقال  النيب فضحك املرأة، فبكت .العجزة يدخلها

 .(1)[أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ ،إِنشَاء أَنشَأْنَاهُنَّ إِنَّا]تعاىل

 بالل فرآها .اجلنة العجوز تدخل ال ،شجعيةأ يا: شجعيةألا للعجوز وقال

 فرآهما يبكيان، فجلسا ،كذلك واألسود: فقال  للنيب فوصفها ،باكية

                                                           

 .مفصاًل 47ص 6ج :والنهاية البداية يف ابن كثري خّرجه (0)

 .815ص( 8)

 .16الواقعة/ ( 1)
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 وطّيب ،دعاهم ثم ،كذلك والشيخ: فقال له فذكرهما النيب عم العباس

 شبابًا اجلنة يدخلون أنهم وذكر ،كانوا ما كأحسن اهلل ينشئهم: وقال قلوبهم

 .لونكّحُم دْرُم دْرُج اجلنة أهل ان: وقال ورين،مّن

 :قال حني لرجل  وقال
 

 نعلمـــــــه  حقـــــــًا اهلل نـــــــيب  أنـــــــت

 

 نعظمــــــه دينــــــًا اإلســــــالم ودينــــــك 

 نقضـــــمه شـــــيئًا اإلســـــالم مـــــع ينبغـــــ 

 
 

 وأعطاه ، علي فأشبعه ،حاجته اقض علي يا: ندندن هذا حول وحنن

 .متر وجلة ،ناقة

 يأتي ــ الدجال يعينــ   املسيح نأ بلغنا اهلل رسول يا: فقال أعرابي وجاء

 من كفأ نأ ميأو أنت بأبي رتىأف جوعًا، مجيعًا هلكوا وقد ،بالثريد الناس

 به يغين مبا اهلل يغنيك بل: قال ثم  اهلل رسول فضحك ً؟ وتزهدا تعففًا ثريده

 .املؤمنني

 رضفح ،إليه فأرسل ، النيبإىل  فشكت امرأة، القسري خالد جد لوقّب

  اهلل رسول فتبسم ص،تفلتق يتقتّص أن شئت نإ: وقال ،بذنبه فاعرتف

 .عنه فتجاوز اهلل، رسول يا واهلل ال: قال .؟تعود أوال: وقال ،وأصحابه

 ؟!رمدة وعينك التمر أتأكل:  فقال ،مترًا يأكل صهيبًا  ورأى

 .اجلانب هذا من عيين وتشتكي اجلانب هذا من مضغهأ نيإ ،اهلل رسول يا: فقال

 ورهنه ، النيب نعل فسرق العرب، مزاح عن هريرة أبا  ونهى

: فقال ؟تأكل ما ،هريرة أبا يا:  فقال، يأكل  حبذائه وجلس ،بالتمر

 . اهلل رسول نعل
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 سفر يف الزاد على وكانــ  أطعمين: البدري لنعمان املهاجري سويبط وقال

 مين تشرتون: سويبط هلم فقال بقوم فمروا األصحاب، جتيء حتى: فقال ــ

 نإف ،حّر نيإ لكم قائل وهو كالم له عبد نهإ: قال نعم،: قالوا لي؟ عبدًا

 واؤجا ثم ،قالئص بعشرة فاشرتوه ،عبدي ّيعل تفسدوا مقاله مسعتم

: فقالوا حّر، نيإو بكم، يستهزئ هذا: نعيمان فقال ،حبال عنقه يف فوضعوا

  النيب فضحك وخلصوه، القوم أدركهم حتى به وانطلقوا خربك، عرفنا قد

 .حينًا ذلك من

 بصره كف وقد نوفل بن حمرمة فسمع ،احًامّز  أيضًا هذا نعيمان وكان: قالوا

 املسجد خرؤم بلغ فلما بيده نعيمان فأخذ أبول، حتى يقودني رجل أال: يقول

 اهلل: قال نعيمان، :فقيل قادني؟ من: فقال به، فصيح فبال، ،فبل هنا ها: قال

: قال نعيمان؟ يف لك هل: فقال نعيمان، فبلغ هذه، يابعص ضربهأ نأ علّي

 الرجل دونك: فقال يصلي، وهو عثمان به فأتى معه فقام قم،: قال نعم،

 ؟قادني من: فقال املؤمنني، أمري: الناس فقال ،ضربه ثم بالعصا يديه فجمع

 .بدًاأ نعيمانإىل  أعود ال: قال نعيمان، :قالوا

إىل  بها وجاء منه، فاشرتاها عسل، من عكة أعرابي مع نعيمان رأى: قالوا

 حد،أ هلم هداهاأ نهأ أهل البيت فتخيل ذوها،ُخ :وقال يومها يف عائشة بيت

 ألهل األعرابي قال ،قعوده طال فلما الباب، على واألعرابي نعيمان ومّر

 القصة  اهلل رسول فعلم ،قيمتها رضحت مل نإ علي ردوها هؤالء يا: الدار

 رسول رأيت: فقال فعلت؟ ما على محلك ما: لنعيمان وقال الثمن فأعطاه

 يظهر ومل  النيب فضحك ة،ّكالِع معه األعرابي يتورأ ،العسل حيب اهلل

 (نكرًا له
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 كان: فقال؟ ميزح  النيب أكان :سأله رجاًل نأ عباس ابن عن) :(0)وفيه

 (.ميزح  النيب

 مداعبة كيف : اهلل عبدأبو  لي قال: قال الشيباني يونس عن) :وفيه

 سنُح من اعبةاملد نإف ،تفعلوا فالأ: قال ثم قلياًل، :قلت ؟بعضًا بعضكم

 يداعب  النيب كان ولقد ،أخيك على السرور بها خلْدلُت نكإو ،لقاخُل

 .(ــ يسره نأ به يريدــ   الرجل

 :قال  آبائه عن حممد بن جعفر عن بإسناده (8)النوادر يف الراوندي وخّرج

 يدخل ال نهإ ماأ: فقال ،درداء عجوز امرأة  اهلل رسول َرَصَب:  علي قال)

 إني اهلل رسول يا: فقالت ؟يبكيك ما: هلا  فقال ،فبكت ،درداء جوزع اجلنة

 .(هذا حالك على اجلنة تدخلني ال: وقال ، اهلل رسول فضحك درداء،

 

  اهلل رسول كالم كيفية يف روي ما بعض

 .ألحصاه العاد عّده لو حديثًا الناس ثحيّد كان  اهلل رسول نأ عائشة عن

 كان: قالت عائشة عن عروة عن بسنده أيضًا وخرج) :(1)(البداية والنهاية)

 (.سردا يسرد يكن مل ،حدأ كل يفهمه ،فصال  النيب كالم

 ((.ترسياًلأو ) ترتياًل  النيب كالم كان: قال ،وغريه جابر عن) :وفيه

 رددها بكلمة تكلمإذا  كان  اهلل رسول نأ: أنس عن مثامة عن) :وفيه

 (.ثالث سلم ليهمع يسلم قومًا أتى وإذا ثالثًا،

                                                           

 .812ص( 0)

 .01ص( 8)

 .40ــ ص41/ص6ج( 1)
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 الكلمة يعيد كان تكلمإذا   اهلل رسول نأ :أنس عن مثامة عن) :وفيه

 (.عنه قلْعُتِل ثالثًا

 من تبسمًا أكثر أحدًا رأيت ما: قال ،جزء بن احلرث بن اهلل عبد عن) :وفيه

 .(تبسمًا إال اهلل رسول ضحك كان ما: قال أنه عنه وروي ، اهلل رسول

 رسول جتالس أكنت: مسرة بن جلابر قلت ،حرب نب مساك عن) :(0)وفيه

 الصبح فيه يصلي الذي مصاله من يقوم ال كان كثريًا،، نعم: قال ؟ اهلل

 ،فيضحكون اجلاهلية أمر يف فيأخذون يتحدثون وكانوا قام، ،الشمس تطلع حتى

 (. اهلل رسول ويتبسم

 جتالس أكنت: مسرة بن جلابر قلت: قال حرب بن مساك عن) :وفيه

 رمبا أصحابه فكان ،الضحك قليل ،الصمت قليل كان نعم،: قال ؟النيب

 .(تبسم ورمبا ،فيضحكون أمورهم من الشيء قال ورمبا عنده، الشعر يتناشدون

 

  فيها ذكر اليت  املؤمنني أمري موالنا خطب ومن

 وسريته ،وسننه ، النيب أخالق مكارم بعض

:  قال (8)البالغة نهجعلى  شرحه يف الشافعي احلديدأبي  ابن خرجه ما

 ذم على لك ودليل، سوةاأل يف لك كاف هو ما  اهلل رسول يف كان ولقد)

 لغريه ووطئت أطرافها، عنه قبضتإذ  ومساويها، خمازيها وكثرة وعيبها، الدنيا

: ( قولهإىل  وساقها) زخارفها، عن وزوى رضاعها، من وفطم ،أكنافها

 تعّزى، ملن وعزاء ،تأّسى ملن أسوة فيهفإن  ،األطيب  األطهر بنبيك فتأّس)

                                                           

 .48ص( 0)

 .825ص 06ج :األنوار حباروينظر: .105ــ  100/ص0ج( 8)
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 الدنيا قضم ألثره، قتصـوامُل ، بنبيه املتأسي تعاىل اهللإىل  العباد وأحب

 بطنًا، الدنيا من مخصهمأو كشحًا، الدنيا أهل أهضم طرفًا، يعرها ومل قضمًا،

 ،فأبغضه شيئًا بغضأ سبحانه اهلل نأ وعلم يقبلها، نأ فأبى الدنيا عليه عرضت

 ابغض ما انحّب اال فينا يكن مللو و فصّغره، شيئًا وصّغر ،فحّقره شيئًا وحّقر

 كان ولقد ،اهلل أمر عن وحمادة هلل، شقاقًا به لكفى ،اهلل صغر ما انوتعظيم اهلل،

 ،العبد جلسة األرض على وجيلس ،األرض على يأكل  اهلل رسول

 ،خلفه ويردف ،العاري احلمار ويركب ثوبه، بيده ويرقع نعله، بيده وخيصف

 ألحد ــ فالنة يا: فيقول التصاوير، فيه فتكون بيته باب على السرت ويكون

 عن فأعرض وزخارفها، الدنيا ذكرت إليه نظرتإذا  نيإف ،عين غّيبيه ــ أزواجه

 لكيال عينه عن زينتها تغيب أن وأحب نفسه، يف ذكرها ماتأو ،بقلبه الدنيا

 ،النفس عن فأخرجها مقامًا فيها يرجو وال قرارًا، هايعتقد وال رياشًا منها يتخذ

 نأ بغضأ شيئًا أبغض نَم وكذلك البصر، عن وغّيبها القلب، عن شخصهاأو

 مساوئ على يدلّك ما  اهلل رسول يف كان ولقد عنده، كرْذُي نأو إليه، ينظر

 ،زلفته عظيم مع زخارفها عنه وزويت خاصته، مع فيها جاع إذ وعيوبها، الدنيا

 فقد ،هانهأ :قال نإف هانه،أ مأ بذلك  حممدًا اهلل أكرم بعقله، ناظر فلينظر

 ،غريه أهان قد اهلل نأ فليعلم أكرمه :قال نإو العظيم، باإلفك تىأو ،كذب

 واقتص ه،بنبّي متأس فتأسى ،منه الناس قربأ عن وزواها له، الدنيا بسط حيث

 علمًا  حممدًا جعل اهلل نإف اهللكة، نيأَم فال وإال جه،موِل ووجل ،ثرهأ

 وورد ،مخيصًا الدنيا من َجخَر بالعقوبة، ومنذرًا باجلنة، ومبشرًا ،للساعة

 داعي وأجاب لسبيله، مضى حتى حجر على حجرًا يضع مل سليمًا، اآلخرة

 .عقبه نطأ وقائدًا نتبعه، سلفًا به علينا نعمأ حني عندنا اهلل منة أعظم فما ربه،
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 قضم .قبض أي: يوُز .هيأت أي: بالتشديد وطئت .قابحامل: املخازي: بيان

 .منها أكله قل أي: أهضم إليها. يلتفت مل: يعرها مل .كفايةال قدر منها خذأ: الدنيا

 . (جائعا :أي: مخيصا .الفاخر اللباس: الرياش

 

  معراجه يف روي ما بعض

 يف كان السماءإىل   عروجه ان روي(: )وغريه اخللود جنات يف كما)

 قبل املبارك، رمضان شهر من والعشرين احلادية الليلةأو  ،عشرة السابعة الليلة

 ان وروي .يومًا ومخسني بتسعة اهلجرة قبلأو ، يومًا وستني بثالثة اهلجرة

 بعد األول الربيع يفأو  ،رجب شهر من والعشرين السابع يف كان  معراجه

 .(بسنتني اهلجرة

 

  السماءإىل  منه جعر الذي املكان يف روي ما بعض

   هانئ أم دار من السماءإىل  عرج  نهإ: قيل(: )وغريه اخللود جّنات يف)

 كان :وقيل احلرام، املسجد يف كان  معراجه نأ :وقيلــ،  زوجاته ــ إحدى

 عرج  نهإ: فقالوا ذلك، غري :وقيل طالب،أبي  عبِش من  معراجه

 .(كةاملبار املدينة من اهلجرة بعد السماءإىل 

إىل   عروجه نأ املعراج يف املروية األحاديث من يظهر: املؤلف قال

 املروية األحاديث بني اجلمع يسهل فعليه ،مكررًا كان بل ،مرة غري كان السماء

 وال خاص، مكان من مرة كل يف السماءإىل  عرج  نهإ: قالفُي، املعراج يف

 .ذلك تفصيل املقام يسع
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 ذهب): وقال (0)الكربى اخلصائص يف طيالسيو الدين جالل أخرج وقد

 يف الواقع االختالف بني بذلك ومجع (.مرتني وقع اإلسراء نأإىل  كثريون

  األحاديث.

 وقال والسهيلي، ،العربي وابن ،القشريي نصرأبو  القول هذا اختار وممن

 ،مبكة ووقع ،اليقظة ويف، النوم يف وقع) :السالم عبد بن الدين عز الشيخ

  (.وباملدينة

إذا  عليه ذلك ليسهل ومتهيدها ،النفس توطني بالنوم وقوعه نكتة): وقال

  (.النبوة أمر عليه ليسهل الصادقة الرؤيا نبوته بدأ كان كما ،اليقظة يف وقع

 الذي أنس حديثإىل  واستند ،مرارًا املعراج وقوعإىل  شامةأبو  وذهب

 (.(8)الكربى اخلصائص يف مذكور وهو). البزار أخرجه

 (.وواقعًا متحققًا كان املعراج يف التعدد نأ شك ال): حجر ابن احلافظ قالو

 يف كتابًا املنري ابن أّلف وقد): قال ،(باملدينة املنام يف اإلسراء تكرر وقد): قال

 .ــ( وليلته ويومه وشهره اإلسراء سنةــ  اإلسراء أسرار

 عن شعيب نب عمرو عن مردويه ابن أخرج) :قال (1)الكربى اخلصائص ويف

 األول ربيع شهر من عشرة سبع ليلة  بالنيب يسرُأ: فقال ،جده عن أبيه

 يسرُأ: قال ،شهاب ابن عن البيهقي أخرج: وقال بسنة، اهلجرة قبل

 البيهقي خرجأو: قال بسنة، املدينةإىل  خروجه قبل املقدس بيتإىل  بالنيب

 (.شهرًا عشر بستة مهاجرته قبل  بالنيب ُأسري :قال أنه السّدي عن

                                                           

 .020/ص0ج( 0)

 .057/ص0ج( 8)

 .060/ص0ج( 1)
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 مفصاًل فيه وقع وما ،املعراج يف يرو ما (0)الكربى صاخلصائ يف أخرج وقد

 .عديدة أحاديث ضمن يف
 

  معجزاته من روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية السنة علماء كتب من وغريه ،اخللود جّنات يف

 خاصة كتب يف وُأحصي ُكتب والذي حصى،ُت وال عدُت ال  معجزاته

 املختصر هذا يسع ال وحيث معجزة، عشر وثالث ثالمثائة يكون معجزاته ربذك

  :معجزاته من روي ما بعض نذكر كله ذلك لذكر

    القرآن هوــ  القيامة يومإىل  باقية اليت هي وأعظمها ،وأهمها ،فأوهلا

 أوصيائه ويف ، فيه منحصر به وعلمه شيء، كل تبيان فيه الذيــ  الكريم

 (.املقربني مالئكته وسالم اهلل سالم وعليهم عليه) ملعصومنيا عشر االثين

 .الشمس رد :ومنها القمر، شق :ومنها

 وإذا  النيب مع جلوسًا كّنا :الراوي قال: )(8)احللبية السرية يف ما :ومنها

 له فقال ،ــ صاح :ــ أي فرغا ، اهلل رسول على وقف حتى قبلأ بعريب

 كاذبًا تك وان ،صدقك فلك صادقًا تك نفا ،اسكن البعري أيها :النيب

 رسول يا :فقلنا ،الئذنا خييب ولن عائذنا، آمن قد تعاىل اهلل نإ كذبك، فعليك

 منهم فهرب ،حلمه كلأو ،حنره هلهأ يريد: قال البعري؟ هذا يقول ما، اهلل

 أصحاب :ــ أي أصحابه قبلأ إذ كذلك حنن امفبين :الراوي قال .بنبيكم واستعاذ

                                                           

 .020ــ  058/ص0ج( 0)

 .821/ص8ج( 8)
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: فقالوا به، فالذ  اهلل رسولإىل  عاد البعري إليهم نظر فلما ،يتعادون ــ البعري

 فقال ،يديك بني الإ جنده فلم أيام ثالثة منذ هرب بعرينا هذا ،اهلل رسول يا

 انه يقول: قال  يقول؟ ما ،اهلل رسول يا :فقالوا ،يشكو نهإ أما:  اهلل رسول

 كرب فلما ،والشتاء يفالص يف عليه حتملون وكنتم سنني، فيكم عّمر

 هممتم اجلدبة السنة هذه أدركته فلما سليمة، باًلإ به اهلل فرزقكم ،استفحلتموه

 :اهلل رسول هلم فقال ذلك، كان ،اهلل رسول يا: فقالوا ،حلمه كلأو ،بنحره
 وال نتعبه ال ّناإ ،اهلل رسول يا: فقالوا ،مواليه من الصاحل اململوك جزاء هذا ما

 أوىل وأنا ،تغيثوه فلم بكم استغاث قد كذبتم : اهلل رسول فقال ننحره،

 قلوب يف سكنهاأو ،املنافقني قلوب من الرمحة نزع اهلل ألن ،منكم بالرمحة

إىل  انطلق البعري أيها: وقال ،درهم مبائة  النيب فاشرتاه: الراوي قال .املؤمنني

 رغا ثم ،نيآم: له فقال ، اهلل رسول هامة على البعري فرغا ،شئت حيث

 ،الرابعة رغا ثم ،آمني :له فقال ،الثالثة رغا ثم ،آمني:  له فقال ،الثانية

: فقال البعري؟ هذا يقول ما ،اهلل رسول يا :فقلنا :الراوي قال . النيب فبكى

 :وقال :قال آمني، :قلت ،والقرآن اإلسالم عن النيب أيها ًاخري اهلل جزاك: قال

 اهلل حقن :وقال :قال آمني، :قلت ،قليب كنتس كما متكأ رعب اهلل نّكَس

 بينهم بأسهم اهلل جعل ال :وقال :قال آمني، :قلت دمي، حقنت كما متكأ دماء

 .(إعطاءها فمنعين فيها ربي سألت ألني فبكيت ،شديدًا

 وسم  النيب نأ فيها وزاد ،القضية اجلوزي ابن سبط ذكر: املؤلف قال

 السبكي أشار وقد: قال ثم ،به بعث ثم ،لصدقةا ْمَعِن مسة اشرتاه الذي البعري

 :قال حيث اجلمل قصةإىل  التائية قصيدته يف
 

ــري ورّب ــد بعــ ــكا قــ ــك شــ ــه لــ  حالــ

 

 وثقلـــــة َكـــــٍل كـــــل عنـــــه فأذهبـــــت 
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 يشري ان املمكن فمن ،كثرية  النيبإىل  اشتكت اليت اإلبل: املؤلف قال

 .غريهاإىل  يشري نأ نوميك إليها، شرناأ اليت القضيةإىل  قصيدته يف السبكي

 .العامل واهلل ،املطلوب لك ينكشف  ومعجزاته ،كراماته من نذكره ومما

 علماء كتب يف املروية ،كراماتهأو  ،معجزاته من روي ما بعض وإليك

 التفصيل يناسبه ال السفر هذا نأ حيث ؛االختصار حنو على واإلمامية، الشافعية

 .التوفيق ولي واهلل ذكرنا مما أكثر

 

  وخصائصه ،نبوته ودالئل ،معجزاته ومن

 غزوة ذكر عند (0)املهمة الفصول يف الصباغ ابن املالكي العالمة أخرجه ما

 قتادة عنُي أحد غزوة يف يومئذ صيبُأو): قال فيها، وقع ما بعض وذكر ،أحد

 يا: وقلت  النيبإىل  فجئت: قال .خديه على وقعت حتى النعمان بن

 مكان تقدر نأ أخشى وأنا ،وحتبين ،أحبها مجيلة شابة مرأةا حتيت نإ اهلل رسول

 مما أحسن وعادت فأبصرت، هافرّد  اهلل رسول فأخذها: قال عيين،

 أقوى هي :أسن بعدما يقول وكان نهار،أو  ليل من ساعة تؤملين مل ،كانت

 .وأحسنهما( عييّن

 النعمان ختأ ابن سعد بن بشر ابنة ان :مساءة ابن روى): قال (8)أيضًا وفيه

 يف هْتجعَل متر من حفنة فأعطتين رواحة، بنت ميأ دعتين: قالت ،بشري بن

 :قالت بغذائهما، رواحة بن اهلل عبد وخالك أبيكإىل  اذهيب :قالت ثم ،ثوبي

 وخاليأبي  لتمسأ وأنا ، اهلل برسول فمررت ،بها وانطلقت فأخذتها

                                                           

 طبعة النجف األشرف. 11الفصل األول: ص( 0)

 .41ص( 8)
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 عليك اهلل صلى ،اهلل رسول اي: فقلت :قالت ؟معك هذا ما نيةُب يا تعالي: فقال

 رواحة بن اهلل عبد وخالي سعد بن بشرإىل  أمي به بعثتين متر من قليل ،وآلك

 ثم ،فأمألها  اهلل رسول كفّي يف فصببته ،هاتيه : قال ،به يتغديان

 نسانإل وقال آخر بثوب وغّطاه ،عليه بالتمر دحا ثم ،فبسط بثوب أمر

 عليه اخلندق أهل فاجتمع ،الغذاءإىل  لمه نأ اخلندق أهل يف اصرخ: عنده

 من يسقط وانه ،عنه اخلندق أهل َرَدَص حتى ،يزيد وجعل منه، يأكلون فجعلوا

 .الثوب أطراف

 يف عليهم دتتاش أنه: األنصاري اهلل عبد بن جابر روى): قال (0)أيضًا وفيه

 فيه بإناء فدعا ، اهلل رسولإىل  فشكوا ،عنها حافروها عجز كودية اخلندق

 تلك على املاء نضح ثم ،به يدعو نأ تعاىل اهلل شاء مبا دعا ثم ،فيه فتفل ماء

 حتى انهالت لقد نبيًا باحلق حممدًا بعث والذي: حضرها من فقال الكودية،

 .(مسحاة وال فاسًا يرد ال كالرمل عادت

 وكانت، اخلندق يف اهلل رسول مع عملنا كان): قال جابر عن (8)أيضًا وفيه

 مرتأو: قال ، اهلل لرسول وضعناها لو :فقلت: فقال ،ويهةش عندي

 وصنعتها الشاة تلك وذحبت ،خبزًا لنا فصنعت شعري من شيئًا لنا فطحنت امرأتي

 ،فإذا نهارًا اخلندق يف نعمل كنا أنا وذلك وأمسينا،: قال ، اهلل لرسول

 كانت شويهة لك صنعت إني ،اهلل رسول يا: فقلت أهلنا،إىل  رجعنا أمسينا

إىل  معي تنصرف ان وأحب الشعري، هذا خبز من شيئًا معها وصنعنا ،عندنا

 نأ فلما ، قال:وحده  اهلل رسول معي ينصرف ان أردت وإمنا: قال منزلي،

                                                           

 .40ص( 0)

 نفس الصفحة.( 8)
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 عبد بن جابر بيتإىل  اهلل رسول مع انصرفوا نأ فصرخ صارخًا َرَمَأ ذلك له قلت

 قبلأو ، اهلل رسول فأقبل: قال راجعون، إليه وأنا هلل ناإ: فقلت :قال ،اهلل

 وتواردها كل،أو تعاىل اهلل ومسى ،عليه فرّبك ،إليه ذلك وأخرجنا ،معه الناس

 َلَضوَف بأسرهم، اخلندق أهل َرَدَص حتى غريهم قوم جاء قوم فرغ كلما الناس،

 ،جبيوشها قريش أقبلت اخلندق حفر من  اهلل رسول فرغ وملا .الطعام

 (...آالف ثالثة وهم باملسلمني  النيب وخرج ،فآال عشرة يف وأتباعها

 .احلديث

 

  معجزاته ومن

 قليل بطعام الكثري اجلمع إشباع 

 ابن أخرج): قال (0)(الشافعي السيوطي الدين جلالل الكربى اخلصائص)

 له فصنعت خدجية  اهلل رسول أمر: قالي، عل عن نافع طريق من سعد

 طعامك هلم: فقال ،أربعني فدعوت ،املطلب عبد بين لي ادْع: قال ثم ،طعامًا

 حتى مجيعًا منها فأكلوا ،مثلها يأكل منهم الرجل كان نإ ،بثريدة فأتيتهم

 مجيعًا منه فشربوا ،حدهمأ ري هو بإناء فسقيتهم ،اسقهم: قال ثم مسكوا،أ

 فلبثوا ،يدعهم ومل فتفرقوا ،حممد سحركم لقد :هلبأبو  فقال صدروا، حتى

 من :هلم قال ثم وا،ُمِعفُط فجمعتهم أمرني ثم مثله، هلم صنع ثم ،امًاأي

 ،سنًا ألحدثهم واني ،اهلل رسول يا أنا: فقلت عليه؟ أنا ما على يوازرني

 ابن يألو فلن دعوه: قال ابنك؟ ترى أال طالب أبا يا: قالوا ثم ،القوم وسكت

 .(خريًا عمه

                                                           

 .081/ص0ج( 0)
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 ،علي عن ناجد بن ربيعة طريق من مثله نعيمأبو  جوخّر): السيوطي قال

 .((طعام من مدًا) ولفظه ،علي عن العبدي ميسرة طريق ومن

 املسلمني لدى معروف مشهور حديث الشريف احلديث هذا: املؤلف قال

 علماء من كبري مجع أخرجه وقد الدار، حديثأو  اإلنذار، حديث :له ويقال

( والشيعة علي) كتابنا يف أخرجناه وقد (،عليهم اهلل رضوان) واإلمامية ،السنة

 العلماء ولكن ،مفّصل واحلديث السنة، علماء من ذكره من بعض وذكرنا

 وأسقط اختصره وبعضهم ،باملعنى ذكره وبعضهم رغباتهم، حسب أخرجوه

 وإليك ألفاظه، بعض يف متصرف كاماًل أخرجه وبعضهم ،عقيدته ينايف ما منه

 .متقاربة وألفاظهم ،خمل تغيري بال مفصاًل أخرجه من بعض

أبي  وابن ،(8)الكامل تارخيه يف األثري وابن ،(0)الكبري تارخيه يف الطربي :نهمم

 املتقي وعلي ،(4)سريته يف واحلليب ،(1)البالغة نهج على شرحه يف الشافعي احلديد

 ،(6)للصحيحني املستدرك يف ابوريسالني واحلاكم ،(5)العمال كنز يف احلنفي

 ،(2)مسنده يف احلنابلة إمام حنبل بن وأمحد ،(7)املنثور الدر يف الشافعي والسيوطي

                                                           

 .807ــ 806/ص8( ج0)

 .88/ص8ج( 8)

 .855/ص1ج( 1)

 .108ــ  100/ص0ج( 4)

 وموارد أخرى. 117/ص6ج( 5)

 .011/ص1ج( 6)

 .17/ص5ج( 7)

 .00/ص0ج( 2)
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 .مجاعة وهم هؤالء غري وخّرجه ،(0)البداية والنهاية يف كثري وابن

 سنة :ت) الطربي جرير بن حممد جعفرأبو  أخرجه حديث نص وإليك

 أهل مذاهب مجلة من املعدودة املعروفة الطربية مذهب رئيس وهو ،(هـ101

 أمري علي بن ابي طالب عن األمة حرب اسعب ابن عن) :بسنده أخرج السنة،

 (اآلتي احلديث عليه ينص كما) بعده من وخليفته ،اهلل رسول ووصي ،املؤمنني

 (8)[الْأَقْرَبِنيَ عَشرِيَتَكَ وَأَنذِرْ]  اهلل رسول على يةاآل هذه نزلت ملا : قال

 بني،األقر عشريتي نذرأ نأ أمرني اهلل نإ علي يا: فقال  اهلل رسول دعاني

 ،كرهأ ما منهم أرى األمر بهذا ُأبادئهم متى إني وعرفت ذرعًا، بذلك فضقت

 به تؤمر ما تفعل ال نإ نكإ حممد يا: فقال ،جربائيل جاءني حتى عليه فصمّت

 لنا مألأو شاة، لْجرِِ عليه واجعل ،طعام من صاعًا لنا َعفاصَن ربك، كّب يعذ

 ،به مرتُأ ما بلغهمأو كلمهمأ حتى املطلب عبد بين لي امجع ثم لنب، من عسًا

 ينقصونه،أو  رجاًل أربعون يومئذ وهم ،له دعوتهم ثم ،به أمرني ما ففعلت

 إليه، اجتمعوا فلما هلب، وأبو ،العباسو ،ومحزة، طالب: أبو أعمامه فيهم

  اهلل رسول ولاتن وضعته فلما ،به فجئت ،هلم صنعته الذي بالطعام دعاني

 خذوا: قال ثم الصحفة، نواحي يف ألقاها ثم ،بأسنانه فشقها ،اللحم من حذية

 ،أيديهم موضع إال أرى وما حاجة، بشيء هلم ما حتى القوم فأكل اهلل، بسم

 قدمت ما ليأكل منهم الواحد الرجل نإ بيده علي نفس الذي اهلل مأيو

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

 رسول أراد فلما مثله، ليشرب منهم الواحد الرجل كان اهلل مأيو ،مجيعًا

                                                           

 .11/ص1ج( 0)

 .804الشعراء/( 8)
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صاحبكم،  سحركم لقدمًا: فقال الكالمإىل  هلبأبو  بدره يكلمهم نأ اهلل

 الرجل هذا نإ علي يا الغد: فقال ، اهلل رسول يكلمهم ومل القوم قتفّرف

 من لنا فعّد كلمهم،أ نأ قبل القوم فتفرق القول من مسعت قد ماإىل  سبقين

 ثم ،مجعتهم ثم ،ففعلت :قال ،لّيإ امجعهم ثم ،صنعت ما مبثل الطعام

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

 ،مجيعًا منه رووا حتى فشربوا العس بذلك فجئتهم ،اسقهم: قال ثم حاجة،

 يف شابًا اعلم ما واهلل نيإ ،املطلب عبد بين يا: فقال  اهلل رسول تكلم ثم

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

 نأ على األمر، هذا على يوازرنيفإيكم  ،إليه دعوكمأ نأ تعاىل اهلل أمرني وقد

: وقلت ،مجيعًا عنها القوم فأحجم :قال، فيكم وخليفيت ووصيي أخي يكون

 ووصيي أخي هذا نإ: قال ثم برقبيت فأخذ ،عليه يركوز أكون اهلل نيب يا أنا

ألبي  ويقولون يضحكون القوم فقام ،وأطيعوا له فامسعوا فيكم وخليفيت

 .(وتطيع البنك تسمع أن أمرك قد: طالب

 السنة علماء كبار رواه يذال الشريف احلديث هذا يف بالتأمل: املؤلف قال

 نذرأف، ربه أمر أهمل ما  النيب نأ ترى وغريهما، ،واحلنفية ،الشافعية

 نأ ذلك يومه يف فهمعّر ثم إليهم، اهلل رسول نهأ فهموعّر ،وعشريته ،قومه

 بطاعته فأمرهم بعده، من يرتكه من وخري ،عمه ابن بعده من ،ووصيه ،خليفته

 من حظر ومن ،قومه ذلك فعرف واّتباعه، طاعته وجوبإىل  إضافًة ،واّتباعه

 أمرهم مبا استهزاًء  ألبي طالب قالوا فلذلك ،عليهم ذلك فثقل ،عشريته

 .وتطيع البنك تسمع أن أمرك قد :به
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   معجزاته ومن

  ألبي طالب األرض من املاء انباع

 يوسف بن إسحاق ناأأنب :سعد ابن ىرو): قال(0)الكربى اخلصائص

 كنت: قال طالب أبا نأ سعيد بن عمرو بن عوف عن اهلل عبد حدثنا ،األزرق

 ،إليه فشكوت ،العطش فأدركين ــ  النيب يعين ــ أخي ابن مع ازاجمل بذي

 عم يا: فقال نزل ثم ،وركه فثنى: قال ،عطشت قد أخي ابن يا: فقلت

 يا اشرب: فقال ،باملاء فإذا ،األرضإىل  بعقبه فأهوى نعم، :قلت ؟أعطشت

 اخلطيب أخرجه آخر طريق وله عساكر، ابن أخرجه. فشربُت: قال ،عم

 .الطربي جرير ابن طريق ومن ،عساكر وابن ،يالبغداد

 ، النيب عند طالبأبي  جاللة على يدل الشريف احلديث هذا: املؤلف قال

 رضأ من املاء له نبعأ ملا ذلك ولوال مقامه، عظمة على ويدل تعاىل، اهلل وعند

 .فيها ماء ال
 

   طالبأبي  لعمه دعاؤه  معجزاته ومن

 مرضه من فربئ ساعته يف هءدعا اهلل فاستجاب بالشفاء

 من ،نعيم وأبو ،والبيهقي ،عدي ابن روى): قال (8)الكربى اخلصائص

 فعاده مرض  طالب أبا نأ :أنس عن ثابت عن محاد بن اهليثم طريق

 اشف اللهم:  فقال يعافيين، نأ ربك ادع أخ ابن يا: فقال ،النيب

 .((احلديث). عقال من نشط كإمنا :طالبأبو  فقام ،عمي

                                                           

 .084/ص0ج( 0)

 .084/ص0ج( 8)
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 برسول انهإميو ، طالبأبي  جاللة على يدل احلديث وهذا: املؤلف قال

 . اهلل
 

 نصفني القمر انشقاق  معجزاته ومن

 املكرمة مبكة قريش كفار ذلك منه طلبوا عندما 

 مطعم بن جبري عن ،نعيم وأبي ،البيهقي عن بسنده (0)الكربى اخلصائص

 فرقتني صار حتى  اهلل رسول عهد على مبكة وحنن القمر انشق): قال

: رجل فقال ،حممد ناَرَحَس :الناس فقال ،اجلبل هذا وعلى ،اجلبل هذا على

 واحلاضر والبعيد القريبــ  كلهم الناس يسحر فلم سحركم كان نإ

 .ــ(واملسافر

 يكون فيمن يؤثر زعمكم على حممد سحر ان: القائل مراد: املؤلف قال

 من يأتون الذين املسافرين فاسألوا ،مكة من يبعدون الذين يف يؤثر وال، مبكة

 بعيد من أتاهم من فسألوا بسحر، فليس رأيتم مبا شهدوا نإف ،بعيد مكان

 وهم املكرمة مكة أهل ذلك رأى اليت الليلة يف القمر انشقاق رأوا بأنهم فاعرتفوا

 عند فيه شبهة ال معنى متواتر أمر القمر انشقاق معجزة نإو هذا .عنها بعيدون

 غري املؤرخني غلبأ ذلك وروى ،الكريم القرآن يف ذلك ورد وقد لمني،املس

 هذه نأ واحلال ،ذلك يف اختالفهم سبب علمأ وال ،ذلك نقلهم يف خمتلفون أنهم

 يف وعقائدهم ،آرائهم اختالف على املسلمني من حدأ عقيدة تنايف ال الكرامة

 مرتني،أو  ،ةمر انشق القمر نأ يف اختلفوا وقد هذا .والفروع األصول،

 .اخلصائص يف كما ،مرتني انشق نهأ روى وبعضهم

                                                           

 .085/ص0ج( 0)
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 علماء وقال صحيحيهما، يف ،ومسلم ،البخاري ذلك أخرج وقد

 وذلك يات،اآل من آية يعدهلا يكاد ال عظيمة آية القمر انشقاق ن)إ: املسلمني

 مما فليس ،العامل هذا يف ما طباع مجلة من خارجًا السماء ملكوت يف ظهر نهأ

 العامل يف هلا ثرأ وال ،األرض يف تؤثر احليلة نأل ،حبيلة إليه الوصول ميكن

 .(العلوي
 

   معجزاته ومن

 صالته يف يؤذيه ان قصد ملا جهلأبي  من اياه عصمته

أبو  قال: قال، هريرةأبي  عن مسلم أخرج): قال(0)الكربى اخلصائص

 والعزى لالتوا: فقال نعم،: فقيل أظهركم، بني وجهه حممد ريعّف هل: جهل

 فأتى ،الرتاب يف وجهه ألعفرنأو  ،رقبته على ألطأن ذلك يفعل رأيته لئن

 ينكص وهو اال منه جاءهم فما ،رقبته على ليطأ يصلي وهو  اهلل رسول

 ،نار من اخندق وبينه بيين نإ: قال لك؟ ما: له فقيل بيده، ويتقي ،عقبيه على

 عضوًا املالئكة الختطفته مين دنا لو:  اهلل رسول فقال ،أجنحته الٍو كَلوَم

 .(السورة آخرإىل  (8)[لَيَطْغَى الْأنسانَ إِنَّ كَالَّ]تعاىل اهلل وأنزل ،عضوًا

 عباس ابن عن ،نعيم وأبو ،والبيهقي إسحاق، ابن أخرج): قال أيضًا وفيه

 عيب من ترون ماأ أتى، قد حممدًا نإ قريش، معشر يا: جهلأبو  قال: قال

 له ألجلسن اهلل أعاهد نيإو آهلتنا، وسب أحالمنا، وتسفيه ،ائناآب وشتم ،ديننا

 عبد بنو ذلك بعد فليصنع رأسه، به فضخت ،صالته يف جلس فإذا َرَجحَب غدًا

                                                           

 .086/ص0ج( 0)

 .6العلق/( 8)
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  اهلل رسول وقام جلس، ثم حجرًا خذأ أصبح فلما هلم، بدا ما مناف
 رسول سجد فلما ،ينظرون أنديتهم يف وجلسوا قريش غدت وقد ،يصلي

 منبهتًا رجع منه دناإذا  حتى حنوه، قبلأ ثم ،احلجر جهلأبو  احتمل ،اهلل

 إليه وقامت يده، من احلجر قذف حتى يداه يبست قد ،مرعوبًا ،لونه منتقعًا

 من لفْح دونه لي عرض إليه قمت ملا: قال لك؟ ما: فقالوا قريش من رجال

 أن مَّفَه قط، حللف أنيابه، وال ،قصرته وال ،هامته مثل رأيت ما واهلل اإلبل،

 جربائيل ذلك نإ: ــ الفحل ذلك عن ئلُس أن بعدــ   اهلل رسول فقال. يأكلين

 .(ألخذه مين دنا لو

 مسكني، بن سالم طريق من نعيمأبو  أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص ويف

أبي  على له كان رجاًل نأ :الباهلي قزعة وأبو ،املدني يزيدأبو  حدثين: قال

: قال حقك؟ لك يستخرج من على ندلك أال: له فقيل ،يعطه فلم ،دين جهل

: فقال ،جهلإىل أبي  معه فجاء ،تاهأف اهلل، عبد بن مبحمد عليك: قالوا بلى،

 ألبي فقالوا فأعطاه، دراهمه فاخرج البيت فدخل ،نعم: قال ،حقه أعطه

 رجااًل معه رأيت بيده نفسي والذي: قال هذا، كل حممد من فرقت: جهل

 .بطين بها يبعج أن خلفت أعطه مل لو تلمع رابح معهم

 

   معجزاته ومن

 حرب بنت العوراء عني عن باحلجاب سرته

 ،والبيهقي ،حامتأبي  وابن ى،يعلأبو  أخرج): قال (8)الكربى اخلصائص

                                                           

 .087/ص0ج( 0)

 املصدر السابق.( 8)
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( 0)[وَتَبّ لَهَبٍ أَبِي يَدَا تَبَّتْ]نزلت ملا: قالت بكرأبي  بنت أمساء عن ،نعيم وأبو

 حجر ــ بالفتحــ  هرَف يدها ويف ،ولولة وهلا، حرب بنت ءالعورا أقبلت

 يا: قال ،بكرأبو  رآه فلما ،بكر وأب ومعه ،املسجد يف جالس والنيب

 وقرأ ،تراني لن إنها:  قال تراك، نأ أخاف وأنا ،أقبلت قد اهلل رسول

إِذَا] به فاعتصم قرآنًا لْنَا الْقُرآنَ قَرَأْتَ وَ يْنَ بَيْنَكَ جَعَ بَ  حِجَابًا بِاآلخِرَةِ يُؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ وَ

لْنَا] و (8)[مَّسْتُورًا لْفِهِمْ وَمِنْ سَدًّا أيديهِمْ بَيْنِ مِن وَجَعَ يْنَاهُمْ سَدًّا خَ  الَ فَهُمْ فَأَغْشَ

 بكر أبا يا: فقالت  اهلل رسول تر ومل بكرأبي  على ْتفوقَف (1)[يُبْصِرُونَ

 هجاك، ما البيت هذا ورب ،ال: قال ،نيهجا صاحبك نأ خربتُأ نيإ

 .(فولت

 وفيه ،ألفاظه بعض يف اختالف وفيه ،البيهقي احلديث أخرج: املؤلف قال

 فقال الشعر، ما يدري وما بشاعر صاحيب ما واهلل) :بكرأبي  قول زيادة

 وبينها بيين ُجعل، تراني لن ؟ فإنهاأحدًا عندي أترين :هلا قل :النيب

 .(أحدًا عندك أرى ما واهلل بي؟ أتهزأ: فقالت بكر، أبو فسأهلا ،حجاب

 وال ،واملعنى اللفظ يف اختالف مع ،نعيم وأبو ،شيبةأبي  ابن وأخرجه

  سرته كَلامَل نأ وفيه تراه، ال عنها حمجوبًا كان  أنه بينهم اختالف

 .تراه ومل جبناحه

 

 

 

                                                           

 .0املسد/( 0)

 .45االسراء/( 8)

 .1يس/( 1)
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   معجزاته ومن
  خمزوم بين عن حجبه تعاىل اهلل إن 

 شخصه يرون وال صوته يسمعون فكانوا ليقتلوه اصواتو ملا

 عن ،الصغري السّدي طريق من البيهقي أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

 أيديهِمْ بَيْنِ مِن وَجَعَلْنَا]:تعاىل قوله يف ،عباس ابن عن ،صاحلأبي  عن ،الكليب

 ارهمأبص ألبسنا: يقول ،فأغشيناهم ءغطا ،قريش كفار :قال ،يةاآل (8)[سَدًّا

 تواصوا خمزوم بين من ناسًا نأ وذلك فيؤذونه،  النيب يبصرون ال فهم

 قائم  النيب فبينا مغرية، بن والوليد جهل،أبو  منهم ،ليقتلوه  بالنيب

 الذي املكان أتى حتى فانطلق ليقتله الوليد إليه فأرسلوا ،قراءته مسعوا يصلي

 فاتوه ،بذلك فأعلمهم إليهم فانصرف ،يراه وال قراءته يسمع فجعل ،فيه يصلي

 الصوتإىل  فيذهبون ،قراءته مسعوا فيه يصلي هو الذي املكانإىل  انتهوا فلما

 فانصرفوا خلفهم، من أيضًا فيسمعونه إليه فيذهبون خلفهم من الصوت فإذا

 سَدًّا هِمْخَلْفِ وَمِنْ سَدًّا أيديهِمْ بَيْنِ مِن وَجَعَلْنَا]:تعاىل قوله فذلك سبياًل، إليه جيدوا ومل

 .يةاآل[ فَأَغْشَيْنَاهُمْ

 

  إيذاءه قصدوا الذين أبصار أعمى اهلل إن  معجزاته ومن

 العمى عنهم اهلل ذهبأف هلم دعا ثم

 ابن عن عكرمة طريق من ،نعيمأبو  أخرج) :قال (1)الكربى اخلصائص

                                                           

 .082/ص0ج( 0)

 .1يس/( 8)

 .082/ص0ج( 1)
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 ناس به تأذى حتى بالقراءة فيجهر املسجد يف يقرأ  النيب كان: قال ،عباس

 يْمُع هم وإذا أعناقهمإىل  جمموعة أيديهم وإذا ليأخذوه، قاموا حتى قريش، نم

 ما عّنا يرفع أن والرحم اهلل ننشدك: فقالوا  النيبإىل  فجاءوا يبصرون، ال

 وَالْقُرْآنِ ،يس] :فنزلت ،ذلك عنهم اهلل أذهب حتى  النيب فدعا ،فيه حنن

 .ياتاآل (0) [الْحَكِيمِ
 

  النيبإىل  قام رجاًل أن  معجزاته ومن
 يده اهلل يبسأف ليؤذيه 

 ،سليمان بن املعتمر طريق من نعيمأبو  أخرج): قال (8)الكربى اخلصائص

 نأ يريد فهر يده ويف  اهلل رسولإىل  قام خمزوم بين من رجاًل نأ أبيه عن

 ،احلجر على فيبست يده رفع ساجد وهو أتاه فلما ،  اهلل رسول به يرمي

 عن أجبنت :له فقالوا أصحابه،إىل  فرجع ،يده من الفهر إرسال يستطع فلم

،  ذلك من فعجبوا ،إرساله ستطيعأ ال يدي يف هذا ولكن ال،: قال الرجل؟

 .احلديث (...احلجر على يبست قد أصابعه فوجدوا

 

   معجزاته ومن

 به الغدر من متكن ما احلارث بن النظر ان

 الزبري بن عروة عن ،نعيم وأبو ،قديالوا أخرج): قال (1)الكربى اخلصائص

                                                           

 .8، 0يس/( 0)

 .082/ص0ج( 8)

 املصدر السابق.( 1)
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 رسول فخرج له، ويتعرض  اهلل رسول يؤذي احلارث بن النظر كان: قال

 احلجون ثنية سفلأ فبلغ ،شديد حر يف النهار نصف حاجته يريد يومًا  اهلل

 الساعة من أخلى بدًاأ أجده الفقال:  ،النضر فرآه حلاجته، ذهبإذا  يبعد وكان

 أبا يفلق منزلهإىل  مرعوبًا راجعًا انصرف ثم  اهلل رسول من فدنا فأغتاله،

 ،وحده وهو اغتاله نأ رجاء ًاحممد اتبعت: النضر قال ن؟أي من: فقال ،جهل

 أفواهها، فاحتة رأسي على بأنيابها تضرب ــ كبار سود حّيات أيــ  أساود فإذا

 .(سحره بعض هذا: جهلأبو  قال راجعًا، ووليت ،منها فذعرت
 

 عليه تواعدوا الذين على دعا نهأ  عجزاتهم ومن

 إيذائه من يتمكنوا فلم عليهم فغشى 

 من ،نعيم وأبو ،مندة وابن ،الطرباني أخرج) :قال (0)الكربى خلصائصا

 نيةُب يا: احلكم جدي لي قال: احلكم ابنة قالت: قال ،حبرت بن قيس طريق

 فجئنا، لنأخذه  هللا رسول على يومًا تواعدنا :هاتني بعيين رأيت ما أحدثك

 عقلنا فما ،علينا فغشي تفتت الإ تهامةب  جبل ىبق نهأ ظننا ما صوتًا فسمعنا إليه

 نهضنا جاء فلما أخرى، مرة له تواعدنا ثم ،أهلهإىل  ورجع ،صالته قضى حتى

 فو وبينه، بيننا فحاال باألخرى أحداهما التقت حتى واملروة الصفا فجاءت إليه

 .(فيه لنا وأذن اإلسالم اهلل رزقنا حتى ذلك نفعنا ما اهلل
 

 رجل أقوى مع يتصارع كان نهأ  معجزاته ومن

 بسهولة يصرعهم وكان ،وغريهم ،قريش من عصره يف كان 

: قال سحاق،إ ابن طريق من البيهقي أخرج): قال (8)الكربى اخلصائص

                                                           

 .081/ص0ج( 0)

 .081/ص0ج( 8)
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 :يزيد عبد بن لركانة قال  اهلل رسول نأ يسار بن إسحاق والدي حّدثين

 وكان ــ  اهلل رسول له فقال لفعلت، حق تقول ما أعلم لو :فقال ،أسلم

 نعم،: قال ؟حق ذلك نأ أتعلم ،صرعتك نإ أرأيت: ــ الناس أشد من ركانة

 ،اهلل رسول له فعاد، حممد يا عد :له فقال فصرعه،  اهلل رسول فقام

 مثل أر مل ،ساحر هذا :يقول وهو ركانة فانطلق األرض، على الثانية فأخذه

 .(األرضإىل  جنيب وضعت حني شيئًا نفسي من ملكت ما واهلل قط، هذا سحر

 آخر بلفظ  النيب مع ركانة مصارعة قضية البيهقي أخرج: املؤلف قال

 ــ الناس أشد من وكان ــ يزيد عبد بن ركانة عن): نصه وهذا تقدم، ما خيالف

 يف أيــ  رأى ما أول يف انرعاه ألبي طالب غنيمة يف  والنيب ناأ كنت: قال

 ؟أنت: له قلت ؟تصارعين نأ لك: يوم ذات لي قال إذ ــ  رسالته أول

 فصرعين فصارعته، ،الغنم من شاة على: قال ماذا؟ على: فقلت ،ناأ: قال

 فصارعته ،نعم :قلت ؟الثانية يف لك هل: لي قال ثم شاة، مين فأخذ

؟ لك ما: فقال ؟إنسان يراني هل التفت فجعلت ،شاة مين فأخذ فصرعين،

 فقال ،أشدهم من قومي يف وأنا ،علّي نوفيجرتؤ الرعاة بعض يراني ال :قلت

 فصرعين فصارعته نعم،: فقلت ؟شاة ولك الثالث الصراع يف لك هل: لي

إىل  رجعأ نىأ: قلت ؟لك ما: لي فقال ،حزينًا كئيبًا فقدمت ،شاة مين وأخذ

 قريش شدأ أني أظن كنت إني الثانيةو غنمه، من ثالثًا أعطيت وقد يزيد عبد

 فاني الغنم يف قولك أما: فقال ثالث، بعد ،ال: فقلت ؟ الرابعة يف لك هل: فقال

 اهلل هداني مما فكان ،فأسلمت فأتيته أمره، ظهر أن يلبث فلم علّي فرّد ،إليك أردها

 (.احلديث)(. وجل عز

 وفيه ،آخر بلفظ ركانة قصة ،نعيم وأبو ،البيهقي أخرج: املؤلف قال
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 ومن ،هاشم بين من كان ركانة نأ أيضًا احلديث من ويظهر ،كثرية زيادات

 (0)الكربى اخلصائص يف أخرجه كما احلديث نص وإليك فتكهم،أو الناس شدأ

 بين من رجل كان: قال إمامة،أبي  عن ،نعيم وأبو ،البيهقي أخرج): قال

 وكان ،مشركًا وكان فتكهم،أو ،الناس شدأ من وكان ركانة، له قالُي هاشم

 لَبِق وتوجه يوم ذات  اهلل نيب رجخف ،أضم له يقال واد يف له غنمًا يرعى

  النيب مع وليس ركانة فلقيه ــ ركانة فيه كان الذي :ــ أي  الوادي ذلك

 ،والعزى ،الاّلت آهلتنا تشتم الذي أنت ،حممد يا: فقال ة،ركان إليه فقام أحد

 الكالم كلمتك ما وبينك بيين رحم ولوال كيم،احل العزيز هلكإإىل  وتدعو

 وسأعرض اليوم، مين ينجيك احلكيم العزيز إهلك ادع ولكن أقتلك، حتى

 وأنا علّي، يعينك احلكيم العزيز إهلك وتدعو صارعكأ نأ لك هل مرًاأ عليك

 ،ختتارها هذه غنمي من عشر فلك صرعتين أنت نإف ،والعزى الالت أدعو

 العزيز هلهإ  اهلل نيب فدعا ،شئت نإ نعم:  اهلل نيب ذلك عند فقال

 اليوم يعّنأ: قال ،والعزى الالت ركانة ودعا ركانة، على يعينه نأ احلكيم

 فلست، قم: ركانة فقال صدره، على وجلس  النيب فأخذه حممد، على

 الالت وخذلين احلكيم، العزيز إهلك ُهلَعَف إمنا ،هذا بي فعلت الذي أنت

 صرعتين أنت نإف عد: ركانة قال ثم قبلك، جنيب قط حدأ عوض ما والعزى،

 منهما واحد كل ودعا ،الثانية  اهلل نيب فأخذه ختتارها، أخرى عشرة فلك

: ركانة له فقال كبده، على فجلس  النيب فصرعه مرة، أول فعال كما إهله

 ينوخذل احلكيم، العزيز كإهُل ُهَلَعَف إمنا ،هذا بي فعلت الذي أنت فلست قم

                                                           

 .081/ص0ج( 0)
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 أنت نإف ،عد: ركانة قال ثم قبلك، قط حدأ جنيب وضع ما والعزى، الالت

 فقال الثالثة،  اهلل نيب فصرعه فأخذه ختتارها، أخرى عشرة فلك صرعتين

 احلكيم، العزيز إهلك فعله وإمنا هذا بي فعلت الذي أنت لست: ركانة له

 له فقال فاخرتها، غنمي من شاة ثالثني فدونك والعزى، الالت وخذلين

 نأ بك وأنفس ،ركانة يا لإلسالم دعوكأ ولكين ذلك أريد ما: النيب

 ،آية تريين نأ إال ،ال: ركانة له فقال. َتسَلم ُتسِلم نإ نكإ النار،إىل  تصري

إىل  لتجيبين آية فأريتك ربي دعوت أنا نإ شهيد عليك اهلل:  النيب له فقال

 ،وقضبان فروع ذات مسر ةشجر  منه وقريب نعم،: قال ؟إليه دعوتك ما

 باثنني فانشقت ،تعاىل اهلل بإذن أقبلي: هلا فقال  اهلل نيب إليها فأشار

 رسول يدي بني كانت حتى ،وفروعها ،وقضبانها شقها نصف على فأقبلت

 له فقال فلرتجع، فمرها عظيمًا أريتين: ركانة له فقال ركانة، وبني  اهلل

 دعوكأ ماإىل  جتيبين تَعورَج ربي عوتد لئن شهيد اهلل عليك : اهلل نيب

 له فقال لشقها، التأمت حتى وفروعها، بقضبانها فرجعت نعم،: قال ؟إليه

 عظيمًا، رأيت أكون نأ إال بي ما: ركانة له فقال ،تسلم أسلم : النيب

 دخل لرعب جئتك إمنا إني صبيانهم و املدينةأهل  نساء ثِدحَُّت أن رأيت ولكين

 قط جنيب يضع مل أنه وصبيانهم املدينة نساء علمت قد كينول منك، قليب يف

 فاخرت دونك ولكن نهارًا، وال ،لياًل قط ساعة رعب قليب يدخل ومل ،حدأ

 ،تسلم نأ أبيت إذ كنمغإىل  حاجة لي ليس : النيب له فقال غنمك،

 (.احلديث) .(راجعًا  اهلل نيب فانطلق
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   معجزاته ومن
 بهما فبصر حملهما إىل قتادة عيين رد أن

أبي  بن اهلل عبد طريق من نعيمأبو  أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

 ُأصيبت: قال النعمان بن قتادة خيهأ عن ،اخلدري سعيدأبي  عن ،صعصعة

 فأعادهما  النيب بهما فأتيت ،وجنيت على فسقطتا ،بدر يوم ياعين

 .(تربقان فعادتا فيهما وبزق ،مكانهما

 النعمان بن قتادة عني نأ فيه آخر حديثًا احلديث اهذ قبل خرج: املؤلف قال

 رسول فسألوا ،يقطعوها نأ فأرادوا ،وجنته على حدقته فسالت ،بدر يوم ُأصيبت

 .ُأصيبت عينيه آية يدري ال فكان براحته حدقته فغمز ،به فدعا ،ال: فقال اهلل
 

   معجزاته ومن

 به فحارب أصحابه ألحد سيفًا العود صّير أن

 ،احلجيب عثمان بن عمر عن ،الواقدي أخرج) :قال( 8)الكربى اخلصائص

 بدر، يوم سيفي انقطع: قال حمصن بن عكاشة كان: قالت ،عمته عن ،أبيه عن

 هزم حتى به وقاتلت طويل، بيضأ سيف هو فإذا عودًا  اهلل رسول فأعطاني

 .(عساكر وابن ،البيهقي وأخرجه): قال (.هلك حتى عنده يزل فلم املشركني، اهلل

 بن داود عن ،الليثي زيد بن أسامة حّدثين :الواقدي قال) :أيضًا وفيه

 بن سلمة سيف انكسر: قالوا عدة، شهلاأل عبد بين من رجال عن ،احلصني

                                                           

 .815/ص0ج( 0)

 .815/ص0ج( 8)
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  اهلل رسول فأعطاه ،معه سالح ال عزلأ فبقي ،بدر يوم حريش بن سلمأ

 ،جيد سيف هو فإذا ،اضرب :فقال( 0)طاب ابن عراجني من يده يف كان قضيبًا

 .(البيهقي أخرجه): قال (.عبيدأبي  جسر يوم لِتُق حتى عنده يزل فلم

 

   معجزاته ومن

 الليثي أشيم بن قباث ضمري عن إخباره

 أبيه عن، سلمان بن بانأ عن الطرباني أخرج): قال (8)الكربى اخلصائص

: فقالوا توهأ بالعر من رجااًل نأ الليثي شيمأ بن قباث إسالم كان: قال سلمان

 فلما ، اهلل رسول تىأ حتى قباث فقام ،ديننا غريإىل  يدعو خرج احممد نإ

 له فقال ــ حزينًا مهتمًا سكت :ــ أي فأوجم ،قباث يا اجلس: له قال عليه دخل

 حممدًا ردت بأكمتها قريش نساء خرجت لو :القائل أنت:  اهلل رسول

 به تزمزمت وال لساني، به حترك ما باحلق بعثك والذي: قباث فقال ؟وأصحابه

 اله ال ان شهدأ نفسي، يف هجس شيء إال هو وما ،حدأ مين مسعه وما ي،اشفت

 .(احلق به جئت ما نأو ،اهلل رسول حممدًا ان شهدأو له، شريك ال وحده اهلل الإ

 

  عمريًا إخباره  معجزاته ومن

  النيب قتل وهو أمية بن صفوان مع به اشرتط ما على

 عن ،نعيم وأبو ،والطرباني ،البيهقي أخرج): قال (1)الكربى صائصاخل

                                                           

 (.صائصاخل هامش عن)النخل من نوع طاب ابن( 0)

 .812/ص0ج( 8)

 املصدر نفسه.( 1)
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 قبلأ مكةإىل  املشركني وفد رجع ملا :قاال الزبري بن عروة وعن ،عقبة بن موسى

: صفوان فقال ر،ْجاحِل يف أمية بن صفوانإىل  جلس حتى اجلمحي وهب بن عمري

 َدين ولوال ،بعدهم خري العيش يف ما واهلل جلأ: قال ،بدر قتلى بعد العيش قبح

 نإ ،فقتلته حممدإىل  لرحلت ،شيئًا هلم دعأ ال وعيال ،قضاًء له أجد ال عليَّ

 ،األسري هذا ابين على تْمقِد أقول: بها، عتلأ علة عنده لي نإ من عيين مألت

 يسعين ال النفقة يف عيالي أسوة وعيالك دينك علّي: وقال بقوله صفوان ففرح

 وقال وسم، فصقل عمري بسيف وأمر وجّهزه صفوان فحمله عنهم، ويعجز شيء

 املسجد بباب فنزل ،املدينة قدم حتى عمري فاقبل امًا،أي أكتمين :لصفوان عمري

 فقال ،اخلطاب بن وعمر هو فدخل  اهلل رسولإىل  فعمد السيف خذأو

 على قدمت :قال ؟عمري يا أقدمك ما: قال ثم ،تأخر :لعمر  اهلل رسول

: قال ،أسريي يف الإ قدمت ما: قال ؟قدمكأ ما أصدقين: لقا عندكم، أسريي

 له؟ شرطت ماذا: وقال ،عمري ففزع ؟رْجاحِل يف أمية بن لصفوان شرطت فماذا

 وبني بينك حائل واهلل ،دينك ويقضي ،بنيك يعول نأ على بقتلي له حتملت: قال

 فوانص وبني بيين كان احلديث هذا نإ اهلل، رسول انك شهدأ: عمري قال ،ذلك

 ،ورسوله باهلل فيمنت به، اهلل فأخربك ،وغريه غريي حدأ عليه يطلع مل رْجاحِل يف

 .(كثري بشر يده على سلمأف اإلسالمإىل  فدعا مكةإىل  رجع ثم
 

 وأمرت مااًل دفنت بأنك العباس عمه إخبار  معجزاته ومن

 وقثم ،اهلل وعبد ،الفضلإىل  تعطيه نأ الفضل أم 

 ،الزهري عن والبيهقي ،إسحاق ابن أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

                                                           

 .817/ص0ج( 0)
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 وطلب أسر ملا  اهلل لرسول قال ــ  النيب عمــ  العباس نأ ومجاعة

 ،أنت دفنته الذي املال فأين: قال به، فديأ ما عندي ما :الفداء منه النيب

 وعبد،  الفضل لبين املال فهذا سفري يف أصبت نإ: هلا فقلت ،الفضل مأو

 الشيء هذا نإ واهلل ،اهلل رسول نكأ ألعلم نيإ واهلل: العباس قالف .وقثم ،اهلل

 .(الفضل مأ وغري ،غريي حدأ علمه ما

 

  معجزاته ومن
 جبدة تركه الذي باملال احلارث بن نوفل إخباره 

 بن اهلل عبد عن والبيهقي ،سعد ابن أخرج) :قال(0)الكربى اخلصائص

 فِدا : اهلل رسول له قال ،ببدر ارثاحل بن نوفل سرأ ملا: قال نوفل بن احلارث

 من نفسك فِدا : قال نفسي، به فديأ شيء لي ما: قال ،نوفل يا نفسك

 .بها نفسه ففدى اهلل، رسول نكأ شهدأ: قال .جبدة الذي مالك
 

 مجاعة مصارع تعيني  معجزاته ومن

 بها أخرب اليت مبصارعهم فقتلوا ،قريش رؤساء من

 أنس عن ،والبيهقي ،داود وأبو ،مسلم أخرج): قال (8)الكربى اخلصائص

 يده ووضع ــ غدًا تعاىل اهلل شاء نإ فالن مصرع هذا: بدر ليلة قال  النيب نأ

 على يده ووضع ــ غدًا تعاىل اهلل شاء نإ فالن مصرع وهذا ــ األرض على

  ــ األرض على يده ووضع ــ غدًا تعاىل اهلل شاء نإ فالن مصرع وهذا ــ األرض

                                                           

 .817/ص0ج (0)

 .011/ص0ج( 8)
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 يف لقواأ ثم عليها يصرعون جعلوا احلدود، تلك خطأواأ ما باحلق بعثه الذي فو

 هل ،فالن ابن فالن يا و ،فالن ابن فالن يا: فقال  النيب وجاء القليب،

 يا: قالوا ،حقًا ربي وعدني ما وجدت فاني حقًا؟ ربكم وعدكم ما وجدمت

 ال ولكنهم منهم أمسعب نتمأ ما: فقال فيها؟ أرواح ال جسادًاأ أتكلم اهلل رسول

 .(علّي يردوا نأ يستطيعون

 

 احلصباء رمى ملا  معجزاته ومن

 الرتاب ذلك من عينيه مألت إال حدأ املشركني من يبق مل

 موسى طريق من ،نعيم وأبو ،البيهقي أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

 كفه ملئ  اهلل رسول أخذ: قاال عروة طريق ومن شهاب، ابن عن عقبة بنا

 شأنها، عظيمًا احلصباء تلك اهلل فجعل ،املشركني وجوه بها فرمى احلصباء من

 منكبًا منهم رجل كل النفر وجيدون عينيه، مألت الإ رجاًل املشركني من ترتك مل

 مسعود ابن ووجد عينيه، من ينزعه الرتاب يعاجل يتوجه نأي يدري ال وجهه على

 سيفه واضعًا ،احلديد يف مقنعًا ،ريكث غري املعركة وبني بينه مصروعًا جهل أبا

 ينظر منكب وهو، عضوًا منه حيرك نأ يستطيع وال جرح، به ليس فخذيه على

 ،جراح به ليس هو فإذا سلبه، ثم رأسه فوضع قفاه يف فضربه ،األرضإىل 

 بذلك خربأف ،السياط آثار كهيئة وكتفيه يديه ويف ،خدرًا عنقه يف وأبصر

 .(الئكةامل ضرب ذلك: فقال النيب
 

  

                                                           

 .811/ص0ج( 0)
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   معجزاته ومن

 قتله يف ائتمروا أنهم النضري بين إخباره

 موسى طريق من ،نعيم وأبو ،البيهقي أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

إىل   النيب خرج: قاال ،الزبري بن عروة طريق ومن الزهري عن ،عقبة بنا

 حتى اسمالق أبا يا اجلس: فقالوا الكالبيني، عقل يف يستعينهم النضري بين

 ان ينتظرون جدار ظل يف أصحابه من معه ومن فجلس ،حباجتك وترجع ،تطعم

 :فقالوا  اهلل رسول بقتل ائتمروا معهم الشيطان خلوا فلما ،أمرهم يصلحوا

 الذي البيت فوق ظهرت شئتم نإ: منهم رجل فقال اآلن، منه قربأ دواجت لن

 عن به ائتمروا مبا فأخربه ليهإ اهلل وأوحى فقتلته، حجرًا عليه فدليت ،حتته هو

 عَلَيْكُمْ اللّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أيها يَا] القرآن ونزل ،أصحابه ورجع فقام شأنه،

 ان أمرهم خيانتهم على اهلل أظهره فلما ،يةاآل (8)[أيديهُمْ إليكمْ يَبْسُطُواْ أَن قَوْمٌ هَمَّ إذ

 ،بإخوانهم يراد ما نواملنافق مسع فلما وا،ؤشا حيثإىل  ديارهم من خيرجوا

 ،ومماتنا حميانا ،معكم ّناإ :هلم فقالوا إليهم أرسلوا الكتاب، أهل من وأولياؤهم

 بأمان وثقوا فلما عنكم، نتخلف لن ُأخرجتم نإو النصر، علينا فلكم قوتلتم نإ

  النيب فنادوا ،الظهور الشيطان ومّناهم ،غرتهم عظمت املنافقني

 ، اهلل رسول فحاصرهم لنقاتلنك، قاتلتنا نإو ،خنرج ال واهلل اّنا: بهوأصحا

 فلم ،املنافقني وأيدي أيديهم اهلل وكف ،وحرقها ،خنلهم وقطع ،دورهم وهدم

 سألوا املنافقني من يئسوا فلما الرعب، الفريقني قلوب يف اهلل وألقى ينصروهم،

                                                           

 .800/ص0ج( 0)

 .00املائدة/( 8)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

116 

، جيليهم نأ على اضاهمفقــ  ذلك قبل عليهم عرض كان الذي ــ اهلل رسول

 .(السالح الإ اإلبل أقلت ما وهلم

 رواية ويف) :وقال مجاعة عن القضية الدين جالل أخرج: املؤلف قال

 جاءه حتى أيديهم عنها اهلل مسكأف ،عليه ليطرحوها عظيمة رحيإىل  واؤفجا

 .(يةاآل نزلتو ،ّمَث من فأقامه جربائيل

 

 فلم مكان كل من تأتيه والنبال ةاملعرك وسط يف كان انه  معجزاته ومن

 يره فلم عينه اهلل فأعمى قتله قصد من نبجب كان نهأو ،شيء منها يصبه

 جبري بن نافع عن ،والبيهقي ،الواقدي أخرج): قال( 0)الكربى اخلصائص

 تأتي النبلإىل  فنظرت حدًاُأ شهدت: يقول املهاجرين من رجاًل مسعت: قال

 ولقد عنه، اهلل يصرف ذلك كل وسطها يف  اهلل ورسول ناحية كلمن 

 نإ جنوت فال ،حممد على دلوني: ُأحد يوم يقول شهاب بن اهلل عبد رأيت

 ،صفوان ذلك يف فعاتبه جاوزه ثم ،حدأ معه ما جنبهإىل   اهلل رسول جتاوز

 .(رأيته ما واهلل: فقال
 

  معجزاته ومن
 غدره يريد العرب من رجاًل نأ أصحابه إخباره

: قالوا عونأبي  بن الواحد عبد عن بسنده أخرج (8)لكربىا اخلصائص

 حممدًا يغتال من جدأ ما: مبكة قريش من لنفر قال قد حرب بن سفيانأبو  كان)

                                                           

 .802/ص0ج( 0)

 .888/ص0ج( 8)
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 أنت نإ: فقال ،العرب من رجل تاهأف رنا،أث فيدرك األسواق يف ميشي نهإف

 مثل خنجر ومعي( 0)خرِّيت طريقل هاديًا نيإف غتالهأ حتى إليه خرجت قويتين

 أمرك، اطو: وقال ،ونفقة ،بعريًا فأعطاه صاحبنا، أنت: قال النسر، خافية

 ،حدأ به يعلم ال :العربي قال حممد،إىل  فينميه حدأ هذا يسمع نأ آمن ال نيإف

 ثم ،سادسة صبح احلرة ظهر وصبح مخسًا، فسار راحلته على لياًل فخرج

 يريد الرجل هذا نإ :ألصحابه قال رآه فلما ، اهلل رسول على فدخل قبلأ

 ؟أقدمك وما أنت ما أصدقين: له قال ثم يريد، ما وبني بينه حائل واهلل غدرًا،

 ،به هممت ما على طلعتأ فقد كذبتين نإو الصدق، نفعك صدقتين نإف

 قد: فقال له، جعل وما سفيانأبي  خبرب فأخربه ،آمن فأنت: قال ن؟فيِم: قال

 تشهد: قال هو؟ وما: قال ،كذل من لك وخري شئت، حيث فاذهب أمنتك

 فرقأ كنت ما واهلل: قال ثم فأسلم، ،اهلل رسول نيإو ،اهلل إال اله ال نأ

 اطلعَت ثم ،نفسي وضعفت ،عقلي فذهب رأيتك نأ إال هو ما اهلل فو الرجال،

 ،ممنوع اّنك فعرفت حد،أ يعلمه ومل الركبان به سبقت مما به هممُت ما على

 .(حق على نكأو
 

 له األشياء انقياد  تهمعجزا ومن

 جابر عن نعيم وأبو ،والبيهقي ،مسلم أخرج): قال( 8)الكربى اخلصائص

 واديًا نزلنا حتى الرقاع ذات غزوة يف  اهلل رسول مع سرنا: قال اهلل عبد بن

 من داوةأب واتبعته ،حاجته يقضي  اهلل رسول فذهب ،ــ واسع :ــ أي أفيح

 رسول فانطلق الوادي بشاطئ شجرتان وإذا به، يسترت شيئًا ير فلم فنظر ماء،

                                                           

 (.ةيانه) املفازة يف املتفرقة السبل خبفيات املاهر: اخلريت( 0)

 .885/ص0ج( 8)
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 ،اهلل بإذن انقادي: وقال أغصانها، من بغصن خذأف أحداهماإىل   اهلل

 الذي ــ اخلشاش يف نفهأ جعل الذي ــ أي  املخشوش كالبعري معه فانقادت

 :فقال ،أغصانها من بغصن فأخذ األخرى الشجرة أتى حتى قائده يصانع

 مين فحانت نفسي حدثأ فجلست: جابر قال فالتأمتا، ،اهلل بإذن علّي انقادي

 ،افرتقتا قد الشجرتان وإذا ،مقبل  اهلل برسولأنا  فإذا ــ نظرة :ــ أي لفتة

 فقال وقفة وقف  اهلل رسول فرأيت ساق، على منهما واحدة كل فقامت

 رأيت هل جابر يا: قال لّيإ انتهى فلما قبلأ ثم ،ومشااًل ميينًا هكذا برأسه

 .اهلل رسول يا نعم: قلت ؟مقامي
 

   معجزاته ومن
 أصحابه منه استقوا حتى أصابعه بني من املاء فوران

 ضمن يف ،نعيم وأبو ،والبيهقي ،مسلم أخرج): قال (0) الكربى اخلصائص

 : اهلل رسول قال: جابر قال له، الشجر انقياد فيه ذكر الذي املتقدم احلديث
 ما اهلل رسول يا: قلت ؟وضوء أال ...وضوء الأ: فقلت ،بوضوء ناد جابر يا

 املاء  اهلل لرسول يّبرد األنصار من رجل وكان قطرة، من الركب يف وجدت

 فانطلقت ،شيء من شجابهأ يف هل فانظر األنصاري فالنإىل  انطلق: لي فقال

 لشربه أفرغه إني لو منها شجب عزالء يف قطرة إال فيها أجد فلم فيها فنظرت إليه

 به فأتيته ،به فأتيين اذهب :قال ثم فأخربته،  اهلل رسول فأتيت ،سهياب

 :فقال ،عطانيهأ ثم بيده ويغمزه هو ما دريأ ال بشيء يتكلم فجعل بيده فأخذه

 ،يديه بني فوضعت حتمل بها فأتيت الركب جفنة يا: فقلت ،جبفنة ناد جابر يا

 وضعها ثم أصابعه بني قوفّر اجلفنة يف فبسطها هكذا بيده  اهلل رسول فقال

                                                           

 .885/ص0ج( 0)
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 عليه، فصببت ،اهلل بسم: وقل علّي فصّب جابر يا خذ: وقال ،اجلفنة قعر يف

 ودارت، اجلفنة ففارت ،أصابعه بني من يفور املاء فرأيت اهلل، بسم: وقلت

 فاستقوا ،الناس فأتى ،مباء حاجة له كانت من ناد جابر يا: فقال ،امتألت حتى

 .ىمأل وهي اجلفنة من يده  اهلل رسول ورفع ،رووا حتى

 ان اهلل عسى: فقال اجلوع،  اهلل رسولإىل  الناس وشكا: قال

 ،فشوينا النار شقها على فأورينا دابة فألقى البحر سيف فأتينا، يطعمكم

 عّد حتى ،وفالن ،وفالن ،ناأ فدخلت: جابر قال ،وشبعنا وأكلنا، ،وطبخنا

 ناخذأو خرجنا حتى حدأ يرانا ما ــ املستدير عظمها :ــ أي عينها حجاج يف مخسة

 يف مجل وأعظم الركب يف رجل بأعظم دعونا ثم فقوسناه أضالعها من ضلعًا

  .(رأسه يطأطئ ما حتته فدخل الركب
 

   معجزاته ومن

 اجلمل إليه اشتكى مبا معرفته

 ،يرقل مجل قبلأ ،احلرة مبهبط كّنا: جابر قال: )(0)الكربى اخلصائص

 يزعم ،سيده على يينديستع اجلمل هذا ؟اجلمل هذا قال ما أتدرون: فقال

 صاحبهإىل  جابر يا اذهب ينحره، ان أراد نهأو سنني، منذ عليه حيرث كان انه

 ــ أي معنقًا يديه بني فخرج ،عليه سيدلك نهإ: قال عرفه،أ ال: فقلت ،به تأف

 .(به فجئت صاحبه على بّي وقف حتى ــ مسرعًا

 به فجئت) :آخرها ويف ،القضية (8)سريته يف احلليب أخرج: املؤلف قال

                                                           

 .886/ص0ج( 0)

 .821/ص8ج( 8)
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 ،حّن مجل شأن يف أخرى قضية أخرج وفيه(، اجلمل شأن يف  فكلمه

 .عيناه وذرفت

 من لرجل حائطًا دخل  النيب نأ جعفر بن اهلل عبد عن روي): قال

  النيب تاهأف ،عيناه وذرفت ،حّن  النيب رأى فلما مجل، فإذا األنصار

 األنصار من فتى فجاء ؟اجلمل هذا رّب من: قال ثم ،فسكن ،عليه فمسح

 اليت البهيمة هذه يف وجّل عّز اهلل تتقي الأ: له فقال اهلل، رسول يا لي هذا: فقال

 .(بهذِيوُت ،جتيعه انك الّي شكا نهإف ؟إياها اهلل ملكك

 

 أصحابه من مجاعة إشباع  كراماته ومن

 بالربكة عليه دعا قليل طعام من

 (0)(املناقب) كتابه يف احلنفي أمحد بن املوفق خوارزم خطباء خطبأ خّرج

 سعدأبي  بنا حممد بن أمحد سعيدأبو  خربنيأ ،هذا ئمةاأل مهذب أنبأني): قال

 الكوسج، جعفر بن أمحد بن حممد املظفرأبو  خربنيأ صبهاني،األ ثم البغدادي

 أمحد احلسنبو أ حّدثين البغدادي، سليمان بن حممد بن احلسن عليأبو  خربنيأ

 الرمدي، إمساعيل بن حممد إمساعيلأبو  حدثين العبدي، أبان بن عمر بنا

 بن حممد عن، هليعة ابن حّدثين قال، صاحل بن اهلل عبد صاحلأبو  حّدثين

 لرسول األنصار من امرأة صنعت: قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن ،املنكدر

 يدي بني متِدفُق ،بختهافط ،دجاجة له وذحبت أرغفة، أربعة  اهلل

إىل  يديه  اهلل رسول رفع ثم فجلسا، ،وعمر ،بكرأبو  فدخل ،النيب

 أنت حتبه ولرسولك، لك حمبًا رابعًا رجاًل إلينا سق اللهم: قال ثم السماء

                                                           

 هـ. 0111طبعة تربيز سنة  46ص( 0)
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 اللهم : اهلل رسول قال ثم ،فيه لنا وبارك طعامنا، يف فيشركنا ورسولك،

 نأ من وشكأب كان فما: قال ، بابي طالعلي بن  ،وصهري ،أخي اجعله

 سرني الذي هلل احلمد: وقال  اهلل رسول فكّبر علي بن أبي طالب، طلع

 الباب يف ترون هل انظروا  : اهلل رسول قال ثم ،احلسن أبا يا بقدومك

 فجلسنا عليه فدخلنا النيب بنا فأمر ،مسعود وابن أنا، وكنت: جابر قال ؟أحدًا

 من عليها فرق ثم ،بيده فكّسرها األرغفة بتلك  اهلل رسول دعا ثم معه،

هل أل فضلة وبقيت ،شبعا متألنا حتى مجيعًا فأكلنا بالربكة ودعا الدجاجة، تلك

 .(فيه حنن الذي البيت
 

   معجزاته ومن

 قليل بشيء كثرية مجاعة إشباع

 بيض من بيضات بثالث  له جيء نهأ روي): قال (0)احللبية السرية

: جابر قال ،البيضات هذه فاعمل جابر يا دونك: جلابر فقال ،النعام

 فجعل ،جند فلم خبزًا نطلب فجعلنا قصعة، يف بهن جئت ثم ،فعملتهن

 ،شبعوا حتى خبز بغري البيض ذلك من يأكلون وأصحابه  اهلل رسول

 .(هو كما القصعة يف والبيض

 :وقال (8)الكربى اخلصائص يف القضية السيوطي أخرج: املؤلف قال

 رسول أراد ملا: قال ،اهلل عبد بن جابر عن ،نعيم وأبو ،الواقدي أخرجه)

 :ــ أي أداحي بيضات بثالث احلارثي زيد بن علبة جاء الرقاع ذات غزوة اهلل

                                                           

 .821/ص8ج( 0)

 .886/ص0ج( 8)
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 يف البيضات هذه وجدت ،اهلل رسول يا: فقال ــ النعامة بيض موضع من

 جئت ثم ،نفعملته ،البيضات هذه فاعمل جابر يا دونك: فقال نّعام، مفحص

 وأصحابه  اهلل رسول فجعل أجده فال ،خبزًا طلبأ فجعلت قصعةإىل  بهن

 القصعة يف والبيض ،حاجتهإىل  انتهى حتى خبز بغري البيض ذلك من يأكلون

 .(مربدين ــ رجعنا :ــ أي رحلنا ثم أصحابه عامة منه فأكل قام ثم هو، كما
 

  

  معجزاته ومن 

 ثالثًاأو  ،نسمتني يشبع طعام من نسمة ألف شبعأ نهأ

 اخلندق رِفُح ملا: قال جابر عن الشيخان أخرج): قال( 0)الكربى اخلصائص

 شيء؟ عندك هل :فقلت امرأتيإىل  فانكفئت ،شديدًا مخصًا  النيب رأيت

 من صاع فيه جرابًا ّيإل فأخرجت شديدًا، مخصًا  اهلل رسولب رأيت نيإف

 رسولإىل  وليت ثم ،الشعري وطحنت ،فذحبتها( 8)داجن بهيمة ولنا ،شعري

 من صاعًا وطحّنا لنا بهيمة ذحبنا ،اهلل رسول يا: فقلت فساررته، فجئته  اهلل

 قد جابرًا نإ ،اخلندق أهل يا:  النيب فصاح معك، ونفر ،أنت فتعال شعري

 تنزلن ال : اهلل رسول فقال ،بكم فحيهال ــ ضيافة :ــ أي سورًا صنع

 يقدم  اهلل رسول وجاء فجئت ،أجيء حتى ،عجينكم ختبزن وال ،برمتكم

 ،فبصق برمتناإىل  عمد ثم ،وبارك ،فيه فبصق عجينًا له فأخرجت الناس،

 نإو ،واحنرفوا تركوه حتى ألف وهم أكلوا لقد ،باهلل قسمأف: جابر قال .وبارك

 .(هو كما ليخبز عجيننا نإو هي كما ــ تفور :ــ أي لتغط برمتنا

                                                           

 .887/ص0ج( 0)

 .به وتستأنس البيت تألف أي: داجن بهيمة( 8)
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 واحد، واملعنى خمتلفة بألفاظ القضية هذه احلديث علماء رجأخ: املؤلف قال

 نذوق ال أيام ثالثة ولبثنا ،حبجر معصوب وبطنه اخلندق حفر يف النيب قام): قال

 وقال ،احلالة تلك منه رأى ملا  النيبإىل  جابر جاء ذلك فعند ذواقًا،

 حال من رأى مبا امرأته خربأو منزلهإىل  فجاء ،املنزلإىل  لي يذنا: له

 :له فقال  النيبإىل  وجاء عناقًا، وذبح ،الشعري من شيئًا فصنع ،النيب

 فذكرت ؟هو كم: قال رجالن،أو  ،ورجل ،اهلل رسول يا أنت فقم لي، طعيم

: هلم وقال ،واألنصار املهاجرين مع  النيب فجاء ،طيب كثري: قال ،له

 وبقي ،شبعوا حتى عهممجي فأكلوا ــ، تزدمحوا :ــ أي تضاغطوا وال ،ادخلوا

 .(0)الكربى اخلصائص من باملعنى نقاًل انتهى (.بقية

 

  معجزاته ومن
 واحدة ركوة من رجل ومخسمائة ألف إرواء 

 عطش: قال اهلل عبد بن جابر عن البخاري أخرج): قال( 8)الكربى اخلصائص

 لىع قبلأ ثم ،منها فتوضأ ركوة يديه بني  اهلل ورسول ،احلديبية يوم الناس

 ،ركوتك يف ما إال ونشرب به نتوضأ ماء عندنا ليس: قالوا ؟لكم ما: فقال الناس

 ،العيون كأمثال أصابعه بني من يفوراملاء  فجعل الركوة يف يده  النيب فوضع

 لكفانا، ألف مائة كنا لو: قال يومئذ؟ كنتم كم: جلابر( 1)فقلت ،ناأوتوض ،فشربنا

 .(جابر عن طرق له): طيالسيو قال ثم (.مائة عشرة مخس كنا

 

                                                           

 .887/ص0ج( 0)

 .845/ص0ج( 8)

 (.اخلصائص هامش عن) اجلعدأبي  بن سامل: القائل( 1)
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 أصحابه إطعام  معجزاته ومن

 منها جربانهم وملئوا ،شبعوا حتى قليل بطعام مائة عشر أربعة وهم 

 خرجنا :قال كوعاأل بن سلمة عن مسلم أخرج): قال (0)الكربى اخلصائص

 ظهرنا، بعض ننحر نأ هممنا حتى دَهَج فأصابنا ،غزوة يف  اهلل رسول مع

 على القوم زاد فاجتمع ،نطعًا له فبسطنا ،مزاودنا فجمعنا ، اهلل نيب فأمرنا

 ،مائة عشر أربع وحنن ،العنز كربضة فحزرته ،هو كم ألحزر فتطاولت ،النطع

 من هل:  اهلل رسول قال ثم ،جرباننا حشونا ثم ،مجيعًا شبعنا حتى فأكلنا

 ندغفقه كلنا افتوضأن قدح يف ، فأفرغها(8)نطفة فيها له دواةأب رجل فجاء ؟وضوء

 .(مائة عشر أربعةــ  وضوئنا يف كثريًا ماءًا صببنا :ــ أي دغفقة

 

 رئالب ماء فوران  معجزاته ومن

 فيه ماء من به مج ما بربكة شفريها على استوى حتى 

 ناجية كان: قال ،الواقدي عن ،نعيمأبو  أخرج): قال (1)اخلصائص الكربى

 خرجأف ،املاء قلة إليه يكُش نيح  اهلل رسول دعاني: يقول األعجم نب

 ،فاه مضمض ثم ،فتوضأ ،البئر ماء من بدلو ودعا ،الّي فدفعه كنانته من سهمًا

 بالسهم، ماءها وانزح البئر يف فصّبها بالدلو نزلأ: قال ثم ،الدلو يف مج ثم

 يفور كما ففارت ،يغمرني حتى أخرج كدت ما باحلق بعثه فوالذي ففعلت،

 من نهلوا حتى جانبيهما من يغرفون ،بشفريها وىواست طمت حتى القدر

                                                           

 .845/ص0ج( 0)

 .قليل ماء أي: نطفة( 8)

 .844/ص0ج( 1)
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 جييش والذي املاءإىل  ينظرون املنافقني من نفر يومئذ املاء وعلى ،آخرهم

 (.احلديث) (.بالرواء

 

 خيرب أهل حصون من حصنًا رمى نهأ  معجزاته ومن

 األرض يف ساخ ثم ،احلصن فرجف حبصباء 

 عمر بن موسى حدثين: وقال الواقدي أخرج): قال (0)اخلصائص الكربى

 قاتل ملا  النيب نأ: حثمةأبي  بن سهل بن حممد سفيانأبي  عن ،احلارثي

 فيه وامتنعوا ،النزار حبصن وحتصنوا عدد، ذوات حصون وبه خبيرب الشق أهل

 كفًا  اهلل رسول خذأف ، اهلل رسول ثياب النبل أصاب حتى االمتناع شدأ

 األرض يف ساخ ثم ،بهم صناحل فرجف ،حصنهم به فحصب ،حصباء من

 .(البيهقي أخرجه .خذًاأ أهله خذواأف املسلمون جاء حتى

 

 اهلل باسم يسموا ان أصحابه أمر انه  معجزاته ومن

 مسها يضرهم فال املسمومة الشاة من ويأكلوا 

 ،نعيم وأبو ــ وصححه ــ واحلاكم ،البزار أخرج): قال( 8)اخلصائص الكربى

 :ــ أي مسيطًا شاة  اهلل لرسول أهدت يهودية نأ: اخلدري سعيدأبي  عن

 نهاأ خيربني هلا عضوًا نإف أيديكم، كفوا: قال أيديهم القوم بسط فلما ــ مشوية

 ،نعم: قالت ؟هذا طعامك مسمت: هلا وقال ،صاحبتهاإىل  وأرسل مسمومة،

 اهلل ان علمت صادقًا كنت نإو منك، الناس أريح نأ كاذبًا كنت نإ أردت

                                                           

 .851/ص0ج( 0)

 .857/ص0ج( 8)
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 مّنا حدأ يضر فلم وكلوا عليه اهلل اسم اذكروا:  فقال ،عليه سيطلعك

 .(شيئًا

 وذكرنا خمتلفة بعبارات العلماء من مجاعة ذكرها املعجزة هذه: املؤلف قال

 .بذلك املعجزات ذكر وخنتم ،وتربكًا ،تيمنًا واحدًا لفظًا منها

 رخنياملؤ غلبأ ذكرها ،ذكرناها اليت معجزة األربعني هذه ان خيفى وال

  معجزاته من كرُذ ما مجيع نذكر نأ أردنا ولو والسري، التاريخ أهل من

 النيب أحوال بعض على االطالع أراد ملن كفاية ذكرناه وفيما ،املقام بنا لطال

، وغريه للسيوطي الكربى اخلصائص فلرياجع الزيادة أراد ومن ، األكرم

 ،دحالن بن أمحد للسيد النبوية والسرية ،احلليب وسرية ،هشام ابن وسرية

 .وغريها
 

   وعماته ،أعمامه يف روي ما بعض

، السنة لعلماء التاريخ كتب من وغريهما ،اخللود وجنات الغابة، سدُأ يف

 على يزيدون ما األعمام من له كان  نهأ املشهور) (:الرمحة عليهم) واإلمامية

 ،واملقرم ، ومحزة ،الكعبة وعبد ،والزبري ، طالبأبو  وهم :العشرة

 ويكنى العزى وعبد ،وقثم ،واحلارث ،وضرار ،والعباس ،مغرية وامسه وحجل

 ،طالبأبو  : أعمامه من سلمأ وقد هذا نوفل، وامسه والغيداق ،هلب بيأب

 . والعباس ،واحلمزة

 ،وعاتكة ،روىأو أسلمت، وقد صفية :وهن أكثرأو  مخسة  وعّماته 

 .( النيب والد اهلل عبد توأم وهي حكيم مأو ،وبّرة ،ميمةأو
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 وجواريهأزواجه،  عدد يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة علماء كتب يف كما

 والتاريخ الرتاجم كتب من غريهما ويف ،الغابة أسد ويف ،اخللود جّنات يف

 اثنتان ،بهن يدخل مل والالتي ،بهن دخل الالتي  زوجاته ن)إ: قالوا

 قيس، بنت وقتيلة ظبيان، بنت غالية بهن، يدخل مل فالالتي ،وعشرون

 بنت وعمرة كعب، بنت ومليكة النعمان، بنت وأمساء ،الضحاك بنت وفاطمة

 .الصلت بنت وسناء اخلطيم، بنت وليلى يزيد،

 علماء كتب يف كما فهن ،بهن دخل الالتي وجواريه  زوجاته ماأو

 اخللود وجنات الغابة سدُأ ففي: يلي كما (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة

