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  اإلهداء

  

  

 وأرشـدني إلـى طريـق    , جـاهال  بعد أن كنتُمني حرفاً من علّ  إلى كلِّ 
 ومـشايخي  ,ى أسـاتذتي الكـرام  إلـ ,  عـامال ني على أن أكون عالماً  العلم وحثّ 

إلـى  , عني على تـأليف هـذا الكتـاب        من وقف بجانبي وشج     إلى كلّ  ,ظامالِع
إلـى أبـي    ,  إلـى سـواء الـسبيل      ولما اهتديتُ ,  الحق  طريق من لواله ما عرفتُ   

المتواضع هدي هذا العملَ  ي أُ وأم  ,    وسـهرا الليـالي   , يـاني صـغيرا   فهمـا مـن رب
واأليي خيراً وجزاهما عنّفحفظهما اُهللا,  كبيرا ألجلي إلى أن صرتُام.  

                 وال أنسى بالـذكر زوجـي التـي كانـت وال تـزال لـي سـنداً           
, ةُ والرمـاح  وارتفعـت فـي الحـروب األسـنَّ       , ت الريـاح  مـا هبـ    عليـه كلّ   كئُأتّ

  كـلِّ  هـا دواءُ  فاحفظ اللهم زوجي فإنّ   ,  في وجوهنا السالح   وأشهرت األعداءُ 
  .راح وِجداٍء
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 ٧ .........................................................................املقدمة

  المقدمة
مةاملقد  

  

ــق    ــسالم علــى أشــرف الخالئ ــرحيم والــصالة وال ــرحمن ال ــسم اهللا ال ب
ــين واآلِخــد األوســي, أجمعــين ــإمــاِم, رينل ــاء والمرس ــِب, لين األنبي ــه حبي  إل
الـذين ال  , بـين الطـاهرين المعـصومين    بيتـه الطي   وعلـى أهـلِ    ٍدمحم, العالمين

ضلُّي ن تَ  ممسعنهم  ينجو من عدلَ    وال , بهم ك  .الدائم على أعـدائهم     واللعن 
  . إلى قيام يوم الدينرمن عالم الذَ, أجمعين
أم كتابي  أنهيتُ  من أمري وقد    في حيرةٍ  فقد كنتُ , ا بعد )األلويـة  رفع 

فقـد كـان   ,  كتابي الجديـد  موضوع بعدرتُولم أكن قر, ) ابن تيمية  ِهب شُ درِل
 ـ وبعـد الت  ,  الكتابـة فيهـا    اضيع التي أردتُ   من المو  هنالك العديدر ل والتفكّـ  أم

ــر ــ رتُق ــزّ لوبالتوكّ ــى اهللا ع ــلّ عل ــع وج ــضائلَ أن أجم ــاه  ف ــرة الط رة  العت
تَومظلومي هم ـ ألنمن فـضائلهم ـ    مظلومي وأجعلهـا فـي كتـابٍ   تهم جزٌء آخر 

ستقلٍّم ,        لـغَ ليكـون أب  ,  عنـد القـوم    على أن ال أذكر من األحاديث إال ما صح 
 اإلحتجـاج علـيهم بمـا ثبـت فـي كتـبهم      ة وأقوى في    في الحج ,  ه يتُوقـد سـم

 : ل  صـفةٌ  )المليحـة ( فـإن , )األحاديث الصحيحة في فضائل العترة المليحـة      (
  .)الفضائل(

   فيـدخلُ ,  من الصحيح لذاتـه    وأعني بالصحيح هنا األعم    فيـه المتـواتر , 
لذاته والصحيح , لغيره  والصحيح ,لذاته والحسن , وكـذا مـا   ,  لغيـره  والحـسن

 هذه األقـسام    ألن,  أو منقطعاً   سنده ثقاٍت على أن ال يكون مرسالً       كان رجالُ 
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  . عند القومةٌجها حكلَّ
 ةَ ال يعنـي بالـضرورة صـح    كـون رجـال الـسند ثقـاتٍ       دمجر: فإن قلتَ 

  .الحديث
ــتُ ــذلك : قل ــو ك ــ , ه ــر أنّ ــترطتُغي ــرج   ي اش ــسي أن ال أخ ــى نف  عل

 ذلـك أن  . وبهـذا يكـون الحـديث معتبـراً       ,  وال المنقطعـة   رسـلة  الم األحاديثَ
 هم وكـونُ , ون رجالـه عـدوال    كـ  , السند صالُتّا: ة الحديث خمسةٌ  شروط صح

  .اً وال معلوالًباإلضافة إلى عدم كون الحديث شاذّ, ضابطين
بـدليل أن  .  علـى مـن كـان عـدالً ضـابطاً     )الثقـة ( يطلقون   حدثونتلماو
المحد   رجالـه  : وال يقـول  . رجاله ثقـات  :  رجال السند يقول   ث إذا أراد توثيق
  .ضابطون ثقاتٌ

فقـد اشـترطتُ    ,صال الـسند  ا اتّ أم       إخـراج الحـديث      علـى نفـسي عـدم 
المنقطعال  ولالمرس.  

ةُ والعلّ الشذوذُا  وأم   فاألصـلُ , ان فأمران عـدمي  هما فـي الحـديث     عـدم ,
  .ومن ادعى واحداً منهما فعليه بالدليل

  .فثبت المطلوب,  وثاقة الراوي شرطُاولم يبق إلّ
ة ثين فــي  الحكــم علــى صــح المحــد طريقــةُ هــود كالمــيومــا يؤيــ
  .)ه ثقاترجالُ(:  بقولهمالحديث ظاهراً

المصري ـ في كتابه مجمع الزوائد ـ فإنّ  فهذا الهيثمي  ه إذا أراد الحكـم 
 الحـديثُ  فإن كـان  , )رجاله ثقات (: ه يكتفي بقوله     ما فإنّ  ة حديثٍ على صح  

 وهـذا يعنـي أن    . ) صـحيح   مرسلٌ حديثٌ(:  ذكر ذلك بقوله    أو منقطعاً  مرسالً
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  عبــارةَطلــقفلــو أَ.  أو مرســل الحــديث منقطــعغيــر أن, رجــال الــسند ثقــاتٌ
فهـو علـى أصـله      ,  الحديث  السند أو إرسالَ    ولم يذكر انقطاع   )ه ثقات رجالُ(

  مثـلِ  عـن رجـلٍ  اً جـد يـد  وبع.تـه  علّ شـذوذه وعـدم    األصل عدم  ألن. صحيح
روايـة مـا وال يـذكر ذلـك فـي تعليقـه            أن يرى إرسالَ   الهيثمي  . ذكـره  فعـدم 

  . على عدمهما عندهلإلرسال أو اإلنقطاع دليلٌ
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  سبب تأليفي هلذا الكتاب

نشأتُ ذْم   ـ    , فـي فـضل الثالثـة       أحاديـثَ   وأنا أسمعإلـى   ةُ ينـسبها األئم 
ــول اهللا  ــ , sرس ــا وق ــتُ أن ولكثرته ــا ظنن ــي  ساوة متنه ــان وص ــر ك ــا بك  اً أب

للنبيs ,وأن   عمر كان إمام  هدى خِر ي مـن الظلمـات إلـى النـور    ج النـاس  ,
  .s الخلق بعد رسول اهللا ه كان أشجعوأنّ

وأنعثمان كان أولى من النبي  sنه المالئكةستحي م من أن ت .  
 العلــوم ِضم القـرآن وبعـ   وأنـا أذهـب إلــى المـسجد لـتعلّ    كنـتُ طفـالً  

ةالشرعي , المسجد   فكان إمام   أبـي بكـرٍ    يذكر مناقـب   وعمـر   وال , )١( وعثمـان
 الناس في ذلـك الوقـت       وكأن, ^ البيت    ألمير المؤمنين وأهلِ   نسمع ذكراً 

 ه لـم يكـن فـي ذلـك الوقـت إالّ      أو أنّـ   !هم على أولئك الثالثـة    اقتصرت مناقب 
  !هؤالء

مــساجد يكــذبون علــى رســول  الةَوأنــا أرى أئمــ, ومنــذ ذلــك الحــين
,  مكذوبـة  موضـوعةً فينسبون إليه أحاديـثَ ,  وهم يخطبون على منبره    sاهللا

   شيوخ؟؟ةٌم أئموكيف ال يعلمون وه. وهم يعلمون ذلك
 فهـو   ه كـذب   وهـو يـرى أنّـ      ي حديثاً  عنّ ثَدحن  مs" :هذا وقد قال    

  .)٢(" الكاِذبينحدأَ
                                                           

 .على حسب زعمهم )١(
, هذا حديثٌ حسن صحيح   :  قال الترمذي  ٥٩٩معارف الرياض ص  مكتبة ال , سنن الترمذي  )٢(

 .صحيح: وقال األلباني
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تركتُ: "ه قال ا ينسبونه إليه أنّ   ومم  ـ   ن لـن تـضلّ     فيكم أمريم سكتُوا مـا م
  )١("ه نبيةَ اهللا وسنّكتاب: بهما

  .مع علمهم بضعف هذا الحديث
وأركبنــي , )٢( ^ إلــى ديــن أهــل البيــت  تعــالىوبعــد أن هــداني اُهللا

  . السالطين علماء البالط وشيوِخظهر لي كذب,  النجاةسفينةَ
   كبرتُ وأنا أرى الخوف أهل البيت   من سماعهم لفضائل    والهلع ^ ,

  في فضل العتـرة الطـاهرة أمـام          صحيحاً  الواحد إذا ذكر حديثاً    إلى درجة أن 
ــإنّ ــاس ف ــشيهم الن ــيرمونه بالت ــرفضس ــي,ع وال ــصفونه بالمجوس ــضالّ وي   وال
 ولـم يـأِت بهـا     , ئل جاء بها من كيسه الخاصّ      هذه الفضا  وكأن . . .والمبتدع  
   !sرسول اهللا 

 عـن بنـت رسـول اهللا          ال تعـرف شـيئاً     ةُوصارت األم s ,   ُهم بـل بعـض
يجهل اسمها وهو يحسب نفسبعاًتّه ماهللا عليهم أجمعين ألهل البيت سالم .  

هم ال يعرف   وبعضُ, ه الخليفة الرابع  ا أنّ وال يعرفون عن أمير المؤمنين إلّ     
الحسن والحسين    أن ‘ عـن معرفتـه ببـاقي    فـضالً , ةدا شباب أهـل الجنّـ    سي 

ة األئم^.  
 كفّر شيعةَ  وكان ي  ,نا مع أحد أصدقائي    وأ ةًي ما حدث لي مر    ويحضرن

  ؟ ^وهل تعرف أسماَء أهل البيت : فسألته, ^أهل البيت 
  . والحسين والحسن وفاطمةُعلي: قال

                                                           

 .٨٩٩موطّأ مالك بن أنس ص )١(
 .وغيره من األديان باطلٌ, |وهو دين جدهم المصطفى  )٢(
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  وآلُ  علـي   البيـت هـم آلُ      أهـل  قد جاء في صحيح مسلم أن     : فقلت له 
, هـم هؤالء األربعة كلِّ   آل   فهل تعرف أسماءَ   .)١( جعفر  وآلُ اٍسعب  وآلُ عقيٍل
  هم؟هم وإناِثذكوِر, هملِفهم وخَسلِف, همهم وصغيِركبيِر

  .ال: قال
  .^ك بأهل البيت إذن أنت لم تتمس: قلتُ

شيعةَ كفّرتَأنتَ:  قلتُ لهثم علي  × ,من هالشيعة؟فهل تعرف م   
  . البيت وأهلَاً علين أحب مالشيعةُ: قال

  هم؟ ادعيتَ حبك ألنّإذن أنت شيعي: قلت
  .هم وال أغالي فيهمأنا أحب: قال

  . فيهمىن غال ملعن اُهللا: قلتُ
ـ    ,  هـؤالء الـشيعة  رتَأنـت كفّـ  :  له  قلتُ ثمتهم فهـل تعـرف أسـماء أئم

  وعددهم؟
  .ال: قال

هم تَوأدلَّـ ,  ديـنهم  وأصـولَ , همتَرهم وأنت تجهل أئمـ    كفّفلماذا تُ : قلت
  ؟ . .التي يعتمودن عليها 

أذكر له أسـماءَ     بدأتُ ثم       مـا جـاء فـي       هم وبعـضَ   أهـل البيـت وعـدد 
 وكنـتُ . . .  وحـديث سـفينة      , وحـديث الكـساء    , كحديث الثقلين  ,فضائلهم

ب مـن ذلـك     فتعجـ .  العلماء له  ه وتصحيح  له مصدر  نبي أُ ما أذكر له حديثاً   كلّ
  .ووعدني بالبحث والمطالعة. على هذاهتني ك نبالحمد هللا أنّ: وقال

                                                           

 .وقد ذكرتُ له هذا من باب اإللزام, هكذا قال مسلم في صحيحه )١(
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 ـ وهي واليةٌ في غـرب    لمدينة وهران في زيارٍة أنسى حينما كنتُوال
 متُوبعـد الـصالة تقـد   ,  جماعـةً ي الظهـر  ألصـلّ  المسجدودخلتُ, الجزائر ـ  

دار بيننـا   و, ه فـي بعـض األسـئلة فـأذن لـي           عليه واستأذنتُ  متُسلَّ فَ , اإلمام نحو
كالمحديثَ الثقلين, ة ساعتين لمد وكان الموضوع.  

 فطلبـتُ , تهفقال بصح " تيكتاب اهللا وسنّ  "ه في البداية عن حديث      سألت
 منه المصدر فعجز عن ذلـك   ,  السند ةَ وصح . طـرق    أخبرتـه بـضعف كـلّ      ثـم 

  . واحد صحيٍحه لم يثبت بسنٍد وأنّ,الحديث
فسارع إلى  " كتاب اهللا وأهل بيتي   :"  سألته عن حديث الثقلين بلفظ       ثم

  .وقد وضعته الشيعة, يصح ال هذا حديثٌ: تضعيفه قائالً
 , وصـحيح سـنن الترمـذي      , مـن صـحيح مـسلم       له الحـديثَ   فأخرجتُ

,  لـه  الحاكم والذهبي وذكرت له تصحيح,وخصائص أمير المؤمنين للنسائي 
وحين لم يجـد مـا يـرد بـه          . وغيرهم,  والحافظ ابن حجر   ,وكذلك الطحاوي 

  وماذا تريد من كالمك هذا؟: كالمي قال لي
 sهم يصعدون على منبر رسول اهللا       تنا كيف أنّ   من أئم  تُتعجب: قلتُ

عـن النـاس   وفي مقابـل ذلـك يخفـون    ,  وينسبونه إليه ضعيفاً فيذكرون حديثاً 
  .حاديث المتواترةوهو من األ,  رواه مسلم في صحيحه صحيحاًحديثاً

حاديث التي تتقـوى بهـا       هذا الحديث من األ    ِاعلم أن , يا بني : فقال لي 
  .ه إخفاؤ ما يعتقده الشيعةُ يجبوكلُّ,  الشيعةشوكةُ

  ! والجهاد والحج والصومإذن علينا أن نترك الصالةَ:  لهقلتُ
  .ال: قال
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  هم  وأنّ , وذلك بذكر آراء ابن تيمية في الشيعة       , الموضوع ثم أراد تغيير
لـه  فقلـتُ ,  ويطعنـون فـيهم    ون الصحابةَ يسب  :  لـم أر       فـي    إلـى اآلن مـن طعـن 

  .تيميةالصحابة كابن 
  وكيف تقول هذا عن شيخ اإلسالم؟: قال

 مــن الــصحابة والتــابعين كــانوا  كثيــراًنابــن تيميــة يعتقــد بــأ: قلــت لــه
 اًيبغضون علي E  ١(ونه ويقاتلونـه  ويـسب( .       هـذا وقـد شـهد النبـي s   علـى 

م كما في صحيح مسلم     بالنفاق × بغض علي  , تيمية قد أدخـل     فيكون ابن 
  . المنافقين من الصحابة فيكثيراً

  ة؟يا بني من أين جئت بهذه األفكار السام: هنالك قال لي
  .من الكتب: هأجبتُ
  .بتدعونون م ضالّهم قوم فإنّأنصحك أن ال تخالط الشيعةَ: فقال

  . من المسجد وخرجتُ معه الحواروهنا أنهيتُ
, وألجل هذا عزمتُ علـى كتابـة مـا صـح فـي فـضائل العتـرة الطـاهرة               

الـذين  ,  البيت الذين أذهب اُهللا عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـراً    ومناقِب أهل 
ال يرجـون مـن ذلـك جـزاًء         , يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً      

وفـي اآلخـرة    , جعلنا اُهللا ممن يكون في هذه الدنيا سميعاً بـصيراً         , وال شُكوراً 
, نالــك نظــرةً وســروراًلقّانــا اُهللا ه, ممــن يــشرب كأســاً كــان مزاجهــا كــافورا

  .وأَدخلَنا الجنّةَ البسين ثياباً سندساً وحريرا
  

                                                           

 .٤/٥٩لعلمية بيروت دار الكتب ا, منهاج السنة البن تيمية )١(
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ؤلَّفاتهلذا الكتاب شبيهةٌم   

 ^ أهل البيـت      يحوي فضائلَ   كتابٍ  العلماء تأليف  لقد حاول بعضُ  
 لكن ـ على حسب علمي القاصر ـ لم أجد من جمـع   . ن صحاح كتب القومِم

    بشرط كون تلك األحاديث صحيحةً    , همتَبين فضائل العترة الطاهرة ومظلومي 
  .عند القوم

ــسي ــ دفهــذا ال ــادي ألّ ــضائلُ"ه  كتابــف مرتــضى الحــسيني الفيروزآب  ف
  .)١(مين والسه جاء فيه بالغثّغير أنّ" ةحاح الستّالخمسة من الِص

لعابد براك محمود   " ة التسعة  البيت في كتب السنّ    أهلُ"وكذلك كتاب   
الـصحاح  : في هذا الكتاب على الكتـب التـسعة   وقد اقتصر   , خلف األنصاري 

  أن ومعلـوم .  وسـنن الـدارمي    ,أ مالـك   وموطّـ  , إلى مسند أحمـد    إضافةً, ةالستّ
ما جاء في هذه الكتب التسعةة كلِّالقوم ال يقولون بصح .  

وقـد ذكـر فيـه      , د حيـاة األنـصاري     لمحم " أهل البيت  فضائلُ"وكتاب  
 ه ذكـر أحاديـثَ    كما أنّـ  , ها عند القوم  تَحن ص بي الكتب التسعة ولم ي    أحاديثَ

 ,حاح ليس مـن الـصِ     وهذا الكتاب , كسنن البيهقي , من خارج الكتب التسعة   
  . ما فيه صحيحاً على أن يكون كلُّفضالً

للحـافظ  "  من مناقب أهل البيـت األطهـار       نُزل األبرار بما صح   "وكتاب  
وقد اشترط عل, د بن معتمد خان البدخشاني الحارثي     محممـا  ى نفسه إخراج 

                                                           

 .في نظر القوم )١(
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ه ذكر فيه أحاديثَلكنّ,  عند القوم صح من مسند أحمـد   ولـم يبـي  هاتَن صـح ,
 ةٌجـ  ما فيه فهـو ح      كلّ اللهم أن يقصد بأن   ,  ما في المسند صحيحاً    وليس كلُّ 

ومع ذلك فقـد اعتمـد فـي كتابـه هـذا            .  حنبل  بنِ  به عند مؤلِّفه أحمد    معمولٌ
ــن ســعد  ــات اب ــى طبق ــز الع, عل ــوكن ــديال للمتّم ــابيِع,قــي الهن ة  المــود وين

 ها غيـر  بـل بعـضُ   .  ما في هذه الكتـب صـحيحاً       وليس كلُّ . للقندوزي الحنفي 
 المـستدرك علـى     ه ذكـر أحاديـثَ     كما أنّـ   . على المخالف   لإلحتجاج به  قابٍل

د هـادي  محم: ق الكتابا محقّ أم . الحاكم لها  ر تصحيح الصحيحين ولم يذكُ  
كمـا  , هار درجتَ  ولم يذكُ  , بعض األحاديث التي فيه    يجاألميني فقد ذكر تخر   

 هـذا األخيـر هـو       ألن, ه أخطأ في تسمية سنن الترمـذي بـصحيح الترمـذي          أنّ
 معـذوران فـي عـدم       قوالمؤلِّف والمحقّـ  , هدرك زمانَ ق لم ي  والمحقّ. لأللباني

 , المـسند  قـي همـا لـم يعاصـرا محقّ      ذكرهما لدرجة أحاديث مسند أحمـد ألنّ      
ــ فـي      الهيثمي مع أن ,  األرنؤوط وأحمد شاكر وحمزة أحمد الزين      كشعيب

فكـان بإمكانهمـا   ,  من أحاديث المـسند ق على كثيٍرعلّكتابه مجمع الزوائد ـ  
إليهالرجوع  .     
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ةاملصطلحات احلديثي  

وقبــل الخــوض فــي مــتن هــذا الكتــاب كــان لزامــاً علينــا ذكــر بعــض  
وقـد  . القارئ الكريم على علٍم بمـا يقـرأ       حتّى يكون   , المصطلحات الحديثية 

اقتــصرتُ علــى أهــم المــصطلحات التــي غالبــاً مــا يــستعملها المحقِّقــون فــي 
  . تحقيقهم لألسانيد وذكرهم لرتبة الحديث

  :فنبدأ على بركة اهللا تعالى ونقول
)عليهفَتَّم ق( :أخرجه البخاريفي صَ ومسلم ماِهحيحي.  
)على شرط الشيخين   صحيح ( : معناه أن   عين أَ ِمجتَ رجال السند م خـرج 

لهم البخاريوم سلمهما أو أحد.  
)على شرط البخاري   صحيح ( : معناه أن   نفس السند أخرج   له البخاري  

ا وإلّـ ,  فـصاعداً لكن السند المقصود هنا يبدأ من شيخ البخـاري    . في صحيحه 
  لم يخرج لهم البخار     مثالً فشيوخ الحاكم النيسابوري ه لم يكن معاصراً    ألنّ ي 

  .  وبديهي طبيعيوهذا أمر, لهم
)على شرط مسلم   صحيح ( : معناه أن   نفس السند أخرج     فـي    لـه مـسلم 

  .صحيحه
ن وثاقة  ِم,  الخمسة رت فيه الشروطُ   توفّ  حديثٍ كلُّ :) صحيح حديثٌ(
   .ة إلى عدم الشذوذ وعدم العلّإضافةً, سند الصاِل واتّ,ه وضبِط,الراوي
)إسناده ( أو   ) صحيحاإلسناد صحيح ( :  ن وثاقـة   ِمـ ,  الـسند  ةُمعناه صـح
ــراوي ــ,ه وضــبِط,ال ــسند واتّ ــوالعلمــاُء. صال ال ــأخّ ِم رين والمعاصــرين ن المت
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رهــا علـى ثالثــة  وذلـك لتوفُّ . طلقـون هـذه العبــارة علـى الحــديث الـصحيح    ي
  ة الحديثشروط من شروط صح ,ا شرطان إلّفلم يبق :و, الـشذوذ عدم  عـدم 

والـدليل  . هما فـي الحـديث     األصل عدم  فإن, نين عدمي ولكونهما أمري , ةالعلّ
  كثيراً على ذلك أن    ويقـصد بهـا الحـديثَ      ن يطلق هـذه العبـارةَ      من العلماء م  

ه الصحيحنفس  . لّأَ,  مثالً فهذا األلبانيه مـع أنّـ   , حاديث الصحيحة األ  سلسلةَ ف
: ى بقوله بل حتّ , ) صحيح هإسناد(: قولها ب فيهالتي  ق على أغلب األحاديث     علّ
)إسناده هذا مع أنّ  . ) حسن ه سم ه هـذا بسلـسلة األحاديـث الـصحيحة        ى كتاب ,

ولم يسها بسلسلة األسانيد الصحيحةم ,لفتأم .  
 ا أنإلّـ ,  الخمـسة رت فيه الشروطُ  توفّ  حديثٍ هو كلُّ  :) حسن حديثٌ(

  .نه في رجال الصحيح مخف أَهمالضبط في رجاله أو أحِد
  . ) لغيرهصحيحاً( صار الحديثُ  آخرفإن جاء من وجٍه

بـشرط أن   ,  منجِبـراً   خفيفـاً  هو الحديث الضعيف ضعفاً    :) لغيره سنح(
 ن أو أكثر  يأتي بطريقي ,    وال يكون في سنده م  تَّن هو مهبالكذب أو الوضع   م  ,

   و .لتـه ال فـي دينـه وعدا     ,  الراوي في ضبطه   فيجوز أن يكون ضعف) الحـسن 
  .ةج ح)لغيره

 د عبد الماجد الغوري   قال سي :إن     ـ  الحديث الحسن لغيـره حعمـل   ةٌجي 
  .همين وغيِرثين واألصولين المحد عند جماهير العلماء ِمبه أيضاً

 ـ محـدثُ عـصره ـ قـد أكثـر مـن التعليـق علـى           وهـذا األلبـاني  : قلـتُ 
ى ه سـم  مع أنّـ  .  لغيره حسن: ولهاألحاديث الموجودة في سلسلته الصحيحة بق     

  .ل فتأم)سلسلة األحاديث الصحيحة: (كتابه
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  ومـسلم   رجالـه روى لهـم البخـاري       معناه أن : ) الصحيح ه رجالُ رجالُ(
  . هماأو أحد, هماحيحيفي صَ

, ة الحـديث   صـح   العبـارة ال تعنـي      هذه إن: والعجيب أن يقول بعضهم   
  ذلك لو أن المحد    الحديث لقال  ةَث أراد منها صح  :)الـصحيح    رجـالُ  رجاله 

  ! )ةوليس فيه علّ
 مـا أن    ة حـديثٍ  ثين إذا أرادوا إثبـات صـح       المحد معلى هذا لزِ  : أقول
 مـن   وهذا ما لم يلتزم بـه أحـد       . )ةٌ وليس فيه علّ    صحيح إسناده(: يقولوا أيضاً 

وإلّ .قينثين أو المحقّ  المحد     ا فعلى هذا يكون األلباني  ى كت  قد سمسلـسلةَ ه  اب 
    وذلـك لعـدم    . !! األحاديث الضعيفة  األحاديث الصحيحة وأدخل فيها أغلب

 ! ) صحيحإسناده( بعد ذكره لعبارة )ةوليس فيه علّ( :ذكره لعبارة
ثم إن    ذكر األمور العدمي    ن المنطـق أن يقـول      رأيـتَ ِمـ    أَ .ة ابتداًء قبـيح

ة فكـذلك األمـر فـي علّـ       . !لوأنا لم أقتُـ   , أنا لم أسرق  :  للشرطي ابتداءً  الرجلُ
  قادحـةٍ ٍة علّـ   وجـود   المحـدثُ  كـر فإن ذَ , ماه عدم األصلُ, الحديث وشذوذه 

ه مـن الـشذوذ     وسـالمتَ  الحـديث    ةَ صـح  ا كان األصلُ  وإلّ, في الحديث فذاك  
  .فافهم رحمك اهللا, ةوالعلّ

)إسناده ( أو   ) قويإسناده جي فـوق الحـسن     هي عند بعضهم مرتبةٌ   : )د 
وعند بعٍض,  الصحيحودونإسناد( : تعني آخرهصحيح (.  
)ثقاتٌ رجاله ( : ضبطٌ  الراوي ثقةٌ  معناه أن  . هذا القدر ولكـن , نقَّ المتي ,

    طلق هذه العبارة علـى حـديثٍ      هناك من العلماء من ي  ظـاهر  ابتـداءً ةُه الـصح  ,
ن فـإن كـا   ,  ضـابطون   رجاله ثقـاتٌ   ورأى بأن , ه درس سند الحديث   بمعنى أنّ 
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 ه علـى  نبـ ن لم ي  وإ,  عن الصحيح  فيخرج,  عليه  نبه  أو إرسالٌ  نقطاعفي السند ا  
فـإن  , ة والـشذوذ  األمر بالنـسبة إلـى العلّـ   ونفس, ذلك فهو على أصله صحيح  

. ة بالـصح  ا حكم على الحـديث ابتـداءً      وإلّ,  ذلك كرتين ذَ رت إحدى العلّ  توفّ
 في كتابـه     المصري  الدين الهيثمي   ما يذكرها الحافظ نور    وهذه العبارة كثيراً  

 ولو لـم يقـصد مـن هـذه العبـارة الحكـم        . ه من الكتب   وغير )مجمع الزوائد (
 من تأليفه لهـذا الكتـاب       النتفى الغرضُ  ة الحديث ابتداءً  على صح  ,  ذلـك أن 

 الـصحيح مـن     وتمييـزُ ,  درجـة الحـديث    هذا الكتاب بيـان   لالهدف من تأليفه    
فـي  , ق علـى أكثـر األحاديـث بهـذه العبـارة           يعلّـ  ا مـا معنـى أن     وإلّ, الضعيف

فهـل  , ) صـحيح  حـديثٌ (: ه على الحـديث بقولـه      تعليقُ  فيه الوقت الذي يندر  
عقل أنّيه لم ياألحاديثا عشراِتح في كتابه هذا إلّصح !.  

 ه قد إنّ: )صحيح اإلسناد(م عن د عبد الماجد الغوري وهو يتكلّ     قال سي
يصح اإلسناد   المـ   وال يصح لكونـه شـاذاً    تن   ِإ,لكـن , الًعلَّـ  أو م  ذلـك  ن أطلـق 

 حافظٌ م  ولم ي دفي المتن ولم يقدح فيه     ةًر للحديث علّ  ذكُعتم  , منـه   فالظـاهر 
بصح ة المتن أيضاًالحكم ,١(ة والقادح هو األصل والظاهر عدم العلّألن(.  

. )اتٌه ثقـ  رجالُـ (: ث الحافظ حدفنفس األمر بالنسبة إلى قول الم     : قلتُ
ة إذا خاصّـ , هركَ في السند لـذَ    أو انقطاعاً   قادحةً ةًه لو رأى في الحديث علّ     فإنّ

 ) الزوائـد  مجمـع (كمـا هـو الحـال فـي         , كان في مقام بيـان درجـة الحـديث        
المصريللهيثمي  .لفتأم.   
,  العلماء اختلفوا في توثيـق الـراوي وتـضعيفه         معناه أن : )ه وثِّقوا رجالُ(

                                                           

 .١١١دار ابن كثير ص, معجم المصطلحات الحديثية )١(
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 والعكـس , سلممـ  فه وضـع  قه البخاري  وثّ م من راوٍ  فكَ, اً جد  طبيعي مروهذا أ 
  .صحيح
)موثَّق( : ضَ همبعض معناه أن فهع ,  وهـذه  .  األكثـر علـى توثيقـه      غيـر أن
 كمـا هـو      موثَّـق  فليس عند القوم حـديثٌ    .  بالراوي ال المروي    تختصُّ العبارةُ

  .^الحال عند أتباع أهل البيت 
إن حديثه يكـون   ف,لف في توثيق الراوي وتضعيفهه إذا اختُوعندهم أنّ 

    . من الحسن أو قريباًحسناً
قال المحدث الحنفيمحم  م دي ـ وهـو يـتكلّ   د عميم اإلحسان المجـد

 سـوى الـصحيح   وللمقبـول عنـدهم ألفـاظٌ   : حول ألفاظ تصحيح الحـديث ـ   
 والـصالح والمعـروف والمحفـوظ والموجـود         د والقـوي  ن الجيـ  ِمـ , والحسن

 أو  , الـصحيحين  ه رجالُ  ورجالُ , ورجاله ثقاتٌ  ,قونثَّوه م وكذا رجالُ , الثابتو
  .)١( الصحيحرجالُ

,  كثيـراً كما يذكره الهيثمي: ) الصحيحه رجالُرجالُ(وقال حول عبارة    
  .)٢(هبا نَوإلّ,  سكت عنهةٌفإن لم يكن له علّ

  .  ذكرناهد ما سبق أنوهذا يؤكّ
فهـو عنـده     ) حـسن  حـديثٌ (: ه إذا قـال   فإنّ, ا اصطالحات الترمذي  وأم 

وال , ن غيـر وجـهٍ  روى ِمـ  ويـ ,  بالكذب همتَّ ال يكون في إسناده م      حديثٍ كلُّ
  .رون والمعاصرون بالحديث الحسن لغيرهر عنه المتأخّعبوقد ي. اًيكون شاذّ

                                                           

 .١/٥٣فقه السنّة واآلثار  )١(
 .١/٥٣فقه السنّة واآلثار  )٢(
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فهو الحديثُ , ) غريب حديثٌ(: ا قوله وأم   رون طريـقٍ  ا ِمـ   إلّ  الذي لم ي 
ــواحــٍد ــ. ط فق ــانوِم ــم أن هن ــضرورة ضــعف   يعل ــي بال ــارة ال تعن   هــذه العب

  .ن فأكثر مجيئه من وجهي الصحيح وجوبه لم يؤخَذ في حدفإنّ, الحديث
 حديثٌ(:  قوله فهم من ولذلك ي حسن  غريب (,الحـديث جـاء مـن     أن 

ه قـد   علـى أنّـ   . اًوال يكـون شـاذّ    ,  بالكـذب  همتّوليس في سنده م   ,  واحدٍ وجٍه
  . من هذه الجهةفيصير حسناً, ن بطريقي واحده تابعييروي

حديثٌ(: ا قوله وأم حسن  فقد اختلف العلمـاء فـي المقـصود         ) صحيح 
ــاظرهم أنذكــر بعــضُ, منــه إلــى عــشرة أقــوال  ــا ن ,  إلــى اإلســناد الحــسن هن

والصحيح ن        : وقال آخرون .  إلى المتن   ناظرالحـديث جـاء بطـريقي معنـاه أن :
 هـذه   ه ال خـالف فـي أن       فإنّـ   حالٍ وعلى كلّ . ح واآلخر حسن  أحدهما صحي 

يثة الحدالعبارة تعني صح.  
 والخالصة أن        يجـوز    الحـديث مقبـولٌ     جميع هـذه العبـارات تعنـي أن 

ال , قة بالفـضائل كيف ال ونحن في مقام ذكر األحاديث المتعلّ       ,  به اإلحتجاج
  . وثواب األعمالالفضائلوقد تساهل العلماء في أحاديث , بالحالل والحرام

قــد أكثــر مــن إخــراج األحاديــث الــضعيفة فــي كتابــه وهــذا األلبــاني 
 مـن  فـصار الحـديثُ  , ثم حسنها بكثرة طرقها, )سلسلة األحاديث الصحيحة (

,  األحكـام والحـالل والحـرام   ه أخرج فيه أحاديثَ هذا مع أنّ  , أقسام الصحيح 
باألحاديث ال      لي بطريقٍ  فحق ثِّق رجالُ   أولى أن أحتجكيـف ال   ,  سندها تي و

  .وليس فيه حاللٌ وحرام,  بالفضائل فقطوكتابي هذا خاصٌّ
ه رجالُـ (:  العـالم   قـولُ   بها في هذا الكتـاب      سأحتج  حديثٍ  درجةِ وأقلُّ

قه جماعةٌ وثّا فالناً إلّه ثقاتٌرجالُ(أو , )قواثِّوفه جماعة وضع(.  
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  تاباملقصود من األحاديث الصحيحة يف هذا الك

الصحيحة في فـضائل العتـرة      األحاديث  ( هذا الكتاب    يتُي سم ومع أنّ 
ولـم أكتـِف بـإخراج       , اآلثـار الـصحيحة     إخـراج  دتُعمـ ي تَ ا أنّـ   إلّـ  )المليحة

 األحاديــث المرفوعــة المــسندة إلــى النبــي s ,وأعنــي باآلثــار الــصحيحة: 
   .ها صحيحاًما دام سند, ون المنقطعة دالمقطوعةَوكذا   الموقوفةَاألحاديثَ
الموقوف ا الحديثُ فأم ,     أو فعـلٍ   ن قـولٍ   ِمـ   فهو ما نُسب إلى الصحابي  
 م إلـى  وإن ذهـب غيـره    ,  مـن العلمـاء     مطلقاً عنـد كثيـرٍ     ةٌجوهو ح , أو تقرير 

  .التفصيل في حجيته
ا الفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطـع       وأم , األول هـو    فـإن 

 كـذلك قـد   ,ه ضـعيفاً وكمـا قـد يكـون سـند    , ن هو دونه  أو م   التابعي حديثُ
 سـنده أو    ا مـا صـح    ونحـن لـسنا ذاكـرين هاهنـا إلّـ         ,  أو حـسناً   يكون صحيحاً 

  .حسن
أم ا حجوذلـك بـشرط   , العلمـاء ة الحديث المقطوع فقد قال بها بعضُ      ي 

 عليـه بحكـم      محكومـاً  فيكـون الحـديثُ   , كون الحديث في حكم المرفـوع     
بـشرط كـون   , ة المراسـيل يـ ن قـال بحج  عند مـ  ةٌوهذا حج , المرفوع المرسل 

  .أسانيدها صحيحةً
ا ال مجـال فيـه    مـا جـاء عـن التـابعين ممـ     ن العربي علـى أ    ابن وقد نصّ 
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  . )١(ونقله عن مذهب مالك,  الرفع أيضاًله حكم, لإلجتهاد
 وقال عبد اهللا بن يق الحـسيني اإلدريـسي    محموعلـى هـذا   : د بن الـصد

  .)٢(طلقاً م وأبي حنيفةَ به عند مالٍكجحتَيفَ, يكون مرسالً
سقط من إسناده راٍو قبل الـصحابي        فهو الذي  ,ا الحديث المنقطع  وأم . 

وهذا حكمالمرسله حكم ,فال يكون ح ةًج .  
 , سـنده صـحيحاً  بول الحديث المقطوع كون هم في قَ  بينما اشترط بعضُ  

  . صحيحاً أو حديثاًاً قرآنياًوأن ال يخالف نصّ
 ائل األحاديـث الـصحيحة فـي فـض         كـلَّ  ي جمعتُ  أنّ  هنا عي أد ولستُ

 تعـالى أن ال  فـأرجو اهللاَ , هـا هـا كلَّ   جمع  جاهداً ي حاولتُ ا أنّ إلّ, العترة الطاهرة 
 فـي    ما صـح   هدي في جمع   ج  كلَّ ي عملتُ ا فإنّ وإلّ, يكون فاتني منها الكثير   

اهللا عليهم أجمعينفضائلهم سالم .  
 تـصحيح  فـإن ,  فـأكثر الم عـ حها مـا صـح    كتابي هذا إلّـ   ج في   خِرولم أُ 

 ـ  قـاً حقّ مـثالً ـ أو م   ـ كالترمـذي  ثاًحـد  محصح كـان المـ  سـواءٌ . ةٌجـ  حمالعـالِ 
وأحمد شاكر ـ كاأللباني .  

ي سـأنقل  لكنّـ ,  ـ   ـ مـا اسـتطعتُ   رةَ المكـر هذا ولـن أذكـر األحاديـثَ   
  . تعالى إن شاء اُهللان فائدٍة ِمخلو ي هذا لنألن,  بألفاظه المختلفةالحديثَ

                                                           

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسيني اإلدريسي          )١(
 .١٥ص

عـالم الكتـب بيـروت      , هللا بن محمد بن الصديق الحسيني اإلدريسي      المهدي المنتظر لعبد ا    )٢(
 .١٥ص
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أهمد عليها يف هذا الكتاب املصادر املعتم  

ــي اعتمــدتُ ــي أَخرجــت   ف ــب الت ــى الكت ــابي هــذا عل   األحاديــثَكت
  :منها,  أو المحدثينقينحقِّل المبن ِقة ِمحصح أو المةَالصحيح

  .صحيح البخاري
  .صحيح مسلم

  .سنن الترمذي بتصحيح األلباني
  .ن أبي داود بتصحيح األلبانيسن

  .سنن ابن ماجة بتصحيح األلباني
الجامع الصغير لأللبانيصحيح .  
  . األحاديث الصحيحة لأللبانيسلسلةُ

  . الحديث للضياء المقدسيهلُفق عليه أ األحاديث فيما اتّحاحِص
  .إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري

  . الذهبيالمستدرك على الصحيحين مع تعليقات
  . المختارة للضياء المقدسيحاديثُاأل

ف ابن أبي شيبة بتحقيق سعد بن ناصر الشثريصنَّم.  
مجمعالزوائد للهيثمي بتصحيح حسين سليم أسد المصري .  
الظمآنموارد للهيثمي بتصحيح حسين سليم أسد المصري .  

األستار عن زوائـد البـزّ      كشف   ار للهيثمـي  بتـصحيح حبيـب      المـصري 
  .ظميالرحمن األع
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في تقريب اإلحسان ان بتصحيح شعيب األرنؤوطصحيح ابن حب.  
أحمد بتصحيح أحمد شاكر وحمزة أحمد الزينمسند .  
مشكل اآلثار للطحاوي بتصحيح شعيب األرنؤوطشرح .  

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني بتصحيح حسين بن          
  .عبد اهللا العمري
عبد اهللا الشهريحجر العسقالني بتصحيح  العالية البن المطالب.  

الجامعا ليس في الصحيحين لمقبل بن هادي الوادعي الصحيح مم.  
,  بتصحيح أبي إسـحاق الحـويني      , للنسائي ,×  اإلمام علي  خصائصُ

  .وكذا بتصحيح أحمد البلوشي
الصحيحة المسند من فضائل أهل بيت النبو,شعيٍب ألم ة الوادعي.  

ألبــي عبــد اهللا مــصطفى بــن ,ند مــن فــضائل الــصحابة المــسالــصحيح 
  .العدوي

 اهللا بــن محمــد  بتــصحيح وصــي, بــن حنبــل الــصحابة ألحمــدفــضائلُ
اسعب.  

  .ة البن أبي عاصمالسنّ
  .الشريعة لآلجري

اآلثار للطبريتهذيب .  
  . الخلفاء للسيوطيتاريخُ
الواردة في الفتن ألبي عمرو الدانيالسنن .  

للـدكتور عبـد   ,حاديث واآلثار الصحيحة ر في ضوء األ   منتظ ال المهدي 
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  .العليم البستوي
 بتحقيــق أبــي يعلــى , للــسيوطي, فــي أخبــار المهــدي الــورديرفالعــ
  .البيضاوي

 بتحقيق أبـي يعلـى   ,هانييم األصبع ألبي نُ, في المهدي  األربعون حديثاً 
  .البيضاوي

وذكرتُ , مصدراً ١٢٠هذا وقد استخرجتُ هذه الفضائلَ ِمن أكثر ِمن         
فأَشـكر اَهللا تعـالى علـى هـذا التوفيـِق وأَحمـده             .  حديثٍ ١٦٠٠منها أكثر ِمن    

  . سبحانَه
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  الكتاب هذا  يفمنهجي

 في مـتن  و سنٍد أ حديٍثعلى أي ق نفسي أن ال أعلّ     على وقد اشترطتُ 
 نعـم إن    .ق لـه  ث أو المحقّ   المحد وأكتفي بذكر الحديث وتصحيحِ   , الكتاب
كان ود خطأٌِجو نحوي  ه عليه في الهامشي عادةًفإنّأو مطبعيما أنب .  

ال فـي  , قد أُعلّق أحياناً علـى بعـض األمـور فـي هـامش الـصفحة            , نعم
  .أصل الكتاب

  وعمـر  فـي فـضل أبـي بكـرٍ      هناك أحاديـثَ   أنوليعلم القارئ الكريم ب   
وعثمان  دخلـوا   وكـذا أَ   ,^ون في ضمن فضائل أهـل البيـت          جعلها األموي

 , إلـيهم ويطعـن فـي مقـامهم وعـصمتهم          سيئُ مـا يـ    العترة الطاهرة في فضائل   
 أهـل  وهـو فـضلُ  ,  الـشاهد ا محـلَّ  أن ال أذكر مـن الحـديث إلّـ        رتُذا قر هول

 معنــى ا إذا لــزم منــه اخــتاللُوال أذكــر مــا جــاء فــي الثالثــة إلّــ, ^البيــت 
  . ي سأذكره وال كرامةفإنّ, الحديث

 فـضل   جـاءت فـي    هذه األحاديث التـي      نا إلى أ   هن يجب التنبيه , لكن
وهـذا  . وال تـسوى عنـدنا فلـساً      ,  علينـا  ةًجـ ت ح  ليـس  , أو باقي الصحابة   الثالثة
الوضوح بديهي . األمر بالنسبة إلى مـا تـ        ونفس األحاديـث مـن     نته بعـضُ  ضم 
  .ام العترة الطاهرة لمقتنقيٍص

  ج ببعضه اآلخر؟وال تحت,  ببعضه تحتجفكيف تذكر حديثاً: فإن قلتَ
 فمن باب إلزام القوم بمـا     ^ا احتجاجي بفضائل أهل البيت      أم: قلتُ

  . عليهمةٌ حجالحديثُف, همبه أنفسألزموا 
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وأم ا عدم    وي فـي فـضل الثالثـة       احتجاجي بمـا ر,  هـذه الكتـب      فـألن 
  . علينا من األساسةًـ ليست حجبأكملها واألحاديث ـ 

 فيحـق ,  علـى القـوم  ةٌاألحاديث حج هذه   مادام أن : بالجملة نقول وفي  
 لي اإلحتجاج  في الحديث   كلمةٍ  عليهم بأي  ,والعكس ه ال يحـق    فإنّ,  صحيح

  من أحاديثهم هذه  حرفٍ للقوم إلزامي بأي  ,  البداهـة فـي علـم    وهـذا واضـح 
  .الجدال والمناظرات وإلزام الطرف اآلخر

 ختَصٌّ   ومع أنبفضائل أهل البيت      هذا الكتاب م ^ , لـي   فكان يحق 
األحاديــث الــضعيفة فــي فــضائلهمإخــراج  ,القــوم يتــساهلون فــي ذلــك أن 

بخــالف األحاديــث التــي فيهــا حــرام , أحاديــث الفــضائل وثــواب األعمــال
  .وحالل

 من بعض الناصـبة الـذين ال يطيقـون     لما قد يرد عليباًمع ذلك ـ وتجنّ 
سماع اإلكرتُ فضائل العترة الطاهرة ـ فقد قر  عنـد  سنده تفاء بإخراج ما صح
  .القوم

فقون على العمل بالضعيف في غير       العلم متّ  أهلُ: "قال النووي الشافعي  
  .)١("األحكام وأصول العقائد

وقال أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسيالـصالحي ـ وهـو     الدمشقي 
لمـذكورة  وألجـل اآلثـار ا  : " أبرز فقهاء الحنابلة ـ  من تالمذة ابن تيمية وأحد

 , إلـى ذكـر العمـل بالحـديث الـضعيف          قبل هذا ينبغـي اإلشـارةُ     , في الفصل 
   واحدٍ والذي قطع به غير  ن صنّ  ممعـن العلمـاء      في علوم الحديث حكايةً    ف 

                                                           

 .٥/٦٢طبعة دار الفكر , المجموع )١(
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, كالفـضائل ,  وال تحـريم   ه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس فيـه تحليـلٌ         أنّ
  .)١(وعن اإلمام أحمد ما يوافق هذا

رين ة المعتبـ   األئمـ  حه أحـد   بما صـح   وز اإلحتجاج يج: وقال الشوكاني 
٢( عن الصحيحينا كان خارجاًمم(.  

إذا روينـا عـن     :  بن حنبل يقـول    سمعت أحمد : يقال أبو عبد اهللا النوفل    
,  في الحالل والحرام والسنن واألحكـام تـشددنا فـي األسـانيد            mرسول اهللا   

   ائل األعمـال ومـا ال يـضع    ى اهللا عليه وسـلم فـي فـض     صلّ وإذا روينا عن النبي
  .)٣(ه تساهلنا في األسانيد وال يرفعحكماً

  هذا وقد احتج  والمتـروكين  اعينابين والوضّـ   والكـذّ   بالـضعفاء   القـوم , 
ــ ــر حتّ ــي غي ــال ى ف ــواب األعم ــضائل وث ــد احــتج, الف ــسلم البخــاريفق   وم

  . أبي أويس وهو ضعيف بِنبإسماعيلَ
  . ليس بثقةضعيف: قال فيه النسائي
  .ال أختاره في الصحيح: وقال الدارقطني

 ث عــن مالــٍكحــدكــان ي, ابكــذّ: وقــال النــضر بــن ســلمة المــروزي
  .بمسائل ابن وهب

                                                           

 .٢/٢٨٥اآلداب الشرعية والمنح المرعية  )١(
ومـن هنـا حـق لنـا     : قلـتُ . ١/١٥دار الجيل بيـروت     , نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      )٢(

 .ه الذهبياإلحتجاج بما صححه الحاكم ولو خالف
دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٣(

 .١/١٩٢البشائر اإلسالمية 
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كان يضع الحديث: د الثوريوقال سيف بن محم.  
  ال يتابعـه أحـد    غرائـب   أحاديثَ روى عن خاله مالكٍ   : وقال الجرجاني 

  .عليها
ا:  معينوقال يحيى بنوأبوه يسرقان الحديث أبي أويس بن.  
  بـن أبـي أويـس يقـول         إسـماعيلَ  سمعتُ:  شبيب وقال سلمة بن  :مـا  رب

  . فيما بينهم أضع الحديث ألهل المدينة إذا اختلفوا في شيٍءكنتُ
ان المصريوكذا أخرجا ألحمد بن عيسى بن حس.  

ه يقـول   ون فـي أنّـ    كّشُ مـصر يـ     أهـلَ  مـا رأيـتُ   :  قال أبو زرعة الـرازي    
  .الكذب

  .ابكذّ:  معين ابنوقال
  .  فيهم الناستكلّ: وقال أبو حاتم

وأخرج البخاريعبد الرحمن بن إسماعيل بِن في صحيحه إلبراهيم  .  
  .ليس بذاك القوي: قال النسائي

  .ضعفه يكان شعبةُ: انوقال يحيى القطّ
  .ضعيف: وقال أحمد بن حنبل

وابن  ؤخَذ بقوله في الرجال     حنبل ممن المعتدلين في توثيق    ه مِ ألنّ, ن ي
  .الرجال وتضعيفهم

  .  بن يوسف بن إسحاق السبيعي الكوفيوأخرجا إلبراهيم
ليس بشيء:  معينقال يحيى بن.  
  .ليس بالقوي: وقال النسائي
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  .ضعيف: وقال أبو داود
ليس بأقوى ما يكون:  المدينيوقال ابن.  

  .ضعيف الحديث: وقال الجوزجاني
ل األحكام والعقائد ـ بمثل هؤالء الـضعفاء    ـ في مث فإن جاز اإلحتجاج

فكيف ال يجوز اإلحتجاج ـ في الفضائل ـ بالعـدول والـصدوقين     , ابينوالكذّ
هم عن رتبة الحسنحديثُال ينزل ن وم!  