 وهند خزمية، بنت وسودة ، خويلد بنت خبدجية  النيب تزوج) :قاال

 وهي سفيانأبي  بنت ورملة جحش، بنت وزينب بُأم سلمة، املكناة أمية بنت

 وجورية عميس، بنت وزينب اهلاللية، احلارث بنت وميمونة حبيبة، بأم تكنى

أبي  بنت وعائشة اخليربية، خطبأ بن ييح بنت وصفية املصطلقية، احلارث بنت

 . طالبأبي  بنت هانئ وأم حكيم، بنت وخولة عمر، بنت وحفصة بكر،
  وزوجاته .احلنفية ورحيانة ،مشعون بنت القبطية مارية :جاريتان له وكان

 .عائشة غري ثيبات كن مجيعهن

 أم القبطية ومارية ، الزهراء فاطمة أم  خدجية :له ولدن والالتي

 .إبراهيم 
 

   وبناته ،أوالده يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة لعلماء والتاريخ الرتاجم كتب يف كما

 عبد :الولد من  له كان: وغريهما ،الغابة أسد ويف ،اخللود جنات يف
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 مأو زينب، :والربائب البنات ومن .وإبراهيم والطاهر، والطيب، والقاسم، اهلل،

 . الزهراء وفاطمة رقية،و كلثوم،

 وبناته ،ثالثة أوالده فعليه والطاهر، ،بالطيب ملقبًا كان اهلل عبد نإ: وقيل

 ونسله،  فاطمة غري  حياته يف وبناته ،أوالده تويف وقد أربعة، وربائبه

 .فقط  منها الطاهر

 

 املنورة املدينةإىل  هجرته عند املبارك عمره يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) والشيعة ،السنة لعلماء والرتاجم ،لسريا كتب يف كما 

 املدينةإىل  هاجر  نه)إ: قيل وغريهما ،اخللود وجنات ،الغابة أسد يف

 مخس: وقيل سنة، ومخسون ثالث العمر من وله املكرمة مكة من املنورة

 من خوفًا املكرمة مكة من  خرج سنة، مخسون: وقيل سنة، ومخسون

 االثنني يوم املدينة ودخل ،األول ربيع أول اخلميس يوم يف تعاىل اهلل بأمر القتل

 خمتفيًا ثور غار يف وبقي مكة من فارًا خرج نهأ: وقيل األول، ربيع عشر ثاني

 يوم املدينة ودخل األول، ربيع من األول اليوم يف الغار من وخرج أيام، ثالثة

 .(ذلك غري: وقيل األول، ربيع شهر من خلت عشر ألثين الزوال وقت اجلمعة

 

 ،السري كتب يف كما ،وفاته عند  املبارك عمره مبلغ يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة لعلماء والتاريخ

 وستون اثنتان وله تويف  نهأ :وغريهما ،اخللود وجنات ،الغابة أسد ففي

 ومخسني تنياثن املكرمة مبكة منها ىقض يومًا، عشر وأحد شهرًا عشر وأحد سنة

 املنورة املدينةإىل  طريقه يف يومًا عشر واثين أيام، وتسعة شهرًا عشر حدأو سنة
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 يف بقائه مدة كان يومًا عشر حدأأو  عشر وستة سنني وتسع إليها، هجرته عند

 ما فلرياجع ،التفصيل املختصر هذا يسع وال ذلك، غري وقيل املنورة، املدينة

 سدوُأ ،اخللود وجنات ،التواريخ كناسخ ،اجموالرت ،والسري ،التاريخ يف كتب

 .املبسوطة الكتب من وغريها ،الغابة
 

 ويومه ،وشهره ،وفاته يف روي ما بعض

 (الرمحة عليهم) واإلمامية ،السنة علماء كتب يف كما

 يف كما للهجرة، 00 سنة صفر من الثاني االثنني يوم تويف  نهأ روي

 .اوغريهم ،الغابة سدوُأ ،اخللود جنات

 يف كما للهجرة، 00 سنة صفر من 82 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .اإلمامية عمل وعليه ،وغريهم ،اإلمامية كتب من وغريه ،اخللود جنات

 يف كما ،للهجرة 00 سنةاألول  عربي من 0 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .(0)احللبية السرية

 يف كما ،للهجرة 00 سنة االول عربي من 8 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .(8)احللبية السرية

 .(1)البحار يف كما ،للهجرة 00 سنة االول عربي من 2 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 كما ،للهجرة 00 سنة األول عربي من 01 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .(4)البحار يف

                                                           

 طبعة مصر. 110/ص1ج( 0)

 املصدر نفسه.( 8)

 طبعة ايران. 211/ص6( ج1)

 (  املصدر السابق.4)
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 كما ،للهجرة 00 سنة األول عربي من 08 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .(0)احللبية السرية يف

 كما ،للهجرة 00 سنة ربيع األول من 01 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .والسري ،التاريخ كتب من وغريه ،الفريد العقد يف

 كما ،للهجرة 00 سنة االول عربي من 02 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 . لألربلي الغمة كشف يف

 كما ،للهجرة 00 سنة األول عربي من 88 االثنني يوم تويف  نهأ وروي

 .(8)البحار يف

 ،والتاريخ ،األحاديث كتب يف بالتتبع ذلك ويعرف ذلك، غري وروي

 .املسلمني لعلماء والسري

 

  وفاته سبب يف روي ما بعض

 مَّاتَ نأَفَإِ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِن خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِالَّ مُحَمَّدٌ وَمَا]:العزيز كتابه يف تعاىل قال

 .يةاآل (1) [أَعْقَابِكُمْ عَلَى انقَلَبْتُمْ قُتِلَأو 

 يف اختلف وقد ،لِتُق  أنه املباركة يةاآل من يظهر الذي: املؤلف قال

 املرأة جعلته سم بسبب ،شهيدًا مقتواًل مات  انه الكتب بعض ففي سببه،

 ذلك بعد سنة لك يف عليه يهيج وكان منه، مفُس ،إليه متهْدَق حلم يف اليهودية

                                                           

 طبعة مصر. 110/ص1ج( 0)

 .211/ص6ج( 8)

 .048آل عمران/( 1)
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 روي، ما تفصيل املختصر هذا يسع وال ذلك، غري وروي بسببه، تويف حتى

 .ذلك تعرف املبسوطة املؤلفات من أحواله  يف كتب ماإىل  وباملراجعة

 

 املعتربة كتبهم يف السنة علماء روايةب الكساء حديث يف روي ما بعض

  بعضها نذكر ،عديدة وأسانيد ،خمتلفة بألفاظ منهم كثري مجع خرجه

 بالنسائي املعروف شعيب بن أمحد الرمحن عبدأبو  العالمة جهخّر ما :منها

علي بن  منزلة ذكرن )عنوا حتت قال (0)(اخلصائص) كتابه يف ( هـ111 سنة :ت)

 بن وهشام ،البلخي سعيد بن قتيبة خربنا)أ: قال (وجل عز اهلل من ابي طالب

 بنا سعد بن عامر عن ،مسمار بن ريبك عن ،حامت حدثنا: قاال الدمشقي، عمار

 ما: فقال يسبه فلم ، عليًا يسب نأ سعدًا معاوية أمر: قال ،وقاصأبي 

 فلن  اهلل رسول قاهلن ثالثًا ذكرت ما أما: فقال تراب؟ أبا تسب نأ مينعك

 رسول مسعت النعم، رُمُح من ليَّإ أحب منهن واحدة لي يكون ألن ،سبهأ

 أختلفين اهلل رسول يا: علي له فقال ــ مغازيه بعض يف وخّلفه ــ له يقول اهلل

 مبنزلة مين تكون ان ترضى ماأ:  اهلل رسول فقال ؟والصبيان ،النساء مع

 الراية ألعطني: خيرب يوم يقول ومسعته ؟بعدي نبوة ال نهأ إال موسى من هارون

 ادعوا: الفق ،إليها فتطاولنا ،ورسوله اهلل وحيبه ،ورسوله اهلل حيب رجاًل غدًا

 يُرِيدُ امنإِ]:نزلت وملا إليه، الراية ودفع ،عينيه يف فبصق أرمد، به يتفُأ ،عليًا لي

 ،عليًا  اهلل رسول دعا (8)[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ

 .(بييت أهل هؤالء اللهم: فقال وحسينا، ،وحسنًا ،وفاطمة

                                                           

 .5و ص 4ص( 0)

  .11األحزاب/ (8)
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علي بن  املؤمنني أمري وسيدنا ملوالنا يثبت الشريف احلديث هذا: فاملؤل قال

 ذكره وقد ،الكساء أهل من  نهإ :ثالثها خمتصاته، من ثالثة  أبي طالب

  ة.خمتلف وبألفاظ ،مفصاًل غريه رواه وقد ،تفصيله يذكر ومل ،مجااًلإ

 سنة :ت) يالنيسابور اهلل عبد بن حممد اهلل عبدأبو  احلاكم أخرجه ما :ومنها

 أنها ¾ ُأم سلمة عن املتصل بسنده روى حيث (0)املستدرك كتابه يفهـ(  415

 [أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه نزلت بييت يف): قالت

 ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،عليإىل   اهلل رسول فأرسل: قالت ،يةاآل

 .(بييت أهل هؤالء اللهم: فقال ،عنيأمج عليهم اهلل رضوان

 ،هذا من أكثر تفصيل مع احلديث احلاكم غري أخرج وقد: املؤلف قال

 .فيه جنده كما حتريف فيه وليس ،كثرية وإضافات ،خمتلفة وبألفاظ

 اخلطيب ثابت بن علي بن أمحد بكرأبو  احلافظ العالمة أخرجه ما :ومنها

 بسنده احلديث روى فقد (8)بغداد بتاريخ املعروف كتابه يف الشافعي البغدادي

 اللَّهُ يُرِيدُ مناإِ]:تعاىل قوله يف  اهلل رسول عن، اخلدري سعيدأبي  عن املتصل

  اهلل رسول مجع): قال ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 أهل هؤالء: فقال اء،الكس عليهم أدار ثم ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،عليًا

  الباب على وُأم سلمة: قال ،تطهريًا وطهرهم الرجس عنهم ذهبأ اللهم ،بييت

ــ  خري لعلى نكإ: فقال منهم؟ ألست اهلل رسول يا: فقالت ــ احلجرة باب :ــ أي

 .(الراوي من الرتديدــ   خريأو إىل 

                                                           

 طبعة حيدر آباد. 406/ص8ج( 0)

 .01ج( 8)
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 املغربي اضعي القاضي الفضلأبو  الفقيه احلافظ العالمة جهخّر ما :ومنها

 فانه ،(0)املصطفى حقوق بتعريف الشفاء كتابه يف (هـ544 سنة :ت) اليحصيب

 اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه نزلت مّلا) :قال سلمةأبي  بن عمر عن بسنده روى

 رسول) دعاُأم سلمة  بيت يف وذلك ،يةاآل [أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 ثم ،ظهره خلف وعلي بكساء فجللهم ،حسنيو ،وحسن ،فاطمة( اهلل

 .(تطهريا وطهرهم الرجس عنهم ذهبأف بييت أهل هؤالء اللهم: قال

 حديث ذلك ويؤيد حتريف، فيه وقع قد الشريف احلديث هذا: املؤلف قال

 اجلوزي ابن بسبط املشهور الواعظ يوسف املظفرأبو  الشيخ العالمة أخرجه

 حديث(8)اخلواص تذكرة كتابه يف روى فقد (،هـ654 سنة: ت) املذهب احلنفي

 ،علي عن أسأهلا  فاطمة أتيت): قال األسقع بن واثلة عن بسنده الكساء

 قد  اهلل برسول فإذا ،انتظره فجلست ، اهلل رسولإىل  توجه: فقالت

 دخل حتى منهم واحد كل بيد أخذ قد واحلسني، ،واحلسن ،علي ومعه قبل،أ

 ،اليسرى فخذه على واحلسني ،اليمنى فخذه على احلسن جلسأف احلجرة،

 إمنا] :قرأ ثم ــ ثوبهأو  ــ ءكسا عليهم لف ثم ،يديه بني وفاطمة عليًا جلسأو

 اللهم: قال ثم [َتْطِهرًيا َوُيَطهَِّرُكْم أهل البيت الرِّْجَس َعنُكُم ِلُيْذِهَب اللَُّه ُيِريُد

 .(حقًا بييت أهل هؤالء

 الطربي اهلل عبد بن أمحد الدين حمب لفقيها العالمة قال: املؤلف قال

 .الكساء قصة يف عديدة أحاديث (1)العقبى ذخائر كتابه يف الشافعي

                                                           

 طبع االستانة، املطبعة العثمانية. 40/ص8ج( 0)

 طبعة النجف األشرف. 654ص( 8)

 .84ــ ص 80ص( 1)
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 .الشفاء كتاب من نقله املتقدم سلمةأبي  بن عمر حديث :منها

، احلسن على َلجَل  النيب ان) :ُأم سلمة عن جهخّر آخر حديث :ومنها

 وحاميت، بييت أهل هؤالء للهما: وقال كساء ،وفاطمة ،وعلي ،واحلسني

 ؟اهلل رسول يا معهم ناأ: ُأم سلمة فقالت ،تطهريا وطهرهم الرجس عنهم ذهبأ

 .حسن حديث: وقال (0)جامعه يف الرتمذي أخرجه (.خري على نكإ: قال

 وجلله ثوبًا خذأ  اهلل رسول )إن: قالت أيضًا ُأم سلمة عن :ومنها

 اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه وقرأ معه موه ،واحلسني ،واحلسن ،وعليًا ،فاطمة

 معهم، دخلأ فجئت: ُأم سلمة قالت ،يةاآل [أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 .(خري على نكإ مكانك: فقال

 ينيإئت :لفاطمة قال  اهلل رسول ن)إ :أيضًا ُأم سلمة عن: ومنها

 عليهم يده وضع ثم ،فدكيًا كساء عليهم كفأاو بهم فجاءت ،وابنيك ،بزوجك

 حممد آل على وبركاتك صلواتك فاجعل ،حممد آل هؤالء نإ اللهم: قال ثم

 رسول فجذبه ،معهم ألدخل الكساء فرفعت: ُأم سلمة قالت .جميد محيد ّنكإ

 (.الطاهرة الذرية) كتاب يف الدوالبي جهخّر (.خري على نكإ: وقال ،اهلل

 قال إذ يومًا بيته يف  اهلل رسول امبين): قالت أيضًا ُأم سلمة عن :ومنها

 فتنحي قومي :لي فقال: ــ ُأم سلمةــ  قالت بالسدة، ،وفاطمة ،عليًا نإ: اخلادم

 ،وفاطمة ،علي فدخل قريبًا، البيت يف فتنحيت قمت: قالت ،بييت أهل عن

 يف فوضعهما الصبيني فأخذ صغريان، صبيان وهما ،واحلسني ،احلسن ومعهم

 ،فاطمة وقّبل ،باألخرى وفاطمة، يديه بإحدى عليًا اعتنقو ،وقبلهما ،حجره

                                                           

 هـ. 0101اهلند سنة ، طبع 467و ص 111/ص8ج( 0)
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 ناأ النارإىل  ال إليك اللهم: قال ثم سوداء، مخيصة عليهم فأغدق ،عليًا وقبل

: قال عليك، اهلل صلى اهلل رسول يا وأنا: قلت :ُأم سلمة قالت .بييت وأهل

 .خمتصرًا معناه الدوالبي وخرج أمحد أخرجه(. وأنت

 يعمل سودأ ثوب: اخلميصة وأرسل، :أي: وأغدق لباب،ا: السدة: بيان

 .غريهأو  صوف من

 غدية  اهلل رسول بنت فاطمة جاءت) :قالت أيضًا ُأم سلمة عن :ومنها

 ،يديه بني وضعتها حتى هلا طبق يف حتملها عصيدة فيها له صنعت وقد ،بربمة

 ينتوأي ،فادعيه اذهيب: قال ،البيت يف هو: قالت ؟عمك ابن نأي: فقال

 ثرهاإ يف ميشي وعلي ،بيد منهما واحد كل ابنيها تقود فجاءت: قالت ،بابنيه

 ىعل يعل وجلس حجره، يف فأجلسهما ، اهلل رسول على دخلوا حتى

 خيربيًا، كساًء حتيت من واجتذب: ُأم سلمة قالت يساره، على وفاطمة ميينه،

 الكساء بطريف خذأو ،مجيعًا  اهلل رسول فلفهم املنامة، على لنا بساطًا كان

 عنهم أذهب بييت، أهل اللهم: وقال ،وجل عز ربهإىل  اليمنى بيده وأومأ

 اللهم تطهريا، وطهرهم الرجس عنهم أذهب اللهم، تطهريا وطهرهم الرجس

 .احلديث (.ثالثًا قاهلا ،تطهريا وطهرهم الرجس عنهم أذهب

 رأسه ًامنكس عندنا  النيب كان): قالت أيضًا ُأم سلمة عن :ومنها

 : النيب هلا فقال ،واحلسني احلسن ومعها فجاءت حريرة فاطمة له فعملت
 كساًء فأخذ احلريرة تلك من فأكلوا ،به فجاءت ،فادعيه اذهيب ؟زوجك نأي

: وقال ،السماءإىل  اليمنى رفع ثم ،اليسرى بيده طرفه مسكأو ،عليهم فأداره

 وطهرهم الرجس عنهم بذهأ اللهم وخاصيت، وحاميت بييت أهل هؤالء اللهم

 ابن أخرجه (.عاداهم ملن عّدو ساملهم، ملن سلم حاربهم، ملن حرب ناأ تطهريا،

 .معجمه يف القبابي
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 .للتأكيد وكرر .اخلاصة ،احلامة :بيان 

 لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :آية ُأنزلت بييت يف): قالت أيضًا ُأم سلمة عن :ومنها

إىل   اهلل رسول أرسل يةاآل نزلت فلما: قالت ،يةاآل [بيتأهل ال الرِّجْسَ عَنكُمُ

 أخرجه. (احلديث)(. بييت أهل هؤالء: فقال ،واحلسني ،واحلسن ،وعلي ،فاطمة

 .(رواته ثقاة إسناده، صحيح): وقال احلاكمي القزويين اخلريأبو 

 عن ،أبيه عن ،شعيب بن عمري وعن) :قال أيضًا (0)العقبى ذخائر ويف

 عند كان  اهلل رسول نأ: فحدثته سلمةأبي  بنت زينب على خلد نهأ ،هجد

: فقال ،حجره يف وفاطمة ،شق من وحسينًا ،شق من حسنًا فجعل ،ُأم سلمة

أبو  أخرجه. (احلديث)(. جميد محيد نهإ أهل البيت عليكم وبركاته اهلل رمحة

 . اخللعي احلسن

 سألت): قال قعاألس بن واثلة عن بسنده الكساء حديث يروي أيضًا وفيه

 فدخل جاء إذ ، اهلل رسولب يأتي ذهب: لي فقيل ،منزله يف علي عن

 جلسأو الفراش على  اهلل رسول فجلس علي ودخل ، اهلل رسول

 يُرِيدُ إمنا] :وقال يديه، بني وحسينًا وحسنًا ،يساره عن وعليًا ،ميينه عن فاطمة

 هؤالء مالله:  قال ثم ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ

 .أخرجه أبو حامت .(احلديث)(. بييت أهل

: قال وفيه ،واثلة حديث املناقب ويف ،مسنده يف أمحد ذكر: )(8)أيضًا وفيه

، وقبله اليسرى فخذه على وحسني وقبله، اليمنى فخذه على حسنًا جلسأو

                                                           

 .81ص( 0)

 .84ص( 8)
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 كأني خيربيًا كساء عليهم أردف ثم ،فجاءه ،بعلي دعا ثم ،يديه بني وفاطمة

 [أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] : اهلل رسول قال ثم ،إليه نظرأ

 .العقبى ذخائر يف ما انتهى .(يةاآل

 من كيفيات عشر أو صور عشر الشافعي الطربي احملب جخّر: املؤلف قال

 مع الصور بعض يف اجلمع ميكن كان وان وغريها، ُأم سلمة عن الكساء حديث

 على الدالة ألفاظها الختالف فيها، اجلمع ميكن ال منها األغلب ولكن بعض،

  النيب به دعا الذي الدعاء واختالف الكساء، حتت االجتماع كيفية اختالف

 كان ُأم سلمة بيت يف الكساء حتت االجتماع ذلك جمموع من فيظهر هلم،

: لفظه هذا ما وقال ،(0)العقبى ذخائر يف الطربي احملب كبذل صرح وقد مكررًا،

ُأم  بيت يف منه تكرر ــ الكساء حتت اجتماعهم :ــ أي الفعل هذا نأ الظاهر)

 .(هلم ودعاؤه ،به جللهم وما ،اجتماعهم هيئة اختالف عليه يدل ،سلمة

  منهم االجتماع قضية يف املروية األحاديث من يظهر الذي: املؤلف قال
 وسيمر مر وقد ،غريها بيت ويف ،ُأم سلمة بيت يف مكررًا كانأنه  الكساء تحت

 الكساء حديث ألفاظ بعض وإليك بوضوح، ذلك لفتقّب ،الباب أحاديث عليك

 .مجاعة وهم ،السنة علماء بإخراج

 (هـ654 سنة :ت) الشافعي الشامي طلحة بن حممد الدين كمال الشيخ :منهم

 وأما): لفظه ما فقال ،(8)الرسول آل مناقب يف لسؤولا مطالب كتابه يف أخرج فقد

 عند واستفاض ،أسندوه فيما روايةوال النقل أئمة روى فقد العباء، أهل جعلهم

 املسمى كتابه يف الواحدي اإلمام به صرح وما أوردوه، فيما درايةوال العلم ذوي

                                                           

 .88ص( 0)

 طبعة طهران. 2ص( 8)
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  اهلل رسول نإ: ذكرت  النيب زوج ُأم سلمةإىل  يرفعه النزول بأسباب

: هلا فقال عليه، بها فدخلت ،حريرة فيها بربمة  فاطمة فأتته بيتها يف كان

 ،فدخلوا ،واحلسني ،واحلسن ،علي فجاء: تقال ،وابنيك ،زوجك لي ادعي

 ،خيربي كساء وحتته دكان على  وهو احلريرة تلك من يأكلون فجلسوا

 الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يدُيُرِ إمنا] :تعاىل اهلل نزلأف ،صليُأ احلجرة يف وأنا :قالت

 ــ يديه أخرج ثم به، فغشاهم الكساء فضل خذأو: قالت [تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت

 عنهم ذهبأف ،وحاميت ،بييت أهل هؤالء اللهم: قال ثم ــ السماءإىل  بهما فألوى

 (.احلديث) (.تطهريا وطهرهم الرجس

 دخل ومن الكساء قضية يف آخر حديثًا الصفحة لكت يف جوخّر: املؤلف قال

 سود،أ مرجل مرط وعليه خرج  اهلل رسول ان ذاالستا صرح): وقال ،حتته

 جاء ثم، دخلهاأف فاطمة جاءت ثم ،دخلهأف احلسني جاء ثم ،دخلهأف احلسن فجاء

 .[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ لبيتأهل ا الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: قال ثم. دخلهأف علي

 ذروةإىل  بتطهريهم املرتقون بيته أهل فهؤالء: الشافعي طلحة بن حممد قال

 املوفقون ،واإلجالل اإلعظام مراتب لتوقريهم املستحقون الكمال، أوج

 مدارجإىل  لتسديدهم املستبقون واالعتدال، االستقامة مناهج إلنتاج لتأييدهم

 .فضالواأل الفضائل
 

 بهــــا ملعتصــــم الــــوثقى العــــروة هــــم

 

 

 وإنـــــزال بـــــوحي جـــــاءت منـــــاقبهم 

 

 

 تــىأ هــل وســورة الشــورى يف مناقــب
 ج

 التـــالي يعرفهـــا األحـــزاب ســورة  ويف 
 

ــت أهــل وهــم ــودادهم املصــطفى بي  ف
 

 سـجال وأ حبكـم  مفروض الناس على 
 

ــائلهم ــو فضـــ ــة تعلـــ ــى طريقـــ  منتهـــ
 

ــوا رواة  ــّد   علــ ــا بشــ ــال( فيهــ  وترحــ
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 سنة :ت) الشافعي البغوي مسعود بن حسني احلافظ جخّر :املؤلف قال

 مطالب من نقلناه الذي الثاني احلديث (0)السنة مصابيح كتابه يف (هـ506

 عن الصحاح من) :نصه وهذا ،ألفاظه بعض يف وزيادة اختالف مع (8)السؤول

 موشى سودأ شعر من مرجل مرط وعليه غداة  النيب خرج: قالت ،عائشة

 جاءت ثم ،معه فدخل احلسني جاء ثم ،فأدخله علي بن احلسن فجاء بنقوش،

 الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :قال ثم ،فأدخله علي جاء ثم فأدخلها، فاطمة

 .([تَطْهرِيًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت

 تفسريه يف (هـ582 سنة :ت) الزخمشري عمر بن حممود اهلل جار جوخّر

 مع لفظه يساوي ولفظه السنة مصابيح يف البغوي خرجه ما (1)بالكشاف املعروف

 .يسري اختالف

 احلسنأبو  الدين عز الشيخ ،واألدب ،والتفسري ،احلديث يف العالمة جوخّر

 حديث (4)الغابة سدُأ كتابه يف( هـ611 سنة :ت) املوصلي اجلزري األثري بن علي

 وذكر تقدم، وقد ،الشفاء تابك يف عياض القاضي لفظ يساوي ولفظه ،الكساء

 واحلسني احلسن مع :ــ أي معهم وأنا: قالت ُأم سلمة أن) :احلديث آخر يف

 .(خريإىل  أنت ،مكانك على أنت: قال اهلل؟ رسول يا ــ وعلي وفاطمة

 أهل من تكن مل نهاأ غري ،خريإىل  نهاأ  النيب بّشرها: املؤلف قال

 .يةاآل.. .الرجس عنهم اهلل ذهبأ الذين الكساء

                                                           

 مطبعة اخلشاب بالقاهرة. 814/ص8ج( 0)

 .2ص( 8)

 طبعة مصر، مطبعة مصطفى حممد. 011/ص0ج( 1)

 .08/ص8ج( 4)
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 قال) :األسقع بن واثلة عن بسنده (0)املذكور الكتاب يف األثري ابن جوخّر

 فلعنه احلسني، برأس جيء وقد األسقع بن واثلة مسعت: اهلل عبد بن شداد

 علّيًا أحب أزال ال واهلل: وقال واثلة فقام أباه، ولعن ،الشام أهل من رجل

 قال، ما فيهم يقول اهلل لرسو مسعت نأ بعد ،وفاطمة ،واحلسني ،واحلسن

 احلسن فجاء ُأم سلمة، بيت يف  النيب جئت وقد يوم ذات رأيتين لقد

 اليسرى فخذه على فأجلسه احلسني جاء ثم ،وقبله اليمنى فخذه على فأجلسه

 اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: قال ثم ،بعلي دعا ثم ،يديه بني فأجلسها فاطمة جاءت ثم ،وقبله

 .([تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 ثم) زيادة وفيه ،العقبى ذخائر من نقاًل احلديث هذا تقدم: املؤلف قال

 كما ،حنبل بن أمحد مناقب من نقلناه وقد احلديث،( خيربيًا كساًء عليهم أردف

 .الشافعي الطربي الدين حملب الذخائر يف

 عطية عن بسنده الكساء حديث (8)الغابة سدُأ يف األثري ابن العالمة جوخّر

ــ  عصيدة تعمل :أيــ   عصيدة تعصد وهي فاطمة على  النيب دخل): قال

 : النيب فقال ،واحلسني ،احلسن وعندها ،ــ العصيدةـــ  بلغت حتى فجلس
 جالسني عليه كانوا بساطًا راجّت ثم مجيعًا، فأكلوا فجاء ،عليإىل  أرسلوا

 وطهرهم الرجس عنهم ذهبأف بييت أهل هؤالء اللهم :الق ثم ،به فجللهم

 على نكإ: فقال معهم؟ وأنا اهلل رسول يا: فقالت ،ُأم سلمة فسمعْت ،تطهريا

 .(أخرجه أبو موسى): قال ثم (.خري

                                                           

 .81/ص8ج( 0)

 .401/ص1ج( 8)
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 كان الكساء حتت  اجتماعهم بأن القول يؤيد احلديث هذا: املؤلف قال

 يظهر كان نقله تقدم وما ، فاطمة بيت يف كان االجتماع هذا فان ،مكررًا

 .ُأم سلمة بيت يف كان االجتماع ان منه

أهل  اجتماع كيفية يف آخر حديثًا (0)الغابة سدُأ يف األثري ابن العالمة جوخّر

 العقبى ذخائر من نقاًل مبضمونه حديث تقدم وقد الكساء، حتت  البيت

ُأم  موىل حصبي عن بسنده األثري ابن لفظ وهذا الشافعي، الطربي للمحب

 جده عن ،ُأم سلمة موىل صبيح بن الرمحن عبد عن ،إبراهيم روى): سلمة

 واحلسن ،وفاطمة ،علي فجاء،  اهلل رسول بباب كنت: قال ،صبيح

 ،خري على نكمإ: فقال،  اهلل رسول فخرج ناحية، فجلسوا واحلسني،

 مسل ،حاربكم ملن حرب ناأ: وقال ،به فجللهم ،خيربي كساء وعليه جاء

 .(ساملكم ملن

 معأو  ،باملعنى روي الكساء أحاديث من احلديث هذا: املؤلف قال

 بن علي جوخّر الباب، أحاديث من يأتي ومبا ،تقدم مما ذلك يعرف االختصار

 كتابه يف الكساء حديث (هـ255 سنة :ت) املالكي الصباغ بن أمحد بن حممد

 من الثاني واللفظ ،أمحد مسند من األول اللفظ لفظني، يف (8)املهمة الفصول

 :نصهما وهذا ُأم سلمة عن واحلديثان ، النزول أسباب الواحدي كتاب

      رسول نمابي :قالت، ُأم سلمةإىل  يرفعه مسنده يف حنبل بن أمحد روى)

 لي فقال: قالت ،بالسدة ،وفاطمة ،عليًا نإ: اخلادم قال إذ يومًا بييت يف  اهلل

 ،قريبًا البيت جانب يف فتنحيت فقمت: قالت ،يتبي أهل عن تنحي قومي: النيب
                                                           

 .00/ص1ج( 0)

 طبعة النجف. 2ــ ص7ص( 8)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

142 

 وقّبلهما، حجره يف فوضعهما ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،علي فدخل

 ،سوداء خبميصة وجللهم ،األخرى باليد وفاطمة ،يديه بإحدى عليًا واعتنق

 اهلل؟ رسول يا وأنا: ُأم سلمة قالت .بييت وأهل ناأ ،النارإىل  ال إليك اللهم: وقال

 .(وأنت: فقال

 ذلك وألجل ،ألفاظه بعض يف اختالف مع حنوه حديث تقدم: املؤلف قال

 .ثانيًا أخرجناه

 كتاب يف حنوه تقدم حديث فهو الصباغ ابن أخرجه الذي الثاني احلديث ماأو

 الفصول يف ثانيًا نذكره ألفاظه بعض اختالف وألجل ،السؤول مطالب

 كان): قالت نهاأ ُأم سلمة،إىل  ندهبس يرفعه النزول أسباب يف قال ،(0)املهمة

 بها فدخلت ،عصيدة فيها بربمة  فاطمة فاتته ،يومًا بيتها يف  النيب

 ،واحلسني ،واحلسن ،علي فجاء ،وابنيك ،زوجك لي ادعي: هلا فقال ،عليه

 خيربي، كساء وحتته ،دكة على جالس  والنيب ،يأكلون وجلسوا فدخلوا

 ثم به، فغشاهم الكساء  النيب فأخذ منهم، قريبًا احلجرة يف وأنا: قالت

 ،تطهريا وطهرهم الرجس عنهم ذهبأف وخاصيت ،بييت أهل اللهم: قال

إىل  إنك :  قال اهلل؟ رسول يا معكم وأنا: قلت رأسي فأدخلت: قالت

 : الرسول لدعاء إجابة وجل عز اهلل نزلأف ،خريإىل  نكإ خري،إىل  نكإ خري،

 .[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]

 نزول وقت من كان  اهلل رسول ن)أ :صحيحه يف الرتمذي ذكر: قال ثم

 ثم ،فاطمة بباب مير الصالةإىل  خرجإذا  أشهر ستة من قريبإىل  يةاآل هذه

                                                           

 .2ــ ص 7ص( 0)



 ى اهلل عليه وآله وسلم صلالنيب حممد 

 

143 

 وقال :قال ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ هل البيتأ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]:يقول

 :شعرًا ذلك يف بعضهم
 

ــنيب إن ــدًا الــــــــ ــيه حممــــــــ  ووصــــــــ

 

 الطــــــاهرة البتــــــول وابنتــــــه وابنيــــــه 

 بـــــــوالئهم فــــــإنين  العبــــــاء  أهــــــل  
 

 اآلخـــرة( يف والنجـــا الســـالمة أرجـــو 
 

 

( هـ224 سنة )ت: الذهيب أمحد بن حممد اهلل عبدأبو  الدين مشس جوخّر

: قالت ،ُأم سلمة عن ،يسار بن عطاء عن املتصل بسنده (0)املستدرك صتلخي يف

 وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه نزلت بييت يف)

: فقال ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،عليإىل   اهلل رسول فأرسل [تَطْهِريًا

 أهل البيت؟ من أنا ما ،اهلل رسول يا: ُأم سلمة قالت ،بييت أهل هؤالء اللهم

 حديث هذا: قال ثم ،أحق أهلي اللهم بييت، أهل وهؤالء خري أهلي نكإ: قال

 .(البخاري شرط على صحيح

 قالت): هكذا احلديث نإف ،حمرفًا وطبع ،احلديث آخر فرُِّح: املؤلف قال

 أهل وهؤالء ،خريإىل  نكإ: لقا أهل البيت؟ من ناأ ما ،اهلل رسول يا: ُأم سلمة

 أهلي انك: قال  انه وذكر ،احلديث حّرف ،غريهأو  ،الطابع ولكن (بييت

 الصحيح اللفظ ذكرنا ولذلك ن،بّي عليه التحريف فأثر بييت، أهل وهؤالء خري

 ياتابرو احلديث معنى تقدم وقد ،املستدرك تلخيص يف املروي احلديث يف

 املستدرك تلخيص ويف ،املستدرك يف هو الذي التحريف، هذا فيه وليس عديدة

 أخرجه حديث احلاكم حديث حتريف من قلناه ما ويؤيد آباد، حيدر طبع

ُأم  نأ تقدم وقد التحريف، هذا فيه وليس بغداد تاريخ يف البغدادي اخلطيب
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(  خريأو إىل ) ،خري لعلى نكإ: فقال منهم؟ ألست ،اهلل رسول يا): قالت سلمة

 .ــ( الراوي من الرتديدــ 

 حتريف يثبت (0)العقبى ذخائر يف الشافعي الطربي احملب أخرجه وحديث 

: قال اهلل؟ رسول يا معهم ناأ: ُأم سلمة قالت: )فيه نأ حيث ،أيضًا احلاكم حديث

 .الرتمذي لفظ وهذا (.خري على نكإ

 سدأُ يف األثري ابن أخرجه حديث ،والذهيب ،احلاكم حديث حتريف ويؤيد

 مكانك على أنت: قال اهلل؟ رسول يا معهم ناأ: ُأم سلمة قالت) :وفيه (8)الغابة

 (.خريإىل  أنت

 (1)السؤول مطالب يف الشافعي طلحة بن حممد أخرجه حديث أيضًا ويؤيده

 اهلل؟ رسول يا معكم ناأ: وقلت ،البيت يف فأدخلت رأسي: ُأم سلمة قالت) :وفيه

 .مفصاًل احلديثان تقدم وقد (.ريخإىل  نكإ ،خريإىل  نكإ ،خريإىل  نكإ: قال

 (4)املهمة الفصول يف املالكي الصباغ ابن أخرجه حديث أيضًا التحريف ويؤيد

: قال اهلل؟ رسول يا معكم ناأ: قلت ،فأدخلت رأسي :ُأم سلمة قالت): وفيه

 .قريبًا احلديث تقدم وقد مرات، ثالث قاهلا ،خريإىل  نكإ

 الصواعق يف (5)الشافعي اهليتمي حجر ابن خّرجه ما أيضًا التحريف ويؤيد

 وعلي، النيب: مخسة يف ــ التطهري آيةـ ـ  يةاآل هذه أنزلت): قال حيث ،احملرقة
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 جرير ابن وأخرجه: قال سعيد،أبي  رواية يف كما ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة

 يةاآل هذه نزلتأ: ــ النيب قال :أيــ  مخسة يف يةاآل هذه أنزلت: بلفظ مرفوعًا

 أيضًا، الطرباني وأخرجه: قال ،وفاطمة ،واحلسني ،واحلسن ،علي ويف، يفَّ

 ،واحلسن ،وفاطمة ،علي :أيــ  أولئك دخلأ:  انه صحيحه يف ومسلم

أهل  الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: يةاآل هذه وقرأ ،عليه كان كساء حتت ــ واحلسني

: وقال ،كساء هؤالء على جعل  نهأ وصح: حجر ابن قال [هرِيًاتَطْ وَيُطَهِّرَكُمْ البيت

 فقالت .تطهريا وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأ وخاصيت ،بييت أهل هؤالء اللهم

 .(خري على نكإ: قال اهلل؟ رسول يا معهم وأنا: ُأم سلمة

 احملب )وأشار: وقال تقدم ما غري أحاديث حجر ابن أخرج ثم: املؤلف قال

 تكرر ــ الكساء حتت بيته أهل  النيب جعل :أيــ   الفعل هذا نأإىل  الطربي

 اختالف بني مجع وبه وغريهما، ،فاطمة وبيت ،ُأم سلمة بيت يف  منه

 .(احلديث)(. هلم به دعا وما ،به جللهم وما ،اجتماعهم هيئة يف الروايات

 كتابه يف (هـ016 سنة :ت) املصري الصبان حممد الشيخ العالمة جوخّر

 عديدة طرق من روي): وقال (0)األبصار نور بهامش املطبوع الراغبني عافسإ

 بني وحسني ،وحسن ،وفاطمة ،علي ومعه جاء  اهلل رسول نأ صحيحة

 عليهم لف ثم ،فخذه على منهما واحد كل وحسينًا، حسنًا جلسأو ،يديه

 وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت جْسَالرِّ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه تال ثم ،كساء

 وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأف بييت أهل هؤالء اللهم: وقال: قال ،[تَطْهِريًا

 ،وبركاتك ،صلواتك فاجعل حممد آل هؤالء اللهم: رواية ويف :قال ،تطهريا
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: قال .جميد محيد نكإ ،إبراهيم وآل ،إبراهيم على جعلتها كما حممد آل على

 ،يدي من فجذبه معهم ألدخل الكساء فرفعت: قالت ،ةُأم سلم رواية ويف

 .(خري على ،النيب أزواج من نكإ: فقال اهلل؟ رسول يا معكم وأنا: فقلت

 يف كان  اهلل رسول نأ ــ أُلم سلمة :أيــ  هلا رواية ويف): قال أيضًا وفيه

 خباء ــ خزيرة فيها ــ حجر من قدر هو وسكون بضمــ  بربمة فاطمة جاءت إذ بيتها

 هيئة على الدقيق من يتخذ ــ فراء ساكنة فتحتّيه مكسورة يافز مفتوحة معجمة

 ؟وابناك ،عمك ابن أين: فقال يديه، بني فوضعتها منها، رقأ لكن العصيدة

 اهلل رسول جبأ: وقالت علياىل  فجاءت ،ادعيهم: فقال ،البيت يف: فقالت

 من يأكلون فجعلوا عليه فدخلوا ،وحسني ،وحسن ،علي فجاء ،وابناك ،أنت

 لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: يةاآل هذه وجل عز اهلل نزلأف الكساء، حتت اخلزيرة تلك

 :أيــ  معهم أدرج  انه رواية ويف :قال ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ

 ما األبصار نور يف الشافعي الشبلنجي جخّر وقد هذا ،وميكائيل جربيل ــ دخلأ

 .(0)ألفاظه بعني الصبان ابن أخرجه

 نأ على آخر دليل الصبان ابن جهخّر الذي احلديث وهذا: املؤلف قال 

 تلخيص يف والذهيب ،املستدرك يف احلاكم أخرجه الذي ُأم سلمة حديث

 يراس يف يكونا مل آخران مرانأ احلديث هذا ويف حتريف، فيه وقع ،املستدرك

 نأ :الثاني واألمر الكساء، حتت كان اخلزيزة يف األكل نأ :لاألو األحاديث،

 .الكساء أهل من فهما ،الكساء حتت دخال  وميكائيل جربائيل

 البغدادي لوسيآلا حممود الدين شهاب السيد الفضلأبو  العالمة جوخّر
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 أخرج): وقال (0)املعاني روح تفسريه يف (هـ0871 سنة :ت) العراق مفيت

 سننه يف والبيهقي ،مردويه وابن، جرير وابن ،وصححاه ،كمواحلا ،الرتمذي

 البيت ويف ،يةاآل [اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :نزلت بييت يف: قالت ،ُأم سلمة عن طرق من

 ،عليه كان بكساء  اهلل رسول فجللهم واحلسني ،واحلسن ،وعلي ،فاطمة

: الق (.تطهريا وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأف ،بييت أهل هؤالء: قال ثم

 ،السماءإىل  بها وأومأ الكساء من يده أخرج  نهأ الروايات بعض يف وجاء)

 وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأف وخاصيت ،بييت أهل هؤالء اللهم: وقال

  ــ(. مرات ثالثــ  تطهريا

 ،عليهم يده وضع ثم ،فدكيًا كساًء عليهم ألقى  نهأ آخر وبعض): قال

 ،صلواتك فاجعل ــ حممد  آل آخر لفظ ويف ــ بييت أهل هؤالء نإ اللهم: قال ثم

 محيد نكإ ،إبراهيم وآل إبراهيم على جعلتها كما حممد آل على ،وبركاتك

  (.جميد

 فرفعت: قالت نهاأ ،ُأم سلمة عن الطرباني أخرجها رواية يف وجاء): قال

 (.خري على نكإ: وقال ،يدي من  اهلل رسول فجذبه معهم ألدخل الكساء

أهل  من ألست: قالت نهاأ ،عنها مردويه ابن رواها رىأخ ويف): قال

 (.النيب أزواج من نكإ ،خريإىل  نكإ:  فقال البيت؟

 ربيب سلمة بن عمر عن ومجاعة الرتمذي رواها خرىأ ويف) :قال

 مكانك، على أنت: قال اهلل؟ نيب يا منهم وأنا: ُأم سلمة قالت: قال النيب

 (.خري على نكإو
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 حتتÑ  وابنيهما ،وفاطمة ،عليًا إدخاله  وأخبار) :اآللوسي قال ثم

ُأم  إدخال وعدم ،هلم ودعاؤه ،بييت أهل هؤالء اللهم:  وقوله ،الكساء

 كان معنى يأب أهل البيت لعموم صةخمِص وهي حتصى، نأ من أكثر ،سلمة

 وقال أزواجه، فيهم يدخل وال ،الكساء مشلهم من بهم فاملراد ،البيت

 أخرجه حديث يف أرقم بن زيد عن وصح): املذكور ابالكت من (0)اآللوسي

 اهلل أيم ال،: فقال ؟ نساؤه بيته؟ أهل نَم: له قيل نهأ صحيحه يف مسلم

 وقومها، ،أبيهاإىل  فرتجع ،يطلقها ثم الدهر من العصر الرجل مع تكون املرأة

 .(الصدقة حرموا الذين وعصبته أصله،  بيته أهل

 ان على قوي دليل وهو ،اآللوسي السيد قول املؤمنني كفى: املؤلف قال

 .تغفل فال ،حمرفان وملخصه احلاكم مستدرك يف املروي احلديث

 القرن يف السنة علماء من وهوــ  النبهاني إمساعيل بن يوسف الشيخ وخّرج

 اختلف): لفظه هذا ما وقال (8)حممد آلل املؤبد الشرف كتابه يف ــ عشر الرابع

 [أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه يف تأهل البي يف املفسرون

 :منهم التابعني، من ومجاعة ،اخلدري سعيدأبو  منهم طائفة فذهبت ،يةاآل

 من وكثري ،اخلازن وابن ،البغوي اإلمام نقله كما وغريهم، ،وقتادة ،جماهد

 ،وفاطمة ،وعلي،  اهلل ولرس: وهم ،العباء أهل هنا أنهمإىل  ،املفسرين

 .Ñ واحلسني ،واحلسن

: وقال الطاهرات، زواجهأ أنهمإىل  ،وعكرمة ،عباس ابن منهم مجاعة وذهب
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 كَانَ اللَّهَ إِنَّ... ] :قولهإىل  [...لِّأَزْوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ أيها يَا] :قوله من كلها ياتاآل هؤالء

 .؟(لغريهن كالم الوسط يف صار فكيف ،بعض على بعضها منسوق [خَبرِيًا لَطِيفًا

 العربي الكالم بأن: العباء أهل املراد بأن القائلون هذا نع )وأجاب: قال ثم

 املتناسق الكالم بني األجنبية اجلملة ختلل وهو واالعرتاض، ،االستطراد يدخله

 ،يَفْعَلُونَ وَكَذَلِكَ أَذِلَّةً أَهْلِهَا عِزَّةَأَ وَجَعَلُوا أَفْسَدُوهَا قَرْيَةً دَخَلُواإذا  الْمُلُوكَ إِنَّ] :تعاىل كقوله

 اهللجهة  من معرتضة مجلة( يفعلون وكذلك) :فقوله ،[بِهَدِيَّةٍ إليهم مُرْسِلَةٌ وَإِنِّي

 تَعْلَمُونَ لَّوْ لَقَسَمٌ وَإِنَّهُ، النُّجُومِ بِمَوَاقِعِ أُقْسِمُ فَلَا] :تعاىل وقوله بلقيس، كالم بني تعاىل

 بينهما وما لقرآن، نهإ ،النجوم مبواقع قسمأ فال :أي ،[كَرِيمٌ لَقُرْآنٌ إِنَّهُ، مٌعَظِي

 .(العرب كالم من وغريه ،القرآن يف كثري وهو ،اعرتاض على اعرتاض

 ومعه جاء  اهلل رسول نأ صحيحة عديدة طرق من ثبت وقد): قال

 دخل تىح بيد منهما واحد كل خذأ قد واحلسني، ،واحلسن ،وفاطمة ،علي

 واحد كل وحسينا حسنًا جلسأو يديه، بني وأجلسهما وفاطمة علي فأدنى

 لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: يةاآل هذه تال ثم ،كساء عليهم لف ثم ،فخذه على منهما

 بييت هلأ هؤالء اللهم :رواية ويف) :قال (.[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ

 الكساء فرفعت: ُأم سلمة قالت ،تطهريا وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأف

 من نكإ: فقال اهلل؟ رسول يا معكم وأنا: فقلت ،يدي من فجذبه معهم ألدخل

 (.خري على النيب أزواج

 رسول قال: قال اخلدري سعيدأبي  عن ،والطرباني ،أمحد وروى): قال

 .(وفاطمة ،وحسني، وحسن ،علي ويف، يفََّّ :مخسة يف يةاآل هذه أنزلت: اهلل
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 رسول نأ أنس عن ،وصحيحة ،حسنة عديدة طرق من وروي) :قال

 الفجر صالةإىل  خرجإذا  فاطمة ببيت ميّر يةاآل هذه نزول بعد كان اهلل

 وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] أهل البيت الصالة: يقول

 .([تَطْهِريًا

 بعد :يعينــ  صباحًا أربعني جاء  نهأ اخلدري سعيدأبي  وعن): قال 

 اهلل ورمحة أهل البيت عليكم السالم: يقول ،فاطمة بابإىل  ــ يةاآل هذه نزول

 وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] اهلل رمحكم الصالة وبركاته،

 . ([تَطْهِريًا

 .(0)(أشهر مثانية رواية ويف أشهر، سبعة عباس ابن وعن): قال

 هم يةاآل هذه يف أهل البيت من املراد نأ على  منه نص وهذا): قال

 خمتلفة بأسانيد رواية ةعشر مخس تفسريه يف جرير ابن وذكر: قال نأإىل  ،اخلمسة

  .(نيوحس، حسنو ،وفاطمة ،وعلي ، النيب :هم يةاآل يف أهل البيت نأ يف

 الدر) تفسريه يف الشافعي السيوطي الدين جالل احلفاظ ةخامت وروى): قال

 ،وعلي ، النيب ،منهم املراد نأ يف خمتلفة طرق من رواية عشرين (املنثور

 (.واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة

 والطرباني، ،حامتأبي  وابن ،املنذر وابن ،جرير ابن أخرجه ما :منها): قال

 بيتها يف كان  اهلل رسول نأ  النيب زوج م سلمةُأ عن ،مردويه وابن

 رسول فقال ،خزيرة فيها بربمة فاطمة فجاءت خيربي، كساء عليه له مقامة على

                                                           

 .اشهر تسعة يةارو ويف( 0)
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 إذ يأكلون هم فبينا فدعتهم، ،وحسينا حسنًا وابنيك ،زوجك ادعي:  اهلل

 وَيُطَهِّرَكُمْ البيت أهل الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]:  النيب على نزلت

 ثم ،ياهاإ فغشاهم عليه كان الذي الكساء بفضلة  النيب فأخذ ،[تَطْهِريًا

 ،بييت أهل هؤالء اللهم: قال ثم ،السماءإىل  بها وألوى الكساء من يده أخرج

 قاهلا ،تطهريا وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأــ ف وخاصيت رواية ويف ــ وحاميت

 وهو عليهم كان الذي السرت يف رأسي أدخلت: ةُأم سلم قالت مرات، ثالث

 .ــ( مرتني ــ خريإىل  نكإ: فقال معكم؟ وأنا اهلل رسول يا :فقلت الكساء،

 مستدرك يف الذي احلديث ان على قوي دليل احلديث هذا: املؤلف قال

 الطبع عند فرُِّحأو  حمرفًا وطبع حتريف، فيه وقع املستدرك وتلخيص احلاكم

 .فتدبرهما ،اآلتي احلديث ذلك على ويدل

 الشافعي احلسيين العلوي الدين شهاب بن بكرأبو  السيد العالمة جخّر

 وقال (0) (اهلادي بين فضائل حبر من الصادي رشفةـ)ب املسمى كتابه يف احلضرمي

 رَكُمْوَيُطَهِّ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]:تعاىل اهلل قال): لفظه ما

 (للقلوب املدنس اإلثم هنا واملراد والدنس، القذر :الرجس): قال ،([تَطْهِريًا

 عن بليغ تنفري بالتطهري هلا والرتشيح ثملإل الرجس استعارة ويف): قال نأإىل 

 يف املذكورين بأهل البيت املراد يف املفسرون اختلف وقد): قال ثم (مطلقًا اقرتافه

 سياق بظاهر متمسكني نساؤه، بيته أهل نأ: لنيالقائ فمن ،الكرمية يةاآل

 من يأتي ما مع القول هذا ويرّد): السيد قال (ومقاتل ،وعطاء ،عكرمة يات،اآل

 نهاأ: وغريهم ،اخلدري سعيد وأبي ،وقتادة ،جماهد قول ،الصرحية األحاديث

                                                           

 طبعة القاهرة. 08ص( 0)
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 لإلناث، يصلح مما الكرمية يةاآل يف اخلطاب لكان خاصة  نسائه يف نزلتأ لو

 وهذا): قال انإىل  (قبلها اليت يةاآل يف كما( ويطهركن منكن) :تعاىل قالول

 (.األحاديث من سريد ما يطابق ال أيضًا ــ للزوجات يةاآل مشول :أيــ  القول

 فصرن القرآن مجعه عند عثمان أدخلهن كن نإو؛ الطاهرات والزوجات): قال

 موجه اخلصوص لكن ؛(عثمان لفعل) السياق مبقتضى يةاآل عموم يف داخالت

أو  ،مقصودًا وابنيهما وفاطمة علي غري كان ولو وابنيهما، ،وفاطمة ،عليإىل 

 جلل حني  لقال نزوهلا عند موجود وهو بأهل البيت املراد املعنى يف مشاركًا

 أهل من هؤالء: املقدس بالكساء (عليهم اهلل رضوان) وابنيهما ،وفاطمة ،عليًا

 ،بييت أهل هؤالء: فقال ،االشتباه لرفع عليهم املعنى حصر  ولكنه ،بييت

 يَنطِقُ وَمَا]: مساوي ووحي اهلل أمر عن الإ  منه بذلك ختصيصهم كان وما

 من اجلماهري به قال والذي: قال (0)[يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ، الْهَوَى عَنِ

 ،اجللية هنيالربا به وقامت ،املنصفني األئمة أكابر به وقطع( العارفني)العلماء

 سيدنا هم املباركة يةاآل يف املرادين أهل البيت إن ،القوية األدلة به وتضافرت

 متعني يةاآل عليه نزلتأ من تفسريإىل  املصري إذ ، وابناهما ،وفاطمة ،علي

 (.البيت يف مبا أدرى أهل البيت فان)

ــوا ــل دعـ ــول غـــري قـــول كـ   حممـــد قـ

 

 الــنجم يــنطمس الشــمس بــزوغ فعنــد 

 
 

 أهل بأن فسرها الذي هو ،وآله عليه وسالمه اهلل صلوات فانه): السيد وقال

 ،الصحيحة بأحاديثه ،وابناهما ،وفاطمة ،علي: هم الكرمية يةاآل يف املذكورين بيته

 .(درايةو رواية أقواهلم على املعتمد ،احلديث أئمة أكابر عن الواردة الصرحية

                                                           

 .4ــ  1النجم/( 0)
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 وصحيحه، جامعه يف مذيالرت عيسىأبو  اإلمام أخرج وقد): أيضًا قال

 سننه يف والبيهقي ،مردويه وابن ــ وصححه ــ واحلاكم ،املنذر وابن جرير، وابن

 اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :نزلت بييت يف: قالت  النيب زوج ُأم سلمة عن ،طرق من

، ليوع ،فاطمة البيت ويف ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 هؤالء: قال ثم ،عليه كان بكساء  اهلل رسول فجللهم ،واحلسني ،واحلسن

 .تطهريا وطهرهم الرجس عنهم ذهبأف بييت أهل

 والطرباني، حامت،أبي  وابن املنذر، وابن جرير، ابن خرجأو): أيضًا وقال

 عليه له منامة على بيتها يف كان  النيب نأ :¾ ُأم سلمة عن مردويه، وابن

 .آنفًا املزبورة روايةال آخرإىل  (...خزيرة بربمة ¾ فاطمة فجاءت ،ربيخي كساء

 ــ ُأم سلمة حديث :أيــ  حديثها من أمحد اإلمام وأخرجه): أيضًا وقال

 (.بنحوه طريقني من عنها الطرباني وأخرجه

 نأ العقدين جواهر يف والسمهودي ،تفسريه يف كثري ابن وذكر): السيد قال 

 واإلمام ،ــ الصحيح مؤلفــ  مسلم اإلمام خرجأو ،كثرية رقًاط ُأم سلمة حلديث

 عن ،واحلاكم حامت،أبي  وابن جرير، وابن ،مسنده يف شيبةأبي  وابن ،أمحد

 فجاء سود،أ شعر من مرجل مرط وعليه غداة  النيب خرج: قالت شة،ايع

 علي جاء ثم معه، فادخلها فاطمة جاءت ثم ،معه فادخلهما واحلسني احلسن

 وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: قال ثم معه، دخلهفأ

 .([تَطْهِريًا

 ،املنذر بناو ،جرير وابن ،شيبةأبي  ابن أخرج): أيضًا السيد وقال

 واثلة عن سننه، يف والبيهقي ــ وصححه ــ واحلاكم حامت،أبي  وابن والطرباني،
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 وحسن، علي، ومعه فاطمة،إىل   اهلل رسول جاء: الق األسقع ابن

 جلسأو ،يديه بني وأجلسهما ،وفاطمة ،عليًا فأدخل ،دخل حتى وحسني،

 رهمتدبمس وأنا ثوبه، عليهم لف ثم ،فخذه على منهما واحد كل وحسينًا حسنًا

 ،[تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ تأهل البي الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه تال ثم

 طرق وله ،تطهريًا وطهرهم ،الرجس عنهم ذهبأ بييت أهل هؤالء اللهم: وقال

 .حنبل بن أمحد مسند يف

 وابن ،ــ وحسنه ــ والرتمذي ،وأمحد شيبة،أبي  ابن أخرجه :أيضًا وقال

 عن ،مردويه وابن ،ــ وصححه ــ واحلاكم ،والطرباني املنذر، وابن ،جرير

 الفجر صالةإىل  خرجإذا  ¾ فاطمة بابب ميّر كان  اهلل رسول نا: سأن

 أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]الصالة ،أهل البيت يا الصالة: ويقول

 .([اتَطْهِريً وَيُطَهِّرَكُمْ

 نهاأ ،اخلدري سعيدأبي  عن ،حنبل بن أمحد اإلمام أخرج) :أيضًا وقال

 ،واحلسن ،وفاطمة ،وعلي ، النيب: مخسة يف ــ التطهري آية :أيــ  نزلت

 ((.عليهم اهلل رضوان) واحلسني

 نأ :أيــ  مخسة يف يةاآل أنزلت :بلفظ مرفوعًا جرير ابن وأخرجه): قال

 ،وحسني ،وحسن ،علي ويف ،يّف ــ مخسة يف يةاآل أنزلت: قال  اهلل رسول

  .(وفاطمة

 الباب هذا يف واألحاديث :(قال نأ إىل... )أيضًا الطرباني وأخرجه) :قال

 ،علي هم الكرمية يةاآل يف بأهل البيت املراد نأ يعلم منها أوردته ومبا كثرية،

 .((عليهم اهلل رضوان) وابناهما ،وفاطمة
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 ختصيص نأ من البيان روح صاحب ذكره ماإىل  التفات وال): أيضًا وقال

 حمض ذلك ألن ؛الشيعة أقوال من هو بيتأهل ال بكونهم  املذكورين اخلمسة

 (.بالتعجب يقضي رتهّو

 ةنّيالَس السنة أهل كتب يف وما ،األحاديث من وسبق ذكر ومبا): السيد قال

 :قال ما ولنعم وقال( ثالثة بياتًاأ ذكر ثم)، عينني لذي الصبح يسفر
 

ــم ــروة هـ ــوثقى العـ ــم الـ ــم ملعتصـ  بهـ

 

 وإنـــــزال بـــــوحي جـــــاءت منـــــاقبهم 

 أتــى هــل وســورة الشــورى يف مناقــب 

 

 التـــالي يعرفهــا  األحـــزاب ســورة  ويف 

ــودادهم املصــطفى بيــت أهــل وهــم   ف

 

 واسجال( حبكم مفروض الناس على 

 
 

 احلداد حممد بن علوي بن اهلل عبد احلبيب اإلرشاد قطب الشيخ وقال): قال

 :شعرًا علوي
 

 مطهــــــــر بيــــــــت اهلل رســــــــول وآل

 

ــتهم  ــاملودة مفروضـــــــــة حمبـــــــ  كـــــــ

ــام هــــم  ــر لوناحلــ ــد الســ ــيهم بعــ  نبــ

 

 مــــن وراثـــــة(  بهـــــا أكــــرم  ووراثــــه  

 
 

 ذكره ما وإليك الصادي، رشفة كتاب من نقله أردنا ما انتهى: املؤلف قال

 ،املسكن اجلاوي األصل، احلضرمي ،النسب الصادقي احلداد علي السيد

 (0)الفضل من وقريش هاشم لبين فيما الفصل القول كتابه يف ،املذهب الشافعي

 ،املشهورة ،الصحيحة األحاديث من الكساء حديث): نصه ما لقا نهإف

 قال وقد( :قال نأ إىل) قبوله على اأُلمة اتفقت معنى، املتواترة، املستفيضة

 (.احلديث حفاظ كبار من حافظًا عشر سبعة بصحته

                                                           

 طبعة افريقيا. 42/ص0ج( 0)
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 يف مسلم أخرجه ــ الكساء حديث :أي ــ صحيح احلديث: )(0)وقال

 ،(1)جامعه يف والرتمذي ،(8)ملشهورةا صحاحهيف  السكن وابن، صحيحه

 ،(5)مستدركه يف واحلاكم، (4)عديدة طرق من ،مسنده يف أمحد مامواإل

 سننه، يف والنسائي صحيحه، يف حبان ابن وأخرجه ،ــ وصححهــ  والبيهقي

 ،املنذر وابن ،(6)تفسريه يف جرير وابن طرق، من الكبري معجمه يف والطرباني

 ،شيبة وابن ،البغدادي واخلطيب مردويه، وابن ه،تفسري يف حامتأبي  وابن

 .(نعيم وأبو والطيالسي،

،  والسبطان ،علي اإلمام الصحابة من رواه وقد): العلوي السيد قال

 وقاصأبي  بن وسعد وعائشة، وُأم سلمة، عباس، وابن جعفر، بن اهلل وعبد

 وواثلة يسار، بن ومعقل مسعود، نباو اخلدري، سعيد وأبو مالك، بن وأنس

 .(عشر مخسة فهؤالء ،احلمراء وأبو سلمة،أبي  بن وعمر األسقع، بن

 من عشر مخسة الكساء حديث رواة العلوي اطالع حسب: املؤلف قال

 حديث رواة بأن علم األحاديث تتبع ومن وأكثر، أكثر ولكنهم ،الصحابة

 .(الفصل القول) كتابه يف العلوي ذكره مما أكثر الكساء

                                                           

 .068/ص8ج( 0)

 .186ص و 118ص/8ج ويف ،110ص/0ج (8)

 .467ص/8ج (1)

 ويف حديثني، يف ُأم سلمة عن 818ص/6ج ويف واثلة، عن 017ص/4ج يف جهخّر (4)

 .181ص/6ج ويف ،812وص 816ص/6ج ويف ،111ص/0ج ويف ،114ص/6ج

 .052ص/1ج ويف ،042وص 047وص 046ص/1ج( 5)

 .5/ص88ج( 6)
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 وأربعني واحدًا (0)املرام غاية يف البحراني هاشم السيد أخرج وقد ،هذا 

 السيد ذكره ما على يزيد ما املستدركات من له وذكرنا الكساء، قضية يف حديثًا

 حقاقإ يفــ  قم نزيلــ  التربيزي جنفي آغا السيد العالمة خّرج وقد ،البحراني

 هذا كتابنا يف منه نقلنا وقد وأكثر، أكثر بل مائة، الكساء أحاديث من (8)احلق

 يف احلداد علوي السيد ذكره مبا الكساء حديث يف الكالم ولنختم ة،كثري أحاديث

 إدخال وهو ،الطربي احملب من ونقله ،سننه يف البيهقي قال): قال ،كتابه

 ،وُأم سلمة ،فاطمة بيت يف تكرر الكساء حتت  اخلمسة هلؤالء النيب

 (.الصواب وهو ،وغريهما

 عصره يف ــ السنة علماء :أيــ  القوم ثحمّد السمهودي العالمة وقال) :قال

 تأملت نيأ اعلم(: الفصل) كتاب يف احلداد العالمة نقله ما على املشرفة باملدينة

 من ورد ما مع [تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :يةاآل هذه

 فضائل منبع نهاأ لي فظهر ،نزوهلا بعد  النيب صنعه وما ،شأنها يف األخبار

 وإليك هلا تعرض  َمن أَر مل عظيمة ُأمور على الشتماهلا النبوي، أهل البيت

 :عشر مخسة وهي ،االختصار حنو على اأُلمور تلك

 نأ إلفادة ؛احلصر على الدالة( إمنا) بكلمة املباركة يةاآل تصدير :األول

 .غريهإىل  يتجاوزه ال اخلريات منبع هو الذي ذلك على مقصورة وعال جل رادتهإ

 دون حقهم يف نزهلاأ حيث قدرهم بعلو واشارته ،بهم الباري اعتناء :الثاني

 .غريهم

                                                           

 .818ــ ص 827ص( 0)

 .542ــ ص 518/ص8ج( 8)
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 .التطهري مراتب علىأ يف نهأ ليعلم املصدر بذكر ،لتطهريهم تأكيده :الثالث

 كونإىل  لإلشارة ،ًاتطهري: قال حيث املصدر لذلك تعاىل تنكريه :الرابع

 بدرك حييطونه وال ،اخللق يعهده مما ليس ،غريبًا ،عجيبًا ،نوعًا اياهم تطهريه

 .يتهانه

 ذلك على وحرصه ،بذلك اهتمامه وإظهار ، اعتنائه شدة :اخلامس

 طلبه كرر حيث ،ذلك من املزيد لتحصيل إذًا فهو ،حلصوله يةاآل إفادة مع

 ،بييت أهل هؤالء اللهم: بقول طافهاستع مع وجل، عز مواله من لذلك

 إذهاب على مقصورة بييت أهل يف رادتكإ جعلت وقد :أي وخاصيت،

 اإلرادة تعلق مزيد من هلم جتدد بأن تطهريا، وطهرهم، عنهم فأذهبه الرجس

 .بعطائك يليق ما بذلك

، وغريه ،اخلدري سعيدأبي  عن ورد ملا ،ذلك يف  دخوله :السادس

 هذه نزلت سلمة ُأم رواية يف جاء وقد ،احلديث تقدم وقد ،مخسة يف نزلت نهاأ

 ،سبعة يف [تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا]: بييت يف يةاآل

 وفيه واحلسني، ،واحلسن ،وعلي ،وفاطمة ،اهلل ورسول ،وميكائيل ،جربيل

 عند موقعه خيفى ال ما، الرجس عن وإبعادهم ،همتطهري وإبانة ،كرامتهم مزيد

 .األلباب يأول

، ورمحته ،صلواته اهلل جيعل وبأن ،يةاآل تضمنت مبا  دعاؤه :السابع

 مقصورة مرهأ يف اهلل رادةإ كانت من ألن ؛عليهم ورضوانه ،ومغفرته ،وبركاته

 .اأُلمور بهذه حقيقًا كان ،هلم والتطهري ،عنهم الرجس ذهاب على

 حيث منزلتهم نافةاو ،قدرهم تعظيم من ،وهلم له ذلك طلب يف: ثامنال

 .خيفى ال ما ذلك يف ،وبينهم نفسه بني ساوى
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 ُأسلوب أعظم وجل عز مواله من ذلك طلب يف سلك  نهأ :التاسع

 جعلت قد اللهم: بقوله الطلب على تعاىل مناجاته قدم حيث ،بلغهأو

 اجلملة بهذه ـأتىف ،إبراهيم على ورضوانك ،ومغفرتك ،ورمحتك ،صلواتك

 باملناجاة تبعهاأ ثم مواله، ذلك لتحقيق املفيدة التحقيقية (قدبـ) املقرونة اخلربية

 اجلملة على فرع ثم ،اإلخبار قبيل من وذلك ،منهم وأنا ،مين نهمإ: بقوله

 :بوجهني لي ظهر لطيف لسّر .صلواتك فاجعل: قال حيث ،الطلبية

 هذا استجابة تقتضي فإنها ،اإلبراهيمية بوةاأل يف اسبةاملن متام :األولالوجه  

 .إبراهيم أبوه أعطى كما ،بيته وألهل لنفسه طلبه ما يعطى نأو الدعاء،

 تفسريه يف عباس ابن عن كما إبراهيم، آل مجلة من  نهأ :الثانيالوجه 

 ،إبراهيم آل من  فمحمد ،يةاآل [إبراهيم وَآلَ وَنُوحًاآدم  اصْطَفَى اللّهَ إِنَّ] :قوله

 ،منهم وهو ،منه وآله ــ مضى فيماــ  له ثبت فقد ،األنوار تلك أعطوا قد وآله

 .نعامهإ بذكر نعامهَأ الستجابة فتوصل

 نأ مواله دعا فقد عليه، الصالة أمر يف سيما مقبول  هءدعا نا: العاشر

 عز ربه من وعليهم عليه الصالة فتكون ،وعليهم ،عليه بالصالة وآله صهتخي

 .وجل

 عنه نشأ وما ،الكامل التطهري هذا يف  معه مجعهم نا :عشر احلادي

 إليه يشري كما ،الشريفة بنفسه إلحلاقهم مقتض وعليهم عليه الصالة من وعنهم

 ملن وسلم ،حاربهم ملن حرب ناأ :وقوله ،منهم وأنا ،مين نهمإ اللهم: قوله

 نَدْعُ تَعَالَوْاْ فَقُلْ] :تعاىل بقوله إليها املشار املباهلة قصة يف به حلقواأ وكذا ،ساملهم

 على الداللة يف آكد وألنه به، الكساء أهل تعاىل فأحلق ،يةاآل [وَأَبْنَاءكُمْ أَبْنَاءنَا
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 وأحب كبده، وأفالذ ،أعزته تعريض على أاجرت حيث ،صدقه ستيقانهإو ،ثقته

 .خصمه ببكذ ثقته وعلى ،نفسه تعريض على يقتصر ومل لذلك، إليه الناس

 الرجس إذهاب على أمرهم يف اإلهلية رادةاإل قصر نا :عشر الثانية

 .النار على اآلخرة يف حترميهم من يءسيج ماإىل  يشري والتطهري،

 ومتام، واملخالفات ،الذنوب دنس عن البعد كمال على بذلك حّثهم :عشر الثالثة

: بالصالة تذكريهم عند  قوله من سبق ما بداللة املأمورات، امتثال على احلرص

 .[تَطْهرِيًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] اهلل يرمحكم الصالة

 إمنا] :تعاىل قوله فذلك بيتًا خريهم يف فجعلين : قوله نإ :عشر الرابعة

 .اخللق خري يكونوا نأ بذلك استحقوا أنهم على دال ،يةاآل [اللَّهُ يُرِيدُ

 ذلك من نشأ ،ومساواتهم ،طهارتهم أفادت يةاآل نإ: عشر اخلامسة

 ذلك عن وعوضوا ،الناس أوساخ هي اليت الصدقة من املنع يف به إحلاقهم

 من أهل البيت لكم أحل ال:  قال ولذلك والغنيمة،، الفيء مخس

. (يكفيكم ما اخلمس مخس يف لكم نإ األيدي، غسالة وال ،شيئًا الصدقات

 (.أفاده ما آخر إىل)

 السنة علماء من احملققني ثنياحملّد بعض عن السيد نقل ثم: املؤلف قال

 وأعداؤهم، ،أهل البيت ادحّس بعض زعم قد): لفظه هذا ما اجلمهور وعلماء

 وتكلفوا بهن، متعلقة ياتآ سياق يف لوقوعها املؤمنني بأمهات خمصوصة يةاآل نأ

 اللَّهُ يُرِيدُ إمنا] :التطهري آية ،يةاآل هذه يف ذكورينامل من الضمري تذكري تأويل يف

 ،بعدها وما ،قبلها ما دون خاصة [تَطْهِريًا وَيُطَهِّرَكُمْ أهل البيت الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ

 وحاله( اخلارجي الصفري) عكرمة ذكره مبا واحتجوا ضمريًا، عشر بضعة وهي
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 ويستطعمهم، طيهميستْع األمراءىل إ اخلبيث ذلك تردد املشهور ومن معلوم،

 كان قد النصب إذ ،االفرتاء هذا على ،وتشجيعًا ،جرًاأ منهم ينال نأ بعيد فغري

 ،األيام تلك يف الراحبة التجارات من كان بغضهم على والتأجري ،ذاك إذ فاشيا

 صح نإو أهل البيت ولفظ( قال ان إىل)، التاريخ درس من على خيفى ال كما

 ال وبالذات ،حقيقته فهؤالء ،النسب بيت وأهل ،السكنى بيت على طالقهإ

 ذلك عنهم ينفك نأ وجيوز بالعرض، السكنى بيت وأهل عنه، انفكاكهم يتصور

 ال فالذين (:قال) آخرين، بقوم وتلحق ،أبيها بيتإىل  املرأة تعود بأن الوصف

 كثروناأل قاله كما ،قطعًا اإلطالق عند املرادون هم الوصف ذلك عنهم ينفك

 أهل وهم خاصة، الكساء أهل يف يةفاآل الصحيحة، اجلّمة الروايات به وجاءت

 عند صح ما لذلك ويشهد( :قال ان إىل). آخر أحد فيهم يدخل مل ،املباهلة

 إىل) الكساء، يف هلما إدخاله وعدم ،وُأم سلمة ،لعائشة  رده من اجلمهور

 صرف ثم ،فيهن ضمائرال وتأنيث ،ياتاآل ُأسلوب يف تأمل ومن (:قال ان

 مناديًا ،أهل البيت لفظ وإيراد وحدها، يةاآل تلك يف ،وتذكريه ،وتغيريه ،ذلك

 وعرف ،(النيب نساء يا) بلفظ ذلك سوى فيما النداء تكرار مع ،خمصصًا ،هلم

 وكيف النيب،إىل  اإلضافة من خريًا كانت ملا متحضت لو البيتإىل  اإلضافة نأ

 بالالم وحتليته، للسكنى متعددة بيوتًا املؤمنني مهاتأل نأ مع البيت لفظ فردأ

 قول القول نأ يف ريب غبار عنده يبق مل هذا تأمل ومن الذهين، للعهد هنا اليت

 ،العابدين زين عن منقول القول وهذا ،باخلمسة يةاآل اختصاص وهو ،اجلمهور

 للقول ردأو جرير ابن واملفسر ،ثواحملّد ،وقتادة ،وجماهد ،والصادق ،والباقر

 مثانية عن ،وحسنة، صحيحة بأسانيد متعددة أحاديث الكساء أهل يف يةاآل بأن

 يف الطحاوي حقق وقد كذلك، التابعني من ذلك يف اآلثار وذكر الصحابة، من
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 ،يةاآل هذه به أريد فيما معهم الكساء أهل غري دخول استحالة اآلثار مشكل

 ألم  قوله بعد تبقى شبهة أي إذ، منصف مسلم يتخطاه ال الذي وهو

أو  ،(بييت أهل وهؤالء ،خري على نكإ) :ــ معهم تكون ان سألته ملا ــ املؤمنني

 نعم، :قال أنه وددت: قوهلا عن غفلوا وأين ،(خري على وأنت ال،) :هلا قوله

 جذب ما منهم كانت وإذا ؟وتغرب الشمس عليه طلعت مما لّيإ أحب فكان

 العصبية عن املتجنب الكريم القارئ أيها نتوأ( :قال ثم) .يدها من الكساء

 على الشريفة يةاآل داللة نأ لدريت عليك تليت مبا خربًا أحطتإذا  اجلاهلية

 وباطين، ظاهري رجس كل من وعصمتهم ، النبوي أهل البيت طهارة

 بها تستضيء اليت البسيطة على املشرقة كالشمس وفعلي، قولي وُخلقي، خلقي

 اخلمسة نأو حقهم، يف نزوهلا يف للرتديد جمال فال ،الذرةإىل  الذرة من الكائنات

 دون بها واملقصودون املعنيون هم الكساء أصحاب (أمجعني )سالم اهلل عليهم

   .(املؤمنني أمهات حتى ،حدأ تشريك غري من غريهم

 

واملروية بألفاظ  بعض ما روي من ألفاظ حديث الثقلني يف كتب علماء السنة

 ورواته مجع كبري من الصحابة، والتابعني، وغريهم كثرية خمتلفة،

فقد خّرج  ، منهم: سيد األوصياء أمري املؤمنني علي بن ابي طالب

هـ( يف كتابه )إحياء امليت بفضائل 100)ت: سنة  جالل الدين السيوطي الشافعي

قال: )أخرج  (0)( املطبوع بهامش )اإلحتاف حبب األشراف(أهل البيت 

: إني مقبوض، وإني قد تركت قال رسول اهلل ، قال: البزار عن علي 

 (. فيكم الثقلني، كتاب اهلل وأهل بييت، وإنكم لن تضلوا بعدهما

                                                           

 .11احلديث  847ص( 0)
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حديثًا  (0)أرجح املطالبيف كتابه  قال املؤلف: خّرج الشيخ عبيد اهلل احلنفي

أخرجه البزار بلفظ آخر، وهذا نصه: )نقاًل من مسند البزار، والدوالبي، 

أن رسول   أخرجا بسنديهما عن أمري املؤمنني علي بن ابي طالبفإنهما 

إني خمّلف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا، كتاب اهلل عز وجل قال:  اهلل

طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، وعرتتي أهل بييت، ولن يتفرقا حتى يردا علّي 

 (. احلوض

حديث الثقلني،  (8)ار)وخّرج( السيد العالمة احلجة اهلندي يف عبقات األنو

نقاًل من كتاب )استجالب ارتقاء الغرف( للسخاوي أبي اخلري حممد بن عبد 

هـ( قال: )رواه اجلعابي بسنده عن عبد اهلل بن موسى، 118الرمحن )ت: سنة 

عن أبيه، عن عبد اهلل بن احلسن، عن جده، عن علي(. ولفظه ولفظ عبيد اهلل 

 .يف أرجح املطالب سواء، وسيأتي نصه

سنة  ت:وخّرجه أيضًا العالمة نور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي )

( وقال: )خّرجه اجلعابي يف الطالبيني من ( يف كتابه )جواهر العقدين ه100

حديث عبد اهلل بن موسى، عن أبيه، عن عبد اهلل بن حسن، عن أبيه، عن جده 

ملطالب، مع (. ولفظه لفظ الشيخ عبيد اهلل احلنفي يف أرجح اعن علي 

اختالف يف بعض كلمات احلديث، وسيأتي نصه فيما بعد إن شاء اهلل تعاىل من 

 كتاب السخاوي.

 (1)ينابيع املودة(وخّرجه أيضًا العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )

                                                           

 .117ص( 0)

 .020/ص0ج( 8)

 .11ص( 1)
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بسنده من مسند إسحاق بن راهويه،   عن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

، عن  حممد بن عمر بن علي بن ابي طالبعن طريق كثري بن زيد، عن 

أبيه، عن جده، وقال: هذا سند جيد، وهذا نص احلديث قال: )قال 

قال: قد تركت فيكم ما إن أخذمت به، لن  إن رسول اهلل : علي

 .تضلوا، كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، وأهل بييت(

من مسند  (0)يف )أرجح املطالب( قال املؤلف: خّرج الشيخ عبيد اهلل احلنفي 

قد قال:  ، أن النيب إسحاق بن راهويه احلديث املتقدم عن علي 

تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل سبب بيده وسبب بأيديكم، 

 .(وأهل بييت

)فرائد  وخّرجه أيضًا الشيخ إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف 

سن بن عبيد اهلل بن حممد بن علي التميمي قال: بسنده عن احل (8)السمطني(

حدثين أبي، قال: حدثين سيدي علي بن موسى بن جعفر، قال: حدثين أبي، 

عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، عن 

)صلوات اهلل عليهم أمجعني(  أبيه احلسني بن علي، عن أبيه علي بن ابي طالب

: إني تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتتي، ولن رسول اهلل قال قال: 

 (.يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

قال املؤلف: خّرج احلديث العالمة احلجة السّيد هاشم البحراني نقاًل من  

 املرام، ولفظه يساوي ما تقدم من احلمويين الشافعي.  غايةمن  (1)فرائد السمطني
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نقاًل من  (0)يف ينابيع املودة القندوزي احلنفي وخّرجه أيضًا الشيخ سليمان

إن الذي قال : املناقب، ومن كتاب سليم بن قيس، قال: )قال علي 

، يوم عرفة على ناقته القصوى، ويف مسجد اخليف، ويوم  رسول اهلل

الغدير، ويوم قبض، يف خطبة ألقاها على املنرب، قال: أيها الناس إني تارك 

وا ما إن متسكتم بهما، األكرب منهما كتاب اهلل، واألصغر فيكم الثقلني لن تضل

عرتتي أهل بييت، وإن اللطيف اخلبري عهد إلي أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي 

وإن أحدهما أقدم من اآلخر، فتمسكوا بهما ــ أشار بالسبابتني ــ احلوض كهاتني 

 (.هم أعلم منكملن تضلوا، وال تقدموهم، وال ختّلفوا عنهم، وال تعلموهم فإن

: قال نقاًل من املناقب قال: )قال أبو ذر  (8)ويف ينابيع املودة أيضًا 

هل تعلمون لطلحة، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص:  علي

قال: إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت،  أن رسول اهلل 

م لن تضلوا إن اتبعتم وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض، وإنك

 ؟ قالوا: نعم(.واستمسكتم بهما

يف ضمن  (1)يف املناقبوخّرج العالمة اخلطيب املوفق بن أمحد احلنفي  

يوم الشورى على أصحاب الشورى، وقال: )قال  املناشدة اليت ألقاها 

قال: إني  أن رسول اهلل فأنشدكم باهلل، أتعلمون هلم:  خماطبًا علي 

بييت لن تضلوا ما إن متسكتم ثقلني كتاب اهلل، وعرتتي أهل تارك فيكم ال

 ؟ قالوا: اللهم نعم(.ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض ،بهما
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 (0)يف فرائد السمطني وخّرج العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي

:  ويف ضمنها قال يف مسجد النيب  املناشدة اليت ألقاها أمري املؤمنني 

أنشدكم اهلل، أتعلمون أن رسول اهلل قام خطيبا مل خيطب بعد ذلك، وقال: يا )

أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت فتمسكوا بهما 

لن تضلوا، فإن اللطيف اخلبري أخربني وعهد إلي أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي 

قال: يا رسول اهلل أكل أهل بيتك؟ احلوض. فقام عمر بن اخلطاب شبه املغضب ف

فقال: ال، ولكن أوصيائي منهم، أوهلم أخي، ووزيري، وخليفيت يف أميت، 

وولي كل مؤمن بعدي، هو أوهلم، ثم ابين احلسن، ثم ابين احلسني، ثم 

تسعة من ولد احلسني، واحدا بعد واحد حتى يردوا علّي احلوض شهداء اهلل يف 

ان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم أرضه، وحججه على خلقه، وخّز

فقد أطاع اهلل، ومن عصاهم فقد عصى اهلل ، فقالوا كلهم: نشهد أن رسول 

 (.قال ذلك اهلل 

حديث  البحراني  قال املؤلف: خّرج العالمة احلجة السّيد هاشم

مسندا، وهو حديث مفصل ذكر فيه (8)املرام غايةاحلمويين الشافعي يف كتابه 

أمته  ومبراجعته يعرف منه ما أوصى النيب ة بتمامها وكماهلا، قضية املناشد

يف اتباع عرتته، ويعرف منه من اعرتف مبا أوصى به الرسول األكرم من لزوم اتباع 

وأن  ،أهل بيته املعصومني، وأن النجاة يف متابعتهم؛ ألنهم محلة علم النيب 

شاء اهلل يف  يث إنعليك احلد ، وهم مع احلق ال يزايلهم، وسيمراحلق معهم

 ضمن الكتاب بعد حديث السفينة.

                                                           

 . 52الباب ( 0)

 .17ص( 8)



 حديث الثقلني  

 

167 

عن أمري املؤمنني علي بن  (0)وخرجه أيضًا أبو نعيم بسنده يف حلية األولياء

باجلْحفة فقال: أيها الناس،  خطب رسول اهلل قال: )  ابي طالب

ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: فإني كائن لكم على احلوض 

 (.عن اثنني، عن القرآن، وعن عرتتي فرطا وسائلكم

عن حممد بن عمر بن  (8)يف كنز العمال وخّرجه أيضًا علي املتقي احلنفي

قال: إني  إن النيب ، وفيه: ) علي، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب

قد تركت فيكم، ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل سبب بيد اهلل وسبب 

 ابن جرير يف تهذيب اآلثار وصحح(.. خّرجه بأيديكم، وأهل بييت

عن أمري املؤمنني علي  (1)جممع الزوائدقال املؤلف: وأخرجه أيضًا اهليتمي يف 

، قال:  بلفظ آخر، وهذا نصه عن علي بن أبي طالب  بن ابي طالب

ــ يعين كتاب  الثقلني إني مقبوض، وإني قد تركت فيكم: )قال رسول اهلل 

 (.م لن تضلوا بعدهماوإنك اهلل وأهل بيته ــ 

وزاد يف آخره: )وإنه لن تقوم الساعة، حتى  (4)وخّرجه أيضًا يف العبقات 

 .كما تبقى الضالة فال تؤخذ(  يبقى أصحاب رسول اهلل

قال: )روى حديث الثقلني أمري املؤمنني علي، واحلسن  (5)ويف ينابيع املودة

وزيد بن أرقم،  ، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وابن عباس، بن علي
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وأبو سعيد اخلدري، وأبو ذر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وحذيفة بن 

ُأسيد، وجبري بن مطعم، وسلمان الفارسي، )ثم قال:( أيضًا رواه األئمة من 

، وعن جابر، وأبي  أهل البيت، عن آبائهم، عن جدهم أمري املؤمنني علي

 (.Ñ ذر، وأبي سعيد اخلدري

سيمّر عليك ــ إن شاء اهلل ــ أحاديث املذكورين بألفاظها عن  قال املؤلف: 

 مصادرها. 

أمري  روايةبوخّرجه أيضًا العالمة مشس الدين السخاوي الشافعي، 

يف كتابه )استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول ذوي  املؤمنني

الشرف(، فقال: )وأما حديث علي، فهو عند إسحاق بن راهويه، يف مسنده 

، عن أبيه  من طريق كثري بن زيد، عن حممد بن عمر بن علي بن ابي طالب

تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا قال:  ، أن النيب عن جده علي 

. قال: وكذا رواه الدوالبي يف كتاب اهلل سبب بيده وسبب بأيديكم، وأهل بييت

 الذرية الطاهرة.

عابي من حديث عبد اهلل بن مشس الدين ــ( ورواه اجل :)ثم قال ــ أي 

، موسى، عن أبيه، عن عبد اهلل بن حسن، عن أبيه، عن جده، عن علي 

إني خمّلف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا ، كتاب قال:  رسول اهلل أن 

اهلل عز وجل طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، وعرتتي أهل بييت ولن يتفرقا 

 ض.حتى يردا علّي احلو

إني مقبوض، وإني : لدين( ورواه البزار، ولفظه: قال ثم قال مشس ا)

قد تركت فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، وإنكم لن تضلوا بعدهما، 
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كما تبقى الضالة فال  وإنه لن تقوم الساعة حتى يبقى أصحاب رسول اهلل 

 .، وقد تقدم نقله من جممع الزوائد(0))العبقات( .تؤخذ(

بسنده عن أبي  (8)يف أرجح املطالب اهلل آمر تسّري احلنفي وخّرج الشيخ عبيد

أنشد اهلل من شهد قام فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال:   الطفيل: )أن عليًا

يوم غدير خم إاّل قام، ومل يقم رجل يقول: أنبئت، أو مسعت، أو بلغين، إاّل 

ثابت، بن ، فقام سبعة عشر رجال، منهم خزمية رجل مسعت أذناه، ووعاه قلبه

وسهل بن سعد، وعدي بن حامت الطائي، وعقبة بن عامر، وأبو أيوب 

 األنصاري، وأبو ليلى، وأبو اهليثم، وأبو سعيد اخلدري، وأبو قدامة األنصاري،

: ، فقالواهاتوا ما مسعتم: اخلزاعي، ورجال من قريش، فقال عليوشريح 

ذا كان الظهر، خرج من حجة الوداع، حتى إ نا أقبلنا مع رسول اهلل انشهد 

فأمر بشجرات فشذبن فألقى عليهن ثوبه، ثم نادى بالصالة،  رسول اهلل 

أيها الناس ما أنتم فخرجنا فصلينا، ثم قام فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم قال: 

إني أوشك ــ ثالث مرات ــ فقال:  اللهم اشهد؟ قالوا: قد بلّغت، قال: قائلون

دماءكم أال وإن ، ثم قال: تم مسؤولونأن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأن

وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا، وحرمة شهركم هذا، أوصيكم بالنساء، 

ثم قال:  ،وأوصيكم باجلار، وأوصيكم باملماليك، وأوصيكم بالعدل واإلحسان

أيها الناس إني تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت، فإنهما لن 

، ثم أخذ بيد لّي احلوض، نبأني بذلك اللطيف اخلبرييتفرقا حتى يردا ع

صدقتم وأنا على ، فقال علي: من كنت مواله فعلي موالهفقال:  علي

 (.ذلك من الشاهدين
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قال املؤلف: هذا احلديث الشريف خّرجه مجع كثري من علماء السنة يف  

 كتبهم املعتربة مع اختالف يف بعض ألفاظه، ويف بعضها زيادة. 

 (8)كما يف ينابيع املودة (0)حلافظ أبو نعيم، فإنه خّرجه يف حلية األولياءمنهم: ا

قام   قال: )أخرج أبو نعيم يف احللية، وغريه، عن أبي الطفيل، أن عليًا

ُأنشد اهلل من شهد يوم غدير خم إال قام، وال فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

، فقام ت أذناه، ووعاه قلبهيقوم رجل يقول: ُنبئت، أو بلغين، إاّل رجل مسع

سبعة عشر رجال، منهم خزمية بن ثابت، وسهل بن سعد، وعدي بن حامت، 

وعقبة بن عامر، وأبو أيوب األنصاري، وأبو اهليثم بن التيهان، ورجال من 

 ، فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسول اهللهاتوا ما مسعتمقريش، فقال علي: 

، ثم نادى بالصالة فصلينا معه، ثم قام من حجة الوداع، ونزلنا بغدير خم

؟ قالوا: قد بلّغت، أيها الناس ما أنتم قائلونفحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني ، ثالث مرات، ثم قال: اللهم اشهدقال: 

أيها الناس إني تارك فيكم الثقلني كتاب ، ثم قال: مسؤول، وأنتم مسؤولون

أهل بييت إن متسكتم بهما لن تضلوا، فانظروا كيف ختلفوني فيهما  اهلل، وعرتتي

إن ، ثم قال: وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض نبأني بذلك اللطيف اخلبري

؟ قالوا: اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني، ألستم تعلمون أني أوىل بكم من أنفسكم

من كنت نني فرفعها، وقال: بلى، قال: ذلك ثالثا، ثم أخذ بيدك يا أمري املؤم

فقال علي:  مواله فهذا علي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه،

 .وأنا على ذلك من الشاهدين صدقتم،
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قال املؤلف: خّرج احلديث األول نور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي  

سّيد هـ( يف كتابه )جواهر العقدين( كما ذكره احلجة ال100الشافعي )ت: سنة 

من حديث الثقلني، وقال: )خّرجه ابن  (0)( يف العبقاتمري حامد حسني )

عقدة من طريق حممد بن كثري، عن فطر، وأبي اجلارود كالهما عن أبي 

ثم  الطفيل، ولفظه يساوي لفظه إاّل يف بعض الكلمات، وأسقط منه قوله 

 اخل. أخذ بيد علي...(

مد بن عبد الرمحن بن حممد وخرج احلديث األول أيضًا، مشس الدين حم

هـ( يف كتابه استجالب ارتقاء الغرف حبب 118)ت: سنة  السخاوي الشافعي

ولفظه يساوي  (8)كما ذكر ذلك السّيد يف العبقات ،أقرباء الرسول ذوي الشرف

لفظ السمهودي، وأسقط منه ما أسقطه السمهودي، وقال: )إنه حديث خزمية 

بن كثري، عن فطر، وأبي اجلارود كالهما عن فهو عند ابن عقدة من طريق حممد 

 أبي الطفيل(.

 الواليةهـ( يف كتاب  118ت: سنة وخرج احلديث األول أيضًا ابن عقدة )

، وقال: )وأما حديث خزمية، (1)(، كما ذكر السّيد يف العبقات)أو كتاب املواالة

ما، فهو عند ابن عقدة من طريق حممد بن كثري، عن فطر، وأبي اجلارود كاله

ُأنشد اهلل قام، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال:  عن أبي الطفيل: أن عليا 

من شهد يوم غدير خم إاّل قام، وال يقوم رجل يقول ُنبئت، أو بلغين، إاّل 

منهم، خزمية بن ثابت.  ، فقام سبعه عشر رجاًلرجل مسعت أذناه، ووعاه قلبه
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ين سواء، وأسقط منه ما احلديث(. ولفظه ولفظ السمهودي يف جواهر العقد

 أسقطه.
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، البن عقدة، وقال: )خّرج ذلك عروة بن خارجة، عن فاطمة الزهراء الوالية

يف مرضه الذي قبض فيه، وقد امتألت احلجرة  مسعت أبي رسول اهلل  :قالت

سريعا، وقد قدمت  من أصحابه، قال: أيها الناس إني يوشك أن أقبض قبضًا

ربي عز وجل، وعرتتي إليكم القول معذرة منكم، أال إني خمّلف فيكم كتاب اهلل 

، فقال: هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي، أهل بييت، ثم أخذ بيد علي 

 (.ال يفرتقان حتى يردا علّي احلوض، فأسألكم ما ختلفوني فيهما

حنوه نقال عن  حديثًا (0)يف العبقات قال املؤلف: خّرج السّيد اهلندي  

كتابيهما: استجالب ارتقاء السخاوي الشافعي، وعن السمهودي الشافعي يف 

 الغرف، وجواهر العقدين، بعد ذكرهما حديث الثقلني عن أم سلمة، قالت:

بغدير خم فرفعه حتى رأينا بياض إبطه،  بيد علي  )أخذ رسول اهلل 

 (. احلديث.من كنت مواله فعلي موالهفقال: 

وعرتتي، يا أيها الناس إني خمّلف فيكم الثقلني، كتاب اهلل وفيه: ثم قال:  

 .ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

حديث عروة بن خارجة، عن فاطمة ابنة  )ثم قال:( أخرجه ابن عقدة من 

عن أم سلمة ــ  :جعفر بن حممد الرزاز عنها ــ أي عنها به، وأخرجه علي 

يقول وقد امتألت يف مرضه الذي قبض فيه  بلفظ: مسعت رسول اهلل 

بي،  سريعا فينطلق لناس يوشك أن أقبض قبضًاأيها االصحابة: احلجرة من 

وقدمت إليكم القول معذرة إليكم، أال إني خمّلف فيكم كتاب ربي عز وجل، 

هذا علي مع القرآن، ، ثم أخذ بيد علي فرفعها، فقال: أهل بييتوعرتتي 
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 (.والقرآن مع علي، ال يفرتقان حتى يردا علّي احلوض، فأسأهلما ما خلفت فيهما

 (0)ف: هذا لفظ السمهودي، وأما لفظ السخاوي كما يف العبقاتقال املؤل 

قال: )وأما حديث أم سلمة فحديثها عند ابن عقدة من حديث هارون بن خارجة، 

 بيد علي  قالت: أخذ رسول اهلل  ¾علي، عن أم سلمة  بنتعن فاطمة 

 (. احلديث.من كنت موالهبغدير خم فرفعها حتى رأينا بياض إبطه، فقال: 

يا أيها الناس إني خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي، ولن يه قال: )وف

 (.يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

قال املؤلف: يف أثر التحريف، والتبديل، والتغيري، واالختصار لألحاديث 

يف حق أهل بيته الطيبني الطاهرين، وقع االشتباه بني  املروية عن النيب 

اهلل عليه وآله الصالة والسالم، وبني فاطمة بنت أمري  فاطمة الزهراء بنت رسول

 (8)، ولو قلنا بأن احلديث املروي يف ينابيع املودة املؤمنني علي بن ابي طالب

يف  غري ما روى عن فاطمة بنت أمري املؤمنني  عن فاطمة الزهراء 

، وقول مسعت أبي: العقدين ال ُبعد فيه، ويساعده ويقويه قوهلا جواهر 

اخل،  وروايتها عن أم سلمة وقوهلا: مسعت رسول اهلل  اطمة بنت علي ف

 حديث الثقلني عن أم سلمة فيما يأتي لعله يتضح احلق. ومبراجعة
 

  فاطمة الزهراء روايةبمصادر حديث الثقلني 

 ــ ينابيع املودة، للقندوزي احلنفي. 0

 .ــ عبقات األنوار، للسيد حامد حسني اهلندي 8
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   أم هاني أخت األمري روايةبثقلني حديث ال

خّرجه بسنده من مسند البزار، فإنه خّرج بسنده عن أم هانئ  (0)ينابيع املودة 

من حجته حتى نزل بغدير  قالت: رجع رسول اهلل  بنت أبي طالب 

أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب، باهلاجرة، فقال:  خم، ثم قام خطيبًا

م به لن تضلوا أبدًا، كتاب اهلل حبل طرفه بيد اهلل وطرفه وقد تركت ما إن متسكت

بأيديكم، وعرتتي أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت، أال إنهما لن يفرتقا حتى 

 .يردا علّي احلوض

من حديث الثقلني وقال:  (8)قال املؤلف: خّرجه السّيد يف العبقات 

ال: وأما حديث أم )خّرج السخاوي يف كتابه استجالب ارتقاء الغرف، وق

هانئ فحديثها عنده ــ أي عند ابن عقدة ــ من حديث عمر بن سعيد، عن 

عمر بن جعدة بن هبرية، عن أبيه، أنه مسعها تقول: رجع رسول اهلل صلى 

آله( وسلم من حجته حتى إذا كان بغدير خم أمر بدوحات واهلل عليه )

يها الناس فإني موشك أما بعد، أ :باهلاجرة، فقال ممن، ثم قام خطيبًافُق

أن أدعى فأجيب، وقد تركت فيكم ما مل تضلوا بعده أبدًا كتاب اهلل طرف 

بيد اهلل وطرف بأيديكم، وعرتتي أهل بييت، إاّل إنهما لن يفرتقا حتى يردا 

 (. علّي احلوض

 .(1)وخّرج حنوه من كتاب السخاوي أيضًا
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عن  الثقلني نقاًلمن حديث  (0)قال املؤلف: وخّرجه السّيد يف العبقات 

قالت: رجع رسول  ¾للسمهودي، وهذا نصه: )عن أم هاني جواهر العقدين 

 من حجته حتى إذا كان بغدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قام خطيبًا اهلل

أما بعد، أيها الناس فإنه يوشك أن أدعى فأجيب، وقد تركت باهلاجرة، فقال: 

طرف بيد اهلل وطرف بأيديكم، وعرتتي فيكم ما لن تضلوا بعده أبدًا كتاب اهلل 

أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت، إال إنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي 

(. أخرجه ابن عقدة من حديث عمرو بن سعيد، عن عمر بن جعدة بن احلوض

  .هبرية، عن أبيه، عن جده أنه مسعها تقول به(
 

 ماء السنة يف كتبهمخّرجه عل عبد اهلل بن عباس روايةبحديث الثقلني 

منهم: العالمة شيخ االسالم الشيخ سليمان القندوزي احلنفي احلسيين، فإنه 

بسنده عن عطاء بن السائب، عن أبي حييى، عن ابن  (8)يف ينابيع املودة خّرجه

يا معاشر املؤمنني، إن اهلل عز وجل ، فقال: عباس، قال: )خطب رسول اهلل 

م قوال إن عملتم به جنومت، وان تركتموه هلكتم، أوحى إلّي أني مقبوض، أقول لك

إن أهل بييت، وعرتتي، هم خاصيت، وحاميت، وانكم مسؤولون عن الثقلني: 

 (.كتاب اهلل وعرتتي، إن متسكتم بهما لن تضلوا، فانظروا كيف ختلفوني فيهما
 

 ¾ أم سلمة روايةبحديث الثقلني 

ستجالب ارتقاء الغرف، من حديث الثقلني نقال عن كتاب ا (1)يف العبقات
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للسخاوي، قال: )وأما حديث أم سلمة فحديثها عند ابن عقدة من حديث هارون 

قالت: أخذ رسول  ¾، عن أم سلمة بن خارجة، عن فاطمة ابنة علي 

من كنت بغدير خم فرفعها حتى رأينا بياض إبطه، فقال:  بيد علي  اهلل

 (.مواله فعلي مواله

لناس، إني خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي، ولن يا أيها ا)وفيه قال(: ) 

 (. يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

عن الكتاب املذكور ولفظه يساوي ما تقدم  نقاًل حديث أم سلمة (0)وأيضا أخرج

 ومتنا. سندًا

حديث أم سلمة، وقال: )خّرجه ابن  (8)قال املؤلف: خّرج يف ينابيع املودة 

عيد بن عمرو بن جعدة بن هبرية، عن أبيه، عن عقدة من طريق عمرو بن س

بغدير خم،  بيد علي  جده، عن أم سلمة، قالت: أخذ رسول اهلل 

، ثم قال: من كنت مواله فعلي موالهفرفعها حتى رأينا بياض إبطه، فقال: 

يا أيها الناس إني خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي، ولن يتفرقا وفيه قال: 

 (. احلوض حتى يردا علّي

ولفظه يساوي لفظه،  (4)خّرج ما خّرجه يف ينابيع املودة (1)ويف أرجح املطالب

وهذا نصه: )عن  (5)وقال: )أخرجه ابن عقدة(، وخّرج حديثًا آخر عن أم سلمة
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يف مرضه الذي قبض فيه، وقد امتألت  أم سلمة، قالت: قال رسول اهلل 

سريعا، فينطلق بي،  بض قبضًاأيها الناس، يوشك أن أقاحلجرة من أصحابه: 

وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، أال إني خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل 

: هذا علي مع القرآن، ثم أخذ بيد علي فقال ربي عز وجل وعرتتي أهل بييت،

(. والقرآن مع علي، ال يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، فأسأهلما ما خلفتم فيهما

هـ، وتوفى سنة 116)ولد سنة  خرجه الدارقطين الشافعيأخرجه ابن عقدة، و

 . هـ(، وامسه أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد، وله كتاب الُسنن125

من حديث الثقلني حديث أم سلمة  (0)قال املؤلف: خّرج السّيد يف العبقات 

من جواهر العقدين للسمهودي، ويف لفظه اختالف يسري، وهذا نصه: )عن أم 

بغدير خم، فرفعها حتى  بيد علي  : أخذ رسول اهلل قالت ¾سلمة 

 ( احلديث.من كنت مواله فعلي موالهرأينا بياض إبطه، فقال: 

يا أيها الناس، إني خمّلف فيكم الثقلني: كتاب اهلل وفيه: )ثم قال: 

. أخرجه ابن عقدة من حديث عروة وعرتتي، ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 عنها به(. ابنة علي بن خارجة، عن فاطمة 

وفيه أيضًا: )وأخرجه جعفر بن حممد الرزاز عنها بلفظ: مسعت رسول 

يف مرضه الذي قبض فيه يقول ــ وقد امتألت احلجرة من أصحابه ــ:  اهلل

أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول 

، ثم عز وجل وعرتتي أهل بييت معذرة إليكم، أال إني خمّلف فيكم كتاب ربي

هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي، ال يفرتقان أخذ بيد علي فرفعها، فقال: 

 )ما خلفتم فيهما((. حتى يردا علّي احلوض، فأسأهلما ما خلفت فيهما
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مع اختالف قليل يف  (0)قال املؤلف: تقدم احلديث نقاًل من أرجح املطالب

 ن عقدة، والدار قطين يف سننه.بعض ألفاظه، وقال: أخرجه اب

 

 أم سلمة روايةبمصادر حديث الثقلني 

 ــ استجالب ارتقاء الغرف، للسخاوي الشافعي. 0

 ــ جواهر العقدين، للسمهودي الشافعي.  8

 ــ ينابيع املودة، للشيخ سليمان القندوزي احلنفي.  1

 ــ أرجح املطالب، للشيخ عبيد اهلل احلنفي.  4
 

  أبي ذر روايةبحديث الثقلني 

خّرجه مجاعة من علماء السنة، واإلمامية )عليهم الرمحة( يف كتبهم 

 املعتربة.

 (8)منهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرجه يف ينابيع املودة

وقال: )أخرج الرتمذي يف جامعه بسنده املتصل عن أبي ذر، أنه أخذ حبلقة باب 

إني تارك فيكم الثقلني: يقول:   الكعبة، فقال: إني مسعت رسول اهلل

كتاب اهلل وعرتتي، فإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض، فانظروا كيف 

خّرجه، وقال: )خّرجه  (1)ويف حديث الثقلني من العبقات(. ختلفوني فيهما

 .الرتمذي، وابن عقدة(
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، من ينابيع املودة حديثًا آخر عن أبي ذر (0)قال املؤلف: خّرج القندوزي

وهذا نصه: قال: )أخرج سليم بن قيس يف كتابه، قال: بينا أنا وحبيش بن 

يقول:  مبشر مبكة، إذ قام أبو ذر، فقال: أيها الناس إني مسعت نبيكم 

، ويقول: َمَثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا، ومن تركها هلك

، ويقول: دخله ُغفر لهَمَثل أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل، من 

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي، ولن يفرتقا حتى 

 (.يردا علّي احلوض

حديث الثقلني، وقال: )أخرجه الرتمذي  (8)يف ينابيع املودة وخّرج القندوزي

يف حجته ــ  يف باب مناقب أهل البيت، عن أبي ذر، قال: رأيت رسول اهلل 

الوداع ــ يوم عرفة، وهو على ناقته القصوى خيطب، فسمعته يقول:  حجة :أي

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل، وعرتتي 

 (.أهل بييت

قال املؤلف: خّرج الشيخ عبيد اهلل احلنفي حديث الثقلني يف أرجح  

هم أبو ذر )عليه بطرق عديدة عن مجاعة من الصحابة الكرام من (1)املطالب

وقد تقدم، وقال:  (4)الرمحة(، ولفظه يساوي لفظ القندوزي يف ينابيع املودة

فقد خّرج حديث الثقلني  (5))أخرجه الرتمذي(، واليك لفظ الرتمذي يف جامعه

يف حجته يوم عرفة،  )بسنده عن جابر بن عبد اهلل، قال: رأيت رسول اهلل 
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يا أيها الناس إني قد تركت يقول:  وهو على ناقته القصوى خيطب، فسمعته

)ثم قال( ويف  فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت.

الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد(،ــ أي روي 

حديث الثقلني عن هؤالء الصحابة الكرام ــ وستأتيك ألفاظهم عن قريب، إن 

 شاء اهلل تعاىل.

حديث الثقلني عن  (0)ينابيع املودة خّرج الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يفو

لطلحة، وعبد الرمحن بن عوف، وسعيد  ، قال: قال علي أبي ذر 

قال: إني تارك فيكم الثقلني:  هل تعلمون أن رسول اهلل بن أبي وقاص: 

ض، وإنكم كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلو

 ؟ قالوا: نعم(.لن تضلوا إن اتبعتم واستمسكتم بهما

ومنهم: أبو حممد أمحد بن حممد بن علي العاصمي، فإنه خّرج حديث 

الثقلني يف )زين الفتى يف تفسري سورة هل أتى( بسنده )عن أبي إسحاق، عن 

حنش، قال: رأيت أبا ذر متعلقا بباب الكعبة، وهو يقول: من يعرفين فليعرفين 

ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر، قال حنش: فحدثين بعض أصحابي أنه مسعه 

إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي أهل : يقول: قال رسول اهلل 

بييت فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، أال وإن أهل بييت فيكم مثل باب 

 (.بين إسرائيل، ومثل سفينة نوح

الشافعي، فإنه خّرج حديث الثقلني  ن السخاويومنهم: العالمة مشس الدي

، وقال: )وأما حديث أبي أبي ذر  روايةبيف كتاب )استجالب ارتقاء الغرف( 

من حديث  الواليةذر فأشار إليه الرتمذي يف جامعه، وأخرجه ابن عقدة يف كتاب 
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، أنه أخذ حبلقة باب سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، عن أبي ذر 

اني تارك فيكم الثقلني: كتاب يقول:  قال: مسعُت رسول اهلل الكعبة، ف

اهلل وعرتتي، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، فانظروا كيف ختلفوني 

  .(0)(فيهما

حديث أبي  (8)ومنهم: الرتمذي، فإنه خّرج يف كتابه املعروف جبامع الرتمذي

 ، وقد تقدم لفظه.(1)ولفظه يساوي ما تقدم نقله من ينابيع املودة ذر 

 

 : أبي ذر الغفاري روايةبمصادر حديث الثقلني 

 ــ ينابيع املودة، للشيخ سليمان احلنفي.0

 ــ  زين الفتى، للعاصمي.  8

 ــ  استجالب ارتقاء الغرف، للسخاوي الشافعي.  1

 ــ  جامع الرتمذي.  4
 

  جابر بن عبد اهلل األنصاري روايةبحديث الثقلني 

 (عليهم الرمحة)مامية عة من علماء السنة، واإلخّرجه مجا

، وقد تقدم لفظه يف (4)منهم: الرتمذي فقد خّرج حديث جابر يف جامعه

 ضمن حديث أبي ذر )عليه الرمحة(. 

يف  قال املؤلف: خّرج الشيخ عبيد اهلل اآلمر تسري احلنفي حديث جابر
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 أيت رسول اهلل : )عن جابر بن عبد اهلل قال: روهذا نصه (0)أرجح املطالب

أيها يف حجة الوداع يوم عرفة، وهو على ناقته العضباء خيطب، فسمعته يقول: 

الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي، كتاب اهلل، وعرتتي 

 . خّرجه الرتمذي، وقال: حديث حسن، غريب(. أهل بييت

: )خّرجه ابن األثري حديث جابر، وقال وقد أخرج السّيد العالمة يف العبقات

 يف جامع األصول، ولفظه يساوي لفظ الشيخ عبيد اهلل احلنفي املتقدم(. 

عن  ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرج حديث جابر نقاًل

يف باب مناقب أهل البيت، قال: )حدثنا نصر  (8)جامع الرتمذي يف ينابيع املودة

ا زيد بن احلسن، عن جعفر بن حممد، عن بن عبد الرمحن الكويف، قال: حدثن

يف حجته  أبيه، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: رأيت رسول اهلل 

أيها الناس إني يوم عرفة، وهو على ناقته القصوى خيطب، فسمعته يقول: 

. ويف الباب: تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

عيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن ُأسيد. )ثم قال( أيضًا عن أبي ذر، وأبي س

 أخرجه حممد بن علي احلكيم الرتمذي يف كتابه نوادر األصول بلفظه(. 

بلفظ آخر،  (1)يف ينابيع املودة قال املؤلف: خّرج القندوزي احلنفي احلديث 

 عن كتاب أخبار املدينة، للسيد أبي احلسني حييى بن احلسن، عن وقال: )نقاًل

بيد علي  حممد بن عبد الرمحن بن خالد، عن جابر بن عبد اهلل، أخذ النيب 

والفضل بن عباس يف مرض وفاته يعتمد عليهما حتى جلس على املنرب، فقال: 
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أيها الناس قد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا ،كتاب اهلل وعرتتي أهل 

نوا إخوانا كما أمركم بييت، فال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وكو

 (.اهلل، ثم أوصيكم بعرتتي وأهل بييت

، نقاًل من كتاب ابن عقدة، )عن (0)وخرج القندوزي أيضًا يف ينابيع املودة

جابر بن عبد اهلل قال: كنا مع النيب يف حجة الوداع، فلما رجع إىل اجلحفة نزل 

؟ قالوا: ونإني مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلثم خطب الناس، فقال: 

إني لكم فرط وأنتم واردون نشهد أنك قد بلغت، ونصحت، وأديت، قال: 

علّي احلوض، وإني خمّلف فيكم الثقلني إن متسكتم بهما لن تضلوا، كتاب اهلل 

ألستم ، ثم قال: وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

من بيد علي ــ:  فقال ــ آخذًا؟ قالوا: بلى، تعلمون أني أوىل بكم من أنفسكم

 (.اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، ثم قال: كنت مواله فعلي مواله

 قال املؤلف: خّرج احلديث يف العبقات، وفيه زيادات.

عن  (8)يف كنز العمال ومنهم: علي املتقي احلنفي، فإنه خّرج حديث الثقلني

اري، قال: )قال رسول سنن النسائي بسنده عن جابر بن عبد اهلل األنص

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل : اهلل

 (.وعرتتي

 (1)قال املؤلف: خّرج السّيد حممد صاحل الرتمذي احلنفي يف الكوكب الدري 

يا أيها : النيب  حديث الثقلني من صحيح الرتمذي وهذا نصه: )قال
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 .(أخذمت به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييتما إن إني تركت فيكم ، الناس

ثم خّرج احلديث أيضًا بلفظ آخر وسند آخر عن زيد بن أرقم، ويأتي لفظه يف 

 زيد بن أرقم. روايةبحديث الثقلني 

أيضًا حديث الثقلني من جامع  (0)كنز العمال وخرج علي املتقي يف

ه يساوي ما تقدم نقله الرتمذي بسنده عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، ولفظ

من جامع الرتمذي، غري أنه زاد يف أول احلديث حرف النداء وقال: )قال 

 نقاًل (. احلديث، وخّرج احلديثيا أيها الناس إني قد تركت: رسول اهلل

عن مسند ابن أبي شيبة، ومن )املتفق واملفرتق( للخطيب قال: )إنهما أخرجا 

بد اهلل األنصاري غري أن لفظيهما غري بسنديهما حديث الثقلني عن جابر بن ع

لفظ الرتمذي، والنسائي يف صحيحيهما، وهذا نص لفظهما: قال: )قال 

تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهلل، : رسول اهلل 

 (.وعرتتي أهل بييت

قال املؤلف: لعل ابن أبي شيبة، واخلطيب أخرجا احلديث باملعنى، وميكن 

 آخر رواه جابر بن عبد اهلل األنصاري، فراجع.أن يكون حديثًا 

فإنه خّرج  ،العالمة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب :ومنهم 

حديث الثقلني يف كتاب الشفاء بتعريف حقوق املصطفى، وقال ما هذا لفظه: 

إني تارك فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب اهلل )قال عليه الصالة والسالم: 

 (.أهل بييت، فانظروا كيف ختلفوني فيهماوعرتتي 

هـ، ست 476ولد سنة  قال املؤلف: القاضي عياض بن موسى اليحصيب

هـ أربع وأربعني ومخسمائة مبراكش، وهو 544وسبعني وأربعمائة، وتويف سنة 
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منسوب إىل حيصب بن مالك قبيلة من محري، وله مؤلفات عديدة، منها كتاب 

 .الشفاء، وغريه

مة مبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم املعروف بـ)ابن ومنهم العال

األثري( اجلزري، فإنه خّرج يف كتابه جامع األصول، حديث الثقلني بسنده عن 

يف حجة الوداع يوم عرفة وهو  جابر بن عبد اهلل، قال: )رأيت رسول اهلل 

لن  إني تركت فيكم ما إن أخذمت بهعلى ناقته القصوى خيطب، فسمعته يقول: 

. أخرجه الرتمذي، ح، غ. ز. ت(. ثم خّرج تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

إني تارك فيكم ما أن :  قال: )قال رسول اهلل ،احلديث عن زيد بن أرقم

متسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر، وهو كتاب اهلل حبل ممدود 

حتى يردا علّي احلوض من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت لن يفرتقا 

مفصله  أخرج حديثًا، أخرجه الرتمذي، ح. غ(. ثم فانظروا كيف ختلفوني فيهما

 عن زيد بن أرقم أيضًا يأتي لفظه عند ذكر ألفاظه، إن شاء اهلل تعاىل.

وقال:  (0)يف كتابه مصابيح السنة ومنهم البغوي فإنه خّرج حديث الثقلني

يف يوم عرفة وهو  : رأيت رسول اهلل )عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن على ناقته القصوى خيطب، فسمعته يقول: 

 (.أخذمت به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

( فإنه خّرج حديث 118)ت: سنة  ومنهم السخاوي مشس الدين الشافعي

تقاء الغرف حبب أقرباء الرسول جابر بن عبد اهلل األنصاري يف كتابه استجالب ار

جابر فرواه الرتمذي يف جامعه،  روايةبقال: )أما حديث الثقلني ، ذوي الشرف

من طريق زيد بن احلسن األمناطي، عن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، عن 
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يوم عرفة  ، قال: رأيت رسول اهلل ، عن جابر بن عبد اهلل أبيه 

يا أيها الناس إني قد تركت فسمعته يقول: وهو على ناقته القصوى خيطب، 

، وقال الرتمذي فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

، من الواليةبعده: إنه حسن، غريب. )قال( ورواه أبو العباس بن عقدة يف 

، عن طريق يونس بن عبد اهلل بن أبي فروة، عن أبي جعفر حممد بن علي 

الوداع، فلما رجع إىل اجلحفة  يف حجة مع رسول اهلل قال: كنا  جابر 

أما بعد أيها الناس فاني حتتهن، ثم خطب الناس، فقال:  م ماُقبشجرات َفأمر 

؟ ألراني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون

إني لكم فرط، بلغت الرسالة، ونصحت، وأديت، قال: قالوا: نشهد أنك 

 (.واردون علّي احلوض، وإني خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل وأنتم

، أبرت، أو برته ناسخ كتابه. قال املؤلف: خّرج السخاوي احلديث ناقصًا

وله تتمه نافعة وهذا  (0)هذا، وقد تقدم هذا احلديث نقاًل من ينابيع املودة

وعرتتي إني خمّلف فيكم الثقلني إن متسكتم بهما لن تضلوا كتاب اهلل نصه: )

ألستم تعلمون ، ثم قال: أهل بييت، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

من كنت بيد علي ــ:  ؟ قالوا: بلى، فقال ــ آخذًاأني أوىل بكم من أنفسكم

 .(8) (اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه. ثم قال: مواله فعلي مواله

ي الشافعي خّرج يف كتابه قال املؤلف: ال خيفى على طاليب احلق أن السخاو 

املذكور حديث الثقلني عن مجع كثري من الصحابة، منهم: جابر بن عبد اهلل      

ــ وقد تقدم حديثه ــ ومنهم: حذيفة بن ُأسيد، وخزمية بن ثابت، وسهل بن 
                                                           

 .40ص( 0)

 حديث الثقلني. 118: ص0العبقات ج( 8)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

188 

سعد، وضمرية، وعامر بن ليلى، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهلل بن 

ن حامت، وعقبة بن عامر، وعلي بن ابي عباس، وعبد اهلل بن عمر، وعدي ب

، وأبو ذر، وأبو رافع، وأبو الشريح اخلزاعي، وأبو قدامة  طالب

األنصاري، وأبو هريرة، وأبو اهليثم بن التيهان، ورجال من قريش، وأم سلمة 

وأم هاني ابنة أبي طالب الصحابية، رضوان اهلل عليهم، فهؤالء مثانية عشر 

، وصحابيتان، وقد  ؤمنني علي بن ابي طالبسيدهم أمري امل ،صحابيًا

 تقدم حديث بعضهم ويأتي ــ إن شاء اهلل تعاىل ــ أحاديث البقية بألفاظها.

 (0)ومنهم: العالمة الزرندي الشافعي فإنه خّرج يف كتابه نظم درر السمطني 

 حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري، وقال: )عن جابر قال: رأيت رسول اهلل

يا أيها الناس يوم عرفة وهو على ناقته القصوى خيطب، فسمعته يقول:  يف حجته

 (.تضلوا كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت اني تركت فيكم ما إن أخذمت به لن

قال املؤلف: تقدم أن الرتمذي خّرج يف جامعه حديث جابر، وخرجه النسائي، 

ملتقي وابن أبي شيبة يف سننه، والبغوي، واجلزري، واليحصيب، وعلي ا

والسخاوي، وابن عقدة، واخلطيب البغدادي، واخلوارزمي، واحلمويين، واحلكيم 

 الرتمذي، واملرتضوي، وحممد صاحل الرتمذي، والقندوزي، والزرندي، وغريهم.
 

  جابر بن عبد اهلل األنصاري روايةبمصادر حديث الثقلني، 

 ــ جامع الرتمذي.0

 ــ ينابيع املودة، للقندوزي احلنفي.8

 ــ كنز العمال، لعلي املتقي احلنفي.1
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 ــ الكوكب الدري، للسيد حممد صاحل احلنفي.4

 ــ الشفاء، للقاضي عياض.5

 ــ جامع األصول، البن األثري اجلزري.6

 ــ مصابيح السنة، للبغوي.7

 ــ استجالب ارتقاء الغرف، للسخاوي الشافعي.2

 ــ نظم درر السمطني، للزرندي الشافعي.1
 

 حذيفة بن اليمان روايةبلني حديث الثق

 خّرجه مجع من علماء السنة

)منهم شيخ االسالم الشيخ سليمان القندوزي احلنفي احلسيين )ت: سنة  

هـ(، فإنه خّرج حديث الثقلني بسنده عن حذيفة بن اليمان يف كتابه 0811

 نقاًل من مناقب أمحد بن حنبل؛ فإنه خرج بسنده عن أمحد بن (0) )ينابيع املودة(

 عبد اهلل بن سالم، عن حذيفة بن اليمان، قال: )صلى بنا رسول اهلل 

معاشر أصحابي، أوصيكم بتقوى الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، فقال: 

اهلل، والعمل بطاعته، وإني يوشك أن ُأدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلني: 

وإنهما لن يفرتقا حتى كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، إن متسكتم بهما لن تضلوا، 

 (.يردا علّي احلوض، فتعلموا منهم وال تعلموهم، فإنهم أعلم منكم

حذيفة  روايةبومنهم: أمحد بن حنبل الشيباني، فإنه خّرج حديث الثقلني 

يف  (8)، كما صرح به القندوزي يف ينابيع املودةبن اليمان عن رسول اهلل 

 احلديث املتقدم.
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 حذيفة بن اليمان ايةروبمصادر حديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

 ــ الشيخ سليمان القندوزي احلنفي. 0

 ــ أمحد بن حنبل احلنبلي. 8
 

 سيدحذيفة بن ُأ روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

نقاًل من نوادر  (0)كنز العمال يف جفإنه خّر ،علي املتقي احلنفي :منهم 

عن أبي  بسنديهما ،رتمذي، ومن املعجم الكبري للطربانياألصول للحكيم ال

يا أيها الناس إني قد  : قال رسول اهلل)قال:  ،سيدعن حذيفة بن ُأ ،الطفيل

وإني قد  ،الذي يليه من قبله نه لن يعمر نيب إاّل نصف عمرأنبأني اللطيف اخلبري 

؟ ائلون، فماذا أنتم قمسؤولون وإنكم مسؤولني إيوشك أن أدعى فأجيب، و

أليس تشهدون أن ال قال:  ،قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وجاهدت، ونصحت

ن املوت أجنته حق وناره حق، و نأاله إاّل اهلل، وأن حممدًا عبده ورسوله، و

ن اهلل يبعث أن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن البعث حق بعد املوت، وأحق، و

أنا موىل املؤمنني أوىل بهم من و ،من يف القبور؟ يا أيها الناس إن اهلل موالي

من وااله، وعاد  اللهم واِل ــ يعين عليًا ــ أنفسهم، فمن كنت مواله فهذا مواله

عرض ما أأيها الناس إني فرطكم، وإنكم واردون علّي احلوض  من عاداه، يا

وإني سائلكم حني ، بني بصرى وصنعاء، وفيه عدد النجوم قدحان من فضة

األكرب كتاب اهلل  الثقل ،فانظروا كيف ختلفوني فيهما ،تردون علّي عن الثقلني
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فاستمسكوا به ال تضلوا وال  ،عز وجل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم

نهما لن ينقضيا حتى يردا أتبدلوا، وعرتتي أهل بييت فإنه قد نبأني اللطيف اخلبري 

 .((عن حذيفة بن أسيد ،احلكيم طب عن أبي الطفيل)  .علّي احلوض

يف  ج علي املتقي احلنفي حديثًا آخر يقرب من هذا احلديثقال املؤلف: وخّر 

يف  عليك نصه وعن زيد بن أرقم، وسيمّر ،اللفظ من املعجم الكبري للطرباني

 أحاديث زيد بن أرقم.

 يين فإنه خّرج حديث الثقلنياأبو موسى املد ،صاحب سري الصحابة :ومنهم

فيه  سيد الفزاري، ولفظهعن حذيفة بن ُأ ،فيليف كتابه بسنده املتصل عن أبي الط

وهذا  ،زيادات عما تقّدم نقله من كنز العمال، ولعل علي املتقي احلنفي اختصره

ملا نزل رسول )قال:  ،سيد الفزاريُأ عن حذيفة بن (0)(املرام غايةيف )نصه 

عن حّجة الوداع نهى أصحابه عن مسرات يف البطحاء  صادرًا اجلحفة اهلل

رسل لتلك أحتى إذا نزل القوم وأخذوا منازهلم  ،حتتهن ن ينزلواأبات متقار

س اجلبال حتى نودي ومن الشوك وسوين عن رؤ السمرات فقم ما حتتهن

ثم  ،فحمد اهلل وأثنى عليه خطيبًا  بالصالة فصلى حتتهن، ثم قام رسول اهلل

، صاحبه رْمون ُعأيها الناس قد نبأني اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب إاّل دقال: 

 ال فهلأنا مسؤول وأنتم مسؤولون، أن أدعى فأجيب، وأ وال أراني إاّل موشكًا

فجزاك اهلل عنا  ،وحرضت ،وجهدت ،قد واهلل بلغت :؟ فقال الناسبلغتكم

ن ال اله إاّل اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدًا أأفلستم تشهدون قال:  ،خريا

؟ قالوا: ن اجلنة حق، والنار حقأحق، و ن البعث بعد املوتأو، عبده ورسوله

وأنا  ،أيها الناس إن اهلل موالي، ثم قال: اللهم اشهدبذلك، قال:  بلى نشهد
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وهو  ــ وأوىل باملؤمنني من أنفسهم، فمن كنت مواله فهذا مواله، موىل املؤمنني

 قال:وعاد من عاداه،  ،من واله : اللهم واِلثم قالــ  آخذ بيد علي

أيها  ثم قال: واألبيض األسود، والكبري الصغري،، اهد الغائبفليسمع الش

وفيه عدد  ،وعرضه ما بني بصرى وصنعاء الناس إنكم واردون علّي احلوض

سائلكم حني تنزلون علي عن الثقلني  نيإال وأمن فضة وذهب،  النجوم قداحًا

 قال: ؟هللقالوا: وما الثقالن يا رسول ا ،فانظروا كيف ختلفوني فيهما حني تلقوني

وال  ،وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به الثقل األكرب كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل

قد نبأني اللطيف اخلبري  ،بييت والثقل األصغر عرتتي أهل ،وال تبدلوا ،تضلوا

وسألت ربي هلما ذلك فأعطاني، ال تسابقوهم  ،نهما لن يفرتقا حتى يلقيانيإ

 (.علم منكمأفهم  وال تعلموهم ،فتهلكوا، وال تقصروا عنهم فتهلكوا

العالمة الشيخ عبيد اهلل احلنفي آمر تسري اهلندي، فإنه خّرج  :ومنهم 

 ،أخرج ابن عقدة)سيد، وهذا نصه قال: حديث الثقلني بسنده عن حذيفة بن ُأ

أسانيدهم عن عامر بن أبي  الكبري املعجم والطرباني يف ،ييناوأبو موسى املد

صدر رسول اهلل  قالوا: ملا ،وزيد بن أرقم ،سيدبن ُأ وحذيفة ،بن ضمرةاليلى 

قبل حتى إذا كان باجلحفة، نهى أصحابه عن أومل حيج غريها  من حّجة الوداع

خذوا أن ينزلوا حتتهن، حتى إذا نزل القوم فأمسرات يف البطحاء متقاربات 

وعمد إليهن فصلى  ،ما حتتهن من أشواك إليهن فقم أرسل ،منازهلم سواهن

مر نيب ن لن يَعأقد نبأني اللطيف اخلبري  يا أيها الناس إنين، ثم قام فقال: حتته

ني مسؤول وأنتم إدعى فأجيب، وأ نأني ألظن إو ،ر من قبلهْمإاّل نصف ُع

، وجاهدت ،نقول قد بلغت: ؟ قالواهل بلغت فما أنتم قائلون ،مسؤولون

 اهلل، وأن حممدًا ال اله إال نأألستم تشهدون :  خريا، قالفجزاك اهلل ،ونصحت
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؟ قالوا: املوت حق والبعث بعد ،ن ناره حقأجنته حق، و نأو ،عبده ورسوله

نا أوىل بكم أو ،ن اهلل مواليإال فأتستمعون؟  أالأيها الناس نشهد، قال:  ،بلى

بيد علي فرفعها حتى عرفه  خذأ، فال من كنت مواله فهذا موالهأمن أنفسكم، 

أيها ، ثم قال: وعاد من عاداه ،من وااله اِلاللهم واملقيم أمجعون، قال: 

عرضهما بني بصرى وصنعاء  ،وأنتم واردون علّي احلوض ،فرطكم أناالناس 

 ،تردون علّي عن الثقلني ني سائلكم حنيإال وأفيه عدد جنوم السماء قدحان، 

 ؟، قالوا: وما الثقالن يا رسول اهللفانظروا كيف ختلفوني فيهما حتى تلقوني

به وال قل األكرب كتاب اهلل طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم فاستمسكوا الثقال: 

قد نبأني اللطيف اخلبري أن ال  نيإوالثقل األصغر عرتتي ف ،تضلوا، وال تبدلوا

فأعطاني فال تسبقوهم ، يتفرقا حتى يلقياني، وسألت اهلل ربي هلم ذلك

ديث عامر بن يف ح ويأتي احلديث(. وال تعلموهم فهم أعلم منكم ،فتهلكوا

 أبي ليلى بن ضمرة.

الثالثة  عرفت أن األحاديث ؛قال املؤلف: لو نظرت نظر التحقيق والتدقيق

 سيد هي حديث واحد، غري أن يد التغيرياملتقدمة املروية عن حذيفة بن ُأ

ونقلتها  ،والتحريف اختصرتها وما اكتفت بذلك حتى حرفت وغريت ألفاظها

خر حسب ما يقتضي الوقت وأهله، واألعجب أن تارة باملعنى، وتارة مبعنى آ

 صرح هلم بان ال يبدلوا فما عملوا يف نفس احلديث املذكور  األكرم الرسول

 وبدلوا. ،وغريوا ،مبا أمروا بل خالفوا

العالمة شيخ اإلسالم الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرج  :ومنهم

 ،ويف لفظه اختالف ،سيدحذيفة بن ُأعن  (0)ينابيع املودةيف  حديث الثقلني بسنده
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  النيب صدر سيد الغفاري قال: ملاعن حذيفة بن ُأ)واختصار، واليك نصه: 

نكم مسؤولون، إيا أيها الناس إني مسؤول وقال على املنرب:  ،من حّجة الوداع

فجزاك اهلل  ،ونصحت ،وجهدت، ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتفما أنتم قائلون

 وأن حممدًا عبده ورسوله، وان، تشهدون أن ال اله إال اهللأليس خريا، فقال: 

 :قال، ؟ قالوا: بلى نشهد بذلكوناره حق، والبعث بعد املوت حق ،جنته حق

وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل  ،أيها الناس إن اهلل موالي، ثم قال: اللهم اشهد

 ،وااله من بهم من أنفسهم، فمن كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم واِل

حوض  ،وإنكم واردون علّي احلوض ،إني فرطكم، ثم قال: وعاد من عاداه

وإني  ،من فضة فيه عدد النجوم قدحان ،إىل صنعاء ىأعرض مما بني بصر

فانظروا كيف ختلفوني فيهما، الثقل  ،سائلكم حني تردون علّي عن الثقلني

 ،ي أهل بييتاألكرب كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، وعرتت

فاستمسكوا بهما، فال تضلوا، وانه نبأني اللطيف اخلبري أنهما لن يفرتقا حتى 

 .يردا علّي احلوض

بن أجه املعجم الكبري، والضياء املقدسي يف املختارة، وخّر أخرجه الطرباني يف

: أخرجه ابن (وقال)مع اختالف يف بعض ألفاظه،  (0)البداية والنهاية يف كثري

 .(الكبري بطوله من طريق معروف بن خربوذ رخيهعساكر يف تا

عن  وأوضح لفظ من ألفاظ احلديث املروي ،لفظ أخصرقال املؤلف:  

 .سيدحذيفة بن ُأ

ثر احلذف والتغيري فيه بّينا بالنظر إىل ما تقّدم نقله منه، أهذا، وإن كان 

ابيع ينيف ج القندوزي احلنفي وبالنظر إىل ما يأتي من ألفاظ حديثه، فقد خّر
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بسنده عن عامر بن أبي  ،عقدة نقاًل من كتاب املواالة البن حديثًا آخر (0)املودة

قال  :عامر وحذيفة( :)أي سيد، وهذا نصه: قاالليلى بن ضمرة، وحذيفة بن ُأ

ال ومن أوأنا أوىل بكم من أنفسكم،  ،إن اهلل موالي أيها الناس: النيب

ها حتى عرفه القوم أمجعون، ثم بيد علي فرفع ، وأخذكنت مواله فهذا مواله

وإني سائلكم حني تردون ، ثم قال: اللهم وال من وااله وعاد من عاداهقال: 

قالوا: وما الثقالن؟  ،كيف ختلفوني فيهما فانظروا ،علّي احلوض عن الثقلني

الثقل األكرب كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، واألصغر قال: 

سألت ربي هلم  ،ال يفرتقا حتى يلقياني لطيف اخلبري أنعرتتي، وقد نبأني ال

 .(وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم، فال تسبقوهم فتهلكوا ،ذلك فأعطاني

قال املؤلف: هذا اللفظ هو لفظ احلديث الذي تقّدم نقله من سري الصحابة،  

ثم إن ، فوحّر ،لوبّد ،رغري أنه أسقط منه أكثره، وغّي ،ومن أرجح املطالب

ن هذا احلديث )إ :(8)أيضًاذكر  ،ندوزي احلنفي بعد نقله للحديث املتقدمالق

عن أبي الطفيل عن ، خّرجه ابن عقدة يف كتابه من طريق عبد اهلل بن سنان

 .(سيد أيضًاوحذيفة بن ُأ ،عامر

وهو  ( ه570هـ، وت: سنة 411د سنة وول)املالعالمة ابن عساكر  :ومنهم

وثالمثائة شيخ، ومن نيف ومثانني  ألفيث من وقد أخذ احلد ،من علماء السنة

بن كثري يف تارخيه عند ذكره حديث الغدير وقال: أج منه احلديث شيخة، وقد خّر

عن  ،عن عامر بن واثلة ،عن أبي الطفيل ،معروف بن خربوذ املالكي رواه)

أمر  من حّجة الوداع  الغفاري، قال: ملا قفل رسول اهلل سيدحذيفة بن ُأ
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أمر فقم  ينزلوا عند شجرات متقاربات بالبطحاء فنزلوا حوهلن، ثم أصحابه أن

ما حتتهن من الشوك وشذبن مبقدار الرؤوس، ثم بعث إليهم فصلى حتتهن ثم 

أيها الناس لقد نبأني اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب إاّل مثل نصف  :قال: فقال

أنتم  و، ي مسؤولر الذي قبله، وإني ألظن أنه يوشك أن أدعى فأجيب، وإنْمُع

 ،ونصحت ،؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتفماذا أنتم قائلون ،مسؤولون

ألستم تشهدون أن ال اله إال اهلل، وأن حممدًا فجزاك اهلل خريا، قال: ،وجهدت 

والبعث حق بعد  ،وأن املوت حق ،والنار حق ،وأن اجلنة حق ،ورسوله عبده

 ،؟ قالوا: بلىهلل يبعث من يف القبوروأن ا ،الساعة آتية ال ريب فيها املوت، وأن

 موالي، وأنا موىل أيها الناس إن اهلل، ثم قال: اللهم اشهدقال:  ،نشهد بذلك

 ،ــ مشريا إىل علي ــ من كنت مواله فهذا مواله ،أوىل بهم وأنا ،املؤمنني

أيها الناس أنا فرطكم وإنكم ، ثم قال: وعاد من عاداه ،من وااله اللهم واِل

حوض أعرض مما بني بصرى وصنعاء فيه آنية عدد ، علّي احلوضواردون 

وإني سائلكم حني تردون علّي  ،وقدحان من فضة النجوم قدحان من ذهب

فانظروا كيف ختلفوني فيهما، الثقل األكرب كتاب اهلل سبب طرفه  ،عن الثقلني

وال تبدلوا، وعرتتي  ،وال تضلوا ،فاستمسكوا به، بيد اهلل وطرفه بأيديكم

اخلبري أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي  ني قد نبأني اللطيفإهل بييت فأ

  .(0)احلوض

سنة  :ت)العالمة نور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي الشافعي  :ومنهم

من  جواهر العقدين بطرق عديدة عن مجع فقد خّرج حديث الثقلني يف (هـ100

صه كما يف عبقات سيد الغفاري، وهذا نحذيفة بن ُأ :الصحابة، ومنهم
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من حّجة الوداع، نهى أصحابه   صدر رسول اهلل قال: ملا ،وغريه (0)األنوار

عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حتتهن، ثم بعث إليهن فقم ما حتتهن 

إني قد  ،أيها الناس ياحتتهن، ثم قام فقال:  وعمد إليهن فصلى ،من الشوك

ر الذي من قبله، وإني ألظن ْمنيب إاّل نصف ُعنبأني اللطيف اخلبري أنه لن يعمر 

فما أنتم  ،وإنكم مسؤولون ،مسؤول وإني ،أن يوشك أن أدعى فأجيب

فجزاك اهلل خريا، ، ونصحت ،وجهدت ،نشهد أنك قد بلغت :؟ قالواقائلون

وأن جنته  ،وأن حممدًا عبده ورسوله ،أليس تشهدون أن ال اله إال اهللفقال: 

وأن البعث حق بعد املوت، وأن الساعة آتية ، ملوت حقحق، وناره حق، وأن ا

نشهد بذلك، قال:  ،؟ قالوا: بلىال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور

 وأنااملؤمنني،  وأنا موىل ،يا أيها الناس إن اهلل موالي، ثم قال: اللهم اشهد

من  ِلم وااللهــ  عليا يعن ــ أوىل بهم من أنفسهم، فمن كنت مواله فهذا مواله

واردون  وأنتم ،يا أيها الناس، إني فرطكم، ثم قال: وعاد من عاداه ،وااله

قدحان  حوض أعرض مما بني بصري إىل صنعاء فيه عدد النجوم ،علّي احلوض

ختلفوني  ني سائلكم حني تردون علّي عن الثقلني، فانظروا كيفإو ،من فضة

بأيديكم  بيد اهلل وطرفه فيهما، الثقل األكرب كتاب اهلل عز وجل سبب طرفه

 فإنه قد نبأني ،وال تضلوا، وال تبدلوا، وعرتتي أهل بييت ،فاستمسكوا به

يف  أخرجه الطرباني .لن ينقضيا حتى يردا علّي احلوض إنهمااللطيف اخلبري، 

صحيحة باصطالحه، حيث  مجيع أحاديثه يف املعجم الكبري الذي :أيــ الكبري 

 وأخرجه :(ثم قالــ ) ج فيه إاّل األحاديث الصحيحةصرح الطرباني، بأنه ال خيّر

 يف املختارة، من طريق سلمة بنهـ( 611سنة  :ت)الضياء املقدسي احلنبلي 

 . عن أبي الطفيل، وهما من رجال الصحيح ،كهيل
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وغريه من حديث زيد بن  ،نعيم يف احلليةأبو  : وأخرجه(قال السمهودي)

  عن أبي الطفيل  ،عن معروف بن خربوذ نه الرتمذيوقد حّس ،األمناطي احلسن

 .(سيدبن ُأ عن حذيفة ــوهما من رجال الصحيح  ــ

، نقاًل من كتاب استجالب أيضًا (0)السّيد يف  العبقات قال املؤلف: خّرجه 

ولفظه يساوي لفظه إال يف  هـ(118سنة  :ت)ارتقاء الغرف للسخاوي الشافعي 

والضياء يف ،  املعجم الكبريخّرجه الطرباني يف)بعض الكلمات، وقال: 

  (.املختارة، وأبو نعيم يف احللية

ولفظه يساوي لفظه  (8)يف العبقات وقد خّرج السّيد حديث الضياء املقدسي

 ،ليلى بن ضمرة وعن عامر بن)قال:  (1)ويف العبقات أيضًا، إال فيما أشرنا إليه

اع ومل حيج من حّجة الود  صدر رسول اهلل سيد، قال: ملاوحذيفة بن ُأ

مسرات بالبطحاء متقاربات ال ينزلوا  غريها، أقبل حتى إذا كان باجلحفة نهى عن

إليهن فقم ما حتتهن  أرسلحتى إذا نزل القوم وأخذوا منازهلم سواهن،  ،حتتهن

ثم ، للصالة غدا إليهن فصلى حتتهن وشذبن عن رؤوس القوم حتى إذا نودي

من اجلحفة وله بها مسجد  وخم وذلك يوم غدير خم ــ ،انصرف إىل الناس

اخلبري أنه لن يعمر نيب إاّل  أيها الناس إنه قد نبأني اللطيفمعروف ــ فقال: 

وأنتم  ،ني مسؤولإفأجيب، و ر الذي من قبله، وإني ألظن أن أدعىْمنصف ُع

، وجهدت ،؟ قالوا: نقول: قد بلغتفما أنتم قائلون ،مسؤولون، هل بلغت

وأن  ،ال اله إال اهلل ألستم تشهدون أنفقال:  فجزاك اهلل خريا، ،ونصحت
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؟ والبعث بعد املوت حق ،وان ناره حق ،وأن جنته حق ،حممدًا عبده ورسوله

ن إال فأ؟ أيها الناس إال تسمعون، ثم قال: اللهم اشهدقال:  ،قالوا: بلى نشهد

وأخذ ، ال ومن كنت مواله فهذا موالهأنا أوىل بكم من أنفسكم، أو ،اهلل موالي

وعاد ، اللهم وال من وااله، ثم قال: بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم أمجعون

 ــ وأنتم واردون علّي احلوض ،أيها الناس إني فرطكم، ثم قال: من عاداه

حوض أعرض مما بني بصرى وصنعاء فيه عدد جنوم السماء قدحان من فضة ــ 

بيد  ب اهلل سبب طرفهاألكرب كتا :ال وإني سائلكم حني تردون علّي عن الثقلنيأ

 نيإف ال وعرتتي،أ، وال تبدلوا ،ال تضلوا ،فاستمسكوا به ،اهلل وطرفه بأيديكم

أن ال يتفرقا حتى يلقياني، وسألت اهلل ربي هلم ذلك قد نبأني اللطيف اخلبري 

أخرجه ابن  وال تعلموهم فهم أعلم منكم. ،فأعطاني، فال تسبقوهم فتهلكوا

عنهما به، ومن  ،عن أبي الطفيل ،عبداهلل بن سنان عقدة يف املواالة من طريق

يف كتابه  واحلافظ أبو الفتوح ،طريق ابن عقدة، أورده أبو موسى يف الصحابة

 .(املوجز يف فضائل اخللفاء

 أرجح كتاب قال املؤلف: هذا احلديث هو حديث تقّدم ذكره نقاًل من

وأبو موسى  ،ابن عقدةح بأنه خّرجه صّرلب للشيخ عبيد اهلل احلنفي، وقد املطا

 ،من زيادات والطرباني يف املعجم الكبري، وإمنا أخرجناه ملا فيهين، ياملد

 ُنّقص و، وبّدل ،وغّير ،سيد ُحّرفبت أن حديث حذيفة بن ُأْثواختالف كثري ُت

يف هذا  ومل يراعوا األمانة يف نقله، فإنك ترى ،على حسب ما يشتهيه الرواة

أسقطت من األحاديث املتقدمة واحلديث واحد،  ،نافعة ،احلديث كلمات مهمة

 ،زمانًا ،خمتلفون ،واملروي عنه واحد، والرواة والراوون عنهم متعددون

 .ومذهبًا، راجع حياتهم تعرف ذلك بالتفصيل ،وعقيدًة
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 مجيع من أخرج حديث تاريخ حياة (0)السّيد يف العبقات ض احلجةوقد تعّر

ائة الثالثة عشرة، وذكر السمهودي يف املائة العاشرة، املإىل  الثقلني من املائة الثانية

وذكر أحواله وحديثه جبميع ألفاظه، واملقام ال يناسب ذكر أكثر مما ذكرنا، 

علي بن أبي والسمهودي الشافعي خّرج حديث الثقلني عن أمري املؤمنني 

، وعن أم هاني أخت  ، وعن سيدة النساء فاطمة الزهراءطالب

علي بن أبي م سلمة، وعن فاطمة ابنة أمري املؤمنني وعن أ، األمري

بن عبد  جابر وعن ،سعيد اخلدريأبي  ، وعن زيد بن أرقم، وعنطالب

سيد الغفاري، وعن زيد بن ثابت، وعن األنصاري، وعن حذيفة بن ُأ اهلل

رافع أبي  ذر، وعنأبي  ضمرية األسلمي، وعن عامر بن ليلى بن ضمرة، وعن

ومجيع الرواة، الذين ذكرنا أمساءهم  ،هريرةأبي  وعن ، موىل رسول اهلل

 .من حديث الثقلني (8)العبقاتالسّيد يف  ألفاظ حديثهم مما خّرجه يعرف

 

 حذيفة بن أسيد روايةبمصادر حديث الثقلني 

 لعلي املتقي احلنفي. ،كنز العمالــ  0

 ألبي موسى املديين. ،سري الصحابةــ  8

 عبيد اهلل احلنفي.للشيخ  ،أرجح املطالبــ  1

 للشيخ سليمان القندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  4

 البن عساكر الدمشقي الشافعي. ،التاريخ الكبريــ  5

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  6
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 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  7

 للطرباني الشافعي. ،املعجم الكبريــ  2

 اء املقدسي احلنبلي.للضي ،املختارةــ  1
 

 أبي رافع روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

 رافع يف كتابهأبي  فإنه خّرج حديث ،العالمة مشس الدين السخاوي :منهم

أبي  وأما حديث): وقال (0)العبقات وخّرجه السّيد يف  ،استجالب ارتقاء الغرف

 ضًا من طريق حممد بن عبيد اهللعند ابن عقدة أيفهو   رافع موىل رسول اهلل

قال: ملا نزل   عن جده أبي رافع موىل رسول اهلل ،عن أبيه ،بن أبي رافعا

بالناس  من حّجة الوداع ــ قام خطيبًا مصدره خم ــ غدير  رسول اهلل

تركت فيكم  إنيولفظه(:  )وذكر احلديث. يا أيها الناسفقال:  ،باهلاجرة

 .(الثقلني الثقل األكرب

 وله حديث آخر يأتي.: ل املؤلفقا 

فإنه خّرج  ،الشيخ سليمان القندوزي احلنفي اإلسالمالعالمة شيخ  :ومنهم

 بطريقني. (8)ينابيع املودة يف

عن األصبغ بن  ،عن ابن عقدة من طريق سعد بن ظريف): الطريق األول 

 أيها الناس، ولفظه:  ، وعن أبي رافع موىل رسول اهلل عن علي ،نباتة

فأما األكرب هو حبل فبيد ، الثقل األكرب والثقل األصغر :تركت فيكم الثقلني أني
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 ،إن متسكتم به لن تضلوا، اهلل طرفه، والطرف اآلخر بأيديكم، وهو كتاب اهلل

اهلل اللطيف اخلبري أخربني  إن ،ولن تذلوا أبدًا، وأما األصغر فعرتتي أهل بييت

سألت ذلك هلما فأعطاني، واهلل أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض، و

 .(بييتسائلكم كيف خلفتموني يف كتاب اهلل وأهل 

ابن  ج من طريق حممد بن عبيد اهللعن ابن عقدة فإنه خّر): والطريق الثاني

:  وعن أبي هريرة، ولفظه، قال رسول اهلل ،جده عن ،عن أبيه ،أبي رافع

أهل  بدًا كتاب اهلل وعرتتيإني خلفت فيكم الثقلني إن متسكتم بهما لن تضلوا أ

 .(ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،بييت

ويف الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي قال: روى )قال املؤلف: ثم قال: 

 ثالثون صحابيا، وإن كثريا من طرقه ــ حديث الثقلني :أيــ هذا احلديث 

 .(وحسن ،صحيح

فإنه خّرج  ،تسري اهلنديالعالمة الشيخ عبيد اهلل احلنفي اآلمر  :منهمو

عن أبي )وهذا نصه:  (0)أرجح املطالب يف حديث الثقلني بسنده عن أبي رافع

غدير خم ــ مصدره عن   رسول اهلل قال: ملا نزل  رافع موىل رسول اهلل

أيها الناس إني تركت فيكم فقال:  ،بالناس باهلاجرة ــ قام خطيبًا حّجة الوداع

ثقل األصغر، فأما الثقل األكرب فبيد اهلل طرفه والطرف الثقلني الثقل األكرب وال

إن متسكتم به لن تضلوا أبدًا، وأما الثقل  ،وهو كتاب اهلل ،بأيديكم اآلخر

 األصغر فعرتتي أهل بييت، إن اهلل هو اخلبري أخربني أنهما لن يتفرقا حتى يردا

 .(أخرجه ابن عقدة، علّي احلوض
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 فإنه خّرج يف كتابه ،سمهودي الشافعيالعالمة نور الدين علي ال :ومنهم

حديث  (جواهر العقدين يف فضل الشرفني شرف العلم اجللي والنسب العلي)

 ،أخرج ابن عقدة من حديث سعد بن طريف)الثقلني بسنده عن أبي رافع قال: 

قال: ملا نزل   عنه، وعن أبي رافع موىل رسول اهلل ،عن األصبغ بن نباتة

بالناس  ــ قام خطيبًا من حّجة الوداع ـ مصدرهغدير خم ـ  رسول اهلل

الثقل األكرب والثقل  :فيكم الثقلني أيها الناس، إني تركتفقال:  ،باهلاجرة

وهو كتاب  ،والطرف اآلخر بأيديكم األصغر، فأما الثقل األكرب، فبيد اهلل طرفه

رتتي أهل الثقل األصغر فع وأماأبدًا،  ولن تزلوا ،فان متسكتم به فلن تضلوا ،اهلل

لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، وسألته  إن اهلل هو اخلبري أخربني أنهما ،بييت

   بصرى وصنعاء فيه من اآلنية عدد  ذلك هلما ــ واحلوض عرضه ما بني

أخرجه  .احلديث. يف كتابه وأهل بييت ــ واهلل سائلكم كيف خلفتموني الكواكب

 .(عن جده به ،عن أبيه ،بن أبي رافعا ابن عقدة، من طريق حممد بن عبيد اهلل

الذي  واحلديث ،القندوزي يف ينابيع املودة قال املؤلف: بالنظر إىل ما خّرجه

 ويد ،تعرف ما فعلت يد التحريف ،جواهر العقدين أخرجه السمهودي يف

املروي عن حممد بن  ، وقد خّرج احلديث اخليانة يف حديث الرسول األكرم

العالمة ابن  ، جده أبي رافع موىل رسول اهلل عن ،عبيد اهلل بن أبي رافع

عن جده ، من طريق حممد بن عبيد اهلل بن أبي رافع هـ(118سنة  :ت) عقدة

 غدير خم ــ  نزل رسول اهلل امّل)قال: ،  أبي رافع موىل رسول اهلل

إني  (:وذكر احلديث، ولفظه) .بالناس مصدره من حّجة الوداع ــ قام خطيبًا

الثقل األكرب والثقل األصغر، فأما الثقل األكرب فبيد اهلل  :م الثقلنيتركت فيك

ولن  ،إن متسكتم به لن تضلوا ،وهو كتاب اهلل ،بأيديكم طرفه والطرف اآلخر
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تزلوا أبدًا، وأما الثقل األصغر فعرتتي أهل بييت، إن اهلل هو اخلبري أخربني أنهما 

هلما ــ واحلوض عرضه ما بني  علّي احلوض، وسألته ذلك لن يتفرقا حتى يردا

واهلل سائلكم كيف خلفتموني يف  من اآلنية عدد الكواكب ــ بصرى وصنعاء فيه

  .(0)(كتابه وأهل بييت

 

 أبي رافع روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  0

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  8

 للشيخ عبيد اهلل احلنفي. ،أرجح املطالبــ  1

 للشيخ سليمان القندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  4

 البن عقدة. ،الواليةــ  5
 

 زيد بن ثابت روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة.

 فإنه خّرج حديث الثقلني ،العالمة إبراهيم حممد احلمويين الشافعي :منهم 

حدثنا احلسن بن شعيب اجلوهري أبو )وقال:  ،بسنده (8)يف كتابه فرائد السمطني

أمحد بن أبي  قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي، قال: حدثنا أبو عمر، حممد

 ،بن الربيع عن ركني ،عن شريك ،حازم الغفاري، قال: حدثنا عبد اهلل بن موسى

إني تارك ) : قال: قال رسول اهلل ،عن زيد بن ثابت ،عن القاسم بن حسان
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كتاب اهلل عز وجل وعرتتي أهل بييت، إال وهما اخلليفتان من  :م الثقلنيفيك

 .(بعدي، ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

وأوضح ، قال املؤلف: ال خيفى على طاليب احلق إن هذا اللفظ أحسن لفظ

 لفظ من أحاديث الباب، وقد خّرج هذا اللفظ الطرباني يف املعجم الكبري الذي

 احلنابلة أمحد يف مسنده إماميحة بتصرحيه، وخّرج ذلك صح مجيع أحاديثه

حديث أمحد بن حنبل يف  أماصحيحة عند علماء السنة،  مجيع أحاديثه الذي

حدثين أبي، )فقد رواه عنه ابنه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، قال:  (0)مسنده

عن القاسم بن  ،عن ركني ،قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك

إني تارك فيكم خليفتني :  قال: قال رسول اهلل ،عن زيد بن ثابت ،حسان

 ،)أو ما بني السماء إىل األرض( كتاب اهلل، حبل ممدود ما بني السماء واألرض

وخّرجه الطرباني  (. وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 .(8)أيضًا بهذا اللفظ يف معجمه الكبري

 (1)يف كنز العمال ج علي املتقي احلنفي احلديث املتقدمخّرقال املؤلف:  

ولفظه يساوي  ،والطرباني يف املعجم الكبري ،خّرجه أمحد يف مسنده)وقال: 

  (.وفيه كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء واألرض،لفظه 

وقال:  (4)يف ينابيع املودة وخّرجه العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي

وأبي  ،عن فطر ،من طريق حممد بن كثري ()كتاب املواالة ن عقدة يفأخرج اب)
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قال رسول )قال:  ،عن زيد بن ثابت ،اجلارود، كالهما عن أبي الطفيل

تارك فيكم خليفتني، كتاب اهلل عز وجل حبل ممدود من السماء  إني: اهلل

ثم ) ،علّي احلوض وإنهما لن يفرتقا حتى يردا ،وعرتتي أهل بييت إىل األرض،

 إنيولفظه:  ،بسند جيد ،: وأخرج أمحد يف مسنده عن عبد بن محيد(قال

وإنهما لن ، وعرتتي أهل بييت ،تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل

الكبري  : وأخرج الطرباني يف املعجم(ثم قال ،)احلوضيفرتقا حتى يردا علّي 

وإنهما لن ، وأهل بييت ،اهللني تارك فيكم خليفتني كتاب إ برجال ثقات، ولفظه:

 .(يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

خّرجه أمحد بن الفضل بن )خّرج احلديث بهذا اللفظ وقال:  (0)ويف )العبقات(

 . ()وسيلة امليل( عن زيد بن ثابت باكثري يف حممد بن

احلديث، ولفظه  (8)تقّدم أن أمحد بن حنبل خّرج يف مسنده قال املؤلف: 

عجم الكبري للطرباني، وفيه زيادة قوله: )حبل ممدود ما بني يساوي ما يف امل

 السماء واألرض( بعد قوله: )كتاب اهلل(.

)الدر  فإنه خّرج حديث الثقلني يف ،جالل الدين السيوطي الشافعي :ومنهم 

أيضًا بهذا اللفظ، بسنده  (4)اإلحتاف(امليت بهامش  إحياء) جه يف، وخّر(1)املنثور(

أخرج أمحد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول )وقال: عن زيد بن ثابت 

ممدود ما بني السماء فيكم خليفتني كتاب اهلل عز وجل حبل  تارك إني: اهلل
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)حم  .وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،أهل بييت واألرض، وعرتتي

 وخرجه السيوطي يف اجلامع الصغري بهذا اللفظ.. طب عن زيد بن ثابت(

كنز يف المة علي املتقي احلنفي فإنه خّرج حديث الثقلني الع :ومنهم

 .بأسانيد عديدة (0)العمال

ومن املعجم  ،بن ثابت نقاًل من مسند أمحد ما خّرجه بسنده عن زيد :منها

إني :  قال رسول اهلل :عن زيد بن ثابت قال)وهذا نصه:  ،الكبري للطرباني

أهل  ني السماء واألرض، وعرتتيتارك فيكم خليفتني كتاب اهلل حبل ممدود ما ب

عن زيد بن  حم طب ص) .وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،بييت

 .()طب عن زيد بن أرقم((، ثابت

ج علي املتقي احلنفي حديثًا آخر بلفظ آخر عن زيد بن قال املؤلف: خّر 

إنه أخرجه ) :فيه وهو ما قال (8)ثابت، ولفظه يساوي ما تقّدم نقله من ينابيع املودة

تارك  إني:  أمحد يف مسنده عن عبد بن محيد، وهذا نصه: قال رسول اهلل

وإنهما لن يفرتقا  ،فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت

ويف  (.بن األنباري عن زيد بن ثابتابن محيد و عبد) .حتى يردا علّي احلوض

 .(1)املعجم الكبري للطرباني مثله

عن زيد  ،حديثًا آخر بلفظ آخر نقاًل من املعجم الكبري للطرباني ج أيضًاوخّر

واردون وإنكم  ،إني لكم فرط:  قال رسول اهلل)بن ثابت، وهذا نصه: 

من قدحان  ــ عرضه ما بني صنعاء إىل بصرى فيه عدد الكواكب علّي احلوض
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يا رسول  ثقالنوما ال :، قيلــ فانظروا كيف ختلفوني يف الثقلني الذهب والفضة

به لن  األكرب كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم فتمسكواقال:  ؟اهلل

 وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،تزلوا وال تضلوا، واألصغر عرتتي

وال تعلموهما فإنهما أعلم  ،وسألت هلما ذلك ربي، وال تقدموهما فتهلكوا

 .()طب عن زيد بن ثابت( .منكم

العالمة نور الدين السمهودي الشافعي فإنه خّرج حديث الثقلني يف  :مومنه

ومنها ما رواه  ،ويأتي بعضها اآلخر ،بعضها جواهر العقدين بأسانيد عديدة مّر

إني :  وعن زيد بن ثابت قال، قال رسول اهلل): (0)قال ،عن زيد بن ثابت

)أو  لسماء واألرضممدود ما بني ا تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل عز وجل حبل

وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي ، وعرتتي أهل بييت ،ما بني السماء إىل األرض(

 . (احلوض

عبد بن محيد  ، وخّرجه(8)ج هذا اللفظ أمحد يف مسندهقال املؤلف: خّر 

: (1)(ولفظه فيه اختصار أو سرقة، وهو هذا كما يف )العبقات ،جيد بسند

وعرتتي أهل  ،متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل تارك فيكم ما إنإني : قال)

الطرباني يف املعجم الكبري برجال ثقات، ولفظه فيه زيادة  جهوخّر (.بييت

وإنهما لن يفرتقا  ،وأهل بييت،تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل  إني: قال)

  .(4)(حتى يردا علّي احلوض

                                                           

 عن العالمة املذكور )السمهودي(. 441عن الطرباني و ص 025/ص0العبقات: ج( 0)

 حديث الثقلني. 020/ص5ج( 8)

 حديث الثقلني. 025/ص0ج( 1)

 وغريه. 025/ص0العبقات ج( 4)



 حديث الثقلني  

 

209 

، فقد خّرج (هـ0001سنة  :ت)املريزا حممد  العالمة البدخشاني :ومنهم

مفتاح النجا يف مناقب آل العبا،  كتابه الثقلني بسنده عن زيد بن ثابت يفحديث 

بسنده عن أبي حممد عبد اهلل بن محيد الكشي، وأبي بكر حممد بن )وهذا نصه: 

:  قال: قال رسول اهلل ،عن زيد بن ثابت ،املعروف بابن األنباري القاسم

 وعرتتي أهل بييت، وإنهما ،تضلوا كتاب اهلل تارك فيكم ما إن متسكتم به لنإني 

  .(0) (لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

نزل ) ج البدخشاني حديث الثقلني بسنده يف كتابه اآلخرقال املؤلف: خّر 

وعن زيد ، خّرجه الطرباني يف املعجم الكبري عن زيد بن أرقم) األبرار( وقال:

فيكم الثقلني من بعدي كتاب  ني تاركإقال:   أن رسول اهلل ،بن ثابت

 . (8)(علّي احلوض وإنهما لن يتفرقا حتى يردا ،وعرتتي أهل بييت ،اهلل

خّرج  قال املؤلف: على ما ظهر لي بالتتبع أن العالمة السمهودي الشافعي

 :حديث الثقلني بألفاظ ثالثة

 ،441ص عن املصدر املذكور ما تقّدم نقله من حديثه نقاًل :األول اللفظ

 .من املصدر املذكور 441ص أيضًا يف ه يساوي ما تقّدم نقله من السمهوديولفظ

 .نقله يف عبد بن محيد يساوي ما تقّدم :اللفظ الثاني

وقلنا فيه زيادة ، ما تقّدم نقله من الطرباني يف املعجم الكبري :اللفظ الثالث

خّرجه  ويدل على نقصه احلديث الذي ،ولكن خّرجه ناقصا ،على غريه

 .األشرافحبب  اإلحتافاملطبوع بهامش  ،840ص امليت إحياءطي يف كتابه السيو
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 زيد بن ثابت روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للحمويين الشافعي. ،فرائد السمطنيــ  0

 مسند ابن حنبل. ــ 8

 للطرباني الشافعي. ،املعجم الكبريــ  1

 لعلي املتقي احلنفي. ،كنز العمالــ  4

 للقندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  5

 للشيخ أمحد بن املفضل. ،وسيلة امليلــ  6

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،الدر املنثورــ  7

 للسيوطي أيضًا. ،إحياء امليتــ  2

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  1

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرف ــ 01

 لسيوطي أيضًا.جلالل الدين ا ،اجلامع الصغريــ  00

 للبدخشاني. ،مفتاح النجا يف مناقب آل العبا ــ 08
 

 أبي سعيد اخلدري روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجع كثري من علماء السنة

 روايةبإبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي فإنه خّرج حديث الثقلني  :منهم

 . ظ متقاربةبطرق ثالثة بألفا (0)سعيد اخلدري يف كتابه فرائد السمطنيأبي 
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قال )عن أبي سعيد اخلدري قال:  ،ما خّرجه بسنده عن عطية العويف :منها

كتاب اهلل  ؛أمرين أحدهما أطول من اآلخر إني تارك فيكم:  رسول اهلل

ال إنهما أ ،حبل ممدود من السماء إىل األرض طرف بيد اهلل، وعرتتي أهل بييت

 .لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

 .(قلت ألبي سعيد: من عرتته؟ قال: أهل بيته قال الراوي:

 (0)يف مسنده فإنه خّرج حديث الثقلني ،أمحد بن حنبل إمام احلنابلة :منهمو

  عن النيب ،عن أبي سعيد اخلدري ،العويف عن عطية ،بسنده عن األعمش

وإني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل عز ،إني أوشك أن أدعى فأجيب )أنه قال: 

أهل بييت، وإن اللطيف اخلبري أخربني أنهما لن يفرتقا حتى يردا  يوعرتت ،وجل

  .(فانظروا مب ختلفوني فيهما ،علّي احلوض

جالل الدين السيوطي حنوه وقال  أخرج (8)اإلحتافويف إحياء امليت بهامش 

خّرج  (1)(. ويف مسند أمحد بن حنبل أيضًاأنظروا كيف ختلفوني فيهما)فيه: 

حدثنا عبد اهلل، )وسند آخر، وهذا نصه:  ،ري بلفظ آخرحديث أبي سعيد اخلد

عن  ،عن عطية العويف ــ، ابن سليمان :يعينــ عبد امللك  حدثين أبي، حدثنا

أني قد تركت فيكم الثقلني :  قال: قال رسول اهلل ،أبي سعيد اخلدري

 ،عز وجل حبل ممدود من السماء إىل األرض أحدهما أكرب من اآلخر كتاب اهلل

 .(حتى يردا علّي احلوض ال إنهما لن يفرتقاأ ،تي أهل بييتوعرت
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 ،بسند آخر ولفظ آخر ،خّرج حديث الثقلني عن أبي سعيد (0)وفيه أيضًا

عبد امللك بن  حدثنا عبد اهلل، حدثين أبي، حدثنا ابن منري، حدثنا)وهذا نصه: 

: قال: قال رسول اهلل ،عن أبي سعيد اخلدري ،عن عطية العويف ،سليمان

إني قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي، الثقلني أحدهما أكرب من 

ال أ ،كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت ،اآلخر

 .(وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

ولفظ  ،بسند آخر أبي سعيد اخلدري روايةبخّرج حديث الثقلني  (8)وفيه أيضًا

حدثنا عبد اهلل، حدثين أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخربنا )هذا نصه: و ،آخر

 ،عن أبي سعيد ،عن عطية ــ، إمساعيل بن إسحاق املالئي :يعينــ أبو إسرائيل 

 ،الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر إني تارك فيكم:  قال: قال رسول اهلل

وإنهما لن  ،يتوعرتتي أهل بي، كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض

 .(يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

 جالل الدين السيوطي الشافعي فإنه خّرج حديث الثقلني العالمة :ومنهم

 وهذا نصه: (1)يف كتابه الدر املنثور بسنده عن أبي سعيد اخلدري

قال: قال  ،عن أبي سعيد اخلدري ،والطرباني ،وأمحد ،أخرج ابن سعد)

بعدي،  تارك فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا أيها الناس إني: رسول اهلل

واألرض،  حبل ممدود ما بني السماء ؛أمرين أحدهما أكرب من اآلخر، كتاب اهلل
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  (0)العبقات ويف(. وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 أخرج حنوه من املعجم الكبري للطرباني عن أبي سعيد.

أبي  روايةبقي احلنفي فإنه خّرج حديث الثقلني العالمة علي املت :ومنهم

 ،أيها الناس:  قال رسول اهلل)قال:  (8)سعيد اخلدري يف كتابه كنز العمال

تضلوا بعدي، أمرين أحدهما أكرب من اآلخر  إني تارك فيكم ما إن أخذمت به لن

وإنهما لن ،وعرتتي أهل بييت  ،السماء واألرض كتاب اهلل حبل ممدود ما بني

 ،ع طب عن أبي سعيد( أي أبو يعلى يف مسنده) .فرقا حتى يردا علّي احلوضيت

 .(والطرباني يف املعجم الكبري

إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك :  قال)قال:  (1)وفيه أيضًا

وعرتتي، كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل  ،فيكم الثقلني، كتاب اهلل

يف اخلبري أخربني أنهما لن يتفرقا حتى األرض، وعرتتي أهل بييت، وإن اللط

ش، وابن سعد، حم، ع، . )يردا علّي احلوض، فانظروا كيف ختلفوني فيهما

 ،خّرجه ابن أبي شيبة يف مسنده، وابن سعد يف الطبقات :عن أبي سعيد( أي

 .(عن أبي سعيد ،وابن أبي يعلى يف مسنده ،وأمحد بن حنبل يف مسنده

قال:  (5)أيضًا ، وفيهاإلحتافبهامش  (4)ء امليتجالل الدين يف إحيا وخّرجه

به لن تضلوا بعده كتاب  إني تارك فيكم ما إن متسكتم:  رسول اهلل قال)
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وإنهما لن يفرتقا ، وعرتتي أهل بييت ،اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم

 (.الباوردي عن أبي سعيد(. )حتى يردا علّي احلوض

إني  ،قد دعيت فأجيب كأني:  سول اهللقال ر)قال:  (0)وفيه أيضًا 

تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل 

. كيف ختلفوني فيهما فانظروا ،لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض وإنهمابييت، 

 .()ع طب عن أبي سعيد(

بوري وله وهو نيساهـ( ــ 487 سنة :ت)العالمة الثعليب الشافعي  :ومنهم

، فإنه ــ األنبياء وغريه، وهو أستاذ الواحدي وغريه يس يف قصصاكتاب العر

 (الكشف والبيان)خّرج حديث الثقلني بسنده عن أبي سعيد اخلدري يف كتابه 

أخربنا عبد امللك )قال:  (8)[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا]املباركة  يةتفسريه اآل عند

قال: مسعت رسول  ،عن أبي سعيد اخلدري ،ية العويفعن عط ،سليمان بن

أخذمت بهما لن  يا أيها الناس إني قد تركت فيكم خليفتني إنيقول:  اهلل

من السماء إىل  تضلوا بعدي أحدهما أكرب من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود

 .(ال إنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوضأ ،وعرتتي أهل بييت ،األرض

، (1)صاحب العبقات احلديث يف كتابه لف: خّرج السّيد احلجةقال املؤ 

 عليك ذلك إن شاء اهلل. وخّرج احلديث بألفاظ أخر عن أبي سعيد، وسيمّر

خّرج  فإنه هـ(118سنة  :ت)العالمة مشس الدين السخاوي الشافعي  :ومنهم

 وتة.بألفاظ خمتلفة وأسانيد متفا ،والتابعني ،حديث الثقلني عن مجع من الصحابة
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 ،أبو سعيد اخلدري فذكره من الصحابة الذين رووا حديث الثقلني :منهم 

خزمية فهو عند ابن عقدة من طريق  روايةبأما حديث الثقلني ) :(0)وهذا نصه

  وأبي اجلارود كالهما عن أبي الطفيل، أن عليًا عن فطر ،كثري حممد بن

يوم غدير خم إاّل قام، أنشد اهلل من شهد قام فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

 ،نبئت أو بلغين، إاّل رجل مسعت أذناه ووعاه قلبه :وال يقوم رجل يقول

فقام سبعة عشر رجاًل منهم خزمية بن ثابت، وسهل بن سعد، وعدي بن 

حامت، وعقبة بن عامر، وأبو أيوب األنصاري، وأبو سعيد اخلدري، وأبو 

ى، وأبو اهليثم بن التيهان، شريح اخلزاعي، وأبو قدامة األنصاري، وأبو ليل

فقالوا: نشهد أنا أقبلنا  ،هاتوا ما مسعتم:  ورجال من قريش، قال علي

،  الوداع حتى إذا كان الظهر خرج رسول اهلل من حّجة  مع رسول اهلل

ثم نادى بالصالة، فخرجنا  ،ى عليهم ثوبقوأل ،بشجرات فشذبن فأمر

أيها الناس، ما أنتم ثم قال: وصلينا، ثم قام فحمد اهلل، وأثنى عليه، 

إني أوشك قال:  (،ثالث مرات) اللهم اشهدقال:  ،قد بلغت :؟ قالواقائلون

ال إن أموالكم أ، ثم قال: وأنتم مسؤولون ،وإني مسؤول ،أن أدعى فأجيب

 ،هذا وحرمة شهركم هذا، أوصيكم بالنساء ودماءكم حرام كحرمة يومكم

، ثم قال: واإلحسانوصيكم بالعدل باملماليك، أ أوصيكم باجلار، أوصيكم

فإنهما لن  ،وعرتتي أهل بييت،الثقلني، كتاب اهلل  أيها الناس إني تارك فيكم

وذكر احلديث يف ) .يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، نبأني بذلك اللطيف اخلبري

على  وأناصدقتم :  ، فقال عليمن كنت مواله فعلي مواله: ( قوله

 .(من الشاهدين ذلك
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 ،( ه421سنة  :ت)العالمة أبو املظفر منصور بن حممد السمعاني الشافعي  :مومنه

 امية( املعروفالقّو )الرسالةبه أبي سعيد يف كتا روايةبفإنه خّرج حديث الثقلني 

عن أبي  ،عن عطية، خّرج ذلك بسنده عن طلحة بن مصروف ،)بفضائل الصحابة(

ن أدعى فأجيب، وإني تارك إني أوشك أ)أنه قال:   عن النيب ،سعيد اخلدري

فيكم الثقلني كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت، وإن 

 .(0) (اللطيف اخلبري أخربني: أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

، (8)املرام غايةيف قال املؤلف: خّرج العالمة احلجة البحراني احلديث املتقدم 

، كيف ختلفوني فيهما فانظرواومتنا، وزاد يف آخره قوله:  واحلديث يساويه سندًا

احلسن أبو  وخّرجه ،وقد تقّدم نقله منه ،كاماًل (1)وخّرجه أمحد بن حنبل يف مسنده

 سنة :ت)الشافعي  ــ بابن املغازلي املعروفــ علي بن حممد بن الطيب اجلالبي 

عن أبي سعيد  ،العويف عن عطية ،يف كتابه املناقب، عن األعمش هـ(421

 ،أوشك أن أدعى وأجيب إنيقال:   إن رسول اهلل) :وهذا لفظه ،اخلدري

واني قد تركت فيكم الثقلني كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي 

أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض، : وإن اللطيف اخلبري أخربني ،أهل بييت

 ،بسند متصل خّرج احلديث مسندًا (4)املرام غاية ويف(. فانظروا ماذا ختلفوني فيهما

 .جواهر العقدين أخرج حنوه وقال: أخرجه السمهودي يف (5)ويف العبقات

                                                           

 من حديث الثقلني. 841/ص0العبقات: ج( 0)
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بسند  (0)وخّرج احلديث أيضًا بهذا اللفظ احلمويين الشافعي فرائد السمطني

عن أبي سعيد ، العويف عن عطية ،عن األعمش ،متصل إىل حممد بن طلحة

ويف  ،)احلديث(. دعى فأجيبأإني أوشك أن قال:  أنه  اخلدري عن النيب

 (.فانظروا ما ختلفوني فيهما) :آخره

 قال املؤلف: وهذا اللفظ الثاني من حديث احلمويين.

اللفظ الثالث: فهو إلبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي، ففي فرائد  وأما

عن أبي  ،العويف عن عطية ،سند متصل إىل زكريا بن أبي زائدة أيضا (8)السمطني

إني تارك فيكم الثقلني أحدهما أكرب :  قال رسول اهلل)سعيد اخلدري قال: 

 ،من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .(وأنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

 قال املؤلف: ال خيفى أن رواة هذا احلديث بهذا اللفظ مجاعة من علماء 

السنة أقدمهم أمحد بن حنبل، ثم السمعاني الشافعي، ثم ابن املغازلي 

جالل الدين السيوطي الشافعي، ثم علي  ثم احلمويين الشافعي، ثم ،الشافعي

ومن مسند أبي  ،نقاًل من املعجم الكبري للطرباني (1)يف كنز العمال املتقي احلنفي

يف  خلدري بإخراج علي املتقيأبي سعيد ا روايةبيعلي، وقد تقّدم حديث الثقلني 

 ثالثة ألفاظ باختالف، ويف بعضها زيادة. (4)كنز العمال
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مفتاح النجا يف )العالمة املريزا حممد البدخشاني فإنه خّرج يف كتابه  :ومنهم

 :أبي سعيد اخلدري بلفظني روايةب، حديث الثقلني (مناقب آل العبا

ما إن أخذمت به لن  متارك فيك إني:  قال رسول اهلل)قال: : األول 

تضلوا بعدي أمرين أحدهما أكرب من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء 

 .(يردا علّي احلوض واألرض، وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن يتفرقا حتى

قد  كأنيعنه بلفظ:  يف املعجم الكبري الطرباني روايةويف )ثم قال:  

اب اهلل حبل ممدود بني السماء دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلني كت

وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض،  ،وعرتتي أهل بييت، واألرض

وقال:  ،ج حنو احلديثنيخّر (0)(ويف )العبقات (.فانظروا كيف ختلفوني فيهما

 .(أبي سعيد اخلدري عن ،والطرباني يف املعجم الكبري ى،أخرجهما أبو يعل)

 (8)العمال ني للبدخشاني، وقد تقّدم نقله من كنزقال املؤلف: هذا اللفظ الثا

عن أبي سعيد ، واملعجم الكبري للطرباني ،وقد خّرجه من مسند أبي يعلى

 اخلدري.

ــ  بابن املغازلي ــ العالمة أبو احلسن علي بن حممد اخلطيب املعروف :ومنهم

لفاظ )املناقب( حديث الثقلني بأ فقد خّرج يف كتابه هـ(421سنة :ت)الشافعي 

 .خمتلفة وبأسانيد عديدة

عطية  عن، عن األعمش، ما خّرجه بسنده عن حممد بن طلحة: منها

أني أوشك أن )قال:   عن أبي سعيد اخلدري، أن رسول اهلل ،العويف
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وقد تقّدم كامال من ( احلديث(. ) وإني قد تركت فيكم الثقلني ،أدعى فأجيب

ويف  ،يساويه يف اللفظ (8)د أمحدوهو حديث تقّدم نقله من مسن (0)املرام غاية

 بعض السند.

احلنفي فإنه خّرج حديث  اإلسالمالعالمة الشيخ سليمان شيخ  :ومنهم 

 .وبأسانيد عديدة ،بألفاظ خمتلفة (1)الثقلني يف كتابه ينابيع املودة

قال رسول )قال:  ،وزيد بن أرقم ،ما رواه عن أبي سعيد اخلدري :منها

إن متسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من  إني تارك فيكم ما: اهلل

ولن  ،وعرتتي أهل بييت، اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض

 .يفرتقا حتى يردا علّي احلوض، فانظروا كيف ختلفوني فيهما

عن  أخرج هذا احلديث أبو إسحاق الثعليب يف تفسريه بسنده(: ثم قال أيضًا)

 .(سعيد اخلدريعن أبي  ،عطية العويف

)الكشف بـ قال املؤلف: تقّدم حديث الثقلني نقاًل من تفسري الثعليب املسمى

عن أبي )قال: ، بلفظ آخر ،عن أبي سعيد ،والبيان( بسنده عن عطية العويف

الناس إني قد  يا أيهايقول:   قال: مسعت رسول اهلل ،سعيد اخلدري

أكرب من اآلخر  أحدهما ،عديأن أخذمت بهما لن تضلوا ب ،تركت فيكم خليفتني

ال إنهما لن أ ،بييت كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل

 .(يتفرقا حتى يردا علّي احلوض
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ويف مسند أمحد بن حنبل، حدثنا ابن منري، حدثنا )قال:  (0)ويف ينابيع املودة

ال: قال ق ،عن عطية العويف، عن أبي سعيد اخلدري ،عبد امللك بن سليمان

وإني قد تركت فيكم ما إن ، دعى فأجيبأإني أوشك أن :  رسول اهلل

أما األكرب كتاب اهلل، حبل  ،متسكتم به لن تضلوا الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر

ال إنهما لن يفرتقا حتى يردا أ ،ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .(علّي احلوض

)ويف  ...ابنا عن األعمش قال: قال رسول اهللقال بعض أصح)قال ابن منري: 

 .انظروا كيف ختلفوني فيهماآخر احلديث املذكور(: 

خّرجه  قال املؤلف: هذا اللفظ غري األلفاظ املتقدمة من حديث الثقلني الذي 

وقد ، الختالف هذا اللفظ معها ؛أمحد بن حنبل يف مسنده، وكانت أربعة

اليت ذكرها ابن  الزيادة (8)ن مسند أمحدتقدمت يف احلديث األول املستخرج م

 .امانظروا كيف ختلفوني فيه:  وهي قوله ،منري

عن عطية  أخرج الثعليب يف تفسريه بسنده)أيضًا قال:  (1)ويف ينابيع املودة

أيها الناس يقول:   اخلدري قال: مسعت رسول اهللعن أبي سعيد  ،العويف

تضلوا، أحدهما أكرب من اآلخر، كتاب  إني تركت فيكم الثقلني إن أخذمت بهما لن

ال وإنهما لن يفرتقا أ ،اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .(حتى يردا علّي احلوض
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 قال املؤلف: هذا لفظ آخر من حديث الثقلني يرويه الشيخ سليمان 

 فسريوذلك ألن احلديث الذي تقّدم نقله من الت ؛القندوزي من تفسري الثعليب

 ،حمّرف إن احلديث :وميكن أن يقال ،املذكور فيه اختالف كثري مع هذا احلديث

قول  ن يد اخليانة بّدلتإف ؛وقد أسقط منه بعض ألفاظه، ولعل الواقع ذلك

إني تركت فيكم ) علت مكانها،، وُج(إني قد تركت فيكم خليفتني) :النيب

ــ الكبري  الطرباني يف املعجم ألن ؛( وهذا التحريف ال ينتفع منه من حرفهالثقلني

عن زيد بن  خّرج حديث الثقلني بسنده ــ صحيحة بتصرحيه مجيع أحاديثه الذي

 .وعرتتي ،إني تارك فيكم خليفتني كتاب اهللقال:   وفيه إن النيب، ثابت

 وقد تقّدم حديث الثقلني بهذا اللفظ من مجع كثري من علماء السنة.

مسند زيد بن ثابت،  من (0)ذلك يف مسنده أمحد بن حنبل فقد خّرج :منهم

أيضًا  وخّرجه بهذا اللفظ (8)يف الدر املنثور وكذلك خّرجه السيوطي الشافعي

ّرجه الطرباني يف املعجم الكبري، كذلك )خوقال:  (1)علي املتقي يف كنز العمال

 .لك(مجيع ذ تقّدم وأسانيد خمتلفة، وقد ،من كتب عديدة

أمحد بن حنبل، عن أبي  ّرج حديثًا آخر من مسندخ (4)ويف ينابيع املودة 

ني إو ،أوشك أن أدعى فأجيب يإن)قال:   إن رسول اهلل ،سعيد اخلدري

ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل  تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل حبل

أنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض فانظروا  بييت، وان اللطيف اخلبري أخربني

 .(ختلفوني فيهمامبا 
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وقد زاد فيه  ،(0)قال املؤلف: إن هذا احلديث تقّدم نقله من مسند أمحد

الكلمات  وحيتمل أن تكون هذه ،(حبل ممدود من السماء إىل األرضقوله: )

 أسقطت يف الطبع.