  درجـةَ  مـا وال أبـين   ما أذكر مصدراًي أحياناً إلى أنّكما تجدر اإلشارةُ  
 مـا   كـلّ ةَ صـح ف معتقـداً   إلى كون المؤلِّـ    وهذا راجع , الحديث في الهامش  

  .أخرجه في كتابه
فقد صـرح   ,  للضياء المقدسي  )األحاديث المختارة (كتاب  :  ذلك مثالُ

والحسنخرجبأنه لم ي فيه إلّا الصحيح  .ما فيه لي اإلحتجاج عليه بكلّفحق .  
ى ه سـم فإنّـ , د بن طاهر البرزنجي لمحم)صحيح تاريخ الطبري(وكذا  

  . أحاديثه لي اإلحتجاج بكلّحقف, كتابه هذا بالصحيح
 على ذكر الراوي األخيـر      واقتصرتُ,  الحديث  أسانيد هذا وقد حذفتُ  

لقارئ الكريم ل وتسهيالًاختصاراً, ن كان قبلهأو م .  
فـإذا جـاء    , فإنّي لم أُغير شـيئاً مـا فـي مـتن الحـديث            , ولألمانة العلمية 

  .ذا إذا كان في المتنه. تَرضٍّ عن أحد الصحابة فإنّي أُبقيه كما هو
أما لو كان في السند فلستُ ملزَماً بالترضّي على من عادى أهلَ البيـت              

  .سالم اهللا عليهم أجمعين
فإن كانـت فـي المـتن تركتُهـا         , ونفس األمر بالنسبة إلى الصالة البتراء     
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أما إن كانت في السند فاألصلُ أن أذكرها بالطريقة التي أوصـانا   , على حالها 
  .sرسولُ اهللا بها 

سـأنقل هـذه الـصالةَ    ي فـإنّ . m اهللا قـال رسـولُ  : إذا قال الـراوي  : مثال
  .وذلك حتّى ال أنسب إلى الراوي شيئاً يحتمل أنّه لم يقله, البتراَء كما هي

ي  فـإنّ ,s األعظـم     إلى النبي   الحديثَ  السند ونسبتُ   كلَّ وإذا حذفتُ 
  .s اهللا قال رسولُ: أقول



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ................................ ٣٤

  
  روايات الغلوتصحيح القوم ل

  ! يعلم ما يف األرحامأبو بكٍر
يق كان نَحلَها جاد عشرين وسقاً من        أبا بكر الصد   إن: عن عائشة قالت  

 إلـي   حد أحب ن الناس أَ  واهللا يا بنية ما مِ    :  قال  الوفاةُ تْهضرا ح فلم, ماله بالغابة 
ي كنـتُ نَحلْتُـِك جـاد    نّـ وإ, وال أَعزَّ علي فقـراً بعـدي منـكِ       , ِغنى بعدي منكِ  

مـا هـو اليـوم مـالُ        وإنّ, فلو كنِت جددتيِه واحتَزِْتيـِه كـان لـكِ        , عشرين وسقاً 
: قالت عائشةُ . فاقْتَِسموه على كتاب اهللا   ,  وأُختاكِ )١(خواِكما هما أَ  وإنّ, وارٍث
فمـن   )٢(مـا هـي أسـماءُ     إنّ, يـا أَبـِت واهللا لـو كـان كـذا وكـذا لتَركْتُـه              : فقلتُ

  . )٣(ذو بطِْن بنِت خارجةَ أُراها جاريةً: األخرى؟ فقال أبو بكر
  فانظر كيف أن م         علم ما فـي    ن عبد الصنم أكثر من نصف حياته صار ي

لكفر والزندقـة   ونا بـا  م قطُّ ر   من لم يعبد الصنم    ولو قلنا هذا في حق    , األرحام
  .والغلو

  حديث سارية
  هذا وقد صح ال    رواياتٍ ح القوم  وفيهـا  ,  عن عاقل   فضالً يقبلها مجنون

                                                           

 .محمد وعبد الرحمن ابنا أبي بكر: أي )١(
 .أسماء بنت أبي بكر: أي )٢(
ى صـحة  وهناك مـن يـر  . ٤/٥٦دار الكتب العلمية بيروت    , شرح الزرقاني على موطّأ مالك     )٣(

 .صحيح:  قال األلباني٦/٦١المكتب اإلسالمي , وإرواء الغليل. كل ما جاء في الموطّأ
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  . ساريةومن هذه الروايات حديثُ,  على العقول ومن ضحٍكا فيها من غلوم
 فاسـتعمل علـيهم     ةً عمر بن الخطاب بعـث سـري        أن  كثيرٍ  ابن فقد روى 

يـا  ,  الجبلَيا ساريةُ: قال يخطب يوم الجمعة فبينما عمر, قال له سارية  ي رجالً
يـا أميـر    : فقـال , فـسأله عمـر   ,  الجـيش  م رسـولُ   قـدِ  ثـم , ثالثـاً  , الجبـلَ  ساريةُ

,  ثالثـاً  , الجبـلَ  يا ساريةُ : فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً     , مناهِز, المؤمنين
  تـصيح ك كنـتَ إنّـ : فقيـل لعمـر  : قـال .  فهـزمهم اهللاُ  ,نـا بالجبـل   نا ظهور سندفأَ

  .)١(بذلك
  .إسناده جيد حسن: وقال ابن كثير

 وحينمـا يـصلُ   ,  هذه الخرافات  حون مثلَ اهللا كيف يصح  ر رحمك   فانظ
كون رجـال الـسند   ون الحديث بسبب     يرد ^األمر إلى فضائل أهل البيت      

دة نساء أهل   وزوج سي ,  العالمين  رسول رب  ووصي, من شيعة أمير المؤمنين   
  .ة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّووالِد, ة أجمعينالجنّ

ن شـيعة مـن يجـب أن     فِمـ ×  مـن شـيعة علـي   لمـؤمن فإن لم يكن ا 
  !يكون

  فـي ترجمـة أبـان بـن تغلـب الكـوفي          قال الـذهبي  : شـيعي لـده  لكنّـ  ج
 كيـف سـاغ توثيـق   :  أن يقـول فلقائـلٍ . . . ه  ه وعليـه بدعتُـ    لنا صـدقُ  فَ, صدوق

الثقة العدالةُ  , بتدعم ـ   واإلتقـان؟ فكيـف يكـون عـدالً        وحدن هـو صـاحب      م
                                                           

وسلسلة األحاديث الـصحيحة    . هذا إسناد جيد حسن   :  قال ابن كثير   ٧/١٣١البداية والنهاية    )١(
 قــال ابــن حجــر ١٥٥والــصواعق المحرقــة ص . إســناده جيــد حــسن:  قــال األلبــاني٣/١٠١

 . حسنإسناده: الهيتمي
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أو , عة التــشي صــغرى كغلّــفبدعــةٌ, ن البدعــة علــى ضــربيه أنابــبدعــة؟ وجو
كالتشي  ف ع بال غلووال تحـر  ,  مـع الـدين   , فـي التـابعين وتـابعيهم   فهـذا كثيـر 

, ة مـن اآلثـار النبويـ      هـؤالء لـذهب جملـةٌ       حـديثُ  دفلـو ر  , والورع والصدق 
  .)١(ةنَي بوهذه مفسدةٌ

  منع تدوين احلديث
 وإحراقـه فـي   ,لم ما نتج من منـع تـدوين الحـديث      ال يخفى على المس   

 قال رسـول اهللا : ى صار الصحابة ال يستطيعون أن يقولوا   حتّ, لالقرن األوs ,
 في الوقت الذي سمح فيـه ألمثـال كعـب األحبـار وعبـد اهللا بـن سـالم ببـثّ                    

اإلسرائيلي   ا اإلعـالن    هذا يا تـرى؟ إلّـ      لغرض من كلّ   ا فما. ةات في تراث األم
  .s ة النبي على سنّرسٍة شبحرٍب

ــثَ  ــأبو بكــر أحــرق أحادي ــن رســول اهللا  ف ــن وعمــرs , ســمعها م  ب
 واسـتمر .  بهـا  ثُ مـن يحـد     وكان يضرب كـلَّ    ,ها وتدوينَ ةَ  السنّ  نعاب م الخطّ

  .١٠١ى  بن عبد العزيز المتوفّ هكذا إلى زمن عمرالحالُ
   لنـا الـسؤال  ومن هنا حـق  :   عي البخـاريكيـف يـد وأصـ  ومـسلم حاب 

  وقـد منـع عمـرs,        إلى النبـي    رواياتهم واتّصالَ أسانيدهم   صالَالحديث اتّ 
  !ها؟ وتدوينَةَالسنّ

 وكيف يصح   أن يروي أصحاب    ولم ,  والصحابي  الحديث عن التابعي
  ثون بحديث رسول اهللا     يكن هؤالء يحدs , ثون بحديثـه وقـد     وكيف يحد

                                                           

 .١/٨٨دار الكتب العلمية بيروت , ميزان اإلعتدال في نقد الرجال )١(
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    في نظر السلطة الحاكمة آنذاك؟كان ذلك جريمةً
   علم من هذا أنروايات أهل الحديث مرسلةٌ     كلّ في  نقطعة م .  فال يـصح 

  .ها بالصحاحتسميتُ
  .ك هذا بالصحيحيت كتابفكيف سم: فإن قلتَ

  .هممن باب إلزام القوم بما ألزموا به أنفس: قلتُ
 حـديثَ ولـم يمنـع     , ة الـسنّ   تـدوين  اب منع  عمر بن الخطّ   إن: فإن قلتَ 

  .sرسول اهللا 
ه مالفائـدة مـن     على أنّ , ه منع من ذلك أيضاً     سيأتي الدليل على أنّ    :قلتُ

 أن ي ؟ه نفـسِ  وال يمنعهم من التحديِث, من تدوين الحديث  منع الناس مـع أن  
 األخيـر ال   ذلـك أن  ,  إلـى القلـب منـه       وأسـرع  ,التحديث أقوى مـن التـدوين     

حري  المباشـر  بخـالف التحـديث والـسماع     ,  المباشر من الـراوي    ز منه السماع 
  ...  فالنوقال لنا, ثنا فالنحد: الذي فيه

. ه حدسـي  بخالف التدوين فإنّ  , ي حس  التحديث علم  فإن:  آخر وبتعبيٍر
لُواألو فاق عند الجميع باتّ   ةٌ حج ,   حتمل فيـه التحريـفبخالف الثاني الذي ي 

الخفي واإلرسالُوالتدليس   ...  
 بعـد  يق جمع النـاس   د الصِ يكة أن ن مراسيل ابن أبي مل    وِم: قال الذهبي 

 إنّ: هم فقال وفاة نبي ثون عن رسول اهللا     كم تحدm  َتختلفـون فيهـا     أحاديـث  ,
والناس فال تُ,  اختالفاً بعدكم أشدـ , ثوا عـن رسـول اهللا شـيئاً   حدن سـألكم  فم

  .هموا حرامه وحروا حاللَفاستحلّ,  اهللاكم كتابفقولوا بيننا وبينَ
 يدلّ لُفهذا المرس ك أن راد الصِ  مد تُيق التثب     ال  ,ي في األخبـار والتحـر 
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باب الرواية  سد  ,  ا نزلَ أال تراه لم  به أمر  ة ولم يجده في الكتـاب كيـف         الجد
ولـم  ,  آخـر  ى استظهر بثقـةٍ    ما اكتفى حتّ    الثقةُ ا أخبره فلم, ة عنه في السنّ   سألَ

يقل حسب١( اهللا كما تقوله الخوارجنا كتاب(.  
 , مـن أساسـه    ه الـذهبي   لـرد   الخبر لم يكـن صـحيحاً      لو أن :  نقول ايةًبد

  ه في التبرير لفعل أبي     واسترسالُ. ه األخبار التي ال تخدم عقيدتَ     كعادته في رد
  . على ثبوت الخبر عنده دليلٌبكٍر

ثم ل أبا بكرٍ   إن ربر رسول اهللا ه حديثَلناس منع s ّهم سـيختلفون   بـأن
 الصحابة اختلفوا   هذا وقد ثبت أن   . ! اختالفاً هم أشد  بعد س وسيكون النا  ,فيه
ن قـراءة القـرآن وتدوينـه        مِ فلماذا لم يمنع أبو بكرٍ    , ى في القرآن الكريم   حتّ

وهي الخوف من اإلختالف؟؟, ة واحدةٌ العلّمادام أن  
 أخرج البخاري   سـمعتُ هـشام    : اب قـال   عمر بن الخطّ    في صحيحه أن
فاسـتمعتُ  , m الفرقـان فـي حيـاة رسـول اهللا           قرأ سورةَ بن حكيم بن حزام ي    

 دتُفِكـ , m اهللا   ئنيها رسولُ قِر لم ي   كثيرةٍ  فإذا هو يقرأ على حروفٍ     ,لقراءته
قـرأَك هـذه   ن أم: ه بردائه فقلتُبتُبلَ فَ,ى سلّم حتّرتُتصبفَ,  في الصالة  رهساِوأُ

 فـإن , كـذبتَ : فقلـتُ . m  اهللانيها رسولُقرأَأَ: ك تقرأ؟ قال   التي سمعتُ  السورةَ
  .)٢(... نيها على غير ما قرأتَقرأَ أmَرسول اهللا 

  فقـرأَ  ,ي يـصلّ   فدخل رجلٌ  ,كنتُ في المسجد  : قال عن أبي بن كعبٍ   و
ا قضينا  فلم, ه صاحبِ  سوى قراءةِ   فقرأ قراءةً   دخل آخر  ثم, ها عليه نكرتُ أَ قراءةً

                                                           

 .١/٩دار الكتب العلمية , تذكرة الحفّاظ )١(
 .٤/٩١٠صحيح البخاري  )٢(
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, هـا عليـه    أنكرتُ  هذا قرأ قـراءةً    إن:  على رسول اهللا فقلتُ     دخلنا جميعاً  الصالةَ
 نفحـس ,  فقـرآ m اهللا ما رسـولُ  فأمره,  صاحبه ودخل آخر فقرأ سوى قراءةِ    

النبي mَ١(ن التكذيبفسقط في نفسي ِم, هما شأن(.  
, sفانظر إلى اإلختالف الحاصل بين الصحابة فـي زمـن رسـول اهللا              

  عدوالً كون الكلُّ  وكيف ي  . إلى تكذيب بعضهم بعضاً    ى وصل بهم األمر   حتّ
 ؟؟هم بعضاًوقد كذّب بعضُ

 جاء رجـلٌ :  بإسناده عن أبي وائل قال  أخرج مسلمي    قـال لـه نهيـك بـن  
؟ ألفـاً   يا أبا عبـد الـرحمن كيـف تقـرأ هـذا الحـرف             :  إلى عبد اهللا فقال    سناٍن

:  اهللا فقـال عبـد   :  غير ياسٍن؟ قـال    ن ماءٍ أو مِ , ) غيِر آسنٍ  ن ماءٍ ِم(تجده أم ياًء    
كُو  فقـال  ,  المفصَّلَ في ركعـة ي ألقرأُإنّ:  هذا؟ قاللَّ القرآن قد أحصيتَ غير

اهللا عبد  :عرذّاً كهذِّ الشِّ  ه ,ولكـن  ,  أقواماً يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهمإن
خَ فيه نَفَعس٢(إذا وقع في القلب فَر(.  

 ِدقَـ :  قـال   بـسنده عـن علقمـةَ       أيـضاً  وأخرج مسلم  انـا أبـو    فأت, منا الـشام
: قـال . أنـا , نعـم : أَفيكم أحد يقرأ علـى قـراءة عبـد اهللا؟ فقلـتُ           : الدرداء فقال 

  سـمعتُه  : قـال . } إذا يغشىوالليِل{ اهللا يقرأ هذه اآليـة؟  فكيف سمعتَ عبد
وأنـا واهللا هكـذا سـمعتُ       : قـال .  والذكر واألنثـى   }غشى إذا ي  والليِل{: يقرأُ

فـال  . }ومـا خَلـق  {: قـرأَ ريـدون أن أَ  هـؤالء ي  ,ولكـن , ها يقرؤm  اهللا   رسولَ

                                                           

 .١/٣٦٦صحيح مسلم  )١(
 ].١٤١٢ [١/٥٦٣صحيح مسلم باب ترتيل القراءة  )٢(
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  .)١(أُتابعهم
الذي بأيدينا اليوم فيـه     والقرآن  :} وما خلق ولـيس  . } واُألنثى  الذكر

 .حذف عبـد اهللا بـن مـسعود للمعـوذتين         ناهيك عن    .}والذكر واألنثى {: فيه
وغيـر ذلـك    , ها فـي القـرآن     وجود  زعم عمر  وآية رجم الشيخ والشيخة التي    

  .حصى وال يعد يالكثير الذي ال
 أن  ألبـي بكـرٍ  كيـف يحـق  : وبالرجوع إلى مرسلة ابن أبي مليكة نقول   

ولم يكـن يعـرف الكاللـة    "  اهللافمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب  : "يقول
  .ة فلم يجبل عن ميراث الجدِئوقد س, في كتاب اهللا

 هـو   ثـم ". ثوا عن رسول اهللا شـيئاً     فال تحد : "والعجيب أن يقول أبو بكر    
 يسأل الناس   ة رسول اهللا ة في سنّ عن ميراث الجدs! .   فكيـف يمنـع النـاس 

   يرجع إليها؟ة رسول اهللا ثمعن سنّ
 فكيف يمنع أبو بكـر النـاس  .  شيء كلَّ نكرةٌ فهي تعم) شيئاً(وكلمة 

 ÷دة الزهـراء     كما صنع مـع الـسي      , بها  يحتج  نراه  ثمs ة رسول اهللا    من سنّ 
مـا  , ثُور األنبيـاء ال نُـ  نحن معاشـر :  يقولs اهللا ه سمع رسولَم أنّ حينما زع 

  !تركنا صدقةٌ
 على أبـي   حالالً,ة على األم حراماsً ة النبي بسنّ هل صار اإلحتجاج  ف

  بكر؟
ا قول الذهبي  وأم" :ى استظهر بثقـةٍ ا أخبره الثقة ما اكتفى حتّ فلم آخـر  "

 لمـا  هم عدوالً إذ لو كانوا كلُّ   , حابةلصة عدالة جميع ا    على بطالن نظري   فدليلٌ
                                                           

 ].٢٨٢ [١/٣٣٧صحيح مسلم  )١(
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 . آخـر  بال حاجـة إلـى شـهادة صـحابي        , تصديق آحادهم  في     بكرٍ توانى أبو 
ومعلوم أبا بكر إن لم يكن سمع هذه األحاديـث مباشـرةً            أن     مـن النبـي  s ,

   فكيـف  , هـم عـدول   والـصحابة عنـدهم كلُّ    ,  ال تابعي  فقد سمعها من صحابي
يبو بكٍر أردل؟ الثقة العد كالم  

  فكالم من سيقبل؟, لثقة العادلوإذا رد كالم ا
ا قوله وأم" :   ولم يقل حـسب  لزمـه  في, " اهللا كمـا تقولـه الخـوارج       نا كتـاب

  . في رزية الخميسه قال ذلكا ألنّاب خارجي بن الخطّ بكون عمرالقولُ
  اس قال عن ابن عب :اهللا   ا حضر رسولُ  لم m,     ٌهم  فـي   وفي البيـت رجـال

اب بن الخطّ  عمر , قال النبي m :"لُهم وا بعـده   ال تضلّ   لكم كتاباً   أكتب" ,
 فقال عمر :إن النبي     قد غلب عليـه الوجـع ,  وعنـدكم القـرآن  , حـسب نا كتـاب 

  .)١(اهللا
 وقـد ثبــت أن , وال يعتقـد بخالفـة الخــوارج إال خـارجي مـثلُهم    , هـذا 

منها ومنهمأعاذنا اهللا,  أهل النارالخوارج كالب .  
إلى يوم  و  منذ ذلك الحين   ة في ضالل األم   ن كان سبباً  من  هنا تبي  وإلى

بعثوني.  
ة رسول اهللا     سنّ وألنs    ُكانت وال تزال ت هدد الـسلطة الظالمـة     كيان  ,

جاهــدين إلــى محاولــة إخفائهــا وطمــسها وجعلهــا تحــت فقــد ســعى القــوم 
, ^دة في فـضائل أهـل البيـت     الوار بالذكر هنا األحاديثَ وأخصُّ. التراب

  وجلـي  والسبب واضـح  , نـوا   هـذه الفـضائل إذا وصـلت إلـى النـاس تيقّ            فـإن
                                                           

 .٧/٩صحيح البخاري  )١(
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 فـي قيـادة     هم األجـدر  وكـونِ , تهم في الخالفـة   ي وبأحقّ ,بعصمة العترة الطاهرة  
 فراحـوا  , يرضـاه الظـالمون    وهذا مـا ال   . وإرشادها إلى الطريق المستقيم   األمة  

  .ها ويمنعون التحديث بها وتدوينَ,s رسول اهللا يحرقون أحاديثَ
  عـن  جمـع أبـي الحـديثَ   : ها قالـت   بسنده عن عائشة أنّ    أخرج الذهبي 

: قالـت ,  كثيـراً  بتقلّـ فبات ليلتـه ي   , مائة حديث  وكانت خمسm,  رسول اهللا   
تتقلّأَ: ني فقلتُ فغمـ     لشكوى أو لـشيءٍ    بـ  : ا أصـبح قـال     بلغـك؟ فلمةإي بني ,

 لــم: فقلـتُ ,  فحرقهـا  فـدعا بنـارٍ  ,ه بهـا فجئتُـ , دك التـي عنـ  ي األحاديـثَ هلمـ 
  عن رجـلٍ خشيتُ أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديثُ: ها؟ قال أحرقتَ

  . ذاكفأكون قد نقلتُ, ثني ولم يكن كما حده ووثقتُقد ائتمنتُ
علّثم بقولهق الذهبي  :١( أعلم واُهللافهذا ال يصح(.  

, s ن للنبـي   كانـا مالزمـي     وعمـر  بكـرٍ  أبـا    عون أن  القوم يـد   إن: أقول
  , هوكانا معه كظلِّ

      فالمفروض في هذا المقام أن يكـون أبـو بكـر وعمـر ـ  أكثـرم  ن سـمع 
النبي s ,فيأخذال العكس,اعنهمالروايةَ   الناس .  

 sثـه عـن رسـول اهللا        ن حد  من عدم وثاقة مـ     وكيف يخاف أبو بكرٍ   
حتمــل فــي الثقــة المــؤمن  ل يوهــ؟  مؤمنــون ثقــاتٌ الــصحابة عــدولٌوكــلُّ

  الكذب؟؟
ه فيكـون حرقُـ   ,  البشر ن يحرق  م ألن,  هذا ن فعل أبي بكرٍ   وال عجب مِ  

  .لمي للفجاءة الس أبي بكٍروقد ثبت إحراق,  أولى بطريٍقللورق أسهلَ
                                                           

 .١/٩تذكرة الحفّاظ  )١(



 ٤٣ ........................................................................املقدمة

 حينمـا حـضرته      أبـا بكـرٍ     أن  في حديث حسنٍ    المقدسي أخرج الضياءُ 
  .)١(هحرقتُأكُن أَ لم م أُتيتُ بالفجاَءة السلَمي يوي أنّتُدِدو:  قالالوفاةُ

  عمـر  فقد ثبـت فـي الـصحيح إحـراق        ,  أبي بكر   على األمرولم يقتصر   
  . المصاحف كما أحرق عثمانتماماً, s ة النبيلسنّ

  سـألتُ  :  عن عبد اهللا بـن العـالء قـال          صحيحٍ  بسندٍ  سعدٍ فقد أخرج ابن
القاسم أحاديثَ  ي لفقا, ملي علي :رت علـى عهـد عمـر بـن      األحاديث كثُإن

:  قـال   ثـم  , بتحريقهـا    بهـا أمـر     ا أتـوه  فلم,  أن يأتوه بها   فأنشد الناس , ابالخطّ
  .)٢( يومئٍذ أن أكتب حديثاًفمنعني القاسم: قال.  كمثناة أهل الكتابمثناةً

رسـول اهللا     ةُه سـنّ  لُ كانت تشكّ   خطرٍ فأي s         علـى عمـر بـن الخطـاب 
 منها؟حتّى منع  

سنّوكيف ي ه عمرةَشبالنبي  sفةبكتب أهل الكتاب المحر !!  
   خرجنـا  : ه قـال   أنّـ   عن قرظة بن كعبٍ     صحيحٍ  بسندٍ أخرج ابن عبد البر

فشي ار  عنا عمرإلى صَر  ,دعـا بمـاءٍ    ثم     خرجـتُ      :  قـال   فتوضّـأ ثـم أتـدرون لـم
مع ذلك لحاجةً خرجـتُ      إن: قال,  بذلك ماًعنا تكر شيأردتَ أن تُ  : معكم؟ قلنا 

وهم صدفـال تَـ   ,  النحـل  وي بـالقرآن كـدوي     ألهلهـا د   كم تأتون بلـدةً   إنّ, لها
  . كموأنا شريكُ, mباألحاديث عن رسول اهللا 

                                                           

 .هذا حديث حسن:  قال الضياء المقدسي١/٨٩األحاديث المختارة  )١(
:  قـال أبـو األشـبال الزهيـري       ١/٢٨٨وجـامع بيـان العلـم وفـضله         . ٥/١٨٨الطبقات الكبـرى     )٢(

 .إسناده صحيح رجاله ثقات
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mثتُ بعده حديثاً عن رسول اهللا فما حد: قال قرظة
 )١(.  

 ه قال  عن قرظة بن كعب أنّ      صحيحٍ  ماجة بسندٍ  وأخرج ابن :   بعثنـا عمـر 
: فقال, صرار:  يقال له  فمشى معنا إلى موضعٍ   , عنااب إلى الكوفة وشي   لخطّبن ا 

  ولحــقm صــحبة رســول اهللا لحــق: قلنـا :  معكــم؟ قــالتـدرون لــم مــشيتُ أَ
 أن  فأردتُ, م به ثكُ أن أحد   أردتُ  معكم لحديثٍ  ي مشيتُ لكنّ: قال, األنصار

 في صدورهم هزيزٌ    للقرآن   كم تُقدمون على قومٍ   إنّ,  معكم تحفظوه لممشاي
ــل  ــز الِمرج ــ , كهزي ــإذا رأوكُ ــف ــاقَ م م ــيكم أعن ــالوادوا إل ــحاب: هم وق  أص

دمحمm ,َعن رسول اهللا وا الروايةَلِّقفأ m,٢(كم أنا شريكُ ثم(.  
 نهانــا ابــن: قــال, ثنادحــ:  قــالواا قــدم قرظــةُفلمــ: وفــي روايــة الحــاكم

  )٣(ابالخطّ
فخوف ة رسول اهللا    ن سنّ  مِ  عمرs  هـو      مـا جعلـه ي    عنهـا نهـى النـاس  .

رسول اهللا ةَ سنّوهل يخاف s؟مسلم   
بهــذا حتّــولــم يكتــِف عمــر ــنفــي كــلَّى راح يم ن يث بحــديث حــد

النبيs ,الدماء منهى تسيله حتّويضرب رأس .  
  عمـر عه سـم  عن السائب بـن يزيـد أنّـ    صحيٍح بسنٍدأخرج الذهبيفقد  

 ك بـأرض  نَّـ قَلِح أو ألُ  m عن رسـول اهللا      ديثَ الح كنلتتر: يقول ألبي هريرة  

                                                           

 .صحيح:  قال أبو األشبال الزهيري١/٩٩٨جامع بيان العلم وفضله  )١(
 .ووافقه الذهبي, صحيح بإسناد الحاكم:  قال األلباني١/١٨بن ماجة سنن ا )٢(
 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد:  قال الحاكم١/١٨٣المستدرك على الصحيحين  )٣(



 ٤٥ ........................................................................املقدمة

  .)١(دوس
   جالن أنـ ي ُألإنّـ : ريرة كان يقـول    أبا ه  وعن ابن عحلـو   أحاديـثَ ثُد 

  . )٢( لشَج رأسي بها في زمن عمرمتُكلَّتَ
أما , ! حي م بهذه األحاديث وعمر   كُثَحدأفإن كنتُ م  : وقال أبو هريرة  

  .)٣(هري ظَ ستباشرةَواهللا إذاً َأللفيتُ المخفقَ
      أبـي الـدرداء   و  عمر قال ألبي مسعود وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن

 عن رسول اهللا     ما هذا الحديثُ  : وأبي ذر mقال. !؟ : ِبـ وأحِسبه حسى م حتّـ  ه
  .)٤(أُصيب

 إلى زمن عمر بن عبد العزيـز مـا           على أن منع الحديث استمر     وما يدلُّ 
 ل في صحيحه قا   أخرجه البخاري :وكتب عمر  عبد العزيز إلـى أبـي بكـر          بن

 ي خفــتُ فــإنّ, فاكتبــهmر مــا كــان مــن حــديث رســول اهللا  نظُــاُ: بــن حــزم
د٥(روس(العلماء العلم وذهاب )٦( .  