، هـ(161سنة  :ت)العالمة أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباني  :ومنهم

عن  أبي سعيد اخلدري يف املعجم الصغري بسنده ايةروبفإنه خّرج حديث الثقلني 

قال رسول )قال:  ،عن أبي سعيد اخلدري ،عن عطية العويف ،كثري النواء

كتاب اهلل جل وعز  إني تارك فيكم الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر: اهلل

لن يتفرقا حتى  وإنهم ،حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .(حلوضيردا علّي ا

عن ، بن سعد عن هارون ،الطرباني احلديث بسند آخر عن يونس بن أرقم وخّرج

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به )قال:   عن النيب ،عن أبي سعيد اخلدري ،عطية

 .(وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، أهل بييت وعرتتي ،لن تضلوا كتاب اهلل

 دري يف املعجم األوسط من حديثوخّرج الطرباني حديث أبي سعيد اخل

 وحديث))استجالب ارتقاء الغرف( قال:  كما ذكره السخاوي يف ،كثري النواء

 سعيد اخلدري عند أمحد يف مسنده من حديث األعمش، وكذا من حديثأبي 

 وعبد امللك بن سليمان، ولفظ أمحد ،إسرائيل املالئي إمساعيل بن خليفةأبي 

إني أوشك أن أدعى قال:   إن رسول اهلل ،ييف مسنده عن أبي سعيد اخلدر

حبل ممدود من السماء إىل  فأجيب، واني تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل

 .(8)(األرض، وعرتتي أهل بييت
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آل  )مفتاح النجا يف مناقب قال املؤلف: وخّرج حممد البدخشاني يف كتابه

عن أبي ، الكبري املعجم والطرباني يف ،أخرج أبو يعلى)وقال:  ،العبا( أيضًا

تارك فيكم ما إن أخذمت به لن  إني:  قال: قال رسول اهلل ،سعيد اخلدري

كتاب اهلل حبل ممدود ما بني  تضلوا بعدي، أمرين أحدهما أكرب من اآلخر

وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي  ،السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 (.احلوض

وإني  ،كأني قد دعيت فأجبت)ظ: أخرى للطرباني عنه بلف روايةويف  :قال 

 ،تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل حبل ممدود بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 .(0)(كيف ختلفوني فيهما فانظروا، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 وإمنا كررنا إخراجه عندما عثرنا عليه يف العبقات. ،نقل احلديثني وقد تقّدم

بسنده  (8)()نظم درر السمطني كتابه مة الزرندي فإنه خّرج يفالعال :ومنهم

يا أيها يقول:   مسعت رسول اهلل)أنه قال:  ،عن أبي سعيد اخلدري

أخذمت به لن تضلوا بعدي، أحدهما أكرب من  الناس، إني تركت فيكم ما إن

 ال وإنهماأحبل ممدود بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت،  اآلخر كتاب اهلل

 .(لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

املطهرين(  )منقبة احلافظ أبو نعيم فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه :ومنهم

أوشك أن أدعى :  قال رسول اهلل)قال:  ،بسنده عن أبي سعيد اخلدري

أهل بييت، وإن اللطيف  وعرتتي ،فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل
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فاتقوا اهلل وانظروا مبا ، لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوضاخلبري أخربني أنهما 

  .(0)(ختلفوني فيهما

وهو ، وزيد بن أرقم ،قال املؤلف: ثم ذكر حديثًا آخر بسنده عن أبي سعيد

 ويف آخره يف املصدر ،اللفظ الثالث، ومن األحاديث املروية من فرائد السمطني

 .(همافانظروا كيف ختلفوني في) :املذكور فيه زيادة

جالل الدين السيوطي الشافعي أيضًا فإنه خّرج يف كتابه  العالمة :ومنهم

املطبوع بهامش اإلحتاف حبب  (8))إحياء امليت بفضائل أهل البيت( اآلخر

 األشراف.

عن أبي سعيد  ،ديورأخرج البا :احلديث اخلامس واخلمسون)قال: 

سكتم به لن تضلوا تارك فيكم ما إن مت إني:  اخلدري قال: قال رسول اهلل

كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل، وطرفه بأيديكم، وعرتتي أهل بييت، وإنهما لن 

 .(يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

)الدر املنثور( خيتلف مع هذا  قال املؤلف: تقّدم جلالل الدين حديث آخر من

ث الشافعي أخرج حدي احلديث يف اللفظ، وال خيفى على طاليب احلق أن الطرباني

  .بألفاظ خمتلفة ،الكبري، والوسيط، والصغري :أبي سعيد يف معامجه الثالثة

)الدر  ما أخرجه يف املعجم الكبري فهو احلديث الذي تقّدم نقله أواًل من أما

املنثور( للسيوطي الشافعي، والبقية أشرنا إليها بعد األحاديث املذكورة، وخّرج 

وأشرنا إىل ذلك يف ، كزيد بن أرقم أحاديث كثرية عن بقية الصحابةالطرباني 
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يف ضمن أحاديث  ضمن أحاديثه، وروي عن زيد بن ثابت، وأشرنا إىل حديث

 زيد بن ثابت.
 

 أبي سعيد اخلدري روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للحمويين الشافعي. ،فرائد السمطنيــ 0

 بن حنبل. أمحدمسند ــ  8

 للسيوطي الشافعي. ،الدر املنثورــ  1

 ضًا.أيله  ،حياء امليتإــ  4

 للطرباني الشافعي. ،املعجم الكبريــ  5

 ضًا.أيله  ،املعجم الوسيطــ  6

 ضًا.أيله  ،املعجم الصغريــ  7

 يعلى املوصلي.أبي  مسندــ  2

 طبقات ابن سعد.ــ  1

 لعلي املتقي احلنفي. ،كنز العمالــ 01

 للثعليب املفسر. ،الكشف والبيانــ 00

 للسخاوي الشافعي. ،تقاء الغرفاستجالب ارــ 08

 للسمعاني الشافعي.، الرسالة القواميةــ 01

 للجالبي املعروف بابن املغازلي الشافعي. ،املناقبــ 04

 للبدخشاني. ،مفتاح النجاــ 05

 للقندوزي. ،ينابيع املودةــ 06

 للزرندي الشافعي. ،نظم درر السمطنيــ 07

 فهاني.ألبي نعيم األص ،منقبة املطهرينــ 02
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 زيد بن أرقم روايةبحديث الثقلني 

وغريها من الكتب  ،خّرجه مجع كثري من علماء السنة يف كتبهم الصحاح

 مجلتهم العالمة نور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي الشافعي املعتربة، من

 جواهر العقدين يف فضل) ، فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابههـ(100سنة  :ت)

بطرق متعددة عن مجع من ف العلم اجللي والنسب العلي( شر ،الشرفني

 . والصحابيات بألفاظ خمتلفة، الصحابة

 :ما رواه عن زيد بن أرقم فقال ما هذا نصه :منها

وأهل  ،األمة على التمسك بعده بكتاب ربهم  الذكر الرابع: ذكر حثه)

منهما،  من يرد عليه احلوض  بيت نبيهم، وأن خيلفوه فيهما خبري، وسؤاله

 بأهل  فيهما، ووصيته  فوا نبيهمكيف خّل وسؤال ربه عز وجل األمة

ني إبييت خريا، ف بأهلبيته، وأن اهلل تعاىل أوصاه بهم، وقوله: استوصوا 

، ومن أكون خصيمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار ،أخاصمكم عنهم غدًا

بن أرقم : عن زيد (ثم قال)على حفظهم، والتجاوز عن مسيئهم،   وحثه

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي :  قال: قال رسول اهلل

كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي  أحدهما أعظم من اآلخر

 (ختلفونين)حتى يردا علّي احلوض، فانظروا مبا ختلفوني  أهل بييت، ولن يفرتقا

غريب، وأخرج أمحد معناه يف  وقال: حسن ،أخرجه الرتمذي يف جامعه .فيهما

مسنده عن أبي سعيد اخلدري، ولفظه تقّدم يف أحاديث أبي سعيد اخلدري 

)فرائد السمطني(،  )مفتاح النجا(، ومن )ينابيع املودة(، ومن كتاب املروية من

 زلي الشافعي، ومن غريها.ا( البن املغ )مناقب أمري املؤمنني ومن
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وأبو يعلى يف  ،رباني يف املعجم األوسطضًا الطأي قال السمهودي: وأخرجه

 وأخرجه مسلم بن احلجاج، (0)قاله السّيد احلجة يف عبقات األنوار (.مسنده

 ،حيانأبو  حدثين): بسنده املتصل، قال (8)صحيحه( يف هـ860 سنة :ت)

 وعمر بن مسلم ،وحصني بن ميسرة ناأ: انطلقت حدثين يزيد بن حيان، قال

 ،كثريا لقد لقيت يا زيد خريًا: جلسنا إليه، قال له حصني زيد بن أرقم، فلماإىل 

حديثه، وغزوت معه، وصليت معه. لقد لقيت ومسعت   ت رسول اهللأير

 بناقال: يا  ، يا زيد خريا كثريا، حدثنا يا زيد ما مسعت من رسول اهلل

ونسيت بعض الذي كنت أعي من  ،وقدم عهدي ،أخي واهلل لقد كربت سين

ثم قال: قام  ،وما ال فال تكلفونيه ،فما حدثتكم فاقبلوه ، رسول اهلل

 ،فحمد اهللبني مكة واملدينة،  خطيبًا مباء يدعى مخًا فينا يومًا  رسول اهلل

فإمنا أنا بشر يوشك  ال يا أيها الناسأأما بعد، ثم قال:  ،ووعظ وذكر، وأثنى عليه

هلما كتاب اهلل فيه اهلدى الثقلني، أو أن يأتيين رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم

ثم  ،غب فيهرعلى كتاب اهلل و فحثبه واستمسكوا  ،والنور، فخذوا بكتاب اهلل

 .(اهلل يف أهل بييت أذكركم ،أذكركم اهلل يف أهل بييت ،وأهل بييتقال: 

صحيحه ثالثة أحاديث من األحاديث املروية يف  خّرج مسلم يف: قال املؤلف

عن زيد  ،ديث الثاني بسند آخر عن يزيد بن حياناألول ما تقّدم، واحلالباب، 

عن أبي حيان  جرير وساق احلديث بنحو ما تقّدم ثم قال: وخّرجه ،بن أرقم

كان على  كتاب اهلل فيه اهلدى والنور من استمسك به وأخذ به) :وزاد فيه

عن ، مسروق ، واحلديث الثالث بسند آخر عن ابن(اهلدى، ومن أخطأه ضّل
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 فقال له: لقد رأيت ،دخلنا عليه)قال:  ،زيد بن أرقمعن  ،يزيد بن حيان

احلديث بنحو حديث  وساق .وصليت خلفه  صاحبت رسول اهلل خريًا، لقد

أحدهما كتاب اهلل، هو حبل  ال وإني تارك فيكم ثقلنيأأبي حيان، غري أنه قال: 

 )ثم قال(: وفيه،. اهلل من اتبعه كان على اهلدى، ومن تركه كان على ضاللة

تكون مع الرجل  وأيم اهلل إن املرأة، ال نساؤه؟ قال:  ،فقلنا: من أهل بيته

وعصبته  ،أصله العصر من الدهر ثم يطلقها فرتجع إىل أبيها وقومها، أهل بيته

 .(الذين حرموا الصدقة بعده

فإنه خّرج  (،ـه421 سنة :ت)العالمة ابن املغازلي الشافعي  :ومنهم

 ولفظه ،( )مناقب أمري املؤمنني بن أرقم يف حديث الثقلني بسنده عن زيد

 صحيح مسلم، وخّرج حديثًا آخر بسند يساوي احلديث األول الذي نقلناه من

الذي نقلناه من صحيح  آخر عن زيد بن أرقم، ولفظه يساوي احلديث الثالث

 ويأتي حديثه بلفظ آخر. مسلم،

حديث  (0)معهفقد خّرج يف جا هـ(871سنة  :ت)العالمة الرتمذي  :ومنهم

قال: قال  ،زيد بن أرقم عن) :ولفظه هذاالثقلني بسنده عن زيد بن أرقم، 

فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم  إني تارك:  رسول اهلل

 ،من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .يف عرتتي (فيهما)روا كيف ختلفوني يردا علّي احلوض فانظ وإنهما لن يفرتقا حتى

 فإنه خّرج يف اجلمع هـ(،422 سنة :ت)نصر احلميدي أبو  العالمة :ومنهم

بني الصحيحني حديث الثقلني عن زيد بن أرقم، ولفظه يساوي لفظه مسلم يف 

 صحيح مسلم كما ذكرناه. نقله، ثم ذكر ما يف تقّدماحلديث األول الذي 
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 فقد خّرج حديث هـ(،100 سنة :ت)ن السيوطي العالمة جالل الدي :ومنهم

 :ما هذا نصه بسنده عن زيد بن أرقم، وقال (0)الثقلني يف الدر املنثور

األنباري  نه، وابنوحّس، الرتمذي حديث الثقلني عن زيد بن أرقم أخرج)

إني تارك فيكم، ما :  قال: قال رسول اهلل ،يف املصاحف عن زيد بن أرقم

أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود  لوا بعدي أحدهماإن متسكتم به لن تض

ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ، من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

)إحياء امليت  أيضًا يف كتابه اآلخر وخّرج عنه (.فانظروا كيف ختلفوني فيهما

 واحلاكم.، وقال: خّرجه الرتمذي (8)(بهامش اإلحتاف

أحاديث عديدة يف  (1)()الدر املنثور الل الدين يفقال املؤلف: خرج ج

 قال رسول)عن زيد بن أرقم، قال:  ،ما خّرجه عن الطرباني :الباب منها

فانظروا كيف ختلفوني  ،إني لكم فرط، وإنكم واردون علّي احلوض: اهلل

األكرب كتاب اهلل عز وجل وما الثقالن يا رسول اهلل؟ قال:  :، قيليف الثقلني

فتمسكوا به لن تزلوا وال تضلوا،  ،ه بيد اهلل وطرفه بأيديكمسبب طرف

واألصغر عرتتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، وسألت هلما ذلك 

(. وذكرها يف علم منكمأوال تعلموهما فإنهما  ،فال تقدموهما فتهلكوا ربي،

 .(4)العبقات

، فقد خّرج يف هـ(107سنة  :ت)العالمة البغوي عبد اهلل بن حممد  :ومنهم
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زيد بن أرقم، ولفظه يساوي لفظ الرتمذي يف جامعه،  روايةب (0)مصابيح السنة

 (.فانظروا كيف ختلفوني فيهما) :وقال يف آخره

، فإنه خّرج يف هـ(175سنة :ت)العالمة علي املتقي اهلندي احلنفي  :ومنهم

 :أربعة أحاديث من زيد بن أرقم يف الباب (8)كنز العمال

تارك  إني:  قال: قال رسول اهلل ،عن زيد بن أرقم) :األول احلديث

 ،فيكم خليفتني كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 ،عن زيد بن ثابت( ص طب، ،حم) .وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

  .()طب عن زيد بن أرقم(

: عن زيد بن أرقم، قال)و: قال، (1)احلاكممن مستدرك  :احلديث الثاني

تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن  إنيأيها الناس :  رسول اهلل قال: قال

وأهل بييت عرتتي، أتعلمون أني أوىل باملؤمنني من  ،اتبعتموهما وهما كتاب اهلل

 .(عن زيد بن أرقم( ،)ك .أنفسهم؟ من كنت مواله فعلي مواله

كأني قد :  ال رسول اهللعن زيد بن أرقم قال: ق) :احلديث الثالث

كتاب اهلل،  ،تارك فيكم الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر دعيت فأجبت، إني

فإنهما لن يتفرقا حتى يردا  ،فانظروا كيف ختلفوني فيهما، وعرتتي أهل بييت

من كنت مواله فعلي  ،كل مؤمن وأنا موىلموالي  علّي احلوض، إن اهلل

 .(عن زيد بن أرقم( ،)طب، ك من عاداهمن وااله وعاد  مواله، اللهم واِل
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ال أجد  إني:  عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اهلل) :احلديث الرابع

أن أدعى فأجيب فما أنتم  ني أوشكإر الذي كان قبله، وْملنيب إاّل نصف ُع

حممدًا  ال اله إاّل اهلل، وأن أليس تشهدون أن قال: ،قالوا: نصحتقائلون؟ 

البعث بعد املوت حق؟  ن النار حق، وأنأنة حق، وعبده ورسوله، وأن اجل

ني فرطكم على إف هل تسمعون؟ الأاشهد معكم،  وأناقال:  ،قالوا: نشهد

فيه  ىاحلوض وأنتم واردون علّي احلوض، وإن عرضه أبعد ما بني صنعاء وبصر

قالوا: وما ، فانظروا كيف ختلفوني يف الثقلني ،أقداح عدد النجوم من فضة

 رسول اهلل؟ الثقالن يا

 ،فاستمسكوا به وال تضلوا كتاب اهلل طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم قال:

يتفرقا حتى يردا علّي  واآلخر عرتتي، وإن اللطيف اخلبري نبأني أنهما لن

وال تقصروا عنهما  فال تقدموهما فتهلكوا ،فسألت ذلك هلما ربي ،احلوض

من نفسه فعلي  أوىل به وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم، من كنت ،فتهلكوا

عن زيد بن  عن أبي الطفيل ،)طب .وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 .(أرقم(

ج احلاكم أبو عبد اهلل حممد النيسابوري ابن عبداهلل الشافعي قال املؤلف: خّر

 وهذا نصه: (0)( يف مستدرك الصحيحنيهـ415 سنة :ت)

  قال: ملا رجع رسول اهلل ،عن زيد بن أرقم ،بسنده عن أبي الطفيل)

 وهو موضع بني مكة واملدينة قريب من اجلحفة ــ من حّجة الوداع ونزل غدير خم

ولفظه  .)احلديث((. كأني قد دعيت فأجبتفقال:  ،فقممن أمر بدوحات ــ

وأنا ) :يساوي ما تقّدم يف احلديث الثالث املنقول من كنز العمال، وفيه بعد قوله
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 من كنت مواله فهذا موالهفقال:  ،ثم أخذ بيد علي ( قال:موىل كل مؤمن

 من وااله وعاد من عاداه. اللهم واِل ،)فهذا وليه(

عن ، وخّرج احلديث الثاني املنقول من كنز العمال بسنده عن سلمة بن كهيل

رسول  نزل)أنه مسع زيد بن أرقم يقول:  ،عن ابن واثلة ،عن أبي الطفيل ،أبيه

ما  فكنس الناس ،ة عند شجرات مخس دوحات عظامبني مكة واملدين  اهلل

فحمد  ،ثم قام خطيبا ،عشية فصلى  ثم راح رسول اهلل ،حتت الشجرات

 أيها الناس إنيوأثنى عليه وذكر ووعظ، فقال ما شاء اهلل أن يقول، ثم قال:  اهلل

 ،وأهل بييت عرتتي ،تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب اهلل

، ، قالوا: نعم(ثالث مرات)؟ أتعلمون أني أوىل باملؤمنني من أنفسهمال: ثم ق

 .(من كنت مواله فعلي مواله:  فقال رسول اهلل

 املستدرك احلديثني يف تلخيص هـ(742 سنة :ت)وخّرج الذهيب  قال املؤلف:

 .(0)املطبوع بذيل مستدرك احلاكم

 ،(هـ562 سنة :ت)املوفق بن أمحد احلنفي أخطب خطباء خوارزم  :ومنهم

 ،عن أبي الطفيل ،بن أبي ثابت بسنده املتصل عن حبيب (8)فإنه خّرج يف املناقب

من حّجة الوداع ونزل غدير   قال: ملا رجع رسول اهلل ،عن زيد بن أرقم

ني قد تركت إ ،كأني قد دعيت فأجبتقال:  ثم ،فقممن خم أمر بدوحات

فانظروا  ،وعرتتي أهل بييت ،اهللفيكم الثقلني أحدهما أكرب من اآلخر، كتاب 

إن اهلل  :، ثم قالكيف ختلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

من فقال:  ،ثم أخذ بيد علي ،ولي كل مؤمن ومؤمنة وأنا ،عز وجل موالي
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أنت  :قال: فقلت ،من وااله وعاد من عاداه كنت وليه فهذا وليه، اللهم واِل

وما كان يف الدوحات أحد إال  ،؟ فقال: نعم مسعت ذلك من رسول اهلل

 .(ومسعه بُأذنه ،قد رآه بعينه

 :والثقل)قال املؤلف: ثم إن اخلوارزمي أخذ يف شرح ألفاظ احلديث وقال: 

متاع  :أي ــقال: ويقال لفالن ثقل كثري  ،متاع البيت وما محلوه على دوابهم

 .(، قال: والثقالن اجلن واألنســ وخدم وحشم

سنة  :ت)العالمة عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  :همومن

وقد رواه عن )قال:  (0)البداية والنهايةفإنه خّرج حديث الثقلني يف  هـ(،774

زيد بن أرقم مجاعة منهم أبو إسحاق السبيعي، وحبيب األساف، وعطية 

وقد رواه معروف العويف، وأبو عبد اهلل الشامي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، 

 .(سيدعن حذيفة بن ُأ ،عن أبي الطفيل ،بن خربوذ

العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي فإنه خّرج حديث  :ومنهم

بسنده عن احلسن بن عبيد اهلل بن زيد بن  (8)الثقلني يف كتابه فرائد السمطني

وعرتتي  ،اهللني تارك فيكم الثقلني كتاب إ:  أرقم، قال: قال رسول اهلل

 .(يردا علّي احلوض وإنهما لن يفرتقا حتى ،أهل بييت

ج بسند آخر حديث الثقلني عن زيد بن أرقم، وهذا نصه: خّر (1)وفيه أيضًا

قال: مسعت زيد بن أرقم قال:  ،عن يزيد بن حيان ،عن أبي حيان التميمي)

 أماقال: خطيبًا فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم   قام فينا ذات يوم رسول اهلل
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شر يوشك أن يأتيين رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم أيها الناس أنا َب ،بعد

والنور فاستمسكوا بكتاب اهلل وخذوا به،  الثقلني، أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى

أذكركم اهلل يف  ،وأهل بييت، ثم قال: ب فيهفحث على كتاب اهلل عز وجل ورّغ

 .((ثالث مرات) .أهل بييت

خّرج حديث الثقلني عن زيد بن أرقم بسند آخر عن يزيد بن  (0)ضًاوفيه أي

ال أفقال:  ، دخلنا على زيد بن أرقم فقال: خطبنا رسول اهلل)قال:  ،حيان

 ،عز وجل من تبعه كان على اهلدى ما تركت فيكم الثقلني أحدهما كتاب اهلل

ثالث ) أذكركم اهلل يف أهل بييت، ومن تركه كان على ضاللة، ثم أهل بييت

 .(احلديث) ((.مرات

تسعة وثالثني  (8)املرام غايةالعالمة البحراني يف  قال املؤلف: خّرج السّيد

من  ما يقرب األربعني حديثًا وأخرجنا ،من كتب علماء السنة يف الباب ،حديثًا

 ملا ذكره السّيد  تدركًاوجعلناها مس ،حديث الثقلني من كتب علماء السنة

 .املرام غاية وأشرنا إليه يف هامش ،األحاديث وعّينا أغلب مصادر

 (1)فإنه خّرج أرجح املطالب ،العالمة الشيخ عبيد اهلل احلنفي اهلندي :ومنهم

اللفظ الثاني من حديث  عن زيد بن أرقم، ولفظه يساوي ،حديث الثقلني بسنده

عن  رآخ يف حديثًا وخّرج، فرائد السمطني عن زيد بن أرقمالثقلني الذي نقلناه من 

 ،تقدم لفظه يف أحاديث حذيفة بن أسيد وحذيفة بن أسيد، وقد ،زيد بن أرقم

 (.)احلديث(. من حّجة الوداع ومل حيج غريها  صدر رسول اهلل ملا) :قالوا
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 فإنه خّرج يف كتابه هـ(،616 سنة :ت)العالمة ابن األثري الشافعي  :ومنهم

 مسلم يف م، ولفظه ولفظعن زيد بن أرق ،األصول حديث الثقلني بسنده جامع

 يف بعض ألفاظه. إال ،صحيحه يف احلديث األول سواء

العبدري فإنه خّرج يف اجلمع بني الصحاح الستة حديث الثقلني  :ومنهم

صحيح مسلم املتقدم نقله  عن زيد بن أرقم، ولفظه ولفظ األول من ،بسنده

 سواء.

 ــ املغازلي بابن ــ عروفقال املؤلف: خّرج العالمة حممد بن املظفر البغدادي امل

حديث الثقلني يف املناقب بلفظ آخر غري ما تقّدم عن  هـ(421 سنة :ت)الشافعي 

 أرقم، وهذا نصه:زيد بن 

  ن يدخل على أــ وهو يريد  عن علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم)

  مسعت رسول اهلل: قال: وما هو؟ قلت ،بلغين عنك :ــ فقلت املختار

قال: اللهم  ،وعرتتي أهل بييت ،الثقلني كتاب اهلل ني قد تركت فيكمإيقول: 

 .وهذا حديث آخر تقّدم حديث مبعناه، وقد تقّدم بعض أحاديثه(. نعم

البن املغازلي الشافعي  حديثًا آخر (0)املرام غايةوقال املؤلف: خّرج السّيد يف 

تارك فيكم  إني:  قال رسول اهلل)قال:  (فضائل القرآن) نقاًل من كتاب

 .(احلديث ) (.وعرتتي أهل بييت وقرابيت ،الثقلني كتاب اهلل

 بابن األنباريــ أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار املعروف  :ومنهم

عن زيد بن أرقم  ،بسنده (املصاحف)فإنه خّرج يف كتابه  هـ(،182 سنة :تــ )

 إني:  رسول اهلل عن زيد بن أرقم قال: قال)حديث الثقلني، وهذا نصه: 
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أعظم من اآلخر كتاب  أحدهما ،تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي

ولن يتفرقا حتى يردا  ،اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .(0)(احلوض، فانظروا كيف ختلفوني فيهماعلّي 

ه خّرج يف العالمة الشيخ رضي الدين حسن بن حممد الصغاني، فإن :ومنهم

املصطفوية( حديث الثقلني  األخبار)مشارق األنوار النبوية من صحاح  كتابه

ال أيها الناس أأما بعد :  عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول اهلل، بسنده

تارك فيكم الثقلني أوهلما وأنا فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ربي فأجيب، 

، وا بكتاب اهلل واستمسكوا به، وأهل بييتفخذ ،كتاب اهلل فيه النور واهلدى

. أذكركم اهلل يف أهل بييت ،أذكركم اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت

خذ به كان أبه و كتاب اهلل فيه اهلدى والنور من استمسك :روايةويف  (:قال)

من اتبعه كان  هو حبل اهلل :روايةويف  (:قال، )ومن أخطأ ضل ،على اهلدى

 .(ومن تركه كان على الضاللة ،هلدىعلى ا

 العالمة أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ــ مؤلف املعاجم :ومنهم

عن زيد  ،والكبري ــ فإنه خّرج حديث الثقلني بسنده ،والوسيط ،الثالثة الصغري

ح أن صّر بن أرقم يف معجمه، وقد تقّدم أن السيوطي الشافعي يف الدر املنثور

م لفظه وتقّد ،زيد بن أرقم يف معجمه روايةبحديث الثقلني  أخرج الطرباني

ولفظه ولفظ السيوطي  ،السخاوي يف استجالب ارتقاء الغرف ذلك أيضًا، وذكر

 (لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض وإنهما) :املتقدم سواء، وفيه زيادة بعد قوله

هما وال تقصروا عن ،فال تقدموهما فتهلكوا ،ربي ذلك هلما سألتوهي: 

 .فإنهم أعلم منكم وال تعلموهم ،فتهلكوا
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 وخرجه ،جواهر العقدين قال املؤلف: أخرج هذه الزيادة السمهودي يف

)وسيلة امليل( وقال: أخرجه الطرباني عن  باكثري يف أمحد بن الفضل بن حممد

  .(0)عن زيد بن أرقم ،حكيم بن الطفيل

عن زيد بن  ،الكبري بسنده يف املعجم مفصاًل وخّرج الطرباني املذكور حديثًا

الوداع نهى أصحابه عن  من حّجة  صدر رسول اهلل ملا)قال:  ،أرقم

حنوه يف  تقّدموقد  .(احلديث). ينزلوا حتتهن شجرات بالبطحاء متقاربات أن

 .(8)بن أسيد بال اختالف، وقد نقلناه من ) العبقات(أحاديث حذيفة 

احلديث مجاعة من علماء  دم ــ نقلبعد نقله احلديث املتقــ  وقال السّيد  

العقدين، وحممد يوسف الشامي يف كتاب  جواهر السمهودي يف :وهم ،السنة

ابن حجر املكي يف  ، وخّرجهــ املعروف بالسرية الشاميةــ  سبيل اهلدى والرشاد

 ،()الرباهني القاطعة الصواعق، وكمال الدين بن فخر الدين، واجلهرمي يف

، ــ بالسرية احللبية املعروف ــ (ان العيوننسإ) حلليب يف كتابهوخّرجه نور الدين ا

حممود بن حممد  وخّرجه ،(وسيلة امليل) بن الفضل بن حممد باكثري يف أمحدو

)مفتاح  وخّرجه مريزا حممد بدخشان يف (،الصراط السوي) شيخان القادري يف

خّرجه حممد صدر و (،نزل األبرار) ويف كتابه اآلخر (،النجا يف مناقب آل العبا

ذخرية ) بن عبد القادر العجلي يف كتابه أمحدو ،(ى)معارج العل عامل يف كتابه

  (.مرآة املؤمنني) ، واملولوي ولي اهلل اللكهنوي يف كتابه(امليل

ج احلديث املذكور يف املعجم الكبري ن الطرباني أخرإ) : السّيد ثم قال

 خّرج يف كتابه ا حممد البدخشانيعن زيد بن ثابت، ثم قال: إن املريز ،بسنده
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والطرباني يف  ،وقال: أخرجه احلاكم عن زيد بن أرقم ،)مفتاح النجا( حديثًا آخر

تارك فيكم الثقلني  إنيقال:   أن رسول اهلل ،وعن زيد بن ثابت ،عنه الكبري

وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي  ،وعرتتي أهل بييت ،من بعدي كتاب اهلل

 .ضاحلو

 روايةب)نزل األبرار( حديث الثقلني  وخرج البدخشاني يف : سّيدال قال

والطرباني يف ، وأخرج احلاكم عنه)مسلم قال: زيد بن أرقم، من صحيح 

تارك فيكم  إنيقال:   أن رسول اهلل ،وعن زيد بن ثابت ،الكبري عنه

لن يتفرقا حتى يردا  وأنهما ،كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت ،الثقلني من بعدي

 .(علّي احلوض

 ،آخر عن زيد بن أرقم حديثًا (0)()العبقات قال املؤلف: ذكر السّيد يف

 عن الوليد بن ،بسنده املتصل( العمدة) ذكره العالمة ابن بطريق يف كتابه) :وقال

الوداع،  حّجةمن مكة يف   أقبل نيب اهلل: قال ،عن زيد بن أرقم ،صاحل

ما حتتهنَّ من  بالدوحات فقّم فأمر ،ةواملدين حتى نزل بغدير اجلحفة بني مكة

يف يوم شديد احلر،   رسول اهللإىل  فخرجنا، جامعة شوك، ثم نادى الصالة

 وبعضه حتت قدميه من شدة احلر، حتى انتهينا ،ا ملن يضع رداءه على رأسهمّن إن

هلل، حنمده  احلمد، ثم انصرف إلينا فقال: فصلى بنا الظهر  رسول اهللإىل 

وسيئات  ،من شرور أنفسنا ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل ونستعينه،

وأشهد أن ال اله إال اهلل،  ،وال مضل ملن هدى ،أعمالنا الذي ال هادي ملن أضل

ر إال ْممل يكن لنيب من الُع وأن حممدًا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الناس فإنه

ني قد إقومه أربعني سنة، ون قبله، وإن عيسى بن مريم لبث يف َم َرمَّنصف ما َع
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وأنتم  ،ال وإني مسؤولأ ،شرعت يف العشرين، إال وإني يوشك أن أفارقكم

فقام من كل ناحية من القوم جميب فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟  ،مسؤولون

وجاهدت يف  ،فقد بلغت رسالته ،ورسوله ،يقولون: نشهد أنك عبد اهلل

 ا خري مااليقني، فجزاك اهلل عّن اكأتسبيله، وصدعت بأمره، وعبدته حتى 

ال شريك له،  ألستم تشهدون أن ال اله إال اهلل وحده عن أمته، فقال: جازى نبيًا

ن اجلنة حق، والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ أوأن حممدًا عبده ورسوله، و

فرطكم وإنكم  ال وإنيأصدقتكم وصدقتموني،  أشهد أن قدقال:  ،قالوا: بلى

عن ثقلي كيف  ن أن تردوا علّي احلوض، وأسألكم حني تلقونيتبعي توشكو

من  حتى قام رجل ،فأعضل علينا ما ندري ما الثقالن .خلفتموني فيهما

 األكرب منهماقال:  ما الثقالن؟ ،فقال: بأبي أنت وأمي يا نيب اهلل ،املهاجرين

وال  ،واكتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل تعاىل وطرف بأيديكم فتمسكوا به وال تزل

 واألصغر منهما عرتتي، من استقبل قبليت وأجاب دعوتي فليستوص ،تضلوا

ني قد سألت إفال تقتلوهم، وال تقهروهم، وال تقصروا عنهم، ف، بهم خريا

ــ وأشار باملسبحة  عطاني أن يردا علّي احلوض كهاتنياللطيف اخلبري فأ هلما

خاذل، ووليهما لي ولي  ناصرهما لي ناصر، وخاذهلما لي ــ ثم قال: والوسطى

وتظاهر  ،ال فإنها ال تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائهاألي عدو،  وعدوهما

  ، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالبوتقتل من قام بالقسط، على نبيها

من كنت مواله ووليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من فرفعها، وقال: 

  بة.آخر اخلط ((.ثالثًا) قاهلا ،عاداه

، العالمة الشيخ أمحد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي :ومنهم

)ذخرية امليل يف شرح عقد جواهر  فإنه خّرج حديث الثقلني بطرق عديدة يف كتابه
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 : قال رسول اهلل)ل( قال يف قصيدته: اآل

 

ــيكم  ــثقلني فـــــ ــت الـــــ ــد تركـــــ  وقـــــ

 

 اآلل والقـــــــــــــــرآن يف يـــــــــــــــديكم 

ــا   ــف ان يتفقــــــــ ــأني اللطيــــــــ  أنبــــــــ

 

ــا   ــن يفرتقـــــ ــوض لـــــ  إىل ورود احلـــــ

 
 

 مباء يدعى خطيبًا  : عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول اهلل(قال)

 ،روذّك ،ووعظ ،عسفان ــ فحمد اهلل وأثنى عليه :يعين مخًا بني مكة واملدينة ــ

فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ربي فأجيب، وإني تارك  ،أما بعدثم قال: 

فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا  ما كتاب اهلل فيه اهلدى والنورفيكم الثقلني أوهل

أذكركم اهلل يف أهل  ،وأهل بييتثم قال:  ،ب فيهفحث على كتاب اهلل ورّغبه 

ويف  (:قال) (قاهلا ثالثا). أذكركم اهلل أهل بييت ،أذكركم اهلل يف أهل بييت، بييت

أحدهما أعظم من  به لن تضلوا بعدي إني تارك فيكم ما إن متسكتم: رواية

اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت، ولن 

: ويف (قال) ،فانظروا كيف ختلفوني فيهما ،يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

ني فرطكم على احلوض وإنكم تبعي، وإنكم توشكون أن تردوا علّي إ: رواية

، فقام رجل من املهاجرين احلوض وأسألكم عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما

منهما كتاب اهلل سبب طرفه بيد  األكربما الثقالن؟ قال:  ،يا رسول اهلل :فقال

قبليت،  فمن استقبل ،واألصغر عرتتي ،فتمسكوا به ،اهلل وسبب طرفه بأيديكم

بهم خريا، فال تقتلوهم وال تقهروهم، وال تقصروا  وأجاب دعوتي، فليستوص

    يردا علّي احلوض كهاتني يف اخلبري فأعطاني أنهماقد سألت اللط يعنهم، وان

 ،وخاذهلما لي خاذل، ناصرهما لي ناصر ــ وأشار مبسبحتيه الكرميتني ــ

 .لي عدووعدوهما 
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 : (وقال يف قصيدته)
 

ــي ب  ــرتكم ربـــ ــت أذكـــ ــل البيـــ  ال هـــ

 

 وال تـــــــــؤذوهم ثـــــــــالث مـــــــــرات 

ــدموهم   ــنهم وقــــــــ ــوا مــــــــ  تعلمــــــــ

 

ــوهم    ــنهم وعظمــــــ ــاوزوا عــــــ  جتــــــ

 مصـــــحفا فـــــال تقـــــم ن محلـــــت إو 

 

ــم أل  ــورى إاّل هلـــــ  حـــــــد مـــــــن الـــــ

 وســـــــوف نلقـــــــاه غـــــــدا ونســـــــأل 

 

ــدل    ــده فيعـــــ ــا بعـــــ ــف فعلنـــــ  (كيـــــ

  

وبّين بيانًا حسنا، وذكر املراد من  ،ثم أخذ يف شرح احلديث: قال املؤلف

 احلديث، ومن األبيات اليت هي معنى احلديث.

 زرنديمجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد ال العالمة :ومنهم

يف فضائل  نظم درر السمطني)، فإنه خّرج يف كتابه  (هـ751سنة  :ت)احلنفي املدني 

  يا رسول اهللاذكر وص)وقال:  (0)(والسبطني ،والبتول ،واملرتضى ،املصطفى

إني تارك :  رسول اهللقال: قال ، : روى زيد بن أرقم(ثم قال) ،بيته بأهل

أحدهما أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل  فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي،

ولن يفرتقا حتى يردا علّي ، ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت

 .فانظروا كيف ختلفوني فيهما ،احلوض

قام   عن زيد بن أرقم أن رسول اهلل :روايةويف : (ضًا قالأيوفيه )

 ،وذكر ،ووعظ ،ى عليهفحمد اهلل وأثن ،خطيبًا مباء يدعى مخًا بني مكة واملدينة

 ،يأتيين رسول ربي فأجيب بشر يوشك أن أناأيها الناس إمنا  ،أما بعدقال: ثم 

تارك فيكم ثقلني، أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهلل  وأنا
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أذكركم اهلل يف أهل  ،واستمسكوا به، وأهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت

 .(أهل بييتيف بييت، أذكركم اهلل 

هذا احلديث،  (0)قال املؤلف: أخرج البيهقي يف كتابه املعروف بسنن البيهقي

بعد نقله ــ الزرندي  وقال، وأخرجه غريه، وقد تقّدم نقله من كتب عديدة

فيكم ثقلني، كتاب  تارك أنا :عن زيد بن أرقم :روايةويف ): ــ احلديث الثاني

 .على الضاللة دى، ومن تركه كاناهلل هو حبل اهلل من اتبعه كان على اهل

يوم   قال: وروى زيد بن أرقم، قال: أقبل رسول اهلل (8)(وفيه أيضًا)

تبعي وإنكم توشكون أن  وانكم، فرطكم على احلوض إنيحّجة الوداع فقال: 

، فقام رجل من خلفتموني فيهما تردوا علّي احلوض، فأسألكم عن ثقلي كيف

منهما كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل،  األكربقال:  ما الثقالن؟ :املهاجرين، فقال

، فمن استقبل قبليت ،واألصغر عرتتي، فتمسكوا به ،وسبب طرفه بأيديكم

فال  ــ  قال رسول اهلل ــ أو كما هلم خريا وأجاب دعوتي، فليستوص

عنهم، واني سألت هلم اللطيف اخلبري،  تقتلوهم، وال تقهروهم، وال تقصروا

ناصرهما لي ناصر،  ــ باملسبحتني وأشارــ  دا علّي احلوض كهاتنيفأعطاني أن ير

 .(وعدوهما لي عدو، وخاذهلما لي خاذل، ووليهما لي ولي

 سنة :ت)العالمة احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني  :ومنهم

الثقلني  فإنه خّرج حديث ــ وقد ذكره السبكي يف طبقات الشافعية ــ (،هـ411

 .عن مجع من الصحابة ،وألفاظ خمتلفة ،عديدة بأسانيد

 .ج عنه احلديث بألفاظ خمتلفة أيضًازيد بن أرقم، فقد خّر :منهم
                                                           

 . 004/ص01( ج0)

 .881ص( 8)
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 ،أرقم وزيد بن ،عن أبي سعيد) :)منقبة املطهرين( ما خّرجه يف كتابه :منها

أحدهما أثقل من اآلخر كتاب  إني تارك فيكم الثقلنيقال:   عن رسول اهلل

فإنهما لن يفرتقا  ،أهل بييت وعرتتي ،ن السماء إىل األرضاهلل حبل ممدود م

 .(فانظروا كيف ختلفوني فيهما ،حتى يردا علّي احلوض

مع  عن زيد بن أرقم، قال: خرجنا) :ما يف نفس املصدر املذكور :ومنها

ى الظهر ثم قام حتى إذا كنا باجلحفة بغدير خم، صّل حجاجًا  رسول اهلل

لناس هل تسمعون؟ إني رسول اهلل إليكم، إني أوشك أن يا أيها افقال:  خطيبًا

إني مسؤول، وانكم مسؤولون، إني مسؤول هل بلغتكم وأنتم  ،أدعى فأجيب

بلغت  ،يا رسول اهلل :؟ قال: قلناتم، فماذا أنتم قائلونْغلِّمسؤولون هل ُب

ال هل تسمعون؟ إني رسول أمن الشاهدين،  وأنااللهم اشهد، وجهدت، قال: 

 :قلنا :، قالفانظروا كيف ختلفوني فيهما ،ليكم، إني خملف فيكم الثقلنياهلل إ

األكرب كتاب اهلل، سبب طرفه بيد اهلل، وطرفه وما الثقالن؟ قال:  ،يا رسول اهلل

فتمسكوا به لن تهلكوا وتضلوا، واآلخر عرتتي فإنهما لن يتفرقا حتى  بأيديكم

 .(علّي احلوض يردا

الثقلني  كثرية بألفاظ خمتلفة، ومل يرو حديثيات اقال املؤلف: تقدمت رو

يف  مجيع ما روي وأوضح من ،وهذا اللفظ أحسن لفظ، وأصرح ،بهذا اللفظ

 حديث الثقلني.

قام )قال:  ،عن زيد بن أرقم ،ما يف نفس املصدر املذكور بسند آخر :ومنها

هلل بني مكة واملدينة، فحمد ا يوما خطيبًا مباء يدعى مخًا  فينا رسول اهلل

ال يا أيها الناس إمنا أنا بشر أ ،أما بعدوذكر، ثم قال:  ،ووعظ ،وأثنى عليه

يوشك أن يأتيين رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلني، 
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فحث على  ،فاستمسكوا به أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل

اهلل يف أهل بييت، أذكركم  وأهل بييت أذكركمثم قال:  ،ب فيهكتاب اهلل ورّغ

  .(0)(اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت

فقد خّرج يف اجلامع  ،جالل الدين السيوطي الشافعي أيضًا :ومنهم

عبد بن  صحيح مسلم، ومسند من مسند أمحد بن حنبل، ومن (8)الصغري

قال:  ،وعن زيد بن أرقم)قال:  :وهذا نصه ،صحيح حديث :وقال ،محيد

يوشك أن يأتي رسول  بشر أناال أيها الناس فإمنا أ ،أما بعد:  رسول اهلل الق

اهلدى والنور من  وأنا تارك فيكم ثقلني، أوهلما كتاب اهلل فيه ،ربي فأجيب

بكتاب اهلل  فخذوا ،ومن أخطأه ضل ،استمسك به وأخذ به كان على اهلدى

أذكركم اهلل يف  ،بييت أذكركم اهلل يف أهل ،وأهل بييت ،واستمسكوا به ،تعاىل

 .()صح( م( عن زيد بن أرقم ،وعبد بن محيد ،)حم .أهل بييت

، أرقم عن زيد بن ،خّرج حديث الثقلني قال املؤلف: تقّدم أن البدخشاني

السّيد  ج أيضًا احلديث بلفظ آخر كما ذكرهولفظه لفظ مسلم يف صحيحه، وخّر

عن زيد بن أرقم، ، م الكبريخّرجه الطرباني يف املعج)وقال: (1)يف )العبقات(

 ،واردون علّي احلوض نكمإو ،إني لكم فرط:  وهذا نصه: قال رسول اهلل

 ،من قدحان الذهب والفضة صنعاء إىل بصرى فيه عدد الكواكب عرضه ما بني

األكرب وما الثقالن يا رسول اهلل؟ قال:  :، قيلفانظروا كيف ختلفوني يف الثقلني

هلل وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تزلوا وال تضلوا، كتاب اهلل سبب طرفه بيد ا
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هلما ذلك وسألت  ،يردا علّي احلوض واألصغر عرتتي، وإنهما لن يتفرقا حتى

قال  ثم (.فإنهم أعلم منكم وال تعلموهم ،ربي، فال تقدموهما فتهلكوا

العمال من املعجم الكبري  وخّرجه علي املتقي احلنفي يف كنز : السّيد

 للطرباني.

زيد بن أرقم يف  روايةبابن حجر اهليتمي فإنه خّرج حديث الثقلني  :ومنهم

أحاديث، منها  جاءت الوصية الصرحية حبقهم يف عّدة وقد): قال (0)الصواعق

أحدهما أعظم  إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلنيحديث: 

وعرتتي أهل بييت،  من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض،

 :(قال) .ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، فانظروا كيف ختلفوني فيهما

قبل وفاته بنحو  الوداع حّجةقرب رابغ مرجعه من  ــ يف خطبة ألقاها وقال

 :ثم قال، فيه اهلدى والنورني تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهلل إ: ــ شهر

أذكركم اهلل يف ، أذكركم اهلل يف أهل بييت ،يتأذكركم اهلل يف أهل بي ،وأهل بييت

قد دعيت  كأني(:  )قال صحيحة رواية: ويف (قال) (.ثالثا،)أهل بييت

كد من اآلخر كتاب اهلل عز آإني قد تركت فيكم الثقلني أحدهما  ،فأجبت

علّي  فانظروا كيف ختلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا ،وجل، وعرتتي

سألت ربي ذلك  وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض :ايةروويف . احلوض

 وال تعلموهم ،وال تقصروا عنهما فتهلكوا ،هلما، فال تتقدموهما فتهلكوا

 .فإنهم أعلم منكم

، فقد روى عن بضع وعشرين صحابيًا، : وهلذا احلديث طرق كثرية(قال)

 ،لفوني فيهماكيف خت انظروا:  : ويف هذه األحاديث ــ سيما قوله(ثم قال)
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األكيد على  احلث .ــ وأذكركم اهلل يف أهل بييت ،وأوصيكم بعرتتي خريا

، وتأدية حقوقهم وإكرامهمواحرتامهم، ، إليهم اإلحسانومزيد  ،مودتهم

 ،وهم أشرف بيت وجد على وجه األرض فخرًا ؛، كيفالواجبة واملندوبة

وال تقصروا عنهما  ،ال تقدموهما فتهلكوا) : ، ويف قولهونسبًا ،وحسبًا

دليل على أن من تأهل منهم  (علم منكمأوال تعلموهم فإنهم ، فتهلكوا

 .(كان مقدما على غريه ،والوظائف الدينية، للمراتب العالية

 

 زيد بن أرقم روايةبمصادر حديث الثقلني 
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 روايةبحديث الثقلني 

 بيهاملطلب بن عبد اهلل بن حنطب عن أ 

 اإلحتافإحياء امليت بهامش  الدين السيوطي الشافعي يف كتابه ج جاللخّر 

عن  ،الطرباني أخرج :احلديث الثالث واألربعون): وقال (0)األشرافحبب 

باجلحفة   قال: خطبنا رسول اهلل ،عن أبيه ،املطلب بن عبد اهلل بن حنطب

 نيإفقال:  ،اهلليا رسول  ،؟ قالوا: بلىألست أوىل بكم من أنفسكمفقال: 

 .(وعن عرتتي ،سائلكم عن اثنني عن القرآن

اإلنافة يف )نقاًل من كتاب  (8)(يف )العبقات قال املؤلف: خّرج السّيد 

جلالل الدين السيوطي الشافعي احلديث وفيه زيادة، وهذا نصه:  (رتبة اخلالفة

ال: فق  رسول اهلل قال: خطبنا ،عن عبد اهلل بن حنطب ،أخرج الطرباني)

ني سائلكم إفقال: ، ؟ قالوا: بلى يا رسول اهللألست أوىل بكم من أنفسكم

وال ختلفوا ، ال ال تقدموهما فتضلواأوعن عرتتي،  ،عن اثنني عن القرآن

 .(عنهما فتهلكوا
 

 جبري بن مطعم روايةبحديث الثقلني 

ينابيع ) يف الشيخ سليمان احلنفي احلسيين اإلسالمخّرج العالمة شيخ 

 ،بسنده جللسيد علي اهلمداني أنه خّر (مودة القربى)نقاًل من كتاب  ،(1)(ةاملود

أن أدعى  إني أوشك:  رسول اهلل قال): قال ، جبري بن مطعم عن
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كيف  فانظروا ،وعرتتي أهل بييت ،وإني تارك فيكم الثقلني كتاب ربنا ،فأجيب

لفظه:  وهذا ،يضًاجه يف املودة الثانية من مودة القربى أوخّر (.حتفظوني فيهما

 :قالوا ؟ألست مبوالكم:  قال: قال رسول اهلل، رفعه ،جبري بن مطعم)

كتاب  وإني تارك الثقلني ،إني أوشك أن أدعى فأجيببلى يا رسول اهلل، قال: 

 . (0) (حتفظوني فيهما فانظروا كيف ،وعرتتي أهل بييت ،ربنا

 

 الرباء بن عازب روايةبحديث الثقلني 

 من علماء السنة()خّرجه مجاعة 

 ، فإنه(هـ487 سنة :ت)أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني  :منهم

ملا )عن الرباء بن عازب، قال:  ،بسنده (رينمنقبة املطّه)خّرج احلديث يف كتابه 

وأمر بالاًل  ،الشجرات مِّالغدير، قام يف الظهرية، فأمر بَق  نزل رسول اهلل

سبط  كما ذكره وهم مائة وعشرون ألفًاــ  ونفنادى يف الناس، واجتمع املسلم

ال أيا أيها الناس ، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: ـــ ابن اجلوزي يف التذكرة

؟ قالوا: وإن اهلل سائلي وسائلكم فماذا أنتم قائلون ،يوشك أن أدعى فأجيب

، قالوا: يا وإني تارك فيكم الثقلنيونصحت، قال:  ،غتنشهد أنك قد بّل

 وما الثقالن؟ ،هللرسول ا

وعرتتي ، كتاب اهلل سبب بيده يف السماء، وسبب بأيديكم يف األرضقال: 

عرضه  حوضــ  أهل بييت، وقد سألتهما ربي فوعدني أن يوردهما علّي احلوض

فال تسبقوا أهل بييت  ــ ما بني بصرى وصنعاء وأباريقه كعدد جنوم السماء

نهم لن إعلموهم فهم أعلم، وفتفرقوا، وال ختلفوا عنهم فتضلوا، وال ت
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، خيرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم يف باب ضاللة، أحلم الناس كبارًا

  .(0)(وأعلمهم صغارًا

حلية ) قال املؤلف: خّرج أبو نعيم هذا احلديث عن الرباء يف كتابه اآلخر

 أيضًا. (األولياء

ينابيع  )يفج فإنه خّر، العالمة الشيخ سليمان شيخ اإلسالم احلنفي :ومنهم

وقال: حدثنا عفان قال:  ،حنبل يف مسنده أخرج أمحد بن)وقال:  ،(8)(املودة

قال:  ،عن الرباء بن عازب ،بن ثابت عن زيد بن علي ،حدثنا محاد بن سلمة

مجاعة فصلى  ودي فينا الصالةوُن، كنا مع رسول اهلل يف سفره فنزلنا بغدير خم

؟ أني أوىل باملؤمنني من أنفسهم ألستم تعلمونالظهر وأخذ بيد علي، فقال: 

 ،؟ قالوا: بلىمؤمن من نفسه ألستم تعلمون اني أوىل بكلقالوا بلى، قال: 

من كنت مواله فعلي مواله، فقال هلم:  (،قال: ما تقّدم وهو آخذ بيد علي)

فقال:  ،فلقيه عمر بن اخلطاب :، قالاللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 .(لك يا بن أبي طالب أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة هنيئًا

نابيع املودة ي ويف، قال املؤلف: أخرج الثعليب يف تفسريه حديث الرباء

 . (الرباء بن عازب خّرج يف مشكاة املصابيح حديثا مبعناه عن)وفيه قال:  ،(1)أيضًا

 

 الرباء بن عازب روايةبمصادر حديث الثقلني 

 نعيم األصبهاني. ألبي ،نقبة املطهرينــ 0
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 له أيضًا. ،حلية األولياءــ  8

 للقندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  1

 يف تفسريه. ،الثعليبــ  4
 

 خزمية بن ثابت روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجع من علماء السنة

ينابيع )كتابه يف العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي فإنه خّرج  :منهم

بسنده عن  ،وغريه، أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء)وقال:  احلديث (0)(املودة

أنشد اهلل من شهد يوم  :أبي الطفيل أن عليًا قام فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال

نبئت أو بلغين إال رجل مسعت  :غدير خم إال قام، وال يقوم رجل يقول

وسهل بن  ،خزمية بن ثابت :منهم، ، فقام سبعة عشر رجاًلووعاه قلبه ،أذناه

سعد، وعدي بن حامت، وعقبة بن عامر، وأبو أيوب األنصاري، وأبو اهليثم بن 

، التيهان، وأبو سعيد اخلدري، وأبو شريح اخلزاعي، وأبو قدامة األنصاري

، هاتوا ما مسعتم:  فقال علي ،وأبو يعلى األنصاري، ورجال من قريش

ثم ، وداع ونزلنا بغدير خممن حّجة ال  فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسول اهلل

 أيهاجامعة، فصلينا معه ثم قام فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال:  نادى بالصالة

، ثم (ثالث مرات) اللهم اشهدغت، قال: ؟ قالوا: قد بّلالناس ما أنتم قائلون

، ثم قال: وأنتم مسؤولون ،إني أوشك أن أدعى فأجيب، واني مسؤولقال: 

 وعرتتي أهل بييت، إن متسكتم ،م الثقلني كتاب اهللأيها الناس إني تارك فيك

علّي  فانظروا كيف ختلفوني فيهما، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا ،بهما لن تضلوا
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إن اهلل موالي، وأنا موىل ، ثم قال: بذلك نبأني اللطيف اخلبري ،احلوض

قال ذلك  ،ــقالوا: بلى ؟املؤمنني، ألستم تعلمون أني أوىل بكم من أنفسكم

من كنت مواله فهذا علي ، ثم أخذ بيدك يا أمري املؤمنني فرفعها وقال: ــ ثالثًا

ذلك  على وأناصدقتم ، فقال علي: من وااله، وعاد من عاداه مواله اللهم واِل

 .(من الشاهدين

وفيه ، حنوه (0)()أرجح املطالب ج الشيخ عبيد اهلل احلنفي يفخّر قال املؤلف:

 )عامر بن ليلى(. يف حديث عليك متامه وسيمّر ،زيادة

، فإنه خّرج يف هـ(118سنة  :ت)العالمة مشس الدين السخاوي  :ومنهم

عقدة من  أما حديث خزمية فهو عند ابن)وقال:  (استجالب ارتقاء الغرف)كتابه 

 عن أبي الطفيل أن ،وأبي اجلارود كالهما ،عن فطر ،طريق حممد بن كثري

أنشد اهلل من شهد يوم غدير خم ثم قال: قام فحمد اهلل وأثنى عليه،  ًعليا

نبئت أو بلغين إاّل رجل مسعت أذناه، ووعاه  :إال قام وال يقوم رجل يقول

خزمية بن ثابت، وسهل بن سعد، وعدي  :، منهمفقام سبعة عشر رجاًل، قلبه

وعقبة بن عامر، وأبو أيوب األنصاري، وأبو سعيد اخلدري، وأبو  بن حامت،

قدامة األنصاري، وأبو ليلى، وأبو اهليثم بن التيهان،  وأبو ،شريح اخلزاعي

، فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع هاتوا ما مسعتم:  قال علي، ورجال من قريش

)ونزلنا غدير خم( حتى إذا كان الظهر خرج  من حّجة الوداع  رسول اهلل

ى عليهن ثوب ثم نادى بالصالة قفأمر بشجرات فشذبن وأل  رسول اهلل

أيها الناس، ما أنتم قام فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم قال:  ثم ،فصلينافخرجنا 

إني ثم قال:  ( ،ثالث مرات) اللهم اشهدغت، قال: ؟ قالوا: قد بّلقائلون
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إال إن ثم قال:  ،وإني مسؤول، وأنتم مسؤولون، أوشك أن أدعى فأجيب

يومكم هذا وحرمة شهركم هذا، أوصيكم  أموالكم ودماءكم حرام كحرمة

، ثم واإلحسانباملماليك، أوصيكم بالعدل  بالنساء، أوصيكم باجلار، أوصيكم

أيها الناس إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت، فإنهما قال: 

اهلل  إن، ثم قال: لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، نبأني بذلك اللطيف اخلبري

؟ قالوا: ي أوىل بكم من أنفسكمألستم تعلمون أن، موالي وأنا موىل املؤمنني

من كنت أخذ بيدك ــ يا أمري املؤمنني ــ فرفعها وقال:  ، ثمــ قال ذلك ثالثًا ــ بلى

 ،اللهم واِل من وااله، وعاد من عاداه( علي مواله فهذا) مواله فعلي مواله

  .(0) (على ذلك من الشاهدين وأنا ،صدقتم : فقال علي

ومجيع ما يكون بني  ،ر احلديث ملا فيه من الزيادةقال املؤلف: إمنا كررنا ذك

 القندوزي احلنفي وتركه السخاوي الشافعي. هاللني فمن احلديث الذي خّرجه

)أرجح  فإنه خّرج يف ،العالمة الشيخ عبيد اهلل احلنفي اهلندي :ومنهم

يساوي  )استجالب ارتقاء الغرف( ولفظه ما خّرجه السخاوي يف (8)املطالب(

 يف كلمات عديدة، وزاد فيه مطالب مهمة نذكرها يف اخلامتة.لفظه إال 
 

 خزمية بن ثابت روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للقندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  0

 للشيخ عبيد اهلل احلنفي. ،أرجح املطالبــ  8

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  1

 .للسمهودي الشافعي ،جواهر العقدينــ  4
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 زيد بن أسلم روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجع من علماء السنة يف كتبهم املعتربة

العالمة الشيخ عبيد اهلل اآلمرتسري اهلندي احلنفي، فقد خّرج حديث  :منهم

عن زيد بن )قال:  (0)()أرجح املطالب يف كتابه ،عن زيد بن أسلم ،الثقلني بسنده

فيكم خليفيت كتاب اهلل عز وجل حبل  إني تارك:  أسلم قال: قال رسول اهلل

وإنهما لن يتفرقا حتى يردا  ،ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

 .(والطرباني يف معجمه الكبري ،أخرجه أمحد يف مسنده .علّي احلوض

لم يف فإنه خّرج حديث زيد بن أس ،العالمة السخاوي الشافعي :ومنهم

وقال: ، (8)()العبقاتيف  كما ذكره السّيد  (استجالب ارتقاء الغرف) كتابه

: ولفظه: قال رسول اهلل ،يف مسنده أما حديث زيد بن أسلم فرواه أمحد)

إني تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل عز وجل حبل ممدود ما بني السماء إىل 

 .(حتى يردا علّي احلوض وإنهما لن يتفرقا ،األرض، وعرتتي أهل بييت

 السنة جها علماءويأتي أحاديث كثرية بهذا اللفظ خّرقال املؤلف: تقّدم 

  .وغريهما ،واحلنفية ،الشافعية

العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي فإنه خّرج حديث الثقلني بهذا  م:منه

 :وهذا نصه (1)األشرافحبب  اإلحتافاللفظ يف كتابه إحياء امليت املطبوع بهامش 

  عن زيد بن ثابت ،والطرباني ،أخرج أمحد :واخلمسون احلديث السادس)
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تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل حبل ممدود ما بني  إني:  قال: قال رسول اهلل

 .(وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،أهل بييت وعرتتي ،السماء واألرض

العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرج حديث الثقلني  :ومنهم

الكبري  أخرج الطرباني يف املعجم)قال:  ،(0)(ينابيع املودة)ابه بهذا اللفظ يف كت

 ،إني تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل:  ولفظه: قال رسول اهلل ،برجال ثقات

 .(وأهل بييت، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

يف  فإنه خّرج حديث الثقلني ،العالمة علي املتقي اهلندي احلنفي :ومنهم

إني تارك فيكم خليفتني :  قال رسول اهلل)وقال:  (8)(ز العمالكن)كتابه 

وإنهما لن  ،كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل بييت

عن زيد بن ثابت( أي خّرجه ، ص ،طب ،)حم .يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 .(نهوسعيد بن منصور يف سن ،والطرباني يف املعجم الكبري ،أمحد يف مسنده

ر الكبري الثعليب، فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه العالمة املفّس :ومنهم

 (1)[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا]املباركة:  يةاآل تفسريهعند  (الكشف والبيان)

ولفظه يساوي لفظ الطرباني يف املعجم الكبري، ويف كتابه أيضًا حديث آخر، وهو 

 .فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي تارك إنيقال النيب: 

العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي فإنه خّرج احلديث املذكور  :ومنهم

إني تارك فيكم :  قال رسول اهلل)عن زيد بن ثابت قال:  (4)الدر املنثوريف 

                                                           

 .12ص( 0)

 .47/ص0ج( 8)

 .011آل عمران/ (1)

 .61/ص8ج( 4)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

256 

خليفتني كتاب اهلل عز وجل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل 

احلديث يف كتابه اآلخر  ، وخّرجيردا علّي احلوض فرقا حتىلن يت وإنهمابييت، 

ولفظه يساوي لفظه يف ، (0)إحياء امليت املطبوع بهامش اإلحتاف حبب األشراف

 .الدر املنثور

ولفظه ( وسيلة امليل)العالمة أمحد بن الفضل بن حممد بن باكثري يف  :ومنهم

 .(8)يساوي لفظ جالل الدين يف الدر املنثور

العالمة مريزا حممد البدخشاني فإنه خّرج احلديث يف كتابه مفتاح  :ومنهم

فإنه خّرج احلديث املذكور، ولفظه ولفظ علي املتقي يف  ،النجا يف مناقب آل العبا

  .(4)سواء وقد تقّدم (1)كنز العمال

العالمة احملدث أمحد بن حنبل فإنه خّرج حديث الثقلني يف  :ومنهم

إني  : ه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اهللبسند)وهذا نصه:  (5)مسنده

تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السماء واألرض، وعرتتي أهل 

 .(بييت وانهما لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

جواهر  العالمة احملدث نور الدين السمهودي فإنه خّرج يف كتابه :ومنهم

ابن حنبل  أمحدلفظ  ثابت ولفظه يساوي عن زيد بن (حديث الثقلني)العقدين 

 .(6) يف مسنده كما ذكره السّيد 
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أبو  الثعليب هو صاحب التفسري، وامسه وكنيته ولقبه هذا: قال املؤلف

وقد (، هـ487سنة  :ت)حممد بن إبراهيم الثعليب الشافعي بن  أمحدإسحاق 

 :قال ،ملفسرحدثنا احلسن بن حممد بن حبيب ا): (0)وقال خّرج احلديث مسندًا

حجم القاضي املرندي، أنبأنا األ جدي خبطه: أنبأنا أمحد بن وجدت يف كتاب

الفضل بن موسى الشيباني، أنبأنا عبد امللك بن سليمان عن عطية العويف عن 

يا أيها الناس إني قد يقول:   أبي سعيد اخلدري قال: قال مسعت رسول اهلل

وا بعدي، أحدهما أكرب من اآلخر تركت فيكم خليفتني إن أخذمت بهما لن تضل

ال إنهما لن أمن السماء إىل األرض، وعرتتي أهل بييت  كتاب اهلل حبل ممدود

 .(يتفرقا حتى يردا علّي احلوض
 

 زيد ين أسلم روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للشيخ عبيد اهلل احلنفي. ،أرجح املطالب ــ 0

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرف ــ 8

 للشيخ سليمان احلنفي. ،ينابيع املودة ــ  1

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،إحياء امليتــ  4

 له أيضًا. ،الدر املنثور ــ  5

 لعلي املتقي احلنفي. ،كنز العمالــ 6

 للطرباني الشافعي. ،املعجم الكبري ــ 7

 أمحد بن حنبل. ،مسند ــ  2

 افعي.للثعليب املفسر الش ،الكشف والبيانــ  1
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 للشيخ أمحد بن الفضل. ،وسيلة امليلــ  01

 ملريزا حممد البدخشاني. ،مفتاح النجا ــ 00

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ 08

 

 أبي هريرة روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

 فإنه خّرج حديث الثقلني ،العالمة نور الدين السمهودي الشافعي: منهم

فيه أحاديث  جواهر العقدين يف ضمن الذكر الرابع الذي ذكر أبي هريرة يف روايةب

قال رسول )قال:  ،أبو هريرة :منهم مجع من الصحابة، روايةبالثقلني 

ونسيب  ،إني خلفت فيكم اثنتني لن تضلوا بعدهما أبدًا، كتاب اهلل: اهلل

كما  ،مسنده البزار يف . أخرجه(يتفرقا حتى يردا علّي احلوضولن  ،(ونسبيت)

 يف كتابه حممود الشيخاني القادري روايةنقاًل من  (0) ()العبقات يف  دذكره السّي

 .(يف مناقب آل النيب الصراط السوي)

 (8)(املطالب أرجح)يف  فقد خرج ،الشيخ عبيد اهلل اهلندي احلنفي :ومنهم

عن أبي )نصه: ، وهذا تقّدمهريرة مع اختالف ملا أبي  حديث الثقلني عن

إني خلفت فيكم اثنني إن متسكتم بهما لن :  قال: قال رسول اهلل ،هريرة

 .ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض ،ونسبيت ،تضلوا بعدي أبدًا كتاب اهلل

 .(أخرجه البزار

يظهر من لفظ حديث نقله عبيد اهلل أن حديثا ذكره السمهودي : قال املؤلف
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لباب كلها تؤيد أن احلديث املذكور واألحاديث املروية يف ا ،وحتريف ،فيه حذف

 غري سامل من احلذف والتحريف. (جواهر العقدين) يف

 (0)(ينابيع املودة) فإنه خّرج يف، الشيخ سليمان القندوزي احلنفي :ومنهم

ج ابن خّر)وقال ما هذا نصه:  ،عقدةهريرة من كتاب املواالة البن أبي  حديث

عن  ،عن أبيه، عبد اهلل بن أبي رافع عقدة يف كتاب املواالة من طريق حممد بن

خلفت فيكم الثقلني إن متسكتم بهما  إنيقال:   انه ،جده، وعن أبي هريرة

لن تضلوا أبدًا كتاب اهلل، وعرتتي أهل بييت، ولن يتفرقا حتى يردا علّي 

 .(احلوض

 (وغريه ،أرجح املطالب)قال املؤلف: يظهر من لفظ هذا احلديث أن حديث 

فهذه الكلمة ال توجد  (اثنني)بكلمة  (الثقلني)ضًا، فإنهم بدلوا كلمة فيه حتريف أي

 يكون حديثًا آخر. ، وميكن انوهي كثرية جدًا ،يف حديث من أحاديث الباب

فقد خّرج حديث الثقلني  ،العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي :ومنهم

 .(8)(إلحتافامليت املطبوع بهامش ا )إحياء تابهكيف ، عن أبي هريرة ،بسنده

قال: قال  ،عن أبي هريرة ،أخرج البزار :احلديث الثاني والعشرون)وقال: 

 ،ونسبيت ،إني خلفت فيكم اثنني لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل:  رسول اهلل

 .(ولن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

فقد (، هـ118سنة  :ت) العالمة مشس الدين السخاوي الشافعي :ومنهم

 (،استجالب ارتقاء الغرف)هريرة يف كتابه أبي  روايةبني خّرج حديث الثقل
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وأما حديث أبي هريرة فهو عند البزار يف مسنده بلفظ: قال رسول ): وقال

ولن  ،ونسيب ،كتاب اهلل خلفت فيكم اثنني لن تضلوا بعدهما أبدًا إني: اهلل

 .(يتفرقا حتى يردا علّي احلوض

 ،وحديث السخاوي ،وطيالسي وحديث ،قال املؤلف: حديث السمهودي

، فال (0)(ينابيع املودة)فيها حتريف يؤيده حديث العالمة الشيخ سليمان احلنفي يف 

 تغفل.
 

 أبي هريرة روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  0

 للشيخ حممود الشيخاني القادري. ،الصراط السويــ  8

 اهلل احلنفي. للشيخ عبيد، أرجح املطالبــ  1

 للشيخ سليمان القندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  4

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،إحياء امليتــ  5

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  6
 

 عبد الرمحن بن عوف روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه علماء السنة 

استجالب )ك يف كتابه ج ذلمشس الدين السخاوي الشافعي فقد خّر :منهم

أبي  حديث عبد الرمحن بن عوف فهو عند ابن أما)وقال:  (ارتقاء الغرف

ضًا، ولفظه أييعلى يف مسنديهما، وكذا أخرجه البزار يف مسنده أبي  وعند، شيبة
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أو  الطائف فحاصرها سبع عشرةإىل  مكة انصرف  ملا فتح رسول اهلل: قال

: فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال ًاخطيب  ثم قال رسول اهلل ،عشرة تسع

، وإن موعدي احلوض، والذي نفسي بيده لتقيمن بعرتتي خريًا أوصيكم

يضرب  ــ أو كنفسيــ مين  أو ألبعثن إليكم رجاًل ،الزكاة وتؤتن ،الصالة

 .(0) (احلديث) ...(.هذافقال:   بيد علي ، ثم أخذأعناقكم
 

 ةعامر بن ليلى بن ضمر روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

ولفظه يساوي لفظ  (استجالب ارتقاء الغرف)السخاوي يف كتابه  :منهم

 السمهودي اآلتي.

 فقد خرج ذلك يف كتابه ،العالمة نور الدين السمهودي الشافعي :ومنهم

وأما حديث عامر فأخرجه ابن عقدة يف كتابه )وقال: ، (جواهر العقدين)

عن عامر بن ليلى بن  ،عن أبي الطفيل ،د اهلل بن سنانمن طريق عب (املواالة)

من حّجة الوداع ومل   صدر رسول اهلل وحذيفة بن أسيد قاال: ملا ،ضمرة

، وله (حذيفة بن أسيد)بكامله يف حديث  قّدموقد ت (احلديث) ...(.حيج غريها

 واللفظان خرجهما يف (حذيفة بن أسيد)ضًا يف حديث أيذلك  تقّدملفظ آخر وقد 

واليك تتمة  ،(1)ومن حديث السمهوديمن حديث السخاوي، (8)العبقات

 الوداع ومل حيج غريها حتى حّجةمن   صدر رسول اهلل ملا: ، قال(4)احلديث

                                                           

 .114/ص0العبقات: ج( 0)

 .114،ص076ص (8)

 .441ص الثقلني حديث/0ج (1)

 .(السابق األول املصدر من 114ص  ،826ص) (4)
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متقاربات ال ينزلوا حتتهن حتى إذا نزل  إذا كان باجلحفة نهى عن مسرات بالبطحاء

هن وشذبن عن رؤوس ما حتت إليهن فقّم القوم، وأخذوا منازهلم سواهن، أرسل

الناس  ( علىإىل)فصلى حتتهن ثم انصرف  القوم حتى إذا نودي للصالة غدا إليهن

أيها فقال:  ــ وله بها مسجد معروف وخم من اجلحفة ــ وذلك يوم غدير خم

ر الذي يليه من ْمالناس، إنه قد نبأني اللطيف اخلبري أنه لن يعمر نيب إاّل نصف ُع

هل بلغت  ،وأنتم مسؤولون ،وإني مسؤول (ى فأجيبواني ألظن أن أدع) قبله

فجزاك اهلل  ،ونصحت ،غت وجهدتبّل( قد)قالوا: نقول فما أنتم قائلون؟ 

جنته  وأن ،وأن حممدًا عبده ورسوله ال اله إاّل اهلل ألستم تشهدون أن، قال: خريًا

اللهم )قال:  .(نشهد)والبعث بعد املوت حق؟ قالوا: بلى  ،وأن ناره حق ،حق

ن اهلل موالي وأنا أوىل بكم من إال فأ ،ال تسمعونأ (ثم قال: أيها الناس) (اشهد

وأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه  ،ال ومن كنت مواله فهذا موالهأأنفسكم، 

أيها  :(ثم قال)من وااله وعاد من عاداه  اللهم واِلمجعون، ثم قال: أالقوم 

عرض مما بني بصرى أحوض ــ  الناس أنا فرطكم وإنكم واردون علّي احلوض

ال وإني سائلكم حني أ ــ النجوم قدحان من فضة (جنوم السماء)وصنعاء فيه عدد 

، قالوا: وما كيف ختلفوني فيهما حني تلقوني تردون علّي عن الثقلني فانظروا

الثقل األكرب كتاب اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرف  :الثقالن يا رسول اهلل؟ قال

قد نبأني  (نيإف) ،ال وعرتتيأوال تبدلوا،  ،به ال تضلوا فاستمسكوا ،بأيديكم

ربي هلم ذلك  (اهلل)ال يتفرقا حتى يلقياني، وسألت أ )أن ال( اللطيف اخلبري

 .فأعطاني، فال تسبقوهم فتهلكوا، وال تعلموهم فهم أعلم منكم

 (ذيله يف الصحابة): ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى املديين يف (قال) 

 .(إنه عزيز جدًا :وقال



 حديث الثقلني  

 

263 

فيه  من احلديث فأدرجناه قال املؤلف: ما جتده بني هاللني كان ساقطًا

 فإنه موجود يف املصدر الثاني وهو ؛ليعرف ذلك أهل الفن ؛وجعلناه بني هاللني

      وقال  ،(0)(العبقات) يف جواهر العقدين للسمهودي الشافعي، وأورده السّيد

من طريق عبد اهلل بن  (املواالة)ه ابن عقدة يف أخرج: ــ بعد نقله احلديثــ 

موسى أبو  عنهما به، ومن طريق ابن عقدة أورده ،الطفيلأبي  عن ،سنان

الفتوح أبو  احلافظ( وخّرجه) (.جدًا نه غريب)إ: وقال ،املديين يف الصحابة

 .(8)(املوجز يف فضائل اخللفاء)العجلي يف كتابه 

فإنه خّرج حديث عامر بن ليلى  ،نفيالقندوزي احلالشيخ سليمان  :ومنهم

عن عامر  (،املواالة)أخرج ابن عقدة يف )وقال:  (1)(ينابيع املودة)بن ضمرة يف 

إن  ،أيها الناس:  قاال: قال النيب ،وحذيفة بن أسيد ،بن ليلى بن ضمرة

اهلل موالي وأنا أوىل بكم من أنفسكم، إاّل ومن كنت مواله فهذا مواله، وأخذ 

آخره كما تقّدم من ( إىل احلديث(. )رفعها حتى عرفه القوم أمجعونعلي ف دبي

صدر احلديث، ثم قال: أخرجه ابن  ومل خيرج (4)حديث السخاوي الشافعي

                                                           

 من حديث الثقلني. 441/ص0ج( 0)

 حديث 0ج من 826ص) يف جتده ألفاظه ونصمن حديث الثقلني. 440/ص0العبقات: ج( 8)

 حديث من0ج) يف فاحلديثان. ــ مقامه اهلل أعلى ــ نيحس حامد مري السّيد للعالمة( الثقلني

 يف وما ،(441ص ،114ص ،826ص ،876ص ،076ص) موارد ستة يف ذكر( الثقلني

 الشافعي الفتوح أبو منه ونقله الفضل، بن ألمحد( امليل وسيلة) كتاب من( 826ص)

 يف احلنفي تسري آمر اهلل عبيد الشيخ وخّرجه( اخللفاء فضائل) يف( هـ611 سنة: ت) العجلي

 .أسيد بن حذيفة حديث يف، نصه تقّدم وقد نافعة زيادات وفيه (112ص :املطالب أرجح)

 .12ص( 1)

 .115العبقات: ص( 4)
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وحذيفة بن  ،عن عامر ،عن أبي الطفيل ،سبأ عقدة من طريق عبد اهلل بن

 أسيد حنوه.

بي أعروف باملــ العالمة حممد بن عمر بن أمحد بن عمر األصبهاني  :ومنهم

خرج حديث الثقلني عن عامر بن ليلى بن ضمرة بلفظني اللفظ أف ــ موسى املديين

 ، واللفظ الثاني يف العبقات أيضًا(العبقات)األول ما تقّدم نقله من ستة موارد من 

أورده أبو   قال عامر بن ليلى بن ضمرة:: )(0)(، نقاًل من أسد الغابة877ص)

 ،وعامر بن واثلة ،عن أبي الطفيل ،هلل بن سنانروى عبد ا ،العباس بن عقدة

من   صدر رسول اهلل عن حذيفة بن أسيد، وعامر بن ليلى بن ضمرة قاال: ملا

 ــ حّجة الوداع ومل حيج غريها، أقبل حتى إذا كان باجلحفة، وذلك يوم غدير خم

يف أيها الناس إنه قد نبأني اللطفقال: ــ  وخم من اجلحفة وله بها مسجد معروف

 ،مر الذي قبله، وإني يوشك أن ادعى فأجيباخلبري أنه مل يعمر نيب إاّل نصف ُع

من كنت مواله فرفعها وقال:   خذ بيد عليأ: ف(ثم ذكر احلديث إىل أن قال)

 (.وذكر احلديث). (فهذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

ابن  روايةته إاّل من ال أعلم أني كتب ،هذا حديث غريب جدًا:)قال أبو موسى

خّرجه يف تتمة معرفة الصحابة وهو ذيل كتاب أبي نعيم يف معرفة (. )سعد

 .(الصحابة

يف غري حمله، فقد قدمنا ــ هذا حديث غريب  ــ قال املؤلف: قول أبي موسى

أشرنا إليهم يف ضمن حديث عامر بن ليلى،  أن مستخرجي هذا احلديث مجاعة

عن زيد بن ثابت، تعرف  ،عامر بن ليلى بن ضمرة روايةبراجع حديث الثقلني 

 ن رواة احلديث مجاعة غري ابن سعد.أ

                                                           

 .18/ص1ج( 0)



 حديث الثقلني  

 

265 

 

 عامر بن ليلى بن ضمرة روايةبمصادر حديث الثقلني 

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  0

 للسخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  8

 للشيخ سليمان القندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  1

 للحافظ أبي نعيم األصبهاني. ،منقبة املطهرينــ  4

 البن األثري اجلزري. ،أسد الغابةــ  5

 للمديين الشافعي. ،تتمة معرفة الصحابةــ  6

 

 أنس بن مالك روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه علماء السنة

فقد ( هـ411سنة  :ت)احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني  :منهم

بطرق عديدة من الصحابة عن  (منقبة املطهرين)الثقلني يف كتابه  أخرج حديث

وعن أنس بن مالك، أما حديث أبي  ،وعن زيد بن أرقم ،أبي سعيد اخلدري

ذكر أحاديثه، وأما  دسعيد فمر يف بابه، وأما حديث زيد ين أرقم فقد تقّدم عن

سول قال: قال ر ،بسنده عن أنس بن مالك) :حديث أنس بن مالك فهذا نصه

أتدري من  ،(0)[الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ]  اهلل

( الذكر)حنن أهل البيت من هم يا رسول اهلل؟ قال:  :؟ قلتهم يا بن أم سليم

 .علّي احلوضوأنهما لقرينان لن يفرتقا حتى يردا ، وشيعتنا ذكر الثقلني

                                                           

  .82/الرعد( 0)
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ومقام  تأمل دقيقًا يف هذا احلديث لعلك تعرف مقام أهل البيت قال املؤلف:

 التفسري. هذا  تفسريًا دقيقًا مل يرو عن غريه يةفسر اآل  حمبيهم وشيعتهم فإنه

  

 عبد بن محيد روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه علماء السنة

 (0)(ينابيع املودة) يففإنه خّرج  ؛الشيخ سليمان القندوزي احلنفي :منهم

عن  ،يف مسنده ،أخرج أمحد بن حنبل)وقال: ، عن عبد بن محيد ،بسنده

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا جيد، ولفظه:  عبد بن محيد بسند

ثم ) ،وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض ،وعرتتي أهل بييت ،كتاب اهلل

برجال ثقات ولفظه ( احلديث)عجم الكبري وأخرج الطرباني الشافعي يف امل: (قال

وإنهما لن ، وأهل بييت ،كتاب اهلل ،إني تارك فيكم خليفتنيقال:  (أنه)

 .(يفرتقا حتى يردا علّي احلوض

قال املؤلف: تقّدم نقل احلديث الثاني من مصادر عديدة عند ذكرنا حديث 

شريف خّرجه ما فذكرنا هناك أن هذا احلديث ال ،زيد بن أسلم روايةبالثقلني 

وغريهما، وال خيفى أن  ،والشافعية ،يزيد على عشرة من علماء السنة احلنفية

بعد القرآن   باع أهل البيتهذا احلديث أقوى دليل وحجة على لزوم اّت

يف بعض ألفاظه أن اآلخذ بهما لن يضل،   صرح النيب األكرم الكريم، وقد

ي تركت فيكم خليفتني أن ان):  وذلك يف حديث الثعليب حيث قال: قال

وأقوال أهل  ،مامية املتبعني للقرآنن االإفعليه  ،(أخذمت بهما لن تضلوا بعدي

الصريح املذكور  احلديث الصحيح بيت النيب املعصومني ناجون غري ضالني بنص

                                                           

 .12ص( 0)
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صحيحة بتصرحيه  مجيع أحاديثه يف املعجم الكبري للطرباني الشافعي الذي

قّدم يف ضمن أحاديث الثقلني املروية عن أبي وتصريح علماء السنة، وقد ت

إني )مته املرحومة وقال: صرح يف كالمه أل  وغريه أن النيب األعظم ،هريرة

وعرتتي أهل  ،فت فيكم الثقلني إن متسكتم بهما لن تضلوا أبدًا كتاب اهللخّل

جمال لإلشكال على االمامية يف  ، فال يبقى بعد هذين احلديثني وغريهما(بييت

يتهم وعدم وقوعهم يف ضاللة أبدًا فنحمد اهلل تعاىل اباعهم ومتسكهم مبا فيه هداّت

وأهل بيته الكرام   جاء به نبيه مبا واألخذيانا ملتابعة كتابه إعلى توفيقه 

ونسأل اهلل تعاىل أن يوفق بقية املسلمني لألخذ مبا فيه جناتهم من   املعصومني

العصمة وملن أمروا  آيةم ملن نزل فيهم باعهوهو اّت ،مهالك الدنيا واآلخرة

 .[وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِنيَ] بالكون معهم يف قوله تعاىل

 

 ضمرية األسلمي روايةبحديث الثقلني 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

استجالب ارتقاء )نقاًل من  العالمة مشس الدين السخاوي الشافعي :منهم

حديث ضمرية األسلمي، فهو يف كتاب  )وأما: (0)للسخاوي حيث قال( الغرف

عن حسني بن عبد اهلل بن  ،من حديث إبراهيم بن حممد األسلمي( املواالة)

من حّجة   قال: ملا انصرف رسول اهلل  جده عن أبيه عن ،ضمرية

أما بعد أمر بشجرات فقممن بوادي خم وهجر، فخطب الناس فقال:  الوداع

 :؟ قالوافأجيب، فما أنتم قائلون دعىأني مقبوض أوشك أن إأيها الناس ف

 إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لننشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، قال: 

                                                           

 من حديث الثقلني. 115، ص076/ص0كما يف العبقات: ج( 0)
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ال وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علّي أوعرتتي أهل بييت، ،تضلوا، كتاب اهلل 

 .(فانظروا كيف ختلفوني فيهما، احلوض

فإنه خّرج  ،نفيالعالمة شيخ اإلسالم الشيخ سليمان القندوزي احل :ومنهم

نقاًل من ــ عن ضمرية األسلمي   بسنده (0)(ينابيع املودة) يف حديث الثقلني

وعن ضمرية األسلمي ولفظه )حيث قال:  ــ املعجم الكبري للطرباني الشافعي

، إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل: ( قال رسول اهلل)

فانظروا كيف ، يفرتقا حتى يردا علّي احلوضوعرتتي أهل بييت، إاّل وإنهما لن 

 (. ختلفوني فيهما

صدر احلديث واكتفى مبا هو راجع إىل حديث  قال املؤلف: أسقط القندوزي

 الثقلني، وهذا اختصار خمل.

 فإنه خّرج حديث الثقلني عن مجاعة ،العالمة نور الدين السمهودي :ومنهم

  وعن ضمرية األسلمي): (8)من الصحابة، منهم ضمرية األسلمي، وقال

(. من حّجة الوداع أمر بشجرات فقممن  رسول اهلل قال: ملا انصرف

نقله من مشس الدين السخاوي بال اختالف، ثم قال:  )احلديث( كما تقّدم

 .((كتاب املواالة)يف  أخرجه ابن عقدة)

 

 يضمرية األسلم روايةبمصادر حديث الثقلني 

 اوي الشافعي.للسخ ،استجالب ارتقاء الغرفــ  0

 للسمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  8
                                                           

 .12ص( 0)

 .حديث الثقلني 441/ص0كما يف العبقات: ج( 8)
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 للشيخ سليمان القندوزي احلنفي. ،ينابيع املودةــ  1

 للشيخ عبيد اهلل احلنفي. ،أرجح املطالبــ  4

قال املؤلف: الصحابة الذين روي عنهم حديث الثقلني غري من تقّدم 

 ،وأبو قدامة منهم: عدي بن حامت، وعقبة بن عامر، وأبو شريح،. مجاعة

واهليثم بن التيهان، ولفظ أحاديثهم يساوي لفظ حديث خزمية بن ثابت وقد 

إىل ذكر أحاديثهم، وقد  ، فال حنتاج(0)() العبقات مفصال نقاًل منتقّدم حديثه 

احلنفي أمساء الصحابة الذين روى عنهم حديث  ذكر الشيخ سليمان القندوزي

خزمية بن  :، منهمكانوا سبعة عشر رجاًل) فقال: (8)(ينابيع املودة)الثقلني يف 

بن حامت الطائي، وعقبة بن عامر، وأبو أيوب  ثابت، وسهل بن سعد، وعدي

األنصاري، وأبو ليلى، وأبو اهليثم ابن التيهان، وأبو سعيد اخلدري، وأبو 

وأبو يعلى األنصاري، ورجال من  ،شريح اخلزاعي، وأبو قدامة األنصاري

فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع  ،هاتوا ما مسعتم : ي)هلم( عل فقال ،قريش

جامعة  من حّجة الوداع، نزلنا بغدير خم ثم نادى بالصالة  رسول اهلل

؟ أيها الناس، ما أنتم قائلونفصلينا معه، ثم قام فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

إني أوشك أن  :ثم قال (،ثالث مرات) اللهم اشهدغت، قال: قالوا: قد بّل

ال وإن دماءكم أ)ثم قال(:  ني مسؤول وأنتم مسؤولونإدعى فأجيب، وأ

بالنساء، وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا، وحرمة شهركم هذا أوصيكم 

ثم قال:  ،واإلحسان وأوصيكم باجلار، وأوصيكم باملماليك، وأوصيكم بالعدل

متسكتم بهما  إنبييت،  أهلأيها الناس، إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل، وعرتتي 
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لن يفرتقا حتى يردا علّي  نهماإلن تضلوا، فانظروا كيف ختلفوني فيهما، و

إن اهلل موالي وأنا موىل  :، ثم قالاحلوض، بذلك نبأني اللطيف اخلبري

قال: ذلك )؟ قالوا: بلى، املؤمنني، ألستم تعلمون أني أوىل بكم من أنفسكم

من كنت مواله فهذا علي وقال:  ،ها، ثم أخذ بيد علي أمري املؤمنني فرفع(ثالثا

نا على ذلك أصدقتم وفقال علي:  ،مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 .(من الشاهدين

فقد خّرج  ،العالمة الشيخ عبيد اهلل اهلندي اآلمر تسري احلنفي :ومنهم

عن أبي ـ البن عقدة  (الواليةكتاب )نقاًل من ــ  (0)(أرجح املطالب)احلديث يف 

أنشد اهلل من شهد غدير ثم قال:  ،قام فحمد اهلل وأثنى عليه أن عليًا) :الطفيل

أنبئت أو بلغين إاّل رجل مسعت أذناه  :خم إاّل قام، ومل يقم رجل يقول

فذكر األمساء ) ،خزمية بن ثابت :منهم ، فقام سبعة عشر رجاًلووعاه قلبه

فقالوا: نشهد أنا أقبلنا  ،هاتوا ما مسعتمفقال علي:  :(اليت ذكرناها إىل قوله

،  من حّجة الوداع حتى إذا كان الظهر خرج رسول اهلل  مع رسول اهلل

، فخرجنا الصالةفأمر بشجرات، فشذبن فألقى عليهن ثوبه، ثم نادى: 

، أيها الناس ما أنتم قائلونثم قال:  ،وصلينا، ثم قام فحمد اهلل وأثنى عليه

إني أوشك أن  :، فقال(ثالث مرات) اللهم اشهدقال: ، غتقالوا: قد بّل

ال إن دماءكم أ، ثم قال: أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون

وحرمة شهركم هذا، أوصيكم بالنساء،  وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا

، ثم واإلحسانوأوصيكم باجلار، وأوصيكم باملماليك وأوصيكم بالعدل 

فإنهما  ،اب اهلل وعرتتي أهل بييتإني تارك فيكم الثقلني كت ،أيها الناسقال: 
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، ثم أخذ بيد اخلبري لن يتفرقا حتى يردا علّي احلوض، نبأني بذلك اللطيف

نا على ذلك من أصدقتم و، فقال: من كنت مواله فعلي مواله علي فقال:

 .(الشاهدين

قال املؤلف: بعد التتبع لبعض الكتب الراجعة إىل علماء السنة وجدنا أن 

جد فيما يزيد على مائيت مورد من كتبهم، وقد أخرجوها حديث الثقلني يو

 فأخرجنا بعضها على اختالفها يف هذا املختصر كي يسهل ،بألفاظ خمتلفة لفظًا

 املراجعة إليها ملن أراد معرفتها، ثم ال خيفى على الطالبني للحق واحلقيقة أن

 ثبت إاّل أمرًاوالتفصيل ال ي اإلمجالمجيع ألفاظ حديث الثقلني على اختالفها يف 

يف  مته املرحومة ما يتمسكون بهألن ن وبّيعّي  وهو أن النيب األكرم واحدًا

أمر دينهم، ومن يأخذون منه أحكام دينهم ودنياهم وآخرتهم، ومن يرجعون 

:  قوله :منها ن ذلك وأوضح هلم بأحسن بيان،إليه يف شدائدهم بعده، بّي

ا لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل إني خلفت فيكم الثقلني إن متسكتم بهم)

إني خملف فيكم الثقلني إن متسكتم بهما لن تضلوا كتاب : ( وقوله:). (بييت

بهما  أخذمتن إإني تركت فيكم خليفتني :  ، وقولهوعرتتي أهل بييت ،اهلل

لن يفرتقا حتى يردا  وإنهمابييت،  أهلوعرتتي  ،لن تضلوا بعدي، كتاب اهلل

إني خملف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب :  ، وقولهعلي احلوض

الثقلني أحدهما أكرب من  ني تارك فيكمإ:  ، وقولهوعرتتي أهل بييت ،اهلل

 ،إني تارك فيكم الثقلني الثقل األكرب:  ، وقولهوعرتتي ،اآلخر كتاب اهلل

 ،والثقل األصغر، الثقل األكرب كتاب اهلل، والثقل األصغر عرتتي أهل بييت

 به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي، أخذمتتركت فيكم ما إن  إني :قولهو

 .وعرتتي أهل بييت ،تركت فيكم ما مل تضلوا بعدي أبدًا كتاب اهلل: وقوله
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انتخبناها من بني األحاديث الكثرية  األحاديث االثنى عشرهذه : قال املؤلف

ريح الذي ال ميكن أن املذكورة يف هذا املختصر ملا فيها من الوضوح والبيان الص

ن أوضح وأصرح منه، وبقية األحاديث مثلها يف املعنى وان كانت مفصلة، ثم يبّي

 قد (رضوان اهلل عليهم)مامية واإلعلماء املسلمني من أهل السنة ال خيفى أن 

ومن  ،من العلماء خاصة يف حديث الثقلني، وذكروا فيها من خّرجه كتبوا كتبًا

مجلتها تأليف السّيد العالمة احلجة السّيد مري  ثني، ومنرواه من الصحابة واحملد

فإنه قد ألف جملدين ضخمني يف حديث الثقلني، وقد طبعا يف   حامد حسني

مجيعها، وقد  وألف فيه غريه تأليفات كثرية نافعة ال يسع املقام بيان ،اهلند

اجلزء يف من مصادر كتابنا هذا من كتاب السّيد املسمى بالعبقات  أخذنا كثريًا

وقد أخرجنا يف هذا  ،حبديث الثقلني املطبوع يف لكهنو األول منه املختص

حديث  مصدرا وذكرنا مصادراملختصر حديث الثقلني مما يزيد على مائة وأربعني 

 كل فرد من رواة حديث الثقلني بعد ذكر حديثه.