  بـن  ال معنى ألن يـأمر عمـر      , كن منع للحديث في ذلك الزمن     فلو لم ي  
  . للحاصله تحصيلٌألنّ, ةعبد العزيز بتدوين السنّ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال شعيب األرنؤوط٢/٦٠٠سير أعالم النبالء  )١(
 .رجاله ثقات:  قال شعيب األرنؤوط٢/٦٠١سير أعالم النبالء  )٢(
 .  رجاله ثقات١١/٢٦٢مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٣(
ونحـوه فـي المـستدرك      . رجالـه ثقـات   :  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٣١٣شرح مشكل اآلثار     )٤(

 .ووافقه الذهبي, حديث صحيح على شرط الشيخين:  قال الحاكم١/١٩٣على الصحيحين 
 .ذهاب العلم: أي )٥(
 .١/٥٠صحيح البخاري  )٦(
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التـابعين   تباع أَ ى إن حتّ, ة في األم  ُء السي  لفعل عمر هذا األثر    وقد كان 
 كانوا يحد اً ثون الناسوخوفاً  سر !  . فهذا سفيان   بن عيينة ي  حـد فـي  ث النـاس 

    مـن قـرارٍ    أواخر القرن الثاني وهو خائف   فـي بدايـة القـرن     الـسلطةُ   أصـدرته 
لاألو!.  

 أخرج ابن  سـمعتُ : إبـراهيم بـن سـعيد قـال       عـن     معتبـرٍ  ٍد بـسن   عبد البر 
م سـخنةُ أنـتُ : " بن عيينة يقـول ـ ونظـر إلـى أصـحاب الحـديث ـ فقـال        سفيان 
  .)١("نا ضرباًوجعاب َأل بن الخطّم عمراكُنا وإيلو أدركَ, عيني

   فعلَ ر العلماءُ ومن العجيب أن يبر  تُ  هذا بتبريراتٍ   عمر الثكلى ضحك   ,
   مـر يلـزم منهـا الطعـن فـي اهللا ورسـوله              هم لع  تبريراتِ وهم ال يعلمون أنs ,

,  مـؤمنين  هم عـدوالً   كـونَ  فة إلى طعنهم في الـصحابة الـذين يزعمـون         باإلضا
ــ ــاسه ال يوأنّ ــ  بهــم أحــدق ــن هــذه األم ــ م ــام بكــلّ ة حتّ ــو ق ــات ى ل  الواجب

اتوالمستحب ,والمكروهاتماِتوترك المحر .  
 قطنيقال الدار :إن   عمر كان ي شد   ر من رواية الحـديث    كثد على من ي, 

  حتّ, ه الصحابةُ ولذلك كان يهاب ـئِ     )٢(ى أننـتَ تُ  كُأَ: ل أبا هريـرة س فـي   ثُحـد 
م ثكُحـد  فـي زمـان عمـر مثـل مـا أُ        ثُ أحـد  لو كنـتُ  : "زمن عمر هكذا؟ قال   

تهبني بمخفقَلضر."  
  :والذي دفع الصحابة إلى ذلك أمران

لاألو :عليه وسلمى اهللا من الكذب على رسول اهللا صلّالخوف .  
                                                           

 .ال بأس به:  قال أبو األشبال الزهيري١/١٠٢٨لم وفضله جامع بيان الع )١(
 .حتى إن: والصحيح أن نقول )٢(
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  .)١( على القرآن الكريمألّا تطغى الروايةُ: الثاني 
 فمعنـاه وجـودs ,   ا خـوفهم مـن الكـذب علـى رسـول اهللا             أمـ : أقول

ة عدالة جميع   بطل نظري وهذا يs ,  ابين في الصحابة يكذبون على النبي     كذّ
  .الصحابة

 على أن النبي  s  قـال  :"  ـ , ال تكذبوا علي ه مـن كـذب علـي       فإنّ
  .)٢("يلج النارفل

وبــين كــونهم عــدوالً,  بــين كــون الــصحابة فــي النــاروكيــف الجمــع 
  مؤمنين؟؟
ما  وأمتبريره كيـف  : فنقـول ,  الرواية تطغى علـى القـرآن الكـريم         بأن

 وقـد قـال تعـالى     ,  وجـلّ   البـشر علـى كـالم اهللا عـزّ         يطغى كالم :}ريـدون  ي
لياهللا بأفواههم واُهللاطفئوا نور م ٣(}ولو كره الكافرون نوره تم(.  

لـيس  : فنقـول , ة بـالقرآن   ذلك بالخوف من اختالط الـسنّ       من برر  اأم و
بن الخطّعمر على القرآن من رسول اهللا اب بأخوف s.  

ا فيهـا عـن      نهانـ  s عـن النبـي     صحيحةٌ قد وردت أحاديثُ  : فإن قلتَ 
  .كتابة الحديث

كتابــة   ب تأمرنــاs عنــه  صــحيحةٌ  أحاديــثُ وردتْكــذلك: قلــتُ
  .الحديث

                                                           

 .١/٣٣سنن الدارقطني  )١(
 .١/٥٢صحيح البخاري  )٢(
 .٨الصف  )٣(
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 ومـن ثـم  ـ مـع عـدم إمكـان الجمـع ـ      ومـع فـرض تعـارض الروايـات      
 علـى وجـوب      وسيأتي الـدليلُ   ,ا نرجع إلى حكم القرآن والعقل     فإنّ, التساقط

  . sد الخلق ة سيتدوين سنّ
   المخلوق بكالم الخالق؟؟ يختلط كالمه كيفعلى أنّ

 علـى أن  الجـن  و اإلنـس ن اجتمعِتِئ لَ لْقُ{: هذا وقد قال تعـالى    
 هم لـبعضٍ   ولـو كـان بعـضُ       بمثلـهِ   ال يـأتون    هذا القرآنِ  يأتوا بمثلِ 

  .)١(}ظهيراً
 لنا الـذكر ا نحن نزّإنّ{: ة بالقرآن وقد قال تعـالى وكيف تختلط السنّ  

  .)٢(}ا له لحافظونوإنّ
هـذا  , ؤمن بهـذه اآليـة    ه لم يكـن يـ     اب بأنّ  بن الخطّ   أن يلتزم عمر   اللهم

وقد ثبت كفربأكملهافكيف بإنكار آيٍة,  من القرآنن أنكر حرفاً م !  
ــا نقــول  ا أنإمــف, ن مــن أحــد احتمــالين اثنــيال يخلــو األمــر: ومــن هن

النبيsته أو الن تدوين سنّ ِم منع.  
فلو منعمن ذلك لزم أمورةُ منه عد   :  

هالُأو :وما آتاكم الرسـولُ   {:  الكريمة  باآليات الكفر  ومـا    فخـذوه 
  .)٣(}هوا فانتَم عنهنهاكُ

ما يأتينا به الرسولُ    ألن  s    ّال قـرآن  , ةٌفهـو سـن ,  األخيـر هـو   ذلـك أن 
                                                           

 .٨٨اإلسراء  )١(
 .٩الحجر  )٢(
 .٧الحشر  )٣(
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  .ال قول رسوله,  وجلّقول اهللا عزّ
  وأَ{:  باآلية الكريمة  وكذا لزم الكفر  لتُ نزلنا إليك الذكر بيللنـاسِ  ن  

  .)١(}رونم يتفكَّه إليهم ولعلّما نُزِّلَ
  تعـالى  نـا منهـا وقـد أمـره اهللاُ        فكيـف يمنع  , ةٌ سـنّ  sوتبيان رسول اهللا    

  بتبيانها؟
كتم بـه   فيكم ما إن تمس   تركتُ: "s  حديث النبي  لزم تكذيب : ثانيها

  .)٢("تي اهللا وسنّكتاب, وا بعدي أبداًلن تضلّ
   فكيف يأمرنا النبـي s  وهـل  . ها؟وقـد منـع تـدوينَ     , ةك بالـسنّ   بالتمـس

ك بالمعدوم؟؟يمكن للمرء التمس  
ى أنّه كيف يمكن التمسك بالسنّة وقد منع عمر تدوينَها والتحديثَ           عل

  بها؟؟
 اً ضـالّ  يكـون مبتـدعاً   , ةَ من كتب في الحديث وجمـع الـسنّ        كلُّ: هاثالثُ

وعليـه  ,  فـي النـار     ضـاللةٍ   وكلَّ , ضاللةٌ  بدعةٍ  كلّ ألن, مخالفاً ألوامر الخليفة  
 يكون البخاري ومسلم  ومالك  وهل يجوز  .  من أهل النار    الحديث  وأصحاب

  ه من أهل النار؟للمسلم أن يأخذ دينَ
 أنفـسهم بأهـل      الحـديث تـسميةُ     وأصحابِ  ألتباع عمر  ال يحق : رابعها

  ة؟ السنّ الناس منة وهم من منعوكيف يكونون من أهل السنّ, ةالسنّ
                                                           

 .٤٤النحل  )١(
وقـد بينـتُ    ,  وال حسن  ولم يثبت ال بسنٍد صحيحٍ    , بل موضوع , حديثٌ ضعيف بكلّ طرقه    )٢(

 .ذلك مفصّالً في ردودي على شبهات ابن تيمية
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  ؟م ال يعترفون بهاة وه أهل السنّوكيف يكونون من
ـ بـالمعنى المـصطلح فـي زماننـا ـ بـدليل       ون  هـم قرآنيـ  بـل الـصواب أنّ  

ين وال  ا ففي الواقع هم ال ينتمون إلـى القـرآني         وإلّ. ) اهللا نا كتاب حسب(: قولهم
وهـم أنكروهـا   , ةه أمرنـا بـالرجوع إلـى الـسنّ     القرآن نفس ألن, ةإلى أهل السنّ  
  . هاومنعوا تدوينَ

وقــد , ةنّكوا بــالقرآن والــسون هــم الــذين تمــسة الحقيقيــ وأهــل الــسنّ
أمرتههؤالء   و .ففعلوا, ^باع أهل البيت     بوجوب اتّ  ةُ السنّ مه العترة  م أتباع 

هم بالنجـاة وعـدم    بعتَّـ ووعـد م  ,  بكتـاب اهللا   s م النبـي   الـذين قـرنه    الطاهرة
  .الوقوع في الضاللة

  ةنة على وجوب تدوين الساألدلّ
ة على وجوب تدوين السنّةُا األدلّأم ,ومنها نقليفمنها عقلي .  

ا العقلي فأم :في القرآن محكماً   فألن تشابهاً وم ,ـ ومالًجموال , الًفـصَّ  وم
  .sة رسول اهللا ا بالرجوع إلى سنّ ذلك إلّيمكن للمسلم معرفةُ

التـي  ة  التفـصيلي ة   األحكـام الدينيـ    كـلّ  ل والقرآن الكـريم لـيس شـامالً      
 ولـم  فقـد ذكـر الـصالةَ   ,  فـي حياتـه    يحتاجها المسلم ي بـي ن عـدد ها وال عـدد 

  الزكـاةَ  وكـذا أوجـب   ,  والمكروه  منها والمستحب  وما هو الواجب  , ركعاتها
 ولم يبي هان نصاب ,ةُ أن توجد سنّ    عقالً فوجب  النبـي  s  هـذه   ن لنـا كـلَّ     لتبـي 

  .األحكام
  أَ الُ والقرآن الكريم حم هوج , كلٌّ يفوجب الرجـوع إلـى    , ره بهواه فس

  . لمعرفة األحكام على وجهها الصحيحs قول رسول اهللا
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وما آتاكم الرسولُ  {: فقوله تعالى : ا النقلي وأم م  ومـا نهـاكُ    فخذوه
١(} فانتهواعنه(.  

 للناس ما نُزِّل إليهم     نبي لتُ  الذكر وأنزلنا إليك  {:وكذا قوله تعـالى   
  .)٢(}رونم يتفكّهولعلّ

  .)٣(" بالكتابقيدوا العلمs :" رسول اهللا وقولُ
  .)٤(" ومثلَه معه القرآنوتيتُي أُأال إنّ": sوقوله 

ه مـن رسـول      أسمع  شيءٍ  كلَّ  أكتب كنتُ: وعن عبد اهللا بن عمرو قال     
 m اهللا ورسـولُ تكتـب : وقالوا,  عن ذلكفنهتني قريشٌ, ه حفظَ أريدm,اهللا  

 m ذلـك لرسـول اهللا   ى ذكـرتُ حتّـ , ؟ فأمسكتُ)٥(يقول في الغضب والرضا   
  .)٦("ا حق إلّ منهرجفوالذي نفسي بيده ما خَ, بكتُاُ": فقال

ة رسـول   عـن كتابـة سـنّ    كيـف كانـت تنهـى النـاس        ر إلى قـريشٍ   فانظُ
 فـي    أحاديـثَ  وجعـلَ , ات اإلسـرائيلي   إدخالَ ى لها فيما بعد   كي يتسنّ , sاهللا

 أهـل    إبعـاد  يـتم , الوقـت ذاتـه   وفـي   , ن سـلطان   بها مِ   اهللاُ  ما أنزلَ  فضل قريشٍ 
 ها الـسلطةُ ة هنا هـي نفـس     التي نهت عن السنّ    وقريشٌ,  عن الساحة  ^يت  الب

                                                           

 .٧الحشر  )١(
 .٤٤النحل  )٢(
. صـحيح :  قـال الـضياء المقدسـي      ٥/٥٧٠صحاح األحاديث فيما اتفق عليه أهـل الحـديث           )٣(

 .صحيح:  قال األلباني١/٨١٦وصحيح الجامع الصغير 
 .حيحص:  قال األلباني٣/١١٧صحيح سنن أبي داود  )٤(
 . اسم علم)رضا(ألن . الرضى: والصواب )٥(
 .إسناده صحيح:  قال عبد المعطي أمين قلعجي٢٦/٧٣٢١جامع المسانيد والسنن البن كثير  )٦(
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    التي حكمت بعد شهادة النبي s ًبالسم  مقتوال  .هـذا المنـع ال زالـت        ونتائج 
إلى يومنا هذا   ها باقيةً آثار  ,فإن     الـضعيفةَ  لـون األحاديـثَ    النـاس صـاروا يتقب  

ا إلّــ, ال لـشيءٍ , اترةَ والمتـو  الـصحيحةَ ويـستنكرون األحاديـثَ  , والموضـوعةَ 
 المسلم اليـوم   على ذلك أنوالدليلُ. لكونها جاءت في فضائل العترة الطاهرة     

 ع مباشـرةً   الناس سـيرمونه بالتـشي     فإن,  الثقلين  وذكر حديثَ  إذا دخل مسجداً  
  ! زنديق مبتدعضالٌّ وأنّه , لصحابةويتّهمونه بسب ا

     يمكـرون ويمكـر     , لكـن  , الغادرة ةُإلى هذه المرحلة وصلت هذه األم 
  . الماكرين خير واُهللا,اُهللا

أهـل البيـت       فـضائلُ   إلينـا   أن تـصل   ها لمعجزةٌ إنّ:  أن نقول  وصح ^ 
:  لقولـه تعـالى     مـصداقٍ  وهـذا خيـر   ,  من الـسنّة ومحاربتهـا      هذا المنع  بعد كلّ 

}يريــدون ليــأفواههم واُهللاطفئــوا نــور  نــوره ولــو كــره تم مــ اهللا ب
  .)١(}الكافرون
  لـم تكـن تخـشى مطلـق     الـسلطة الحاكمـةَ   وينبغي التنبيه على أن    ,هذا

 إنّ, ةاألحاديث النبوي التـي تُ ,  من انتشار فضائل العتـرة الطـاهرة       تْما خشي بـين 
ــالن ــسقيفةبط ــصب, ال ــريش   وغ ــرف ق ــن ط ــة م ــو,  الخالف ــذه  ِم ــرز ه ن أب

رآن مــع القــ × اً عليــوأن,  الغــدير وحــديثُ, الثقلــينحــديثُ: األحاديــث
 فقـد حـارب   اًه مـن حـارب عليـ      وأنّـ ,  معه  والحق ه مع الحق  وأنّ, والقرآن معه 

النبي  s ,وم    ن آذاه فقد آذى النبي  s ,وم     ن فارقه فقـد فـارق النبـي s ,
ومن عصاه فقد عصى النبي s...  

                                                           

 .٨الصف  )١(
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  ذلك الخطر  لُ لم تكن تشكّ    أحاديث الصالة والوضوء والحج    ا فإن وإلّ
 وهو الذي لم يكـن يـصلّ      , هِب وأصحا على عمر  ي شـهري  ن كـاملي   ن إذا أجنـب 

  .حه األلباني في سننه وصحسائيكما ذكر النَ, ولم يجد الماء
 ولقد استمر الظالمين من هذه األحاديث الـصحيحة إلـى يومنـا            خوف 

,  علـى المنبـر     هـذه األحاديـثَ    ة القوم يـذكر    من أئم  ك ال تجد إماماً   فإنّ, هذا
 والهـدف , قابـل هـذه األحاديـث      تُ  موضوعةً  يذكر أحاديثَ  وفي مقابل ذلك  

واحد ,وهو إبعاداهللا عليهم الناس عن العترة الطاهرة سالم .  
حـين تـولّ   ال يخفى على القارئ الكريم مـا فعلـه معاويـةُ     ثم لـك ى الم ,

فتتبع أتباع  خلف كلّ  ×  علي  جٍر ح در وم , ه مـن بيـت المـال       شـيعتَ  ومنـع ,
د كلَّوتوعبيته ن يروي في فضل أمير المؤمنين وأهِل م.  

ن  ـ وهـو ِمـ   قـد ذكرهـا المـدائني   ,  معروفـة  مـشهورةٌ ه األربعةُومراسيم
األحـداث (خين عند القوم ـ فـي كتابـه    أوثق المؤر( ,  الـذي ال  هـذا الكتـاب 

رة التـي ال تـسمح بوجـود هـذا     وجود له اليوم بسبب سياسـة الـسلطات الجـائ      
  .ل من الصحابة والتابعينرن األو القَ جرائمفضحكتب يالنوع ِمن ال

 إلـى إخـراج المراسـيم األربعـة مـن      ولـضياع هـذا الكتـاب اضـطررتُ    
  نظرٍةى للقارئ الكريم إلقاءُ ليتسنّ, كتاب شرح نهج البالغة البن أبي الحديد      

 أن ه النــاسومنِعــ, sة رســول اهللا  فــي تعاملــه مــع ســنّعلــى سياســة معاويــةَ
ل أمير المؤمنين ثوا في فضيحد×.  
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  املراسيم األربعة
 أبي الحديد  قال ابن  :   وروى أبو الحسن علي  د بن أبـي سـيف       بن محم

اله بعد عـام    م إلى ع   نسخةً كتب معاويةُ :  قال )األحداث(المدائني في كتاب    
  : الجماعة
  وأهـلِ ن فضل أبي تراٍب ِمن روى شيئاً م مِ ةُت الذم رئَ ب أن"ــ    ١ 

  .)١("بيته
 د ما قلناه م   وهذا يؤي الحاكمة كانت تخشى   السلطةَ ن أن فضائل  انتشار 

 خـصوصَ   ا فلمـاذا منـع معاويـةُ      وإلّـ , ثال مطلـق األحاديـ    , ^أهل البيـت    
   العترة الطاهرة؟فضائلُاألحاديث التي فيها 

وال , وال لتـصوموا  , واصلّم لتُ ما قاتلتكُ : ه كان يقول للناس    نفس ومعاويةُ
كم مـا قـاتلتُ   ولكـن إنّ  , كـم تفعلـون ذلـك      أنّ وقد عرفتُ , واتزكّوال ل , واتحجل

  .)٢( ذلك وأنتم له كارهونوقد أعطاني اُهللا, م عليكُرتأمَأل
 s اهللا    الخطبـاء قـاموا يلعنـون رسـولَ        ل أن ن نتـائج المرسـوم األو     وِم

ونهويسب ,بسب وبعـدها   صـالةٍ   وقبل كلِّ   منبرٍ  على كلّ  × المؤمنين   هم أمير  ,
,  نهاراً  على منابره جهاراً   s اهللا    رسولُ يسب,  اإلسالم  بحق لها من كارثةٍ  فيا  

    ـ إلّ, نكر ذلك وال أحد من المسلمين يه فكانـت خاتمتَـ  , ه هللان أخلـص دينَـ  ا م
حجـر بـن    وهـذا مـا حـصل ل      ,  إلـى أبـد اآلبـدين      ةُ ومن بعدها الـسعاد    الشهادةُ

  . وعمرو بن الحمق الخزاعي رضوان اهللا عليهما,عدي
                                                           

 .١١/٤٤شرح نهج البالغة  )١(
 .١٠/٣٥٣مصنف ابن أبي شيبة  )٢(



 ٥٥ ........................................................................املقدمة

  هذا ولم يمر   على شهادة النبي  s ّا ثالثون عاماً   إل! . ـ  أُ فـأيغـادرةٍ  ٍةم  
فلعنـة اهللا  .  غـادرة ةًاها أمـ  حـين سـمs     النبي فصدق. ! خائنة ٍة أم وأي, هذه

, ن أهـل بيتـه الطـاهرين    ِمـ   أحـداً   أو سـبs,     اهللا  رسـولَ   من سب  على كلّ 
م  في نار جهنّ   , مع الطليق معاوية   م اهللاُ رهوحشَ,  من رضي بذلك    كلَّ ولعن اهللاُ 

  . الكالب العاويةا نباح فيها إلّع ال يسم حيثُ,الهاوية
,  فقــد ثبــت بــالتواتر× ألميــر المــؤمنين  معاويــة صــريحاًا ســبوأمــ

أقتصر هنا علـى   وس.وسيأتي ذكر ذلك في متن هذا الكتاب إن شاء اهللا تعالى  
منين سالم اهللا عليه المنافقين ألمير المؤبعض ما ثبت من سب.  

  حينما أمر معاويةُ مسلٍموهو يشرح حديثَـ قال موسى شاهين الشين  
  : ـ × أمير المؤمنين  بسبسعداً

 لـصيانة اللـسان    به محـذوف المأمور":  أبي سفيان سعداً بن أمر معاويةُ "
  .E  عليأمره بسب: والتقدير, عنه

,  علــى محــذوفعطــوفم":  أبــا التــراب؟ أن تــسبمــا منعــك: فقــال"
  ما منعك؟: فقال له,  فامتنع,اً علي أن يسب سعداًأمر معاويةُ: والتقدير

 وهـذا تأويـلٌ  . . .  من هذا الـسوء   معاويةَ  تبرئةَ ويحاول النووي واضـح  
التعس والثابتُ, عدف والب أن     معاوية كان يأمر بسب  علي . . .   علـي فـي   وسب 

  .)١(ايتنا التاسعة في رو صريحعهد معاويةَ
: فقـال ,  فـأبى  بالسبا أمره معاويةُ   لم ا حديث سعدٍ  وأم:  تيمية قال ابن و
 ما منعك  أن تسب  علي  ثـالثٌ :   أبي طالـب؟ فقـال      بن  اهللا    رسـولُ   قـالهن m 

                                                           

 .٩/٣٣٢دار الشروق , فتح المنعم شرح صحيح مسلم )١(
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. الحـديث . . عم مر النَن ح إلي ِم أحب  منهن ن يكون لي واحدةٌ   َأل, هسبفلن أَ 
  .)١( في صحيحهواه مسلم ر صحيحفهذا حديثٌ

  معاويـة أمـره بـسب   اص أنعن سعد بن أبـي وقّـ   : ه الذهبي وقال تلميذُ 
ــ: لنــاقُ. الحــديث . . .مــا يمنعــك؟ : فقــال,  فــأبىعلــيأمرواه ا هــذا فــصحيح 
  .)٢(مسلم

  :قال أحمد بن عمر األنصاري القرطبي
 يـدلُّ  ) أبا تراب  ما منعك أن تسب   (: اصوقول معاوية لسعد بن أبي وقّ     

على أنمقدم بني أمي ة كانوا يسب٣( وينتقصونهاًون علي(.  
وقال محمد األمين العلويالشافعي الهرري  :  

 )سـعداً ( الخليفة المشهور     الشامي  األموي ) أبي سفيان    بن  أمر معاويةُ (
اص  أبي وقّ  بنG ,أي :أمره بسببن أبي طالب  علي E , فأبى سـعد 

 أن يسب أن ( يـا سـعد      )مـا منعـك   (:  بن أبي سفيان لـسعد      معاويةُ )قالف( اً علي
أبا الترابتسب (مرتُ بن أبي طالب حين أَ عليهك أن تسب)٤(.  

 والمقـصود أن  :د بـن الـصديق الغمـاري   وقال الحافظ أحمد بـن محمـ   
 علـى    لعلـي  ن لعن معاويةَ  مع تواتٍر مِ  , فق عليها هذه األحاديث الصحيحة المتّ   

                                                           

 .٣/١٥دار الكتب العلمية بيروت , سنةمنهاج ال )١(
 .٣٢٥المنتقى من منهاج اإلعتدال ص )٢(
 .٣/١٠٩١المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم  )٣(
دار المنهـاج   , الكوكب الوهـاج والـروض البهـاج فـي شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج                   )٤(

٢٣/٤٤٤. 



 ٥٧ ........................................................................املقدمة

 طلعي, هه وبغضِ وقتاِل, ياة دولته إلى عمر بن عبد العزيز      وح, حياتهالمنبر طول   
  .)١( كافره منافقمنه أنّ

 ده اسـم سـي    والعجيب كيف حـاول مقبـل بـن هـادي الـوادعي إخفـاءَ             
  : حينما قال بن هنٍد معاويةَالطليق

: قـالوا , عـلَ  فما فَ,اً عليباص ليس أبي وقّ بنين سعد األمويودعا بعضُ "
 فلـن   m اهللا    له رسولُ   قالهن أما ما ذكرتُ ثالثاً   : ؟ قال اً علي  أن تسب  منعكما  
والحمد هللا أنّ   )٢( مسلم فذكر حديثَ " . . . هأسب      هـذا اللعـين     ه اعترف هنـا بـأن 

 ه ألمير المـؤمنين صـلواتُ      وذلك بسبs,   رسول اهللا     بسب كان قد أمر سعداً   
ربه عليهي وسالم. 