 

 ( خامتة نافعة)

 (لسنةشرح حديث الثقلني وحتقيق لطيف من كبار علماء ا افيه)

سنة  :ت)اهلل الطييب شرف الدين حسن بن حممد بن عبيد  قال العالمة

عند شرحه احلديث السادس من  ــ شرح املشكاة (الكاشف)يف كتابه ( هـ741

 .ــ الفصل األول، وهو حديث رواه زيد بن أرقم من حديث الثقلني

واجلن  سناملتاع احملمول على الدابة، وإمنا قيل لأل الثقل (:الثقلني)قوله 

ألنهما قطان األرض فكأنهما ثقالها، وقد شبه بهما الكتاب والعرتة  ؛الثقالن

 .ن يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلنيأل
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 .بهما والعمل بهما ثقيل األخذن مساهما ثقلني أل :وقيل

أوامر اهلل  أي :(1)[ثَقِيالً الًإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْ]يف تفسري قوله تعاىل:  وقيل

 ،أي له وزن :(ثقياًل )قواًل:ألنه ال تؤدى إاّل بتكلف ما يثقل، وقيل ؛ونواهيه

 يءوكل ش ،احليوان ومسي اجلن واألنس ثقلني ألنهما فضال بالتمييز على سائر

 .وزن وقدر يتنافس فيه فهو ثقلله 

ل لكم وأقو ،أي أحذركم اهلل يف شأن أهل بييت :)أذكركم اهلل يف أهل بييت( قوله

 ر.وذّك ،مبعنى الوعظ، يدل عليه قوله: ووعظ ال تؤذوهم واحفظوهم، والتذكري

 احلديث األول، وهو حديث رواه :أي ــ جابر الفصل الثاني: األول :وقال

عرتة الرجل أهل بيته ورهطه األدنون  :قوله: )وعرتتي أهل بييت( ــ جابر

ليعلم أنه أراد   اهلل نها رسولكثرية بّي أحناءالعرب(  :)أي والستعماهلم

 .دننيبذلك نسله وعصابته األ

ما املوصولة، واجلملة  (:ما إن متسكتم به)زيد قوله  :: الثاني(ثم قال)

وَيُمْسِكُ ]التعلق به وحفظه قال اهلل تعاىل:  يءصلتها، وإمساك الش الشرطية

به وهلذا ملا  مساكاإلإذا حترى  يء، واستمسك الش(2)[السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

صرحيا وهو احلبل يف قوله: )كتاب اهلل حبل  ذكر التمسك عقبه باملتمسك به

وَلَوْ شِئْنَا ]ممدود من السماء إىل األرض(، وفيه تلويح إىل معنى قوله تعاىل: 

يف مهواة طبيعتهم  كأن الناس واقعون (3)[لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إىل األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
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ن اهلل تعاىل يريد بلطفه رفعهم، فيدني حبل القرآن أمشتغلون بشهواتها، و

إليهم، ليخلصهم من تلك الورطة فمن متسك به جنا، ومن أخلد إىل األرض 

هلك، ومعنى التمسك بالقرآن العمل مبا فيه، وهو االئتمار بأوامره واالنتهاء 

 .واالهتداء بهديهم وسريتهم ،عن نواهيه، والتمسك بالعرتة حمبتهم

إشارة إىل أنهما مبنزلة التوأمني اخللفني عن رسول  :(إني تارك فيكموقوله: )  

يثار حقهما على أنفسهم إوأنه يوصي األمة حبسن املعاشرة معهما، و،  اهلل

كما يوصي األب املشفق ألوالده، ويعضده احلديث السابق يف الفصل األول: 

 .اهلل اهلل يف حق أوالدي :،كما يقول األب املشفق(ل بييتأذكركم اهلل يف أه)

: ومعنى كون أحدهما أعظم من اآلخر أن القرآن مواساة للعرتة وعليهم (قال)

االقتداء به وهم أوىل الناس بالعمل مبا فيه، ولعل السر يف هذه الوصية واالقرتان 

، (1)[عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ]جياب حمبتهم لقوله تعاىل: إبالقرآن 

مبحبتهم على سبيل احلصر  بالقرآن منوطًا وإحسانهجعل شكر إنعامه  تعاىل فإنه

يوصي األمة بقيام الشكر وقيد تلك النعمة به، وحيذرهم عن   وكأنه

يتفرقا، الكفران فمن قام بالوصية وشكر تلك الصنيعة حبسن اخلالفة بينهما لن 

صنيعه عند  فال يفارقانه يف مواطن القيامة ومشاهدها حتى يردا احلوض فيشكرا

ومن أضاع ، فحينئذ هو بنفسه كافيه، واهلل جيازيه اجلزاء األوفى  رسول اهلل

الوصية وكفر النعمة فحكمه بالعكس، وعلى هذا التأويل حسن موقع قوله: 

التأمل والتفكر أي تفكروا واستعملوا  فيهما(، والنظر مبعنى )أنظروا كيف ختلفوني

  .؟صدق أو خلف سوء ياكم، هل تكونون خلفإالروية يف استخاليف 
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 تتميم للخامتة نذكر فيه أمساء بعض العلماء

 الذين خّرجوا حديث الثقلني يف مؤلفاتهم من أهل السنة 

ن حديث الثقلني م ــ  ــ العالمة السّيد مري حامد حسني وهم الذين خّرج 

، هـ0104كتبهم وأشار إليهم يف العبقات يف اجلزئني املطبوعني يف اهلند سنة 

 وإليك أمساؤهم على حسب املائة من السنني: 

 صحيح مسلم عند خّرج حديثه يفهـ(: 086سنة  :ت) مسروق الثوري

 ذكره حديث زيد بن أرقم.

ديثه خّرج حهـ(: 010سنة  :ت) وركني بن الربيع بن عميلة الفزاري الكويف

 يف مسند أمحد عن ذكره حديث زيد بن ثابت.

خّرج هـ(: 045سنة  :ت) وأبو حيان حييى بن سعيد بن حيان التيمي الكويف

 صحيح مسلم ومسند أمحد بن حنبل أيضًا. حديثه يف

خّرج حديثه هـ(: 045سنة :ت) وعبد امللك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي

 بي سعيد اخلدري.يف مسند أمحد بن حنبل عند ذكره حديث أ

سنة  :ت) ــ املعروف باألعمشــ وسليمان بن مهران األسدي الكاهلي 

 خّرج حديثه الرتمذي يف جامعه عند ذكره حديث زيد بن أرقم.هـ(: 047

خّرج حديثه يف لسان هـ(: 050سنة :ت) وحممد بن إسحاق بن يسار املدني

 )عرتت(. العرب عند ذكر مادة

ّرج هـ(:خ061سنة  :ت) أبو يوسف الكويف وإسرائيل بن يونس السبيعي

 حديثه يف مسند أمحد وخرجه سبط ابن اجلوزي يف التذكرة.

 سنة :ت) وعبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الكويف املسعودي

 ّرج حديثه الطرباني يف املعجم الصغري.هـ(: خ061
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ج ّرهـ(: خ067 سنة :ت) وحممد بن طلحة بن مصروف اليامي الكويف

 وابن املغازلي يف املناقب، واحلمويين يف فرائد السمطني. ،أمحد يف مسنده حديثه

هـ(: 075سنة )ت: وأبو عوانة وضاح بن عبد اهلل اليشكري الواسطي البزاز

 النسائي ومستدرك احلاكم ومناقب اخلوارزمي. خّرج حديثه يف خصائص

أمحد بن خّرج حديثه هـ(: 077سنة  :ت) وشريك بن عبد اهلل القاضي

 حنبل يف مسنده.

 خّرج حديثههـ(: 026سنة  :ت) وحسان بن إبراهيم بن عبد اهلل الكرماني

 .واحلاكم يف املستدرك للصحيحني ،مسلم بن احلجاج يف صحيحه

ّرج هـ(: خ022سنة :ت) وجرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب الكويف

 واحلاكم يف مستدرك الصحيحني. ،حديثه مسلم يف صحيحه

املعروف بابن ــ بشر إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي البصري  وأبو

 ومسلم يف صحيحه. ،خّرج حديثه أمحد يف مسندههـ(: 011سنة  )ت: ــ علية

سنة  :ت) وأبو عبد الرمحن حممد بن فضيل بن غزوان الضيب الكويف

 خّرج حديثه الرتمذي يف جامعه ومسلم يف صحيحه.هـ(: 014

خّرج حديثه أمحد بن حنبل هـ(: 011سنة :ت) اهلمداني وعبد اهلل بن منري

 يف موردين من مسنده، وخّرج ذلك يف املناقب أيضًا.

خّرج هـ(: 811 سنة :ت) وحممد بن عبد اهلل أبو أمحد الزبريي احلبال

 عند ذكره حديث زيد بن ثابت. ،أمحد بن حنبل يف مسنده حديثه

خّرج ابن هـ(: 814نة س :ت)وأبو عامر عبد امللك بن عمرو العقدي 

 حديثه يف املناقب. املغازلي
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خّرج أمحد بن هـ(: 812سنة  :ت)سود بن عامر بن شاذان الشامي أو

 حنبل حديثه يف مسنده.

خّرج احلاكم حديثه (: 805سنة :ت)وحييى بن محاد بن أبي زياد الشيباني 

 والنسائي يف اخلصائص. ،يف املستدرك، واخلوارزمي يف املناقب

خّرج هـ(: 885سنة :ت)عفر حممد بن حبيب اهلامشي البغدادي ج وأبو

 خمطوط(.) (املنتمق)حديث الثقلني يف كتابه أخبار قريش ويسمى 

خّرج هـ(: 811سنة :ت)وأبو عبد اهلل حممد بن سعد الزهري البصري 

 وأخرجنا حديثه. (الدر املنثور)جالل الدين السيوطي حديثه يف 

: ت) موالهم السندي رمي املهليبوأبو حممد خلف بن سامل املخ

 خّرج احلاكم حديثه يف املستدرك، واخلوارزمي يف املناقب.هـ(: 810سنة

خّرج مسلم هـ(:814سنة :ت)وزهري بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي 

 يف صحيحه حديثه عند ذكره حديث زيد بن أرقم.

هـ(: 815سنة :ت) وأبو الفضل شجاع بن خملد الفالس أبو الفضل البغوي

 خّرج حديثه مسلم يف صحيحه عند ذكره حديث زيد بن أرقم.

هـ(: 815سنة  :تــ )بابن أبي شيبة ــ وأبو بكر عبد اهلل بن حممد املعروف 

 خّرج البدخشاني حديثه يف مفتاح النجا.

خّرج حديثه مسلم هـ(: 812سنة :ت)وحممد بن بكار بن الريان اهلامشي 

 لني عن زيد بن أرقم.يف صحيحه عند ذكره حديث الثق

وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظلي املعروف 

خّرج حديثه السخاوي يف استجالب ارتقاء هـ(: 812 سنة :تــ ) بابن راهويهــ 

 وللحنظلي مسند، خّرج احلديث فيه كما ذكره السخاوي.، الغرف
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ّرج ابن هـ(: خ811سنة :ت)ي وأبو حممد وهبان بن بقية بن عثمان الواسط

 املغازلي الشافعي حديثه يف املناقب.

ّرج حديث الثقلني هـ(: خ840سنة :ت)وأمحد بن حممد بن حنبل الشيباني 

 راجع. ،بطرق عديدة يف مسنده وقد أخرجنا أغلبه

هـ(: 842سنة :ت)ونصر بن عبد الرمحن بن بكار الناجي الكويف الوشاء 

 .معه وقد أخرجنا حديثهخّرج الرتمذي حديثه يف جا

خّرج احلديث يف هـ(: 841سنة :ت) وأبو حممد عبد بن محيد الكشي

 وقد أخرجناه. ،عن زيد بن ثابت، وخّرج عنه السيوطي يف إحياء امليت مسنده

 خّرج الطربانيهـ(: 851سنة :ت)األسدي  وعباد بن يعقوب الرواجين

 وقد أخرجناه. ،يوهو حديث أبي سعيد اخلدر ،حديثه يف املعجم الصغري

خّرج هـ(: 851سنة  :ت) ونصر بن علي بن نصر بن علي اجلهضمي

، وهو حديث حذيفة بن أسيد (نوادر األصول)الرتمذي حديثه يف كتابه  احلكيم

 وقد أخرجناه.

 خّرج النسائي حديثههـ(: 858سنة  :ت)وحممد بن املثنى أبو موسى العنزي 

 وأبي داود. ،والنسائي ،لمومس ،يف اخلصائص، وهو من رجال البخاري

 :ت)وأبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن بهرام الدارمي السمرقندي 

حديث )قد خّرج السخاوي يف استجالب ارتقاء الغرف هـ(: ف855سنة 

اخل(، ثم قال: .. .قيل لزيد)ويف لفظ  :صحيح مسلم، ثم قال من( الثقلني

دارمي يف مسنديهما وابن وكذلك النسائي وأمحد وال، أخرجه مسلم أيضًا)

 .(خزمية يف صحيحه
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، ّرج حديثه الرتمذيهـ(: خ856سنة :ت)الطريقي الكويف  وعلي بن منذر

 وابن األثري يف أسد الغابة.

خّرج  قدهـ(: ف860سنة :ت)ومسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري 

 حديث الثقلني يف صحيحه بطرق عديدة، وأخرجنا أحاديثه.

فقد خّرج هـ(: 875سنة :ت) بن أشعث السجستاني وأبو داود سليمان

  وغريه. حديث الثقلني يف سننه، وقد صرح بذلك يف تذكرة اخلواص

خّرج هـ(: 876سنة :ت)وأبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي البصري 

ومبراجعة أحاديث الثقلني املروية منه تعرف  ،حديثه احلاكم يف املستدرك

 حديثه.

أمحد بن أبي العوام بن يزيد بن دينار الرياحي التميمي  وأبو بكر حممد بن

 زلي يف املناقب.اخّرج حديث الثقلني منه ابن املغهـ(: 876سنة :ت)

 فقد خّرج حديثهـ(: 871سنة :ت)وأبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي 

 الثقلني يف صحيحه بسنده عن جابر بن عبد اهلل وعن زيد بن أرقم.

حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس األموي البغدادي وأبو بكر عبد اهلل بن 

قد خّرج حديث الثقلني عنه يف هـ(: ف820سنة :ت) ــ بابن أبي الدنيا ــ املعروف

 فضائل القرآن.

 خّرج حديثهـ(: 825سنة :ت)وأبو عبد اهلل حممد بن علي احلكيم الرتمذي 

 حذيفة بن أسيد أيضًا.جابر بن عبد اهلل، وعن  عن (نوادر األصول)الثقلني يف كتابه 

ــ بابن أبي عاصم ــ وأبو بكر أمحد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل املعروف 

 عن زيد بن ثابت. (السنة)خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 827سنة :ت)الشيباني 
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هـ(: 811سنة :ت)وأبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيباني 

 خّرجه الشيخ سليمان يف ينابيع املودة.و خّرج حديثه احلاكم يف املستدرك،

سنة  :تــ )بثعلب ــ وأبو العباس أمحد بن حييى الشيباني البغدادي املعروف 

 أشار إىل احلديث كما يظهر من لسان العرب يف مادة ثقل.هـ(: 810

فقد خّرج هـ(: 818سنة :ت)وأبو بكر أمحد بن عمر بن عبد اخلالق البزار 

، وعن أبي هريرة كما يظهر ذلك  عن أمري املؤمننيحديث الثقلني يف مسنده 

  من احلديث الثاني والعشرين والثالث والعشرين من إحياء امليت.

فقد خّرج هـ(: 818سنة  :ت)وأبو نصر أمحد بن سهل الفقيه القباني 

 .حديثه احلاكم يف املستدرك عند ذكره حديث زيد بن أرقم

هـ(: 111سنة :ت)النسائي وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي 

 )اخلصائص( عند ذكره حديث زيد بن أرقم. خّرج حديث الثقلني يف كتابه

 :ت) وأبو يعلى أمحد بن علي بن املثنى بن حييى التميمي املوصلي

يف احلديث الثامن حيث  (إحياء امليت)خّرج حديث الثقلني منه يف هـ(: 117سنة

 قال: أخرج أمحد وأبو يعلى عن أبي سعيد.

ّرج حديث الثقلني عنه (: خهـ101سنة  :ت) جعفر بن جرير الطربي وأبو

 .وقد أخرجنا حديثه (0) (كنز العمال)علي املتقي يف 

خّرج هـ(: 101سنة :ت) وأبو بشري حممد بن أمحد األنصاري الدوالبي 

 حديث الثقلني يف كتابه الذرية الطاهرة.

خّرج هـ(: 100سنة :ت) وأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري

 حديث الثقلني يف صحيحه وقد ذكر ذلك السخاوي يف استجالب ارتقاء الغرف.
                                                           

 .42ــ  47/ص0ج( 0)
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 وأبو بكر حممد بن حممد بن سليمان بن احلارث الباغندي الواسطي البغدادي

 خّرج حديث الثقلني عنه ابن املغازلي يف املناقب.هـ(: 108سنة  :ت)

 ثم األسفرائيين ،زيد النيسابوري وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن

 أخرج حديث الثقلني يف كتابه املسند الصحيح.هـ(: 106سنة  :ت)

هـ(: 107سنة :ت) وأبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي

 خّرج حديثه احلمويين يف فرائد السمطني عند ذكره حديث أبي سعيد اخلدري.

خّرج هـ(: 182سنة  :ت) القرطيبوأبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه 

 . البن عبد ربه عند ذكره خطب النيب (العقد الفريد)حديثه يف 

سنة  ــ )ت:نباري املعروف باألــ وأبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار 

عند  )الدر املنثور( للسيوطي )املصاحف( كما يظهر من خّرج حديثه يفهـ(: 182

 ذكره حديث زيد بن أرقم.

ت: ) احملاملي، بو عبد اهلل حسني بن إمساعيل بن حممد الضيبوأ

وأشار إليه علي املتقي يف  ،)األمالي( خّرج حديث الثقلني يف كتابههـ(: 111سنة

 كنز العمال.

ت: ) ــ املعروف بابن عقدةــ وأبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد 

 االة.أو املو الواليةخّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 118سنة

هـ(: 150ت: سنة) ،وأبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج السنجري املعدل

 خّرج حديثه احلاكم يف املستدرك بعد ذكر حديث زيد بن أرقم.

ــ  املعروف بابن اجلعابيــ وأبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن مسلم التميمي 

 )استجالب ارتقاء الغرف(. خّرج حديثه السخاوي يفهـ(: 155ت: سنة)

فقد خّرج حديث هـ(: 161ت: سنة)وأبو القاسم سليمان أمحد الطرباني 
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)جواهر العقدين  الثقلني بطرق عديدة يف معامجه الثالثة كما يظهر من

 ()مفتاح النجا )استجالب ارتقاء الغرف( للسخاوي، ومن ومن للسمهودي(،

 نزل األبرار( للبدخشاني، وقد أخرجنا من أحاديثه.)و

ت: سنة ) جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب القطيعي نوأبو بكر أمحد ب

 .خّرج احلاكم حديثه يف املستدرك عن ذكره حديث زيد بن أرقمهـ( 162

هـ(: 171ت: سنة)وأبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اللغوي 

 .(عرتت)خّرج حديثه ابن منظور يف لسان العرب مبادة 

ت: )بن عيسى البغدادي  وأبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى

خّرج ابن املغازلي حديثه يف املناقب عند ذكره حديث زيد بن هـ(: 171سنة

 أرقم.

خّرج هـ(: 125ت: سنة) وأبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين

عند ذكره حديث أم سلمة  (وسيلة امليل)حديث الثقلني عنه أمحد بن الفضل يف 

 وقد أخرجنا حديثه.

خّرج هـ(: 111: سنة)ت الذهيب د بن عبد الرمحن املخلصوأبو طاهر حمم

 حديثه احلمويين يف فرائد السمطني عند ذكره حديث أبي سعيد اخلدري.

كتاب مناقب أهل )خّرج حديثه يف : وحممد بن سليمان بن داود البغدادي

 جابر بن عبد اهلل. عند ذكره حديث (البيت

 قدهـ(: ف415ت: سنة )نيسابوري وأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم ال

 . خّرج حديث الثقلني بأسانيد عديدة يف املستدرك يف مناقب أمري املؤمنني

ت: سنة ) وأبو سعيد عبد امللك بن حممد الواعظ النيسابوري اخلركوشي

 خّرج حديث الثقلني يف كتابه شرف النبوة.هـ(: 417
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خّرج حديث الثقلني (: هـ417ت: سنة) وأبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعليب

 .(0)"وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا+ :يف كتابه الكشف والبيان عند تفسري قوله تعاىل

خّرج حديث هـ(: 411ت: سنة) وأبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني

 بطرق عديدة. (حلية األولياء)و (منقبة املطهرين)يف كتابيه  الثقلني

 فقد خّرج حديثهـ(: 487ت: سنة ) بد اجلبار العتيبوأبو نصر حممد بن ع

هذا  نه يف احلديث وقد تقّدم يف أولراجع ما بّي (تاريخ اليميين)الثقلني يف كتابه 

 املختصر فإنه بيان مهم.

خّرج اخلطيب هـ(: 452: سنة)ت وأبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي

 يف ضمن أحاديث زيد بن أرقم.وخّرجنا حديثه  اخلوارزمي حديثه يف املناقب،

ت: ) ــ املعروف بابن بشرانــ وأبو غالب حممد بن أمحد بن سهل النحوي 

 فقد خّرج حديثه ابن املغازلي الشافعي يف املناقب.هـ(: 468سنة

ت: ) عبد اهلل املعروف بابن عبد الرب النمري القرطيب املالكي وأبو عمر يوسف

 ، وأخرجنا حديثه.(إزالة اخلفا)اهلل يف كتابه خّرج حديثه الشاه ولي هـ(: 461سنة

هـ(: 461ت: سنة) وأبو بكر أمحد بن علي ثابت اخلطيب البغدادي

أخرجه ابن أبي شيبة )وقال: (، مفتاح النجا)خّرج البدخشاني حديثه يف 

 (.(املتفق واملفرتق)يف  واخلطيب

 خّرجهـ(: 467ت: سنة) وأبو حممد حسن بن أمحد بن موسى الغندجاني

وأخرجنا حديثه يف ضمن أحاديث أبي  حديثه ابن املغازلي الشافعي يف املناقب

 سعيد اخلدري.

                                                           

 .011ل عمران/آ( 0)
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 ــ املعروف بابن املغازليــ وأبو احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلالبي 

بطرق  (املناقب)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 421ت: سنة) الشافعي

 عديدة وأخرجنا عّدة من أحاديثه.

اهلل حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن محيد بن يصل األزدي احلميدي  وأبو عبد

 خّرج حديث الثقلني يف كتابه اجلمع بني الصحيحني.هـ(: 422: سنة)ت

ّرج هـ(: خ421ت: سنة) وأبو املظفر منصور بن حممد السمعاني الشافعي

 حديث الثقلني يف كتابه فضائل الصحابة.

خّرج هـ(: 517ت: سنة)  البيهقيوأبو علي إمساعيل بن أمحد بن احلسني

 أّلففقد )، تعرف ذلك مبراجعة سند حديثه، (املناقب)حديثه اخلوارزمي يف 

 كتابا خاصا يف حديث الثقلني يعرف ذلك مبراجعة ترمجته(.

املعروف ــ وأبو الفضل حممد بن طاهر بن أمحد بن علي الشيباني املقدسي 

 .هـ(517ت: سنةــ ) بابن القيسراني

الديلمي اهلمداني  شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخسرووأبو 

 (.األخبارفردوس )خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 511ت: سنة)

 ــ املعروف عند السنة مبحيي السنةــ وأبو حممد حسني بن مسعود الفراء البغوي 

 مصابيح السنة(.)فقد خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 506ت: سنة)

فقد خّرج حديث هـ(: 515ت: سنة) أبو احلسني رزين بن معاوية العبدريو

 اجلمع بني الصحاح الستة(.)الثقلني يف كتابه 

ت: )وأبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك بن أمحد األمناطي البغدادي 

 تذكرة اخلواص(.)سبط ابن اجلوزي يف  عنه خّرج حديث الثقلنيهـ(: 512سنة
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خّرج هـ(: 544ت: سنة) عياض بن موسى اليحصيبوالقاضي أبو الفضل 

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى(.)حديث الثقلني يف كتابه 

زين )خّرج حديث الثقلني يف : وأبو حممد أمحد بن حممد بن علي العاصمي

 كما يظهر ذلك من مراجعة حديث السفينة. (الفتى يف تفسري سورة هل أتى

ت: ) ــ املعروف بأخطب خوارزمــ نفي وأبو املؤيد موفق بن أمحد املكي احل

بطرق عديدة،  (املناقب)فقد خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 562سنة

 وأخرجنا حديثه يف ضمن أحاديث زيد بن أرقم.

 سنة ت:) ــ املعروف بابن عساكرــ وأبو القاسم علي بن احلسني بن هبة اهلل 

 الطالب(. كفاية)ه الكنجي يف وخّرج عن رخيه،أخّرج حديث الثقلني يف تهـ(: 570

 بي موسى املديينأاملعروف بــ وحممد بن عمر بن أمحد الشافعي األصبهاني 

ذيل  تتمة معرفة الصحابة)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 520ت: سنة) ــ

 كتاب أبي نعيم األصفهاني(.

ني خّرج حديث الثقل: وأبو عبد اهلل حممد بن مسلم بن أبي الفوارس الرازي

 يف أربعينه.

وسراج الدين أبو حممد علي بن عثمان بن حممد األوشي الفرغاني احلنفي 

كما يظهر من كتاب  األخبار(نصاب )خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 561ت: سنة)

 السعداء للسمعاني. آيةهد

هـ(: 611 ت:سنة)وأبو الفتوح أسعد بن حممود بن خلف العجلي األصبهاني 

 يف فضائل اخللفاء(، وصرح بذلك السمهودي)لني يف كتابه )فقد خّرج حديث الثق

وأخرجنا حديثه يف  ،(وسيلة امليل)جواهر العقدين، والعالمة أمحد بن فضل يف 

 .، وحديث حذيفة بن أسيدضمن أحاديث عامر بن ليلى بن ضمرة



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

286 

ت: ) ــ املعروف بابن األثري اجلزريــ ومبارك بن حممد بن عبد الكريم 

وخّرجنا حديثه  (جامع األصول) د خّرج حديث الثقلني يف كتابهفقهـ(: 616سنة

 جابر بن عبد اهلل. يف ضمن أحاديث

خّرج هـ(: 616 سنة ت:) وفخر الدين حممد بن عمر الرازي الشافعي

 .(0)[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا] :آيةحديث الثقلني يف تفسريه عند تفسري 

هـ(: 600ت: سنة) األخضر اجلنابذي البغداديوأبو حممد عبد العزيز بن 

 وخّرج عنه السمهودي. (معامل العرتة النبوية)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

 ــ املعروف بابن األثريـــ وأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن عبد الكريم 

)(أسد الغابة)خّرج حديث الثقلني يف هـ(: 611ت: سنة)اجلزري الشافعي 
يف  (2

 .(3)أيضًا ويف ترمجة عبد اهلل بن حنطب ، ة احلسني بن أمري املؤمننيترمج

هـ(: 641ت: سنة) وضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي

جواهر ) ، وخّرج عنه السمهودي يف(املختارة)أخرج حديث الثقلني يف كتابه 

 العقدين(.

 املعروف بابن النجارــ  لشافعيوأبو عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهلل ا

 الطالب(. كفاية)خّرج احلديث عنه الكنجي الشافعي يف هـ(: 641ت: سنة) ــ

ّرج هـ(: خ651ت: سنة) ورضي الدين حسن بن حممد الصغاني احلنفي

 املصطفوية(. األخبارصحاح  مشارق األنوار النبوية من)حديث الثقلني يف كتابه 

                                                           

 .011آل عمران/( 0)

 .08/ص8ج( 8)

 .047/ص1( ج1)
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هـ(: 658ت: سنة)شي النصييب الشافعي وأبو سامل حممد بن طلحة القر

 مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول(.)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

ت: ) ومشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزاغلي سبط ابن اجلوزي احلنفي

يف الباب الثاني  (األئمة تذكرة خواص)خّرج حديث الثقلني يف هـ(: 654سنة

 عشر.

ت: سنة ) سف بن حممد الكنجي الشافعيوأبو عبد اهلل حممد بن يو

يف الباب األول  (الطالب كفاية)فقد خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 652

 وخّرجنا حديثه.

ت: سنة ) وأبو الفتح حممد بن حممد بن أبي بكر األبيوردي الشافعي

 وخرجنا حديثه. (إحياء امليت)خّرج حديثه السيوطي يف هـ(: 667

خّرج هـ(: 676ت: سنة) شرف النووي الشافعيوأبو زكريا حييى بن 

 عن زيد بن أرقم. (تهذيب األمساء واللغات)حديث الثقلني يف كتابه 

ت: ) وحمب الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهلل الطربي املكي الشافعي

 وخرجنا حديثه. (ذخائر العقبى)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 614سنة

 خّرج حديثهـ(: 611ت: سنة) الفرغاني وسعيد الدين حممد بن أمحد

 شرح قصيدة ابن الفارس( عند شرحه قوله:)الثقلني يف 
 

 وأوضـــح بالتأويـــل مـــا كـــان مشـــكاًل

 

 علـــــــي بعلـــــــم نالـــــــه بالوصـــــــية    

 
 

املعروف بالنظام ــ ونظام الدين حسن بن حممد بن حسن القمي اليساري 

 .[اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًاوَ] :آيةخّرج احلديث يف تفسريه عند تفسري ــ:  األعرج
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ت: )املصري  ،ومجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي

 حبل(.)خّرج حديثه يف لسان العرب يف مادة هـ(: 700سنة

 ت:) وصدر الدين أبو اجملامع إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي

بطرق عديدة أخرجنا  (رائد السمطنيف)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 788سنة

 بعضها.

املعروف بابن ــ وجنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن مكي الشافعي 

تكملة تفسري )فقد خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 787ت: سنة ) القمولي ــ ياسني

 الغيب(. مفاتيح

ــ  ناملعروف بابن اخلازــ وعالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي 

لباب التأويل يف معاني التنزيل( عند )خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 740ت: سنة )

 .[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ]: آيةتفسري 

خّرج حديث الثقلني يف كتاب هـ(: 787ت: سنة) نسوياوفخر الدين اهل

 السعداء. آية، وخّرج عنه ملك العلماء يف هد(يقادستور احلق)

خّرج احلديث يف كتابه : وولي الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب

 جابر بن عبد اهلل. وعن ،عن زيد بن أرقم (مشكاة املصابيح)

 ت:)وأبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي الشافعي

 (األطراف حتفة األشراف مبعرفة)فقد أخرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(:748سنة

 خّرج حديث الثقلني يف كتابههـ(: 741ت: سنة)وحسن بن حممد الطييب 

 بطرقه املختلفة. (الكاشف شرح املشكاة)

هـ(: 745ت: سنة) ومشس الدين حممد بن املظفر الشاهرودي اخللخالي

 املفاتيح شرح املصابيح(.)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 
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هـ(: 742ت: سنة) هيب الشافعيومشس الدين عبد اهلل حممد بن أمحد الذ

 قال)وقال:  (الصراط السوي)خّرج حديث الثقلني عنه الشيخاني القادري يف 

 .(صحيح هذا حديث :الذهيب

ت: سنة ) ومجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن الزرندي املدني األنصاري

 (نظم درر السمطني)خّرج حديث الثقلني يف كتابه (: بضع ومخسني وسبعمائة

 أخرجنا أحاديثه، فراجع.وقد 

ت: ) وسعيد الدين حممد بن مسعود بن حممد بن مسعود الكازروني

 املنتقى يف سرية املصطفى(.)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 752سنة

هـ(: 774ت: سنة ) وإمساعيل بن كثري بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ]: التطهري آية ه ذيل تفسريخّرج حديث الثقلني يف تفسري

 .(0)[الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا

خّرج هـ(: 726ت: سنة )والسيد علي بن شهاب الدين اهلمداني الشافعي 

وخرجنا حديثه يف ضمن أحاديث أبي  (مودة القربى)حديث الثقلني يف كتابه 

 سعيد اخلدري.

 خّرج عنه حديث الثقلني البدخشاني يف كتابه: حممد الطالقاني والسيد

 جامع السالسل(.)

خّرج هـ(: 710ت: سنة) والسيد سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني

 بعد شرحه للحديث.د( شرح املقاص)حديث الثقلني يف كتابه 

                                                           

 .11/األحزاب (0)
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خّرج حديث الثقلني يف : وحسام الدين أبو عبد اهلل محيد بن أمحد احمللى

 حماسن األزهار يف مناقب العرتة األخيار األطهار(.)تابه ك

هـ(: 217ت: سنة) ونور الدين علي بن أبي بكر سليمان اهليتمي الشافعي

 بطرق عديدة وأخرجنا حديثه. (جممع الزوائد)فقد خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

ت: ) آبادي الشريازي الشافعي وجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز

 ثقل(.)خّرج احلديث يف كتابه القاموس يف مادة هـ(: 207سنة

   املعروف خبواجهــ وحممد بن حممد بن حممود احلافظي البخاري النقشبندي 

بطرق  (فصل اخلطاب)خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 288ت: سنةــ ) بارسا

 عديدة.

لت الدو وملك العلماء شهاب الدين بن مشس الدين بن مشس الدين الزاولي

 (السعداء آيةهد)فقد خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 241ت: سنة) آبادي

 بطرق عديدة ونقله من كتب متعددة وشرح احلديث شرحا مفصال وافيا.

 سنة ت:)املالكي  ــ املعروف بابن الصباغــ ونور الدين علي بن حممد 

 (عرفة األئمةالفصول املهمة يف م)خّرج حديث الثقلني يف كتابه  إنههـ(: ف255

 عن زيد بن أرقم وقد أخرجنا حديثه. بسنده

 فإنههـ(: 118ت: سنة)وأبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي 

استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء )خّرج حديث الثقلني بطرق عديدة يف كتابه 

 وخرجنا أغلب أحاديثه. (الرسول ذوي الشرف

خّرج حديث الثقلني يف كتبه هـ(: 101ت: سنة ) وحسني بن علي الكاشي

ومنها ما يف  (،الرسالة العلية يف األحاديث النبوية)ما يف  :منها ،بطرق عديدة
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سَنَفْرُغُ ]: آيةاملعروف بتفسري احلسيين عند تفسريه  (املواهب العلية)كتابه اآلخر 

 .(0)[لَكُمْ أيهَا الثَّقَلَانِ

ت: سنة ) يوطي الشافعيوجالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر الس

امليت  )إحياءفقد خّرج حديث الثقلني بطرق عديدة يف كتبه املتعددة يف هـ(: 100

، وعن زيد بن  خّرج بسنده احلديث عن أمري املؤمنني (بفضائل أهل البيت

وزيد بن ثابت، وأبي سعيد اخلدري، وأبي هريرة الدوسي، وجابر بن  ،أرقم

وخّرج احلديث  ،عن أبيه ،ن عبد اهلل بن حنطبعبد اهلل األنصاري، واملطلب ب

 ويف كتابه( الدر املنثور )ويف (األساس يف مناقب بين العباس)أيضًا يف كتابه 

الذي بوبه ــ  (اجلامع الكبري)ويف  (اجلامع الصغري)ويف  (اإلنافة يف رتبة اخلالفة)

ر النثري يف الد)ويف  ،اخلصائص الكربى ويف( ــ، كنز العمال)علي املتقي ومساه 

 ، وقد أخرجنا أغلب أحاديثه.(ابن األثري ييةخمتصر نه

فقد هـ(: 100ت: سنة) ونور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي الشافعي

جواهر العقدين يف فضل الشرفني شرف العلم ) خّرج حديث الثقلني يف كتابه

 ،قموعن زيد بن أر ، بطرق عديدة عن أمري املؤمنني (اجللي والنسب العلي

وأم  ،وأم هاني ،وأبي هريرة ،وحذيفة بن اليمان ،وجابر بن عبد اهلل األنصاري

 وقد خرجنا أغلب أحاديثه. ،سلمة

شرح )خّرج حديث الثقلني يف كتابه : اخلنجي الشريازي الفضل بن روزبهان

 االعتقادية(. رسالةال

إنه هـ(: ف181ت: سنة) وشهاب الدين أمحد بن حممد القسطالني الشافعي

 عن زيد بن أرقم وغريه. (املواهب اللدنية)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

                                                           

 .10الرمحن/ (0)
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فإنه خّرج حديث الثقلني هـ(: 181ت: سنة) ومشس الدين حممد العلقمي

 عن زيد بن أرقم.( الكوكب املنري يف شرح اجلامع الصغري)يف كتابه 

 خّرج حديثهـ(: 118ت: سنة) وعبد اهلل بن حممد بن رفيع الدين البخاري

 املودة. آيةعند ذكر  (تفسري األنوري)الثقلني يف كتابه 

فقد هـ(: 148ت: سنة) ومشس الدين حممد بن يوسف الدمشقي الصاحلي

ــ سبيل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

 (.ــ  املعروف بالسرية الشامية

خّرج حديث الثقلني  هـ(:162ت: سنة ) وحممد بن أمحد الشربيين اخلطيب

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أيهَا ]: آيةاملودة وعند تفسريه  آيةعند تفسريه  (السراج املنري)يف تفسريه 

 .[الثَّقَالنِ

ت: ) وشهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي

عند ذكره حديث  (الصواعق احملرقة)خّرج حديث الثقلني يف هـ(: 171سنة

التطهري وبعد  آيةبعد   يات النازلة يف شان أهل البيتآلند ذكره االغدير، وع

الرابعة، أخرج حديث زيد بن أرقم بألفاظ خمتلفة، ويف آخر الكتاب يف  يةاآل

جاءت الوصية الصرحية بهم يف أحاديث منها حديث:  عند قوله: )وقد التتمة

كتابه اآلخر وخّرج احلديث يف  ،ما إن متسكتم به لن تضلوا تارك فيكم إني

 عند شرح البيت اآلتي: (املنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزيةـ)املسمى ب
 

 

 آل بيـــــــــت الــــــــــنيب إن فــــــــــؤادي 

 

ــل  ــيس يســــ ــنكم اليلــــ ــاءتأه عــــ  (ســــ

 
 

ونور الدين علي بن حسام الدين عبد امللك القادري الشهري باملتقي احلنفي 
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 يف اجلزء األول  مالفإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه كنز العهـ(: 175ت: سنة)

 بطرق عديدة أخرجنا أغلب أحاديثه.

خّرج حديث الثقلني هـ(: 126ت: سنة) وحممد بن طاهر الفتين الكجراتي

 ثقل(.)يف مادة  (جممع البحار)يف كتابه 

ت: ) ثم الشريازي ،وعباس بن معني الدين الشهري مبريزا خمدوم اجلرجاني

 الروافض يف الفصل األول. خّرج حديث الثقلني يف نواقضهـ(: 122سنة

 فإنه خّرج حديثهـ(: 111ت: سنة) والشيخ عبد اهلل العيدروس اليمين

عن عبد الرمحن بن  ،بسنده (العقد النبوي والسر املصطفوي)الثقلني يف كتابه 

 عوف وقد أخرجنا حديثه.

فإنه خّرج (: ت: قبل املائة العاشرة) وكمال الدين بن فخر الدين اجلهرمي

عند ذكره  (الرباهني القاطعة يف ترمجة الصواعق احملرقة)قلني يف كتابه حديث الث

 حديث الغدير وغريه.

ت: قبل املائة ) وبدر الدين حممود بن أمحد بن مصطفى بن إبراهيم الرومي

يف  (تاج الدرة شرح قصيدة الربدة)فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه (: العاشرة

 موارد عديدة من كتابه.

ت: ) ــ املعروف جبمال الدين احملدثــ هلل بن فضل اهلل الشريازي وعطاء ا

 .خّرج حديث الثقلني يف أربعني حديثه بسنده عن حذيفة بن ُأسيدهـ(: 0111سنة

 سنة ت:ــ )املعروف بعلي القاري ــ  وعلي بن سلطان حممد اهلروي

 شرح الشفا للقاضي عياض(.) خّرج حديث الثقلني يف كتابههـ(: 0104

خّرج حديث هـ(: 0110سنة  ت:) ف بن تاج العارفني املناويوبد الرؤوع

 عن زيد بن أرقم. (فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري)الثقلني يف 
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رسالة )فإنه خّرج حديث الثقلني يف : الالهوري واملال يعقوب البنباني

 د(.ائالعق

 ت:) ونور الدين علي بن إبراهيم بن أمحد بن علي احلليب الشافعي

العيون يف سرية النيب  )إنسانخّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 0144سنة

 املأمون(.

خّرج احلديث هـ(: 0147ت: سنة) وأمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي

وعن زيد بن  ،عن أبي سعيد اخلدري (وسيلة امليل يف عد مناقب اآلل)يف كتابه 

 وعن غريه، وذكر مصادر احلديث.، أرقم

خّرج حديث الثقلني يف : ن حممد بن علي الشيخاني القادري املدنيوحممود ب

 الصراط السوي يف مناقب آل النيب(.)كتابه 

خّرج حديث الثقلني يف : والسيد حممد بن السّيد جالل ماه عامل البخاري

 يف موارد عديدة. (تذكرة األبرار)كتابه 

ثقلني يف خّرج حديث الهـ(: 0158ت: سنة) والشيخ عبد احلق الدهلوي

 شرح املشكاة(. ملعات)ويف كتابه اآلخر  (مدارج النبوة)كتابه 

ت: )والشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي 

نسيم الرياض يف شرح الشفاء )خّرج حديث الثقلني يف كتابه هـ(: 0161سنة

 للقاضي عياض(.

ت: ) الشافعي البوالقي وعلي بن أمحد بن حممد إبراهيم العزيزي

 السراج املنري شرح اجلامع الصغري(.)خّرج حديث الثقلني يف هـ(: 0171سنة

فإنه خّرج هـ(: 0012ت: سنة ) وصاحل بن حممدي بن علي املقبلي الصنعاني

 نه بلغ حد التواتر(.إملحقات األحباث املسّددة( وقال: ))حديث الثقلني يف كتابه 
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خّرج حديث الثقلني يف هـ(: 0001ة ت: سن) وأمحد أفندي الشهري باملنجم

تنضيد )كما يظهر من ترمجته يف كتاب  ،تعليقة كتبها على احلديث املذكور

 :رضي الدين احلسيين، واحلديث الذي علق عليه هو :العقود السنية( تأليف

تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل تعاىل حبل ممدود بني السماء  إني: قوله

ا إن متسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يتفرقا حتى األرض، وعرتتي أهل بييت م

(. فاعرفوا كيف ختلفوني فيهماويف بعض الروايات: ) :قال .يردا علّي احلوض

 وقد أخرجنا أحاديث عديدة بهذا اللفظ فيما تقّدم.

ت: سنة ) وحممد بن عبد الباقي بن يوسف األزهري الزرقاني املالكي

دنية عند شرحه حه على املواهب الّلخّرج حديث الثقلني يف شرهـ(: 0088

 حديث زيد بن أرقم.

خّرج احلديث يف : وريبيزيد بن بديع الدين السهاراوحسام الدين حممد بن ب

وخّرج احلديث يف  ، املراقض( الذي مجع فيه مناقب أهل البيت)كتابه 

 موارد عديدة منه عن زيد بن أرقم بألفاظ خمتلفة.

فإنه هـ(: 0811ت: سنة ) خان احلارثي البدخشيوالشيخ مريزا حممد بن معتمد 

بطرق عديدة وألفاظ  (مفتاح النجا يف مناقب آل العبا)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

صح من  نزل األبرار مبا)خمتلفة، أخرجنا كثريا منها، وخّرج احلديث يف كتابه اآلخر 

 أحاديثه. مناقب أهل البيت األطهار( يف موارد متعددة منه وقد خّرجنا بعض

 ت: سنة) ورضي الدين حممد بن علي بن حيدر احلسيين الشامي الشافعي

 تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة احلسنية(.)خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 0028

معارج )فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه : صدر العامل حممد والشيخ

 بن أرقم.عن زيد  ،عند ذكره طرق حديث الغدير بسنده( العلى
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فإنه خّرج هـ(: 0076ت: سنة ) والشيخ ولي اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي

صحيح مسلم ثم خّرجه بطرق عديدة،  من ،حديث الثقلني يف كتابه بسنده

 قرة العني(.)وخّرج احلديث يف كتابه اآلخر 

فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه : والشيخ حممد معني بن حممد أمني السندي

 بطرق عديدة. (اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيبدراسات )

إنه هـ(: ف0021ت: سنة ) والشيخ حممد إمساعيل األمري اليماني الصنعاني

 شرح التحفة العلوية عند شرحه البيتني اآلتيني:  (الروضة)خّرج احلديث يف كتابه 
 

 جلـــــــهاأفغـــــــدت عرتتـــــــه مـــــــن   

 

ــاً   ــار نصــــــ ــرتة املختــــــ ــا عــــــ  نبويــــــ

ــبطان واآل   ــدا الســـــــــــ  ذال إوغـــــــــــ
 

ــًا  ــبوهم نبويــــــــــ ــا نســــــــــ  علويــــــــــ
 

 

 ثم خّرج أحاديث عديدة من حديث الثقلني بألفاظ خمتلفة.

 خّرج حديث الثقلني يف كتابه: والشيخ حممد بن علي الصبان الشافعي

عن زيد  بسنده (إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين)

 بن أرقم.

فإنه : تضى الواسطي الزبيدي احلنفيأبو الفيض حمب الدين حممد مر سيدوال

 .(ثقل)يف مادة  جواهر القاموس من (تاج العروس)خّرج حديث الثقلني يف كتابه 

خّرج حديث الثقلني يف : وأمحد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي

 اآلل عند شرحه البيت:  جواهر يف شرح عقد (ذخرية امليل)كتابه 
 

ــم   ــم اعتصــــ ــل اهلل ثــــ ــزم حببــــ  والــــ

 

 ................................................ 

 
 

 وعند ذكره حديث الغدير بألفاظ خمتلفة خرجنا بعضها.
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خّرج احلديث يف كتابه : والشيخ املولوي حممد مبني بن حمب اهلل اللكهنوي

 صحيح مسلم. عن زيد بن أرقم، ولفظه لفظ (وسيلة النجاة)

خّرج : اللكهنوي احملدث ــ زا حسن علياملعروف مبريــ مجال الدين  والشيخ

عن زيد بن  (تفريح األحباب يف مناقب اآلل واألصحاب)يف كتابه  احلديث

ولفظه  عن جابر ،، وخّرج حديث الثقلنييف صحيحهأرقم، ولفظه ولفظ مسلم 

 .لفظ الرتمذي يف جامعه

خّرج حديث الثقلني يف : والشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي بوري

 (.ثقل)يف مادة  (منتهى اإلرب)ابه كت

يف  خّرج احلديث: والشيخ ولي اهلل بن حبيب اهلل بن حمب اهلل اللكهنوي

 .بسنده عن زيد بن أرقم، ولفظه لفظ مسلم (مرآة املؤمنني)كتابه 

خّرج حديث الثقلني يف : والشيخ املولوي حممد رشيد الدين خان الدهلوي

 .بيت سيد املرسلني أهل يف فضائل (احلق املبنيرسالة )

ذخرية )يث الثقلني يف كتابه خّرج حد: والشيخ عاشق علي خان اللكهنوي

 (.يف ذكر فضائل أئمة اهلدى ىالعقب

مشارق )خّرج حديث الثقلني يف كتابه : والشيخ حسن العدوي احلمزاوي

 (.األنوار يف فوز أهل االعتبار

احلسيين البلخي ــ  املعروف خبواجه كالنــ والشيخ سليمان بن إبراهيم 

فإنه خّرج حديث الثقلني يف كتابه ينابيع هـ(: 0814سنة ت: ) القندوزي احلنفي

احلديث  ، وقد أخرجنا أغلب أحاديثه، وقد أخرجخاصًا املودة، وعقد له فصاًل

من طرق عديدة وكتب متعددة مل خيّرج أحد من العلماء املذكورين حنوه، فقد 

 العلماء املعروفني. احلديث وذكر من أخرجه منذكر 
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مري حامد  صديق حسن خان املعاصر للعالمة احلجة السّيد والشيخ املولوي

صحيح  السراج الوهاج شرح)قد خّرج حديث الثقلني يف كتابه : حسني 

يف كتاب احلج، ويف باب فضائل أهل البيت علي بن أبي  (مسلم بن احلجاج

 وغريه(.  طالب

خرجوا حديث أذكره من العلماء الذين  هذا آخر ما أردنا: قال املؤلف

وقد أخذنا هذه األمساء من كتاب العبقات اجلزء األول من حديث  الثقلني،

الثقلني، وذكرنا أمساء الذين أخرجوا احلديث واسم كتابه على حنو االختصار، 

 (.من عبقات األنوار من حديث الثقلني 0ج ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة

 

 علماء السنة يف كتبهم املعتربة روايةبحديث السفينة 

السفينة  مامية يف حديثعلماء املسلمني من أهل السنة واإلبعض ما ذكره )

 .(واملعنى املقصود منه

 قال العجيلي الشافعي يف ذخرية امليل: )بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل الذي

 أهلكه الغرق(. جعل أهل البيت، كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها

هم سفينة النجاة، وحبل االعتصام وقرناء )أهل البيت أيضًا: وقال يف شأن 

على التمسك بهم، وركوب   كتاب اهلل إىل ورود احلوض، وقد حّث

 بهديهم، وتقدميهم، والتعلم منهم، وحاشاه أن يأمر بالتمسك واألخذسفينتهم، 

بتدع، أو تقديم ضال، أو قة، أو بأخذ هوى محببل مقطوع، وركوب سفينة خمّر

 تعلم من هو خمالف لسنته(.

ونعتقد  أن حنبهم وحنرتمهم  : )قد عهد إلينا مشرفهم وقال فيهم

فهل  منهم النار أن ال يدخل واحدًا طهارتهم وفضلهم، وأن هلم عند اهلل عهدًا
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 وتأخريهم وهم املقدمون وتسميةــ وهم السفينة  ــ ترى احلكم عليهم باهلالك

من   وهو واجب، وترك التمسك بهم وهم حبل اهلل وقرناء كتابه م رفضًاحبه

 (.؟!صاحب احلوض املورود العرفاء بالعهود، أم خفر ذمة

إليهم  وقال: )املقرر أن مودة القربى ومواالتهم من العقائد الالزمة واالعتزاء

دته يف قل ( الذيالشافعي ألنه كان شافعيًا :واالقتداء بهم هو مذهب إمامي)يعين

لصدق التقليد  شرائع دينه وبدائع فنونه، فاندراجي يف حلة االتباع هو الشاهد

 آيةوأسأل اهلد ؟الزمًا عند النزاع، وكيف وأنا أصلي عليهم يف كل فرض فرضًا

وهم حبل االعتصام، وسفينة  ؟إىل صراطهم املستقيم يف كل يوم مخس مرات

بل  واهلل ،كال ؟تبدل بهم ملتحدًاأو أس ؟النجاة، فهل حيسن أن أؤثر بهم أحدًا

 املزامحة على هذا املورد العذب سبيلي، والعض بالنواجد على تلك السنن

 اعتقادي وقيلي(.

 على أنهم احلق وعلى احلق، وأن متابعتهم واجبة وقال ــ يف االستدالل

 أهل بييت كسفينة:  إن حديث السفينة وقوله) :ومنجية، ومتابعة للحق ــ

: فإذا كانت السفينة منجية ملن ركبها من الغرق، (قال)على ذلك، ، دليل نوح

 هي ناجية من باب األوىل، وإذا حكمنا ــ والعياذ باهلل ــ باهلالك هلم لزم أن تكون

قد غش أمته حيث   لزم أن يكون الصادق األمني، رسول رب العاملني

من غشنا :  قال فقد ،أمرهم بركوب سفينة خمرقة هالكة حاشى هلل من ذلك

 . فقد نصح وأفصح وأوضح ،ليس منا، والدين النصيحة

 قال العجيلي الشافعي يف قصيدته: 
 

ــبهم    ــاة وحـــ ــفينة للنجـــ ــم الســـ  وهـــ

 

ــان    ــك وأمــــ ــل متســــ ــرض وحبــــ  فــــ

ــفينة    ــب ســــ ــا بركــــ ــاه يأمرنــــ  حاشــــ
 

ــران   ــت البصـــــــ ــة أم زاغـــــــ  خمرقـــــــ
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والعقد : )إن أهل احلل (األمثار)نقاًل من كتاب  (ذخرية امليل)وقال أيضًا يف 

هم اجلماعة املطهرة املعصومة، والسفينة الناجية املرحومة،   من أهل البيت

مجالية، النقلية والعقلية، فيجب أن يكون هلم يف الفروع باألدلة التفصيلية واإل

 االعتزاء(. ليهم يف األصولإاالقتداء، و

 وقال أيضًا:
 

ــف   ) ــم اهلل ال ختلـ ــى اسـ ــب علـ  فاركـ

 

ــان يــــوم ال    تلــــفتنجــــو مــــن الطوفــ

 
 

لنعمة  : ووجه تشبيههم بالسفينة، أن من أحبهم وعظمهم شكرًا(قال)

مشرفهم، وأخذ بهدى علمائهم جنا من ظلمات املخالفات، ومن ختلف عن 

 ذلك غرق يف حبر كفر النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان(.

  وقال أيضًا: 
 

ــا   ) ــن ركبـــ ــا مـــ ــو بهـــ ــفينة ينجـــ  ســـ

 

ــا   ــن جتنبـــــ ــار مـــــ  وهالـــــــك يف النـــــ

 
 

: أخرج الطرباني، وأبو نعيم عن ابن عباس قال: قال رسول (ثم قال)

 ،مثل أهل بييت كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق: اهلل

ألنها إذا كانت منجية لغريها فهي أوىل بان تكون  ؛فثبت هلم بذلك النجاة

 .(ناجية

 مةحرمة اإلسالم، وحر :ثفمن حفظ احلرمات الثال)قال السمهودي وغريه: 

، وحرمة أهل بيته، فقد ركب يف سفينة النجاة، ومن مل حيفظهن،  النيب

 (.فقد ختلف عن سفينة النجاة

احلث على  ؛( احلديثوإني تارك فيكموحمصل حديث السفينة: ) :قال 
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بهدى علمائهم، وحماسن أخالقهم  واألخذالتعلق حببلهم وحبهم وعلمهم 

الفة، وأدى شكر النعمة، ومن خذ بذلك جنا من ظلمات املخأوشيمهم، فمن 

ختلف عنهم غرق يف حبار الكفر وتيار الطغيان فاستوجب النريان، فقد ورد أن 

بغضهم يوجب دخول النار، وكل عمل بدون والئهم غري مقبول، وكل مسلم 

 عن حبهم مسؤول(.

وحمصله ما ) :ــبعد ذكره حديث السفينة  ــ  وقال العالمة العجيلي الشافعي

والتعلق حببلهم وحبهم  إعظامهممن احلث على  صل حديث السفينةتقّدم يف حم

 بهدى علمائهم وحماسن أخالقهم شكرا لنعمة مشرفهم واألخذوعلمهم، 

 .(()صلوات اهلل عليه وعليهم

  وقال العجيلي يف قصيدته:
 

ــدموهم ) ــنهم وقـــــــ ــوا مـــــــ  تعلمـــــــ

 

ــوهم   ــنهم وعظمــــــ ــاوزوا عــــــ  جتــــــ

 
 

فتأخريهم عن مقاماتهم  ،دميهم: وملا أمرنا بتق(ثم قال يف شرح البيت)

الشريفة خمالفة للمشروع، ومن مقاماتهم مقارنة القرآن ودوام التطهري من 

املعاصي والبدع، إما ابتداء وإما انتهاء، ووجوب التمسك بهم، واعتقاد أنهم 

 سفينة ناجية منجية، ومن قال خالف ذلك، فقد أخر من قدم اهلل ورسوله.

، واملتابعة واجبة اإلماميؤمت به واملأموم أسري ل اإلمامإمنا جعل  (:قال)

وتأخري من  ،والتقدم عليه حرام، ومن أخرهم عن مقاماتهم فصالته باطلة

 ُأوليالتقديم يف املوضع الذي استحقه من عكس احلقائق، فاعتربوا يا  يستحق

 .(0) (األبصار
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لذكر يف ا( جواهر العقدين) وقال نور الدين السمهودي الشافعي يف كتابه

مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح يف  : هقول) :اخلامس يف التنبيه الثاني

، وقد  أن النجاة ثبتت ألهل السفينة من قوم نوح ه:احلديث، ووجه .قومه

وعرتته  على التمسك بالثقلني كتاب اهلل  سبق يف الذكر قبله يف حثه

ه يف بعض الطرق: وقول ،فإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض: كقوله

فتم ، وجعلهم وصلة إليها ،فأثبت هلم بذلك النجاة ،نبأني اللطيف اخلبري

 التمسك املذكور، وحمصله احلث على التعلق حببلهم وحبهم وإعظامهم، شكرًا

بهدى علمائهم، وحماسن أخالقهم وشيمهم، فمن  واألخذ  لنعمة مشرفهم

لنعمة الوافرة، ومن ختلف عنه شكر ا وأدىأخذ بذلك جنا من ظلمات املخالفة، 

 .(غرق يف حبار الكفران، وتيار الطغيان، فاستوجب النريان

ووجه ) ــ: بعد ذكره حديث السفينة ــ وقال اهليتمي يف الصواعق احملرقة

وأخذ   لنعمة مشرفهم أن من أحبهم وعظمهم شكرًا :تشبيههم بالسفينة

عن ذلك غرق يف حبر كفر  بهدى علمائهم جنا من ظلمة املخالفات، ومن ختلف

 .(النعم، وهلك يف مفاوز تيار الطغيان

ــ بعد  (مفتاح النجا يف مناقب آل العبا)وقال املريزا حممد البدخشي يف كتابه 

حديث السفينة وقد تقّدم لفظه ــ: )أما بعد فال خيفى أنه ليس لنجاة  إخراجه

ألزكى، ا ت ما هوالعقبى ذريعة أقوى من حمبة آل املصطفى، عليه من الصلوا

ن اهلل عز وجل أوجب حمبتهم على مؤمن أل ؛ومن التحيات ما هو األصفى

، (0)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى]موقن خالص، حيث قال:  خملص
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مثل أهل بييت وقال:  ،جن وأنس وملك فيهم كل مؤمن من  وأوصى النيب

  .(0)(سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلكفيكم مثل 

 وقال البدخشاني يف كتابه حتفة احملبني: )أما بعد، فال خيفى أن حمبة آل النيب

 حث على  يقان، فإنهجزء لألميان، وتعظيم هؤالء الكرام ركن عظيم لإل

 مثل أهل بييت فيكم مثلقال:  ، حيثوالئهم ودعا باخليبة واخلسران ألعدائهم

  .(8) (هلك سفينة نوح من ركبها جنا، ومن ختلف عنها

: (1)(رشفة الصادي)وقال السّيد شهاب الدين أبو بكر الشافعي يف كتابه 

عن أبي ذر حديث السفينة، ثم ذكر حديثا تقّدم نقله من مناقب  ،أخرج احلاكم)

كأمنا ومن قاتلنا آخر الزمان ف :ابن املغازلي الشافعي وغريه، وهو الذي يف آخره

اخلدري، وقد تقّدم  ، ثم أخرج حديث السفينة عن أبي سعيدقاتل مع الدجال

 .(مثل باب حطة بين إسرائيل من دخله غفر لهنقله أيضًا، ويف آخره يقول: 

، نوح ألهل بيته بسفينة  : )قال العلماء: وجه متثيله()ثم قال السّيد

السفينة وأن من متسك من  أن النجاة من هول الطوفان كانت ثابتة ملن ركب تلك

يف األحاديث املروية   وأخذ بهديهم ــ كما حث عليه  بيته بأهلاألمة 

ــ جنا من ظلمات املخالفات، واعتصم بأقوى  كحديث الثقلني وغريه  عنه

 سبب إىل رب الربيات(.

 (الكاشف شرح املشكاة)وقال العالمة احلسن بن حممد الطييب يف كتابه 

وهو آخذ بباب الكعبة أراد  ،ــ ذرأبي  قول :يــ أ قوله) :يللخطيب التربيز
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يته، اهذا احلديث، وكذا أبو ذر اهتم بشأن رو إلثباتبهذا مزيد توكيد الراوي 

من له بقوله:  روايةس الناس ليتمسكوا به ويف وفأورده يف هذا املقام على رؤ

يقول:   ، مسعت النيبعرفين فأنا من قد عرفين ومن أنكرني فأنا أبو ذر

اللهجة  أراد بقوله: فأنا أبو ذر، املشهور بصدق .احلديث(. ال إن مثل أهل بييتأ

صحيح ال جمال للرد فيه، وهذا تلميح إىل ما روينا  ، وأن هذا حديثروايةوثقة ال

ما أظلت يقول: مسعت رسول اهلل يقول:  العاصعن عبد اهلل بن عمرو بن 

من ذي هلجة أصدق : رواية، ويف أبي ذراخلضراء، وال أقلت الغرباء أصدق من 

يا  :، فقال عمر بن اخلطاب ــ كاحلاسد ــوال أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم

 .نهوحّس أخرجه الرتمذي.  ذلك فاعرفوه :قال ؟رسول اهلل، أفتعرف ذلك

 الدنيا مبا فيها من الكفر  شبه النيب) :قال الصغاني يف كشف احلجاب

يغشاه موج من فوقه موج من  ،الزائغة ببحر جلياألهواء والضالالت والبدع و

فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وقد أحاط بأكنافه وأطرافه األرض 

إال تلك السفينة، وهي حمبة أهل بيت رسول  ومناص كلها، وليس فيه خالص

مجيع األمور الدنيوية واألخروية يف األمور املعادية  ومتابعتهم يف  اهلل

  .(0) (ةواملعاشي

السعداء، عند  آيةوقال العالمة ملك العلماء الدولت آبادي يف كتابه هد

فساد القلوب على قدر ) (:ظهر الفساد يف الرب والبحرالشريف البارك ) شرحه

 (.فساد الزمان

عن أبي ذر أنه قال  : روى أمحد بن حنبل(ثم قال يف شرف النبوة واملشكاة) 

( أوالدي) مثل أهل بييت يقول:  ت رسول اهللمسعــ: بثياب الكعبة  آخذًاــ 
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ن من كان يف أل ،ومن زاغ عنها هلك ،فيكم، كمثل سفينة نوح، فمن ركبها جنا

 البحر فالسفينة شرط النجاة.

لن خيرق السفينة، وال يعيبها واحد من   ونوح: ويف التشريح(: قال)

لت على عدم صلح حال نوح، وإن غرقت د صلح حاهلا املالحني، والسفينة إن

السفينة لنجاتها وأهلها. واملراد من هذا احلديث، أي  النجاة، وقد أمر بركوب

 (.وعرتته ليفوزوا برضوانه وجنته بأهله املتشبثني  جناة حديث السفينة

حتى  واملأمور مبتابعته ال يصري تبعًا)وقال يف التشريح عند ذكر هذا احلديث:  

مجيع  حتى يوافقه يف  إمامته ال يصري مأمومًاأموره، واملندوب إىل مجيع يتبعه يف

فهو   أفعاله وأقواله، فعلم كل عامل وفعل كل مؤمن، دل على خمالفة النيب

 .(زندقة وشيطنة
 

 موىل املوالي وسيد األوصياء روايةببعض أحاديث السفينة 

  علي بن أبي طالب 

 ة يف كتبهم املعتربة وهي كثريةعلماء السّن روايةب

ذخائر ) يف كتابه ا خّرجه العالمة حمب الدين الطربي الشافعيم :منها

مثل أهل بييت :  قال: قال رسول اهلل  وعن علي)، وقال: (0)(العقبى

ومن ختلف عنها زج يف  ،ومن تعلق بها فاز ،كمثل سفينة نوح من ركبها جنا

 .(أخرجه ابن السري. النار

وسيلة امليل يف )يف كتابه  قال املؤلف: خّرج احلديث أمحد بن الفضل املكي

مثل أهل بييت روي عن علي كرم اهلل وجهه: )بسنده وقال:  (عد مناقب اآلل
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. مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن تعلق بها فاز، ومن تأخر عنها زج يف النار

 .(0) (أخرجه ابن السري

صاحل الكشفي احلنفي  ما يف كتاب مناقب املرتضوي، للسيد حممد :ومنها

روي عن أمري املؤمنني )قال:  (8)(كوكب دري)كما يظهر من ترمجته  مذي،الرت

من أحب أن يركب سفينة :  أنه قال: قال النيب  علي بن أبي طالب

 عليًا النجاة، ويستمسك بالعروة الوثقى، ويعتصم حببل اهلل املتني، فليواِل

صيائي، فإنهم خلفائي وأو ؛هلدوليعاد عدوه، وليأمت باألئمة من و ،بعدي

وحجج اهلل على اخللق بعدي، وسادات أميت وقائد األتقياء إىل اجلنة، حزبهم 

 .(حزبي، وحزبي حزب اهلل، وحزب أعدائهم حزب الشيطان

  وعن علي: رفعه إىل رسول اهلل: )قال (1)(ينابيع املودة)ما يف  :ومنها

أوجل  عنها ومن ختلف ،مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من تعلق بها جناأنه قال: 

 .(يف النار

للسيوطي الشافعي، عند تفسري قوله تعاىل يف  (الدر املنثور)ما يف  :ومنها

تُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ ]سورة البقرة: يَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْ لْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْ وَإِذْ قُ

أخرج ابن أبي شيبة عن )قال:  (4)[خَطَايَاكُمْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

إمنا مثلنا يف هذه األمة، كسفينة نوح، وكباب قال:   علي بن أبي طالب

 .(حطة
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قال:  ،األسدي عن عباد بن عبد اهلل)قال:  (0) (كنز العمال)ما يف  :ومنها

: يةاآلهذه  عن يف الرحبة إذ أتاه رجل فسأله  عند علي بن أبي طالب أنابينا 

تْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ] يَ  رجل من قريش ما من: ، فقال(8)[أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ

ن يكونوا أل جرت عليه املواسي، إاّل قد نزلت فيه طائفة من القرآن، واهلل

من أن يكون لي  على لسان النيب األمي أحب إليما سبق لنا أهل البيت ن يعلمو

وفضة، واهلل إن مثلنا يف هذه األمة، كمثل سفينة نوح يف  رحبة ذهبًاملء هذه ال

أخرجه أبو  .يف بين إسرائيل قوم نوح، وإن مثلنا يف هذه األمة، كمثل باب حطة

 .(وابن مردويه ،سهل القطان يف أماليه

 أمري املؤمنني علي بن أبي طالب روايةبقال املؤلف: مصادر حديث السفينة 

للمحب الطربي الشافعي  ذخائر العقبى: رجنا منه احلديث ما يأتيكثرية، والذي أخ

امليل  احلنفي، ووسيلة صاحل ، ومناقب املرتضوية للسيد حممدهـ(614ت: سنة)

جلالل الدين السيوطي  ، والدر املنثورهـ(0147 ت: سنة) ألمحد بن الفضل املكي

ت: ) ندياحلنفي اهل ، وكنز العمال لعلي املتقيهـ(100ت: سنة) الشافعي

 .هـ(175سنة
 

  سيد األوصياء روايةب مصادر حديث السفينة

  أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 حملب الدين الطربي الشافعي. ،ذخائر العقبىــ  0

 صاحل احلنفي. للسيد حممد ،مناقب املرتضويةــ  8
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 للشيخ سليمان القندوزي. ،ينابيع املودةــ  1

 بن الفضل املكي. محدأل ،اآلل وسيلة امليل يف عد مناقبــ  4

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،الدر املنثورــ  5

 لعلي املتقي احلنفي. ،كنز العمالــ  6
 

 

 عبد اهلل بن عباس روايةبحديث السفينة 

 مجاعة من علماء السنة خّرجه

عن سعيد  ،بسنده املتصل (0)(فرائد السمطني) يف الشافعياحلمويين  :منهم

:  لعلي بن أبي طالب  قال رسول اهلل)عن ابن عباس قال:  ،جبري بن

يا علي أنا مدينة احلكمة وأنت بابها، ولن تؤتى املدينة إاّل من قبل الباب، 

 ،منك، حلمك من حلمي وأناوكذب من زعم أنه حيبين ويبغضك، ألنك مين 

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

، وأنت إمام أميت، وخليفيت عليها بعدي، سعد من أطاعك، وشقي عالنييت

وربح من توالك، وخسر من عاداك، وفاز من لزمك، وهلك من  ،من عصاك

فارقك، مثلك ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا، 

كلما غاب جنم طلع جنم إىل يوم  ومن ختلف عنها غرق، ومثلكم مثل النجوم

 .(8) (امةالقي

بسنده عن  ابن املغازلي الشافعي فإنه خّرج حديث السفينة يف املناقب :ومنهم

مسعت الرشيد يقول: مسعت املهدي يقول: مسعت )بشر بن الفضل قال: 
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 : عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ،عن أبيه، املنصور يقول: حدثين أبي

 . (0)(لف عنها هلكومن خت ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا

قال رسول )عن ابن عباس قال:  ،بسنده عن سعيد بن جبري :وفيه أيضًا

ومن ختلف عنها  ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا: اهلل

 .(8)(هلك

فإنه خّرج حديث السفينة يف كتابه  ،العالمة ابن عبد الرب القرطيب :ومنهم

عن ابن  ،عن سعيد بن جبري ،عن أبي الصهباء بسنده (نباه على قبائل الرواهاإل)

مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها :  قال رسول اهلل)عباس قال: 

 .(1) (ومن ختلف عنها هلك ،جنا

عن ابن  (4)(الصواعق)فإنه خّرج يف  ،ابن حجر اهليتمي الشافعي :ومنهم

 ،من ركبها جنامثل أهل بييت مثل سفينة نوح :  قال رسول اهلل)عباس قال: 

 .(ومن ختلف عنها غرق

عن  ،السفينة خّرج حديث ن احلمويين يف فرائد السمطنيأقال املؤلف: تقّدم 

 ،جبري عن سعيد بن ،ابن عباس بلفظ مفصل، وقد خّرج بن املغازلي الشافعي

عن  ،عن سعيد بن جبري)عن ابن عباس حديث السفينة بلفظ آخر وهذا نصه: 

مثل سفينة نوح،  (فيكم)مثل أهل بييت :  ل اهللابن عباس قال: قال رسو

 وقد تقّدم ذلك مع اختالف يسري. (.من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

                                                           

 مدينة املعاجز. ( 0)

 .817ص :غاية املرام، 704ص/8ج :العبقات ( 8)

 .708/ص8العبقات: هامش ج( 1)

 .004ص( 4)
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وعن ، عن أبيه ،عن سلمة بن األكوع ،وخّرج ابن املغازلي يف املناقب بسنده

نذكره إن شاء اهلل تعاىل بعد عنوانه فيما  وعن ابن عباس، ولفظ كل راٍو ،أبي ذر

سواء، وخّرجه  ولفظه ولفظ احلمويين، (0)(وخّرجه أبو نعيم يف )احللية ،بعد

 .(رواه البزار والطرباني)وقال:  (8) (مع الزوائدجماهليتمي يف )

اجلامع )فإنه خّرج حديث السفينة يف كتابه  ،جالل الدين السيوطي :ومنهم

يث احلد)وعن ابن الزبري وعن أبي ذر، وقال:  ،عن ابن عباس (1)(الصغري

 ، ولفظه يساوي لفظ ابن حجر يف الصواعق وقد تقّدم.(حسن

 (4)(احلقائق كنوز)حديث السفينة يف كتابه  ،قال املؤلف: خّرج املناوي الشافعي

 .(امثل عرتتي كسفينة نوح من ركب فيها جن) ومل يعني الراوي وهذا نصه:

بهامش املطبوع  (5)(إحياء امليت)وجلالل الدين السيوطي يف كتابه اآلخر 

 ،وعن أبي سعيد ،وأبي ذر ،حديث السفينة بلفظ آخر عن ابن عباس، اإلحتاف

مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من )قال:   وعن ابن الزبري عبد اهلل، أن النيب

 .(ومن تركها غرق ،ركبها جنا

استجالب )فإنه خّرج حديث السفينة يف كتابه  ،السخاوي الشافعي :ومنهم

عن  ،روى عن أبي الصهباء)وقال:  ،باب السادس منهيف ال (ارتقاء الغرف

مثل أهل بييت مثل :  قال رسول اهلل)عن ابن عباس قال:  ،جبري سعيد بن

                                                           

 .416/ص4ج( 0)

 هـ. 0180طبعة مصر لسنة  062/ص1ج( 8)

  018/ص8ج( 1)

 نقله عن الثعليب. من اجلامع الصغري للسيوطي، 8هامش ج( 4)

 .842ص( 5)
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وأبو نعيم يف  ،أخرجه الطرباني. ومن ختلف عنها غرق ،سفينة نوح من ركبها جنا

 .(0)(وغريهم ،والبزار،احللية 

عن عبد  ،ينة بسندهفقد خّرج حديث السف ،السمهودي الشافعي :ومنهم

 .(8)املتقدم سواء يف املنت واملصدر بن عباس، ولفظه ولفظ السخاوي اهلل

وخّرج بعده حديث الرشيد العباسي املتقدم نقله من مناقب ابن املغازلي، 

 .(ومن ختلف عنها هلك) :غري أنه نقله أبرت وأسقط منه قوله

يات عديدة ابرو خّرج حديث السفينة فقد ،أمحد بن الفضل املكي :ومنهم

 وسيلة امليل يف عد مناقب اآلل(.)يف كتابه 

مثل أهل بييت كمثل سفينة  :وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل)قال: 

، وأخرجه املال يف سريته (:قال) .ومن ختلف عنها غرق ،نوح من ركبها جنا

ناقب يف امل وغريهم، وأخرج أبو احلسن املغازلي ،والبزار ،وأبو نعيم ،والطرباني

طريق بشر بن الفضل قال: مسعت الرشيد يقول: مسعت املهدي يقول: من 

عن ابن عباس قال: قال رسول  ،عن أبيه ،مسعت املنصور يقول: حدثين أبي

 .(1)(ومن تأخر عنها هلك ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا :اهلل

الرابعة اليت  يةبعد اآل (معارج العلى)صدر العامل يف كتابه  وخّرج حممد

 ،عن أبي ذر ،واحلاكم ،أخرج أمحد) :رواها يف فضائل أهل البيت، وقال

إن مثل أهل بييت قال:   النيب أنوابن الزبري،  ،عن ابن عباس ،والبزار

 .(4) (ومن ختلف عنها هلك ،فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا

                                                           

 .782، ص787، وص785ص/8ج:العبقات( 0)

 .787ص/8ج:العبقات (8)

 .710/ص8العبقات: ج( 1)

 .716ص/8ج: العبقات (4)
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قال )باس قال: عن ابن ع (0)()ذخائر العقبى يف وخّرج حمب الدين الطربي

ومن تعلق بها  ،مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من ركبها جنا:  رسول اهلل

وخّرج القادري يف كتابه  أخرجه املال يف سريته.. فاز، ومن ختلف عنها غرق

قال: وكان يقول يف أكثر ، عند ذكره املنصور الدوانيقي (الصراط السوي)

:  قال: قال رسول اهلل ،عن ابن عباس ،عن أبيه ،جمالسه: حدثين أبي

 .(8)(ومن تأخر عنها هلك ،مثل سفينة نوح من ركب فيها جنامثل أهل بييت 

مفتاح النجا يف مناقب آل )وخّرج العالمة البدخشي مريزا حممد يف كتابه 

عن احلافظ أبي بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار  ،بسنده (العبا

 ،عن أبي ذر ،واحلاكم ،د اهلل بن الزبريوعب ،عن عبد اهلل بن عباس ،البصري

ومن  ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا:  قال رسول اهلل)قالوا: 

 .(ختلف عنها غرق

صح يف  نزل األبرار مبا)وخّرج العالمة مريزا حممد بن معتمد خان يف كتابه 

خيّرج فيه إاّل  وهو كتاب التزم على نفسه فيه أن الـــ  (مناقب أهل البيت األطهار

أبي  عن ،واحلاكم ،جرير وابن ،أخرج أمحد)فقال:  األخبار ـــالصحيح من 

إن مثل  أال: يقول  مسعت النيبــ: وهو آخذ بباب الكعبة ــ  أنه قال ذر 

ويف ) .ومن ختلف عنها هلك ،أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا

عن عبد اهلل  ،وهو عند البزار (كهل)بدل  (غرق)احلاكم، عند  (أخرى رواية

 .(1)(وعبد اهلل بن الزبري ،ابن عباس

                                                           

 .81ص( 0)

 .714ص/8ج: العبقات (8)

 .715ص/8ج: العبقات( 1)
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 الدارقطين أخرج :احلديث الرابع والثالثون) :قال (0)ويف الصواعق احملرقة

علي باب حطة، من دخل منه قال:   ن النيبأعن ابن عباس  (فراداأل)يف 

 (.، ومن خرج منه كان كافرًاكان مؤمنًا

أخرجه ): ما خّرجه ابن حجر وقال (8)(كنز العمال)تقي خّرج علي امل :أقول 

 (1)(فيض القدير)وخّرجه املناوي يف  ،(عباس عن ابن (فراداأل)الدارقطين يف 

 .(الدارقطين يف االفراد عن ابن عباس أخرجه):وقال

( الصغري السراج املنري يف شرح اجلامع)العالمة العزيزي يف كتابه وخّرج 

فيكم، مثل  ــ هم علي وفاطمة وابناهما وبنوهما ــ يتن مثل أهل بيإ)وقال: 

 .(سفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها هلك

مته، ثبت ألألهل سفينة نوح، فُأ َتَبأن النجاة َثالشبه بينهما  وجه)قال املناوي: 

 :( قال رسول اهلل): (ثم قال)، (النجاة )ك عن أبي ذر بيته بأهلبالتمسك 

من  ــيف قومه( ) روايةيف ــ  مثل سفينة نوح ــ فيكم() روايةزاد يف ـ ـ مثل أهل بييت

 (.ومن ختلف عنها غرق ركبها جنا

يف كل زمان ال يكون  وهلذا ذهب مجع إىل أن قطب األولياء (:قال املناوي)  

 .(4)((عن ابن عباس ،البزار) .إاّل منهم

 يف قصيدته: ر هذا البيتبعد ذك (ذخرية امليل)خّرج العالمة العجيلي يف كتابه و
 

                                                           

 .77ص( 0)

 .051/ص6ج( 8)

 .156ص/4ج (1)

  .711ص/8ج: العبقات( 4)
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 ســــــفينة ينجــــــو بهــــــا مــــــن ركبــــــا

 

ــا   ــن جتنبـــــ ــار مـــــ  وهالـــــــك يف النـــــ

 
 

عن ابن عباس قال: قال رسول  ،وأبو نعيم، أخرج الطرباني)وقال: 

 ،مثل أهل بييت كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق: اهلل

فهي أوىل بان  ألنها إذا كانت منجية لغريها ؛فثبت هلم بذلك النجاة (:قال)

 .(0)(تكون ناجية

وابن  ،عن ابن عباس (8)(كنز العمال) يف وخّرج العالمة علي املتقي احلنفي

مثل أهل بييت مثل سفينة نوح :  قال رسول اهلل)قالوا:  ،وأبي ذر ،الزبري

 .()عن البزار( (.من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

 

 باس حرب األمةعبد اهلل بن ع روايةبمصادر حديث السفينة  

 للحمويين الشافعي. ،فرائد السمطني ــ  0
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 البن حجر اهليتمي الشافعي. ،الصواعق احملرقة ــ  4

 الشافعي. للعالمة جالل الدين السيوطي ،اجلامع الصغري ــ  5
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 بن الفضل بن حممد باكثري املكي. محدأل ،وسيلة امليل ــ  1

 العامل.صدر  حملمد ،معارج العلى ــ  01

 حملب الدين الطربي الشافعي. ،ذخائر العقبى ــ  00
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 ملعتمد خان البدخشي. ،نزل األبرار ــ  05

 العزيزي الشافعي. ،املنري شرح اجلامع الصغريالسراج  ــ  06

 للعجيلي الشافعي. ،ذخرية امليل ــ  07

 لعلي املتقي اهلندي احلنفي. ،كنز العمال ــ  02

 الدارقطين. أمحدألبي احلسن علي بن عمر بن  ،فراداأل ــ  01

 بكر اهليتمي الشافعي.أبي  لنور الدين علي بن، جممع الزوائد ــ  81
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 سلمة بن األكوع روايةبحديث السفينة 

عن سلمة ابن  ،يف املناقب بسنده املتصل خّرج العالمة الفقيه ابن املغازلي

مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من :  قال رسول اهلل)أبيه قال: عن  ،األكوع

  .(0)(ركبها جنا

 

                                                           

 .817غاية املرام: ص( 0)
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  أبي ذر روايةبحديث السفينة 

عن حنش  ،بسند آخر ذر أبي  حديث (منقبة املطهرين)نعيم يف أبو  خّرج

بعضادتي باب الكعبة وهو يقول: من عرفين  رأيت أبا ذر آخذًا): بن املعتمر قال

 :(يقول)  فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر الغفاري مسعت رسول اهلل

سفينة نوح يف قوم نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها مثل أهل بييت كمثل 

 .(0)(هلك، ومثل باب حطة يف بين إسرائيل

الكناني  عن حنش ،عن مستدرك احلاكم بسنده ،وخرج الواحدي يف تفسريه

من عرفتم،  فأنامن عرفين  :(يقول)مسعت أبا ذر وهو آخذ بباب الكعبة )قال: 

فيكم مثل  مثل أهل بييت: يقول  ذر، مسعت النيبأبو  فأناومن أنكرني 

باب حطة لبين  ومن ختلف عنها غرق، ومثل ،نوح يف قومه من ركبها جناسفينة 

  .(8)(إسرائيل

وخّرج احلاكم النيسابوري يف املستدرك يف كتاب التفسري عند تفسريه سورة 

وهو آخذ بباب ــ روي عن حنش الكناني قال: مسعت أبا ذر يقول )هود وقال: 

: أيها الناس من عرفين فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، ــ الكعبة

 ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنايقول:   مسعت رسول اهلل

 :أيصحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ) وهذا حديث .ومن ختلف عنها غرق

 .(البخاري ومسلم(

                                                           

 .708ص/8ج:العبقات (0)

 املصدر نفسه. (8)
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ملناقب يف مناقب أهل يف كتاب ا (0)املستدرك يف قال املؤلف: وخّرج احلاكم

مسعت أبا ذر )عن حنش الكناني قال:  ،، بسنده عن أبي إسحاق البيت

وهو آخذ بباب الكعبة يقول: من عرفين فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو 

مثل سفينة نوح يف قومه من ركبها  مثل أهل بييتيقول:   ذر، مسعت النيب

 .(ومن ختلف عنها غرق ،جنا

، ()حديث السفينة عن أبي ذر يف  (املعارف)يبة يف كتابه وخّرج ابن قت

أبو  (:قال) ،أبو ذر الغفاري) :وقال ،ولقبه ،وامسه ،ونسبه ،ن حسبهوبّي

 امسه برير بن :، وقال الواقدي(برير)جندب بن السكن، ولقبه  امسه ،يقظان

 ،ثم روى احلديث بسنده)جنادة،  جندب بن امسه :وقال آخرون. جنادة

عن حنش ابن املعتمر قال: جئت وأبو ذر آخذ حبلقة باب الكعبة وهو  :(وقال

  صاحب رسول اهلل، جندب أبو ذر الغفاري من مل يعرفين فأنا أنايقول: 

 .مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنايقول:   مسعت رسول اهلل

ك بن هو من غفار، وغفار قبيلة من كنانة، وهو غفار بن ملي (قال: وأبو ذر)

ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، أسلم أبو ذر مبكة، ومل يشهد 

وال اخلندق، ألنه حني أسلم رجع إىل بالد قومه، فأقام حتى  وال أحدًا بدرًا

، وعثمان سّيره إىل  مضت هذه املشاهد، ثم قدم املدينة على رسول اهلل

 .(8)، وليس له عقب(جرةاثنتني وثالثني من اهل ) الربذة، فمات بها سنة

أبي  السفينة يف كتابه املسند بسنده عن وخّرج أبو يعلى املوصلي حديث

                                                           

 .051ص/1جو  141ص/8ج (0)

و يف سبب تبعيده اىل الربذة وموته فيها راجع الرياض النظرة:  701ص/8ج:العبقات (8)

 .012/ص8ج
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وهو آخذ حبلقة باب الكعبة يقول:  مسعت أبا ذر )قال: إسحاق عن حنش 

يا أيها الناس من عرفين فقد عرفين، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، مسعت رسول 

 عليه الصالة والسالم مثل سفينة نوح إمنا مثل أهل بييت فيكم كيقول:   اهلل

 .(0)(ومن ختلف عنها هلك ،من دخلها جنا

وخّرج العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي حديث الثقلني 

بسنده، وقد خّرجها السّيد  (8)(يف كتابه )فرائد السمطني أبي ذر  روايةب

: ملعتمر الكناني قالبن ا وعن حنش) :، ثم قال(1)املرام غايةالبحراني يف 

من  فأناها الناس من عرفين : أيمسعت أبا ذر وهو آخذ بباب الكعبة وهو يقول

إمنا : يقول  إني مسعت رسول اهلل ،ذرأبو  فأناقد عرفتم، ومن ال يعرفين 

 .(ومن ختلف عنها هلك ،دخلها جنامثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من 

حممد احلمويين الشافعي، بعد ذكره احلديث قال املؤلف: ثم قال إبراهيم بن 

قال الواحدي: روى احلاكم يف صحيحه بسنده عن املفضل احلديث ) :املتقدم

: قال (ثم ذكر قول الواحدي يف توجيه حديث السفينة وقال )املتقدم،

الواحدي: انظر كيف دعا اخللق إىل النسب إىل والئهم والسري حتت لوائهم 

وأهوال  األخطارجعل ما يف اآلخرة من خماوف  ، بضرب مثلهم بسفينة نوح

النار كالبحر الذي جل براكبه فيورده مشارع املنية، ويفيض عليه سجال البلية، 

من خماوفه، والنجاة من  سبب اخلالص (عليه وعليهم السالم)وجعل أهل بيته 

ال  كمتالفه، وكما ال يعرب البحر اهلياج، عند تالطم األمواج، إاّل بالسفينة كذل

                                                           

 .700/ص8العبقات: ج( 0)

 .46/ص8ج( 8)
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 يأمن لفح اجلحيم، وال يفوز بدار النعيم، إاّل من توىل أهل بيت الرسول

يف مواالتهم  وأكد، وحنل هلم وده ونصحه، (صلوات اهلل عليه وعليهم)

إىل  ر ميل، وخرجوا من الدنياعقيدته، فان الذين ختلفوا عن تلك السفينة آلوا ّش

نوح قرنهم بكتاب اهلل وكما ضرب مثلهم بسفينة  ،أنكال، وجحيم ذات أغالل

 .(التنزيلتعاىل فجعلهم ثاني الكتاب وشفع 

يف احلديث الثاني من الفصل  (0)وخّرج يف الصواعق احملرقة ابن حجر اهليتمي

ن مثل إقال:   أن رسول اهلل احلاكم عن أبي ذر أخرج ): الثاني، قال

 .(أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك

عن ابن عباس، وعن ابن الزبري  ،بزارلل روايةويف )أيضًا قال:  وفيه

مثل أهل بييت مثل :  قال رسول اهلل)قال: ضًا أي ذر أبي  عن ،وللحاكم

 .(سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

ي بعضها يقّو وجاء من طرق كثرية)قال:  (8)أيضًا ويف الصواعق احملرقة

ان مثل أهل  (ويف أخرى)، إمنا مثل أهل بييت (روايةويف )،بييتمثل أهل  :بعضًا

ال إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح يف قومه من ركبها أ (روايةويف ) ، بييت

من ركبها سلم ومن تركها غرق، وإن ( روايةويف )، جنا ومن ختلف عنها غرق

 (.له مثل أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر

كما يف  .مثل عرتتي كسفينة نوح من ركب فيها جنا :روايةقال املؤلف: ويف 

 .(1)يق بهامش اجلامع الصغرياكنوز احلق

                                                           

 هـ. 0112طبعة مصر لسنة  004ص( 0)

 .044ص( 8)
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 ()إحياء امليت بفضائل أهل البيت وخّرج جالل الدين السيوطي يف كتابه

السفينة حديث  ذر أبي  عن ،بسنده (0)املطبوع بهامش اإلحتاف حبب األشراف

 :بلفظني

 ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح، من ركبها جنا)قال:   النيبن : أولاأل

 (.ومن ختلف عنها غرق

عن أبي ذر أنه قال: مسعت رسول  ،أخرج الطرباني)قال:  :واللفظ الثاني

ومن ختلف عنها  ،مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح، من ركبها جنايقول:  اهلل

 .(هلك، ومثل باب حطة يف بين إسرائيل

ذر أبي  عن رافع موىل (8)ج العالمة ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمةوخّر

على عتبة باب الكعبة وأخذ حبلقة الباب وأسند ظهره إليه  ذر أبو  صعد: قال

مسعت  ،ذرأبو  فأناها الناس من عرفين فقد عرفين، ومن أنكرني : أيوقال

جنا ومن ختلف  أهل بييت مثل سفينة نوح، من ركبهايقول:   اهللرسول 

اجعلوا آل بييت منكم، يقول:   ومسعت رسول اهلل ،عنها زج يف النار

ن اجلسد ال يهتدي إاّل إمكان الرأس من اجلسد، ومكان العينني من الرأس، ف

 .(بالرأس، وال يهتدي الرأس إاّل بالعينني

 من مستدرك احلاكم عن أبي ذر (1)وخّرج علي املتقي احلنفي يف كنز العمال

إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها :  قال رسول اهلل): الق

 .(عن أبي ذر( ،)ك .جنا ومن ختلف عنها هلك

                                                           

 .842ص( 0)

 طبعة النجف األشرف. 2ص( 8)

 .806ــ  805/ص6ج( 1)
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قال رسول )قال:  مستدرك احلاكم بسنده عن أبي ذر من  (0)ضًاأيوفيه 

. ومن ختلف عنها غرق ،مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا:  اهلل

 .((عن أبي ذر  ،)ك

مثل أهل : عن أبي ذر ،، من املعجم الكبري للطرباني بسنده(8)وفيه أيضًا

عنها هلك، ومثل  ومن ختلف ،بييت فيكم، كمثل سفينة نوح، من ركب فيها جنا

 .(عن أبي ذر  ،طب. )باب حطة يف بين إسرائيل

:  قال رسول اهلل)عن أبي ذر قال:  ،جرير بسنده من ابن (1)وفيه أيضًا

هل بييت فيكم، كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها إمنا مثل أ

 .((عن أبي ذر  ،)ابن جرير (.هلك

 (استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول ذوي الشرف)وخّرج يف كتاب 

باب األمان ): للسخاوي الشافعي، حديث السفينة يف الباب السادس قال

اق السبعي عن حنش بن املعتمر إسحأبي  ببقائهم والنجاة يف اقتفائهم، عن

أهل بييت فيكم، : يقول  مسعت رسول اهلل: قال ذر أبي  الصنعاني عن

ومن ختلف عنها غرق، ومثل باب  ،نوح يف قومه، من ركبها جنامثل سفينة 

: أخرجه احلاكم من وجهني عن أبي إسحاق هذا (ثم قال، )حطة لبين إسرائيل

وذكره  ،مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوحإاّل إن لفظ أحدهما، ولفظ اآلخر: 

 (.وكذا هو عند أبي يعلى يف مسنده ،إىل آخره ومثل باب حطةدون قوله: 

 ،والصغري من طريق األعمش خرج الطرباني يف معجمه األوسطأ: و(قال)

                                                           

 .806/ص6ج( 0)

 املصدر السابق.( 8)

 املصدر السابق.( 1)
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ن عبد اهلل بن عبد القدوس تفرد به عن األعمش، إوقال: إسحاق أبي  عن

ريق احلسن بن عمرو الفقيمي عن أبي إسحاق ومن ورواه يف األوسط أيضًا من ط

عن حنش قال: وأخرجه أبو يعلى أيضًا من حديث أبي  ،طريق مساك بن حرب

إن مثل أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح، من بلفظ:  الطفيل عن أبي ذر 

 .ومن ختلف عنها غرق، وإن مثل أهل بييت مثل باب حطة ،ركب فيها جنا

  .(0)(سعيد بن املسيب عن أبي ذر حنوهوأخرج البزار من طريق 

بسنده حديث  (جواهر العقدين) وخّرج السمهودي الشافعي يف كتابه 

نهم كسفينة أو ،أمان األمة  نهمأالذكر اخلامس ذكر )السفينة، وقال: 

: روي عن أبي إسحاق (قال، )ومن ختلف عنها غرق ،، من ركبها جنانوح

أنه قال: مسعت  اني عن أبي ذر عن حنش عن املعتمر الصنع ،السبيعي

مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح يف قومه من ركبها يقول:   رسول اهلل

، أخرجه احلاكم من ومن ختلف عنها غرق، ومثل باب حطة لبين إسرائيل ،جنا

مثل أهل بييت فيكم وجهني عن أبي إسحاق، هذا لفظ أحدهما، ولفظ اآلخر: 

، وكذا هو عند (ومثل باب حطة إىل آخره)وله ، وذكره دون قمثل سفينة نوح

أخرجه الطرباني يف الصغري واألوسط، ورواه  (:وفيه قال) أبي يعلى يف مسنده.