  .)٣(ه قُِتل أو انتقصmَ هن سب مأن: ومنها: الني القسطامةُقال العلّ
ن المـسلمين   ِم)٤(نتقصه على قتل مةُأجمعت األم: وقال القاضي عياض 

٥(هوساب(.  
                                                           

 .٥٩يروت صدار الكتب العلمية ب, الجواب المفيد للسائل المستفيد )١(
 .١٠دار اآلثار ـ صنعاء ـ ص, فضائل أهل بيت النبوة لمقبل بن هادي الوادعي )٢(
فعلى هذا  : قلتُ. ٢/٦٨٢المكتب اإلسالمي   , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني     )٣(

 فكيف يكون على هذا خليفةً على المسلمين؟؟؟, كان معاوية مستحقاً للقتل

فإنـه  , وكـذا سـبه  , s انتقـاصٌ لـه   ×وواضح أن انتقاص علـيs ,   منتقص النبي : أي )٤(
 .sسب له 

فهـذا  : قلـتُ . ٢/٦٨٥المكتـب اإلسـالمي   , المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة للقـسطالني       )٥(
جعلتـه ملكـاً وحاكمـاً    , فبـدل أن تقتلـه هـذه األمـة    , sمعاوية بن هند قد سب رسول اهللا    

  .!!!عليها عشرين سنةً
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ــ  ةجــاء فــي الريــاض الندي :ملــوك اإلســالم معاويــةلُوأو  ,وهــو خيــر 
ا إلّـ ,  حـسنة   سيرته سيرةٌ  وألن,  وابن صحابي  ه صحابي ألنّ, همملوكهم وأفضلُ 

 في خالفته في     علي وحصل بإقراره سبE ,   اً علي ه أقره يسب   ألنّ المه ي أنّ
العراق أو الشام نشوُء هذه الطائفة التي تعصّبت لعلي E )١(.  

 اً معاويـة عليـ   سـب إن:  الفاسي الثعالبيد بن الحسن الحجوي  محم قال
 مـن  ٢ها مـن ج  نفـسِ ٥٤ وروينـاه كمـا فـي الـصفحة       رأينـاه  ٍملفي صحيح مس  
ه  ووقوعـ , جرير الطبري وغيره ابن: خونوقد أطبق عليه المؤر   , الفكر السامي 

 التـي اسـتند إليهـا فـي هـذا           والـشبهةُ , ب مستغر  معاويةَ  مثلِ )٢( عظيمٍ من إمامٍ 
 ,ه عن الخالفـة   دلَ و وتنازِل, ال سيما بعد موت علي    , غرب وأَ  أغرب اإلجتهاِد

  سياســٍةفــأي, ه يــسمعونوقرابتُــ,  علــى المنــابرلــسب ا علــى ذلــك اشــتهاردِز
 عـن صـحبته     زيـادةً ,  قـد مـات     مـسلمٍ  ه سـباب  ألنّـ , ره تبر  شبهةٍ وأي, غهسوتُ

  وقرابته من النبي m بل هذا مِ  ,  وصهره   ستَبشَعفي الدين الحنيف   ن أقبح ما ي  
٣(م لمكارم األخالقالمتم(.  

 بن شعبة علـى الكوفـة       لمغيرةَ معاوية استعمل ا   إن: قال محمود شلبي  و

                                                           

إذا كـان سـاب     : أقـول . ٥/٢٨دار الـصميعي    , الرياض الندية على شرح العقيـدة الطحاويـة        )١(
  الملوك وأفـضلَهم وذا سـيرة حـسنة         ×علي أميـر       ,  خير مـن سـب لـزم أن يكـون المـانع

 . رباً يعبد×المؤمنين 
 الـصحيح   شهد على ذلك حديث الفئة الباغية     , نعم هو إمام عظيم من أئمة أهل النار       : أقول )٢(

 .والمتواتر
 .٢٨٣الربع الرابع ص, الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي )٣(



 ٥٩ ........................................................................املقدمة

 لـذي الِحلـم   فإن, أما بعد: ا أمره عليها دعاه وقال له    فلم, سنة إحدى وأربعين  
   العصا قبل اليوم ما تُقرع  ,   وقـد أردتُ    , بغير التعلـيم   وقد يجزي عنك الحكيم 

ك  إيـصاءَ   تاركاً ولستُ,  على بصرك  ها اعتماداً  أنا تاركُ   كثيرةٍ إيصاَءك بأشياءَ 
,  لــه واإلســتغفار علــى عثمــانموالتــرح,  علــي وذمــهال تتــرك شــتم: ٍةبخــصل

والعيب  لهـم   بشيعة عثمـان واإلدنـاءَ     واإلطراَء,  لهم  واإلقصاءَ  ألصحاب علي  .
, منيذمك لغيـرك فلـم يـ      وعملـتُ قبلَـ   , قد جربـتُ وجربـتُ    : فقال له المغيرة  

  اء اهللابل نحمد إن ش: فقال.  أو تذمدحموستبلو وتَ
       ه ال  غيـر أنّـ   ,  سـيرةً   شـيءٍ  فأقام المغيرةُ عامالً على الكوفة وهو أحـسن

 يدع شتم علي  والدعاءَ , فيه  والوقوع   فـإذا سـمع ذلـك     ,  لـه   لعثمان واإلستغفار
جرحقال بن عدي  :اُهللا ولَبل إي اكم ذَمع١(ن(.  

 سمعتُ:  قالعن الزهري بـن جنـابٍ   سـعيد  وانـة  ث عـن أبـي عنف   يحـد
 سـمعتُ : قـال ,  جنـدع بـن عمـرو بـن مـازن        أبـا جنيـدةَ    سمعتُ: قال, المازني
ـ   علـي  ن كذب م":  يقول m اهللا   رسولَ داً متعم    أ مقعـده النـار   فليتبـو" ,

 فلمـا نـزل غـدير   , ة الـوداع ا صُمتا ـ يقول وقد انصرف من حجـ  وسمعته ـ وإلّ 
قام في الناس خطيباً    خم    كنتُمن":  وقـال   وأخذ بيد علي  وليـ ه فهذا ولي ه ,

  " من عاداهن وااله وعاِد ماللهم واِل
 ال تُ :  للزهري فقلتُ:  اهللا قال عبيدث بهذا بالشام  حد , مـلءَ  وأنت تسمع  

أذنيك فقال.  علي  سب : واهللا إن      عندي من فـضائل علـي    بهـا  ثتُ مـا لـو تحـد 
                                                           

دار , والكامل فـي التـاريخ البـن األثيـر الجـزري      . ٢٠٠بيروت ص , دار الجيل , حياة عائشة  )١(
 .٣/٣٢٦الكتب العلمية بيروت 
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  .)١(لتُِتلقُ
ا  النبـي إلّـ    وواهللا ال يسبs ,   ي النب  فقد سب  × اً علي ن سب مهذا و 

  .ة مواضع عد في بكفر معاويةَ التصريحs عنه ولذلك صح, كافر
:  فقـال  m  عنـد النبـي    كنـتُ : عن عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص قـال           ف

"يطلع    عليكم من هذا الفج  ر وكنتُ تركـتُ    "تيلَّ يموت على غير مِ    لٌج 
 فَطلـع ,  أن يجـيء    البـول مخافـةَ    فكنـتُ كحـابس   , أبي قـد وضـع لـه وضـوءٌ        

  .)٢("هو هذا": m  فقال النبي,معاويةُ
  . أهل النار معاوية إمام على أنوحديث الفئة الباغية كذلك يدلُّ

بن الجعد ـ وهـو شـيخُ   ولهذا كان علي   قْـ  البخـاري ـ يسم معاويـة   بـأن 
: ري قـال  بـراهيم بـن هـانئ النيـسابو        إسحاق بن إ    فعن .مات على غير اإلسالم   

مـات واهللا  :  بن الجعد يقـول  علي سمعتُ: وقال له دلّويه)٣( أبا عبد اهللا سمعتُ

                                                           

أخرجـه  : ابـن األثيـر   قـال   ١/٥٧٢دار الكتب العلمية بيروت     , أسد الغابة في معرفة الصحابة     )١(
وهذا الحـديث لـم أجـده فـي         . الترمذي وأبا داود والنسائي في سننهم     : يعني: أقول. الثالثة

وال يستبعد أن آلـة الوهابيـة قامـت بحذفـه مـن هـذا             , سنن أبي داود الموجود بأيدينا اليوم     
الكتاب كعـادتهم فـي تحريـف كتـبهم وقـصّ مـا ال يخـدم مـصالحهم مـن الـسنة النبويـة                      

 بسبب الخوف مـن     ×ثم انظر كيف صارت تخفي األمة فضائلَ أمير المؤمنين          . يفةالشر
فالحمـد هللا  , مع هذا وصلنا ما وصلنا من فـضائله التـي ال تعـد وال تُحـصى              , سيف األمويين 

 .رب العالمين
 .إسناده صحيح: قلتُ. ٥/١٣٤دار الفكر , أنساب األشراف للبالذري )٢(
 .أحمد بن حنبل: أي )٣(



 ٦١ ........................................................................املقدمة

  .)١( على غير اإلسالممعاويةُ
 مـون أن  ة يزع  بنـي أميـ    إن:  لـسفينة  قلـتُ : عن سـعيد بـن جهمـان قـال        

         .)٢( الملوكن شرِم بل هم ملوك,  بنو الزرقاءواكذب: قال, الخالفة فيهم
 مـن   يـذكر فـضيلةً   تـرى أن كـلّ مـن        , ج هذا المرسـوم أيـضاً     ومن نتائ 

يرمــى بــالرفض والزندقــة فإنّــه ,  صــحيح بــسنٍد×فــضائل أميــر المــؤمنين 
 أو أن,  الحديث الـذي ذكـره جـاء بـه مـن كيـسه الخـاص            وكأن, !والضالل

من المسلمين   لم يكن واحداً   ×اًعلي  , الصحابة على موازين القـوم  أو أحد  .
لفاء على األقل الخأو رابع.  

  كنـتُ حيـثُ ,  وأنا في وطني الجزائـر ويحضرني هنا ما حدث لي يوماً    
  فأردتُ  طويلةً وكانت الطريق ,  إلى مدينة بجاية   وأصدقائي ذاهبين في رحلةٍ   

                                                           

إسناده حسن فإن إسـحاق     : قلتُ. ٢/١٥٤المكتب اإلسالمي   , ائل اإلمام أحمد بن حنبل    مس )١(
ودلويه هو زياد بن أيوب الطوسي      , وأحمد بن حنبل ال يسأل عن مثله      , بن إبراهيم صدوق  

وأمـا علـي بـن الجعـد       , وثّقه البيهقي والنسائي والدارقطني وابن حجر العسقالني والـذهبي        
, له البخاري في صحيحه فقـد جـاز القنطـرة كمـا قـال الـذهبي               ومن روى   , فشيخ البخاري 

ومع هذا فقد وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الـرازي وابـن حجـر العـسقالني ويحيـى بـن                  
 .معين والذهبي

هــذا حــديث : قــال الترمــذي] ٢٢٢٦ [٥٠٣مكتبــة المعــارف الريــاض ص, ســنن الترمــذي )٢(
 قـال  ٣/٧٠٧عاني التيسير لألمير الـصنعاني  والتحبير إليضاح م  . صحيح: وقال األلباني , حسن

 ـ وهو صـحابي ـ يـشهد علـى أن      sفهذا سفينة مولى رسول اهللا : قلتُ. صحيح: المصنف
, بـل ويـصفهم بـأنهم شـر الملـوك         . ويشهد عليهم بالكذب  , بني أمية كانوا ملوكاً ال خلفاء     

 .وقد صدق
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 التـي ثبتـت   × ببعض فـضائل أميـر المـؤمنين     حدثهم الفرصة وأُ  أن أستغلَّ 
   وحـديثَ ,  الثقلـين  ثَ لهـم حـدي    فـذكرتُ ,  صـحيحةٍ  في كتب القوم بأسانيد 

 القـوم   وإذا بـي أرى وجـوه     ,  مع القرآن والقـرآن معـه      × اً علي وأن, الغدير
واشمأزّت رتْتغي  ,  ا فـضائلَ  نراك ال تـذكر إلّـ     : همفقال لي أحد  فـأين  ,  علـي

   وعثمان؟ وعمر أبي بكٍرفضائلُ
  ! التشيع منك رائحةَي أشمإنّ: وقال آخر

 ولم أذكـر مثالـب الثالثـة        ,× ائل علي  فض أنا ذكرتُ : ل لألو  فقلتُ
لك اإلشكالُ  ليحق  علي  .ثم    أليس علي × أحد    الخلفـاء؟   الصحابة ورابـع  .

  عي حبـ       فكيف تدمـن سـماع     وتـشمئزُّ , × اًك للصحابة وأنـت تـبغض علي 
  ؟فضائله

  ! ذلك إلكثارك من ذكر فضائلهما قلتُإنّ,  أبغضهلستُ: فأجابني
 مـن ذكـر فـضائله التـي ثبتـت علـى              إن أكثـرتُ   وأين الضير :  له فقلتُ

ة  مـن سـماع الـسنّ      فكيف تشمئزّ , ةٌ سنّ s  النبي  وقولُ .؟sلسان رسول اهللا    
ي؟ها السنّأي  

  ع في كالمك هذا؟ما تقصد من التشي:  للثانيوقلتُ
  !باع أهل بيته كما تفعل الشيعة واتّ عليحب: قال

  . على نفسك بالنفاقكمتَ وح, علي باإليمانكمتَإذاً فقد ح: فقلتُ
    وكيف ذلك؟: قال

ه بغـضَ  موأن,  مـؤمن  علـي حـب  م في صحيحه أن  قد روى مسلم  : قلتُ
ومادام أنّـ  , منافق   ـ  ك ال تحـبـه       اً عليم اهللا وجهوال تتّ كـر فقـد  ,  أهـل بيتـه    بـع



 ٦٣ ........................................................................املقدمة

 بـل أصـلٌ   ,  واجـب  ×  علـي   حـب  علـى أن  . فـسك بالنفـاق    على ن  حكمتَ
بدلي, ديني الرجل إذا صلّ   ل أن     عـزّ ولقـي اهللاَ ,  الحـرام   البيـتَ  ى وصـام وحـج  
  . ألهل البيت دخل النار وهو مبغضٌوجلّ

   . الحوارر موضوعيك من هذا وغَدع: فقال لي
 كـي   ها ذكر لم أحب ,  في هذا المضمار    كثيرةٌ ولي مع القوم حكاياتٌ   

  .ال يطول بنا المقام
 ر المدائنأخبا" في ذكر أبو هالل العسكري "عمـر بـن عبـد العزيـز     أن 

 ترك لعنفقال عمـر . ةَأَسقطتَ السنّ:  بن حيوةقال له رجاُء,  على المنابر علي :
  .)١(ة بالسنّ جاهالًأراك أنتَ

, هماان وابـن خزيمـة فـي صـحيحي     حبـ  روى عنـه ابـن  ورجاُء بن حيوة 
 ووثّ . شاهين في الثقات   وذكره ابن  الجيلي وابـن     وأحمد بن صالح   قه النسائي 

  !سعد وابن حجر العسقالني
  وقد ثبت نفاق  ـ  , ×  مبغض عليفكيـف بم ن سـبه    هوكـان يـرى سـب 

  . فاق المسلمين باتّه كفروسبs , سب لرسول اهللا هوسب, !سنّةً
   فانظر كيف يروي النواصب رسول اهللا       عم ن يرى سبs ّفـال  . !ة سن

ة إلّحول وال قوالعظيما باهللا العلي .  
قال الدكتور أكـرم ضـياء العمـري ـ فـي معـرض كالمـه عـن معركـة          

 واآلخـر  هما ثقـةٌ أحـد , ن بني تميموالراويان ِم, ن تميم ِمةَوبنو ضب:الجمل ـ  

                                                           

 .٤/٣٦٧إكمال تهذيب الكمال لعالء الدين مغلطاي  )١(
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صدوق١( ناصبي(.  
ثم تُـسميها سـنّةَ     , فال أدري كيف تأخذ هذه األمةُ السنّةَ من النواصب        

  !sرسول اهللا 
ي من مراسيم معاويةا المرسوم الثانوأم:  

  ". بيته شهادةً من شيعة علي وأهِلجيزوا ألحٍدا يألّ" ـ ٢
 هم وكـلِّ   أهل البيـت وخواصِّـ      أحاديثِ رجه: ومن نتائج هذا المرسوم   

ن اتُّ م ورشـيد   , واألصـبغ بـن نباتـة      ,كالحارث األعـور  , هم ومواالتهم هم بحب 
  تـضعيف  بـل تـم    ... وعمرو بن الحمـق الخزاعـي      , وحجر بن عدي   ,الهجري
 بينمـا تـم   ,  وصـالح شـقران    ,كمـدالج الـسلمي   , ين لهذا الغرض  بدريصحابٍة  

ا ثالثـة    إلّـ  s  النبـي   وأبـي هريـرة الـذي لـم يلـق           في أحاديث عائـشةَ    النفخُ
  !أعوام

     ومن ذلك الوقت بدأ تـضعيف  ا لكـونهم   إلّـ , ال لـشيءٍ  , اة الـشيعة   الـرو
م طيعين للنبي s    ففعلـوا ذلـك   , باعه واتّ ×  عليٍ  الذي أمرهم بلزوم حب, 

 صـار الثقـةُ  , هفي الوقت ذاِت,  عند أهل الحديثهم ال يسوى شيئاً  فصار حديثُ 
  .ه له وألهل بيته وأظهر بغضَ× اً من عادى عليعندهم كلَّ

                                                           

كيف يكون الناصبي صـدوقاً وهـو       : أقول. ٤٥٧مكتبة العبيكان ص  , ر الخالفة الراشدة  عص )١(
وإذا كـان المنـافق   , !!!ومـبغض علـي سـالم اهللا عليـه منـافق      , ×مبغضٌ ألمير المـؤمنين     

كان الشيعي الذي يحـب عليـاً سـالم اهللا عليـه ثقـةً بطريـق                ,  صدوقا ×الذي يبغض علياً    
, فجعلـوا عاليهـا سـافلها     ,  مـوازين الجـرح والتعـديل      فليت شعري كيف قلـب القـوم      . أولى

  . حتى صار علم الجرح والتعديل نفسه يحتاج إلى جرٍح وتعديل, وسافلها عاليها
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 في صـحيحه     يروي   فهذا البخاري   ان الخـارجي   بـن حطّـ    عـن عمـران ,
كمـا  , ولعن اُهللا قاتليه ومبغضيه,  سالم اهللا عليه  الذي مدح قاتلَ أمير المؤمنين    

 اًوال يـبغض عليـ  , × اًبغضه علي لن حريز بن عثمان الذي كان معلناً    روى ع 
  .ا منافق إلّصلوات اهللا عليه
 وحـب , × ه ومواالتـه لعلـي     ألجـل حبـ     الـشيعي   روايـةُ  ردوكيف تُـ  

علي× قَ وشرطُ,  إيمان   فـي   ألصلُوا,  مؤمناً  الراوي عدالً  بول الرواية كون 
المؤمن الصدقالكذب وعدم .  

ى  مـن يتـولّ  وقد غلب على كـلّ   ,  من الناس   فرقةٌ الشيعةُ: قال السخاوي 
اًعلي E َفإذا قيل , اً لهم خاصّ  ى صار اسماً   حتّ , بيته  وأهل :من الـشيعة    فالن 

  .)١(ه منهمعرف أنّ
 فهذا السخاوي  يعترف أن هو من يتولّ الشيعي البيت وأهلَاًى علي ^ ,

مـن  ":  بمواالة أمير المـؤمنين سـالم اهللا عليـه حـين قـال             s د أمرنا النبي  وق
وهو , " بعدي  مؤمنٍ  كلّ  ولي علي": وقال أيضاً , " مواله  مواله فعلي  كنتُ

نفس   ث  كمـا جـاء فـي حـدي        ,^ باع أهل البيت   بوجوب اتّ  ةَه الذي أمر األم
هـل   وأ يكون من شيعة علـي     أن    مسلمٍ كلّفكان ينبغي على    , الثقلين المتواتر 

  . ا فال يكون مسلماًوإلّ,  سالم اهللا عليهمالبيت
 وال يـبغضُ  ,  ألميـر المـؤمنين    وهو مبغضٌ ,  الناصبي قبل روايةُ وكيف تُ 

ا منافق إلّ× اًعلي .ن كاذبون المنافقيوقد شهد اهللا تعالى أن.  
                                                           

دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )١(
 .١/٤٢٠البشائر اإلسالمية 
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   .)١(} المنافقين لكاذبون إنشهد يواُهللا{: قال تعالى
فـصاروا  ,  والمعـايير   إلى القوم كيف قلبـوا المـوازين       رحمك اهللاُ فانظر  

اب المنافق الكذّقبلون روايةَي ,المؤمن العدلون روايةَويرد .  
 انقال ابن حب :الشيخين كان يبغضُ, بن سليمان الضبعيجعفر , ثنا  حـد

 ثنـا جريـر بـن يزيـد بـن      : ثنا إسحاق بن أبي كامل قال:الحسن بن سفيان قال 
: فقلت له , بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي      : ن بين يدي أبيه قال    هارو

.  الـبغض مـا شـئت       ولكـن  , فـال  ا السب أم: قال,  وعمر  أبا بكرٍ  ك تسب بلغنا أنّ 
  . الحمار مثلُوإذا هو رافضي: قال

تقنـين فـي    ن الثقـات الم   وكـان جعفـر بـن سـليمان ِمـ         : وقال أبـو حـاتم    
   .)٢( إلى أهل البيتينتحل الميلَه كان غير أنّ, الروايات

 عــد ي^ إلــى أهــل البيــت وهــل الميــلُ: فنقــول ألبــي حــاتم الــرازي
  منافقـاً  فاسـقاً ه صار كافراًأنّ صاحبه خرج عن ربقة اإلسالم؟ و؟ أم أن جريمةً

  ؟ضالّاً مبتدعاً
 حيث قال   ,ة أهل البيت   تعالى بمود  ذلك وقد أمرنا اهللاُ   كوكيف يكون   

ـ {: s يعلى لسان النب   ـ  ل ال أسـألكم عليـه أجـراً       قُ  فـي   ةَا المـود   إلّ
  .)٣(}ربىالقُ

  كما أمرنا النبي s   بيـت كمـا فـي حـديث        ك بأهـل ال    بوجوب التمـس
                                                           

 .١المنافقون  )١(
 .٦/١٤٠الطبعة األولى , بن حبانالثقات ال )٢(
 .٢٣الشورى  )٣(
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حة بوجــوب صروغيــره مــن األحاديــث المــ, وفــي حــديث ســفينة, الثقلــين
أم أن المبتدع ,  مبتدعاsً اهللا  فهل صار رسولُ.تهم ومواالتهمباعهم ومحب اتّ

هــو اُهللالاألو  ــا بمــود ــذي أمرن ــاتلهم اُهللا, تهم؟ ـ حاشــاه ـ      تعــالى ال  أنّــى ق
  .يؤفكون

 وقد صح أن   عليٍ   محب  × مؤمن , مبغضه منافق   وأن  .   فإذا ثبـت أن 
    فوجـب  ,  علـى إيمانـه     ألمير المؤمنين فهذا دليـلٌ     اًجعفر بن سليمان كان محب

  ألبـي بكـرٍ   أو بغـضه هن حبـ  النظر ع  بغضّ, ه وأخذ الرواية عنه   بالتالي تصديقُ 
  .وعمر

ثم   انظر كيف أن   النبـي  s  سـم   ى محـب  وهـؤالء  , مؤمنـاً  ×  علـي
سمحماراًوه !  

فوجــب ,  جعفـر بــن سـليمان  قــد ثبـت إيمــان : ان فنقـول ا البـن حبــ أمـ 
همـا   حب ذلـك أن  .  وعمـر أو ال    ه ألبي بكـرٍ    النظر عن حب   تصديق روايته بغضّ  

 وبغـضُهما ال يـؤثّر فـي إيمـان     .ن أركان اإلسالم ليس من أصول الدين وال م     
  .ال من قريٍب وال من بعيد, المؤمن

روايةُ كيف تُرفضُثم م أبا بكٍرن يسب  وعمر ـ وسب ج مـن  خِرهما ال ي
ه ألميـر المـؤمنين سـالم اهللا    ه بـسب  ورسـولَ  اَهللا سب مناإلسالم ـ وتُقبل روايةُ 

 عليه؟ ومعلوم  بالضرورة أن  سب      اهللا ورسـوله كفـر .       معاويـة  وقـد ثبـت سـب
اص ومعاوية بن حديج والمغيرة     ومروان وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقّ       

ار ويطعنون في    الكفّ  فانظر كيف يقبلون روايةَ    .×ألمير المؤمنين   بن شعبة   
رواية من شهد لهم النبي sباإليمان .  
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وفي نفس  , نفاقبالر   وعم  أبي بكرٍ  هم يرمون مبغضَ  ن تناقضاتهم أنّ  وِم
  . الوقت نجدهم يروون عن أمثال جعفر بن سليمان

   ذلك؟ماسبب: فإن قلتَ
 إقـصاء روايـة هـؤالء      ه لـو تـم     في أنّـ   السبب هو ما ذكره الذهبي    : قلتُ

 وفي ذلك ضرب  , ن رواياتهم الكثير الكثير   سيذهب مِ ه  الشيعة والروافض فإنّ  
  .ةللسنّ

 فــي فــصار الطعــن, ين والمعــاييرفيــا ســبحان اهللا كيــف قُلبــت المــواز
 !قينسايروى الحديثُ عن المنافقين والف    بينما  , الراوي بسبب إيمانه وعدالته   

ة إلّفال حول وال قوالعظيما باهللا العلي .  
 الحديث في هذه المسألة    ط أهلُ وحينما تور  ,   ـ  اختلقـوا قواعـدةً رجالي 

. ة ال رجاليـ   ةٌ سياسي دوهي في الحقيقة قواع   , همهم وتحفظ مصالح  تخدم دينَ 
 ون روايةَ فأخذوا يرد الشيعي   اً لكونه شيعي ,هذا . !ه يدعو إلى بدعتهة أنّوبحج

  .رافهم بصدقه ووثاقتهتمع اع
 كان فـي   روايٍة كلّ تضعيف أيضاً للشيعيحق, وإذا كان األمر كذلك  

خاصّ,  وعمر ألبي بكٍرسندها محبهتَ بدعة إن كان في روايته ما يخدم.  
 كون  فرضُإذ.  فيها تناقضاً وتعارضاًألن, وهذه القاعدة ال يقبلها عاقل    

 أو أن يـدعو إلـى   ,ة أن يزيـد فـي الحـديث      احتماليـ  بطـلُ  ي  عـدالً  الراوي ثقةً 
 أو بـال زيـادةٍ  ,  كمـا سـمعه   يلزم منه أن يروي الحـديثَ       كونه ثقةً  ألن, بدعته

 رواية الـراوي إذا  قول بوجوب رد القاعدة التي تلم بطالنن هنا ع وِم. نقصان
  . صدوقاً أولو كان ثقةًى حتّ, كان يدعو إلى بدعته
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ا ذهبـوا    ممـ  ها لكان أفـضلَ   هم كلَّ وا رواياتِ  ورد فوا الشيعةَ هم ضع ولو أنّ 
ة التــي تفــوح منهــا رائحتــا الــسياسة  د بهــذه القواعــد الرجاليــليــه مــن التعبــإ

  .والنصب
  فـي فـضل العتـرة       فون أحاديـثَ  مـصنّ قـون وال   المحقّ والعجيب أن يرد 

   في سندها  الطاهرة بسبب وجود شيعي  ,  ـ  ون الحـديثَ  علِّـ ثـم يبحج  هـذا   ة أن 
الشيعيهد بدعتَ المؤمن يروي ما يؤي!  