 يف األوسط أيضًا، من طريق احلسن بن عمرو الفقيمي.

وخّرجه أبو نعيم عن أبي إسحاق من طريق السماك بن حرب عن حنش، 

إن أهل بييت فيكم فيل عن أبي ذر بلفظ: وأخرجه أبو يعلى أيضًا من حديث أبي الط

عن أبي ذر حنوه، وكذا  ،، وأخرجه البزار، من طريق سعيد بن املسيبمثل باب حطة

 .(ومن قاتلنا آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال)أخرجه ابن املغازلي، وزاد يف آخره 
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يف كتابه  وخّرج العالمة أمحد بن الفضل حديث السفينة عن أبي ذر 

قال: مسعت رسول  عن أبي ذر )وقال:  (لة امليل يف عد مناقب اآللوسي)

 ،مثل أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح يف قومه، من ركبها جنايقول:   اهلل

 أخرجه احلاكم.. حطة بين إسرائيل )باب( ومن ختلف عنها غرق، ومثل

إن مثل أهل : وخّرج أبو يعلى عن أبي الطفيل عن أبي ذر، ولفظه: (قال)

ن مثل إومن ختلف عنها غرق، و ،بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركب فيها جنا

: وأخرج أبو احلسن املغازلي عنه وزاد (قال) .أهل بييت فيكم مثل باب حطة

 .((ومن قاتلنا آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال):فيه

من )وسيلة النجاة(  وخّرج العالمة مولوي حممد مبني حديث السفينة يف كتابه

أخرج أمحد يف مسنده، وابن جرير )وقال:  األثباتأعاظم العلماء وأكابر 

: واحلاكم يف مستدركه، عن أبي ذر الغفاري أنه قال ــ وهو آخذ بباب الكعبة ــ

ن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها إال أيقول:   مسعت النيب

 .(0)وهذا أيضًا يف املشكاة .(جنا ومن ختلف عنها هلك

أخرج )وقال:  (8)(ذخائر العقبى)وخّرج العالمة حمب الدين الطربي يف 

مثل أهل : (أنه قال)  احلاكم يف مستدركه من حديث أبي ذر الغفاري عنه

 .(رقغبييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها 

رة إىل اإلشا )رسالة حتقيق وخّرج العالمة الشيخ عبد احلق الدهلوي يف كتابه

أخرج احلاكم يف )وقال:  ،عن أبي ذر ،تعميم البشارة( حديث السفينة بسنده

                                                           

 .740/ص8العبقات: ج( 0)

 .81ص( 8)
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إن مثل :  أنه قال: قال رسول اهلل ،عن أبي ذر ،وابن جرير ،املستدرك

 .(ومن ختلف عنها هلك ،أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح، من ركبها جنا

صائص اخل وخّرج العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه

واحلاكم  ،والبزار يف مسنده(، يف مسنده)أخرج أبو يعلى )، وقال: (0)الكربى

إن مثل يقول:   أنه قال: مسعت رسول اهلل عن أبي ذر  (يف املستدرك)

 أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق،

اب جنم طلع جنم مثل النجوم كلما غ ــ أهل بيته  خياطب النيبــ  ومثلكم

 .(ةإىل يوم القيام

       مناقب)يف كتابه  صاحل الكشفي احلنفي، وخّرج العالمة السّيد حممد

أمحد بن  (من مسند)، بسنده (كوكب دري)كما يظهر من ترمجته ( ياملرتضو

 آيةهد)، وكتاب (شرف النبوة))مشكاة املصابيح( للبغوي، وكتاب  ومن ،حنبل

ال إن مثل أهل أ:  قال النيب رسول اهلل)قال:  ، عن أبي ذر (السعداء

 .(بييت فيكم، مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك

 حديثًا آخر، عن أبي ذر( منقبة املطهرين)وخّرج احلافظ أبو نعيم يف كتابه 

مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح، من :  قال: قال رسول اهلل) :وهذا نصه

ف عنها غرق، ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأمنا قاتل مع ركبها جنا ومن ختل

  .(8)(الدجال

 (1)(ينابيع املودة)يف احلسيين  وخرج العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي

                                                           

 طبعة حيدر آباد. 866/ص0ج( 0)
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 ـــ: الكعبة وهو آخذ بباب ـــ أنه قال ذر أبي  عن ،حديث السفينة بسندهيف 

ل سفينة نوح، من مثل أهل بييت فيكم، مث :()يقول  رسول اهلل مسعت)

 .(رواه أمحد(: وقال)من مشكاة املصابيح . ركبها جنا، ومن ختلف عنها هلك

أبي  بسنده عن (0)(وخّرج العالمة الشيخ سليمان احلنفي يف )ينابيع املودة

 : قال رسول اهلل): ــ آخذ بباب الكعبةوهو  ــ (أنه قال)ذر أبي  عن ،الطفيل

ة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك، إن مثل أهل بييت فيكم، مثل سفين

 .ن مثل أهل بييت فيكم، مثل باب حطة يف بين إسرائيل، من دخله غفر لهإو

يف املعجم األوسط واملعجم  أي ــ أخرجه الطرباني يف األوسط والصغري

 وأمحد بن حنبل، وخّرجه البزار، وابن املغازلي ،، وخّرجه أبو يعلىــالصغري

عن أبي  ،، وعن سعيد بن املسيبعن أبي ذر  ،املعتمر عن ابن ،الشافعي

 .(ذر

)مفتاح النجا( بطرق عديدة،  وخّرج العالمة مريزا حممد البدخشي يف كتابه

أخرج اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل )حديث السفينة وقال: 

الطربي جرير  مام أبو جعفر حممد بنالشيباني املروزي البغدادي يف مسنده، واإل

وهو آخذ  ــ أنه قال عن أبي ذر  ،)تهذيب اآلثار(، واحلاكم يف املستدرك يف

ال إن مثل أهل بييت فيكم، مثل أيقول:   : مسعت النيبــ بباب الكعبة

 وعند الطرباني يف الكبري، عنه ،سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك

ينة نوح يف قوم نوح، من مثل أهل بييت فيكم، كمثل سفعن أبي ذر(:  أي)

  .(8)(ركب فيها جنا، ومن ختلف عنها هلك، ومثل باب حطة يف بين إسرائيل

                                                           

 صدر السابق.امل( 0)
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والطرباني يف ، رواه البزار)وقال:  (0)(وخّرجه اهليتمي يف )جممع الزوائد

 .((الكبري والوسيط والصغري)معامجه الثالثة 

حنبل يف أمحد بن  خّرجه)وقال: (8) (وخّرج حديث أبي ذر يف )املرقاة

 (مسنده
 

  أبي ذر روايةبمصادر حديث السفينة 

 ي:ة والذي أخرجنا منه احلديث ما يلوهي كثري

 نعيم األصبهاني.أبي  بن عبد اهلل محدأل ،منقبة املطهرينــ  0

 تفسري الواحدي.ــ   8

 للحاكم النيسابوري الشافعي. ،مستدرك الصحيحنيــ  1

 البن قتيبة. ،املعارفــ  4

 إلبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي. ،ئد السمطنيفراــ  5

 يعلى.أبي  مسندــ  6

 البن حجر اهليتمي الشافعي. ،الصواعق احملرقةــ  7

 للسيوطي الشافعي. ،إحياء امليت بفضائل أهل البيتــ  2

 البن الصباغ املالكي. ،الفصول املهمةــ  1

 لعلي املتقي اهلندي احلنفي. ،كنز العمال ــ 01

 حملمد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرفــ  00

 لنور الدين السمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  08

                                                           

 .062/ص1ج( 0)

 .601/ص5ج( 8)
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 للطرباني الشافعي. ،املعجم الكبري والوسيط والصغريــ  01

 بن الفضل بن حممد باكثري املكي. محدأل ،وسيلة امليلــ  04

 .منيأللموىل حممد  ،وسيلة النجاةــ  05

 حملب الدين الطربي الشافعي. ،ذخائر العقبىــ  06

 ضًا.أيحملب الدين الطربي الشافعي  ،الرياض النضرةــ  07

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،الكربى اخلصائصــ  02

 صاحل الكشفي احلنفي. للسيد حممد ،املناقب املرتضويةــ  01

 احلنفي.للشيخ سليمان القندوزي  ،ينابيع املودةــ  81

 للبدخشي. ،مفتاح النجا يف مناقب آل العباــ  80

 بكر اهليتمي الشافعي.أبي  لنور الدين علي بن ،جممع الزوائدــ  88

 املرقاة شرح املشكاة.ــ  81 
 

 أبي سعيد اخلدري روايةبحديث السفينة 

 (مجاعة من علماء السنة خّرجه)

السفينة يف املعجم  سليمان بن أمحد الطرباني، فإنه خّرج حديث :منهم

حدثنا حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكالبي أبو عليل )وقال:  ،الصغري

حدثنا أبي، حدثنا عبد الرمحن بن أبي محاد املقري، عن أبي سلمة  ،الكويف

  : مسعت رسول اهلل(قال) ،عن أبي سعيد اخلدري ،عن عطية ،الصائغ

سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها  إمنا مثل أهل بييت فيكم، كمثليقول: 

  .(0) (غرق، وإمنا أهل بييت فيكم، مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له
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عن أبي  ،فإنه خّرج حديث السفينة بسنده ،أبو نعيم األصبهاني :ومنهم

قال أبو سعيد اخلدري: )وقال:  ،)منقبة املطهرين( يف كتابه ،سعيد اخلدري

إمنا مثل أهل بييت فيكم، كمثل سفينة نوح، من يقول:   اهللمسعت رسول 

يف بين  ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق، إمنا مثل أهل بييت مثل باب حطة

 .(0) (إسرائيل، من دخله غفر له

 العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي، فإنه خّرج :ومنهم

يساوي لفظ  ولفظه (8) (رائد السمطنياحلديث املتقدم بسنده املتصل يف كتابه )ف

بسند  (1)(املرام غاية) يف السّيد البحراني أبي نعيم األصفهاني، وقد خّرجه

 متصل.

)إحياء  جالل الدين السيوطي الشافعي فإنه خّرج حديث السفينة يف :ومنهم

أخرج  :احلديث السابع والعشرون)وقال:  (4)(امليت املطبوع بهامش اإلحتاف

: مسعت رسول (أنه قال) ،عن أبي سعيد اخلدري ، األوسطالطرباني يف

إمنا مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف يقول:  اهلل

عنها غرق، وإمنا مثل أهل بييت فيكم، كمثل باب حطة بين إسرائيل من دخله 

 .(غفر له

ارتقاء )استجالب  فإنه خّرج يف كتابه ،العالمة السخاوي الشافعي :ومنهم

يقول:   مسعت النيب)عن أبي سعيد اخلدري، أنه قال:  ،الغرف( بسنده

                                                           

 .701/ص8العبقات: ج( 0)
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إمنا مثل أهل بييت فيكم، 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

  .(0) (ذه الطرق يقوي بعضاوبعض ه (:قال. )رواه الطرباني يف الصغري واألوسط

 (األساسبـ)خّرج جالل الدين السيوطي احلديث يف كتابه اآلخر املسمى  وقد

مسعت ): (أنه قال)عن أبي ذر  ،وقال: خّرج ابن مردويه من حديث ابن عباس

ال إن مثل أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح، من ركبها جنا أيقول:   النيب

(.  نا يف آخر الزمان كان كمن قاتل مع الدجالومن ختلف عنها غرق، ومن قاتل

وأبو يعلى يف مسنديهما، والطرباني يف األوسط، واحلاكم يف  ،رواه البزار

  .(8) (وصححه (،املستدرك)

أبي  روايةبالعالمة السمهودي الشافعي، فإنه خّرج حديث السفينة  :ومنهم

تقدم سواء يف املنت ولفظه لفظ السخاوي الشافعي امل (جواهر العقدين) سعيد يف

  .(1)واملصدر

العالمة الشيخ أمحد بن الفضل املكي، فإنه خّرج حديث السفينة  :ومنهم

عن أبي سعيد اخلدري )وقال:  (وسيلة امليل)أبي سعيد اخلدري يف كتابه  روايةب

إمنا مثل أهل بييت فيكم، كمثل سفينة يقول:   أنه قال: مسعت رسول اهلل

باب  (مثل)ن ختلف عنها غرق، وإمنا مثل أهل بييت فيكم نوح، من ركبها جنا وم

)أي  رواه الطرباني يف األوسط والصغري. حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له

 .(املعجم األوسط واملعجم الصغري(
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وعن أبي سعيد اخلدري قال: ): قال (0)(جممع الزوائد)اهليتمي يف  :ومنهم

 فيكم، كسفينة نوح، من ركبها جنا، إمنا مثل أهل بييتيقول:   مسعت النيب

ومن ختلف عنها غرق، وإمنا مثل أهل بييت فيكم، مثل باب حطة يف بين إسرائيل 

 .(رواه الطرباني يف الصغري واألوسط (:قال. )من دخله غفر له
 

 أبي سعيد اخلدري روايةبمصادر حديث السفينة 

  :وهي كثرية والذي أخرجنا منه احلديث ما يلي

 الطرباني الشافعي. أمحدلسليمان بن  ،عجم الصغرياملــ  0

 نعيم األصبهاني.أبي  بن عبد اهلل محدأل ،منقبة املطهرين ــ  8

 إلبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي. ،فرائد السمطني ــ  1

 حملمد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي. ،استجالب ارتقاء الغرف ــ  4

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،البيتامليت بفضائل أهل  إحياء ــ  5

 ضًا.أيجلالل الدين السيوطي الشافعي  ،رسالة األساس ــ  6

 لنور الدين السمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  7

 بن الفضل بن حممد باكثري املكي. محدأل ،وسيلة امليل ــ  2

 للهيتمي نور الدين علي الشافعي. ،جممع الزوائد ــ  1
 

 أنس بن مالك روايةبفينة حديث الس

 خّرجه علماء السنة يف كتبهم

يف ترمجة علي بن حممد بن  (8)(تاريخ بغداد) يف اخلطيب البغدادي :منهم
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 .01/ص08ج( 8)



 حديث السفينة  

 

331 

إمنا :  قال رسول اهلل)قال:  ،شداد، فإنه خّرج بسنده عن أنس بن مالك

 .(مثلي ومثل أهل بييت كسفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

 

 عبداهلل بن الزبري روايةبفينة حديث الس

 خّرجه مجاعة من علماء السنة

)استجالب  العالمة السخاوي الشافعي، فقد خّرج احلديث يف كتابه: منهم

مثل أهل بييت ): قال  أن النيب،ارتقاء الغرف( بسنده عن عبد اهلل بن الزبري 

  .(0)(رواه البزار .مثل سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تركها غرق

جالل الدين السيوطي الشافعي، فإنه خّرج حديث السفينة يف كتبه  :ومنهم

 .بطرق عديدة

بن الزبري، أن عن عبد اهلل  ،بسنده (رسالة األساس)ما خّرجه يف كتابه  :منها

 .ومن تركها غرق مثل أهل بييت مثل سفينة نوح، من ركبها جنا)قال:   النيب

إحياء امليت املطبوع )يث يف كتابه اآلخر وخّرج احلد .(8)(رواه البزار يف مسنده

 ولفظه يساوي لفظه.( 1)(بهامش اإلحتاف

 )جواهر العالمة السمهودي الشافعي فإنه خّرج احلديث يف كتابه :ومنهم

مثل  مثل أهل بييت)قال:   أن النيب ،العقدين( بسنده عن عبد اهلل بن الزبري

 .(4) ر(البزارواه . سفينة نوح، من ركبها جنا ومن تركها غرق
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بن الفضل املكي، فقد خّرج حديث السفينة يف كتابه  أمحدالعالمة  :ومنهم

مثل  : قال رسول اهلل)الزبري، قال: بسنده عن عبد اهلل بن  (وسيلة امليل)

  .(0)(خّرجه البزار .أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق

مفتاح )قد خّرج احلديث يف كتابه العالمة مريزا حممد البدخشي، ف :ومنهم

 .بطرق عديدة (النجا يف مناقب آل العبا

أخرج احلافظ أبو بكر )وقال:  ،ما رواه بسنده عن عبد اهلل بن الزبري :منها

عن عبد اهلل بن الزبري، وعن  ،البصري (البزار)أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق 

مثل أهل بييت :  قالوا: قال رسول اهلل وأبي ذر  ،عبد اهلل بن عباس

 . (8) (فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

العالمة مريزا حممد بن معتمد خان، فإنه خّرج حديث السفينة يف  :ومنهم

وهو كتاب التزم مؤلفه أن ال خيّرج فيه إاّل األحاديث ـــ )نزل األبرار(  كتابه

يدة عن أبي ذر، وعبد اهلل بن وقد خّرج فيه احلديث بطرق عد ـــ الصحيحة

يقول:   مسعت النيب)بهذا اللفظ قال: ،وعن عبد اهلل بن الزبري ،العباس

 .ال إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلكأ

  .(1)( ــ (هلك)بدل  (غرق)أخرى  روايةويف ــ 

ّرج حديث السفينة يف العالمة الشيخ عبد احلق الدهلوي، فإنه خ :ومنهم

، وابن جرير ،خّرج احلاكم يف املستدرك)حتقيق اإلشارة( وقال:  رسالة)كتابه 

إن قال:   نهأوابن الزبري  ،عن ابن عباس ،البزار روايةعن أبي ذر، ويف 
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ويف ــ  مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك

 .(0)( ــ (هلك)بدل  (قغر)  ابن الزبري عنه رواية

يف  فإنه خّرج احلديث ،العالمة حممد بن حممد بن سليمان املغربي :ومنهم

  نه رفعه إىل النيب)إ)مجع الفوائد( بسنده عن عبد اهلل الزبري قال:  كتابه

 .للبزار. مثل أهل بييت مثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن تركها غرقنه قال: إو

منا مثل أهل بييت فيكم، مثل باب حطة يف بين إسرائيل وإويف األوسط:  (:قال)

  .(8) (من دخله غفر له

 فقد خّرج حديث السفينة يف كتابه ،صدر العامل العالمة حممد :ومنهم

قال:   ن النيبأ ،منهم عبد اهلل بن الزبري ،)معارج العلى( بسنده عن مجاعة

ومن ختلف عنها إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جنا )

  .(1)(هلك

يف  )السراج املنري العالمة العزيزي، فإنه خّرج احلديث يف كتابه :ومنهم

مثل ( ــ فيكم) روايةزاد يف ــ  مثل أهل بييت)وقال:  ،شرح اجلامع الصغري(

قال  .من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرقــ يف قومه( ) روايةويف  ــ  سفينة نوح

ع من العلماء إىل أن قطب األولياء يف كل زمان ال املناوي: وهلذا ذهب مج

 ،عن ابن عباس ،أخرجه البزار .( )أي من أهل البيت يكون إال منهم

  .(4)(وعن ابن الزبري

                                                           

 .718/ص8العبقات: ج( 0)

 .714/ص8العبقات: ج( 8)

 .716/ص8العبقات: ج( 1)

 .741/ص8العبقات: ج( 4)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

334 

 

 عبد اهلل بن الزبري روايةبمصادر حديث السفينة 

 : وهي كثرية والذي أخرجنا منه احلديث ما يلي

 بد الرمحن السخاوي الشافعي.حملمد بن ع ،استجالب ارتقاء الغرفــ  0

 جلالل الدين السيوطي الشافعي. ،رسالة األساس ــ  8

 لنور الدين السمهودي الشافعي. ،جواهر العقدينــ  1

 للمريزا حممد البدخشي. ،مفتاح النجا يف مناقب آل العبا ــ  4

 ضًا.أي ملريزا حممد خان البدخشي ،نزل األبرارــ  5

 للعالمة الدهلوي عبد احلق. ،رةرسالة حتقيق اإلشا ــ  6

 حملمد بن حممد بن سليمان املغربي. ،مجع الفوائدــ   7

 صدر العامل. للعالمة حممد ،معارج العلىــ   2

 للعزيزي الشافعي. ،السراج املنري يف شرح اجلامع الصغريــ   1

 للعالمة جالل الدين السيوطي الشافعي. ،امليت بفضائل أهل البيت إحياءــ  01

 ،أمري املؤمنني روايةبيف حديث السفينة  تقّدمال خيفى أن ما : قال املؤلف

 روايةبأبي سعيد اخلدري، أو  روايةبأبي ذر، أو  روايةبأو  ابن عباس، روايةبأو 

إن مثل هل بييت فيكم، مثل باب حطة قال:   عبد اهلل الزبري، من أن النيب

يف حق  ذا احلديث بلفظ خاصفقد روي ه ،يف بين إسرائيل من دخله غفر له

 :ألفاظهم ، وهذه نصوص أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 فراداألالدارقطين يف  أخرج :14احلديث ): (0)قال( الصواعق احملرقة)يف 

                                                           

 .77ص( 0)
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علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا، قال:   أن النيب ،عن ابن عباس

 .(ومن خرج منه كان كافرا

علي باب حطة ) :(0)طبوع بهامش مسند أمحدامل (منتخب كنز العمال)ويف 

يف  الدارقطين :( أيقط. )من دخل منه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا

 .(عن ابن عباس األفراد

باب  علي بن ابي طالب)وهذا لفظه:  (8)(كنز العمال)وخّرجه علي املتقي يف 

عن  فراداإليف  (قط) .حطة من دخل منه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا

 .(ابن عباس

 صاحل الكشفي احلنفي للعالمة الشيخ حممد( 1)(املناقب املرتضوية)ويف  

 خّرج ما أخرجه ابن حجر يف الصواعق احملرقة، ولفظه يساوي لفظه.

خّرجه ابن حجر يف الصواعق ): (4)وقالــ  باألردوــ وخّرجه مرتجم املناقب 

ن ااب حطة من دخل فيه كعلي ب:  والدار قطين وهذا نصه: قال النيب

 .(مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا

وعن )للشيخ عبيد اهلل اآلمر تسري احلنفي، قال: ( 5)(أرجح املطالب)ويف 

علي باب حطة من دخله كان مؤمنا، ومن خرج قال:   ابن عباس ان النيب

 .(أخرجه الدارقطين. منه كان كافرا

                                                           

 .81/ص5ج( 0)

 .051/ص6ج( 8)

 .27ص( 1)

 .018ص( 4)

 .17ص( 5)
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احلديث  د درويش احلوت، خّرجللعالمة الشيخ حمم (0)(أسنى املطالب)ويف 

 بسنده عن ابن عباس، ولفظه يساوي لفظ ابن حجر يف الصواعق.

خّرج احلديث بألفاظ  ،احلنفي للشيخ سليمان القندوزي (8)(املودة يعيناب) ويف

 وطرق خمتلفة.، عديدة

ابن  خّرج حديث ،( للعالمة البدخشيمفتاح النجا يف مناقب آل العبا) ويف

 فراد.: أخرجه الدارقطين يف األواعق احملرقة، وقالعباس كما يف الص

ابن عباس، ولفظه  خّرج حديث، للعالمة النبهاني (1)(الفتح الكبري)ويف 

 يساوي لفظ ابن حجر يف الصواعق.

احلديث  ر األمة، وقد روىْبقال املؤلف: هذا بعض ما روي عن ابن عباس َح

عبد اهلل  روايةوغريهما، وأما  ،عودعبد اهلل بن مس روايةعبد اهلل بن عمر، و روايةب

)مفتاح النجا  بن عمر فقد خّرجها العالمة املريزا حممد بن رستم خان البدخشي، يف

عن  ،( عن ابن عمراألخبار)فردوس  الديلمي يف أخرج)قال: يف مناقب آل العبا( 

باب حطة، فمن دخل فيه كان مؤمنا، ومن  بي طالبأعلي بن أنه قال:   النيب

 (.نه كان كافراخرج م

عبد اهلل بن مسعود فقد خّرجها العالمة الشيخ سليمان القندوزي  رواية وأما

قال : قال ،اهلل بن مسعود وعن عبد) :بسنده قال(4)(ينابيع املودة)احلنفي يف 

باب الدين، من دخل فيه كان مؤمنا، ومن  علي بن ابي طالب:  رسول اهلل

 .ــ( الديلمي أيــ  دوسصاحب الفر رواه. خرج عنه كان كافرا

                                                           

 .016ص( 0)

 .825ص ،824ص ،842ص ،025ص( 8)

 .848/ص8ج( 1)

 .816ص( 4)
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من العالمة  تقّدمفقد  وإالمبعناه،  خّرج احلديث لعل القندوزي: قال املؤلف

خّرجه بلفظ غري لفظ ابن مسعود، وعلى كل بالتأمل يف  البدخشي أن الديلمي

لفظ حديث ابن مسعود ينكشف املعنى املقصود من احلديث، وهو أن أمري 

 اختذ دينه من باب علم النيب كان مؤمنًا املؤمنني باب علم رسول اهلل، فمن

 ، فاإلمامية رسول اهلل بنص ناجيا، ومن مل يدخل باب حطة كان كافرًا

 ومن بنيه املعصومني بي طالبأعلي بن خذوا دينهم من أمري املؤمنني أالذين 

وحديث  ،وحديث الثقلني، ر ناجون غري هالكني، وهذا احلديثاألحد عش

والعرتة من أهل بيت  ،بالكتابواحدا، وهو أن التمسك  تفيد معنًى ،السفينة

 اهللكات يف الدنيا واآلخرة. مجيع وعليهم، موجب للنجاة من  النيب

قال املؤلف: إليك أمساء بعض العلماء من أهل السنة، الذين أخرجوا 

حديث السفينة يف كتبهم كما يظهر ذلك باملراجعة إىل اجلزء الثاني من عبقات 

 ،ة نذكر أمساءهموغريه، وهم مجاع ()للسيد مري حامد حسني  (0)األنوار

تهم له، ياواسم الكتاب الذي أخرجوا فيه حديث السفينة برو ،وتواريخ وفياتهم

 : منهم ،ومفسرًا، ومؤرخًا ،وحمدثًا ،وهم يزيدون على التسعني عاملًا

هـ(: 814سنةت: ) رئيس مذهب الشافعية ،حممد بن إدريس الشافعي

 . فرائد السمطنياحلديث يف مويين الشافعي عنهاحل أخرج

 أخرجهـ(: 840سنةت: ) رئيس مذهب احلنابلة ،بن حنبل الشيباني أمحدو

 .احلديث عنه يف مشكاة املصابيح، وابن حجر يف الصواعق احملرقة

 أخرجهـ(: 860سنةت: ) مؤلف الصحيح ،ومسلم بن احلجاج القشريي

 .رقةعنه احلديث ابن حجر يف الصواعق احمل

                                                           

 .712و  716ص( 0)
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خّرج هـ(: 876سنةت: ) وأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 .(عيون األخبار)ويف كتابه اآلخر  (،املعارف)يف كتابه  احلديث

سنة  :ت) صاحب املسند، بن عمر بن عبد اخلالق البزار أمحدوأبو بكر 

 .وعبد اهلل بن الزبري ،عن ابن عباس ،يف مسنده خّرج احلديثهـ(: 818

سنة ت: ) صاحب املسند، بن علي التميمي املوصلي أمحدوأبو يعلى 

 .ذكره تقّدميف مسنده وخرجنا عنه احلديث وعمن  خّرج احلديثهـ(: 117

 سنةت: ) والتاريخ ،صاحب التفسري، الطربي بن جريرجعفر حممد  وأبو

 .وخّرجنا عنه احلديث (تهذيب اآلثار)يف كتابه  خّرج احلديثهـ(: 101

سنة ت: ) (األوراق)صاحب كتاب ، ر حممد بن حييى الصوليوأبو بك

 .(األوراق)يف كتابه  ّرج احلديثهـ(: خ115

 خّرج احلديثهـ(: 156سنة ت: ) وأبو الفرج علي بن احلسني األصفهاني

 .(مرج البحرين)يف كتابه 

ت: ) صاحب املعاجم الثالثة، وأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباني

 احلديث يف املعجم الوسيط والصغري، وخرجنا عنهما احلديث.خّرج هـ(: 161سنة

 خّرج احلديثفقد هـ(: 175سنةت: ) وأبو الليث نصر بن حممد السمرقندي

 (.والتني)عند تفسري سورة ( اجملالس)يف كتابه 

خّرج هـ(: 415سنةت: ) وأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري

 .ني، وأخرجنا عنه احلديث بألفاظ خمتلفةيف املستدرك للصحيح احلديث

هـ(: 417سنةت: ) وأبو سعد عبد امللك بن حممد النيسابوري اخلركوشي

 . وأخرجنا عنه احلديث (شرف النبوة) يف خّرج احلديث
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 .هـ(401سنة ت: ) بن موسى بن مردويه األصبهاني أمحدوأبو بكر 

خّرج حديثه  هـ(:487سنةت: ) بن إبراهيم الثعليب أمحدوأبو إسحاق 

 .وأخرجنا عنه حديثه (كنوز احلقائق)املناوي يف 

 ّرج احلديثهـ(: خ411سنةت: ) وأبو منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب

 .(مثار القلوب يف املضاف واملنسوب)يف كتابه 

 خرج احلديثأهـ(: 411سنةت: ) بن عبد اهلل األصبهاني أمحدوأبو نعيم 

 أخرجنا عنه احلديث بألفاظ خمتلفة.و (منقبة املطهرين)يف كتابه 

 ت: سنة) القرطيب (ابن عبد الربـ)وأبو عمر يوسف بن عبد اهلل املعروف ب

نباه على إلا)أخّرج احلديث يف تفسريه وأخرجنا حديثه من كتابه هـ(: 461

 قبائل الرواة(.

هـ(: 461ت: سنة ) (اخلطيب البغداديـ)وأبو بكر أمحد بن ثابت املعروف ب

 ديث يف تارخيه الكبري وأخرجناه عنه.خّرج احل

 هـ(.462ت: سنة ) وأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن متويه الواحدي

( )ت: ابن املغازليــ)وأبو احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلالبي املعروف ب

  هـ(: أخرج احلديث يف )املناقب( بألفاظ خمتلفة وأخرجنا أحاديثه. 421سنة 

يف  خرج احلديثأ هـ(:421ت: سنة) بن حممد السمعاني وأبو املظفر منصور

 وأخرجنا حديثه. (الصحابةفضائل )كتابه 

خّرج : صاحب السرية( املالــ )املعروف ب ،وعمر بن حممد بن خضر املوصلي

 ذخائر العقبى(.)وخّرجه عنه يف  (وسيلة املتعبدين)احلديث يف كتابه 

خّرج احلديث : تاب السنةصاحب ك وأبو احلسني حممد بن حامد بن السري

 وخّرجنا حديثه. (السنة)يف كتابه 
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 (زين الفتى)يف  خّرج احلديث: بن حممد بن علي العاصمي أمحدوأبو حممد 

 .بطرق متعددة وأخرجنا أحاديثه

يف  خّرج احلديثفقد : الفوارس الرازيأبي  وأبو عبد اهلل حممد بن مسلم بن

 .(األربعني)كتابه 

ادات مبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم اجلزري ابن السعأبو  وجمد الدين

 زخخ(.)يف مادة  (اللغة ييةنه)فقد خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 616سنةت: )األثري 

وفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التميمي البكري 

فاتيح م)يف  خّرج احلديث انههـ(: ف616سنةت: ) (الفخر الرازيــ )املعروف ب

 .املودة آيةعند تفسريه  (الغيب

هـ(: 658سنةت: ) النصييب الشافعي وأبو سامل حممد بن طلحة القرشي

 (.مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول)يف  خّرج احلديثفقد 

  ت: سنة) لي احلنفي سبط ابن اجلوزيغومشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزا

 (.األئمة واصتذكرة خ)يف كتابه  خّرج احلديثهـ(: 654

سنة ت: ) الكنجي الشافعي وأبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن حممد

 .وأخرجنا حديثه (الطالب كفاية)بألفاظ خمتلفة يف  خّرج احلديثهـ(: 652

 سنةت: ) بن عبد اهلل الطربي املكي الشافعي أمحدالعباس أبو  وحمب الدين

 . هوخّرجنا حديث (ذخائر العقبى)يف  خّرج احلديثهـ(: 614

 .هـ(700سنةت: )الفضل حممد بن مكرم األنصاري أبو  ومجال الدين

 سنةت: ) اجملامع إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعيأبو  وصدر الدين

 .وخرجنا عنه حديثه (فرائد السمطني)فقد خّرج األحاديث يف كتابه هـ(: 788
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 ت: سنة) وشهاب الدين حممود بن سليمان بن فهد بن حممود احلليب

 صبح األعشى.)وهو بتمامه مذكور يف  (تقليدي)خّرج احلديث يف كتابه هـ(: 785

، (النظام األعرج)ـونظام الدين احلسن بن حممد ابن النيسابوري املعروف ب

 يب القرآن(.اتفسري غر)خّرج احلديث يف كتابه :هـ782إىل سنة  وكان حيًا

صاحب املشكاة  ربيزي،وولي الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب الت

 مشكاة املصابيح(.)خّرج احلديث يف كتابه هـ: 741إىل سنة وكان حيًا

يف  خّرج احلديث(: هـ741ت:سنة)وحسن بن حممد الطييب شارح املشكاة 

 (.الكاشف شرح مشكاة املصابيح)كتابه 

 ت: سنة) ومجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن الزرندي املدني األنصاري

 (.نظم درر السمطني)يف كتابه  خّرج احلديثد قهـ(: ف751

 ت: سنة)صاحب كتاب مودة القربى  والسيد علي بن شهاب الدين اهلمداني،

  خّرج أحاديث عديدة من حديث السفينة يف مودة القربى.هـ(: 726

خّرج هـ(: 217سنةت: ) بكر بن سليمان اهليتميأبي  ونور الدين علي بن

 (.جممع الزوائد)نة يف كتابه أحاديث عديدة من حديث السفي

 خّرج حديثهـ(: 206سنة  ت:)والسيد الشريف علي بن حممد اجلرجاني 

 .ذر أبي  عن (حاشية املشكاة)السفينة يف كتابه 

فقد خّرج هـ(: 280سنةت: )بن علي القلقشندي  أمحدوأبو العباس 

 .يف موردين (صبح األعشى) السفينة يف كتابه حديث

( بارسال خواجه)ـحممود احلافظي البخاري املعروف بوحممد بن حممد بن 

 (.فصل اخلطاب)خّرج حديث السفينة يف كتابه هـ(: 288سنةت: )
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خّرج هـ(: 217سنةت:) (ابن احلجة)ـوأبو بكر علي احلموي املعروف ب

وخّرج هذا العهد  من طرف اخلليفة املستعني ملظفر شاه، ُهَبَتَك يف عهٍد احلديث

 .راجع، بتمامه (األعشى صبح)القلقشندي يف 

ت: )الدولت آبادي  وملك العلماء شهاب الدين بن مشس الدين الزاولي

 .يف اجللوة الثانية (السعداء يةاهد)يف كتابه  خّرج احلديثفقد هـ(: 241سنة

هـ(: 255سنةت: )ونور الدين علي حممد املعروف بابن الصباغ املالكي 

 .يف أول الكتاب (الفصول املهمة)يف كتابه  خّرج احلديث

: 211سنةإىل  امليبدي وكان حيًا وكمال الدين حسني بن معني الدين اليزدي

 . يف شرحه لديوان األمري (الفواتح)يف  خّرج احلديثفقد 

فإنه : 217سنة إىل  واختيار الدين بن غياث الدين اهلروي الذي كان حيًا

 .عةيف الكلمة الراب (أساس االقتباس)يف كتابه  خّرج احلديث

نزهة )يف كتاب  خّرج احلديثفإنه : وعبد الرمحن بن عبد السالم الصفوري

 . عند ذكره مناقب سيدة النساء فاطمة (اجملالس

مناظر ) فإنه أخرج حديث السفينة يف كتابه: وحممود بن أمحد الكيالني

 االنشاء(.

ت: )اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي أبو  ومشس الدين

استجالب ارتقاء الغرف )بطرق عديدة يف كتابه  خّرج احلديثـ(: ه118سنة

 (.حبب أقرباء الرسول ذوي الشرف

يف كتابه  خّرج احلديثفقد هـ(: 101سنةت: ) وحسني بن علي الكاشفي

 .(يف النثر والنظم الرسالة العلية يف األحاديث النبوية)

 سنة ت:)بكر السيوطي الشافعي أبي  وجالل الدين عبد الرمحن بن
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ويف ( اخلصائص)يف  :املتعددةبطرق عديدة يف كتبه  خّرج احلديثفإنه هـ(: 100

وقد  (رسالة األساس)ويف  األفضال( ييةنه)ويف  (إحياء امليت)ويف  (الدر املنثور)

  أخرجنا بعض أحاديثه.

 يف ج احلديثأخرهـ(: 100سنةت:) ونور الدين علي بن عبد اهلل السمهودي

 .رق عديدة أخرجنا بعضهابط (جواهر العقدين)

ت: ) (ابن حجرـ)وأمحد بن حممد بن علي اهليتمي املكي املعروف ب

 وأخرجنا حديثه. (الصواعق احملرقة)أخرج احلديث يف هـ(: 171سنة

بطرق  خّرج احلديثفقد هـ(: 175سنةت:)وعلي بن حسام الدين املتقي 

 .عديدة أخرجنا بعضها

يف  خّرج احلديثفقد هـ(: 126نةست:) وحممد بن طاهر الفتين الكجراتي

 (.زخخ)يف مادة  (جممع البحار) كتابه

خّرج فإنه هـ(: 111سنةت: )والشيخ بن عبد اهلل العيدروس اليمين 

 (.العقد النبوي والسر املصطفوي) يف كتابه احلديث

الرباهني ) يف كتابه خّرج احلديثفقد : وكمال الدين بن فخر الدين اجلهرمي

 .يدةبطرق عد( القاطعة

صدر  يف خرج احلديثفإنه أ: ومجال الدين عطاء اهلل بن فضل اهلل الشريازي

 . عند ذكره أوصاف أمري املؤمنني( األربعني) كتابه

فقد هـ(: 0104ت:سنة) (علي القاريـ)وعلي بن سلطان اهلروي املعروف ب

 ، وأخرجنا حديثه.(املرقاة يف شرح املشكاة) خّرج احلديث يف كتابه

 فإنه أخرجهـ(: 0110ت:سنة)ف بن تاج العارفني املناوي ووعبد الرؤ

 وخّرجنا حديثه. (كنوز احلقائق) احلديث يف كتابه
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ت: ) (اجملددـ)العمري السهرندي املعروف ب محدبن عبد األ أمحدوالشيخ 

 (.الرسالة الكالمية)يف خامتة كتابه  خّرج احلديثهـ(: 0111 سنة

مناقب )يف كتابه  ّرج احلديثخقد : فصاحل احلسيين الرتمذي وحممد

 .وأخرجنا حديثه ( املرتضوية

خّرج فإنه هـ(: 0147سنةت:) بن الفضل بن حممد بن باكثري أمحدو

 .وأخرجنا حديثه (وسيلة امليل)بطرق عديدة يف كتابه  احلديث

خّرج فقد هـ(: 0158:ت)والشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي 

 .ضًاأيويف بقية كتبه  (عميم البشارةتإىل  اإلشارة)يف كتابه  احلديث

 خّرج احلديثفإنه هـ(: 0171سنةت:) وعلي بن حممد بن إبراهيم العزيزي

 .وأخرجنا حديثه (راج املنري يف شرح اجلامع الصغريالس)يف كتابه 

يف كتابه  خّرج احلديثهـ(: 0111سنةت:) بكر الشليأبي  وحممد بن

 .ذكر أسانيدهابألفاظ خمتلفة من دون  (املشروع الروي)

 خّرج احلديثفقد هـ(: 0111سنةت:)وحممد بن حممد بن سليمان املغربي 

 . البيت أهلعند ذكره مناقب  (مجع الفوائد)يف كتابه 

سنة إىل  وحممود بن حممد بن علي الشيخاني القادري الذي كان حيًا

 .بطرق عديدة (الصراط السوي)يف كتابه  خرج احلديثفقد أهـ: 0086

إىل  بوري الذي كان حيًالدين بن حممد بايزيد بن بديع الدين السهانام اوحس

أهل  عند ذكره فضائل (املرافض)يف كتابه  خّرج احلديثفقد هـ: 0016سنة 

 . البيت

إنه هـ: ف0086 سنةإىل  ومريزا حممد بن معتمد خان البدخشي الذي كان حيًا

 .ضهابطرق عديدة، أخرجنا بع (نزل األبرار)يف  خّرج احلديث
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يف  خّرج احلديثفقد هـ: 0046 سنةإىل  صدر العامل الذي كان حيًا وحممد

 .وقد أخرجنا حديثه (معارج العلى)كتابه 

هـ(: 0076سنة  ت:)بن عبد الرحيم العمري الدهلوي  أمحدوولي اهلل 

 .يف رسالته املقدمة السنية خّرج احلديث

 يف حاشيته ديثخّرج احلإنه هـ(: ف0020سنةت:)وحممد بن سامل احلنفي 

 .على اجلامع الصغري

فإنه هـ(: 0028سنةت:)صالح األمري الصنعاني  وحممد بن إمساعيل بن

 .بطرق متعددة (الروضة الندية)يف كتابه  خّرج احلديث

خّرج فإنه هـ: 0025 سنةإىل  وحممد بن علي الصبان املصري الذي كان حيًا

 .ثاني من كتابهيف الباب ال (إسعاف الراغبني)يف كتابه  احلديث

هـ(: 0811بعد سنة ت:)وحممد مرتضى بن حممد الواسطي البلجرامي 

 (.زخ)يف مادة  (تاج العروس)يف كتابه  خّرج احلديث

 سنةإىل  بن عبد القادر بن بكري العجيلي الذي كان حيًا أمحدوالشيخ 

بطرق عديدة وتكلم يف  (ذخرية امليل)يف كتابه  خّرج احلديثفقد هـ: 0811

 .يث وشرحهاحلد

ّرج هـ(: خ0881سنةت:) وحممد مبني بن حمب اهلل األنصاري اللكهنوي

 .بطرق عديدة، وأخرجنا حديثه( وسيلة النجاة) يف كتابه احلديث

خّرج هـ(: 0885ت:سنة) اجملدري العثماني النقشبندي وحممد ثناء اهلل

احلديث  رأيه السخيف يف معنى وأبدىوأثبته  (السيف املسلول) احلديث يف كتابه

 الشريف.

 (.انمياألأصول ) يف كتابه خّرج احلديث: وحممد سامل الدهلوي البخاري
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يف  خّرج احلديثفإنه : ومجال الدين حممد عبد العلى القرشي اهلامشي

 (.تفريح األحباب يف مناقب اآلل واألصحاب)كتابه 

خّرج فقد هـ(: 0871سنةت:) وولي اهلل بن حبيب اهلل األنصاري اللكهنوي

 (.مرآة املؤمنني يف مناقب آل سيد املرسلني)يف كتابه  حلديثا

احلق املبني )يف كتابه  خّرج احلديثفإنه : وحممد رشيد الدين خان الدهلوي

 (.يف فضائل أهل بيت سيد املرسلني

فإنه خّرج حديث السفينة يف كتابه : والشيخ حسن العدوي احلمزاوي

 (.مشارق األنوار يف فوز أهل االعتبار)

حديث ( الفتح املبني)فقد خّرج يف كتابه : أمحد زيين دحالن املكيو

إمنا من طرق كثرية أنه قال:   صح عنه)، وقال: السفينة واعرتف بصحته

 ،مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

من ومثل أهل بييت فيكم كمثل باب حطة يف بين إسرائيل  (،هلك روايةويف )

 (.دخله غفر له

يف ( نور االبصار)فإنه خّرج يف : والسيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي

ن أخّرج مجاعة من أصحاب السنن عن عّدة من الصحابة ) الباب الثامن وقال:

مثل أهل بييت فيكم كسفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف قال:   النيب

 (.النارزج يف  :، ويف أخرىغرق :روايةويف  ،عنها هلك

فقد خّرج حديث السفينة بطرق عديدة : والشيخ سليمان بن إبراهيم البلخي

 ، وقد أخرجنا بعضها.(ينابيع املودة) يف كتابه

القول )فقد خّرج حديث السفينة يف كتابه : والشيخ حسن الزمان الرتكماني

 املستحسن(.
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تبهم، هم أخرجوا حديث السفينة يف كؤقال املؤلف: فهؤالء املذكورة أمسا

احلجة السّيد مري حامد  أو روي عنهم احلديث املذكور، وقد ذكر السّيد العالمة

وأمساء كتبهم، وألفاظ أحاديثهم يف اجلزء الثاني  ،أمساءهم حسني اهلندي 

 الثقلني وحديث السفينة، وال خيفى أن كثريًا حبديث املختص من كتاب العبقات

الكتاب املذكور، وراجعنا مصادرها أيضًا مما ذكر يف هذا املختصر نقلناه بواسطة 

مجيع األمور وحنمده ونشكره على ما وفقنا  واهلل املستعان يف اإلمكانحسب 

جلمع هذه األحاديث املباركة، ونسأله أن ينفعنا بها يف الدنيا واآلخرة وأن ينفع 

 بها إخواننا املسلمني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين. 

 . ه0165ه يف سنة انتهى مجع
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 ، ملا انتهيت من ذكر بعض ما روي يف حياة الرسول االكرم

وحديث السفينة،  وحديث الكساء، وبعض ما روي يف حديث الثقلني

أحببت أن أذكر بعض ما روي يف حياة أمري املؤمنني علي بن أبي 

دون غريه من  صة به ، وبعض ما روي من فضائله املختطالب

  وهي كثرية ال حتصى.  أهل البيت والصحابة الكرام،

  ، أنه وابن عمه الرسول األكرم فأقول مستعينًا باهلل: إن من خمتصاته

 . واإلمامية ،خلقا من نور واحد، وقد خرج ذلك مجع كثري من علماء السنة

 

 من نور واحد  وعلي  خلق النيب

 طباء خوارزم املوفق بن أمحد احلنفي )ت: سنةمنهم: العالمة أخطب خ

بسنده املتصل، عن حممد بن علي بن  (0)هـ(: فقد خرج يف كتابه املناقب512

كنت أنا وعلي نورًا : احلسني، عن أبيه، عن جده قال: )قال رسول اهلل 

 بني يدي اهلل عز وجل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل

سلك ذلك النور يف صلبه، فلم يزل اهلل تعاىل ينقله من صلب إىل صلب  أبي آدم

 يف صلب عبد اهلل وقسمًا حتى أقره يف صلب عبد املطلب، فقسمه قسمني قسمًا

                                                           

 طبعة تربيز.  27ص( 0)

 



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

350 

أبي طالب فعلي مين وأنا منه، حلمه حلمي، ودمه دمي، فمن أحبه يف صلب 

 (.فبحيب أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه

هـ(: فإنه خرج 614سنة  دين الطربي الشافعي )ت:ومنهم: العالمة حمب ال

حتت عنوان )ذكر اختصاص علي بانه  (0)( يف الرياض النضرةحديث سلمان )

يف نور كان عليه قبل خلق اخللق، قال: )وعن سلمان قال:  قسيم النيب 

كنت أنا وعلي نورًا بني يدي اهلل تعاىل، قبل أن يقول:  مسعت رسول اهلل 

بعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء خيلق آدم بأر

 . (8)خّرجه أمحد يف املناقب( أنا وجزء علي.

ومنهم: العالمة احلافظ أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي اهلمداني 

هـ(: فقد خرج احلديث يف كتابه )فردوس األخبار( يف باب اخلاء 511)ت: سنة 

                                                           

 .064/ص8ج( 0)

هـ( 711وقد نظم مضمون هذا احلديث األديب البارع الشيخ علي الشفهيين احللي )ت: سنة ( 8)

 املؤمنني صلوات اهلل عليهما، يقول فيها: يف قصيدته اليت مدح بها النيب وأمري
 

ــا    ــود كالهمــ ــق الوجــ ــا خلــ ــا ومــ  ُخِلقــ

 

 نـــــوران مـــــن نـــــور العلـــــي تفصـــــال     

ــن   ــان لــــ ــزون جمتمعــــ ــه املخــــ  يف علمــــ

 

ــوال   ــن يتحـــــــ ــدا ولـــــــ ــا أبـــــــ  يتفرقـــــــ

ــه     ــذي جتدنـــ ــور الـــ ــن النـــ ــأل عـــ  فاســـ

 

 يف النــــور مســــطورًا وســــائل مــــن تــــال  

ــلبه     ــا يف صـــــ ــاه وأودعـــــ  ثـــــــم اجتبـــــ

 

 تــــــــبجالشــــــــرفا لــــــــه وتكرمــــــــا و   

 وتقلبــــــــا يف الســـــــــاجدين وأودعـــــــــا  

 

 يف أطهــــــــر األرحــــــــام ثــــــــم تــــــــنقال 

ــدا    ــورا واحـــ ــور نـــ ــتقر النـــ ــى اســـ  حتـــ

 

 يف شــــيبة احلمــــد بــــن هاشــــم جيتلــــى     

 قســــــما حلكــــــم ارتضــــــاه فكـــــــان ذا    

 

 نعــــم الوصــــي وذاك أشــــرف مرســــال    

ــيه    ــد ووصــــــ ــس حممــــــ ــي نفــــــ  فعلــــــ

 

ــال     ــأمون فــــــ ــواه مــــــ ــه وســــــ  وأمينــــــ

ــى    ــن اقتفـــ ــري مـــ ــه وخـــ ــقيق نبعتـــ  وشـــ

 

ــال  منه  ــه تــــ ــدى ولــــ ــه اقتــــ ــه وبــــ  اجــــ
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خلقت أنا : قال: )قال رسول اهلل  ن الفارسي بسنده املتصل عن سلما

وعلي من نور واحد قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل آدم 

َركََّب ذلك النور يف صلبه، فلم نزل يف شيء واحد، حتى افرتقنا يف صلب عبد 

 . (0)(املطلب ففيَّ النبوة ويف علي اخلالفة

هـ(: فإنه خرج ما خرجه 652سنة  ي )ت:ومنهم: العالمة الكنجي الشافع

بسنده املتصل عن زاذان عن  (8)الطالب( كفايةيف فردوس االخبار يف كتابه )

كنت أنا وعلي نورًا بني يدي اهلل يقول:  قال: )مسعت رسول   سلمان

مطيعا يسبح اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق اهلل آدم بأربعة عشر ألف عام، 

آدم ركز ذلك النور يف صلبه، فلم يزل يف شيء واحد حتى افرتقنا فلما خلق اهلل 

، )ثم قال الكنجي(: هكذا أخرجه يف صلب عبد املطلب، فجزء أنا وجزء علي

ابن عساكر( يف اجلزء اخلمسني يف الصفحة بعد الثالمثائة قبل  :حمدث الشام )أي

 .نصفه، ومل يطعن يف سنده ومل يتكلم عليه، وهذا يدل على ثبوته(

نه خّرج ما إهـ(: ف562سنة  ومنهم: العالمة املوفق بن أمحد اخلوارزمي )ت:

بسند متصل عن خالد بن  (1)خرجه شريويه يف فردوس االخبار يف كتابه )املناقب(

كنت معدان عن زاذان، عن سلمان قال: )مسعت حبييب املصطفى حممدًا يقول: 

اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن  يسبح بني يدي اهلل عز وجل مطيعًا أنا وعلي نورًا

خيلق اهلل آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل آدم ركب ذلك النور يف صلبه 

فلم نزل يف شيء واحد، حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب فجزء أنا وجزء علي 

 (.بن أبي طالب
                                                           

 إحقاق احلق.( 0)

 .076ص( 8)

 .27ص( 1)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

352 

هـ(: فانه خرج احلديث يف 840سنة  ومنهم: أمحد بن حنبل الشيباني )ت:

املتصل، عن زاذان، عن سلمان، قال: )مسعت حبييب بسنده  (0))الفضائل( كتابه

كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهلل عز وجل قبل أن خيلق اهلل آدم رسول اهلل يقول: 

 (.جزءين فجزء أنا وجزء علي بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور

الشافعي املعروف بـ)ابن  ومنهم: العالمة الفقيه أبو احلسن علي بن حممد

هـ(: فانه خرج احلديث يف كتابه )املناقب( 421سنة  املغازلي( الواسطي )ت:

بسنده، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان قال: 

بني يدي اهلل  كنت أنا وعلي نورًايقول:  رسول اهلل  )مسعت حبييب حممدًا

النور ويقدسه قبل أن خيلق اهلل آدم بألف عام، عز وجل يسبح اهلل عز وجل ذلك 

فلما خلق اهلل آدم ركب ذلك النور يف صلبه، فلم نزل يف شيء واحد حتى افرتقنا 

 (.يف صلب عبد املطلب فجزء أنا وجزء علي

قال املؤلف: حديث ابن املغازلي حمرف يدل عليه حديث اخلوارزمي 

 وحديث الكنجي املتقدمان.

دين عبد احلميد بن هبة اهلل املشهور بـ)ابن أبي احلديد( ومنهم: الشيخ عز ال

هـ( فقد خرج احلديث الذي أخرجه أمحد بن 655سنة  املعتزلي الشافعي )ت:

حنبل وابن شريويه يف فردوس األخبار، والطربي وغريه، وهذا نصه: )اخلرب الرابع 

بعة عشر ألف كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهلل عز وجل قبل أن خيلق آدم بأرعشر: 

 .ين فجزء أنا وجزء عليأفيه وجعله جز)النور(  عام، فلما خلق آدم قسم ذلك

((. وذكره صاحب الفردوس، رواه أمحد يف املسند، ويف كتاب )فضائل علي 

 (.ثم انتقلنا حتى صرنا يف عبد املطلب فكان لي النبوة ولعلي الوصيةوزاد فيه:  ) 
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كتاب فردوس األخبار للديلمي مع قال املؤلف: تقدم حديث مبعناه من 

 اختالف يف ألفاظه، وعلى األخص آخر احلديث، فراجع.

ومنهم: العالمة الشيخ عبيد اهلل اهلندي احلنفي، فإنه خرج احلديث يف كتابه 

 بأسانيد عديدة وألفاظ خمتلفة. (0))أرجح املطالب(

ا كنت أن: منها: ما رواه عن سلمان الفارسي قال: )قال رسول اهلل 

وعلي نورا بني يدي اهلل تعاىل قبل أن خيلق آدم بأربعة آالف عام، فلما خلق آدم 

أخرجه أمحد يف املناقب،  قسم ذلك النور إىل جزءين فجزء أنا وجزء علي.

وخرجه ابنه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف )زوائد املسند( وابن عساكر يف 

وابن املغازلي الشافعي يف  )تارخيه( واحلمويين الشافعي يف )فرائد السمطني(

)املناقب( عن سلمان، وأبي ذر الغفاري، وخرجه الديلمي يف )فردوس 

 األخبار( وهذا نصه: 

خلقت أنا وعلي من نور واحد أنه قال:  )روى سلمان( عن رسول اهلل 

قبل أن خيلق آدم بأربعة آالف عام، فلما خلق اهلل تعاىل آدم، ركب ذلك النور يف 

ل يف شيء واحد حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب ففيَّ النبوة ويف صلبه، فلم نز

 .(علي اخلالفة

قال املؤلف: تقدم نقل احلديث بهذا اللفظ من فردوس الديلمي، غري ان 

( فقد بأربعة عشر ألف عام) :يف هذا اللفظ حتريفًا أو إسقاطًا، وذلك يف قوله

ديث الستة املروية من ( واألحابأربعة آالف عام) :حرف وغري وجعل مكانه

ستة كتب لعلماء السنة غري احملرفة تؤيد القول بالتحريف، وله مؤيدات أخرى 

 تأتيك عن قريب.
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كما تقدم  بعد نقله احلديث حمرفًا (0)ومنها: ما ذكره يف )أرجح املطالب(

أبي الفتح حممد بن علي بن إبراهيم النطنزي يف )اخلصائص  روايةقال: )ويف 

 احلديث عن سلمان )وهذا نصه(:العلوية( خرج 

)واحد(  خلقت أنا وعلي من نوريقول:  )قال: مسعت رسول اهلل 

عن ميني العرش نسبح اهلل ونقدسه من قبل أن خيلق اهلل عز وجل آدم بأربعة 

عشر آالف سنة، فلما خلق اهلل آدم نقلنا من أصالب الرجال وأرحام النساء 

طلب، وقسمنا نصفني فجعل النصف يف الطاهرات، ثم نقلنا إىل صلب عبد امل

يف صلب أبي طالب، فخلقت من  )اآلخر(صلب عبد اهلل، وجعل النصف 

ذلك النصف، وخلق علي من النصف االخر، واشتق لنا من أمسائه، فاهلل 

حممود وأنا حممد، واهلل األعلى وأخي علي، واهلل فاطر وابنيت فاطمة، واهلل 

 :)أيامسي يف الرسالة، وكان امسه  حمسن وابناي احلسن واحلسني، فكان

يف اخلالفة والشجاعة، فأنا رسول اهلل، وعلي (  اسم علي بن ابي طالب

 (.سيف اهلل

قال املؤلف: وهذا احلديث يقوي القول بالتحريف يف األحاديث املتقدمة 

اليت ذكر فيها أن التقدم على آدم كان ألف سنة إىل أربعة آالف سنة، ومما يؤيد 

بسنده  (8)حريف األحاديث املذكورة حديث خرجه يف )أرجح املطالب(القول بت

خلق اهلل تعاىل قضيبًا من نور قبل أن : عن ابن عباس قال: )قال رسول اهلل 

خيلق الدنيا بأربعني ألف عام فجعله أمام العرش، حتى كان أول مبعثي فشق منه 

 .(والنصف اآلخر علي بن أبي طالب ،فخلق منه نبيكم نصفًا
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أخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه، وحممد بن يوسف الكنجي يف كتابه 

 ، وخرجه الزرندي وشهاب الدين أمحد واحلمويين.(0)الطالب كفاية

قال قال: ) فإنه خرج بسنده عن علي  (8)ومنها: ما يف )أرجح املطالب(

 : خلقت أنا وعلي من نور واحد من قبل أن خيلق أبونا آدم بألفيرسول اهلل 

عام، فلما خلق آدم صرنا يف صلبه، ثم نقلنا من كرام األصالب إىل مطهرات 

األرحام، حتى صرنا يف صلب عبد املطلب، ثم انقسمنا نصفني فصرت يف صلب 

يف  عبد اهلل، وصار علي يف صلب أبي طالب، واختارني يف النبوة، واختار عليًا

، فاهلل حممود وأنا الشجاعة، والعلم والفصاحة، وشق لنا امسني من أمسائه

أخرجه ابن السبوع األندلسي يف كتابه )الشفاء(  .(حممد، واهلل األعلى، وهذا علي

 والصاحلاني، والكالعي، والسيد حممد جعفر مكي وإبراهيم وصابي.

من  قال املؤلف: تقدم حديث حنوه مع اختالف يسري عن سلمان نقاًل

احد وقع فيهما التحريف أو اخلصائص العلوية، والظاهر أن احلديثني حديث و

 نسيان من الراوي.

أيضا، قال: )عن احلسني بن علي عن  (1)ومنها: ما يف )أرجح املطالب(

بني يدي اهلل تعاىل من  : كنت أنا وعلي نورًا قال رسول اهللقال: أبيه

قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل تعاىل آدم سلك ذلك النور 

فلم يزل اهلل تعاىل ينقله من صلب إىل صلب حتى أقره يف صلب عبد يف صلبه، 

يف صلب أبي طالب  يف صلب عبد اهلل وقسمًا املطلب فقسمه نصفني؛ قسمًا
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فعلي مين وأنا منه، حلمه حلمي ودمه دمي، فمن أحبه فبحيب أحبه، ومن 

(. أخرجه ابن مردوية، واخلوارزمي، وشهاب الدين أبغضه فببغضي أبغضه

 ، واملطرزي، والعاصمي.أمحد

أيضًا، خرج بسنده عن أنس بن مالك  (0)ومنها: ما يف )أرجح املطالب(

خلقت أنا وعلي من نور واحد، يسبح اهلل عز : قال: )قال رسول اهلل 

وجل يف ميمنة العرش قبل خلق الدنيا، ولقد سكن آدم اجلنة وحنن يف صلبه، 

قذف إبراهيم يف النار وحنن يف ولقد ركب نوح السفينة وحنن يف صلبه، ولقد 

صلبه، فلم يزل ينقلنا اهلل )عز وجل( من أصالب طاهرة حتى انتهى بنا إىل 

صلب عبد املطلب فجعل ذلك النور نصفني، فجعلين يف صلب عبد اهلل، 

يف صلب أبي طالب، وجعل يّف النبوة والرسالة، وجعل يف علي  وجعل عليًا

ني من أمسائه، فرب العرش حممود وأنا الفروسية والفصاحة، واشتق لنا امس

. أخرجه أبو حامت، وأبو حممد أمحد بن علي حممد، وهو األعلى وهذا علي

 العاصمي يف )زين الفتى يف شرح سورة هل أتى(.

قال املؤلف: مل تسلم هذه األحاديث من التحريف يف آخرها، ويدل على 

د املسند ومن تاريخ ابن ذلك األحاديث املتقدمة املروية من مناقب أمحد، وزوائ

عساكر، وفرائد السمطني للحمويين، ومناقب ابن املغازلي، وفردوس الديلمي 

من كتاب  (8)وغريها، وأقوى الشواهد حديث تقدم نقله من )أرجح املطالب(

أيضًا  (1))اخلصائص العلوية(، ويقوي ذلك حديث أخرجه يف )أرجح املطالب(
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إن اهلل )عز وجل( أنزل قطعة قال: يب بسنده عن جابر بن عبد اهلل عن الن

من نور فأسكنها يف صلب آدم، فساقها حتى قسمها جزءين؛ جزء يف صلب عبد 

(، وقد خرج وصيًا وأخرج عليًا اهلل، وجزء يف صلب أبي طالب، فأخرجين نبيًا

العالمة عبد اهلل الشافعي يف كتابه )املناقب( ــ خمطوط ــ ما خرجه يف )أرجح 

 .(0)املطالب(

قال املؤلف: هذا احلديث مبعنى األحاديث املتقدمة املروية من )أرجح 

( وفيه اختصار من الراوي أو من املروي 461وص 451وص 452املطالب ص

 عنه واهلل أعلم.

من كتاب أبي القاسم عبد  أيضا، نقاًل (8)ومنها: ما يف )أرجح املطالب(

اهيم بن حممد احلمويين الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي، وكتاب إبر

 الشافعي وهو )فرائد السمطني( بسنديهما عن الشيخ عبد القادر اجليالني مرفوعًا

ملا خلق اهلل تعاىل أبا البشر ونفخ فيه من أنه قال: ) عن أبي هريرة عن النيب 

وركعًا، قال  ميني العرش فإذا أنوار مخسة أشباح سجدًا )اىل(روحه التفت آدم 

من طني قبلي؟ قال: ال، يا آدم، قال: فمن هؤالء  خلقت أحدًا آدم: يا رب هل

اخلمسة الذين أراهم يف هيئيت وصورتي؟ قال: هؤالء مخسة من ولدك 

وألجلهم خلقتك، هؤالء مخسة شققت هلم مخسة أمساء من أمسائي لوالهم 

ما خلقت اجلنة وال النار، وال العرش، وال الكرسي، وال السماء، وال 

نا احملمود وهذا حممد، وأنا ملالئكة، وال اإلنس، وال اجلن، فأااألرض، وال 

اإلحسان وهذا  )قديم(العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا 
                                                           

 نقال عن إحقاق احلق. 451ص( 0)

 .460ص( 8)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

358 

مبثقال حبة  )أحد(احلسن، وأنا احملسن وهذا احلسني، آليت بعزتي أنه ال يأتيين 

الء صفوتي من خردل من بغض أحدهم إال أدخلته ناري وال أبالي، يا آدم هؤ

فقال ذا كان لك حاجة فبهؤالء توسل، فإ بهم أجنيهم وبهم أهلكهم،

حنن سفينة النجاة من تعلق بها جنا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له  :النيب

 (.إىل اهلل حاجة فليسأل بنا أهل البيت

قال املؤلف: ورد مبضمون هذا احلديث أحاديث كثرية يف كتب علماء السنة 

مامية )رضوان اهلل عليهم( كحديث الكساء الذي رواه مجع وكتب علماء اإل

 غفري من علماء املسلمني وغريه.

بسنده املتصل عن أبي سعيد  (0)الطالب( كفايةوخّرج الكنجي الشافعي يف )

فقال: يا رسول اهلل من سيد املسلمني؟ فقال  قال: )سأل أبو عقال النيب 

ها هنا من هو أفضل من ل: آدم. فقال: ؟ فقاَمن تراك تظن يا أبا عقال: النيب 

، فقال: يا رسول اهلل، أليس اهلل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وزوجه حواء آدم

من فضله اهلل عز  :أمته، وأسكنه جنته؟ فمن يكون أفضل منه؟ فقال النيب 

أفضل ، فقال: إدريس؟ فقال: أفضل من شيث، فقال: شيث؟ فقال: وجل

، قال: أفضل من هود وصاحل ولوطَفهود؟ فقال:  ، فقال:من إدريس، ونوح

أفضل من ، قال: إبراهيم إذن، قال: أفضل من موسى وهارونموسى؟ قال: 

، قال: أفضل من يعقوب ويوسف، قال: فيعقوب؟ قال: إبراهيم وإمساعيل

أفضل من ، قال: فأيوب إذن؟ قال: أفضل من داود وسليمانفداود؟ قال: 

، قال: فاليسع أفضل من زكريا وحييىذن؟ قال: ، قال: فزكريا إأيوب ويونس

أفضل من ، قال: فعيسى إذن؟ قال: أفضل من اليسع وذي الكفلإذن؟ قال: 
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، قال أبو عقال: ما علمت من هو يا رسول اهلل ملك مقرب؟ فقال عيسى

ــ فقال أبو عقال: سررتين  نفسه  :ــ يعين مكلمك يا أبا عقال: النيب

اعلم يا ؟ قال: نعم، فقال: أزيدك على ذلكقال النيب: واهلل يا رسول اهلل، ف

لو جعلوا يف كفة وصاحبك  أبا عقال أن األنبياء املرسلني ثالمثائة وثالثة عشر نبيًا

 .يف كفة لرجح عليهم

يا رسول اهلل، فمن أفضل الناس  )قال أبو عقال( فقلت: مألتين سرورًا

. فقلت: يا رسول أبي طالب علي بنبعدك؟ )فذكر له نفرًا من قريش( ثم قال: 

ألني . فقلت: فلَم ذلك؟ فقال: علي بن أبي طالباهلل فأيهم أحب اليك؟ قال: 

. قال: فقلت: فلَم جعلته آخر خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد

وحيك يا أبا عقال، أليس قد خربتك أني خري النبيني وقد سبقوني القوم؟ قال: 

، فهل ضرني شيء إذا كنت آخر القوم؟ أنا حممد بالرسالة وبشروا بي من قبل

إذا كان آخر القوم، ولكن يا أبا عقال فضل  رسول اهلل، وكذلك ال يضر عليًا

)ثم قال الكنجي  علي على سائر الناس كفضل جربئيل على سائر املالئكة

 الشافعي(: قلت: هذا حديث حسن عال(.

باب، ولكن فيه دخيل بعض قال املؤلف: يؤيده األحاديث املنقولة يف أول ال

من قريش( إال أن تقول يقرأ )فُذكر( له بالبناء  الكلمات حنو قوله: )فذكر له نفرًا

 للمجهول، واهلل أعلم.

ومنهم: العالمة إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي، فإنه خرج احلديث يف 

ار )فرائد السمطني( ولفظه يساوي لفظ الثاني للخوارزمي الذي رواه عن شهرد

 .بن شريويه

سنة  ومنهم: مشس الدين أمحد بن حممد بن عثمان الذهيب الدمشقي )ت:
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، بسنده عن زاذان عن (0)هـ(، فإنه خرج احلديث يف كتابه )ميزان االعتدال(742

كنت أنا وعلي نورا يسبح اهلل ويقدسه قبل أن خيلق قال: ) سلمان عن النيب 

 (.آدم بأربعة آالف عام

مل حيصلها؛ إذ أن احلديث  غايةالذهيب احلديث أبرت لقال املؤلف: خرج 

املذكور خرجه مجاعة من علماء السنة كاماًل، وقد مر عليك بعض ذلك وسيمر 

 عليك البعض اآلخر.

هـ( 258سنة  ومنهم: العالمة شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالني )ت:

د بن أمحد، بسنده عن أبي علي حمم (8)فإنه خّرج احلديث يف )لسان امليزان(

 ولفظه لفظ اخلوارزمي سواء سندا ومتنًا.

قال املؤلف: خّرج الفقيه الشافعي ابن املغازلي حديثا آخر يف الباب بسند آخر 

 ولفظ آخر، وهذا نصه مع بعض السند: )عن سامل بن أبي جعدة عن أبي ذر

عن ميني العرش يسبح  كنت أنا وعلي نورًايقول:  قال: مسعت رسول اهلل 

 ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلم أزل أنا اهلل

 (.وعلي يف شيء واحد حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب، فجزء أنا وجزء علي

وفيه زيادات  (1)قال املؤلف: تقدم حديث حنوه نقال من )أرجح املطالب(

 :)أي هفكان امسي يف الرسالة وكان امس: مهمة يف آخر احلديث كقوله 

، فعليه حديث ابن املغازلي غري سامل من يف اخلالفة والشجاعة( اسم علي 

 السرقة واحلديث اآلتي يؤيد ذلك.
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هـ(، فإنه 0811ومنهم: العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي )ت:سنة

من مناقب ابن املغازلي، وفيه اختالف ملا  نقاًل (0)خرج احلديث يف )ينابيع املودة(

 له من حديثه، وهذا نصه:تقدم نق

كنت أنا وعلي يقول:  )عن سلمان الفارسي قال: مسعت حبييب حممدًا 

بني يدي اهلل عز وجل يسبح اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق آدم بأربعة  نورًا

عشر ألف عام، فلما خلق آدم أودع ذلك النور يف صلبه، فلم نزل أنا وعلي 

  ففيَّ النبوة ويف علي اإلمامة.صلب عبد املطلب، واحدًا حتى افرتقنا يف  شيئًا

 )ثم قال( وخرجه الديلمي يف )فردوس األخبار( عن سلمان(.

ومن مناقب ابن  (8)قال املؤلف: تقدم نقل احلديث من )أرجح املطالب(

( ويفَّ النبوة ويف علي اخلالفةاملغازلي بلفظ آخر، واملعنى واحد، ويف آخره قال:)

 يثا آخر من مناقب ابن املغازلي.وخرج القندوزي حد

: )خرج ابن املغازلي، عن سامل بن أبي اجلعد، عن أبي ذر، (1)وقال أيضا

عن ميني العرش بني  كنت أنا وعلي نورًايقول:  قال: مسعت رسول اهلل 

يدي اهلل عز وجل، يسبح اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق اهلل آدم بأربعة 

واحدًا حتى افرتقنا يف صلب عبد  نا وعلي شيئًاعشر ألف عام، فلم نزل أ

 (.املطلب، فجزء أنا، وجزء علي

 قال املؤلف: تقدم القول بان هذا احلديث مغّير ومسروق منه. 
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وقال: )أخرج احلمويين يف كتابه )فرائد السمطني( بسنده،  (0)وخّرج أيضا

ني، عن علي عن زياد بن املنذر، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده احلس

كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهلل قال:  ، عن النيب بن أبي طالب 

تبارك وتعاىل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم سلك 

ذلك النور يف صلبه، فلم يزل اهلل ينقله من صلب إىل صلب حتى أقره يف صلب 

يف  أبي عبد اهلل وقسمًايف صلب  عبد املطلب، ثم قسمه قسمني فأخرج قسمًا

)ثم قال  صلب عمي أبي طالب، فعلي مين وأنا منه، حلمه حلمي ودمه دمي

 القندوزي احلنفي(: أخرج هذا احلديث بلفظه املوفق بن أمحد اخلوارزمي(.

قال املؤلف: خّرجه يف املناقب مع اختالف يف بعض ألفاظه ويف آخره زيادة 

 د تقدم ذلك.مل يذكرها القندوزي أو أسقط منه، وق

بسنده املتصل،  (8) وخّرج اخلوارزمي يف كتابه اآلخر املعروف مبقتل احلسني

قال:  عن زياد بن املنذر، عن حممد بن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جده

)احلديث( كما   (.كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهلل تعاىل: )قال رسول اهلل 

 ف يف اللفظ.بال اختال (1)تقدم من مناقب اخلوارزمي

بسنده، عن احلمويين وقال: )خّرج  (4)وخرج القندوزي يف )ينابيع املودة(

يقول لعلي: عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: مسعت رسول اهلل 

 (.خلقت أنا وأنت من نور اهلل عز وجل
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بسنده عن ابن عباس قال: )قال  (0)وخّرج العسقالني يف )لسان امليزان(

من نور قبل أن خيلق الدنيا بأربعني ألف عام، خلقين   قضيبًاخلق اهلل: النيب

 (.من نصفه من نصفه وخلق عليًا

بسنده عن ابن عباس قال:  (8)الطالب( كفايةوخّرج الكنجي الشافعي يف )

من نور قبل أن خيلق الدنيا بأربعني ألف عام،  خلق اهلل قضيبًا: )قال النيب 

فخلق منه نبيكم  عثي، فشق منه نصفًافجعله أمام العرش حتى كان أول مب

. )ثم قال(: قلت: هكذا خّرجه إمام أهل والنصف اآلخر علي بن أبي طالب

ابن عساكر( يف تارخيه عن إمام أهل العراق اخلطيب البغدادي كما  :الشام )أي

 سقناه وهو يف كتابيهما(.

وقال: )خّرجه  (1)قال املؤلف: تقدم نقل احلديث من )أرجح املطالب(

الكنجي، والزرندي، وشهاب الدين أمحد، واحلمويين، وفيه اختالف يسري، 

فعليه ان ما خرجه يف )لسان امليزان( فيه تصحيف وإسقاط، وخّرجه السيوطي يف 

 ، وفيه تصحيف.(4)كتابه )ذيل اللئالي(

وخّرج العالمة حسن بن املوىل أمان اهلل الدهلوي العظيم آبادي اهلندي )ت: 

نقال من مناقب أمحد بن حنبل، ومن  (5)كتابه )جتهيز اجليش( هـ( يف0111سنة 

أنه  املسند، ومن فردوس األخبار للديلمي، بأسانيديهم عن رسول اهلل 
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كنت نورا بني يدي الرمحن قبل أن خيلق عرشه بأربعة عشر ألف عام، قال: )

ثم فلم نزل نتمحض يف النور حتى وصلنا إىل حضرة العظمة يف مثانني ألف سنة، 

 . (0) (خلق اهلل اخلالئق من نورنا، فنحن صنائع اهلل واخللق كلهم صنائع لنا

 (8)وخّرج العالمة عبد الرمحن الصفوري الشافعي يف كتابه )نزهة اجملالس(

 ان اهلل خلقين وخلق عليًاأنه قال: ) بسنده، عن جابر بن عبد اهلل عن النيب 

قدسه قبل إن خيلق آدم بألفي عام، بني يدي العرش، نسبح اهلل ون)نورا(  نورين

فلما خلق اهلل آدم أسكننا يف صلبه، ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر حتى 

أسكننا يف صلب إبراهيم، ثم نقلنا من صلب إبراهيم إىل صلب طيب وبطن طاهر 

حتى أسكننا يف صلب عبد املطلب، ثم افرتق النور يف عبد املطلب فصار ثلثاه يف 

يف أبي طالب، ثم اجتمع النور مين ومن علي يف فاطمة فاحلسن  عبد اهلل وثلثه

 (.واحلسني نوران من رب العاملني

قال املؤلف: تأمل دقيقًا يف هذا احلديث الشريف، فإن فيه معنى دقيقًا يشري إىل 

األنوار اخلمسة وكيفية انتقاهلم من عامل إىل عامل آخر، ثم اعلم أن معنى هذا 

أخرج يف كتب علماء السنة واإلمامية بتفصيل واختصار،  احلديث أو هذا احلديث

أو روي غري حمرف وحمرف، فقد ورد مبضمون هذا احلديث حديث يف كتاب 

احلنفي قال: )قال رسول  ىلسبط ابن اجلوزي قزاغل (1))تذكرة اخلواص(

خلقت أنا وعلي من نور، وكنا عن ميني العرش قبل أن خيلق اهلل آدم : اهلل

 (.فجعلنا نتقلب يف أصالب الرجال إىل عبد املطلببألفي عام، 
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 (0)وخّرج الدهلوي املوىل حسن بن املوىل أمان اهلل يف كتابه )جتهيز اجليش(

  حديثا مبعناه وفيه اختصار كثري، وقال: )قال الدامغاني يف أربعينه: إن النيب

 . (8)(خلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن خيلق اهلل آدم بألفي عامقال: 

وقد خّرج الدهلوي املذكور حديثا أخرجه الصفوري، عن جابر بن عبد اهلل 

 . (1)ولفظه يساوي لفظه يف نزهة اجملالس

قال املؤلف: إن الدهلوي أو غريه اختصر احلديث أو نقله مبعناه، وهذا تغيري 

كما مسعوها ملا وقع اختالف  واختصار خمل، فلو رووا أحاديث رسول اهلل 

 ر.بني األخبا

سنة  وقد خّرج العالمة السيد حممد صاحل الكشفي الرتمذي احلنفي )ت:

بسنده  (4)هـ( يف كتابه )املناقب املرتضوية( وترمجته تسمى )بكوكب دري(0185

من نور  إن اهلل تعاىل خلقين وعليًا: عن جابر بن عبد اهلل قال: )قال النيب 

أن خيلق اهلل آدم بألفي عام، واحد بني يدي العرش يسبح اهلل تعاىل ويقدسه قبل 

فلما خلق آدم سكنا صلبه، ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر، ال تهتك فينا 

حائلة إىل صلب إبراهيم حتى وصلنا إىل صلب عبد املطلب، فصار قسمني قسم 

وخرج ــ   من عبد اهلل :ــ أييف عبد اهلل وقسم يف أبي طالب، فخرجت منه 

)هذا ثم اجتمع نور مين ومن علي يف فاطمة ــ  لبــ أي ابن أبي طامنه علي 

)فخرج  يف حديث تقدم من نزهة اجملالس(  هو النور الذي أشار اليه النيب

 (.واحلسن واحلسني نوران من نور رب العاملني منهما احلسن واحلسني(
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قال املؤلف: خّرج السيد حممد صاحل الكشفي احلنفي احلديث املتقدم املروي 

: )روي عن (0)طرق عديدة بلفظ فيه اختالف مع ما تقدم وهذا نصهعن سلمان ب

 بني يدي اهلل مطيعًا كنت أنا وعلي نورًا: سلمان أنه قال: قال رسول اهلل 

يسبح اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق 

صلب حتى أقره  اهلل آدم ركب ذلك النور يف صلبه فلم يزل ينقلب من صلب إىل

يف صلب عبد املطلب فقسمه قسمني، فصري قسمي يف صلب عبد اهلل، وقسم 

خرجه أبو املكارم، واحلسن  علي يف صلب أبي طالب فعلي مين وأنا منه.

الدامغاني يف كتاب )األربعني(، وشرف الدين درزيين يف )نزل األبرار(، 

ني يف )مودة القربى(، واخلطيب اخلوارزمي يف )املناقب(، والسيد علي اهلمدا

وأمحد بن حنبل يف مسنده، وجعفر احلجة يف )حبر األنساب(، والكل رووه عن 

 سلمان(.

قال املؤلف: تقدم ألفاظ كثرية ممن ذكر أمساءهم غري أن الفاظهم خمتلفة ففي 

بعضها تفصيل، ويف بعضها اختصار، ويف بعضها حتريف يعرف مجيع ذلك 

 مبراجعة أحاديث الباب.

العالمة الشيخ مجال الدين حممد بن أمحد احلنفي املوصلي املشهور وخرج 

بسنده عن عبد  (8)هـ( يف كتابه )در حبر املناقب(621سنة  بــ)ابن حسنويه( )ت:

على رسول اهلل، فقلت: يا رسول اهلل أرى  اهلل بن مسعود قال: )دخلت يومًا

  وجلت املخدع وعلي، فاملخدع (1)يا عبد اهلل أجلاخللق ال تصل اليه؟ فقال: 
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اللهم حبق حممد عبدك اغفر للخاطئني يصلي وهو يقول يف سجوده وركوعه: 

اللهم فرأيته وهو يصلي وهو يقول:  أخرب رسول اهلل  فخرجت ،من شيعيت

، قال: فأخذني من حبق علي بن أبي طالب عبدك؛ اغفر للخاطئني من أميت

يا ابن مسعود أكفر بعد قال: يف صالته، ف ذلك اهللع العظيم، فأوجز النيب 

سأل اهلل بك  ؟ فقلت: حاشى وكال يا رسول اهلل، ولكن رأيت عليًاإميان

اجلس يا ابن ورأيتك تسأل اهلل به، فال أعلم أيكم أفضل عند اهلل. قال: 

من نور عظيم قبل  اعلم أن اهلل خلقين وعليًا، فجلست بني يديه، فقال: مسعود

تسبيح وال تقديس، ففتق نوري فخلق منه  خلق اخللق بألفي عام، إذ ال

السماوات واألرض وأنا واهلل أجل من السماوات واألرض، وفتق نور علي بن 

ابي طالب فخلق منه العرش والكرسي، وعلي بن أبي طالب أفضل من العرش 

والكرسي، وفتق نور احلسن فخلق منه اللوح والقلم واحلسن واهلل أجل من 

احلسني وخلق منه اجلنان واحلور، واحلسني واهلل أجل  اللوح والقلم، وفتق نور

من اجلنان واحلور، ثم أظلمت املشارق واملغارب فشكت املالئكة إىل اهلل تعاىل 

أن يكشف عنهم تلك الظلمة؛ فتكلم اهلل جل جالله بكلمة فخلق روحًا، ثم 

ح فأضاف النور إىل تلك الرو تكلم بكلمه فخلق من تلك الكلمة األخرى نورًا

وأقامها أمام العرش، فازهرت املشارق واملغارب فهي فاطمة الزهراء، يا ابن 

مسعود إذا كان يوم القيامة، يقول اهلل جل جالله لي ولعلي: أدخال اجلنة من 

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ  ]: شئتما، وأدخال النار من شئتما، وذلك قول اهلل عز وجل
علي بن أبي  يةر من جحد نبوتي، والعنيد من جحد وآلفالَكّفا (0)[كَفَّارٍ عَنِيدٍ

 .(8)(وعرتته واجلنة لشيعته وحملبيه طالب
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بسنده  (0)وخّرج أخطب خوارزم املوفق بن أمحد احلنفي يف كتابه )املناقب(

قال: )أنبأني مهذب األئمة هذا، أخربني أبو القاسم نصر بن حممد بن علي بن 

بكر قال: حدثنا أبي عن عبد الرمحن بن حممد زيرك املقري، أخربني والدي أبو 

بن أمحد النيسابوري، حدثين أمحد بن حممد بن عبد اهلل الناجني البغدادي عن 

حفظه بدينور، حدثين حممد بن جرير الطربي، حدثين حممد بن محيد الرازي، 

حدثنا العالء بن احلسني اهلمداني، حدثين أبو خمنف لوط بن حييى عن عبد اهلل 

ر، قال: مسعت رسول اهلل ــ وقد سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة بن عم

خاطبين بلغة علي بن أبي طالب، فأهلمين أن قلت: يا رب املعراج؟ ــ فقال: 

خاطبتين أنت أم علي؟ فقال: يا أمحد، أنا شيء ال كاألشياء، ال أقاس بالناس 

 وال أوصف بالشبهات خلقتك من نوري، وخلقت علي من نورك، وأّطلعت

ليك من علي بن أبي طالب فخاطبتك إعلى سرائر قلبك فلم أجد يف قلبك أحب 

 (.بلسانه كيما يطمئن قلبك

قال املؤلف: خرج اخلوارزمي احلديث يف كتابه اآلخر املعروف )مبقتل 

مسندا وهذا نصه: )أنبأني مهذب األئمة هذا، أخربنا أبو القاسم  (8)(احلسني

لدي، قال: قال أبو علي عبد الرمحن بن حممد نصر بن حممد املقري، أخربنا وا

النيسابوري، أخربني أمحد بن حممد البغدادي من حفظه بالدينور، أخربنا حممد 

بن جرير الطربي، حدثين حممد بن محيد الرازي، أخربني العالمة بن احلسني 

اهلمداني، أخربني أبو خمنف لوط بن حييى األزدي عن عبد اهلل بن عمر قال: 

خاطبين بلغة ــ وسئل بأي لغة خاطبك ربك ــ قال:  ول اهلل مسعت رس
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علي بن أبي طالب، فأهلمت أن قلت: يا رب خاطبتين أم علي؟ فقال عز 

وجل: يا أمحد أنا شيء ال كاألشياء، ال أقاس بالناس وال أوصف بالشبهات 

لعت على سرائر قلبك فلم أجد من نورك، فاط خلقتك من نوري وخلقت عليًا

 (.فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك يك من علي بن أبي طالب لأحب إ

وقال:  (0)قال املؤلف: وخّرج احلديث الشيخ سليمان احلنفي يف )ينابيع املودة(

)أخرج املوفق بن أمحد اخلوارزمي، وقال: حدثنا شهردار بن شريويه الديلمي 

ك ربك ليلة ــ وقد سئل بأي لغة خاطببسنده عن ابن عمر قال: مسعت النيب 

خاطبين ربي بلغة علي وأهلمين أن قلت: يا رب خاطبتين أنت أم املعراج ــ قال: 

علي؟ فقال: يا حممد أنا شيء ال كاألشياء، وال أقاس بالناس وال أوصف 

بالشبهات خلقتك من نوري وخلقت عليًا من نورك، واطلعت على قلبك فلم 

 (.كيما يطمئن قلبكأجد يف قلبك أحب إليك من علي فخاطبتك بلسانه 

يف املودة الثامنة من مودة  (8)وخّرج الشيخ سليمان احلنفي يف )ينابيع املودة(

: خلقت قال رسول اهلل : القربى للسيد علي اهلمداني: )وقال علي 

 (.أنا وعلي من نور واحد

قال املؤلف: خّرج احلديث العالمة السيد أبو حممد احلسيين )ت: يف أوائل 

وقال: )أخرجه السيد علي  (1)ع عشر( يف كتابه )انتهاء األفهام(القرن الراب

: يا علي خلقين قال رسول اهلل اهلمداني يف مودة القربى، عن علي قال: 

أودع ذلك النور يف صلبه، فلم نزل  اهلل وخلقك من نوره، فلما خلق آدم 
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ة والرسالة، أنا وأنت شيئًا واحدًا ثم افرتقنا يف صلب عبد املطلب، ففيَّ النبو

 (.وفيك الوصية واإلمامة

يف  (0)قال املؤلف: خّرج احلديث الشيخ سليمان القندوزي يف )ينابيع املودة(

املودة الثامنة من مودة القربى للسيد علي اهلمداني، ولفظه يساوي لفظ السيد 

 أبي حممد احلسيين املتقدم قبل هذا احلديث.