ف ابـن أبـي شـيبة ـ     ق مـصنّ  بـن ناصـر الـشثري ـ وهـو محقّـ       سعدفهذا
ضعحديثَ ف     الغدير وهو قول النبـي  s" : علـي عـدي  ب مـؤمنٍ  كـلّ  ولـي" ,

معلولٌ:  ذلك بقوله  الًعلِّم ,جعفر   بن سليمان صدوق  ,  فال , هد بدعتَ روى ما يؤي
  .)١(هقبل روايتُتُ

  علـى أقـلّ    ن الحـديثَ  حسق أن ي  كان على المحقّ  , ه صدوق وما دام أنّ  
ه  إذا جمعنـا طرقَـ     ةًخاصّـ ,  علـى حـسب قواعـدهم      ا فهـو صـحيح    وإلّـ , تقدير

هوشواهد ,أو صحيحاً لذاته, ه لغير صحيحاًفيصير.  
 وعنـد   ه؟ روايتُـ  ى تُرد  بن سليمان حتّ    هذه التي رواها جعفر    أي بدعةٍ  و
 القوم أن ـ     الوليأين البدعـة فـي هـذا الحـديث         فـ .  والنـصرة  ةَ هنا تعني المحب

   الذي يأمرنا فيه النبي s بحب  ونصرته ×  علي   ؟ وهو نفس    ح ه الـذي صـر
بأنمحب علي  ×مؤمن كما جاء في صحيح مسلم, ه منافق مبغضَ وأن.  

قـال تعـالى    . ^ الكريم بوجوب مودة أهل البيت       ح القرآن صروقد  
  نا األكرم   على لسان نبيs :}ُـ كم عليه أجراًل ال أسألُ  ق  فـي  ةَا المـود  إلّ

                                                           

 .١٨/٧٦مصنف ابن أبي شيبة  )١(
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  .)١(}ربىالقُ
  ةُومتى كانت محب ه تُ  ونصرتُ ×  علي؟ وقد قـال      بدعةً عدs :"  مـن

أحبفقاً علي نيد أحب ,٢(" فقد أبغضنياًومن أبغض علي(.  
ةُفهل محبالنبي  sً؟ كذلك صارت بدعة!  

  ةُومتى كانت محب ه تُ  ونصرتُ ×  علي؟ وقد قال     بدعةً عدs :" اللهم
  .)٣("ن خذلهل م واخذُر من نصرهوانصُ, ن عاداه من وااله وعاِد مواِل

  علَومن هنا ي هؤالء الناصبة يعترفون ف    م أن   ي قرارة أنفـسهم بـأن الـولي  
 , الـصحيح  وا هـذا الحـديثَ    ولوال ذاك ما رد   , في هذا الحديث تعني الخالفة    

 بدعوى أن    وهؤالء هـم المـصداق البـارز لقولـه         . هد بدعتَ  الراوي روى ما يؤي
  .)٤(}اًولُ وعلماًهم ظُحدوا بها واستيقنتها أنفسوج{: تعالى

  فـضائلَ   هؤالء أن يوصـلوا إلينـا      ل أمثا كيف ننتظر من  : وبعد هذا نقول  
 ذلك  ومخالفةُ, ةً سنّ عدل ي  في القرن األو   وقد كان سب العترة   , العترة الطاهرة 

  ؟ بدعةًعدتُ
 ما  بعد كلّ^ أهل البيت ائلُ فض إلينا أن تصلها ـ واهللا ـ لمعجزةٌ  وإنّ

وقتـالهم  ,طمس وجـودهم  محاولة   من    السلطةُ عملته ,  هم علـى المنـابر     وسـب ,

                                                           

 .٢٣الشورى  )١(
ووافقـه  , صـحيح علـى شـرط الـشيخين       :  قـال الحـاكم    ٣/١٤١المستدرك على الصحيحين     )٢(

 .الذهبي
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٨مسند أحمد  )٣(
 .١٤النمل  )٤(
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, وإبعاد النـاس عـنهم وعـن ديـنهم        , يهموقتل أتباعهم ومحب  , ومحو فضائلهم 
   .s المصطفى ديِن

ه كان يالم في تقريبه لعبـد       روينا عن أحمد بن حنبل أنّ     : قال السخاوي 
ن أهل بيـت     مِ  رجلٌ أحب قوماً   !سبحان اهللا : الرحمن بن صالح لشيعته فيقول    

النبي m ,ٌ١(وهو ثقة(.  
ــف أ ــانظر كي ــ   نّف ــسبب حب ــل ب ــة الرج ــي رواي ــون ف ــم يطعن ــل ه ه أله

  . العظيما باهللا العلية إلّفال حول وال قو, مع اعترافهم بكونه ثقةً, ^البيت
ا المرسوم الثالثوأم:  

 , واليتـه يه وأهِلحبن شيعة عثمان ومأن انظروا من ِقبلَكم ِم" ـ  ٣
 ,مم وأكرمـوه  بوههم وقر دنوا مجالس ه فأَ ه ومناقب والذين يروون فضائلَ  

 أبيـه  ه واسـم  واسـم  , مـنهم  يـروي كـلُّ رجـلٍ      مـا    واكتبوا لي بكلّ  
  ".هوعشيرتَ

كـي  ,  فـي عثمـان ومناقبـه      حاديثَى أكثروا من وضع أ    ففعلوا ذلك حتّ  
هم وهـم  ت تجـارتُ خـسأَ , هم بدنياهمفباعوا دينَ , يحظوا بمال معاوية ومناصبه   

  .فيها خاسرون
 في جعل أحاديـث لعثمـان مـا     ةُألمويذلك الوقت بدأت األقالم ا    ومنذ  

 وأن, قتل مظلومـاً  ه سـي  وأنّـ , ة بالجنّـ  ربـشّ ه م منهـا أنّـ   ,  بها مـن سـلطان     أنزل اهللاُ 
                                                           

دار , رف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي   ِاستجالب ارتقاء الغُ   )١(
إسـناده صـحيح إلـى اإلمـام        :  قال خالد بن أحمد الـصمي بـابطين        ٢/٥٧٥البشائر اإلسالمية   

 .أحمد
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  .الخ...وأنّه ختم القرآن في ركعة , المالئكة تستحي منه
ا المرسوم الرابعوأم:  

 وفي كلّ,  مصٍرر وفشا في كلّ الحديث في عثمان قد كثُإن" ـ  ٤
 إلى الروايـة فـي      فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس     , ية وناح وجٍه

   وال تتركوا حديثاً  , )١(لينفضل الصحابة والخلفاء األو  مـن    يرويه أحد 
 فـإن ,  له في الـصحابة    ا وتأتوني بمناقضٍ   إلّ المسلمين في أبي ترابٍ   

 هذا أحب إلي  وأدحضُ,  لعيني  وأقر ه وشيعتِ ة أبي ترابٍ   لحج , وأشـد 
  ".ه وفضِل عثمانم من مناقِبعليه

  البالط يكذبون على رسول      الحديث وعلماءُ  فأخذ الخطباء وأصحاب 
فقـد  ,  منهم لمعاويـة إرضاًء,  في فضل الثالثة  وينسبون إليه أحاديثَ   ,sاهللا  

هم  ديـنُ فـذهب .  وذهبـاً ا مـاالً ى صـاروا ال يرونهـا إلّـ      هم حتّـ   الدنيا قلوب  أعمت
 شياطين في جثمان إنس    صاروا ف ,هم إلى الباطل  ومالت قلوب  ,  مأعاذنا اهللا منه 

  . على الكذب وشهادة الزورومن دينهم القائِم
منهـا  ,  وعمـر وعثمـان    قاموا بوضع أحاديـث فـي فـضل أبـي بكـرٍ           كما  

ي كمنزلــة الــسمع  وعمــر منّــ أبــا بكــٍروأن. ةرة بالجنّــحــديث العــشرة المبــشّ
 ني وأنا من عثمـان وعثمـان  لساق على  ينط  وزيري وعمر   أبا بكرٍ   وأن .والبصر

 وعمـر   أبـا بكـرٍ  وأن. ي بمنزلة هـارون مـن موسـى    وعمر منّ   أبا بكرٍ   وأن .يمنّ
أهل السماوات واألرض   خير  .ي وأنا من عمر    عمر منّ  وأن, بعدي مـع     والحق 

 خيـر هـذه   وأن. ه علـى لـسان عمـر وقلِبـ     اهللا جعل الحق  وأن. عمر حيث كان  
                                                           

 .يقصد أبا بكر وعمر وعثمان )١(
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وعمرٍرها أبو بكاألمة بعد نبي  .أبا بكٍروأن دا كهول أهل الجنّة  وعمر سي . .!  
  ال كهـولَ   ة شـباب   أهـل الجنّـ     كـلّ   أن ذلـك وقـد صـح     وكيف يكون   

  فيها؟؟
بلى هم وال تُ  فنى شباب ال ي , حلٌ كُ )١(ردم ردة ج  الجنّ أهلُ": sقال  

٢("همثياب(.  
   وخالل هذه الفترة تم الكـذّابون  من األحاديث التي نـسبها        كثيرٍ  وضع 

  . وبهتانا زوراsًإلى رسول اهللا 
  كبيرةٍ  من رؤوسٍ  دره صَ  وضع الحديث واختالقَ   ما دام أن  , وال عجب 

  عدهم؟ن جاء بفماذا ننتظر مم, من الصحابة
 جاء بها مـن كيـسه        أحاديثَ sفهذا أبو هريرة ينسب إلى رسول اهللا        

  . من اهللا وال من رسولهفلم يستِح, الخاصّ
 عـن أبـي هريـرة       , عن أبي صـالح     صحيحٍ  حنبل بسندٍ  أخرج أحمد بن  

: تقـول , " أفـضل الـصدقة مـا تـرك غنـى       إنm :" اهللا   قال رسولُ : قال
وإال طلِّقني , أطِعمني, امرأتُك , عنـي ا فبِ وإلّ, أطِعمني: كويقول خادم ,

  قالـه رسـولُ    هذا شـيءٌ  , يا أبا هريرة  : قالوا. لُني؟ِكن تَ إلى م : ويقول ولدك 
  .)٣(ن كيسيبل هذا ِم:  قال هذا من كيسك؟أم, اهللا

,  فـضائل العتـرة الطـاهرة    فـي   علـى كتابـة مـا صـح        وألجل هذا عزمتُ  
                                                           

 .من ال لحية له: واألمرد, من ال شَعر له على جسده: األجرد )١(
 . وحسنه األلباني٢/٣١٣صحيح سنن الترمذي  )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٧/٢٣٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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الـذين  , رهم تطهيـراً  وطهـ  عنهم الرجس أهل البيت الذين أذهب اهللاُ   ومناقِب
ي طعمون الطعام  ال يرجـون مـن ذلـك جـزاءً        ,  وأسيراً  ويتيماً ه مسكيناً  على حب 

وفـي اآلخـرة    ,  بـصيراً  ن يكون في هذه الدنيا سميعاً      مم ا اهللاُ جعلن, كوراًوال شُ 
,  وســروراً هنالــك نظــرةًلقّانــا اُهللا, هــا كــافوران يــشرب كأســاً كــان مزاجممــ
  .ريرا وح سندساً البسين ثياباًةَنا الجنّدخلَوأَ
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   يف تأليف هذا الكتابالصعوبات اليت واجهتين

ــ: البحــث خــالل كتــابتي لهــذا  القيتُــه شــيٍءأصــعبســتخراج  اةُكيفي
  .األحاديث الصحيحة من المسانيد والمعاجم

 ذلك أن          ه علـى أسـماء الـصحابة الـراوين          المـسند هـو مـا رتّبـه صـاحب
  .. . ومسند عبد اهللا بن مسعود ,  أبي هريرة ومسند جابرفتجد مسند. للحديث

 ومـسند أبـي يعلـى      , ومـسند أبـي داود الطيالـسي       , أحمـد  مسند: هومثالُ
  . . .ومسند البزّار , موصليال

فهو ما رتّ   ,ا المعجم أم    هبـه صـاحب          ث  علـى أسـماء شـيوخه الـذين حـد
ه فيبـدأ بمـن يبـدأ اسـم       ,  شيوخه علـى ترتيـب المعجـم        أسماءَ رتبوي, عنهم

  . وهكذا . .ه بحرف الباء  من يبدأ اسمثم, بحرف الهمزة
  . المعاجم الثالثة للطبراني: هومثالُ

تعبتــان لمــن أراد أن يــستخرج منهــا مفــي الترتيــب يقتــان وهاتــان الطر
حيث إنّي جمعتُ فيـه     . كما هو الحال معي في هذا الكتاب      ,  واحداً موضوعاً

 ك ترى هذه األحاديث مبعثـرةً أنّ والمتعب في األمر  ,^ أهل البيت    فضائلَ
ها اآلخـر فـي مـسند أبـي     وبعضُ, ها قد تجده في مسند أبي هريرة فبعضُ, ةًمشتّ

  .وهكذا . .طفيل ال
  . ونفس األمر بالنسبة إلى المعاجم

 ـ وفيـه     مسند أحمد كـامالً جاء في ما وهذا ما اضطرني إلى قراءة كلّ
 فـي فـضل أهـل     حـديثٌ واحـد  ى ال يفـوتني حتّـ وذلك داً ـ   جلَّ م عشرثمانيةَ
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قنـي  والحمـد هللا الـذي وفّ  .  عديـدة ي ذلك أشهراًوقد استغرق منّ  . ^البيت  
 ٢٢٠ بروقـد اسـتخرجت منـه مـا يقـا         , على مطالعته ورزقني الصبر   , لقراءته

 المحققـين أحمـد شـاكر      أن  وقـد وجـدتُ    .حديثاً في فـضل العتـرة الطـاهرة       
  وتـسعين بالمئـة مـن أحاديـث هـذا      حا مـا يقـارب خمـسةً    وحمزة الزين صح 

 ه يـرى أن   ة نسبة القول إلى أحمـد بـن حنبـل بأنّـ           د صح وهذا ما يؤي  . الكتاب
بـن حجـر     ا ولهذا فإن ,  به  يجوز للمسلمين العملُ   ةٌحجفهو  مسنده  ا في   م كلَّ

  .  بعد الصحيحين مباشرةالعسقالني جعله في الصحة
" األحاديــث المختــارة" مــا جــاء فـي  كتــاب   كـلّ  قــراءةُلزمنــيوكـذا  

  .داً مجل١٣ّوفيه . للضياء المقدسي
 علي قراءتهـا    ونفس األمر بالنسبة إلى غيرها من الكتب التي كان لزاماً         

وذلك بغرض استيعاب كـلِّ مـا صـح فـي فـضل أهـل               , من أولها إلى آخرها   
  . ^البيت 

بهـا أصـحابها علـى      وهذا بخـالف الـصحيحين وكتـب الـسنن التـي رتّ           
 فإنّ, ةاألبواب الفقهي ك سـتجد  د الـذهاب إلـى كتـاب الفـضائل فإنّـ      ك وبمجر

  .^ التي جاءت في فضائل أهل البيت هنالك األحاديثَ
   .   وتوفيقاته لعبده الفقير إليهنهنَوالحمد هللا على ِم

 إخراج أحاديـث مجمـع الزوائـد والتـي لـم           كما وقد واجهتني مشكلةُ   
فتجده ـ أحياناً ـ يقول في حديث   ,  صريحها بشكٍلذكر فيها المؤلِّف درجتَي

   .انقه يحيى بن معين وابن حب ووثّفه جماعةٌ وقد ضعفي سنده فالن: ما
 أو  أو حـسن صحيح:  بقوله على الحديث صريحاً   حكم الهيثمي  موعد
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انتقاء األحاديث التي جاءت في فـضل الطـاهرين      , ضعيف ب عليهو ما صع
  .صلوات ربي وسالمه عليهم أجمعين

  أذكر هـذا النـوع مـن    ة في علم الحديث كنتُفبحكم القواعد الرجالي 
 رجال  وكان باقي , ذا اختُِلف فيه   الراوي إ  ذلك أن ,  في كتابي هذا   األحاديث

, ق هذا الـراوي    باعتبار من وثّ    صحيحاً يكون الحديثُ ا أن    فإم ,)١(السند ثقاتٍ 
  . بسبب اختالفهم في تجريحه وتعديلهأو يكون حسناً

ي فـإنّ , وآخر ما أذكره في المقام هـو مـسألة تكـرار الحـديث الواحـد             
ا فلـيس مـن عـادتي    وإلّـ . ره سـابقاً ي لم أذكـ  ي أنّ  منّ اً ظنّ ر الحديثَ  أكر أحياناً
الحديثتكرار  .      

                                                           

ــاقي شــروط صــحة الحــديث طبعــا  )١( اللهــم إن كــان المؤلِّــف مــن المحــدثين  , مــع تــوفر ب
فهـذه أمـارة علـى      , كاإلنقطاع أو اإلرسال  , المعروفين ووثق رجال السند ولم يذكر له علّة       

 .صحة الحديث
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م؟^ البيت م أهلُن ه  

 علينا أن   كان لزاماً , ^ بفضائل أهل البيت      الكتاب خاصٌّ  ومادام أن 
  . بما يقرأهم ليكون القارئ الكريم على علٍمن مصاديقَبينُ

 ي الـشعراوي  د متـولّ  قال محم :   اختلـف الـسلف  فـي تحديـد      والخلـف 
  : همفقال بعضُ, اد بأهل البيتالمر

ه وفاطمةُ م علي  والحسن  ـ ,  رضي اهللا عـنهم أجمعـين       والحسينن ومم
, مجاهـد :  مـن التـابعين مـنهم    وجماعـةٌ , أبو سـعيد الخـدري    :ذهب إلى ذلك  

  .)١(هما وغيروقتادةَ
 البيـت   أهـلَ ذهب عـنكم الـرجس   لي اُهللاريدما يإنّ{: قال تعـالى  

وي٢(}طهيراًم تَركُطه(.  
 ما يريـد اهللاُ إنّ: " من أهل بيته لقال تعالى    s  النبي لو كانت نساءُ  : أقول

        ـ ليذهب عنكم الـرجس أهـل بيـوتكم ويركم تطهيـراً  طه" , البيـوت  فيجمـع  ,
 مادام أن  أزواج النبي  s  ّواحدةٍ  كان لكل  ـ .  بيتٌ  منهنا أَ فلم اهللا البيـتَ   فـرد  

بيـت  الم أهـل    آليـة الكريمـة هـ     ب فـي هـذه ا      المخاطَـ  ن أن تبـي , ولم يجمعـه  
  أشـهرٍ  ةَ عليه ستّ   يمرs  الذي كان رسول اهللا      هو البيتُ هذا البيتُ   و, واحدال

م  ليـذهب عـنكُ    ما يريـد اهللاُ   إنّ{ يا أهل البيـت      الصالة: عند الفجر ويقول  
                                                           

 .٧المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي )١(
 .٣٣األحزاب  )٢(
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الرجسأهل البيت وي ركم تطهيراًطه{.  
    رسول اهللا عن أنس بن مالك أن mببيت فاطمةَ كان يمر  I ّة  سـت

 ما يريـد اهللاُ   إنّ{ يا أهل البيـت      الصالةَ: " إذا خرج لصالة الفجر فيقول     أشهٍر
ليأهلَذهب عنكم الرجس البيت وي ١(}ركم تطهيراًطه(.  

ا نزلـت   لمـ :  قـال   أبي سلمةَ   بنِ عن عمر   صحيحٍ  بسندٍ أخرج الترمذي و
  أهـلَ  م الـرجس  كُب عن ذِه لي  اهللاُ ريدما ي إنّ {m  على النبي  )٢(هذه اآليةُ 
 البيت ويفي} ركم تطهيراًطه  وحـسيناً  وحـسناً دعـا فاطمـةَ  ,  سـلمة بيـت أم  

 اللهم هؤالء أهـلُ   " : قال  ثم له بكساءٍ  وعلي خلف ظهره فجلّ    م بكساءٍ لهفجلّ
وأنا معهم  :  سلمة فقالت أم , "طهيراًم تَ رهه وطَ م الرجس ب عنه ذِهفأَ, بيتي

٣(" على خيٍر وأنتَ على مكانِكأنِت":  اهللا؟ قاليا نبي(.  
 سـلمة    ال معنى ألن تـسأل أم      , من أهل بيته   s  النبي لو كانت أزواج  ف

 سلمة من أهل البيـت وهـي        وكيف تكون أم  , أن تدخل معهم تحت الكساء    
  ال تدري؟

: ولقال لهـا  , ها سؤالَ s اهللا   ولو كانت من أهل البيت الستهجن رسولُ      

                                                           

 ٣/١٥٨وصـححه الحـاكم     , إسـناده حـسن   :  قال حمزة أحمـد الـزين      ١١/٢٥٧مسند أحمد    )١(
 .ووافقه الذهبي

وقـد ثبـت ذلـك أيـضاً     , الحظ كيف أن عمر بن أبي سلمة سمى هذا الجزء من اآلية آيـةً              )٢(
 سلمة     عن أم المؤمنين أم I ,         الصالح في المؤمنين والسلف فهل للوهابية أن يناقشوا أم

 أن آية التطهير آيةٌ؟

 .صحيح:  قال األلباني٣/٣٠٦صحيح سنن الترمذي  )٣(
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  الكـساء وأنـتِ    وكيف تطلبـين دخـولَ    .  كهذا؟  بديهي كيف تسألين عن أمرٍ   
  !ن أهل بيتيِم

 sها النبي فلماذا منع , ^هل البيت    ِمن أ  Iولو كانت أم سلمة     
  من دخول الكساء؟

   أضف إلى ذلك أن النبي  s  ولـم  "  بيتـي  اللهم هؤالء أهـلُ   ":  قـال
رين  علـى وجـود أهـل بيـت آخَـ        األخيـر دالٌّ   فـإن . ن أهل بيتي  هؤالء مِ : يقل
ــ ــت  مم ــسوا تح ــساءن لي ــى فإنّ , الك ــارة األول ــالف العب ــلَ بخ ــصر أه ــا تح  ه

  .ن كان تحت الكساء بالفعل بم^البيت
 سلمة   وعن أم I أن  النبي  s  غطّـ   وحـسنٍ  وفاطمـةَ ى علـى علـي  

  قالـت أم   ."إليِك ال إلـى النـار     ,  بيتي هؤالء أهلُ ":  قـال   كساًء ثم  وحسيٍن
  .)١(" على خيروأنِت, ال": الم يا رسول اهللا؟ قوأنا منه: سلمة

  فها قد صر ح النبي s ن أهل بيته   أزواجه لسن مِ    بأن ,  ة فما بال الوهابي
  !ال يفهمون

    ـئل زيـدوقد س          بـن أرقـم إن كانـت أزواج النبـي  s  ن أهـل بيتـه     ِمـ, 
  . كذلك لسن أنهن قاطٍعفأجاب بضرٍس

,  اهللا ال وأيـم  : ه؟ قـال   بيتـه؟ نـساؤ    ن أهلُ م: فقلنا: جاء في صحيح مسلم   
إن     ن الـدهر   ِمـ   المرأة تكون مع الرجل العصر,  ثـم هـا فترجـع إلـى أبيهـا     قُطلّ ي

  .)٢(ه الذين حرموا الصدقة بعدهه وعصبتُصلُ بيته أَأهلُ, وقومها
                                                           

 .للحديث إسناد حسن:  قال حسين سليم أسد١٢/٣١٣مسند أبي يعلى الموصلي  )١(
 ].٢٤٠٨ [١١٣١ص ×باب فضائل اإلمام علي , صحيح مسلم )٢(
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 دع تعالوا نَ  لْقُفَ{: ا نزلت هذه اآلية   لم: اص قال وعن سعد بن أبي وقّ    
:  فقـال   وحـسيناً   وحـسناً   وفاطمةَ اً عليm  اهللا    دعا رسولُ  }...كمنا وأبناءَ أبناَء

   . )١("اللهم هؤالء أهلي"
دة  الـسي   أن ومعلـوم , }كمنا ونـساءَ  ونـساءَ {: فاآلية الكريمـة قالـت    

مـن  فكـان  , هه وبـضعتُ مـا هـي ابنتُـ   إنّ, s ن نـساء النبـي   ليست ِم÷الزهراء  
. هساؤ نـ  ألنهن, ه إلى تلك المباهلة    أزواجs  اهللا    رسولُ  يخرج المفروض أن 

 أزواجه لسن من أنعلى   صريحاً دلَّ ذلك ,  منهن خرج واحدةً ه لم ي  ومادام أنّ 
  ".اللهم هؤالء أهلي": "s ه ذلك قولُويؤيد. أهل بيته

  ولو كانت نساؤ      فضائلَ ه من أهل بيته لذكر مسلم النيسابوري تحـت   هن 
  واحـداً ثاًا حـدي  في هـذا البـاب إلّـ      رِوه لم ي  لكنّ, ^باب فضائل أهل البيت     

ــضائلُ     ــه ف ــذي في ــساء ال ــديث الك ــو ح ــط وه ــيفق ــةَ عل ــسِن وفاطم   والح
  . وليس في الباب فضائلُ لغيرهم.^والحسيِن

  مـن شـعرٍ  لٌحـ ر مرطٌ وعليـه ِمـ   غـداةً m خرج النبي: عن عائشة قالت 
أسود,  فجاء الحسن  لَدخَ فأَ بن عليه,ثم فدخل معه جاء الحسين ,جـاءت   ثم 

م  عنكُ ذهب لي  اهللاُ ما يريد إنّ{:  قال  ثم هدخلَ فأَ  جاء علي   ثم ,هادخلَفأَ فاطمةُ
أهلَالرجس البيت وي ٢(}طهيراًم تَركُطه(.  

 هـو ثـاني أعلـى       sه  وتفـسير ,  لآليـة  s  مـن النبـي    هذا تفسير : قلتُ
في علوم التفسيردرجات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن كما هو معلوم .  

                                                           

 ].٤٤٢٠ [١/١١٢٩صحيح مسلم  )١(
 .١١٣٦ ص×باب فضائل أهل البيت , دار طيبة, صحيح مسلم )٢(
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, s بعـد رسـول اهللا    ثتْحـد هـا أَ   عائـشة اعترفـت بأنّ      أن د صح هذا وق 
  ؟؟طهيراًره تَه وطَ عنه الرجسن أذهب اُهللا مثُفكيف يحِد

     ـ ي أَ إنّ":  عائشة قالت  عن قيس بن أبي حازم أنحبعـد رسـول اهللا      تُثْد 
  .)١( في البقيعتْنَِفدفَ" نوني مع أزواجهدفُاُ, حدثاً

  بدعـةٍ  وكلُّ,  بدعةٌ ثٍة محد وكلُّ, هاحدثاتُ األمور م  شرs :"وقال  
  . )٢(" في النار ضاللٍةوكلُّ, ضاللةٌ

دخلُوكيف يالنار م ؟ تطهيراًره اُهللان طه!  
هـل البيـت    ن أ همـا ِمـ    كونُ والفرضُ, × اً علي هذا وقد حاربت عائشةُ   

 تطهيـرا  رهم اهللاُ الذين طه  ,    ـ طَفـإذا تقاتـل المرون بالـسيوف والرمـاح فعلـى      ه 
 × أمير المـؤمنين      عند جميع المسلمين أن    نوالقدر المتيقَّ . اإلسالم السالم 

  . كذلكفلزم أن ال تكون عائشةُ, ن أهل البيتِم
 المقـال  هذا مختصر  ,         نـا ومـن أراد معرفـة المزيـد فليراجـع كتاب" :  فـعر

  ." تيمية ابِن شُبِهرداأللوية ل

                                                           

ووافقـه  , صـحيح علـى شـرط الـشيخين       :  قـال الحـاكم    ٤/٨٧المستدرك علـى الـصحيحين       )١(
 .الذهبي

 .إسناده صحيح:  قال األلباني١/٣٤٦صحيح سنن النسائي  )٢(
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  تنبيهات

  ـ  يـثَ  القـوم لـم يـرووا أحاد       ما دام أنفـي فـضل بـاقي        صـحيحةً  ةً نبوي 
ـ أعني   ^ةاألئم لـد اإلمـام الحـسين      ةَاألئمسـالم اهللا علـيهم    التـسعةَ ِمـن و

أذكـر  أجمعين ـ فـال بـأس أن أذكـر بعـض فـضائلهم علـى ألـسنة التـابعين و         
  . لهمالعلماءتراجم 

 دةُ وسـي  ,ين المؤمن أمير:  وهم  أهل الكساء  فضائلُ, وما في هذا الكتاب   
باإلضــافة إلـى فـضائل اإلمــام   ,  والحـسين ن الحـسن واإلمامــا, العـالمين نـساء  

سالم اهللا عليهم أجمعينالمهدي .  
وال يـدخل معهـم    ,  البيـت فـي زمـانهم      هـم أهـلُ    الكـساء فألنّ   ا أهـلُ  أم 

همغير .وأم  ن أهـل البيـت    ه ِمـ   فقد تواترت األخبار بأنّـ     × ا اإلمام المهدي. 
وأم ا عدم   ة   ذكري لفضائل بقيلُـ فلخُ ^ة أهل البيـت     أئمكتـب الـصحاح    و  

فـي    مـا صـح   على نفسي اإلقتـصار علـى إخـراج       وقد اشترطتُ . من فضائلهم 
ة سـالم اهللا علـيهم     ة األئمـ  ر فـي بقيـ    وهذا ما لـم يتـوفّ     , ^ أهل البيت    فضل

ولـو عـرف    , ة لهم  على ظلم األم   ما يدلُّ  فإنّ  على شيءٍ   دلّ وهذا إن , أجمعين
الناسن تحت أرجلهمن فوقهم وِم ِمبعوهم ألكلوا واهللاتّهم و مقام.  

 شـباب  د سـي  ن سـيوفهم وهـو     مِ ×  الحسين م اإلمام سلَإذا لم ي  , لكن
 وقـد قتلـوا اإلمـام     . ؟‘  والبـاقر  اد الـسج  انسلم اإلمامـ  فكيف يـ  , ةأهل الجنّ 
سالم اهللا عليه   الحسين الوريد وذبحوه من الوريد إلى   ,  بكربالء  عطشان  ,ه ذنب

النـاكحين  , الالعبـين بـالقردة  , ى مبايعة الفسقة القتلة المجـرمين ه أب الوحيد أنّ 
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ة  فال حول وال قو    ,المعلنين للفسق والفجور  , الشاربين للخمور , ألزواج اآلباء 
والعاقبـة  ,  ينقلبـون   منقلـبٍ  وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي      ,  العظـيم  ا باهللا العلـي   إلّ

  . قينللمتّ
ي فـضائل أهـل    فـ  بـاب : أبـوابٍ  علـى ثمانيـة   باًوب الكتاب م  وقد جعلتُ 

 وبـاب فـي فـضل أميـر     ,دة نـساء العـالمين   في فـضائل سـي   وباب, ^البيت  
ثـم  ,  اإلمـام الحـسن    فـي فـضائل    وباب, يننس الح وباب في فضائل  , المؤمنين

 فـي    بـاب   ثـم  ,اد في فضل اإلمام السج     وباب ,باب في فضائل اإلمام الحسين    
  .ة والسالم التحي عليه وعليهم أفضلُمام المهديفضائل اإل

جميـع أهـل     الفضائل التي جاءت في حق بذكر ـ بحول اهللاـ وسنشرع  
  .^البيت 

ثم  التـي يرضـى اهللاُ    ,  أمير المؤمنين  وزوِج, دة نساء العالمين   فضائل سي 
ن ومـ , ن النـاجين  له يوم القيامة كان ِمـ فعتْن شَم, ويغضب لغضبها , لرضاها

هـا فـي هـذه الـدنيا حـشر معهـا يـوم              ن أحب مـ .  تشفع له كان من الهـالكين      لم
ن  ِمـ  كلـتْ وأَ,  مـع الـشياطين    هـا حـشره اهللاُ     حقَّ صبن أغضبها وغَـ   وم, الدين

  .لحمه وعظامه الوحوشُ والثعابين
ج على    ثمالمـصطفى   , وزوج البتول , فضائل نفس الرسول   نعر وصـي ,

  المـؤمنين وخليفـةِ    ِدسـي ,  الفجـرة الكفـرة    إمام البـررة وقاتـل    , علي المرتضى 
  .نيقاتل الناكثين والقاسطين والمارق, المسلمين
شباب أهـل الجنّـ     ,  فضائل الحسن والحسين   ثم ـ , ة أجمعـين  سيدين م

سالمه  اهللا ما فقد سالم  ,ـ  جعلنـا اهللاُ  , ن حاربهما فقـد حـارب اهللاَ      ومن ينـالُ   مم 
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  .قينوإماما المتّ, حسنيندا المفهما سي, هما يوم الدينشفاعتَ
 ثـماإلمــاِم,  الزاهــدين وقــدوِة,د الــساجدين فــضائل ســياد زيــن  الــسج
  . صلوات ربي وسالمه عليهالعابدين
فضائل طاووس أهل الجنّ    ثم  اإلمـام  ,  المرضي الخليفِة, ةحيي السنّ ة وم
 اً وطغيانـ  لئت ظلماً بعدما م ,  وخيراً  وقسطاً  عدالً الذي سيمأل األرضَ  , المهدي
  .نصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه من أجعلنا اُهللا, وجورا



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ................................ ٨٦

  
  ^تراجم أهل البيت 

  ×ترمجة اإلمام زين العابدين 

 سعد قال ابن  : مأمونـاً   ثقـةً   بن حسينٍ  وكان علي   عاليـاً ,  الحـديث   كثيـر 
  .)١( ورعاًرفيعاً

 تيمية قال ابن  :وأم هم علماً ين وساداتِ ن كبار التابع   بن الحسين فمِ   ا علي 
  .)٢(وديناً

  تـابعي  مـدني :  بـن أبـي طالـب       علي  بن الحسين بنِ   علي: وقال العجلي 
  .)٣( صالحاًجالًروكان , ثقةٌ

 الهاشـمي , د اإلمـام زيـن العابـدين      الـسي :  بن الحسين  علي: قال الذهبي 
   .)٤(وكان معه يوم كائنة كربالء, حدث عن أبيه الحسين, العلوي

  
  
  
  

                                                           

 .٥/١٧٢دار الكتب العلمية بيروت , عدالطبقات الكبرى البن س )١(
 .٤/٤٨الطبعة األولى , منهاج السنة النبوية )٢(
 .٢/١٥٣معرفة الثقات  )٣(
 .١/١٥٤مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء )٤(
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  ×ترمجة اإلمام حممد الباقر 

 بن الحسين بـن    بن علي  د محم  أبو جعفرٍ  ,د اإلمام هو السي : قال الذهبي 
علي, العلوي  ولهم مـسائلُ   . . .هو في الرواية كأبيه وابنه جعفر        . . .  الفاطمي 

  .وفتاٍو
  .وذلك منقطع, وروايته عن الحسن وعائشة في سنن النسائي

 بـين العلـم   ن جمـع  موكان أحد, سنن أبي داودوروايته عن سمرة في   
والعمل والسللخالفة وكان أهالً,د والشرف والثقة والرزانةؤد .  
 ِم,  بالباقرأبو جعفٍروشُِهرالعلم قَرأي, ن ب :شَقَّه فعرهفأصلَه وخِفي  .  

, . . كبيـر الـشأن   ,  لكتـاب اهللا  تاليـاً ,  مجتهـداً   إماماً ولقد كان أبو جعفرٍ   
  .)١( فيه من صفات الكمالع في اهللا لما تجمهحبونُ

    بلغَ: د بن عقيل  وعن عبد اهللا بن محم ي فـي    كـان يـصلّ     أبـا جعفـرٍ    نا أن
  . وخمسين ركعةًاليوم والليلة مئةً

  ه النسائيه في فقهـاء التـابعين بالمدينـة        وقد عدفّـاظ    ,  وغيرواتّفـق الح
  .)٢(على اإلحتجاج بأبي جعفر

  هـي أم   هوأم, باقر العلم : د بن علي  قال لمحم كان ي : ار بكّ زبير بن قال ال 
  :وفيه يقول القرظي. عبد اهللا بنت الحسن بن علي

                                                           

 .٤/٤٠١مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )١(
 .٤/٤٠٣مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
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    لقى     العلم ألهل التُيا باقرى على اَألجبن لبم وخير     
  :وقال فيه مالك بن أَعين

     إذا طلــــب النــــاس علــــم القــــرآ
ــل ــ : وإن قيــ ــت الرســ ــن بنــ      وابــ

  نـــيـــــوم تُهلِّلُ للمدِلِجــــــــــتَح

  ِن كانـــت قـــريشٌ عليـــه ِعيـــاال     
ــواال    ــاً طُــ ــذلك فرعــ ــتَ بــ   ِل ِنلــ
  )١ (االــبـــاً ِجـــِجبالٌ تُورثُ علم  

   جلَأَ: قال أبي :  قال ٍدعن جعفر بن محم سني جد فـي ِحجـره   ي الحسين 
  .)٢(قرئُك السالم يm اهللا رسولُ: وقال لي

وكـان  ,  أصـفر  إزاراً على أبـي جعفـرٍ  رأيتُ: عن عبد اهللا ين يحيى قال 
  .)٣( ركعةً بالمكتوبةمسين خ وليلٍة يوٍمي كلَّيصلّ

كـان أبـو    :  قـال  }لَآياٍت للمتوسمين {:  في قوله   كهيلٍ  بنِ وعن سلمةَ 
  .)٤(م منهجعفٍر

 فـدخل  , هـشام حج الخليفـةُ : عن عبد الرحمن بن عبد اهللا الزهري قال      
: فقـال ,  بن الحسين جالس   د بن علي  ومحم,  مواله الحرم متّكئاً على يد سالمٍ    
    يا أمير المؤمنين هذا محمبه أهلُ : فقال.  بن علي  د فتوننعم:  العراق؟ قالالم .

 النـاس  مـا الـذي يأكـلُ   :  المـؤمنين يقـول لـك أميـر   : ل لـه اذهب إليه فقُـ   : قال
يحشَر الناس على   : ديوم القيامة؟ فقال له محم    ويشربون إلى أن يفصَل بينهم      

                                                           

 .٤/٤٠٣مؤسسة الرسالة , ر أعالم النبالء للذهبيسي )١(
 .٤/٤٠٤مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٤/٤٠٤مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
 .٤/٤٠٥مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٤(
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اهللا : فقـال , ه قـد ظِفـر    فرأى هشام أنّـ   . فجرةٌفيها األنهار م  , )١(مثل قرصِة النقي  
: فقال.  ففعل !ما أشغلَهم عن األكل والشرب يومئذ     : ِاذهب إليه فقل له   , أكبر

علينا مـن المـاء     فيضوا  أَ{: ولم يشغَلوا أن قالوا   , في النار أشغل   هم: قل له 
٢(}ا رزقكم اهللاأو مم(.  

ن خيار أهـل العلـم    ِم,د بن علي محم وكذلك أبو جعفرٍ  : قال ابن تيمية  
  .)٣( العلمرقَه ب ألنّما سمي الباقر إنّ:وقيل, والدين

                                                           

 .يعني الخبزَ الحوارى: النقي: قال ابن األثير )١(
 .٤/٤٠٥مؤسسة الرسالة ,  أعالم النبالء للذهبيسير )٢(
 .٢/١٧٦بيروت , دار الكتب العلمية, منهاج السنة النبوية )٣(
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  ×ترمجة اإلمام جعفر الصادق 

 ريحانـةِ ,  بن الشهيد أبي عبـد اهللا      د بن علي   بن محم  جعفر: قال الذهبي 
النبي m ِالحسيِن بنِ , هه ومحبوبِ  وسبط        بـن    أمير المؤمنين أبـي الحـسن علـي 

واسمه عمرو بن   ,  هاشم لب بنِ  المطّ وهو عبد ,  شيبة  مناف بنِ  أبي طالب عبدِ  
,  أبـو عبـد اهللا القرشـي       , بني هاشمٍ  شيخُ,  الصادق اإلمام, عبد مناف بن قصي   

  .عالم اَألأحد, المدني, العلوي, الهاشمي
الـصحابة  ورأى بعضَ ,  سنة ثمانين  لدو  . أحـسب  ه رأى أنـس مالـك  بـن  ,
  .)٢(ن جملة علماء المدينةوكان ِم . . . )١( بن سعدوسهلَ

 عـن  لـم يـرِو مالـك   : سمعتُ الداروردي يقول: قال مصعب بن عبد اهللا  
  .)٣( بني العباسى ظهر أمر حتّجعفٍر

                                                           

وكُـديراً  , جابر بن عبد اهللا األنصاري وأبا الطفيل عامر بن واثلـة          : ورأى من الصحابة  : أقول )١(
 .الضبي

 .٦/٢٥٥مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
ــذهبي  )٣( ــبالء لل ــول. ٦/٢٥٦مؤســسة الرســالة , ســير أعــالم الن ــة أهــل  : أق ــن مظلومي هــذه م

ــافقين وال يــروون عــن آل   ×البيــت  أن يــروي هــؤالء عــن الخــوارج والنواصــب والمن
فقد روى البخـاري فـي صـحيحه عـن الكفـار والزنادقـة ولـم يـرِو عـن اإلمـام               . sمحمد

حـبهم ألهـل البيـت سـالم اهللا علـيهم       وبعد هذا يدعي هـؤالء     ! حديثاً واحداً  ×الصادق  
  .!!!أجمعين
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  .)١(ن مجالد ِم أوثقفراً جع هذا الشأن على أنةُ أئمأجمع: قال الذهبي
د عـن  ل عـن جعفـر بـن محمـ     أبا زرعة وسِئسمعتُ: قال ابن أبي حاتم 

 إلـى   ال يقرن جعفر  : ؟ قال هما أصح أي,  والعالء عن أبيه   , عن أبيه  وسهيٍل, أبيه
  .هؤالء

  .ل عن مثله ال يسأَجعفر:  يقول أبا حاتٍموسمعتُ
  .)٢( صدوق ثقةٌجعفر: وقال الذهبي

د  إلى جعفـر بـن محمـ       إذا نظرتُ  كنتُ: عمرو بن أبي المقدام قال    عن  
ـ    ه ِمـ   أنّ لمتُعـ :  عنـد الجمـرة يقـول      ه واقفـاً  قـد رأيتُـ   . ينن سـاللة النبيلوني س
لونيس.  

لوني سـ :  د يقـول  بـن محمـ   جعفـر  سمعتُ,عن صالح بن أبي األسود و
  .)٣( بعدي بمثل حديثيكم أحدحدثُه ال يفإنّ, فقدونيقبل أن تَ

عقدة الحافظ  ابن  ,حد   د بن حسين بن حازم    ثنا جعفر بن محم ,ثني حد
  اني أبـو نجـيح     إبراهيم بن محممسـمعتُ , د الر  أبـا   سـمعتُ ,  بـن زيـاد     حـسن 

 مـن جعفـر بـن      أفقـه   أحـداً  مـا رأيـتُ   : ن رأيتَ؟ قال   م ن أفقه م: لحنيفة وسئِ 
دمحم ,ا أَ لمقد الحيرةَ مه المنصور  , يا أبا حنيفة  : ال فق بعث إلي ,الناس قد   إن 

هيـأتُ لـه أربعـين      فَ. عاب فهيـئ لـه مـن مـسائلك الـصِ          ٍدفُتنوا بجعفر بن محمـ    

                                                           

 .٦/٢٥٦مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )١(
 .٦/٢٥٧مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٦/٢٥٧مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
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, ا بـصرتُ بهمـا  فلمـ ,  عن يمينه  جالس وجعفر, )٢( أبا جعفر   أتيتُ ثم. )١(مسألةً
,  لـي  وأذنمتُفـسلّ , )٤( يدخلني ألبـي جعفـر  )٣(ن الهيبة ما ال مِ دخلني لجعفرٍ 

, نعـم :  هـذا؟ قـال  يا أبا عبد اهللا تعـرف :  جعفر فقال  )٥( إلي  التفتَ  ثم .فجلستُ
ن مـسائلك    ِمـ  هاِت, يا أبا حنيفة  :  قال ثم. )٦(د أتانا قَ: تبعها أَ ثم. هذا أبو حنيفة  

أنـتم تقولـون فيهـا      : فكان يقول في المسألة   . هفابتدأتُ أسألُ . نسأل أبا عبد اهللا   
مـا   فرب .ونحن نقول كذا وكـذا    , كذا وكذا ون   المدينة يقول  وأهلُ, كذا وكذا 

تابناع ,ورب المدينة  أهلَ ما تابع  ,ى أتيتُ علـى أربعـين   حتّ, نا جميعاًفَما خالَ ورب
                                                           

ولـم يكـن طلـبهم العلـم     , البالطوهذا يدل على أن أبا حنيفة وأمثاله كانوا علماء السلطة و           )١(
ولــو كــان أبــو حنيفــة يطلــب العلــم لوجــه اهللا لمــا نفّــذ طلــب المنــصور  , لوجــه اهللا تعــالى

.. أنا ال أتعلم العلم كـي أبـاهي بنفـسي أمـام النـاس أو أمـتحن الرعيـة               : ولقال له , الدوانيقي
 جعفـر بـن محمـد    فبـان علـم  , ×ولذلك فقد ذلّه اُهللا تعالى بعد سؤاالته لإلمـام الـصادق           

 .سالم اهللا عليه كما بان جهل أبي حنيفة
قاتل جعفر بـن محمـد صـلوات ربـي وسـالمه         , المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي الظالم     )٢(

فماذا ننتظر من أبي حنيفة وأمثاله من أصحاب المذاهب األخرى وقـد كـانوا خـداماً                . عليه
وهـم فرحـون بمـا     , غراضـه الـشيطانية   ويـستعملهم أل  , للسلطان يـتحكم فـيهم كيفمـا يـشاء        

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلـب ينقلبـون        , فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم       , يعملون
 .والعاقبة للمتقّين

 .واهللا العالم, وكأنه تصحيف. ما لم: والصواب )٣(
 .المنصور الدوانيقي: أي )٤(
 ×نـصور الـدوانيقي إلـى جعفـر الـصادق           ثم التفـتَ الم   : فيكون المعنى . إلى: والصواب )٥(

 .وهكذا يستقيم المعنى. فسأله عن أبي حنيفة
 .إن أبا حنيفة كان يأتي إلى مجالسي ليتعلّم مني: أي )٦(
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 أعلـم النـاس   أليس قد روينا أن:  قال أبو حنيفةثم. خرم منها مسألةً  ما أَ  مسألةً
أعلمم باختالف الناس؟ه!

)١(.  
:  المنـصور فقـال    وذُكـر لـه بخـلُ     , فـر ن بليـغ قـول جع     وِمـ : قال الذهبي 

  .)٢( ألجله دينَهن دنياه ما بذلَالحمد هللا الذي حرمه ِم
ده وفـضله   ؤدوكان يصلح للخالفة لس   ,  كثيرةٌ  جعفرٍ اقبنم: وقال أيضاً 

  .)٣(وعلمه وشرفه
, )٤(هه ووصـي ن ثَم كان خليفتَوِم: جعفر الصادق: قال ابن حجر الهيتمي  

 ه فـي جميـع     تُوانتـشر صـي   , م ما سـارت بـه الركبـان       ن العلو  عنه م  ونقل الناس
ن  كيحيى بن سعيد وابـن جـريج والـسفياني         , الكبار ةُوروى عنه األئم  , البلدان

٥(وب السختيانيوأبي حنيفة وشعبة وأي(.  
 وقد أخذ العلم  , د لم يجىء بعده مثلُه     جعفر بن محم   إن: قال ابن تيمية  

  وشعبةَ ن عيينةَ  واب كمالٍك, ةعنه هؤالء األئم  ويحيى بن    جريجٍ  وابنِ  والثوري 
  .)٦(وأمثالهم من العلماء المشاهير األعيان, سعيد

                                                           

هـذا إمـام الحنفيـة يـشهد علـى         : أقـول . ٦/٢٥٧مؤسسة الرسـالة    , سير أعالم النبالء للذهبي    )١(
ت الـسلطة التعبـد بمـذهب أبـي حنيفـة           فكيف أجـاز  ,  بأنه أعلم الناس   ×إمامنا الصادق   

  .!!!ومنعت الناس أن يتعبدوا بمذهب أعلم الناس
 .٦/٢٦٦مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٤/٤٦دار الكتب العلمية بيروت , تاريخ اإلسالم )٣(
 . وخليفته×وصي اإلمام الباقر : أي )٤(
 .١/٥٨٦دار الوطن , الصواعق المحرقة )٥(
 .٤/١٢٦منهاج السنة النبوية  )٦(
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    ـ       : ه قيل له  اش أنّ عن أبي بكر بن عيلم تسمع من جعفر بن محم د مالَك
: قـال , هني سـمعتُ   إنّ ,ث به من األحاديث   ا يتحد سألناه عم : وقد أدركتَه؟ فقال  

  .)١(ا عن آبائنا رويناهها روايةٌال ولكنّ
وهذا أبو حنيفة  رضـي اهللا تعـالى عنـه وهـو             : قال عبد العزيز الدهلوي   

لـوال الـسنتان لهلـك     :  ويقـول بأفـصح لـسان      ة كـان يفتخـر    هو بين أهـل الـسنّ     
 فيهما ألخذ العلم اإلمـام جعفـر الـصادق       صحب  اللتينِ ِنيريد السنتي , النعمان

  .)٢(رضي اهللا تعالى عنه
ة ة اإلثني عـشري   أحد األئم , أبو عبد اهللا جعفر الصادق    : كانلِّقال ابن خَ  

ولُقِّـب بالـصادق    , )٣(وكـان مـن سـادات أهـل البيـت         , ةعلى مـذهب اإلماميـ    
 في صناعة الكيميـاء     وله كالم , ر من أن يذكَ   وفضلُه أشهر , لصدقه في مقالته  

 طرسوسـي  ال ان الـصوفي   بن حي  ه أبو موسى جابر   وكان تلميذُ , والزجر والفأل 
 يشتمل على ألف ورقةٍ     كتاباً قد ألّف   جعفـر الـصادق وهـي     ن رسـائلَ   تتـضم 

٤(مائة رسالةخمس(.  
وله , اء التابعين كان من أجلّ  , دجعفر بن محم  : قال خير الدين الِزِركلي   

                                                           

وهذا دليل  : قلتُ. ٥/٧٧مؤسسة الرسالة   , تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي       )١(
 .s إنما هي روايات آبائهم عن أجدادهم عن النبي ×على أن روايات أهل البيت 

 .٩المكتبة السلفية القاهرة ص, مختصر التحفة اإلثني عشرية )٢(
 مـن أهـل     ×أن علماء القوم لم يكـن عنـدهم شـك فـي أن اإلمـام الـصادق                  انظر كيف    )٣(

وقد شهد اهللا على أهل البيـت بالطهـارة         . وكذا باقي األئمة سالم اهللا عليهم أجمعين      , البيت
 .فجعفر بن محمد طاهر مطهر صادق مصدق, المطلقة

 .١/٣٠٧دار الكتب العلمية بيروت , وفيات األعيان )٤(
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. مـنهم اإلمامـان أبـو حنيفـة ومالـك         , أخذ عنه جماعـة   ,  في العلم   رفيعةٌ منزلةٌ
 مع الخلفاء مـن بنـي   له أخبار.  قطُّف عنه الكذب يعر ه لم ولُقِّب بالصادق ألنّ  

اعاً   وكان جريئاً  ,اسالعبفـي كتـاب    مجموعةٌ" رسائل"له  ,  بالحق  عليهم صد  ,
وردها في كشف الظنون ذكر ,يقال إن١(ان قام بجمعها جابر بن حي(.  

ن أصحاب   مِ ه تلقَّف العلم   فإنّ ا الشافعي أم: قال العلّامةُ المعلمي اليماني   
جعفر بن محم٢( بن الحسيند بن علي(.  