يف املودة الثامنة من مودة القربى  (8)وخرج القندوزي أيضا يف )ينابيع املودة(

خلقت أنا وعلي (: بسنده، عن عثمان بن عفان، قال: )قال رسول اهلل 

من نور واحد قبل أن خيلق اهلل آدم بأربعة آالف عام، فلما خلق آدم ركب ذلك 

النور يف صلبه فلم يزل شيئًا واحدا حتى افرتقنا يف صلب عبد املطلب، ففيَّ 

 (.ي الوصيةالنبوة، ويف عل

من  وعلي أمري املؤمنني  قال املؤلف: األحاديث املروية يف خلق النيب 

 املعتربة ومضامينها خمتلفة: النور رواه علماء املسلمني من اإلمامية وأهل السنة يف كتبهم 

بأربعني ألف سنة  ففي بعضها: أنهما خلقا من نور اهلل قبل خلقه أبينا آدم 

 لطالب، ولسان امليزان، وأرجح املطالب، وقد تقدم حديثهم.ا كفايةوعام، كما يف 

سالم( خلقا من نور واحد قبل خلقه عليهما الصالة وال)نهما أ ويف بعضها:

ربعة عشر من من أ ــ نقاًل ضًاأي ــ لف عام، وقد تقدم ذلكبأربعة عشر أ دمآ

 ببن حنبل، واخلوارزمي، وابن املغازلي، وحم أمحد هم:علماء السنة من

، احلديد، واحلمويين، والقندوزي احلنفيالدين، والكنجي الشافعي، وابن أبي 

 ، واملرتضوي، والكوكب الدري.والدهلوي ،اهلنديوعبد اهلل 
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سالم( خلقا من نور واحد قبل خلقه عليهما الصالة وال)نهما ويف بعضها: أ

غازلي من ابن امل ــ ضًاأي ــ الف سنة، وقد تقدم ذلكبأربعة آ  دمأبينا آ

 الشافعي، ومن الشيخ عبيد اهلل احلنفي، ومن الذهيب.

سالم( خلقا من نور واحد قبل خلقه عليهما الصالة وال)نهما ضها: أويف بع

لفي عام، وقد تقدم نقله من سبط ابن اجلوزي احلنفي ومن بأ  دمأبينا آ

 للدهلوي، ومن املناقب للمرتضوي ، ومن الكوكب الدري. (جتهيز اجليش)

ليهما( خلقا من نور واحد قبل خلق أبينا صلوات اهلل ع)نهما بعضها: أويف 

عام، كما خرجه ابن املغازلي الشافعي، والشيخ عبيد اهلل احلنفي  بألف  دمآ

 تكراره.إىل  وقد تقدم حديث الكل فال حنتاج

 ومل يعني له مدة معينة.آدم  ذكر سبق خلقهم من النور قبل خلق ويف بعضها:

ذكر خلقهما من النور الواحد ومل يتعرض فيه ملدة ذلك ومعنى بعضها: ويف 

 الكل واحد:

 : قال: )قال رسول اهلل خّرج بسنده، عن علي  (0)ففي ينابيع املودة

 (.خلقت أنا وعلي من نور واحد

هـ( قال: 211للشيخ عبيد اهلل احلنفي )ت: سنة  (8)ويف كتاب الرقائق 

،  إذ أقبل علي عند النيب  جلوسًا)وروي عن أبي هريرة انه قال: كنا 

 .(1)(مرحبا بأخي وابن عمي، خلقت أنا وهو من نور واحدفقال رسول اهلل: 
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خّرج بسنده، عن جابر بن عبد اهلل، قال: )سألت  (0)الطالب كفايةويف كتاب 

سألتين عن خري مولود ، فقال: عن ميالد علي بن أبي طالب  رسول اهلل 

من نوري وخلقين من  إن اهلل تبارك وتعاىل خلق عليًا ، ولد يف شبه املسيح

يف   نوره، وكالنا من نور واحد، ثم إن اهلل عز وجل نقلنا من صلب آدم

أصالب طاهرة، إىل أرحام زاكية، فما ُنقلُت من صلب ااّل وُنِقل علي معي، فلم 

خري رحم، وهي  نزل كذلك حتى استودعين خري رحم وهي آمنة، واستودع عليًا

فاطمة بنت أسد، وكان يف زماننا رجل زاهد عابد يقال له املربم بن دعيب بن 

ليه أبا إالشقبان قد عبد اهلل مائتني وسبعني سنة، مل يسأل اهلل حاجة، فبعث اهلل 

طالب، فلما أبصر به املربم قام إليه، وَقبَّل رأسه وأجلسه بني يديه، ثم قال له: من 

من أي تهامة؟ فقال: من بين هاشم، فوثب  أنت؟ فقال رجل من تهامة، فقال:

العابد فَقبََّل رأسه ثانية، ثم قال: يا هذا، إن العلي األعلى، أهلمين إهلامًا، قال أبو 

طالب: وما هو؟ قال: ولد يولد من ظهرك وهو ولي اهلل عز وجل، فلما كان الليلة 

الناس ولد اليت ولد فيها علي أشرقت األرض، فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها 

 يف الكعبة ولي اهلل عز وجل، فلما أصبح دخل الكعبة وهو يقول:
 

ــا رب هــــــذا الغســــــق الــــــدجي   يــــ

 

ــيي   ــبلج املضــــــــ ــر املنــــــــ  والقمــــــــ

 بــــــّين لنــــــا مــــــن أمــــــرك اخلفــــــي  

 

ــيب    ــم ذا الصـــ ــرى يف إســـ ــاذا تـــ  مـــ

 
 

 قال: فسمع صوت هاتف يقول:

ــنيب    ــطفى الــ ــت املصــ ــل بيــ ــا أهــ  يــ

 

ــي   ــد الزكـــــــ ــتم بالولـــــــ  خصصـــــــ

ــا  ــن شــــ ــه مــــ  مخ العلــــــيإن امســــ

 

 (علـــــــي اشـــــــتق مـــــــن العلـــــــي    
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 النيب االكرم وأمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 صلى اهلل عليهما وعلى آهلما من شجرة واحدة

 من شجرة واحدة وساير الناس من أشجار شتى. أنه والنيب ومن خمتصاته 

بسنده املتصل، عن  (0)خّرج احلاكم النيسابوري الشافعي، يف )املستدرك(

، قال: )مسعت رسول  بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل عبد اهلل

يا علي، الناس من شجر شتى، وأنا وأنت من شجرة يقول لعلي:  اهلل

وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ] ، ثم قرأ رسول اهلل واحدة

 يث صحيح اإلسناد(.. هذا حد(8)"يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ

هـ( يف )تلخيص 742قال املؤلف: خّرج الذهيب الشافعي )ت: سنة 

عن جابر بن عبد اهلل، ولفظه ولفظ احلاكم سواء، وال خيفى على (1) املستدرك(

 أهل الفضل والعلم ان هذا االختصاص ألمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

عليهم الرمحة(، واليك بعض أخرجه مجاعة كثرية من علماء السنة واإلمامية )

من خّرج ذلك من علماء الشافعية، واحلنبلية، واحلنفية، وغريهم، وهم 

 مجاعة:

منهم: العالمة أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي الشافعي 

، فإنه أخرج (4)هـ( يف كتابه )موضح أوهام اجلمع والتفريق(461)ت: سنة 
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حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل قال: )قال  بسنده املتصل، عن عبد اهلل بن

الناس من شجر شتى وأنا وعلي بن أبي طالب من شجرة : رسول اهلل 

 . (0) (واحدة

هـ( يف كتابه )فردوس األخبار( فإنه 511ومنهم: العالمة الديلمي )ت: سنة 

خّرج احلديث، عن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل قال: )قال رسول 

 . (8)(أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى: اهلل

هـ( يف 562ومنهم: اخلطيب املوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي )ت: سنة 

فإنه أخرج بسنده املتصل عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن جابر  ،(1))املناقب(

أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار : قال: )قال رسول اهلل 

 (.شتى

خرج حديث جابر ولفظه يساوي لفظ اخلوارزمي،  (4)ويف )أرجح املطالب(

وقال: )خّرجه الطرباني، والديلمي، واحلاكم، وأبو بكر بن مردويه، 

 واخلوارزمي، وابن املغازلي(.

ومنهم: العالمة الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد االنصاري القرطيب )ت: 

احلديث بسنده،  (5) مع ألحكام القران(هـ( فإنه خرج يف تفسريه )اجلا670سنة 

الناس من :  يقول لعلي عن جابر بن عبد اهلل قال: )مسعت النيب 
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وَفِي األَرْضِ قِطَعٌ ]:  شجر شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم قرأ النيب

 .(0)[انٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍمُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَ

خرجه ابن مردويه وهو )خّرج هذا احلديث وقال:  (8)(ويف )أرجح املطالب

 .(احلاكم أيصحيح على ر
 

 )بيان(

نها: ما وهي مع ذلك خمتلفة يف التفاضل م [وَفِي األَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ])

 منها: ما ليس مبعمور.ما ليس كذلك، أو منها: ما هو معمور، وينبت، ومنها: 

 بساتني. [وَجَنَّاتٌ]

 .من أصل واحد :أي [مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ]

من أصول شتى، أو النخيل اجملتمعة، والنخيل  :أي [وَغَيْرُ صِنْوَانٍ]

املتفرقة، أو النخل الذي يشبه بعضه ببعض، والذي ال يشبه، فقد قيل )الصنوة( 

  .(1)عّم الرجل صنو أبيه( لك قوله املثل، ومن ذ

ومنهم: احلافظ الشيخ إبراهيم بن حممد بن أبي بكر بن محويه احلمويين 

هـ( يف فرائد السمطني، فإنه خّرج بسنده املتصل، عن جابر 788الشافعي )ت: سنة

 بن عبد اهلل )فذكر احلديث(، ولفظه ولفظ حلاكم يف املستدرك سواء وقد تقدم.

                                                           

.4الرعد/ (0)

 .457ص( 8)

وقال  828/ص1هـ، وتفسري القرطيب: ج0171طبع طهران سنة  876/ص5جممع البيان: ج (1)

 فيه: )ال فرق بني التثنية، واجلمع، وال باإلعراب، فتعرب نون اجلمع، وتكسر نون التثنية(.
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ة حممد بن يوسف بن احلسن الزرندي احلنفي )ت: سنة ومنهم: العالم

فإنه خّرج احلديث بسنده عن جابر بن  (0)هـ( يف كتابه )نظم در السمطني(751

 وقد تقدم. (8)عبد اهلل، ولفظه يساوي لفظ احلاكم يف )مستدرك الصحيحني(

، فانه خّرج (1)ومنهم: احلافظ نور الدين علي بن أبي بكر يف )جممع الزوائد(

الناس من يقول:  سنده، عن جابر بن عبد اهلل قال: )مسعت رسول اهلل ب

 . رواه الطرباني يف املعجم األوسط(.شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة

هـ أو 114ومنهم: العالمة املري حسني بن معني الدين امليبدي اليزدي )ت: سنة 

يب، عن جابر بن عبد هـ( فإنه خّرج بسنده، من طريق الثعل100هـ أو سنة 111سنة 

يا علي، الناس من شجر شتى، يقول لعلي:  اهلل قال: )مسعت رسول اهلل 

 .[يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ]إىل قوله تعاىل:  ية(  ثم قرأ اآلوأنا وأنت من شجرة واحدة

، فإنه (4)ومنهم: العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي يف )تاريخ اخللفاء(

لطرباني يف املعجم األوسط بسنده، عن جابر بن عبد خّرج احلديث من طريق ا

 اهلل، ولفظه ولفظ نور الدين يف )جممع الزوائد( سواء.

قال املؤلف: خّرج جالل الدين السيوطي الشافعي احلديث يف )الدر 

أيضا، وقال: )أخرجه احلاكم وصححه، وخّرجه ابن مردويه عن  (5)املنثور(

يا علي، الناس من شجر قول: ي )قال(: مسعت رسول اهلل  جابر 
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وَجَنَّاتٌ مِّنْ ] :  ، ثم قرأ النيب شتى، وأنا وأنت يا علي من شجرة واحدة

 .(0)[أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ

هـ( فإنه خّرج 171ومنهم: ابن حجر اهليتمي املكي الشافعي )ت: سنة 

ن طريق الطرباني يف )املعجم األوسط(، عن م (8)احلديث يف )الصواعق احملرقة(

 جابر، ولفظه ولفظ نور الدين يف )جممع الزوائد( سواء. 

ومنهم: املري حممد صاحل الكشفي الرتمذي، فانه خّرج احلديث يف كتابه 

من حبر املناقب، عن جابر بن عبد اهلل، ولفظه يساوي ما  (1))املناقب املرتضوية(

من املعجم األوسط للطرباني،  (4)ج احلديث أيضايف )املستدرك( للحاكم، وخّر

ومن )الصواعق احملرقة( البن حجر اهليتمي، عن جابر بن عبد اهلل، وخّرجه من 

طريق صاحب )املودات(، عن ابن عباس ولفظه يساوي ما يف )جممع الزوائد( 

 . (5)املتقدم الذكر

عي يف )كنوز ومنهم: العالمة الشيخ زين الدين عبد الرؤوف املناوي الشاف

. (7)، فإنه أخرج احلديث بلفظ أخرجه نور الدين يف )جممع الزوائد((6)احلقايق(

 )إحقاق احلق(.
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ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خرج احلديث يف )ينابيع 

بلفظ نور الدين علي بن أبي بكر يف )جممع الزوائد( بسنده، عن جابر  (0)املودة(

الناس من أشجار ) :ن )جممع الفوائد( وهذا لفظه قال بن عبد اهلل نقاًل م

 .شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة(

من )فردوس األخبار( للديلمي ومن  (8)قال املؤلف: وخّرج احلديث أيضًا

أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من )املعجم االوسط( للطرباني، ولفظه )

 (.أشجار شتى

يث الثاني عشر من فضائل أمري وقال: )احلد (1)وخّرج احلديث أيضًا

ما أخرجه الطرباني يف )األوسط(، عن جابر بن عبد اهلل، قال:  املؤمنني

(، الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة: )قال رسول اهلل 

 وقد تقدم النقل عنه.

قال املؤلف: خرج علماء السنة احلديث الشريف املتقدم، عن مجاعة من 

ر بن عبد اهلل االنصاري )عليه الرمحة(، ومنهم حرب األمة الصحابة، منهم جاب

عبد اهلل بن عباس، وإليك لفظ بعض من خّرج حديثه وهم مجاعة من أعالم 

 علماء السنة.

منهم: العالمة علي املتقي اهلندي احلنفي، فإنه خّرج احلديث بسنده عن ابن 

بن حنبل، وقال: املطبوع بهامش مسند أمحد  (4)عباس يف )منتخب كنز العمال(
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الناس من شجر يقول:  )روي عن ابن عباس أنه قال: مسعت رسول اهلل 

خّرج حديث ابن  (0)(، ويف )أرجح املطالب(شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة

 عباس مع تقديم وتأخري، واللفظ واحد، قال: )أخرجه احلاكم(.

املناقب ومنهم: املري حممد صاحل الكشفي فانه خّرج احلديث يف كتابه )

 .(1) ، ولفظه يساوي لفظ علي املتقي يف )منتخب كنز العمال((8)املرتضوية(

هـ( يف )ينابيع 0811ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي )ت: سنة 

من املودة  فإنه خّرج احلديث عن حرب األمة عبد اهلل بن عباس نقاًل (4)املودة(

خلقت أنا وعلي من شجرة ) :(الثامنة من مودة القربى، وهذا نصه )قال 

 (.واحدة والناس من أشجار شتى

(:  قال املؤلف: وخّرج حديثا آخر عن ابن عباس أيضًا وهذا نصه )قال

من شجرة واحدة، فأنا أصلها خلق اهلل األنبياء من أشجار شتى وخلقين وعلياً )

 وعلي فرعها واحلسن واحلسني أمثارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بها جنا

 (.ومن زاغ عنها هوى

قال املؤلف: ومن الصحابة الكرام الذين رووا احلديث املتقدم عبد اهلل بن 

من  نقاًل (5)مسعود، فقد خّرج عنه الشيخ سليمان القندوزي يف )ينابيع املودة(

مناقب السبعني حيث قال: )احلديث السابع والثالثون: عن عبد اهلل بن 
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شجرة واحدة والناس من أشجار  أنا وعلي من :قال: قال  مسعود

 شتى(.

ومن الصحابة الذين رووا احلديث املتقدم عبد اهلل بن عمر، كما يف )ميزان 

فانه قال: )روى علي بن هاشم ،عن صباح بن حييى، عن احلارث  (0)االعتدال(

كان الناس بن حصرية، عن مجيع بن عناق، عن ابن عمر، أن رسول اهلل قال: 

 (.ا وعلي من شجرة واحدةمن شجر شتى وكنت أن

احلديث الذي  (8)الطالب( كفايةقال املؤلف: خرج الكنجي الشافعي يف )

خرجه الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )ينابيع املودة( عن ابن عباس 

خمتصرًا، فانه خّرج بسند آخر عن أبي أمامة الباهلي، وفيه زيادات مهمة، وهذا 

إن اهلل : ة الباهلي قال: قال رسول اهلل نصه حبذف السند: )حدثنا أبو أمام

خلق األنبياء من أشجار شتى، وخلقين وعليًا من شجرة واحدة، فأنا أصلها، 

وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، واحلسن واحلسني مثرها، فمن تعلق بغصن من 

أغصانها جنا ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبدًا عبد اهلل بني الصفا واملروة ألف 

ألف عام، ثم ألف عام، ومل يدرك حمبتنا أكبه اهلل على منخريه يف عام، ثم 

 .(1)[قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى] :، ثم تالالنار

)ثم قال(: هذا حديث حسن عال رواه الطرباني يف معجمه كما أخرجناه 

 ـ)تاريخ ابن عساكر( بطرق شتى(.ف به حمدث الشام يف كتابه املعروسواء، وروا
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وال خيفى على الطالب للعلم ان هذا احلديث فيه حذف وإسقاط لبعض 

كلماته، ويظهر ذلك باملراجعة إىل حديث ابن عباس املتقدم نقله من )ينابيع 

، ويؤيد ذلك احلديث اآلتي عن مجال الدين حممد بن أمحد احلنفي (0)املودة(

المة الشيخ مجال الدين حممد بن أمحد احلنفي ففي )در حبر املناقب( للع

)ابن حسنويه(، خّرج بسنده عن مثامة الباهلي )أبو أمامة ـاملوصلي الشهري ب

 ،ان اهلل خلقين وعليًا من شجرة واحدة :الباهلي( قال: )قال رسول اهلل 

فأنا أصلها وعلي فرعها، واحلسن واحلسني مثرها، وشيعتنا ورقها، فمن متسك 

 (.شجرة دخل اجلنة وأمن من الناربهذه ال

قال املؤلف: هذا احلديث رواه ابن عباس، غري أنه رواه أبو أمامة باملعنى 

وغرّي بعض ألفاظه، ويؤيد ذلك أيضًا حديث أخرجه شهاب الدين أمحد بن 

 حيث قال: )حدثنا أبو امامة  (8)علي بن حجر العسقالني يف )لسان امليزان(

إن اهلل خلق األنبياء من أشجار شتى، وخلقين : قال: قال رسول اهلل 

وعليًا من شجرة واحدة، أنا أصلها، وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، واحلسن 

(، وقد خّرج احلديث يف اجلزء واحلسني مثرها، فمن تعلق بغصن من أغصانها جنا

( بلفظ آخر وهو 154( أيضًا، وخرجه يف اجلزء الرابع )ص886الثاني )ص

 زيادات مهمة ــ:)قال املؤلف( يأتي احلديث مع ــ عنى وهذا نصه حديث نقل بامل

)عن  )روى عمرو بن إمساعيل اهلمداني، عن أبي اسحاق السبيعي،

مثل علي كشجرة أنا أصلها وعلي فرعها، أنه قال فيه:   ( يف عليالنيب

 )قال( ونعم ما قيل:واحلسن واحلسني مثرها، والشيعة ورقها. 
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 اخللــــد نابتــــة يــــا حبــــذا دوحــــة يف   

 

ــجر      ــن ش ــد م ــت يف اخلل ــها نبت ــا مثل  م

ــة   ــرع فاطمــ ــلها والفــ  املصــــطفى أصــ

 

ــر    ــيد البشـــ ــى ســـ ــاح علـــ ــم اللقـــ  ثـــ

 واهلامشيــــــان ســــــبطاها هلــــــا مثــــــر 

 

 والشــــيعة الــــورق امللتــــف بــــالثمر(    

 
 

 كفايةهـ( يف )652سنة  قال املؤلف: خرج الكنجي الشافعي )ت:

عن عبد الرمحن بن عوف أنه قال:  حديثا يف الباب بسنده املتصل، (0)الطالب(

أنا : )أال تسألوني قبل أن يشوب األحاديث األباطيل، قال: قال رسول اهلل 

الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، واحلسن واحلسني مثرها، وشيعتنا 

 ورقها، والشجرة أصلها يف جنة عدن واألصل والفرع واللقاح والورق يف اجلنة

حمدث دمشق يف مناقبه بطرق شتى. )قال(: وأنشدنا  )ثم قال(: قلت: أخرجه

 الشيخ أبو بكر بن فضل اهلل احلليب الواعظ يف املعنى:
 

 يــــا حبــــذا دوحــــة يف اخللــــد نابتــــة    

 

 مـــا يف اجلنـــان هلـــا شـــبه مـــن الشـــجر 

ــة   ــرع فاطمــ ــلها والفــ  املصــــطفى أصــ

 

ــر    ــّيد البشـــ ــي ســـ ــاح علـــ ــم اللقـــ  ثـــ

 واهلامشيــــــان ســــــبطاها هلــــــا مثــــــر 

 

ــور  ــيعة الـــ ــالثمروالشـــ  ق امللتـــــف بـــ

 هــــذا حــــديث رســــول اهلل جــــاء بــــه 

 

ــل ال  ــةأهـ ــرب   روايـ ــن اخلـ ــالي مـ  يف العـ

 إنــــي حبــــبهم أرجــــو النجــــاة غــــداً     

 

 والفــوز مــع زمــرة مــن أحســن الزمــر(  

 
 

، وقال: يف ترمجة احلسني  (8)قال املؤلف: أورده يف )تاريخ ابن عساكر(

 حممد بن حيويه(. )قال الذهيب: خرجه احلاكم يف )مستدرك الصحيحني( عن
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 ومن مجلة علماء السنة الذين خّرجوا ما معناه

 وعليًا من شجرة واحدة  أن النيب

هـ( 461العالمة الشيخ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت: سنة 

( قال: )أخربني أبو القاسم علي 1122) احلديث املرقم بـيف (0)يف )تاريخ بغداد(

عثمان الدقاق بسنده عن موسى بن جعفر بن حممد، بن احلسن بن حممد ابن أبي 

: خلقت أنا، وهارون بن قال رسول اهلل عن أبيه، عن جده قال: )

 (. عمران، وحييى بن زكريا، وعلي بن أبي طالب من طينة واحدة

عن ابن عباس حديثًا  (8)وخرج الشيخ سليمان القندوزي يف )ينابيع املودة(

 حنوه يف ضمن حديث مفصل.

حديثا حنو ما  (1)الطالب( كفايةملؤلف: خرج الكنجي الشافعي يف )قال ا

خرجه اخلطيب البغدادي يف )تاريخ بغداد( سندا أو متنًا وقال يف آخره: )هذا 

حديث حسن هكذا رواه حافظ العراق يف كتابه )تاريخ بغداد( وتابعه حمدث 

 الشام )ابن عساكر( كما أخرجناه سواء(.

جي الشافعي يف تلك الصفحة حديثًا آخر بسنده عن قال املؤلف: وخّرج الكن

بعرفات  أبي الزبري قال: )مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: كان رسول اهلل 

وهو يقول: ادن  ، فأتينا النيب  جتاهه فأومأ إلّي وإىل علي وعلي 

ـ يعين كفك يف كفي ـ  ضع مخسك يف مخسي، فقال: مين، فدنا منه علي 

ي، خلقت أنا وأنت من شجرة واحدة أنا أصلها وأنت فرعها يا عل)ثم قال(: 
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واحلسن واحلسني أغصانها فمن تعلق بغصن منها دخل اجلنة، يا علي، لو أن 

أميت قاموا حتى يكونوا كاحلنايا، وصّلوا حتى يكونوا كاألوتار ، ثم أبغضوك 

مجة )ثم قال(: )قلت(: هكذا رواه )ابن عساكر( يف تر ألكبهم اهلل يف النار.

 من كتابه املعروف بـ) تاريخ ابن عساكر((. علي

يف املودة الثانية من  (0)وخّرج العالمة الشيخ سليمان القندوزي يف الينابيع

: يا علي، قال رسول اهلل قال: ) مودة القربى عن )أمري املؤمنني( علي 

خلقت من شجرة، وخلقت منها، أنا أصلها وأنت فرعها واحلسن واحلسني 

 (.ها وحمبونا أوراقها. فمن تعلق بشيء منها أدخله اهلل اجلنةأغصان

آخر مبعناه،  من مودة القربى حديثًا قال املؤلف: تقدم من )ينابيع املودة( نقاًل

قال: )عن علي قال:  (8)وفيه زيادة رواه عن ابن عباس، ويف )أرجح املطالب(

. خّرجه نا منهاأشبهت خلقي وخلقي أنت من شجرتي اليت أ: قال رسول اهلل 

 اخلطيب يف فضائل الصحابة(.

إن اهلل : قال: )روي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول اهلل  (1)وفيه

من شجرة واحدة، فأنا أصلها  خلق األنبياء من أشجار شتى، وخلقين وعليًا

وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، واحلسن واحلسني مثرها، فمن تعلق بغصن من 

عبد اهلل بني الصفا واملروة ألف  ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبدًاأغصانها جنا، 

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ]، ثم تال عام، ثم مل يدرك حمبتنا أكبه اهلل على منخريه يف النار
 . خّرجه الطرباني(.(4)[أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
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عبد اهلل  كي، قال: )مسعت جابر بنخّرج بسنده عن أبي الزبري امل (0)وفيه

ادن وقال:   ومأ النيبأف ،بعرفات وعلي جتاهه  يقول: كان رسول اهلل

 ،يا عليكفي ـ ـ يعين كفك يف   يف مخسيمخسك فقال:  ،منه ، فدنا عليمين

واحلسن واحلسني  ،صلها وأنت فرعهاأأنا  ،خلقت أنا وأنت من شجرة

لو أن أميت صاموا  ،يا علي ،ه اهلل اجلنةأغصانها، فمن تعلق بغصن منها أدخل

وا حتى يكونوا كاألوتار، ثم أبغضوك ألكبهم اهلل حتى يكونوا كاحلنايا، وصّل

بو أمحد بن حنبل، وأخرجه عبد اهلل بن أ .تبارك وتعاىل على وجوههم يف النار

 عساكر يف تارخيه(.وابن  ،نعيم، وابن املغازلي الشافعي يف املناقب، والطرباني

الطالب( مع اختالف يسري،  كفايةال املؤلف: تقدم هذا احلديث نقال من )ق

 أيضًا بسنده، عن (8)وخّرج الشيخ عبيد اهلل اهلندي احلنفي يف )ارجح املطالب(

: إن اهلل خلقين وعليًا  رسول اهلل قال: )عن علي قال ،محزة عاصم بن

والشيعة ورقها، واحلسن واحلسني مثرها  ،أنا أصلها وعلي فرعها ،من شجرة

فهل خيرج من الطيب ااّل الطيب، أنا مدينة العلم وعلي بابها من أراد العلم 

خرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه، وحممد بن يوسف الكنجي . أفليأت الباب

 الطالب(. كفايةالشافعي يف 
 

 ال حتصى كثرة  يف أن فضائل علي

 

واها احملدثون ثالثون رة، واليت رن فضائله ال حتصى كثأ ومن خمتصاته

 ثالثة آالف كما يأتي:أو  ألفا أو عشرة آالف
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خطب خطباء أمحد أاملؤيد املوفق بن أبي  للعالمة (0)(ففي كتاب )املناقب 

عن جعفر بن حممد بن  ،سنادهبإخرج  (هـ562سنة )ت: خوارزم احلنفي 

يه، مار، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسني، عن أبع

: إن اهلل قال رسول اهلل قال: ) أبي طالب علي بن مري املؤمنني عن أ

جعل ألخي علي فضائل ال حتصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بها 

غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه، ومن كتب فضيلة من فضائله مل تزل املالئكة 

ضيلة من فضائله غفر اهلل تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إىل ف

له الذنوب اليت اكتسبها باالستماع، ومن نظر إىل كتاب من فضائله غفر اهلل له 

: النظر إىل علي عبادة، وذكره عبادة، وال ثم قالالذنوب اليت اكتسبها بالنظر، 

 (.يقبل اهلل إميان عبد ااّل بواليته والرباءة من أعدائه

هـ( 652د اهلل الكنجي الشافعي )ت: سنة قال املؤلف: خّرج العالمة أبو عب

ما خّرجه اخلوارزمي بسنده املتصل، ولفظه يساوي لفظه،  (8)الطالب( كفايةيف )

ـ: )رواه احلافظ اهلمداني يف مناقبه، وتابعه ـ بعد نقله للحديثـ وقال ـ

( 081ـ حديثا آخر يف )صـقبل نقله هلذا احلديث  ـاخلوارزمي، وخرج الكنجي ـ

ده مفاد احلديث املذكور، وهو أن فضائل أمري املؤمنني علي بن أبي أيضًا مفا

ـ: )عن الليث عن ـحبذف السند  ـال ميكن إحصاؤها، وهذا نصه ـ طالب 

لو أن الغياض أقالم، والبحر : جماهد عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل 

(. مداد، واجلن حّساب، واإلنس كّتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب

 (.)احلديث(.لو أن األشجار أقالم، والبحر مدادوفيه:) (1)وخّرجه يف ينابيع املودة
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قال املؤلف: ثم خّرج حديثًا اخر بسند متصل، عن عيسى بن عبد اهلل، عن 

أبيه، عن جده، قال: )قال رجل البن عباس: سبحان اهلل، ما أكثر مناقب علي 

: أَوال تقول أنها إىل عباس  وفضائله! إني ألحسبها ثالثة آالف، فقال ابن

ثالثني ألفًا أقرب؟ )ثم قال الكنجي(: خّرج هذا األثر مجاعة من احلّفاظ يف 

كتبهم، )ثم قال(: ويدلك على ذلك ما رويناه عن إمام أهل احلديث أمحد بن 

حنبل وهو أعرف أصحاب أهل احلديث يف علم احلديث، قريع أقران أقرانه، 

ه يف هذا الفن يف أبانه، والفارس الذي نكب فرسان وإمام زمانه، واملقتدى ب

احلّفاظ يف ميدانه، وروايته فيه مقبولة، وعلى كاهل التصديق حممولة، وال ُيّتهم 

يف دينه، وال ُيشك أنه يقول بتفضيل الشيخني أبي بكر وعمر، فجاءت روايته فيه 

مفيت الشام أبو كعمود الصباح، وال ميكن سرته بالراح، وهو )ما أخربنا( العالمة 

هبة اهلل )ثم ذكر أسناده( إىل أن قال: مسعت حممد بن منصور نصر حممد بن 

الطوسي يقول: مسعت اإلمام أمحد بن حنبل يقول: ما جاء ألحد من أصحاب 

 ما جاء لعلي بن أبي طالب(. رسول اهلل 

علي بن أبي طالب ــ أهل كل فضيلة  :قال احلافظ البيهقي: )وهو ــ أي 

 ة، ومستحق لكل سابقة ومرتبة، ومل يكن أحد يف وقته أحق باخلالفة منه(.ومنقب

قال املؤلف: إن ما رواه الكنجي الشافعي من كالم أمحد بن حنبل يف حق 

 خّرجه مجاعة من علماء السنة. أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 (0)ني(منهم: العالمة احلافظ أبو عبد اهلل النيشابوري يف )املستدرك للصحيح

فقد خّرج بسنده عن أبي حامد حممد بن هارون احلضرمي قال: )مسعت حممد 

بن منصور الطوسي يقول: مسعت أمحد بن حنبل يقول: ما جاء ألحد من 
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(.  من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب أصحاب رسول اهلل 

 .(0) ( )وروى ذلك الذهيب يف تلخيص املستدرك

)الكشف والبيان( كما رواه منه عبد اهلل الشافعي ومنهم: الثعليب يف تفسري 

فإنه خّرج بسنده أن حممد بن منصور الطوسي يقول: )مسعت  (8)يف )املناقب(

ما جاء لعلي  أمحد بن حنبل يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل 

 بن ابي طالب من الفضائل(.

بن حنبل،  ، قال: )قال أمحد(1)ومنهم: ابن عبد الرب يف )االستيعاب(

مل ُيرَو يف فضائل أحد من الصحابة باألسانيد  :وإمساعيل بن اسحاق القاضي

احِلسان ما روي يف فضائل علي بن أبي طالب(. )وقال ذلك( أمحد بن شعيب 

 بن علي النسائي(.

 (4)ومنهم: العالمة أخطب خطباء خوارزم املوفق بن أمحد يف )املناقب(

طوسي أنه قال: )مسعت أمحد بن حنبل خّرج بسنده عن حممد بن منصور ال

من الفضائل ما جاء لعلي بن  يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل 

 أبي طالب، ثم ذكر ما ذكره الكنجي يف مدح أمحد بن حنبل(.

ومنهم: العالمة القاضي أبو احلسني حممد بن احلسني أبو يعلى احلنبلي )ت: 

بسنده، عن حممد بن  (5)احلنابلة( هـ(، فقد خرج يف كتابه )طبقات506سنة 
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منصور الطوسي قال: )مسعت أمحد بن حنبل يقول: ما روي ألحد من 

 الفضائل أكثر مما روي لعلي بن أبي طالب(.

، فانه خّرج ما (0)ومنهم: العالمة املؤرخ ابن األثري يف )التاريخ الكامل(

 اوي لفظه.خّرجه احلاكم يف )املستدرك( من قول أمحد بن حنبل، ولفظه يس

ومنهم: العالمة حمب الدين الطربي الشافعي فانه خرج يف )الرياض 

وقال: )قال أمحد بن حنبل والقاضي إمساعيل بن إسحاق: مل يرو يف ، (8)النضرة(

يف فضائل أحد من الصحابة باألسانيد احِلسان ما روي يف فضائل علي بن أبي 

 طالب.

يين الشافعي فقد خّرج يف ومنهم: العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد احلمو

بسنده املتصل عن أبي احلسن علي بن احلسني فذكر احلديث  (1))فرائد السمطني(

وذكر ما قال ابن عباس يف  (4)كما أخرجه احلاكم يف )املستدرك للصحيحني(

 كما تقدم. جواب الرجل الذي سأله عن مقدار فضائل أمري املؤمنني 

ن يوسف الزرندي يف كتابه )نظم درر ومنهم: العالمة مجال الدين حممد ب

 ، ولفظه لفظ احلاكم يف املستدرك سواء.(5)السمطني(

ومنهم: احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي 

، قال: )قد روي (6)هـ(، فانه خّرج يف كتابه )تهذيب التهذيب(258)ت: سنة 

                                                           

 طبعة املنريية مبصر. 811ص( 0)

 .801/ص8ج( 8)

 .67/باب 0ج( 1)

 .017/ص1ج( 4)

 طبع النجف األشرف. 21ص( 5)

 طبعة حيدر آباد الدكن. 111/ص7ج( 6)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

390 

بة من الفضائل ما روي عن أمحد بن حنبل انه قال: مل يرو ألحد من الصحا

 لعلي )بن أبي طالب(. وكذا قال النسائي وغري واحد )من العلماء((.

قال املؤلف: وخرج ذلك يف كتابه اآلخر )فتح الباري يف شرح صحيح 

، وقال ما هذا نصه: )قال أمحد بن حنبل، وإمساعيل القاضي، (0)البخاري(

من الصحابة باألسانيد  والنسائي، وأبو علي النيشابوري: مل يرو يف حق أحد

 (.اجلياد أكثر مما جاء يف علي 

ما هذا نصه:  (8)وقال يف كتابه اآلخر املعروف بـ)اإلصابة يف معرفة الصحابة(

 (. )قال أمحد بن حنبل(: مل ينقل ألحد من الصحابة ما نقل لعلي

هـ( فإنه خّرج 100ومنهم: العالمة احلافظ جالل الدين السيوطي )ت: سنة 

ما خرجه احلاكم عن أمحد بن حنبل أنه  (1)ابه املعروف بـ)تاريخ اخللفاء(يف كت

من الفضائل ما لعلي بن أبي  قال: )ما ألحد من أصحاب رسول اهلل 

 (.طالب

هـ( فإنه خّرج يف 174ومنهم: العالمة ابن حجر اهليتمي )ت: سنة 

أمري املؤمنني  ما رواه احلاكم، عن أمحد بن حنبل يف شأن (4) )الصواعق احملرقة(

)ثم قال(: )وروي عن إمساعيل القاضي، والنسائي،  علي بن ابي طالب 

وأبي علي النيشابوري، أنهم )مجيعًا( قالوا: مل يرو يف حق أحد من الصحابة 

 (.باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف علي 
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ومنهم: العالمة الشيخ علي بن إبراهيم برهان الدين احلليب الشافعي )ت: 

ما  (0)هـ( فإنه خّرج يف كتابه )إنسان العيون( املعروف بالسرية احللبية0144سنة 

 عن أمحد بن حنبل، وقد تقدم لفظه. (8)خّرجه احلاكم يف )املستدرك للصحيحني(

هـ( فإنه خّرج يف كتابه 0816ومنهم: العالمة الشيخ حممد الصّبان )ت: سنة 

ما هذا نصه: )قال إمساعيل (1)ار)إسعاف الراغبني( املطبوع بهامش نور األبص

القاضي، والنسائي، وأبو علي النيشابوري: مل يرد يف حق أحد من الصحابة 

 (.باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف علي 

ومنهم العالمة السيد املولوي شاه تقي علي الكاظمي العلوي الشهري 

يف موارد، منها  هـ( يف كتابه )الروض األزهر(0821بـ)قلندر( احلنفي )ت: سنة 

ففي  ما تقدم نقله من العلماء يف حق أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

( نقل ما روي عن أمحد بن حنبل، أنه قال: )ما جاء 018( و)ص16)ص

ألحد من أصحاب رسول اهلل من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب(. ويف 

ي علي ( قال: )وروي عن إمساعيل القاضي، والنسائي، وأب170)ص

النيشابوري، أنهم قالوا: مل يرو يف حق أحد من الصحابة، باألسانيد احِلسان 

 (.أكثر مما جاء يف علي 

ومنهم: احلافظ مريزا حممد خان بن رستم خان املعتمد البدخشي )ت: يف 

القرن الثاني عشر( فإنه خّرج يف كتابه )مفتاح النجا يف مناقب آل العبا( وقال: 

مساعيل وأبو علي النيشابوري: مل يرو يف حق أحد الصحابة )وقال النسائي وإ
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(، ثم ذكر ما خرجه احلاكم عن باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف علي 

 سواء. (0)أمحد بن حنبل، ولفظه ولفظ احلاكم يف )املستدرك الصحيحني(

 (8)ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرج يف )ينابيع املودة(

: )أخرج املوفق بن أمحد عن حممد بن منصور قال: مسعت أمحد بن وقال

حنبل يقول: ما جاء ألحد من الصحابة من الفضائل مثل ما لعلي بن أبي 

طالب، قال: وقال رجل البن عباس: سبحان اهلل، ما أكثر فضائل علي بن أبي 

قول أنها أَوال ت :طالب ومناقبه! إني ألحسبها ثالثة آالف منقبة، فقال ابن عباس

 .أقرب؟( إىل ثالثني ألفًا

وفيه أيضا قال: )أخرج املوفق بن أمحد عن حرب بن عبد احلميد، قال: 

حدثنا سليمان األعمش بن مهران: أن املنصور الدوانيقي العباسي ــ حال  

خالفته ــ قال: يا سليمان، أخربني كم من حديث ترويه يف فضائل علي بن أبي 

وحيك كم حتفظ؟ قلت: عشرة آالف حديث )أو  طالب؟ قلت: يسريا. قال:

ألف حديث(، فلما قلت: أو ألف حديث أستقلها فقال: وحيك يا سليمان بل 

 عشرة آالف كما قلت أوال(.

قال: )يف )املناقب( عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري:  (1)وفيه أيضًا

 قال: يا ابن قال: قلت البن عباس: أسألك عن اختالف الناس يف علي 

جبري تسألين عن رجل كانت له ثالثة آالف منقبة يف ليلة واحدة وهي ليلة القربة 

جربائيل، وميكائيل،  :يف قليب بدر سّلم عليه ثالثة آالف من املالئكة )وفيهم
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وصاحب  وإسرافيل( من عند ربهم، وتسألين عن وصي رسول اهلل 

اس بيده لو كانت حوضه، وصاحب لوائه يف احملشر، والذي نفس عبد اهلل بن عب

حبار الدنيا مدادا، وأشجارها أقالما، وأهلها كّتابا، فكتبوا مناقب علي بن أبي 

 طالب وفضائله ما أحصوها(.

سأهلم  يف مناشداته أصحاب رسول اهلل  قال املؤلف: إن أمري املؤمنني 

هل فيكم من سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف من املالئكة  :فيما سأل وقال

فيهم جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل ليلة قليب بدر مثلي ملا جئت باملاء إىل رسول و

خّرج املناشدة اخلوارزمي يف )املناقب(، وغريه من علماء  .؟ قالوا: ال اهلل

 .(0)السنة، وقد أخرجنا بعص ما روي فيها يف كتابنا )علي والوصية(

بل يف مسنده، قال: خّرج قضية قليب بدر بسنده، عن أمحد بن حن(8)وفيه

؟ فما أجاب من يستسقي لنا من املاء: )ملا كنت ليلة بدر قال رسول اهلل 

، فاحتضن قربة، ثم أتى بئرًا بعيدة القعر أنا يا رسول اهللالناس، فقال علي: 

مظلمة فاحندر فيها، فأوصى اهلل عز وجل إىل جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل، 

بطوا من السماء فلما حاذوا البئر سلموا على علي تأهبوا لنصرة حممد، وحزبه فه

 من عند ربهم(. 

قال الشيخ سليمان احلنفي: )خّرج صاحب املناقب احلديث عن حممد بن 

 (.احلنفية، وعن جعفر الصادق، وعن ابن عباس، عن علي 

حّلال املشاكل  قال املؤلف: مل يزل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 عليه غريه من الصحابة. رقدويأتي منه ما ال ي
                                                           

 ذكره بعنوان )احلديث الثالث والثالثون(.( 0)

 .088ص( 8)
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اجلحفة يف غزوة احلديبية فلم جيد بها  قال ابن حجر يف اإلصابة: )نزل 

ماء، فبعث سعد بن أبي وقاص فرجع بال ماء واعتذر، فبعث عليًا فلم يرجع 

 حتى مأل القربة من املاء(.

: )مناقب علي (0)وقال الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )ينابيع املودة(

يلة عظيمة شهرية كثرية حتى قال اإلمام أمحد بن حنبل: ما جاء ألحد من جل

الصحابة من الفضائل ما جاء لعلي. أخرجه الثعليب يف تفسريه عقيب ذكر قصة 

 . يةاآل (8) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ]سبب نزول قوله تعاىل: 

يف كتاب الصواعق: قال أمحد، وإمساعيل  )قال(: قال احلافظ ابن حجر

القاضي، والنسائي، وأبو علي النيشابوري: مل يرو يف حق أحد من الصحابة 

 باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء يف علي.

على ما يكون بعده مما ابتلى  قلت: والسبب يف ذلك أن اهلل أطلع نبيه   

ي لتحصل النجاة ملن به علي فاقتضى ذلك، فنصح األمة باشتهار فضائل عل

متسك به، وملا اشتغلت طائفة من بين أمية بتنقيصه، وسّبه على املنابر )مثانني 

سنة( فاشتغل احلفاظ ببث فضائله، وقد قال السيد أبو احلسني حييى يف كتابه 

)أخبار املدينة(: حدثنا هارون بن عبد امللك بن املاجشون: قال: ملا قدم خالد 

 ن العاص ــ وهو ابن مطرية ــ على منرب رسول اهلل بن احلارث بن احلكم ب

، وشتم عليًا، وقال: استعمل حممد عليًا وهو يعلم يوم اجلمعة، شتم النيب 

خائن، ولكن شفعت له ابنته فاطمة، وداود بن قيس كان يف الروضة  أن عليًا

ق املطهرة، قام فقال: أيها الناس ادفعوا هذا الكذاب الكافر عن املنرب، فمز

                                                           

 .875ص( 0)
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الناس قميصه وأنزلوه عن املنرب، وقال داود: رأيت كفًا خرجت من القرب وهي 

 تقول: كذبت يا عدو اهلل كذبت يا كافر، مرارًا(.

)قال(: ومل يزل مجاعة من بين أمية ينقصون عليًا وأهل بيته ويكرهون من 

يذكر فضائلهم وينسبونه مبجرد ذلك إىل الرفض، كما اتفق اإلمام أبي عبد 

ن النسائي صاحب السنن، أنه دخل الشام وصنف بها كتاب اخلصائص يف الرمح

فضل علي فأنكروا عليه ذلك، وقالوا له: مل ال تصنف يف فضائل الشيخني؟ 

فأجاب القوم وقال: رأيت أهل الشام منحرفني عن علي فصنفت ذلك رجاء أن 

بها كما  يهديهم اهلل به، فأخرجوه من املسجد، ثم من دمشق إىل الرملة، فمات

ذكره ابن السبكي يف طبقاته، وقال غريه: ما زالوا يضربونه ويدوسون خصيتيه 

 هـ.111حتى أخرجوه من املسجد فحمل علياًل إىل مكة فتويف بها سنة 

)قال(: وقد نقل البيهقي عن الربيع بن سليمان ــ وهو أحد أصحاب اإلمام 

لى مساع منقبة أو فضيلة الشافعي ــ أن قيل للشافعي: أن أناسًا ال يصربون ع

مّنا يذكرها يقولون: هذا رافضي. ويشتغلون بكالم  ألهل البيت، فإذا رأوا أحدًا

 آخر فأنشأ الشافعي يقول:

 

 إذا يف جملـــــــــس ذكـــــــــروا عليـــــــــا  

 

ــة   ــة الزكيــــــــ ــبطيه وفاطمــــــــ  وســــــــ

 فـــــأجرى بعضـــــهم ذكـــــرا ســـــواهم 

 

 فــــــــــــأيقن أمــــــــــــه لســــــــــــلقلقية   

ــه    ــع بنيــــــ ــًا مــــــ ــروا عليــــــ  إذا ذكــــــ

 

ــا   ــاغل بالروايـــــــ ــةتشـــــــ  ت العليـــــــ

 وقـــــال جتـــــاوزوا يـــــا قـــــوم عـــــن ذا 

 

 فهــــــذا مــــــن حــــــديث الرافضــــــية    

 برئــــــت إىل املهــــــيمن مــــــن أنــــــاس 

 

ــة    ــب الفاطميـــ ــرفض حـــ ــرون الـــ  يـــ

 علـــــى آل الرســـــول صـــــالة ربـــــي    

 

 ولعنتــــــــــــه لقــــــــــــوم اجلاهليــــــــــــة 
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وقال الشيخ مجال الزرندي عقيب نقله ذلك عن اإلمام الشافعي: إن 

 الشافعي قال أيضا:
 

 لــــــت: كــــــالقــــــالوا: ترفضــــــت ق

 

 مـــــا الـــــرفض ديـــــين وال اعتقـــــادي 

 لكــــــــن توليــــــــت غــــــــري شــــــــك    

 

ــري إمــــــــام وخــــــــري هــــــــادي      خــــــ

 إن كــــــان حــــــب الــــــولي رفضــــــا     

 

 فــــــــــــإنين أرفــــــــــــض العبــــــــــــاد( 

  

  ن النيبأيف 

 كنفسه أو مثل نفسه  جعل عليًا

قال املؤلف: خّرج مجاعة من علماء السنة هذه اخلصوصية بعبارات خمتلفة 

 بعض من روى ذلك.يف أحاديث عديدة، واليك 

 (0)منهم: ابن حجر اهليتمي الشافعي فانه خّرج احلديث يف )الصواعق احملرقة(

بسنده، من ابن أبي شيبة، عن عبد الرمحن بن عوف، قال: )ملا فتح رسول 

مكة انصرف إىل الطائف فحصرها سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة ليلة، ثم  اهلل

أوصيكم بعرتتي خريا، وإن موعدكم م قال: قام خطيبًا، فحمد اهلل وأثنى عليه، ث

 احلوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتن الزكاة أو ألبعثن إليكم رجاًل

 (.هو هذاثم قال:  ، ثم أخذ بيد علي مين كنفسي يضرب أعناقكم

 (8)ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي احلنفي فانه خّرج يف كتابه )ينابيع املودة(

احب )املناقب( عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده علي وقال: )أخرج ص

                                                           

 .77ص( 0)

 .51و ص 58ص( 8)
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  قال يف خطبته: قال اهلل تعاىل جلدي بن احلسني: )أن احلسن بن علي 

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا ]:ــحني جحده كفرة أهل جنران وحاّجوه  ــ

 فأخرج جدي  (0)[مْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبنِيَوَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُ

معه من األنفس: أبي، ومن البنني: أنا وأخي، ومن النساء: فاطمة أمي، 

 فنحن أهله، وحلمه، ودمه، ونفسه، وحنن منه وهو مّنا(.

هلل من أنفسنا َعنى ااملباهلة(: ) آية)يف تفسري  قال الرضا  (8)وفيه أيضا

تنتهن بين وليعة أو  : نفس علي، ومما يدل على ذلك قول النيب (ية)يف اآل

ــ  فهذه خصوصية ال  علي بن أبي طالب :يعينكنفسي ـــ  ألبعثن اليكم رجاًل

 . (1)(يلحقه فيها بشر

وفيه أيضا قال: )أخرج أمحد بن حنبل يف املسند ويف )املناقب( أن رسول 

كنفسي ميضي فيكم  ن يا بين وليعة أو ألبعثن إليكم رجاًللتنتهقال:  اهلل

. هو هذا، فالتفت إىل علي فأخذ بيده وقال: أمري يقتل املقاتلة، ويسيب الذرية

 مرتني، )ثم قال( أخرجه املوفق بن أمحد اخلوارزمي(.

وفيه أيضا قال: )أخرج أمحد يف املسند، عن عبد اهلل بن حنطب قال: قال 

 لتسلمن أو ألبعثن إليكم رجاًلد ثقيف ــ حني جاؤوه ــ: لوف رسول اهلل 

، فالتفت إىل كنفسي ليضربّن أعناقكم، وليسبنّي ذراريكم، وليأخذّن أموالكم

 .مرتني( .هو هذاعلي وأخذ بيده فقال: 

عن  ،عن علي الرضا ،عن علي بن احلسن (املناقب)ويف )وفيه أيضا قال: 

                                                           

.60/آل عمران (0)

 .51ص( 8)

 عيون أخبار الرضا.( 1)
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خطبنا  ن رسول اهللإ)قال:  علي  مري املؤمننيأعن  ،بائهآعن  ،بيهأ

واملغفرة،  ،والرمحة ،ليكم شهر اهلل بالربكةإقبل أنه قد إ ،فقال: أيها الناس

يا رسول اهلل ما يبكيك؟ قال:  :ثم بكى، فقلت، وذكر فضل شهر رمضان

ن تصلي وقد أنت تريد أبك و ينأك ،بكي ملا يستحل منك يف هذا الشهرأياعلي 

يضربك ضربة على  ،ق عاقر ناقة صاحليشق ،خريناآلشقى االولني وأنبعث ا

يا رسول اهلل وذلك يف السالمة من ديين؟  :فقلت ،فيخضب بها حليتك ،سكأر

ثم قال: يا  .والشكر ،قلت: هذا من مواطن البشرى ،نكيقال: يف سالمة من د

 ،ومن سبك فقد سبين ،بغضينأبغضك فقد أومن  ،علي من قتلك فقد قتلين

ن اهلل تبارك إو ،ك من طيينتوطين ،روحك من روحي ،يمين كنفس ألنك

 ،فاختارني للنبوة ،واصطفاني واصطفاك ،من نوره كوتعاىل خلقين وخلق

نت وصيي أيا علي  ،نكر نبوتيأمامتك فقد إنكر أفمن  لإلمامة،واختارك 

قسم باهلل الذي أ ،مري ونهيك نهييأمرك أ ،لدي وزوج ابنيتوبو أووارثي و

مينه على أو ،نك حلجة اهلل على خلقهإ ،وجعلين خري الربية ،بعثين بالنبوة

 .(وخليفته على عباده ،سره

خرج ابن املغازلي الشافعي واملوفق بن أمحد عن جماهد )أوفيه أيضا قال: 

 .(سي من بدنيأعلي مين مثل ر: رسول اهلل )قال :قالÇعن ابن عباس

 كفايةيف كتابه )ج احلديث العالمة الكنجي الشافعي فانه خّر: ومنهم

كنفسه(   ن جعله رسول اهللأب  حتت عنوان )ختصيص علي (0)(الطالب

ولفظه يقرب لفظ النسائي  ،عن أبي ذر ،عن زيد بن يثيع مسندًا يثًادثم ذكر ح

 : قال رسول اهلل)عن أبي ذر قال:  ،وهذا نصه بسنده ،اخلصائص يف

                                                           

 .055ص( 0)
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 ،قاتلةمري فيقتل املأينفذ فيهم ليهم رجل كنفسي إ بنو وليعة أو ليبعثّن لينتهنّي

؟ ي قال: من تعينفال وكف عمر يف حجري من خلإفما راعنى  ،ويسيب الذرية

؟ قال: خاصف قال: فمن تعين ،عينأوال صاحبك  ،عينأياك إما  :قلت

 (. خيصف نعل رسول اهلل  قال: وعلي .النعل

عمرو عن  ،ج الكنجي قبل هذا احلديث بسنده املتصلوخّر :قال املؤلف

 ،قلنا: يا رسول اهلل صلى اهلل عليك) :قال ،عن جده ،بيهأعن  ،بن شعيب

يا رسول  :خره: قالت فاطمةآوقال يف  حب الناس اليك؟ فذكر حديثًاأمن 

يقول يف  حدًاأ رأيتنفسي هل  ن عليًاإقال:  ؟راك قلت يف علي شيئًاأما  ،اهلل

  (.؟نفسه شيئا

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ ]نزل قوله أ تعاىل ملا ن اهللأ وروي صحيحًا) :ثم قال الكنجي

احلسن   دعا رسول اهلل (0)[أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ

 (. نفس النيب  ن نفس عليأعلى  لفد ، واحلسني وفاطمة وعليًا

عن زيد  ،ج بسندهفقد خّر (8)(ابن أبي احلديد يف )شرح نهج البالغة :ومنهم

 ج يف هذا املورد حديثًاوخّر ،ولفظه ولفظ النسائي يف اخلصائص سواء ،بن يثيع

 (. ــ عديل نفسي :ــ أو قال مين بعثن عليكم رجاًلأل) :وفيه ،خرآ

 .هو هذاخذ بيد علي وقال: أ  نه)أ :وفيه ،حنوه (1)ج حديثاخّرو

 .(رواه أمحد (.مرتني)

                                                           

.60آل عمران/( 0)

 .441/ص8ج( 8)

 .2/ص4ج( 1)
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ن )أ :ج حديثا فيهفقد خّر (0)(احلليب يف )السرية احللبية ةالمالع :ومنهم

مثل  :و قالأ) ليكم رجال مينإ بعثّنأو أل لتسلمّنقال لوفد ثقيف:  النيب

 )احلديث(. (.موالكمأ ذراريكم وليأخذّن عناقكم وليسبنّيأفليضرب نفسي( 

خرج )أنه قال: إف (8)(الشيخ سليمان احلنفي يف )ينابيع املودة :ومنهم

عليهم  حتجّنواهلل ألعن واثلة قال: قال علي يوم الشورى:  ،هدالدارقطين بسن

 ثم قال هلم خصااًل ،وال عجميهم رده ،وال عربيهم ،مبا ال يستطيع قرشيهم

قرب إىل رسول أحد أنشدتكم باهلل هل فيكم أ: ) ن قالأىل إقوها )صّد

 بناءه ونساءهأءه بناأنفسه و  وهل فيكم من جعل اهلل نفس نبيه؟ مين اهلل

حد قال له رسول أنشدتكم باهلل هل فيكم أفقال:  .؟ قالوا: الغريي نساءه

 .(؟ قالوا: النت أبو ولدي غريي: أاهلل

فإنه خّرج  (1)(ومنهم العالمة اخلوارزمي يف كتابه )تاريخ مقتل احلسني 

بسنده، عن عائشة حديثا يف سنده، رجال مقدوحون، وفيه: )قالت فاطمة 

علي نفسي، فمن رأيِتِه ؟ قال: يف علي شيئا)أو مل تقل(  ما قلت(:  نيب)لل

 .؟(يقول يف نفسه شيئًا

الطالب للكنجي الشافعي مع اختالف،  كفايةقال املؤلف: تقدم احلديث نقاًل من 

 وذلك دليل على أن يف هذا وقع زيادة وحتريف عالوة على ما فيه من ضعف رجاله.

بسند  (4)نيسابوري يف )مستدرك الصحيحني(ومنهم: احلافظ احلاكم ال
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قال: )ملا فتح  متصل، عن ربعي بن خراش، عن علي بن أبي طالب 

مكة أتاه ناس من قريش، فقالوا له: قد حلق بك ناس من موالينا   رسول اهلل

وأرقائنا ليس هلم رغبة يف الدين إاّل فرارًا من مواشينا وزرعنا. فقال رسول 

شر قريش لتقيمّن الصالة ولتؤتّن الزكاة، أو ألبعثّن عليكم واهلل يا مع: اهلل

، قال علي: أنا أو خاصف النعل، ثم قال: رجال فيضرب أعناقكم على الدين

يقول: من   مسعت النيب، ثم قال علي: وأنا أخصف نعل رسول اهلل 

. )ثم قال احلاكم(: هذا حديث صحيح على شرط مسلم كذب عليَّ يلج النار

 اه(.ومل خيرج

ولفظاهما  (0)قال املؤلف: أخرج احلديث الذهيب يف )تلخيص املستدرك(

)م( أي:  (، وأنا أخصف نعل النيبسواء، غري أنه قال:)قال علي: 

 صحيح على شرط مسلم(.

ولفظه  (8)ومنهم: احلافظ نور الدين اهليتمي الشافعي يف ) جممع الزوائد(

لبزار، عن عبد الرمحن بن عوف خيالف ما رواه احلاكم، وقد رواه من طريق ا

مكة انصرف إىل الطائف وحاصرها سبع عشرة أو  قال: )ملا فتح رسول اهلل 

أوصيكم بعرتتي خريا تسع عشرة، ثم قام خطيبًا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

وإن موعدكم احلوض، والذي نفسي بيده لتقيمّن الصالة ولتؤتّن الزكاة أو 

، ثم أخذ بيد علي يضرب أعناقكم)أو كنفسي( مين  ...ألبعثّن اليكم رجاًل

 )رواه البزار((. هذا.فقال: )هو( 

وخّرج حديثا آخر بلفظ آخر من طريق أبي يعلى، عن عبد الرمحن بن 
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مكة انصرف إىل الطائف فحاصرها سبع  عوف قال: )ملا فتح رسول اهلل 

زل ثم هجر عشرة أو مثاني عشرة فلم يفتحها، ثم أوغل روحة أو غدوة ثم ن

وإن موعدكم  .. وأوصيكم بعرتتي خريًا.أيها الناس، إني فرط لكمفقال: 

 ليهم رجاًلإاحلوض، والذي نفسي بيده ليقيموا الصالة وليؤتوا الزكاة أو ألبعثّن 

، قال: فرأى الناس أنه مين كنفسي فليضربّن أعناق مقاتليهم وليسبنّي ذراريهم

 . )رواه أبو يعلى((.هذا هو: أبو بكر أو عمر، وأخذ بيد علي فقال

خّرج احلديث  (0)ومنهم: العالمة ابن حجر اهليتمي يف )الصواعق احملرقة(

من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الرمحن بن عوف، ولفظه ولفظ نور الدين يف 

 )جممع الزوائد( سواء، إاّل إنه قال بدل )هذا هو(، )هو هذا(.

ويف  (8)ي احلنفي يف )ينابيع املودة(ومنهم: العالمة الشيخ سليمان القندوز

املورد األّول أخرج احلديث من كتاب ابن عقدة ومن )املوجز( ألبي الفتوح 

العجلي ومن فردوس الديلمي، وأخرجه من ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، عن 

عبد الرمحن بن عوف، ولفظه يساوي ما تقدم نقله من )جممع الزوائد( مع 

( بعد قوله: )سبع عشرة( وغري ذلك، ولفظه يف املورد اختالف يسري وزيادة )ليلة

 الثاني يساوي ما أخرجه يف )الصواعق احملرقة( البن حجر.

 (1)وخّرجه: املولوي السيد أبو حممد احلسيين البصري يف )انتهاء األفهام(

 . (4)ولفظه يساوي لفظ القندوزي يف )ينابيع املودة( بالطرق املذكورة فيه
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من طريق ابن أبي  (0)مة اآلمر تسري يف )أرجح املطالب(وخرج احلديث العال

شيبة، وأبي يعلى، واحلاكم، عن عبد الرمحن بن عوف، ولفظه يساوي لفظ 

 ابن حجر يف )الصواعق احملرقة(.

قال املؤلف: خّرج احلديث مجاعة اخرى بلفظ آخر وعن صحابي آخر وهو 

 )زيد بن يثيع(:

سنده، عن أبي إسحاق، عن زيد بن منهم: أمحد بن حنبل، يف املناقب ب 

كنفسي  لينتهّن بنو وليعة أو ألبعثن إليهم رجاًل: يثيع قال: )قال رسول اهلل 

. قال أبو ذر: فما راعين إال برد ميضي فيهم أمري، يقتل املقاتلة، ويسيب الذرية

كف عمر من خلفي فقال: من تراه يعين؟ قال: قلت: ما يعنيك، وإمنا يعين 

 علي بن أبي طالب(.خاصف النعل 

خّرج احلديث مسندا عن أبي إسحاق،  (8)ومنهم: النسائي يف )اخلصائص(

ليتنهنّي بنو وليعة أو : عن زيد بن يثيع، عن أبي ذر قال: )قال رسول اهلل 

. ألبعثّن عليهم رجال كنفسي ينفذ فيهم أمري فيقتل املقاتلة ويسيب الذرية

زتي من خلفي، فقال: من يعين؟ )قال(: فما راعين ااّل وكف عمر يف حج

قلت: إياك وصاحبك ال يعين، قال: فمن يعين؟ قلت: خاصف النعل. قال: 

 وعلي خيصف النعل(.

أخرج احلديث من  (1)ومنهم: العالمة سبط ابن اجلوزي يف )تذكرة اخلواص(

فضائل أمحد بن حنبل ومن سنن الرتمذي ولفظه لفظ أمحد بن حنبل يف املناقب، 
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: )قال عمر(: ما اشتهيت اإلمارة إال يومئذ، جعلت أنصب رواية ثم قال: )ويف

)مرتني(.  هذا هوصدري رجاء أن يقول: هذا، فالتفت إىل علي فأخذ بيده وقال: 

 أي: نفضها(. : فانتثل بيد علي روايةويف  :)قال(

أخرج احلديث من  (0)ومنهم: احملب الطربي الشافعي يف )الرياض النضرة(

 ملناقب، ولفظه يساوي ما تقدم نقله من )املناقب(.طريق أمحد يف ا

ولفظه لفظ أمحد بن  (8)ومنهم: العالمة اآلمر تسري يف )أرجح املطالب(

 حنبل يف )املناقب(.

قال املؤلف: وخّرج احلديث العالمة البدخشي يف )مفتاح النجا يف مناقب آل 

  قال رسول اهلل العبا( ــ خمطوط ــ  ولفظه هذا: )عن جابر بن عبد اهلل: أنه

عندي كنفسي يقتل  لتنتهّن يا بين وليعة أو ألبعثّن إليكم رجاًللبين وليعة: 

، وضرب على كتف علي بن مقاتلكم ويسيب ذراريكم، وهو هذا خري من ترون

 أبي طالب(.

قال املؤلف: وخّرج احلديث مجاعة من علماء السنة بلفظ آخر عن عبد اهلل 

 بن حنطب.

بل يف )املناقب( بسند آخر، عن ابن طاووس، عن منهم: أمحد بن حن

لوفد حني جاؤوه:  املطلب بن عبد اهلل بن حنطب قال: )قال رسول اهلل 

فليضربّن )أو قال: مثل نفسي(  مين واهلل لتسلمّن أو ألبعثّن اليكم رجاًل

، قال عمر: فو اهلل ما اشتهيت أعناقكم وليسبنّي ذراريكم وليأخذّن أموالكم
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اّل يومئذ، وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول: هذا، فالتفت إىل اإلمارة ا

 ــ مرتني ــ(. هو هذا، هو هذاعلي فأخذ بيده ثم قال: 

قال: )روى معمر، عن ابن  (0)ومنهم: ابن عبد الرب يف )االستيعاب(

طاووس، عن أبيه، عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب قال: قال رسول 

ــ أو  مين رجاًل)إليكم(  لتسلمّن أو ألبعثّن: لوفد ثقيف حني جاءه اهلل

فليضربّن أعناقكم وليسبنّي ذراريكم قال: مثل نفسي )الرتديد من الراوي( ــ 

. قال عمر: فواهلل ما متنيت اإلمارة إاّل يومئذ، وجعلت وليأخذن أموالكم

فأخذ  أنصب صدري له رجاء أن يقول: هو هذا، قال: فالتفت إىل علي 

 (.هو هذال: بيده ثم قا

قال:  (8)ومنهم: اخلطيب املوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف )املناقب(

)وأخربنا العالمة فخر خوارزم أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي 

بسنده، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن املطلب 

نقله عن )االستيعاب( وقال: بن عبد اهلل بن حنطب، وذكر احلديث كما تقدم 

 مين. ، بدل: ألبعثن رجاًل)ليبعثن اهلل رجال مين(

خّرج احلديث  (1)ومنهم: العالمة حمب الدين الطربي يف )الرياض النضرة(

بسنده، عن ابن حنطب، ولفظه لفظ ابن عبد الرب يف )االستيعاب(، وفيه: 

بد الرزاق يف . ثم قال: )أخرجه عألبعثن رجال مين، بدل: ألبعثن عليكم

 جامعه، وأبو عمرو ابن السمان(.
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ولفظه فيه يساوي  (0)وخّرج احلديث ــ أيضا ــ يف كتابه اآلخر )ذخائر العقبى(

 ما يف الرياض النضرة.

 (8)ومنهم: شيخ اإلسالم الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )ينابيع املودة(

حنطب، قال: قال  وقال: )أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده، عن عبد اهلل بن

كنفسي  لتسلمّن أو ألبعثّن إليكم رجاًللوفد ثقيف حني جاؤوه:  رسول اهلل 

، فالتفت إىل علي وأخذ ليضربّن أعناقكم وليسبنّي ذراريكم وليأخذّن أموالكم

 ــ مرتني ــ(. هو هذابيده فقال: 

: (1)نصه وخّرجه ــ أيضا ــ يف موارد أخرى من )ينابيع املودة( بلفظ آخر وهذا   

)أخرج أمحد بن حنبل يف املسند، ويف )املناقب( واملوفق ابن أمحد اخلوارزمي 

لتنتهّن يا بين قال:  وهما، عن عبد اهلل بن حنطب )أنه( قال: إن رسول اهلل 

وليعة أو ألبعثّن رجال كنفسي ميضي فيكم أمري يقتل املقاتلة، ويسيب الذرية 

( أيضا، ويف 814(. وخّرجه يف )صهذا هوفالتفت إىل علي فأخذ بيده فقال: 

 آخره زيادة قول عمر: )ما متنيت اإلمارة إال يومئذ(.

أخرج احلديث من طريق  (4)ومنهم: العالمة اآلمر تسري يف )أرجح املطالب(

عبد الرزاق، وأبي عمرو ابن السمان، عن عبد اهلل بن حنطب ولفظه يساوي 

ولفظه لفظ النسائي يف (5)أيضا لفظ ابن عبد الرب يف )االستيعاب(، وخّرجه

 )اخلصائص(، وقد تقدم.
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 علي مين وأنا منه  يف قول النيب

منه، وقد روي ذلك عن  من النيب والنيب  أنه  ومن خمتصاته

بألفاظ خمتلفة يف موارد عديدة، خّرج ذلك علماء السنة وعلماء  النيب

 كثري:اإلمامية )عليهم الرمحة(، وأّما ما رواه علماء السنة ف

بسنده، عن حبشي بن  (0)منها: ما أخرجه إمام احلنابلة أمحد يف مسنده

علي مين وأنا منه، وال يؤدي يقول:  جنادة، قال: )مسعت رسول اهلل 

 (.عين إاّل أنا أو علي

وفيه أيضا بسند آخر، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة السلولي قال: 

منه، وال يؤدي عين إال أنا أو علي مين وأنا يقول:  )مسعت رسول اهلل 

. قال شريك )راوي احلديث( قلت ألبي إسحاق: أنت أين مسعت منه؟ علي

 قال: موضع كذا وكذا(.

احلديث بسند آخر وقال: )حدثنا عبد  (8)قال املؤلف: خّرج أمحد يف مسنده

اهلل، حدثين أبي، حدثنا حييى بن آدم، وابن بكري قاال: حدثنا إسرائيل، عن أبي 

اق، عن حبشي بن جنادة، قال حييى بن آدم السلولي ــ وكان قد شهد يوم إسح

علي مين وأنا منه وال يؤدي عين إال : حجة الوداع ــ قال: )قال رسول اهلل 

 (.أنا أو علي

 وفيه قال: )حدثنا عبد اهلل، حدثين أبي، حدثنا الزبريي، حدثنا إسرائيل مثله،

شريك، عن أبي إسحق، عن حبشي بن حدثنا  ـالزبريي ـ :يعين ـوحدثناه ـ
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جنادة مثله، قال: قلت ألبي إسحق: أنـّى مسعت منه؟ قال: وقف علينا على 

 فرس له يف جملسنا يف جبانة السبيع(.

قال املؤلف: خّرج أمحد بن حنبل يف )املناقب( احلديث بسنده، عن أبي 

جة إسحق، عن حبشي بن جنادة، قال ابن آدم السلولي ــ وكان قد شهد ح

علي مين وأنا منه، وال يقضي عين ديين : الوداع ــ قال: )قال رسول اهلل 

 (.واّل يؤدي إال أنا أو علي. قال ابن ادم: إال أنا أو علي

قال: )حدثنا أبو بكر  (0)ومنها: ما أخرجه احلافظ ابن ماجة القزويين يف سننه

كما يف بسنده، عن أبي إسحق، عن حبشي بن جنادة...(. )فذكر احلديث( 

 بال اختالف يف املنت والسند. (8))مسند أمحد(

 (1)هـ( يف جامعه871ومنها: ما أخرجه احلافظ أبو عيسى الرتمذي )ت: سنة 

فإنه قال: )حدثنا إمساعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن أبي اسحاق، عن 

علي مين وأنا من علي، وال يؤدي  :حبشي بن جنادة قال: قال رسول اهلل 

 (.ا أو عليعين إال أن

فإنه روى عن عمران بن  (4)ومنها: ما ّخرجه العالمة النسائي يف )اخلصائص(

مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن  إن عليًا: حصني قال: )قال رسول اهلل 

 .(5)(. وخرجه الرتمذي يف جامعهبعدي

                                                           

 طبعة التازية مبصر. 57/ص0ج( 0)

 .065/ص4ج( 8)

 الصاوي مبصر.  طبعة 061/ص01ج( 1)

 طبعة النجف األشرف. 86ص( 4)

 هـ. 0101طبعة اهلند سنة  461/ص8ج( 5)
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ويف )اخلصائص( أيضا خرج بسنده، عن حبشي بن جنادة السلولي قال: 

 . قلت: ألبي إسحاق عن البزار(.علي مين وأنا منهيقول:  )مسعت رسول اهلل 

 خّرج بسنده، عن الرباء بن عازب قال: )قال رسول اهلل  (0)وفيه أيضا

  . رواه القاسم بن يزيد املخزومي بسنده، عن عليأنت مين وأنا منكلعلي: 

  قال: ملا صدرنا من مكة إذا ابنة محزة تنادي يا عم، يا عم، فتناوهلا علي

وأخذها فقال لصاحبته: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي، وزيد، 

. وقال جعفر: ابنة عمي أنا أخذتها وهي لبنت عميوجعفر، فقال علي: 

خلالتها وقال:  وخالتها حتيت. قال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول اهلل 

. وقال وسى وأنا منكأنت مين مبنزلة هارون من ماخلالة مبنزلة األم. وقال لعلي: 

 جلعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا وموالنا(.

هـ( يف كتابه )منتخب 101ومنها: ما أخرجه العالمة الطربي )ت: سنة 

فانه خّرج بسنده، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة حديثا  (8)ذيل املذيل(

حديثا آخر بسند آخر  يساوي لفظه لفظ الرتمذي يف جامعه سندا ومتنًا، وخّرج

 . (4()1)يساوي لفظه لفظ أمحد بن حنبل يف مسنده

ومنها: ما أخرجه العالمة ابن املغازلي الشافعي يف )املناقب( بسنده عن 

شريك، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة. فذكر احلديث كما أخرجه 

 . (5)أمحد بن حنبل يف مسنده

                                                           

 .87ص( 0)

 طبعة االستقامة مبصر. 67ص( 8)

 .065/ص0ج( 1)

 احقاق احلق.( 4)

 غاية املرام.( 5)
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 (ابن املغازليـ)د املعروف بخرج أبو احلسن علي بن حممأ :قال املؤلف

يف املوضوع بأسانيد خمتلفة، منها ما تقدم، حاديث عديدة أ (املناقب)الشافعي يف 

 ومنها ما يساويه يف اللفظ، ومنها ما هو خمتصر:

علي مين وأنا يقول:  وهو ما رواه حبشي بن جنادة قال: )مسعت النيب  

 معه.(.  ومنها ما يساوي لفظه لفظ الرتمذي يف جامنه

ومنها: ما رواه عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: )مسعت 

أنت مين وأنا منك، وال يؤدي عين إال أنا يقول لعلي:  رسول اهلل 

 . (0)(وأنت

ومنها: ما أخرجه احلافظ أمحد بن احلسني البغوي الشافعي )ت: سنة 

حيث روى احلديث بسنده، عن حبشي بن  (8)هـ( يف )مصابيح السنة(501

 جنادة. ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه سواء.

ومنها: ما أخرجه أخطب خطباء خوارزم املوفق بن أمحد احلنفي يف 

فإنه خّرج احلديث بإسناده، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ،عن  (1))املناقب(

حبشي بن جنادة، ولفظه ولفظ الرتمذي سواء يف املعنى، وأما نصه فهذا حبذف 

 السند:

يل، عن أبي اسحاق، عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول )حدثين إسرائ

 .)إال أنا أو علي(( علي مين وأنا منه، وال يقضي ديين بعدي إال علي: اهلل 

                                                           

 غاية املرام.( 0)

 .818ص( 8)

 .71ص( 1)
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نقال من البيهقي،  (0)ومنها: ما خرجه علي املتقي احلنفي يف )كنز العمال(

لعلي:  قال: )قال رسول اهلل  ومستدرك احلاكم عن الرباء، وعن علي 

 (.ت مين وأنا منكأن

من )جامع الرتمذي( و)مستدرك احلاكم( عن عمران بن  (8)وفيه أيضا

ما تريدون من علي، ) :قال للذين اشتكوا من علي  حصني، أن النيب 

إن عليًا مين وأنا منه )ثالث مرات(؟  ما تريدون من علي، ما تريدون من علي

 (.وهو ولي كل مؤمن بعدي

من مسند أمحد بن  (1)يف )منتخب كنز العمال( قال املؤلف: وخّرجه أيضًا

 حنبل.

عن  (4)ومنها: ما خّرجه العالمة النسائي يف سننه و سنن ابن ماجة القزويين

 .(5)عمران بن حصني، ولفظهما يقرب من لفظ علي املتقي يف احلديث الثاني

هـ( يف )جامع 616ومنها: ما خّرجه العالمة ابن األثري اجلزري )ت: سنة 

، فإنه خّرج احلديث بسنده املتصل، ولفظه يساوي ما تقدم نقله من (6)ول(األص

 . (7)سنن ابن ماجة وجامع الرتمذي

                                                           

 .8412احلديث  058/ص6ج( 0)

 .8510احلديث ( 8)

 .11/ص5هامش ج( 1)

 .81/ص0ج( 4)

 .8510املرقم ( 5)

 طبعة السنة احملمدية مبصر. 470/ص1ج( 6)

 إحقاق احلق.( 7)
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ومنها: ما خّرجه العالمة الشيخ إبراهيم بن حممد بن أبي بكر احلمويين 

الشافعي يف )فرائد السمطني( فانه خّرج احلديث بسنده، عن إسرائيل، عن أبي 

علي مين وأنا منه ال : دة قال: )قال رسول اهلل إسحاق، عن حبشي بن جنا

 (.يقضي ديين إال أنا أو علي

بسنده، عن شريك،  (0)ومنها: ما خّرجه العالمة الذهيب يف )تذكرة احلفاظ(

عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة، فذكر احلديث كما خرجه أمحد يف 

 مسنده.

اآلخر )تاريخ  قال املؤلف: خّرج الذهيب الشافعي احلديث يف كتابه

 ، ولفظه يساوي لفظ أمحد بن حنبل يف مسنده.(8)اإلسالم(

ومنها: ما أخرجه العالمة املؤرخ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 

بسنده عن حبشي بن  (1)(البداية والنهايةهـ( يف )774الدمشقي )ت: سنة 

ابن بكري  روايةجنادة، ولفظه ولفظ اخلوارزمي يف املناقب سواء، وقال: )يف 

، )قال(: وكذا رواه أمحد عن أبي ال يقضي عين ديين إال أنا أو عليزاد: 

 أمحد الزبريي(، وذكر ما تقدم نقله من مسند أمحد.

ومنها: ما خّرجه العالمة اخلطيب التربيزي ــ وهو من علماء القرن الثامن ــ 

بن جنادة، فانه خرج احلديث بسنده، عن حبشي  (4)يف كتابه )مشكاة املصابيح(

 ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه سواء )إحقاق احلق(.

                                                           

 .12/ص8ج( 0)

 طبعة األزهرية مبصر. 015/ص8ج( 8)

 .156/ص7و ج 801/ص5ج( 1)

 طبعة الدهلي. 564ص( 4)
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، فإنه (0))ومنها( ما أخّرجه الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )ينابيع املودة(

علي مين وأنا : خرج احلديث، عن حبشي بن جنادة قال: )قال رسول اهلل 

، والنسائي، )ثم قال(: رواه الرتمذي من علي، وال يؤدي عين إال أنا أو علي.

 وابن ماجة، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح(.

هـ( يف كتابه 118ومنها: ما أخرجه مشس الدين السخاوي )ت: سنة 

فإنه خّرج احلديث بسنده من جامع الرتمذي، والنسائي،  (8))املقاصد احلسنة(

 . (1)وسنن ابن ماجة، ومن غريهم، بألفاظ خمتلفة كما تقدم احلديث عنهم

: ما خّرجه جالل الدين عبد الرمحن السيوطي يف كتابه )تاريخ ومنها

وقال: )خّرجه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجة القزويين، عن حبشي  (4)اخللفاء(

 (.علي مين وأنا من علي: بن جنادة، قال: قال رسول اهلل 

قال املؤلف: خّرج جالل الدين الشافعي يف كتابه )اجلامع الصغري( يف حرف 

( ما خّرجه الرتمذي يف جامعه، وقد 5515مع الالم يف احلديث املرقم بـ) العني

 تقدم نقل حديثه.

ومنها: ما خرجه ابن حجر اهليتمي يف )الصواعق احملرقة(، فانه خرج احلديث من 

 طريق أمحد، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجة، ولفظه لفظ الرتمذي يف جامعه.

فإنه خّرج احلديث،  (5)يف كتابه )كنوز احلقائق( ومنها: ما خّرجه العالمة املناوي

 ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه سواء.

                                                           

 هـ. 0161طبع اسالمبول سنة  170ص( 0)

 طبعة خاجني مصر. 12ص( 8)

 إحقاق احلق.( 1)

 طبعة السعادة مبصر. 061/ص0ج( 4)

 .12ص( 5)
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وهذا نصه:  (0)قال املؤلف: وأخرجه يف كتابه اآلخر )الكواكب الدرية(

 (.علي مين وأنا من علي: )بسنده قال: قال رسول اهلل 

 (8)اغبني(ومنها: ما أخرجه الشيخ حممد الصبان الشافعي يف كتابه )إسعاف الر

املطبوع بهامش نور األبصار، خّرجه من طريق أمحد بن حنبل، والرتمذي، 

 والنسائي، وابن ماجة القزويين، ولفظه لفظ الرتمذي يف جامعه.

ومنها: ما خّرجه احلافظ املريزا حممد خان بن رستم خان املعتمدي البدخشي 

نبل، وابن أبي فإنه خّرج احلديث من طريق أمحد بن ح (1)يف )مفتاح النجا(

شيبة، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبغوي، والطرباني، والباوردي، 

بأسانيدهم، عن حبشي بن جنادة السلولي، ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه 

 . (4)سواء

ومنها: ما خّرجه العالمة الشيخ حممد بن درويش البريوتي )ت: سنة 

ه خّرج احلديث، ولفظه يساوي لفظ فإن (5)هـ( يف كتابه )أسنى املطالب(0876

 الرتمذي يف جامعه.

ومنها: ما أخرجه الشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف )ينابيع املودة( يف 

: )يف (6)موارد عديدة يف ضمن أحاديث متعددة، نقال من كتب معتربة، فقال

                                                           

 .11/ص0ج( 0)

 .071ص( 8)

 .64ص( 1)

 إحقاق احلق.( 4)

 طبعة مصطفى احلليب مبصر. 017ص( 5)

 .51ص( 6)
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جيشًا  سنن الرتمذي، عن عمران بن حصني، قال: بعث رسول اهلل 

لي بن أبي طالب، فمضى يف السرية فأصاب جارية فأنكروا واستعمل عليهم ع

أخربناه مبا صنع  عليه، وتعاقد أربعة من الصحابة فقالوا: إذا أتينا رسول اهلل 

فسلموا عليه ثم  علي، وكان املسلمون إذا رجعوا من سفر بدؤوا برسول اهلل 

ربعة قام أحد األ انصرفوا إىل رحاهلم، فلما قدمت السرية على النيب 

فقال: يا رسول اهلل، أمل تر أن عليًا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام 

الثاني وقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قال الثالث فقال مثل مقالته فأعرض 

عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم والغضب يعرف يف وجهه 

مين وأنا منه وهو  إن عليًام قال(: ؟ قاهلا أربعًا، )ثما تريدون من علي)فقال(: 

 (.ولي كل مؤمن بعدي

قال املؤلف: املراد من سنن الرتمذي، هو جامع الرتمذي، خّرجه فيه يف 

 . (0)(461اجلزء الثاني )ص

 قال: )خرج الرتمذي، عن الرباء بن عازب قال: بعث النيب  (8)وفيه

لد بن الوليد جيشني وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى اآلخر خا

يشني  فافتتح علي حصنًا فأخذ منها جارية فكتب معي خالد كتابًا إىل النيب 

ما ترى يف رجل حيب اهلل عليًا به فقدمته عليه فقرأ الكتاب فتغري لونه، فقال: 

؟ قال: فقلت: أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله

 حديث حسن(.رسوله، وإمنا أنا رسول فسكت. هذا 

من اإلصابة ــ )قال(: )وهب بن محزة: سافرت مع علي  وفيه أيضا ــ نقاًل

                                                           

 هـ.0101حبسب طبعة اهلند سنة ( 0)

 .54( ص8)
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ال تقولن فقال:  بن ابي طالب فرأيت منه بعض ما أكره فشكوته )إىل( النيب 

 (. فإنه وليكم بعدي، )فإن عليًا( هذا لعلي

: ويف كتاب )املشكاة( عن حبشي بن جنادة، قال: )قال رسول اهلل 

. رواه الرتمذي، ورواه وأنا من علي وال يؤدي عين إال أنا أو علي علي مين

أمحد أيضا عن حبشي ابن جنادة وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، 

 وفيه أنه رواه ابن ماجة، عن ابن جنادة(.

 قال املؤلف: تقدم نقل احلديث منهم أمجع، فراجعه.

 إن عليًاقال:  ويف )املشكاة( عن عمران بن احلصني قال: )إن النيب 

. رواه الرتمذي، ويف املشكاة عن الرباء بن مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي

. رواه الرتمذي أنت مين وأنا منكلعلي:  عازب قال: )قال رسول اهلل 

 ورواه املوفق بن أمحد، واحلمويين، عن الرباء(.

)كرم اهلل وفيه قال: )خّرج احلمويين يف )فرائد السمطني( بإسناده عن علي 

وجهه( قال: )أهدي إىل رسول اهلل قنور موز )فجعل( يقشر املوز بيده وجعلها 

 أو ما علمت أن عليًا، قال: يف فمي، فقال قائل: يا رسول اهلل إنك حتب عليًا

 .؟(مين وأنا من علي

وفيه أيضا أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده عن حبشي بن جنادة السلولي 

علي مين وأنا منه وال يؤدي عين إال أنا يقول:  قال: )مسعت رسول اهلل 

 (.أو علي

قال وقال يف خطبته: قال: )خطب اإلمام احلسن بن علي  (0)وفيه

                                                           

 .55ص( 0)
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ــ حني قضى بينه وبني أخيه جعفر ومواله زيد بن حارثة يف ابنة   رسول اهلل

 (.أما أنت يا علي فمين وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن بعديعمه محزة ــ: 

ؤلف: تقدم نقل احلديث من خصائص النسائي، بسنده عن الرباء بن قال امل

 (.أنت مين مبنزلة هارون من موسى وأنا منكقال لعلي:) عازب وفيه أنه 

ويف الينابيع قال: )ويف املناقب عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول 

 (.وأنا منكما، وقال جربئيل: علي مين وأنا منه: اهلل

حلديث جزء من حديث جرى يف غزوة أحد، وذلك حني قال املؤلف: هذا ا

الكفار وقتل أصحاب األلوية منهم وانتصر عليهم، وقال  حارب األمري 

: إن هذه هلي املواساة، ونادى مناد من السماء ال سيف اال ذو جربئيل 

علي مين ــ: ــ يف جواب جربئيل  الفقار وال فتى إال علي، فقال النيب 

قال جربئيل: وأنا منكما. وقد ذكرنا القضية يف كتابنا )علي ، فوأنا من علي

 والوصية( وهذا إمجاله أشار إليه الشيخ سليمان القندوزي.

وفيه أيضا قال: )ويف املناقب، عن عطية بن سعد العويف، عن خمدوج بن 

فقلنا: يا  (0)[أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ]املباركة  يةيزيد الذهلي قال: نزلت اآل

، وأخذ من أطاعين وواىل عليًا من بعديرسول اهلل، من أصحاب اجلنة؟ قال: 

إن عليًا مين وأنا منه، فمن حاّده فقد حاّدني بكف علي فقال:  رسول اهلل 

يا علي، حربك حربي وسلمك ، ثم قال: ومن حاّدني أسخط اهلل عز وجل

زيد بن أرقم عن  ، قال عطية: سألتسلمي، وأنت العلم بيين وبني أميت

 (.حديث خمدوج، قال: أشهد اهلل لقد حدثنا به رسول اهلل 
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علي مين وأنا منه (:  وفيه قال: )ويف )كنوز الدقائق( للمناوي، )قال

 (.وهو ولي كل مؤمن بعدي

 قال املؤلف: تقدم النقل من )كنوز احلقائق( للمناوي.

علي مين وأنا من : ( قال: )ويف مسند أبي داود الطيالسي )قال (0)وفيه

 (.علي، وال يؤدي عين إال أنا أو علي

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

 يقول يف علي خصااًل لو كانت واحدة منها يف رجل اكتفى بها فضال وشرفًا: 

 .من كنت مواله فعلي مواله :قوله  

 .سىعلي مين كهارون من مو:  وقوله

 .علي مين وأنا منه:  وقوله

 .علي مين كنفسي طاعته طاعيت ومعصيته معصييت:  وقوله

 .حرب علي حربي وسلم علي سلم اهلل:  وقوله

 .ولي علي ولي اهلل، وعدو علي عدو اهلل:  وقوله

 .علي حجة اهلل على عباده:  وقوله

 .حب علي إميان وبغضه كفر : وقوله

 .اهلل وحزب اعدائه حزب الشيطانحزب علي حزب :  وقوله

 .علي مع احلق واحلق معه ال يفرتقان:  وقوله

 .علي قسيم اجلنة والنار:  وقوله

 .من فارق عليا فقد فارقين، ومن فارقين فقد فارق اهلل:  وقوله

 (.شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة: وقوله 
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ي احلنفي يف )ينابيع خرجه الشيخ سليمان القندوزأانتهى ما  :ملؤلفاقال 

للمطلوب  تأكيدًا ــ ن تقدم بعضهإوــ خرجه أخرجنا مجيع ما أمنا إو ،املودة(

 املعتربة لدى علماء السنة. حاديث الشريفة الصحيحةألجه من امبا خّر وتربكًا

حاديث أأيضا  (0)(ج العالمة الشيخ سليمان القندوزي يف )ينابيع املودةوخّر

 وهذا نصها: خرى غري ما تقدم نقله،أ

عن عمران بن  ،نه موىل كل مؤمنأو ، من النيب ن عليًاأذكر ) :قال 

خرجه أمحد أنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي، أمين و ن عليًاأ، حصني مرفوعًا

 (.حسن غريب )صحيح( :وقال الرتمذي ،بو حامتأوالرتمذي و

عليًا، يا بريدة، ال تبغض : لي النيب  وعن بريدة قال)وفيه أيضا قال: 

خرجه أ .عليلي من إ حّبأمة حد من األأفما كان  وإن كنت حتبه فازدد له حبًا،

 .نا منه وهو وليكم بعديأنه مين وإال تقع يف علي ف :روايةأمحد )قال(: ويف 

( قال:  نهأعن عمران بن حصني يف حديث طويل، ) ،)قال(: وذكر الرتمذي

عن أبي رافع  يروو)قال(:  .ديوهو ولي كل مؤمن بع ،نا منهأمين و ن عليًاإ

نا أعلي مين و:  قال النيب ،حدألوية املشركني يوم أصحاب أقال: ملا قتل علي 

 خرجه أمحد يف املناقب.أ .نا منكماأوقال جربائيل:  ،منه

مكان وال منافاة إل ،عن أبي سعيد اخلدري ،قال املؤلف: تقدم نقل احلديث

 واهلل العامل. ،تعدد الرواة

اني رير بن عبد الكريم الورديفي اخلدخرجه الشيخ عبد القاأا م :ومنها

ج فقد خّر ،(8)(يف كتابه )سعد الشموس واالقمار (هـ0111ت: سنة )املصري 
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يساوي لفظ  عن حبشي بن جنادة، ولفظه ،احلديث من طريق الرتمذي بسنده

 .(0)الرتمذي يف جامعه

فتح يف ال (هـ0151سنة  ت:)جه الشيخ يوسف النبهاني ما خّر :ومنها

ظه ولفظ الرتمذي يف عن حبشي بن جنادة ولف ،ج احلديثنه خّرإف، (8)الكبري

  .(1)جامعه سواء

بعد سنة )ت: مساعيل الربزجني الشافعي إأمحد بن جه السيد خّر ما :ومنها

ورد  و)وهذا نصه قال: ، (4)(ج احلديث يف )مقاصد الطالبنه خّرإفهـ(، 0111

 .(نا من عليأعلي مين ونه قال(: أ)  عن النيب

وهو ــ خرجه العالمة السيد أبو حممد احلسيين البصري اهلندي أما : ومنها

ج احلديث من نه خّرإف، (5)(فهاميف كتابه )انتهاء األ ــ من علماء القرن الرابع عشر

  .(6)طريق ابن ماجة، ولفظه لفظه يف سننه

ت: سنة )شافعي جه الشيخ كمال الدين حممد بن طلحة الما خّر :ومنها

عن أبي ذر جندب بن  ،حيث روى بسنده (7)(ولؤيف )مطالب الس (هـ654

قلت أت اخلضراء وما ما اظّلبقوله:   املخصوص من رسول اهلل ،جنادة

                                                           

 إحقاق احلق.( 0)

 طبعة مصر. 841/ص8ج( 8)

 إحقاق احلق.( 1)

 طبعة كلواز حسين مببئي. 00ص( 4)

 طبعة نول كشور. 802ص( 5)

 إحقاق احلق.( 6)

 طبعة طهران. 02ص( 7)
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:  قال رسول اهلل)نه قال: إف .صدق من أبي ذرأ (على ذي هلجة)الغرباء 

 .(نا أو عليأال إؤدي عين ينا من علي وال أعلي مين و

عن أبي  ىحيث رو (0)(خرجه احملب الطربي يف )ذخائر العقبىأما  :نهاوم

         : قال جربئيل، لوية يوم أحدصحاب األأملا قتل علي ) وقال: ،رافع

، فقال نا منهأنه مين وإ : ن هذه هلي املواساة، فقال له النيبإ ،رسول اهلل يا

 املناقب(. خرجه أمحد يفأ .نا منكما يا رسول اهللأو:  جربئيل

خر ج احملب الطربي الشافعي احلديث املتقدم يف كتابه اآلخّر :قال املؤلف

 .(1)(ولفظه يساوي لفظه يف )الذخائر (8)()الرياض النضرة

 (4)(رجح املطالبأمر تسري يف )آما خرجه العالمة عبيد اهلل احلنفي  :ومنها

بي ألي بن واستعمل ع جيشًا  بعث رسول اهلل) :عن عمران بن حصني قال

)فذكر ما تقدم نقله من جامع الرتمذي(  صاب جاريًةأف ،فمضى والسرية، طالب

ما تريدون فقال:  ،والغضب يعرف يف وجهه  قبل عليهم رسول اهللأ :وقال

 .(نا منه وهو ولي كل مؤمن بعديأمين و ن عليًاإ، (ثالثًا)؟ من علي

وخرجه ، (5)سننهخرج هذه القضية أبو داود الطيالسي يف  :قال املؤلف

خر عن آبلفظ ، (7)(البداية والنهاية)وخرجه ابن كثري يف ، (6)الرتمذي يف جامعه
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من جامع الرتمذي  (0)(كنز العمال)عمران بن حصني، وخرجه علي املتقي يف 

ومستدرك احلاكم، فعلى ما عثرنا عليه رواة هذا القضية ستة من علماء السنة 

 قلنا فيما تقدم القضية منه.سوى الشيخ سليمان احلنفي، وقد ن

لربيدة:  قال  نه قال انهإف (8)جه أمحد بن حنبل يف مسندهما خّر :ومنها

 .(نا منه وهو وليكم بعديأنه مين وإال تقع يف علي ف)

من )ينابيع املودة( وفيه زيادة وتفصيل مل  تقدم احلديث نقاًل :قال املؤلف

 يذكره أمحد بن حنبل يف مسنده.

ت: سنة )جه العالمة أبو القاسم حممود بن عمر الزحمشري ما خّر :ومنها

هبط جربئيل )قال:  ،يف باب اخلري والصالح (براريف كتابه )ربيع األ (هـ517

من  : ( ن قال جربئيل )لرسول اهللأإىل  فذكر تفصياًل ، على رسول اهلل

علي  قال: ؟يعجب املالئكة فريه ــ  وهو فرس لرسول اهللــ هذا على البحر 

نه إيا جربئيل  : قال رسول اهلل .ن هذه هي املواساةإقال: ، بن ابي طالب

 )احلديث(. (.نا منكماأو، قال: نا منهأمين و

خرجه الشيخ عز الدين عبد احلميد بن أبي احلديد املعتزلي أما  :ومنها

خبار جاء يف األ)نه قال: إف (1)يف شرحه لنهج البالغة (هـ655ت: سنة )الشافعي 

علي بن أبي  :ــ أي يا جربئيل إنه مين وأنا منهقال:   نهأصحيحة ال

 .(نا منكماأوفقال جربئيل:  ــطالب

مجله أتفصيل ما  ،ج ابن أبي احلديد املعتزلي الشافعيخّر :قال املؤلف
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حد، قال الناس: قتل أملا ارتث يوم   ن رسول اهللأروى احملدثون )قال: و

فصمدت  ،نه حيأال إركني وهو صريع بني القتلى حممد )و( رأته كتيبة من املش

وقتل رئيسها، ثم صمدت  فحمل ،كفين هذها:  لعلي  فقال ،له

رئيسها،  وقتل عليها فهزمها ، فحمليا علي اكفين هذهله كتيبة أخرى فقال: 

قال بعد ذلك يقول:   ثم صمدت له كتيبة ثالثة فكذلك، فكان رسول اهلل

؟ فقال نا منهأفقلت: وما مينعه وهو مين و ،هذه املواساةن إجربئيل: يا حممد لي 

 .(نا منكماأو :جربئيل

يف  (هـ217ت: سنة )جه العالمة نور الدين علي بن أبي بكر ما خّر :ومنها

بال  (ذخائر العقبى)نه خرج ما ذكره احملب الطربي يف إف، (0) ()جممع الزوائد

  .(8))يوم أحد( وقد تقدم ال يف كلمة واحدة سقطت منه وهو قوله:إاختالف 

شرحه لديوان )رجه املري حسني بن معني الدين امليبدي يف خما  :ومنها

ن أج بسنده وخّر)نه قال: أ ــ ثريمن تاريخ ابن األ نقاًلــ ج نه خّرإف (مرياأل

يا : ــ  ن قّر مع النيبن فّر وقّر َموقد فّر َمــ قال لعلي يوم أحد   النيب

 ـــ:مري املؤمننيأمادحًا ـــ فقال جربئيل  ،مرهم(أ)فكفاه  الءمر هؤأعلي اكفين 

 .(1)نا منكماأوفقال )جربئيل(:  ،نا منهأهو مين و:  ، فقالمنا هذه املواساةإ

يف كتابه  (هـ101ت: سنة )جه العالمة مال معني الكاشفي ما خّر :ومنها

 (للميبدي  ريمشرح ديوان األ)خرجه يف أج ما نه خّرإف، (4)()معارج النبوة

                                                           

 طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة. 004/ص6ج( 0)

 إحقاق احلق.( 8)

 املصدر نفسه.( 1)

 طبعة لكهنو. 017ص( 4)
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ال إال علي، ال سيف إال فتى قال الراوي: ومسعت قائال يقول: )وزاد فيه: 

  .(0)ذوالفقار

 (8)(منتخب كنز العمال)جه العالمة علي املتقي اهلندي يف ما خّر :ومنها

ذخائر  )خرجه احملب الطربي يفأج ما نه خّرإف ،املطبوع بهامش مسند أمحد

 كاماًل. (ذخائر العقبى)خرجه يف أوله، وقد تقدم ما أمع زيادة كلمات يف  (العقبى

يف ( هـ0158ت: سنة )خرجه العالمة شاه عبد احلق الدهلوي أما  :ومنها

ذخائر )جه احملب الطربي يف ج احلديث كما خّرنه خّرإف (1)(كتابه )مدارج النبوة

 عن أبي رافع، ولفظه يساوي لفظه بال اختالف. (العقبى

 (4)(افظ نور الدين علي بن أبي بكر يف )جممع الزوائدجه احلما خّر :ومنها

يوم   على فاطمة  دخل علي :قال)وقال:  ،ج ما رواه جابرنه خّرإف

 أحد فقال:
 

 أفـــاطم هــــاك الســــيف غــــري ذمــــيم 

 

ــد وال بل   ــت برعديــــــ ــيفلســــــ  مئــــــ

 بليت يف نصر أمحدألعمري لقد  

 

ــيم    ــاد علـــــ ــاة رب بالعبـــــ  ومرضـــــ

 
 

يف ــ   فقال رسول اهلل ،ن هذه( املواساةإ) ن قال( فقال جربئيل:أ)اىل 

:  وقال جربئيل ـــ، مين ن عليًاإ :أيـــ  نه مينإ :ـــ جواب جربئيل

  .(5) رواه البزار( .نا منكماأو

                                                           

 إحقاق احلق.( 0)
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بسنده عن عبد اهلل بن بريدة،  (0)ومنها: ما أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده

 إىل اليمن، على أحدهما بعثني عن أبيه ــ بريدة ــ قال: )بعث رسول اهلل 

إذا التقيتما فعلي علي بن أبي طالب، وعلى اآلخر خالد بن الوليد )و( قال: 

، قال: فلقينا بين زيد على الناس، وإن افرتقتما فكل واحد منكما على جنده

من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر املسلمون على املشركني فقتلنا املقاتلة، وسبينا 

امرأة من السيب لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن  الذرية، فاصطفى علي

دفعت الكتاب  ، خيربه بذلك، فلما أتيت النيب الوليد، إىل رسول اهلل 

، فقلت: يا رسول اهلل، فقرئ عليه، فرأيت الغضب يف وجه رسول اهلل 

هذا مكان العائذ، بعثتين مع رجل وأمرتين أن أطيعه ففعلت ما ُأرسلت به، فقال 

 (.نه مين وأنا منه، وهو وليكم بعديال تقع يف علي فإول اهلل: رس

قال املؤلف: إن هذه القضية تقدمت على حنو اإلمجال ومل يذكرها بهذا 

النحو غري أمحد يف )مسنده(، ومن ذكرها غري أمحد بن حنبل مل يوردها بهذا 

 املوفق. التفصيل، فعليه نذكر ما أخرجوه على اختالفه تأكيدًا للمطلوب، واهلل

وقد أخرج القضية أمحد بن حنبل يف كتابه )فضائل الصحابة(، ولفظه فيه 

 يساوي ما يف مسنده سندًا و متنًا.

وإليك بعض ما أخرجه علماء السنة يف قضية بريدة، وهم مجاعة من 

 أعالمهم:

سنة  منهم: احلافظ أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت:

خلصائص( بسنده، عن األجلح، ولفظه يساوي لفظ هـ(، فإنه خّرجه يف )ا111

أمحد معنى، ويف اللفظ اختالف يسري غري ُمغيِّر للمعنى، وفيه زيادة قوله: 
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)وأمرني أن أنال منه، فدفعت الكتاب إليه، ونلت من علي(، فتّغري وجه 

ال تبغض يا بريدة عليًا، فإن عليًا مين وأنا منه، وهو وليكم وقال:  رسول

 (.بعدي

منهم: العالمة الفقيه أبو احلسن علي بن حممد الشافعي املعروف بـ)ابن و 

املغازلي( يف كتابه )املناقب( بسنده، عن األجلح، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن 

 (. يا بريدة ال تبغض عليا، إن عليا مين وأنا منهقال له:  النيب 

 (0)ه لنهج البالغة(ومنهم: العالمة ابن أبي احلديد املعتزلي الشافعي يف )شرح

خالد بن الوليد يف سرية،  فإنه خرج بسنده احلديث، وقال: بعث رسول اهلل 

إن اجتمعتما فعلي على وبعث عليا يف سرية أخرى، وكالهما إىل اليمن وقال: 

، فاجتمعا، وأغارا، وسبيا الناس، وإن افرتقتما فكل واحد منكما على جنده

، وأخذ علي جارية فاختصها لنفسه، فقال خالد ، وقتال ناسًانساء، وأخذا أموااًل

فاذكروا له  ألربعة من املسلمني منهم بريدة األسلمي: اسبقوا إىل رسول اهلل 

كذا، واذكروا له كذا ألمور عددوها على علي، فسبقوا إليه، فجاء واحد من 

جانبه، فقال: إن عليًا فعل كذا، فأعرض عنه، فجاء اآلخر من اجلانب اآلخر، 

ال: إن عليًا فعل كذا فأعرض عنه، فجاء بريدة األسلمي فقال: يا رسول اهلل فق

( حتى امحر  إن عليًا فعل ذلك، فأخذ جارية لنفسه، فغضب )رسول اهلل

مين وأنا من علي، وإن حظه من  إن عليًا)يكررها(،  دعوا عليًاوجهه وقال: 

 .اخلمس أكثر مما أخذ، وهو ولي كل مؤمن بعدي

اه عبد اهلل يف )املسند( غري مرة، ورواه يف كتاب )فضائل علي( ما )ثم قال( رو

 رواه أكثر احملدثني(.
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فإنه قال: )أخرج  (0)ومنهم: العالمة الشيخ سليمان احلنفي يف )ينابيع املودة(

الطرباني، عن بريدة األسلمي، قال: قال لي خالد بن الوليد: أخرب النيب ما 

املسجد، ورسول اهلل يف منزله وأصحابه يف  ، فقدمت املدينة ودخلتصنع عليًا

بابه قالوا: ما اخلرب؟ قلت: خريًا، فتح اهلل على املسلمني، فقالوا: ما أقدمك؟ 

قلت: جارية أخذها علي من اخلمس جئت ألخربه، قالوا: فأخربه فإنه يسقط 

ما بال أقوام يبغضون فخرج مغضبًا، فقال:  يسمع ــ عليًا من عينه ــ والنيب

وَمن أبغض عليا فقد أبغضين، ومن فارق عليا فقد فارقين، إن عليا مين ؟ عليًا

وأنا من علي، خلق من طينيت، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من 

، يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية (8)[ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ] إبراهيم

 اليت أخذها علي، وأنه وليكم بعدي؟

  هم: العالمة حمب الدين الطربي الشافعي، فإنه خّرج فقط قول النيبومن

، لربيدة، ومل يذكر تفصيل القضية، وهذا لفظه: )عن بريدة أنه كان يبغض عليًا

ال تبغضه، وإن كنت حتبه ؟ قال: نعم، قال: تبغض عليًا :فقال له النيب 

أحب الّي من   ، قال: فما كان أحد من الناس بعد رسول اهللفازدد له حبًا

ال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه، وهو : أنه قال له النيب  روايةعلي. ويف 

 .(1). )وقال(: خّرجه أمحد(وليكم بعدي

قال: )قال  (4)ومنهم: العالمة الذهيب، فإنه خّرج يف كتابه )تاريخ اإلسالم(
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يا بريدة  قال: األجلح الكندي: عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، أن النيب 

 (.ال تقعّن يف علي فإنه مين وأنا منه، وهو وليكم بعدي

ومنهم: العالمة عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري يف 

فإنه خّرج ما أخرجه أمحد بن حنبل يف )مسنده(، وقد  (0)(البداية والنهاية)

 تقدم حديثه.

، (8) )جممع الزوائد(ومنهم: العالمة نور الدين علي بن أبي بكر اهليتمي يف

 . (1)فإنه خّرج احلديث من مسند أمحد، وعن البزار، ومن جامع الرتمذي خمتصرا

، (4)ومنهم: العالمة بدر الدين أبو حممود بن أمحد احلنفي يف )عمدة القاري(

فإنه خّرج بسنده، عن أبي القاسم إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم البصري يف 

 عن بريدة، وفيه: )قال بريدة: قال النيب  طوياًل)فضائل الصحابة( حديثًا 

 (.ال تقع يف علي فإن عليا مين وأنا منهلي: 

ومنهم: احلافظ مريزا حممد خان بن رستم خان املعتمدي البدخشي يف 

فإنه خرج احلديث من طريق أمحد بن حنبل،  (5))مفتاح النجا يف مناقب آل العبا(

 . (6)ولفظه لفظ أمحد يف مسنده

وعدم الرضا  الصحابة من أمري املؤمنني  ييةاملؤلف: إن قضية شكقال 
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ايا  بأفعاله رواه مجاعة من علماء السنة، ولعل غرضهم من نقل مثل هذه القض

ــ إسقاط علي أمري املؤمنني من أعني الناس، أو غري صحيحة  ــ صحيحة كانت

ألمري وعلو ما يثبت عظمة ا ييةولكن اهلل أغفلهم وجعلهم يروون بعد كل شك

 قدره عند اهلل وعند نبيه، وقد تقدم ذلك إمجااًل وتفصيال.

ليك بعضه اآلخر لتعرف صحة ما ذكرناه وتطلع على ما كانوا عليه من إو

 ، وقد رواه مجاعة كثرية.أمري املؤمنني يف زمان الرسول األكرم 

 ت:منهم: احلافظ أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود البصري )

فإنه خرج بسنده عن مطرف بن عبد اهلل الشخري، عن  (0)هـ( يف مسنده814سنة 

 بعث عليًا يف جيش فرأوا منه شيئًا عمران بن حصني: )أن رسول اهلل 

مبا صنع علي، قال  فأنكروه، فاتفق نفر أربعة وتعاقدوا أن خيربوا النيب 

وننظر إليه،  رسول اهلل عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر مل نأت أهلنا حتى نأتي 

فجاء النفر األربعة فقام أحدهم فقال: يا رسول اهلل، أمل تر إىل علي صنع كذا 

وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الثالث 

: فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ذلك، فقال رسول اهلل 

 (.مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي إن عليا؟ ماهلم ولعلي

هـ( يف كتابه )املناقب( ــ خمطوط ــ 840ومنهم: أمحد بن حنبل )ت: سنة 

فإنه خّرج فيه بسنده، عن مطرف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني، قال: 

)إىل أن قال(:  سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب  )بعث رسول اهلل 

بدأنا برسول اهلل فسّلمنا عليه، قال: فدخلوا عليه فقام وكنا إذا قدمنا من سفر 

( فقال: يا من املتعاقدين على أن يشكوا من أمري املؤمنني  :رجل منهم )أي
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رسول اهلل، إن عليًا فعل كذا وكذا فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال: يا رسول 

رسول اهلل إن فعل كذا وكذا فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال: يا  اهلل إن عليًا

عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال: يا رسول اهلل إن عليًا فعل 

دعوا عليًا كذا وكذا، قال: فأقبل رسول اهلل على الرابع وقد تغري وجهه فقال: 

 . (0)دعوا عليًا، إن عليا مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي

هـ( فإنه 871الرتمذي )ت: سنة  ومنهم: احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى

بسنده عن مطرف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني قال:  (8)خّرج يف جامعه

جيشًا )إىل أن قال( فقام أحد األربعة وقال: يا رسول  )بعث رسول اهلل 

اهلل أمل تر إىل علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول 

ن )ينابيع املودة( مع اختالف يسري يف وقد تقدم نقله م (. )احلديث(.اهلل

ما تريدون من علي؟ إن عليًا مين وأنا منه : ) بعض ألفاظه، وفيه قال

 (.وهو ولي كل مؤمن

ومنهم: العالمة أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب فإنه خرج القضية املتقدمة 

 وقد نقل القضية عنه مع اختالف. (1)يف كتابه )اخلصائص(

اكم أبو عبد اهلل النيسابوري، فإنه خّرج القضية يف ومنهم: العالمة احل

ولفظه ولفظ النسائي يف اخلصائص سواء، وقال: )هذا  (4))مستدرك الصحيحني(

 حديث حسن صحيح اإلسناد(.
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فإنه  (0)ومنهم: العالمة أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني يف )حلية األولياء(

 فظه يساوي لفظ الرتمذي يف جامعه.خرجه بسنده، عن عبد السالم بن عمر، ول

ومنهم: الفقيه أبو احلسن علي بن حممد الشافعي املعروف بـ)ابن املغازلي( 

فإنه خّرج بعض ألفاظ القضية يف املناقب بسنده، عن مطرف بن عبد اهلل، عن 

ما تريدون من علي؟ إن عليًا مين قال: )  عمران بن حصني، أن رسول اهلل

 (.ل مؤمن بعديوأنا منه، وهو ولي ك

قال املؤلف: إن مجاعة من علماء السنة أخرجوا من القضية )بأسانيدهم عن 

علي مين وأنا منه، وهو ولي كل : )عمران بن حصني( فقط قول النيب 

والذين رووا ذلك  ( ومل يذكروا القضية، وسبب قول النيب مؤمن بعدي

 خمتصرًا مجاعة من أعالمهم:

فعي فإنه خّرج عن عمران بن حصني أنه قال: )قال منهم: ابن املغازلي الشا 

 . (8)(علي مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي: رسول اهلل 

ومنهم: الديلمي يف )فردوس األخبار( خّرج عن عمران بن حصني عن 

 . (1)(علي مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي: )أنه قال النيب

ـ( فإنه خّرج يف كتابه )مصابيح ه506سنة  ومنهم: العالمة البغوي )ت:

مين وأنا  إن عليًاقال:  وقال: )عن عمران بن حصني أن النيب  (4)السنة(

 (.منه وهو ولي كل مؤمن
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ومنهم: احلافظ أبو احلسن رزين بن معاوية العبدري األندلسي )ت: سنة 

احلديث من طريق أبي داود   (0)هـ( فإنه خرج يف كتابه )اجلمع بني الصحاح(515

مبا فعل  يف سننه، ومن طريق الرتمذي يف جامعه وقال: )ملا أخربوا النيب 

والغضب يعرف  ، أقبل عليهم النيب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 . (8)(مين وأنا منه إن عليًا ؟ما تريدون من علييف وجهه فقال: 

ده عن ومنهم: العالمة احلمويين الشافعي فإنه خرج يف )فرائد السمطني( بسن

علي مين قال: ) مطرف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني، أن رسول اهلل 

 . (1)(وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي

فإنه خّرج عن عمران بن  (4)ومنهم: احملب الطربي يف )ذخائر العقبى(

إن عليًا مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن قال: ) حصني، أن رسول اهلل 

 ، وقال: حسن غريب(.(5)لرتمذي. أخرجه أمحد وابعدي

تبغض : وروى أبو حامت، عن بريدة أنه كان يبغض عليًا، )فقال له النيب 

، قال: فما كان ال تبغضه، وإن كنت حتبه فازدد له حبًا؟ قال: نعم، قال: عليًا

قال له  روايةأحب إلي من علي. )قال(: ويف  أحد من الناس بعد رسول اهلل 

خّرجهما  علي فإنه مين وأنا منه، وهو وليكم بعدي.ال تقع يف : النيب 

 أمحد(.
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فإنه خّرج حديثًا مبعنى ما تقدم نقله  (0)(البداية والنهايةومنهم: ابن كثري يف )

 من ذخائر العقبى حملب الدين الطربي الشافعي.

حديثًا مبعنى ما خرجه  (8)ومنهم: أبو داود الطيالسي فإنه خّرج يف مسنده

  الذخائر.احملب الطربي يف

ومنهم: اخلوارزمي احلنفي فإنه خرج حديث عمران بن حصني يف )املناقب( 

ولفظه يقرب من لفظ اخلصائص للنسائي، وفيه زيادة كلمة واحدة، وهذا نصه: 

 (.إن عليا مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي؟ ما تريدون من علي)

لعمال( فإنه خّرج القضية عن ومنهم: علي املتقي اهلندي احلنفي يف )كنز ا

ما تريدون من : عمران بن حصني مفصاًل، وقال يف آخرها: )فقال النيب 

. )ش، وابن جرير( علي مين وأنا منه، وعلي ولي كل مؤمن بعدي؟ علي

 وصححه(.

بسند آخر  (1)(البداية والنهايةومنهم: العالمة ابن كثري فإنه خّرج القضية يف )

 عن كتاب آخر.

فإنه خّرج حديث عمران بن  (4)احلاكم يف )مستدرك الصحيحني(ومنهم: 

 حصني كما يف املناقب للخوارزمي مع نقص كلمة من آخر احلديث وهي )مؤمنة(.

حديث عمران  (5)ومنهم: العالمة ابن األثري فإنه خّرج يف )جامع األصول(

 بن حصني ولفظه لفظ الرتمذي يف جامعه، وقد تقدم.

                                                           

 .145/ص7ج( 0)

 طبعة حيدر آباد الدكن. 116/ص00ج( 8)

 .144/ص7ج( 1)

 .001/ص1ج( 4)

 مطبعة السنة احملمدية مبصر. 471/ص1ج( 5)



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

434 

لدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكريم اجلزري ومنهم: العالمة عز ا

 (0)املعروف بـ)ابن األثري( فإنه خّرج حديث عمران بن حصني يف )أسد الغابة(

 ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه سواء.

سبب شكوى أصحاب علي أمري  (8)قال املؤلف: ذكر ابن األثري يف )أسد الغابة(

غضب ــ جيش علي الذين كانوا  :وجد ــ أيوقال: )إمنا  املؤمنني إىل النيب 

(  معه باليمن؛ ألنهم حني أقبلوا )إىل املدينة( خلف عليهم )أمري املؤمنني

خيربه اخلرب، فعمد الرجل )الذي خلفه على  رجاًل، وتعجل إىل رسول اهلل 

اجليش( فكسا كل رجل منهم حلة )من الغنائم اليت كانت معهم( فلما دنوا )من 

؟ قالوا: ما هذاخرج )عليهم( علي ليستقبلهم فإذا عليهم احللل فقال علي: املدينة( 

فيصنع   فما دعاك إىل هذا قبل أن تقدم على رسول اهلل كسانا فالن. قال )له(:

شكوه لذلك، وكان  فنزع احللل منهم فلما قدموا على رسول اهلل  ما يشاء؟

 على جزية موضوعة(. ، وإمنا بعث عليًاأهل اليمن قد صاحلوا رسول اهلل 

ومنهم: العالمة قزاغلى أبو املظفر يوسف مشس الدين امللقب بـ)سبط ابن 

ولفظه يقرب  (1)اجلوزي( فإنه خّرج حديث عمران بن حصني يف تذكرة اخلواص

ما تريدون من قال: ) من لفظ الرتمذي يف جامعه، وفيه زيادة، وفيه أنه 

، قال: ا منه، وال يؤدي عين إال عليعلي مين وأن؟ قاهلا ثالثًا، وقال: علي

وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أخرجه أمحد يف الفضائل، وفيه 

 (.ال يقضى ديين إال علي 

                                                           

 . 87/ص4( ج0)

 املصدر السابق.( 8)

 طبعة النجف األشرف. 84ص( 1)
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قال املؤلف: وخّرج سبط ابن اجلوزي احلنفي حديث حبشي بن جنادة، 

يقول يف  : )وكان قد شهد حجة الوداع، وقال: مسعت رسول اهلل (0)وقال

، وقيل: قاله يوم نزلت علي مين وأنا منه وال يقضى ديين سواهوم: ذلك الي

 (.يةاآل (8)[وَأَنذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ] املباركة: يةعليه اآل

ومنهم: العالمة عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل البغدادي املشهور بـ)ابن 

حديثًا يف شرحه  هـ( فإنه خّرج655أبي احلديد( املعتزلي الشافعي )ت: سنة 

ــ مشريًا إىل أمري املؤمنني  هذا مين :وقال: )قال رسول اهلل (1)لـ)نهج البالغة(

 (.وأنا منهــ  علي بن أبي طالب 

ومنهم: العالمة ابن حجر اهليتمي، فإنه خّرج حديث عمران بن حصني يف 

وهذا نصه، قال: )أخرج الرتمذي واحلاكم عن عمران بن حصني  (4))الصواعق(

ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون قال:  أن رسول اهلل 

 (.إن عليًا مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي)ثالث مرات(،  من علي

ومنهم: العالمة علي املتقي اهلندي احلنفي، فإنه خّرج حديث عمران بن 

ه يساوي املطبوع بهامش مسند أمحد، ولفظ (5)حصني يف )منتخب كنز العمال(

 لفظ ابن حجر اهليتمي يف الصواعق.

ومنهم: السيد مجال الدين عطاء اهلل بن فضل اهلل احلسيين الشريازي 

                                                           

 .44تذكرة اخلواص: ص( 0)

 .804/الشعراء (8)

 طبعة القاهرة. 180/ص4ج( 1)

 طبعة مصر الشرقية. 76ص( 4)

 .50و ص 11/ص5ج( 5)
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اهلروي، فإنه خّرج حديث عمران بن حصني )يف أربعينه( ولفظه ولفظ أبي داود 

 . (0)الطيالسي يف مسنده سواء

حصني يف  ومنهم: الشيخ سعدي اآلبي الشافعي فإنه خّرج حديث عمران بن

نقال من جامع الرتمذي، وهذا نصه: )عن عمران بن  (8))شرح األرجوزة(

 .(1)(مين وأنا منه وهو ولي كل مؤمن إن عليًاقال: حصني أن النيب 

ومنهم: العالمة الشيخ زين الدين عبد الرؤوف املناوي القاهري الشافعي يف 

قال: )قال رسول  فإنه خّرج حديث عمران بن حصني، وفيه (4))كنوز احلقايق(

، )وقال يف مورد آخر إن عليًا مين وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن: اهلل 

 (.علي مين وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن: قال رسول اهلل: (5) من الكتاب(

ومنهم: الشيخ حممد بن الصبان الشافعي فإنه خرج يف كتابه )إسعاف 

ث عمران بن حصني من جامع املطبوع بهامش نور األبصار، حدي (6)الراغبني(

ما تريدون من قال:  الرتمذي ومستدرك احلاكم، وفيه قال: )إن رسول اهلل 

إن عليًا مين )ثالث مرات(؟  علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي

 (.وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي

آل ومنهم: املريزا حممد بن رستم خان البدخشي يف )مفتاح النجا يف مناقب 

العبا( فإنه خّرج حديث عمران بن حصني من طريق الرتمذي واحلاكم، ولفظه 

                                                           

 إحقاق احلق.( 0)

 .811ص( 8)

 إحقاق احلق.( 1)

 طبعة بوالق مصر. 40ص( 4)

 .12ص( 5)

 .072و ص  077ص( 6)
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دعوا لفظ الرتمذي ثم قال: )ولفظه عند أمحد عن عمران بن حصني مرفوعًا: 

إن عليًا مين وأنا منه، وهو ولي )ثالث مرات(،  عليًا، دعوا عليًا، دعوا عليًا

ند صحيح عنه مرفوعًا: ، )قال(: ويف مسند ابن أبي شيبة بسكل مؤمن بعدي

 (.علي مين وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي

أنت مين لعلي:  قال )عمر(: )قال النيب  (0)ومنهم: البخاري يف صحيحه

 ــ(. وهو عنه راض ــ أي عن علي ، وقال عمر: تويف رسول اهلل وأنا منك

وهم من  عمر بن اخلطاب مجاعة من علماء السنة روايةقال املؤلف: خّرج 

 أعالمهم:

منهم: احلافظ أبو احلسن رزين بن معاوية يف )اجلمع بني الصحاح( وهذا 

وهو عنه راض ــ أي عن  لفظه: )قال عمر بن اخلطاب: تويف رسول اهلل 

 . (8)(أنت مين وأنا منك: )وقال البن عمه علي( رسول اهلل  .علي ــ

ري بـ)الكايف( يف كتابه ومنهم: العالمة السيد حممد بن يوسف التونسي الشه

 فإنه خّرج احلديث ولفظه لفظ البخاري يف صحيحه. ( 1))السيف اليماني املسلول(

قال املؤلف: خّرج مجاعة من علماء السنة حديث الرباء بن عازب عن 

 .)أنت مين وأنا منك(أنه قال لعلي:  النيب

قال  فإنه خّرج بسنده عن الرباء أنه  (4)منهم: البخاري يف صحيحه

 (.أنت مين وأنا منك: )لعلي

                                                           

 طبعة األمريية مبصر. 02/ص5هـ و ج0170طبعة سنة  175/ص04ج( 0)

 إحقاق احلق.( 8)

 .16ص( 1)

 مطبعة األمريية مبصر. 040/ص5ج( 4)
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فإنه خّرج بسنده، عن أبي إسحاق، ، (0)ومنهم: العالمة الرتمذي يف جامعه

 (.أنت مين وأنا منكقال لعلي بن أبي طالب: ) عن الرباء بن عازب أن النيب 

بسنده، (8) ومنهم: العالمة احلافظ النسائي، فإنه خّرج يف كتابه )اخلصائص(

أما أنت يا : بن زيد، عن أبيه قال: )قال رسول اهلل عن حممد بن أسامة 

 (.علي فختين، وأبو ولدي، أنت مين وأنا منك

 (1)هـ( فانه خّرج يف )السنن الكربى(452ومنهم: احلافظ البيهقي )ت: سنة 

 (.أنت مين وأنا منك: )قال لعلي  بسنده عن الرباء بن عازب انه 

 :ثة متضمنة للحديث املطلوبقال املؤلف: خّرج البيهقي أحاديث ثال

 األّول: احلديث الذي خرجه البخاري يف صحيحه.

 .يف قضية ابنة محزة  والثاني: حديث علي 

أنت مين قال لعلي: ) والثالث: حديث أبي إسحاق عن الرباء أن النيب 

 (، وكلها تقدم.وأنا منك

ه )مناقب أمري ومنهم: احلافظ الفقيه ابن املغازلي الشافعي فإنه خّرج يف كتاب

 . (4)املؤمنني( بسنده، عن الرباء بن عازب، ولفظه ولفظ الرتمذي يف جامعه سواء

 (5)هـ( فإنه خّرج يف كتابه )مصابيح السنة(501ومنهم: احلافظ البغوي )ت:سنة

 حديث الرباء بن عازب يف لفظني، ولفظه ولفظ البخاري يف صحيحه سواء.

                                                           

 طبعة الصاوي مبصر. 067/ص1ج( 0)

 .58ص( 8)

 طبعة حيدر آباد الدكن. 5/ص2ج( 1)

 غاية املرام.( 4)

 طبعة اخلريية مبصر. 815و ص  818ص( 5)
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الشافعي فإنه خّرج يف كتابه )مطالب  ومنهم: العالمة الشيخ حممد بن طلحة

أنت مين : )قال لعلي  حديثًا عن الرباء بن عازب أن النيب  (0)السؤول(

 (.وأنا منك

قال املؤلف: خّرج حممد بن طلحة يف الصفحة املذكورة ثالثة أحاديث يف 

املطلوب، حديث الرباء املذكور، وحديث عمران بن حصني املتقدم الذكر 

إن عليًا مين وأنا منه، وهو ولي كل : ال رسول اهلل ولفظه قال: )ق

؛ وحديثًا عن أبي ذر جندب بن جنادة وقد تقدم نقل احلديث منه، مؤمن(

 )عين(علي مين وأنا من علي، وال يؤدي : ولفظه قال: )قال رسول اهلل 

 (.إال أنا أو علي

لسي ومنهم: العالمة القاضي أبو عبد اهلل حممد بن فرج املالكي األند

، فإنه خرج حديثًا من (8)هـ( يف كتابه )أقضية رسول اهلل(670القرطيب )ت: سنة 

 .(1)(أنت مين وأنا منكقال لعلي: ) طريق الشيخني أن النيب 

قال املؤلف: إن مجاعة من علماء السنة خرجوا احلديث املروي عن 

 (.أنت مين وأنا منكأنه قال لعلي: ) النيب

 هـ( يف كتابه677ن بن شرف الشافعي )ت: سنة ومنهم: الشيخ حميي الدي

 . (5)أنت مين وأنا منكقال لعلي:  ، فإنه روى أن رسول اهلل (4))األذكار(

                                                           

 طبعة طهران. 02ص( 0)

 طبعة القاهرة. 71ص( 8)

 إحقاق احلق.( 1)

 طبعة القاهرة. 158ص( 4)

 إحقاق احلق.( 5)
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سنة  ومنهم: أبو العباس أمحد بن عبد السليم بن تيمية احلراني احلنبلي )ت:

 فإنه خّرج ما روى البخاري يف صحيحه. ،(0)هـ( يف كتابه )منهاج السنة(782

هـ( فإنه خّرج احلديث يف كتابه )زاد 750ابن قيم اجلوزية )ت: سنة  ومنهم:

وفيه  (8) املعاد( املطبوع بهامش )شرح الزرقاني على املواهب اللدينة للقسطالني(

 (.أنت مين وأنا منك: ) ــ لعلي رسول اهلل  :قال ــ أي

سنة  ومنهم: العالمة عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي )ت:

أنت قال لعلي: ) ان النيب  (1) (البداية والنهايةهـ( فانه خّرج يف كتابه )774

 (.مين وأنا منك

ومنهم: الشيخ عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز املشهور بـ)ابن امللك( 

هـ( فانه خّرج يف كتابه )مبارق األزهار يف شرح مشارق 717سنة  )ت:

أنت مين لعلي: ) ب، وقال: قال النيب حديث الرباء بن عاز (4)األنوار(

 .(5)(وأنا منك

ومنهم: اخلطيب التربيزي ــ وهو من علماء القرن الثامن ــ فإنه خّرج حديث 

وقال: )روي عن الرباء )بن عازب أنه قال(:  (6)الرباء يف كتابه )مشكاة املصابيح(

 . (7)(أنت مين وأنا منكلعلي:  قال رسول اهلل 

                                                           

 ة القاهرة.طبع 7/ص1ج( 0)

 طبعة األزهرية مبصر. 860/ص4ج( 8)

 .884/ص7ج( 1)

 طبعة االستانة. 811/ص8ج( 4)

 إحقاق احلق.( 5)

 طبعة الدهلي. 561ص( 6)

 إحقاق احلق.( 7)
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الشيخ تقي الدين عبد امللك بن أبي املنى احلليب خطيب ومنهم: العالمة 

 (0)هـ(، فإنه خّرج يف كتابه )نزهة الناظرين(211اجلامع الكبري األموي )ت: سنة 

واهلل قال لعلي:  فإنه خّرج حديث الرباء بن عازب ولفظه قال: )إن النيب 

 . (8)(أنت مين وأنا منك

غري  د من احملدثني عن النيب قال املؤلف: حديث بهذا اللفظ مل يروه أح

كان متأثرًا ممن  الشيخ تقي الدين احلليب، وهذا الفظ يدل على أن النيب 

 ولذلك حلف له وكان حلفه خاطبه أو أراد أن يثبت له عظمة ابن عمه 

 مل ينلها، فإن األمة ما أخذت بقوله بل خالفوه، فأخذوا يف إيذائه  غايةل

 ا يسّبونه على املنابر أكثر من مثانني سنة.حتى قتلوه، وبعد ذلك أخذو

هـ( يف كتابه 118سنة  ومنهم: احلافظ مشس الدين السخاوي )ت:

: قال لعلي  فانه خّرج حديث الرباء وقال: )إنه  (1))املقاصد احلسنة(

 . (4)(أنت مين وأنا منك

هـ( فإنه 100ومنهم: العالمة مري حسني بن معني الدين امليبدي )ت: سنة 

حديث الرباء من طريق البخاري  ج يف شرحه على ديوان أمري املؤمنني خّر

 . (5)(أنت مين وأنا منكلعلي: ) ومسلم ولفظه: قال رسول اهلل 

ومنهم: العالمة الشيخ أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن علي بن أمحد بن عمر 

صول إىل هـ( يف كتابه )تيسري الو144الشيباني الشهري بـ)ابن الديبع( )ت: سنة 

                                                           

 طبعة امليمنية مبصر. 11ص( 0)

 إحقاق احلق.( 8)

 طبعة مكتبة اخلاجني مبصر. 12ص( 1)

 إحقاق احلق.( 4)

 إحقاق احلق.( 5)
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 فإنه خّرج احلديث الرباء وفيه: )إنه قال رسول اهلل  (0)جامع األصول(

 (. )احلديث(أنت مين وأنا منكلعلي: 

ومنهم: العالمة الشيخ علي املتقي احلنفي اهلندي فإنه خّرج يف )منتخب كنز 

قال  املطبوع بهامش مسند أمحد، حديث الرباء، ولفظه أن النيب  (8)العمال(

 (.أنت مين وأنا منكلعلي: )

ومنهم: العالمة الواعظ السيد مجال الدين عطاء اهلل بن فضل اهلل احلسيين 

ــ خمطوط ــ حديث الرباء  (1)الشريازي اهلروي فإنه خّرج يف كتابه )روضة األحباب(

 .(4)(أنت مين وأنا منكقال لعلي: ) بن عازب، وهو أن النيب 

راهيم الشامي احلليب يف )السرية ومنهم: الشيخ علي بن برهان الدين إب

قال  فإنه خّرج حديثًا رواه الرباء بن عازب، وهو أن النيب ( 5)احللبية(

 (.أنت مين وأنا منك: )لعلي

ومنهم: العالمة نقيب مصر والشام السيد إبراهيم بن حممد بن كمال الدين 

كتابه هـ( يف 0081الشهري بـ)ابن محزة( احلسيين احلنفي الدمشقي )ت: سنة 

فإنه خّرج حديث الرباء كما تقدم نقله من صحيح ( 6))البيان والتعريف(

 .(7)البخاري

                                                           

 .84/ص8ج( 0)

 .11/ص5ج( 8)

 .401ص( 1)

 إحقاق احلق.( 4)

 طبعة مصر. 66/ص1ج( 5)

 طبعة حلب. 45/ص8ج( 6)

 إحقاق احلق.( 7)
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ومنهم: العالمة املريزا حممد بن رستم خان البدخشي يف )مفتاح النجا يف 

ــ خمطوط ــ فإنه خّرج حديث الرباء وقال: )أخرج البخاري (0)مناقب آل العبا(

أنت لعلي: ) أنه قال: )قال النيب ومسلم والرتمذي، عن الرباء بن عازب 

 (.مين وأنا منك

سنة  ومنهم: العالمة الشيخ عبد اهلادي األبياري املصري الشافعي )ت:

  شرح منظومة الربزجني، فإنه خّرج أن النيب (8)هـ(يف )جالية الكدر(0115

 (.أنت مين وأنا منكقال لعلي: )

هـ( يف )منتخب 0151ومنهم: العالمة الشيخ يوسف النبهاني )ت: سنة 

أنت لعلي:  فإنه خّرج حديث الرباء، وقال: )قال النيب  (1)الصحيحني(

 (.مين وأنا منك

ومنهم: العالمة السيد أبو حممد احلسيين البصري اهلندي ــ من أعيان القرن 

، فإنه خّرج حديث الرباء بواسطة اخلطيب (4)الرابع عشر ــ يف )انتهاء االفهام(

الرتمذي، واملوفق بن أمحد، واحلمويين، ولفظه لفظهم،  البغدادي من طريق

  .(5)وقد تقدمت الفاظهم
 

 علي مين وأنا من علي  لقوله  حديث أبي ذر

اعة من علماء خّرجه مج (عليه الرمحة)ذر أبي  ن حديثقال املؤلف: إ

                                                           

 .41ص( 0)

 طبعة مصر. 41ص( 8)

 طبعة التقدم مبصر. 76ص( 1)

 طبعة نور كشور. 801ص( 4)

 إحقاق احلق.( 5)
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ليه عند نقل احلديث من كتب علماء السنة، ومن السنة، وقد تقدم اإلشارة إ

سليمان القندوزي احلنفي، فإنه خّرج حديث أبي ذر يف الشيخ  رجهمجلة من خ

إن اهلل تبارك  (: ، وقال ما لفظه: ))قال رسول اهلل(0)املودة(كتابه )ينابيع 

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن ] وتعاىل أّيَد هذا الدين بعلي، وإنه مين وأنا منه، وفيه أنزل

 .يةاآل (8)[رَبِّهِ
 

 علي مين وأنا من علي  مة لقولهحديث أم سل

قال املؤلف: خرج العالمة أبو املكارم الشيخ حسن الدامغاني يف كتابه 

قال: )وعن أم سلمة قالت: قال  (1))األربعني( كما يف مناقب الكاشي

 . (4)(علي مين وأنا من علي حيث يكون أكون: النيب

 

 علي مين وأنا من علي  ابن عباس لقوله حديث

حممد املولوي  ؤلف: خّرج حديث ابن عباس هذا العالمة السيد أبوقال امل

وقال: )خّرج  (5)انتهاء األفهام(البصري، )ت: يف القرن الرابع عشر( يف كتابه )

عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف زوائد املسند بسنده، عن حييى بن عيسى، عن 

ألم   االسدي، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل ييةاألعمش، عن عب

 )احلديث(. (.علي مين وأنا من علي، حلمه من حلمي ودمه من دمي: ¾سلمة 

                                                           

 هـ.0110طبعة إسالمبول سنة  856ص( 0)

 .04/حممد (8

 .51ص( 1)

 ق احلق.إحقا( 4)

 طبعة نول كشور. 812ص( 5)
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  وحديث سلمان رمحه اهلل لقوله  حديث احلسني

 علي مين وانا من علي

 خّرج ذلك علماء السنة

 (0)منهم: العالمة الشيخ عبد اهلل آمر تسري احلنفي يف كتابه )أرجح املطالب(

وأمري املؤمنني علي  الرمحة( حديثا فيه أن النيب  فإنه خّرج عن سلمان )عليه

( فعلي مين وأنا من عليبن أبي طالب خلقا من نور واحد، وفيه أنه قال: )

 واليك نص حديثه بسنده:

كنت أنا وعلي نورًا بني يقول:  )عن سلمان قال: مسعت رسول اهلل 

ل(: إن احلديث ، )ثم قايدي اهلل تعاىل قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام

: كنت أنا قال رسول اهلل قال:  الذي رواه احلسني بن علي، عن أبيه 

وعلي نورًا بني يدي اهلل تعاىل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما 

خلق اهلل تعاىل آدم سلك ذلك النور يف صلبه، فلم يزل اهلل تعاىل ينقله من صلب 

ملطلب، فقسمه نصفني: قسمًا يف صلب عبد إىل صلب حتى أقره يف صلب عبد ا

اهلل، وقسمًا يف صلب أبي طالب، فعلي مين وأنا منه، حلمه حلمي، ودمه دمي، 

. خّرجه ابن مردوية يف املناقب فمن أحبه فبحيب أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه

 واخلوارزمي يف املناقب وشهاب الدين أمحد املطرزي والعاصمي يف كتابيهما(.

 

  علي مين كرأسي من بدني : قوله

 .علي مين كرأسي من بدني يف حقه قول ابن عمه  ومن خمتصاته 

                                                           

 .451ص( 0)
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قال املؤلف: األحاديث اليت تتضمن هذا االختصاص رواه علماء السنة يف 

كتبهم بألفاظ خمتلفة عن رواة متعددين كابن عباس، وابن مسعود، والرباء، 

 اإلمجال: وغريهم، وإليك بعض ما روي يف ذلك على حنو

أما حديث عبد اهلل بن عباس فأخرجه العالمة أبو احلسن علي بن حممد 

هـ( يف كتابه املعروف 421الشافعي املعروف بـ)ابن ملغازلي( الواسطي )ت: سنة 

أخرجه بسند متصل، عن جماهد، عن ابن عباس، ولفظه  ،باملناقب ــ خمطوط ــ

رج احلديث بسند آخر، ولفظاه ولفظ القندوزي يف ينابيع املودة سواء، وقد أخ

علي مين : )قال: قال رسول اهلل  :سواء غري أنه قال يف احلديث الثاني

 .(0)، ولعل هذا هو الصحيح(كرأسي من بدني

وخّرجه مؤلف )نزل السائرين( كما نسبه إليه مؤلف )درر املناقب( 

 املخطوط، ولفظه يساوي لفظ ابن املغازلي.

هـ( يف )فردوس 511سنة  الديلمي )ت: وخّرجه العالمة ابن شريويه

األخبار( عن ابن عباس كما يف )درر األخبار( ولفظه يساوي لفظ ابن املغازلي، 

وقد تقدم أن ابن حجر اهليتمي أخرجه يف الصواعق من فردوس الديلمي عن ابن 

 . (8)عباس

وخّرجه اخلطيب املوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي، عن ابن عباس يف 

:  ، ولفظه يساوي لفظ ابن املغازلي غري أنه قال: )قال رسول اهلل(1)املناقب

 (. علي مين مبنزلة الرأس من بدني

                                                           

 غاية املرام.( 0)

 إحقاق احلق.( 8)

 طبعة تربيز. 21ص( 1)
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 ولفظه ولفظ ابن املغازلي سواء. (0)وخّرج احلديث عن ابن عباس أيضا  

وخّرجه عن ابن عباس احلافظ جالل الدين السيوطي الشافعي يف )اجلامع 

 ارزمي يف املناقب.، ولفظه يساوي لفظ اخلو(8)الصغري(

البن حجر اهليتمي الشافعي  (1)وخّرجه عن ابن عباس يف )الصواعق احملرقة(

هـ(، ولفظه ولفظ اخلوارزمي يف املناقب سواء، وقال: )خرجه 171)ت: سنة 

 اخلطيب عن الرباء والديلمي عن ابن عباس(.

 ت:وخّرجه عن ابن عباس العالمة حسام الدين علي املتقي احلنفي اهلندي )

املطبوع بهامش مسند أمحد بن حنبل  (4)هـ( يف منتخب كنز العمال175سنة 

 ولفظه ولفظ اخلوارزمي يف املناقب سواء.

 (5)هـ( يف )كنوز احلقائق(0110سنة  وخّرجه العالمة املناوي عبد الرؤوف )ت:

 . (6)(علي مين مبنزلة رأسي من بدني: ولفظه: )قال: قال رسول اهلل 

احلافظ مريزا حممد خان البدخشي )ت: أوائل القرن  وخّرجه العالمة

الثاني عشر( يف كتابه )مفتاح النجا يف مناقب آل العبا( ــ املخطوط ــ يف 

موردين من كتابه من فردوس الديلمي عن ابن عباس ولفظه يساوي لفظ 

 املناوي يف كنوز احلقائق.

                                                           

 .26ص( 0)

 طبعة مصر. 041/ص8ج( 8)

 .77ص( 1)

 .11/ص5ج( 4)

 طبعة بوالق مصر. 02ص( 5)

 إحقاق احلق.( 6)
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ي )ت: سنة وخّرجه عن ابن عباس الشيخ حممد بن الصبان الشافعي املصر

 هـ( يف )إسعاف الراغبني(، ولفظه ولفظ ابن املغازلي يف املناقب سواء.0816

، (0)وخّرجه العالمة الشيخ سليمان القندوزي يف )ينابيع املودة( يف موارد عديدة

 (.علي مين مبنزلة رأسي من بدنيقال: ) عن ابن عباس أن النيب 

)مشارق األنوار يف فوز  هـ( يف0115وخّرجه العالمة احلمزاوي )ت: سنة 

، ولفظه ولفظ القندوزي سواء، وقال: )أخرجه اخلطيب عن (8)أهل االعتبار(

 . (1)البزار، والديلمي، عن ابن عباس(

، ولفظه (4)وخّرجه عن ابن عباس الشبلنجي الشافعي يف )نور االبصار(

 ولفظ ابن املغازلي سواء.

عازب مسندًا، ورواه  بن الرباء قال املؤلف: روى احلديث عن النيب 

 ، وهذا لفظه حبذف السند.(5)عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه

:  قال: )قال رسول اهلل عن أبي إسحاق، عن الرباء، عن رسول اهلل 

 (.علي مين مبنزلة رأسي من بدني)

وخّرجه بسنده، عن الرباء، احلافظ أبو املظفر منصور بن حممد السمعاني 

هـ( يف )الرسالة القوامية( ـــ اليت هي يف مناقب 421سنة  النيسابوري )ت:

علي مين مبنزلة : الصحابة )خمطوط( ـــ ولفظه عن الرباء أن النيب، قال 

 .(6)(رأسي من جسدي
                                                           

 .824وص 854وص 025وص 021وص 58ص (0)

 طبعة الشرقية مبصر. 10ص( 8)

 احلق. إحقاق( 1)

 طبعة مصر. 71ص( 4)

 طبعة مصر. 08/ص7ج( 5)

 إحقاق احلق.( 6)
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وخّرجه بسنده عن الرباء العالمة حمب الدين الطربي الشافعي، يف )ذخائر 

س من اجلسد، مبنزلة الرأ من رسول اهلل  ، حتت عنوان أنه (0)العقبى(

: علي مين مبنزلة  قال: قال رسول اهلل وقال: )عن الرباء بن عازب 

 . أخرجه املال يف سريته(.رأسي من جسدي

، ولفظه (8)وخّرجه احملب الطربي أيضا، عن الرباء يف )الرياض النضرة(

 يساوي لفظه يف )ذخائر العقبى(.

 (1))اجلامع الصغري( وخّرجه عن الرباء، جالل الدين السيوطي الشافعي، يف

 عن طريق اخلطيب البغدادي، ولفظه يساوي لفظ اخلطيب يف )تاريخ بغداد(.

البن حجر اهليتمي الشافعي، ولفظه  (4)وخّرجه يف )الصواعق احملرقة(

 يساوي لفظ اخلطيب يف )تاريخ بغداد(.

( عن هـ0811وخّرجه العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي )ت: سنة 

 ، ولفظه يساوي لفظ اخلطيب يف )تاريخ بغداد(.(5))ينابيع املودة( الرباء يف

من طريق اخلطيب، ولفظه  (6)وخّرجه العالمة احلمزاوي يف )مشارق األنوار(

 يساوي لفظه يف )تاريخ بغداد(.

وخّرجه العالمة السيد أبو حممد البصري احلسيين )ت: أوائل القرن الرابع 

                                                           

 طبعة مصر. 61ص( 0)

 طبعة أمني اخلاجني مبصر. 068/ص8ج( 8)

 طبعة مصر.  41/ص8ج( 1)

 .75ص( 4)

 .هـ0110إسالمبول، سنة  ة، طبع824وص 814وص 025ص (5)

 طبعة مصر. 10ص( 6)
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من طريق املال يف )سريته( واخلطيب يف  (0)(عشر( يف كتابه )انتهاء األفهام

 . (8))تارخيه(، ولفظه يساوي لفظه

قال املؤلف: وقد روي احلديث عن صحابي جليل آخر، وهو عبد اهلل بن 

 مسعود، رواه عنه مجاعة من علماء السنة احلنفية، والشافعية.

سنة  منهم: العالمة احلافظ أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي )ت:

 :هـ( فقد خّرج احلديث، عن عبد اهلل بن مسعود وقال: )قال رسول اهلل511

 . (1)(علي مين مثل رأسي من بدني

سنة  ومنهم: العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلسيين احلنفي )ت:

، روى احلديث عن عبد اهلل بن مسعود، ولفظه (4)هـ( يف )ينابيع املودة(0811

 بار(.يساوي ما تقدم من )فردوس األخ

قال املؤلف: وروى حديث عبد اهلل بن مسعود بلفظ آخر العالمة املريزا حممد 

خان بن رستم خان البدخشي يف )مفتاح النجا(، وهذا لفظه قال: )أخرج ابن 

: النجار يف )تارخيه( بسنده عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل 

 .(5)(علي بن أبي طالب مين كروحي يف جسدي

ؤلف: مل أعثر على أحد من علماء السنة أخرج احلديث عن عبد اهلل قال امل

أنه قال يف  بن مسعود بهذا اللفظ، غري ابن النجار، وقد روى عنه 

                                                           

 .801ص( 0)

 إحقاق احلق.( 8)

 ر.فردوس األخبا( 1)

 .هـ0110طبع إسالمبول سنة  816ص (4)

 إحقاق احلق.( 5)
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، وقد ، كما روى عنه هذا البيان يف حق بضعته فاطمة الزهراء علي

ذكرنا ما روي عنه بهذا اللفظ يف )الدّرة البيضاء يف تاريخ حياة فاطمة 

 (.راءالزه

للشيخ سليمان بسنده من مناقب ابن املغازلي  (0)وخّرجه يف )ينابيع املودة(

قال: )قال رسول  Çالشافعي، واملوفق بن أمحد، عن جماهد، عن ابن عباس 

 (.علي مين مثل رأسي من بدني: اهلل 

 (8)وخّرجه العالمة الشيخ عبيد اهلل اآلمر تسري احلنفي يف )أرجح املطالب(

علي مين مبنزلة رأسي من : بن عازب قال: )قال رسول اهلل  عن الرباء

 . خرجه اخلطيب البغدادي يف )تارخيه((.جسدي

علي مين مثل : عن ابن عباس قال: )قال رسول اهلل  (1)وفيه أيضا

. أخرجه اخلطيب يف )تارخيه(، وأبو بكر ابن مردويه يف )فوائده(، رأسي من بدني

 (.والديلمي يف )فردوس األخبار(

قال املؤلف: بهذا احلديث الشريف املبارك ينتهي اجلزء األول من الكتاب، 

أخو  ويليه اجلزء الثاني إن شاء اهلل تعاىل، ويبدأ باألحاديث الواردة يف أنه 

وصلى اهلل على ، هـ0165وكان الفراغ منه شعبان سنة  الرسول األكرم 

 .حممد وآله املنتجبني األخيار

 

                                                           

 .51ص( 0)

 .462ص( 8)

 املصدر السابق.( 1)
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 الكتابمصادر  فهرس

)األمالي( للعالمة أبي عبد اهلل حسني بن إمساعيل بن حممد الضيب احملاملي 

 هـ(.111)ت: سنة 

 هـ(115)األوراق( للعالمة الشيخ أبي بكر حممد بن حييى الصولي )ت: سنة

)االستيعاب يف معرفة األصحاب( للعالمة أبي عمر يوسف بن عبد اهلل 

 هـ(.461 )ت: سنة املعروف بابن عبد الرب النمري القرطيب

)أسد الغابة يف معرفة الصحابة( للعالمة أبي احلسن علي بن حممد بن حممد 

 هـ(.611ابن عبد الكريم املعروف بابن األثري اجلزري )ت: سنة 

ندلسي األ ( للعالمة أبي عبد اهلل حممد بن فرج املالكي )أقضية رسول اهلل

 .هـ(670سنة )ت: القرطيب 

 (.هـ677سنة )ت: الشيخ حمي الدين بن شرف الشافعي ذكار( للعالمة )األ

 )ت:صابة يف معرفة الصحابة( للعالمة ابن حجر العسقالني الشافعي )اإل

 .هـ(258 سنة

 هـ(.217 سنة )أساس االقتباس( الختيار الدين بن غياث الدين اهلروي )ت:

أبي  قرباء الرسول ذوي الشرف( للعالمة)استجالب ارتقاء الغرف حبب أ

 .هـ(118سنة )ت: ري حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي اخل

بكر أبي  ساس يف مناقب بين العباس( جلالل الدين عبد الرمحن بن)األ

 .هـ(100سنة )ت: السيوطي الشافعي 

بكر السيوطي أبي  نافة يف رتبة اخلالفة( جلالل الدين عبد الرمحن بن)اإل

 .هـ(100سنة )ت: الشافعي 
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بكر أبي  هل البيت( جلالل الدين عبد الرمحن بنفضائل أ)إحياء امليت ب

 .هـ(100سنة )ت: السيوطي الشافعي 

سنة )ت: الشربيين اخلطيب  أمحد)السراج املنري( )تفسري( للعالمة حممد بن 

 .هـ(162

علي بن أبي مري املؤمنني )أرجح املطالب يف عد مناقب أسد اهلل الغالب أ

 هـ(160سنة )ت: تسري احلنفي  ( للشيخ عبيد اهلل اآلمر طالب

 ربعون حديثًا( للعالمة عطاء اهلل بن فضل اهلل الشريازي املعروف جبمال)األ

 .هـ(0111سنة  :ت)الدين احملدث 

براهيم أمون( للعالمة نور الدين علي بن إمني واملإنسان العيون يف سرية األ)

 .(هـ0144سنة )ت: بن علي احلليب الشافعي  أمحدبن 

 .(هـ0816سنة )ت: لراغبني( للشيخ حممد بن الصبان الشافعي سعاف ا)إ

 .(هـ0876سنة)ت: ى املطالب( للعالمة الشيخ حممد درويش البريوتي ن)أس

 .سباب النزول()أ

 .احلسنأبي  هل املدينة( للسيد)أخبار أ

 زالة اخلفاء( للعالمة الشاه ولي اهلل.)إ

ق مة املولوي صديم بن احلجاج( للعال)السراج الوهاج شرح صحيح مسل

 حسن خان.

 ل الرواة( للعالمة ابن عبد الرب القرطيب.ئبانباه على َق)اإل

 .مثار()األ

 الفوارس.أبي  عبد اهلل حممد بن مسلمأبي  ربعون حديثا( للعالمة)األ

 ربعون حديثا( للعالمة الدامغاني.)األ
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 فراد( للعالمة الدارقطين.)األ

 احلسن البصري اهلندي.بي أ فهام( للعالمة السيد)انتهاء األ

 ان( للعالمة حممد سامل الدهلوي.ميصول اإل)أ

مساعيل بن عمر ابن كثري ( ألبي الفداء إ7وج 6وج 5ج البداية والنهاية)

 .هـ(774سنة )ت: الدمشقي الشافعي 

)الرباهني القاطعة( ترمجة الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي الشافعي 

 .هـ(111سنة )ت:  للعالمة كمال الدين اجلهرمي

حد الصحاح سورة ــ وهو أ عيسى حممد بن عيسى بنأبي  )جامع الرتمذي(

 .هـ(871سنة )ت: )ويعرب عنه باجلامع الصحيح( للرتمذي ــالستة 

)جواهر العقدين يف فضل الشرفني شرف العلم اجللي والنسب العلي( لنور 

 .(هـ100سنة )ت: عبد اهلل السمهودي الشافعي  الدين علي بن

بكر السيوطي الشافعي أبي  )اجلامع الصغري( جلالل الدين عبد الرمحن بن

 .هـ(100سنة )ت: 

عبد الكريم املعروف  صول( للعالمة مبارك بن حممد بن حممد بن)جامع األ

 .هـ(616سنة )ت: ثري اجلزري بابن األ

احلسني رزين بن معاوية العبدري أبي  )اجلمع بني الصحاح الستة( للعالمة

 .هـ(515سنة  )ت:

ح بن عبد اهلل بن عبد اهلل حممد بن فتوأبي  )اجلمع بني الصحيحني( للعالمة

 .هـ(422سنة )ت: زدي احلميدي محيد بن يصل األ

االنصاري  أمحدعبد اهلل بن أبي  )اجلامع ألحكام القرآن( )تفسري( للعالمة

 .هـ(670سنة )ت: القرطيب 
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 .(هـ0111سنة)ت: سليمان املغربي  )مجع الفوائد( للعالمة حممد بن حممد بن

 .)جامع السالسل(

بكر أبي  )الدر املنثور يف التفسري باملأثور( جلالل الدين عبد الرمحن بن

 .هـ(100سنة )ت:  4وج 8السيوطي الشافعي ج

 .هـ(787سنة )ت: وي انس)دستور احلقائق( للعالمة فخر الدين اهل

 مني السندي.مد معني بن حممد أحلبيب( للشيخ حمسوة با)دراسات اللبيب يف األ

املوصلي احلنفي  أمحد)در حبر املناقب( للعالمة مجال الدين حممد بن 

 .هـ(621سنة )ت: املشهور بابن حسنويه 

السعداء( للعالمة ملك العلماء شهاب الدين بن مشس الدين الزاولي  آية)هد

 .هـ(241سنة )ت: الدولت آبادي 

لوي اللكهنوي حممد مبني بن حمب اهلل املو)وسيلة النجاة( للعالمة الشيخ 

 .هـ(0881سنة )ت: نصاري األ

بن فضل بن حممد با كثري املكي  محد)وسيلة امليل يف عد مناقب اآلل( أل

 .هـ(0147سنة )ت: 

املعروف بابن عقدة  بن حممد بن سعيد أمحدبى العباس ( البن عقة أالوالية)

 .هـ(188سنة )ت: 

 بن كثري.ل( للعالمة ا)وسيلة املي

 تى( للعالمة العاصمي.تى يف تفسري سورة هل أ)زين الف

)زاد املعاد( للعالمة ابن قيم اجلوزية احلنبلي تلميذ ابن تيمية احلراني احلنبلي 

 .هـ(750سنة )ت: 
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أو  هـ487سنة  :ت) 1وج 4نعيم االصبهاني جأبي  ولياء( للحافظ)حلية األ

 .هـ(411سنة ت: 

 هل بيت سيد املرسلني( للموىل رشيد خان الدهلوي.)احلق املبني يف فضائل أ

 .هـ(206سنة  :ت))حاشية املشكاة( للعالمة السيد شريف اجلرجاني 

 يفتويف هـ و062 املولود يف البصرة سنة)حملمد بن سعد  ()الطبقات الكربى

 .هـ(811بغداد سنة 

 )طبقات الشافعية( للسبكي.

 لي.يعلى احلنبأبي  )طبقات احلنابلة( للعالمة

)ينابيع املودة( للعالمة الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزي احلسيين البلخي 

 .هـ(0814سنة )ت: احلنفي 

براهيم أمحد بن حممد بن إاسحاق أبي  )الكشف والبيان( )تفسري( للعالمة

 .هـ(417سنة )ت: الثعليب 

: )تعبد اهلل حممد بن يوسف الكنجي الشافعي أبي  الطالب( للعالمة كفاية)

 .هـ(652سنة 

)الكاشف شرح املشكاة( لشرف الدين حسن بن حممد بن عبد اهلل الطييب 

 .هـ(741سنة )ت: 

بكر أبي  عبد الرمحن ابن )الكوكب املنري شرح اجلامع الصغري( جلالل الدين

 .هـ(181سنة )ت: مشس الدين العلقمي  :السيوطي الشافعي تأليف

( للعالمة الشيخ حممد صاحل )الكوكب الدري ترمجة املناقب املرتضوية

 .هـ(0185سنة )ت: الكشفي الرتمذي 
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مجع اجلوامع للطوسي الشافعي( للعالمة حسام الدين نز العمال تبويب )ك

 .هـ(175سنة  )ت:اهلندي املتقي احلنفي 

)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( للعالمة حممود بن عمر الزخمشري 

 .هـ(582سنة )ت: 

)ت: المة عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي الشافعي )كنوز احلقائق( للع

 .هـ(0110سنة 

 )كشف احلجاب( للصغاني.

 .(هـ050سنة)ت: )لسان العرب( للعالمة حممد بن اسحاق بن يسار املدني 

المة عالء الدين علي بن حممد يل يف معاني التنزيل( )تفسري( للع)لباب التأو

 .هـ(740سنة )ت: اخلازن براهيم البغدادي املعروف بابن بن إ

 .(هـ0158سنة)ت: )ملعات شرح املشكاة( للعالمة الشيخ عبد احلق الدهلوي 

 .هـ(258سنة )ت:  4)لسان امليزان( للعالمة ابن حجر العسقالني ج

 .هـ(840سنة )ت: بن حممد بن حنبل الشيباني  أمحد)مناقب( 

راء البغوي الف حممد حسني بن مسعودأبي  ( للعالمة8)مصابيح السنة ج

 .هـ(560سنة )ت: املعروف مبحيي السنة 

الطرباني الشافعي  أمحدالقاسم سليمان بن أبي  )املعجم الكبري( للعالمة

 .هـ(161سنة )ت: 

الطرباني الشافعي  أمحدالقاسم سليمان بن أبي  )املعجم الوسيط( للعالمة

 .هـ(161سنة )ت: 

الطرباني الشافعي  أمحدن القاسم سليمان بأبي  )املعجم الصغري( للعالمة

 . هـ(161سنة )ت: 
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)ت: )املختارة( للعالمة ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي 

 .(هـ641سنة 

صبهاني أبي الفتوح أسعد بن حممود بن خلف العجلي األ )املوجز( للعالمة

 .(هـ611سنة  :ت)

ن معتمد خان ل العبا( للعالمة مريزا حممد بح النجا يف مناقب آ)مفتا

 . (هـ0801سنة )ت: البدخشي 

 8وج 0ج هـ(840سنة )ت: بن حممد بن حنبل الشيباني(  أمحد)مسند 

 .5وج 4وج 1وج

براهيم احلنظلي املعروف بابن راهوية أبي يعقوب إسحاق بن إ )مسند

 .(هـ812سنة  :ت)الشافعي 

 .(ـه815سنة )ت: بكر عبد هلل بن حممد املعروف بابن شيبة( أبي  )مسند

 :ت) (املثنى بن حييى التميمي املوصلي علي بن بن أمحد يعلىأبي  مسند)

 .(هـ117سنة 

 .(هـ841سنة )ت:  (حممد عبد بن محيد الكشيأبي  مسند)

 .(هـ818سنة )ت:  (بن عمر بن عبد اخلالق البزار أمحدبكر أبي  مسند)

ألصل ( الفارسي اداود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارودأبي  مسند)

 .(هـ814سنة )ت: البصري املسكن 

)املسند الصحيح( ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد 

 .(هـ106سنة )ت: ين اييسفرالنيسابوري األ

احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلاللي املعروف بابن أبي  )املناقب( للعالمة

 .هـ(421سنة )ت: املغازلي 
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خطب أمحد املكي احلنفي املعروف بأد املوفق ابن املؤيأبي  )املناقب( للعالمة

 .هـ(562سنة )ت: خوارزم 

صفهاني أمحد بن عبد اهلل األنعيم أبي  )منقبة املطهرين( للعالمة احلافظ

 .هـ(411سنة أو  487سنة )ت: 

عبد اهلل حممد بن عبد اهلل أبي  ( للعالمة4وج 1وج 8)مستدرك الصحيحني ج

 .هـ(415سنة ت: )احلاكم لنيسابوري الشافعي 

 .(هـ182سنة)ت: نباري )املصاحف( ألبي حممد بن بشار املعروف بابن األ

خبار املصطفوية( للعالمة رضي الدين )مشارق األنوار النبوية من صحاح األ

 .هـ(651سنة )ت: الصغاني احلنفي 

)ت: )معارج العلى( حملمد صدر عامل ولي الدين بن عبد الرحيم الدهلوي 

 .هـ(0076سنة 

بن علي بن ثابت البغدادي  أمحدبكر أبي  )املتفق واملفرتق( للعالمة اخلطيب

 .هـ(461سنة )ت: الشافعي 

خضر اجلنابذي أبي حممد عبد العزيز بن األ )معامل العرتة النبوية( للعالمة

 .(هـ600سنة )ت: البغدادي 

سامل حممد بن طلحة القرشي النصييب أبي  )مطالب السؤول( لكمال الدين

 .هـ(654سنة هـ أو 658سنة )ت: شافعي ال

رودي مشس الدين حممد بن املظفر الشاه  )املفاتيح شرح املصابيح( للعالمة

 .هـ(745سنة )ت: اخللخالي 

يف السرية املصطفى( لسعد الدين حممد بن مسعود بن حممد بن  نتقى)امل

 .هـ(752سنة )ت: مسعود الكازروني 
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)ت: بن شهاب الدين اهلمداني الشافعي )مودة القربى( للعالمة السيد علي 

 .(هـ726سنة 

أبي عبد اهلل  طهار( حلسام الدين)حماسن األزهار يف مناقب العرتة األخيار األ

 .محيد بن أمحد احمللى

)ت: بكر اهليتمي الشافعي أبي  )جممع الزوائد( للعالمة نور الدين علي بن

 .هـ(217سنة 

الني الشافعي أمحد بن حممد القسطن )املواهب اللدنية( للعالمة شهاب الدي

 .هـ(181سنة )ت: 

 .هـ(126سنة )ت: )جممع البحار( للعالمة حممد طاهر الفتين الكجراتي 

حباث املسددة( للعالمة صاحل بن مهدي بن علي املقبلي )ملحقات األ

 .هـ(0012سنة )ت: الصنعاني 

 .هـ(885نةس)ت: خبار قريش حملمد بن حبيب اهلامشي البغدادي )املنمق( أ

عبد اهلل حممد بن عبد هلل اخلطيب أبي  )مشكاة املصابيح( للعالمة ولي اهلل

 .هـ(211بعد سنة )ت: التربيزي 

)املناقب املرتضوية( للعالمة السيد حممد صاحل الكشفي الرتمذي احلنفي 

 .هـ(0185سنة )ت: 

 .هـ(876سنة )ت: )املعارف( للعالمة ابن قتيبة الدينوري 

 .هـ(0111سنة )ت: بكر الشبلي أبي  روي( للعالمة حممد بن)املشروع ال

)ت: صبهاني أبي الفرج علي بن احلسني األ )مرج البحرين( للعالمة

 .هـ(156سنة

 هـ(.175)تفسري( للعالمة أبي الليث نصر بن حممد السمرقندي )ت:سنة )اجملالس(
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في محد اخلوارزمي احلن( للعالمة اخلطيب املوفق بن أ )مقتل احلسني

 .هـ(567سنة )ت: 

بن علي بن ثابت  أمحدبكر أبي  وهام اجلمع والتفريق( للعالمة)موضح أ

 .هـ(461سنة )ت: اخلطيب البغدادي 

بن حنبل( للعالمة  أمحدمسند  5)منتخب كنز العمال( املطبوع )بهامش ج

 .هـ(175سنة )ت: علي املتقي اهلندي احلنفي 

سنة )ت: حممد بن جرير الطربي جعفر أبي  )منتخب ذيل املذيل( للعالمة

 .هـ(101

)ت: مساعيل الربزجني الشافعي أمحد بن إ)مقاصد الطالب( للعالمة السيد 

 .هـ(0111سنة 

)املقدمة السنية( للعالمة ولي اهلل أمحد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي 

 هـ(.0076)ت: سنة 

لي القاري روي املعروف بع)املرقاة يف شرح املشكاة( لعلي بن سلطان اهل

 .هـ(0104سنة )ت: 

 .هـ(782سنة )ت: )منهاج السنة( البن تيمية احلراني احلنبلي 

نوار( للعالمة عز الدين عبد اللطيف بن عبد ق األزهار شرح مشار)مبارق األ

 .هـ(717سنة )ت: العزيز املشهور بابن عبد امللك 

 .)املقاصد احلسنة(

المة الشيخ حسن العدوي هل االعتبار( للع)مشارق األنوار يف فوز أ

 .هـ(0115سنة)ت: احلمزاوي 
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 )املراقض( للعالمة حسام الدين حممد بن بايزيد السهابوري.

 وري.برب( للعالمة الشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي )منتهى األ

 .)مدارج النبوة(

 )مرآة املؤمنني( للمولوي ولي اهلل بن حبيب بن حمب اهلل اللكهنوي.

 الكيالني. أمحدنشاء( للعالمة حممود بن )مناظر اإل

بن حممد بن سالمة بن  أمحدجعفر الطحاوي أبي  ثار( للعالمة)مشكل اآل

 .هـ(180سنة )ت: زدي املصري احلنفي سلمة األ

يوسف بن احلسن )نظم درر السمطني( للعالمة جالل الدين حممد بن 

 .هـ(751سنة )ت: نصاري احلنفي الزرندي املدني األ

 .(هـ0801سنة)ت: برار( للعالمة مريزا حممد خان احلارثي البدخشي أل)نزل ا

حممد علي بن عثمان بن حممد أبي  خبار( للعالمة سراج الدين)نصاب األ

 .هـ(561سنة )ت: وشي الفرعاني احلنفي األ

)نقض الروافض( للعالمة عباس بن معني الدين الشهري مبريزا خمدوم 

 .هـ(122سنة )ت: اجلرجاني ثم الشريازي 

بن حممد  أمحد)نسيم الرياض( شرح الشفاء للقاضي عياض شهاب الدين 

 .هـ(0161سنة )ت: بن عمر اخلفاجي احلنفي 

)نزهة اجملالس( للعالمة عبد الرمحن بن عبد السالم الصفوري الشافعي 

 .هـ(224بعد سنة )ت: 

)ت: بي عبد اهلل حممد بن علي احلكيم الرتمذي )نوادر األصول( أل

 .هـ(825سنة



 اجلزء االول االوصياء حممد وعلي وبنوه

 

464 

مؤمن الشبلنجي الشافعي  بصار( للعالمة السيد مؤمن بن حسن)نور األ

 .(وائل القرن الرابع عشر)ت: أ

بكر السيوطي الشافعي أبي  فضال( جلالل الدين عبد الرمحن بناأل يية)نه

 .هـ(100سنة )ت: 

)ت: احلليب  أبي املنى )نزهة الناظرين( للشيخ تقي الدين عبد امللك بن

 .هـ(211سنة

صبهاني أمحد بن عمر األبي موسى حممد بن عمر بن )سرية الصحابة( أل

 .هـ(520سنة )ت: ين ايبي موسى املدروف بأاملع

 .هـ(452سنة )ت: البيهقي  أمحدبن احلسني بن  أمحدبكر( أبي  )سنن

 .هـ(875سنة )ت: شعث السجستاني أبي داود( سليمان بن األ )سنن

العباد( لشمس الدين حممد بن يوسف  )سبيل اهلدى والرشاد يف سرية خري

 .هـ(148سنة )ت: الشامي 

بي أبي عاصم النبيل املعروف بأ بن عمرو بن أمحدبكر أبي  )السنة( للشيخ

 .هـ(827سنة )ت: عاصم الشيباني 

سنة )ت: براهيم احلليب الشافعي ( لعلي بن إ4وج 1وج 8ة احللبية ج)السري

 .هـ(0144

مفيت مكة  الشافعي أمحدين دحالن السيد )السرية النبوية( للعالمة زي

 .هـ(0114سنة )ت: املكرمة 

 .(111سنة)ت: بن شعيب بن علي  أمحدعبد الرمحن أبي  )سنن النسائي(

 .)سنن ابن ماجة القزويين(
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قمار( للشيخ عبد القادر بن عبد الكريم الورديفي )سعد الشموس واأل

 .هـ(0111بعد سنة )ت: اخلرياني املصري 

 .(هـ0885سنة)ت: ملسلول( للشيخ حممد ثناء اهلل العثماني النقشبندي )السيف ا

براهيم أمحد بن حممد بن إ)السراج املنري شرح اجلامع الصغري( لعلي بن 

 .هـ(0171سنة )ت: العزيزي البوالقي الشافعي 

 بي احلسن حممد بن حامد بن السري.)السنة( أل

 .)سنن الدارقطين(

 مسلم بن احلجاج.صحيح  )السراج الوهاج( شرح

 .هـ(176سنة )ت: خبار( البن قتيبة الدينوري )عيون األ

)ت: بن حممد بن عبد ربه القرطيب  أمحد)العقد الفريد( البي عمر 

 .هـ(182سنة

بكر احلمويين املعروف أبو  )عهد اخلليفة( )املستعني ملظفر شاه( وهو ما كتبه

 .هـ(217سنة )ت: بابن احلجة 

 .(هـ111سنة)ت: املصطفوي( للشيخ عبد اهلل اليمين  )العقد النبوي والسر

براهيم أمحد بن حممد بن إاسحاق أبي  نبياء( للثعليبايس( )قصص األ)العر

 .هـ(487سنة )ت: 

بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  أمحدبي بكر )فضائل الصحابة( أل

 .هـ(461سنة )ت: 

ويه بن فناخسرو بي شجاع شريويه بن شهردار بن شري)فردوس األخبار( أل

 .هـ(511سنة )ت: الديلمي اهلمداني 
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صبهاني )فضائل اخللفاء( ألبي الفتوح أسعد بن حممود بن خلف العجيلي األ

 .هـ(611سنة )ت: الشافعي 

سنة )ت: )فيض القدير( شرح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي الشافعي 

 .هـ(0110

احلافظي البخاري  بارسال حممد بن حممود واجه)فصل اخلطاب( خل

 .هـ(288سنة )ت: النقشبندي 

)الفصول املهمة( لنور الدين علي بن حممد املعروف بابن الصباغ املالكي 

 .هـ(255سنة )ت: 

)ت: )فتح الباري شرح صحيح البخاري( البن حجر العسقالني 

 .هـ(258سنة

 .هـ(015سنة )ت: ( للشيخ يوسف النبهاني 8)الفتح الكبري ج

لكمال الدين حسني بن معني الدين   مري املؤمننيح ديوان أشر)الفواتح( 

 .هـ(100سنة )ت: اليزدي 

 .)فضائل القرآن(

براهيم بن حممد بن املؤيد أبي اجملامع إ )فرائد السمطني( لصدر الدين

 .هـ(788سنة )ت: احلمويين الشافعي 

 0170طبع اهلند سنة  175ص 04جو، 5ج 02)صحيح البخاري( ص

 .هـ(856سنة أو  هـ851سنة )ت: اعيل مسإ حملمد بن

 .هـ(860سنة )ت: )صحيح مسلم بن احلجاج( القشريي النيسابوري 

بن شعيب بن  أمحدبي عبد الرمحن أو سنن النسائي( أل )صحيح النسائي

 .هـ(111سنة )ت: علي 
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بن حجر أمحد بن حممد بن علي )الصواعق احملرقة( البن حجر شهاب الدين 

 .هـ(178سنة )ت: كي اهليتمي الشافعي امل

سنة )ت: القلقشندي املصري  أمحدالعباس أبي  عشى( للشيخ)صبح األ

 .هـ(280

يف مناقب آل النيب( حملمود بن حممد بن علي الشيخاني  )الصراط السوي

 .هـ(0081سنة )ت: القادري املدني 

)ت: بادي الشافعي وز آ)القاموس يف اللغة( جملد الدين حممد بن يعقوب الفري

 .هـ(202ة سن

براهيم الثعليب الشافعي أمحد بن حممد بن إبي اسحاق )قصص األنبياء( أل

 .هـ(487سنة )ت: 

 .هـ(0078سنة )ت: )قرة العني( لولي اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي 

 )القول املستحسن( للشيخ حسن الزمان الرتكماني.

 )القول الفصل( للسيد علوي بن طاهر احلداد العلوي احلضرمي.

بي املظفر منصور بن حممد امية( املعروفة بفضائل الصحابة أللرسالة القو)ا

 .هـ(421سنة )ت: السمعاني 

)ت: حاديث النبوية( حلسني بن علي الكاشفي )الرسالة العلية يف األ

 .هـ(101سنة

 .(هـ0871سنة)ت: )روح املعاني( )تفسري( لشهاب الدين اآللوسي البغدادي 

 بي بكر العلوي الشافعي.ل بين اهلادي( ألصادي من حبر فضائ)رشفة ال

حد العمري املعروف باحملدث أمحد بن عبد األ)الرسالة الكالمية( للشيخ 

 .هـ(0111سنة )ت: 
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التحفة العلوية( للشيخ حممد بن إمساعيل بن صالح  )الروضة الندية يف شرح

 .هـ(0028سنة )ت: مري اليماني الصنعاني األ

بكر السيوطي الشافعي أبي  ن عبد الرمحن بنساس( جلالل الدي)رسالة األ

 .هـ(100سنة )ت: 

بن عبد اهلل الطربي املكي  أمحدالعباس أبي  )الرياض النضرة( حملب الدين

 .هـ(614سنة )ت: الشافعي 

زهر( للموىل شاه تقي علي الكاظمي العلوي الشهري بقلندر )الروض األ

 .هـ(821سنة )ت: احلنفي 

 .هـ(582سنة )ت: ي الشافعي برار( للزخمشر)ربيع األ

 .هـ(211سنة )ت: )الرقائق( للشيخ عبيد اهلل احلنفي 

 تعميم البشارة( للشيخ عبد احلق الدهلويإىل  شارة)رسالة حتقيق اإل

 )رسالة العقائد( للمال يعقوب الالهوري

الفضل عياض بن موسى أبي  )الشفاء بتعريف حقوق املصطفى( للقاضي

 .هـ(544سنة )ت: اليحصيب 

)ت: )شرح املقاصد( لسعد الدين بن مسعود التفتازاني الشافعي 

 .هـ(710سنة

 .)شرح الرسالة االعتقادية( لفضل بن روزبهان الشريازي

)ت: )شرح الشفاء( لعلي بن سلطان حممد اهلروي املعروف بعلي القاري 

 .هـ(0104سنة 

)ت: املالكي زهري الزرقاني اللدنية( حملمد بن عبد الباقي األ)شرح املواهب 

 .هـ(0088سنة 
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 .فراس(أبي  )شرح قصيدة

 .بي الشافعي)شرح األرجوزة( للشيخ سعد اآل

)شرح نهج البالغة( للشيخ عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل البغدادي 

 .هـ(655سنة )ت: احلديد أبي  الشهري بابن

     سعيد عبد امللك بن حممد الواعظ النيسابوري أبي  )شرف النبوة( للشيخ

 .هـ(417سنة )ت: كوشي اخلر

 .هـ(0151سنة )ت: )الشرف املؤبد آلل حممد( للشيخ يوسف النبهاني 

 سنة )ت:ئمة( لسبط ابن اجلوزي قزاغلي احلنفي )تذكرة خواص األ

 .هـ(654

سنة  )ت:الذهيب  أمحدعبد اهلل بن أبي  ( لشمس الدين8)تذكرة احلفاظ ج

 .هـ(742

 جالل ماه عامل البخاري.برار( للسيد حممد )تذكرة األ

)تاج العروس شرح القاموس( حملمد مرتضى بن حممد الواسطي البنجراجي 

 .هـ(0811سنة )ت: 

 .(بعد املائة التاسعة)ت:  )تاج الدرة شرح قصيدة الربدة( لبدر الدين الرومي

 صحاب( جلمال الدين مريزا حسن)تفريح األحباب يف مناقب اآلل واأل

 احملدث اللكهنوي.

بن فة األشراف مبعرفة األطراف( ألبي احلجاج يوسف بن عبد الرمحن )حت

 .هـ(748سنة )ت: يوسف املزي الشافعي 

 .احملبني()حتفة 
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)تنضيد العقود السنية( لرضي الدين بن حممد بن علي بن صدر احلسيين 

 .هـ(0028سنة)ت: الشافعي 

ي املعروف أمحد بن عمر األصبهان)تتمة معرفة الصحابة( حملمد بن عمر بن 

 .هـ(520سنة )ت: بي موسى املديين الشافعي بأ

الذهيب  أمحدعبد اهلل حممد بن أبي  )تلخيص املستدرك( لشمس الدين

 .هـ(742سنة )ت: الشافعي 

  .هـ(0115سنة )ت: مان اهلل الدهلوي )جتهيز اجليش( حلسن بن املولوي أ

)ت: احلليب )تقليدي( لشهاب الدين حممود بن سليمان بن فهد بن حممود 

 .هـ(785سنة 

 .هـ(0001سنة )ت: فندي الشهري باملنجم محد أ)تعليقة( أل

بي القاسم علي بن احلسني بن هبة اهلل املعروف بابن )تاريخ ابن عساكر( أل

 .هـ(570سنة )ت: عساكر 

 .(هـ487سنة)ت: بي نصر حممد بن عبد اجلبار العتيب )تاريخ اليميين( أل

بن ثابت البغدادي الشافعي )ت: بن علي  أمحد بي بكر)تاريخ اخلطيب( أل

 .هـ(461سنة 

الكرم حممد بن حممد بن عبد أبي  )تاريخ الكامل( البي احلسن علي بن

ثري اجلزري امللقب بعز الدين الواحد الشيباني املعروف بابن األالكريم بن عبد 

 .هـ(616سنة )ت: 

 .ـ(ه101سنة )ت: جعفر حممد بن جرير أبي  )تاريخ الطربي(

وهب الكاتب املعروف يعقوب بن جعفر بن أبي  بن أمحد)تاريخ اليعقوبي( 

 .هـ(818سنة )ت: خباري بابن واضح اإل
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بكر السيوطي الشافعي أبي  )تاريخ اخللفاء( جلالل الدين عبد الرمحن بن

 .هـ(100سنة )ت: 

الذهيب  أمحدعبد اهلل حممد بن أبي  الدين ( لشمس8سالم ج)تاريخ اإل

 .هـ(742سنة )ت:  الشافعي

 .)تاريخ ابن النجار(

 .(هـ101سنة)ت: )التفسري الكبري( ألبي جعفر حممد بن جرير الطربي الشافعي 

تفسري فخر الدين حممد بن عمر الرازي )مفاتيح الغيب( املعروف بتفسري 

 .هـ(616سنة )ت: الرازي 

 .(هـ774سنة)ت: مساعيل بن كثري بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي تفسري إ

أمحد االنصاري بي عبد اهلل حممد بن تفسري اجلامع ألحكام القرآن أل

 .هـ(670سنة )ت: ندلسي القرطيب اخلزرجي األ

 .)تفسري الواحدي(

 .(هـ101سنة)ت: )تفسري احلسيين( )املواهب العلية( حلسني بن علي الكاشفي 

الشافعي  طيبكر السيوأبي  عبد الرمحن بن )تفسري الدر املنثور( جلالل الدين

 .هـ(100سنة )ت: 

براهيم لي بن حممد بن إلعالء الدين ع تفسري )لباب التأويل يف معاني التنزيل(

 .هـ(740سنة )ت: البغدادي الصويف املعروف باخلازن 

سنة )ت: النسفي  أمحدمدارك التنزيل وحقائق التأويل( لعبد اهلل بن )تفسري 

 .هـ(710

بن علي بن حجر  أمحدالفضل ي أب )تهذيب التهذيب( لشهاب الدين

 .هـ(258سنة )ت: العسقالني الشافعي 
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بي زكريا حييى بن شرف النووي الشافعي األمساء واللغات( أل)تهذيب 

 .هـ(676سنة )ت: 

)ت: بي جعفر حممد بن جرير الطربي الشافعي )تهذيب اآلثار( أل

 .هـ(101سنة

عي املعروف بابن )تكملة تفسري مفاتيح الغيب( لنجم الدين املكي الشاف

 .هــ(787سنة )ت: ياسني 

شراف( للشيخ عبد اهلل بن حممد بن عامر الشرباوي )اإلحتاف حبب األ

 الشافعي.

بي منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب ار القلوب يف املضاف املنسوب( أل)مث

 .هـ(411سنة )ت: 

افعي بكر السيوطي الشأبي  جلالل الدين عبد الرمحن بن اخلصائص الكربى

 .هـ(100سنة )ت: 

)ت: بن شعيب بن علي  أمحد)خصائص النسائي( البي عبد الرمحن 

 .هـ(111سنة

بن عبد اهلل أمحد )ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى( للحافظ حمب الدين 

 .هـ(614سنة )ت: الطربي الشافعي 

بن بكري أمحد بن عبد القادر ل يف شرح جواهر الآلل( للشيخ )ذخرية املي

 .هـ(0811سنة )ت: عجيلي الشافعي ال

ئمة اهلدى( للشيخ عاشق علي خان لعقبى يف ذكر فضائل أ)ذخرية ا

 اللكهنوي.

 .(هـ101سنة)ت: الدوالبي  أمحدستري حممد بن أبي  الذرية الطاهرة( للشيخ)
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