,  لإلمام الصادق  فلقد تتلمذ أبو حنيفة ومالك    : قال عبد الحليم الجندي   
,  الــشافعي شــيخُومالــك.  فــي الفقــه أو فــي الطريقــةســواٌء,  بــهرا كثيــراًوتــأثّ

والشافعي ي    دلي إلى أبناء النبي m وقـد تتلمـذ لـه      .  من العلـم والـدم     باٍبس بأ
 تالميـذُ , ة األربعـةُ  ة أهـل الـسنّ    فهـؤالء أئمـ    ,)٣( عشرة  بن حنبل سنواتٍ   مدأح

٤(رين لإلمام الصادق مباِشمباشرون أو غير(.   
ــي حــاتمٍ  ــن أب ــ  أخــرج اب ــن محم ــر ب ــسنده عــن جعف ــسيره ب ــي تف د  ف

ا رأى  فلم, ا لَنُشَفَّع ونَشْفَع  ى إنّ حتّ, نانزلت فينا وفي شيعتِ   : ه قال  أنّ ×الصادق
ما لنا ِمفَ{: قالوا, ن ليس منهمذلك من شافعين٥(}ميٍم وال صديٍق ح(.  

  .  األسانيدأصحبا  ال ينقل في تفسيره إلّوابن أبي حاتٍم

                                                           

 .٢/١٢٦دار العلم للماليين ـ بيروت ـ , ماألعال )١(
 .٢/٦٣١المكتب اإلسالمي , التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل )٢(
 .سنوات عشر: والصواب أن يقال )٣(
 .٣دار المعارف ص, اإلمام جعفر الصادق )٤(
 .٧/٤٠دار الكتب العلمية بيروت , تفسير ابن أبي حاتم )٥(
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  ×ترمجة اإلمام موسى الكاظم 

  اإلمام علـي   والد, د أبو الحسن العلوي   السي,  القدوة اإلمام: قال الذهبي 
  . ببغدادزلَ نَمدني, )١(بن موسى الرضى

  .ة المسلمين من أئمإمام,  صدوقثقةٌ:  فقالذكره أبو حاتٍم
 فـي   وأقام ببغداد . مهاِد قَ ثم, ورده,  بغداد مه المهدي قدأَ: قال الخطيب 

وسبعين ومئة  دم في صحبة الرشيد سنة تسعٍ     قَ, ام الرشيد أي  ,ِبوحه بهـا إلـى     س
  .)٢(حبسهي في موفّأن تُ

 بـن الحـسين      اهللا بن الحـسين بـن علـي        وعن يحيى بن الحسن بن عبيد     
  .)٣(ن عبادته واجتهاده الصالح ِم يدعى العبد جعفٍركان موسى بن: قال

 m النبي فأتى قبر الرشيدحج: عن عبد الرحمن بن صالح األزدي قال     
  فقال,  جعفر ومعه موسى بن :        افتخـاراً ,  عـم  السالم عليك يا رسول اهللا يـا ابـن 

 ـ . الـسالم عليـك يـا أبـة       : نا موسى وقال  فد. هن حولَ على مفتغي  هـارون   ر وجـه 
  .)٤(اً يا أبا الحسن حقّهذا الفخر: وقال

حبس موسى  : ار بن أبان قال   ثني عم حد: قال يحيى بن الحسن العلوي    
                                                           

 .نه اسم علمأل, الرضا: والصواب )١(
فلعنـة اهللا علـى مـن حـبس إمامـا          : أقول. ٦/٢٧٠مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٢(

 .×من أئمة أهل البيت 
 .٦/٢٧١مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
 .٦/٢٧٣مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٤(
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جعفـرٍ  بن     تْلَفـسأَ ,  بـن شـاهك     عنـد الـسنديه وكانـت   ه أن تـولّ   أختُـ  هى حبـس
نيهفكانت على خدمت  . ففعل, )١(تد ,ى كـان إذا صـلّ    : هـا قالـت   كـي لنـا أنّ    فح

فـإذا زال   . ى يـزول الليـل    فلم يزل كذلك حتّـ    , العتَمةَ حمد اَهللا ومجده ودعاه    
 يقعـد  ثـم , ى تطلع الـشمس  يذكر حتّ ثم. ي الصبح ى يصلّ ي حتّ  قام يصلّ  الليلُ

 ثـم ,  يرقد إلى قبـل الـزوال      ثم.  يتهيأ ويستاك ويأكل   ثم, إلى ارتفاع الضحى  
ي ما   يصلّ ثم, ي المغرب ى يصلّ حتّبلة   يذكر في القِ   ثم, ي العصر أ ويصلّ يتوضّ

  .بين المغرب إلى العتمة
  . )٢( صالحاًوكان عبداً.  تعرضوا لهذا الرجلخاب قوم: فكانت تقول

المـشهود لهـم    , من الخلفاء الراشدين  : فموالنا اإلمام علي  : قال الذهبي 
فـسبطا رسـول   : وابناه الحسن والحسين . . .  الحبه أشدحب ـ نُ E ـ  بالجنة

  . لذلكلو استُخلفا لكانا أهالً, ةدا شباب أهل الجنّوسيm ,اهللا 
العابدينوزين  :ركبيرن سادة العلماء العاملينِم,  القد ,لإلمامةيصلح .  

  .يصلح للخالفة, فقيه, سيد إمام:  الباقره أبو جعفٍروكذلك ابنُ
كـان أولـى    , ة العلـم  مـن أئمـ   ,  الـشأن  كبيـر : لصادقوكذا ولَده جعفر ا   

  .باألمر من أبي جعفر المنصور
القدر: ه موسىوكان ولد كبير ,دأولى بالخالفة من هارون,  العلمجي.  
 الـشأن   :  بن موسـى الرضـا     وابنه علي كبيـر,    فـي    ,  وبيـان   لـه علـم قـعوو

  .صيره المأمون ولي عهده لجاللته, النفوس
                                                           

 .تتدين: أي )١(
 .٦/٢٧٣مؤسسة الرسالة , الء للذهبيسير أعالم النب )٢(
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  .من سادة قومه: د الجوادموابنه مح
  . جليلشريف: وكذلك ولده الملقّب بالهادي

  .)١( تعالىرحمهم اُهللا,  العسكري بن عليه الحسنوكذلك ابنُ
انوقال ابن حب :  

ة وجلّــ,  بــن موســى الرضــا مــن ســادات أهــل البيــت وعقالئهــم علــي
ين ونبالئهمالهاشمي.  

 ٍة مـن شـرب     بـن موسـى الرضـا بطـوسٍ         مات علي سـقاه إي   اهـا المـأمون 
  .فمات من ساعته

    زار بجنب قبـر الرشـيد    وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهوره رتُـ قـد زُ ,  ي
 بـن    فزرتُ قبـر علـي      في وقت مقامي بطوسٍ    ةٌ بي شد  تْلَّوما ح ,  كثيرةً مراراً

         ا ي إلّـ هـا عنّـ  ودعـوت اهللا إزالتَ , ه وعليـه  موسى الرضـا صـلوات اهللا علـى جـد
, ه كـذلك   فوجدتُـ  ه مـراراً   جربتُـ  وهذا شـيءٌ  , ةُي وزالت تلك الشد   استُجيب ل 
ــا اُهللا ــ أماتن ــى محب ــلِ  عل ــصطفى وأه ــلواتُ ة الم ــه ص ــيهم   بيت ــه وعل  اهللا علي

  .)٢(أجمعين
  

  

                                                           

قـد أقـررتَ أيهـا الـذهبي بـأن          : أقـول . ١٣/١٢٠مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )١(
وتقـدم  , فمـا بالـك تعـدل عـنهم    , ومخزناً للعلم, هؤالء األئمة الطاهرين كانوا أهالً للخالفة   

  .!!!عليهم من كان شراً مطلقاً
 .٨/٤٥٦ م ١٩٨٢لطبعة األولى ا, الثقات البن حبان )٢(
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  ^  أهل البيتبعض ما قيل يف

  :قال الشافعي
  هنزلَمن اهللا في القرآن أَ       فرضٌمــكحب اهللا  رسول  يا آل بيت      

     أنّ الفخر  من عظيم   يكفيكمكم         مصلِّن لم ي١( ال صالة له عليكم(  
  :وقال أيضاً

  )٢(يي رافض      فليشهد الثقالن أنٍّد حب آل محم رفضاًنإن كا
ة ال يشركهم    على األم  اً حقّ m ٍد آلل محم  وال ريب أن  : قال ابن تيمية  

 فيه غيرويستحقّ, مه   ة والمواالة ما ال يستحقُّون من زيادة المحب بطـون  ه سـائر 
  .)٣(قريش

 ةُ محبـ  ومؤمنـةٍ  مؤمٍن على كلّ  واجب:  اآلجري قال محمد بن الحسين   
, هتُـ ي بـن أبـي طالـب وولـده وذر         علـي : بنـو هاشـم   : mأهل بيت رسـول اهللا      

 هـؤالء . . .همـا   تُيهما وذر  وأوالد  والحسين والحسن, هاتُيها وذر  وولد وفاطمةُ

                                                           

 .١٤٧دار المعارف ص, شرح ديوان اإلمام الشافعي )١(
 .١٤٧دار المعارف ص, شرح ديوان اإلمام الشافعي )٢(
والعجيب أن ابـن تيميـة لـم يكتـِف بعـدم      . ٢/٣٧٤دار الكتب العلمية بيروت  , منهاج السنة  )٣(

ويطعن في مقـامهم  , بيت النبوةبل راح يشن حمالت واسعة على أهل        , تطبيقه لكالمه هذا  
وحشره اهللا مع سـيده وخليفتـه معاويـة    , فجزاه اهللا بما كتبت يداه ونطق به لسانه      . وفضائلهم

 .sويزيد بن معاوية الملعون على لسان المصطفى , بن هند
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ــلُ ــول اهللا  أه ــت رس ــبm , بي ــسلمين م واج ــى الم ــ عل تُحبــرام هم هم وإك
  .)١( لهم عليهم والدعاُء مداراتهم والصبرهم وحسنواحتمالُ

, ة لهم  على المود  ن الحثَّ ها تتضم  التي أوردتُ  الرواياتُ: قال السخاوي 
وتأديـة حقـوقهم    , وإكـرامهم , واحترامهم, والمحافظة بهم , واإلحسان إليهم 

ن وجـد علـى وجـه       ن أشرف م  ِم,  طاهرة ٍةيهم من ذر  فإنّ, ةواجبة والمستحب ال
ــراً ــاألرض فخ ــسباًسباً وح ــانوا م ,  ون ــيما إذا ك ــسنّ تّوال س ــين لل ــبع ة ة النبوي

ــ  ــصحيحة الواضــحة الجلي ــه ســلفُ , ةال ــي. . هم كمــا كــان علي ــه  وآلكعل  بيت
  .)٢( Fوذويه

,  وابـن مردويـه     والطبرانـي   الترمـذي  وأخـرج الحكـيم   : قال الـشوكاني  
والبيهقي    قـال رسـول اهللا   : اس قال في الدالئل عن ابن عبm :"إن ماهللا قـس  

الخلق فذلك قوله , سماًفجعلني في  خيرهما قِ    , ن قسمي :} وأصـحاب 
 جعـل   ثـم , فأنا من أصحاب اليمـين    }  الشمال وأصحاب{. }اليمين
فـذلك قولـه    فجعلني في خيرها ثالثـاً    , ن ثالثاً القسمي :} فأصـحاب 
فأنـا مـن    } والسابقون الـسابقون  {. } المشأمة وأصحاب{. }الميمنة

فجعلنـي فـي    ,  جعل األثالثَ قبائـلَ    ثم.  السابقين وأنا خير , السابقين
  لتعـارفوا إن    وقبائـلَ  م شـعوباً  وجعلنـاكُ {: وذلك قوله , خيرها قبيلةً 

وال , هم علـى اهللا   رم وأك لد آدم وأنا أتقى و  . }مأكرمكم عند اهللا أتقاكُ   
                                                           

 .٣٨٨مؤسسة قرطبة ص, الشريعة )١(
دار ,  الدين الـسخاوي ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس     )٢(

 .١/٣٦٧البشائر اإلسالمية 
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: فـذلك قولـه   , فجعلني في خيرهـا بيتـاً     ,  بيوتاً  جعل القبائلَ  ثم. فخر
ـ  أهل البيت وي  ليذهب عنكم الرجس   ما يريد اهللاُ  إنّ{ ركم تطهيـراً طه {

  .)١("ن الذنوبرون ِمهطَ بيتي مفأنا وأهلُ
 د بن إسماعيل الصنعاني وهو يتكلّ     قال محم  ة الـصالة علـى     م عن كيفي

 حـذف اآلل مـن الـصالة كمـا يقـع فـي كتـب                ومن هنا تعلـم أن    :  وآله نبيال
 ه قـد صـح     أنّـ   فأجبـتُ   عنه قديماً  لتُ سئِ وكنتُ, الحديث ليس على ما ينبغي    
m  الـصالة علـى النبـي   ةُ كيفيعند أهل الحديث بال ريبٍ   

, هـا اتُوم روهـ , )٢( 
 ثـم , همن يكره ذكر ة م  لما كان في الدولة األموي     ةً تقي هم حذفوها خطأً  وكأنّ

ن اآلِخ ِم الناس متابعةً عملُاستمرر لألو٣( لهل فال وجه(.             
ـ ن العلـم فَ   ن بعد ما جاءك مِ    ك فيه مِ  ن حاج فم{: قال تعـالى    لْقُ

 كم ثـم  نا وأنفـس  كم وأنفـس  نا ونساءَ كم ونساءَ نا وأبناءَ  أبناءَ دععالوا نَ تَ
  .)٤(} الكاذبين اهللا على فنجعلْ لعنةَنبتهلْ

ال دليـل أقـوى مـن هـذا علـى فـضل             : قال في الكشّاف  : قال ابن حجر  
ا نزلــت دعــاهم هــا لمــألنّ,  والحــسنان وفاطمــةُم علــيأصــحاب الكــساء وهــ

                                                           

وقـد ذكرنـا ههنـا مـا يـصلح      :  قـال الـشوكاني  ٢٢/١١٦٨دار المعرفـة بيـروت    , فتح القـدير   )١(
 .للتمسك به دون ما ال يصلح

من تناقضات علماء القوم أنهم يعترفون بوجوب الصالة على اآلل حين الصالة على النبـي                )٢(
s ,عليه الصالة البتراء كما ترىثم هم أنفسهم يصلّون . 

 .٢١٩دار األرقم ص, سبلُ السالم لمحمد بن إسماعيل الصنعاني )٣(
 .٦١آل عمران  )٤(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ١٠٢

النبيm  ـ  , وأخذ بيد الحسن    فاحتضن الحسينخلفـه   فاطمـةُ  شتْ وم ,  وعلـي  
تَهم يـسمون    وذريـ  طمـةَ  أوالد فا  وأن, هـم المـراد مـن اآليـة       فعلـم أنّ  , ماهخلفَ

نسبون إليه نسبةً, أبناَءهفي الدنيا واآلخرة نافعةً صحيحةًوي .  
:  للفائـدة فنقـول    ق بها تتميماً   نذكرها مع ما يتعلّ     ذلك أحاديثُ  حويوضّ

يقولـون  ما بال أقـوامٍ   ": ه قال على المنبر    عنه عليه الصالة والسالم أنّ     صح  :
رحم رسول اهللا     إن m   ه يوم القيامة   ال ينفع قبلى واهللا , وم, رحمي   إن 

ـ ,  في الدنيا واآلخـرة    موصولةٌ  فـرطٌ لكـم علـى       هـا النـاس   ي أي وإنّ
  .)١("الحوض

إنّما يريد اهللا ليذهب عـنكم الـرجس أهـلَ البيـت     {: قال تعـالى  
  .)٢(}ويطهركُم تطهيراً

أكثـر المفـسرين علـى أنّهـا نزلـت فـي علـي              : قال ابـن حجـٍر الهيتمـي      
  .)٣(اطمةَ والحسِن والحسينوف

إنّمـا  {:  هـذه اآليـة  mوقراءةُ النبي  : قال الحافظ أبو العباس القرطبي    
 دليـلٌ   }يريد اُهللا ليذهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهـركُم تطهيـراً          

                                                           

هـذا  : أقـول . ٤٤٤مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص    , الصواعق المحرقة البن حجـر الهيتمـي   )١(
يه العباس  وال يدخل ف  , اعتراف من ابن حجر الهيتمي أن هذا الحديث خاصٌّ بأهل الكساء          

 .بن عبد المطلّب كما زعم بعضهم
 .٣٣األحزاب  )٢(
 .٤١٧مكتبة فياض ـ المنصورة ـ ص, الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي )٣(
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 في اآلية هم المغطَّون بذلك المرط في ذلـك          )١(على أن أهل البيت المعنيون    
  .)٢(لكلّ ما يستقذراسم : والرجس, الوقت

 حـق لـه وآللـه دون        mفإن الصالة على النبي     : قال ابن القيم الجوزية   
 وغيـِره كمـا     &ولهـذا تجـب عليـه وعلـى آلـه عنـد الـشافعي               , سائر األمـة  

ومـن لـم يوجبهـا فـال ريـب أنّـه           , وإن كان عندهم في اآلل اختالف     , سيأتي
  .)٣(يستحبها عليه وعلى آله

                                                           

 .المعنيين: والصواب, هكذا في كل النسخ )١(
 .٦/٣٠٢دمشق ـ بيروت , دار ابن كثير, المفِهم لما أَشكل من تلخيص كتاب مسلم )٢(
 .١١٧دار الكتب العلمية بيروت ص, ام في الصالة والسالم على خير األنامجالء األفه )٣(
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  ÷ يف السيدة الزهراء بعض ما قيل

ة النقطاعهـا عـن نـساء األمـ       ,  البتـول  يت فاطمـةَ  مسـ : قالي: قال البغوي 
  .)١( وحسباً وديناًفضالً

  : العلماء في التفضيل وهو يذكر آراَءامة المناويقال العلّ
  خديجـةُ   ثم  فاطمة أفضلُ  إن: الذي نختاره ونَدين به اهللا    : قال  السبكي  

عائشةثم .  
  اهللا بطـلَ ولكـن إذا جـاء نهـر   , ا الخالف في ذلـك    ولم يخف عنّ  : وقال

العقلنهر .  
 ولوضوح ما قاله الـسبكي    : وقال الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيتمي      

الحـافظ أبـو الفـضل بـن حجـر ـ       : عليـه ن تبعـه  ومم . . .قون تبعه عليه المحقّ
نـساء عـصرها ومـن    ن  على غيرها ِمـ ةٌمدقَهي م: العسقالني ـ فقال في موضع 

٢( مطلقاًبعدهن(.  
  قال التقـي  دين اهللاَ الـذي نَـ   :  الكبيـر   الـسبكي   فاطمـة أفـضلُ     بـه أن   ثـم  

                                                           

 .٥/٥دار الكتب العلمية بيروت , شرح السنة للبغوي )١(
. ٨٥مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المناوي )٢(

,  ال تُقارن حتى بآسيا بنـت مـزاحم        وإال فإن عائشة  , إنما ذكرت أقوالهم هذه لإللزام    : أقول
فكيـف  ,  أفضل من خديجة ومن آسيا بنت مزاحم     ÷وقد صح عندهم أن فاطمة الزهراء       

 !!!تُقاس عائشةُ بسيدة نساء العالمين فاطمة البتول صلوات ربي وسالمه عليها؟



 ١٠٥ ......................................................................املقدمة

  .)١(خديجة
  النقطاعها عن نساء زمانها فـضالً       بتوالً تْيموس: امة القسطالني قال العلّ 

  .)٢(قاله ابن األثير, النقطاعها عن الدنيا إلى اهللا: وقيل,  وحسباًوديناً
, Iا من ابنتـه فاطمـة    إلّقب عmولم يكن لرسول اهللا   : وقال أيضاً 

قـال  وي,  فقـط   والحـسينِ  ن جهة السبطين الحـسنِ     منها مِ  ه الشريف فانتشر نسلُ 
هماِلللمنسوب ألو :ولثانيهما, حسني :ح٣(سيني(.  

 ولم يكن لرسول اهللا     :  الطبري قال المحبm إلّ  ع ا من ابنته فاطمة   قب
I ,َبها مفخرةًوأ ٤(عِظم(.  

                                                           

 .٧/١٣٦دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )١(
 .٢/٦٤المكتب اإلسالمي , دية للقسطالنيالمواهب اللدنية بالمنح المحم )٢(
 .٢/٦٦المكتب اإلسالمي , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني )٣(
الطبعـة األولـى المحققـة      , ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري               )٤(

 .١٠٥ص
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  ×بعض ما قيل يف أمري املؤمنني 

ن  ِمـ  m مـن أصـحاب رسـول اهللا         ما جـاء ألحـدٍ    : قال أحمد بن حنبل   
بن أبي طالٍبالفضائل ما جاء لعلي  E )١(.  

, سألت أبـي عـن علـي ومعاويـة        : وعن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال       
, عـداؤه عيبـا فلـم يجـدوه       ففـتش لـه أ    , اعلم أن عليا كان كثير األعداء     : فقال

  .)٢(فجاؤوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيادا منهم له
يـا  : كنّا عند أحمد بن حنبل فقال لـه رجـلٌ        : عن محمد بن منصور قال    

أنـا قـسيم   : "أن عليـاً قـال  : ما تقول في هذا الحديث الـذي يـروى    : أبا عبد اهللا  
ال ":  قـال لعلـيm  وينـا أن النبـي    وما تُنكرون من هذا؟ أليس ر     : فقال" النار؟

فـأَين المـؤمن؟    : قـال , بلـى : ؟ قُلنا "ك إلّا منافق  يحبك إلّا مؤمن وال يبغضُ    
  .)٣(فعلي قسيم النار: قال. في النار: وأين المنافق؟ قلنا: قال. في الجنّة: قلنا

  في القرآن يقول فيهـا      آيةً ما أنزل اهللاُ  : اس قال عن ابن عب  :}  ـ يـا أي ا ه
 ٍد محم  أصحاب ولقد عاتب اهللاُ  , ا كان علي شريفَها وأميرها     إلّ }الذين آمنوا 

                                                           

لقاصـدين فـي   ِمنهـاج ا . ٣/١١٦دار الكتـب العلميـة بيـروت     , المستدرك علـى الـصحيحين     )١(
 قـال  ٥٨٨مؤسـسة غـراس ـ الكويـت ـ ص     , فضل الخلفاء الراشدين البن قدامـة المقدسـي  

 .إسناده صحيح: الدكتور فالح السعيدي
 .٣٣٠دار المنهاج ص, تاريخ الخلفاء للسيوطي )٢(
 .١/٣٥٨طبقات الحنابلة  )٣(
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  .)١(ا بخير إلّاً عليكر وما ذَ, من القرآنفي غير آيٍة
 قـال أحمـد وإسـماعيل القاضـي والنـسائي         : قال ابن حجـر العـسقالني     

 وأبو علي النيسابوري  : ِرلم يد   يد الجيـاد    مـن الـصحابة باألسـان       أحـدٍ   في حـق
أكثر مم٢(ا جاء في علي(.  

 أخـرى   فنجمـت طائفـةٌ   ,  مـا كـان    مـر علـي   ن أَ  كـان ِمـ    ثـم : وقال أيضاً 
  .)٣(نّةًه على المنابر س اشتد الخَطب فتنقّصوه واتّخذوا لعنَثم, حاربوه

واخـر ذي   فـي أ   قتـل عثمـان      قـب  بالخالفـة ع    علـي  وكانت بيعةُ : وقال
وثالثين ة سنة خمسٍ  الحج , فبايع ـ   المهـاجرون واألنـصار وكـلُّ      هن حـضر   م ,

  .)٤( في أهل الشاما معاويةَهم إلّذعنوا كلُّ فأَ,وكتب بيعتَه إلى اآلفاق
 مـن   ل ألحـدٍ  نقَـ لـم ي  : ى قال اإلمام أحمد    حتّ ه كثيرةٌ ومناقب: وقال أيضاً 

  .قل لعليالصحابة ما نُ
هوقال غير :ذلك بغضُوكان سبب ة له بني أمي.  

, هنَـ ن الـصحابة بي  من مناقبـه ِمـ      من شيءٍ  ن كان عنده علم    م ن كلُّ  فكا
                                                           

رط المـصنف فـي   وقـد اشـت  : قلـتُ . ١/١٩٦مكتبة نزار مصطفى البـاز     , تفسير ابن أبي حاتم    )١(
مـع العلـم أن رجـال هـذا الـسند      , كتابه هذا أن يخرج فيه الروايات واآلثار  بأصح األسانيد     

, مقبـول : كلهم ثقات مـا عـدا عيـسى بـن راشـد قـال فيـه النـسائي وابـن حجـر العـسقالني                       
وقـد  , وهناك من حـسن حديثـه     , والمقبول عند المتقدمين حديثه ما بين الصحيح والحسن       

 .فال أقلّ أن يكون هذا الحديث حسنا, فالسند متصل, اة هنا بالسماعصرح كل الرو
 .٧/٩٠دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )٢(
 .١١/١٣٦الرسالة العالمية , فتح الباري )٣(
 .١١/١٣٦الرسالة العالمية , فتح الباري )٤(
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ع وتتبـ , ا انتـشاراً   بمناقبه ال يـزداد إلّـ      ن حدثَ دوا م ه وهد ما أرادوا إخماد  وكلّ
كثيـراً  فجمـع مـن ذلـك شـيئاً       ,  به من دون الصحابة    صَّ ما خُ  النسائي   بأسـانيد  

ها ِجأكثر١(ياد(.  
  .)٢(" أخيأنتَ: " بين أصحابه قال لهm النبيا آخى ولم: وقال أيضاً

ى قـال فيـه    حتّـ ,ة والـشجاعة واإلقـدام    وكان قد اشتهر بالفروسـي    : وقال
 بن ـ              أَسيدم الكنـاني قبـل أن يسلم أبي إيـاس بـن زُنَـي, ي  عليـه قريـشاً     ضُحـر 

رهم بهويعي:  
   ــزاكم ــٍة أَخ ــِع غاي جمــلِّ م ــي ك      ف
     اهللا دركُــــــم ألمــــــا تــــــذكرو  
    فاطمــةَ الــذي أَفنــاكُم هــذا ابــن     

    ٍةــامـــلُّ دعــأين الكهولُ وأين ك

ــى المــذاكي القُــرحِ       ــذع أَبــر عل   ِج
ــستحي     ــذكر الحــر الكــريم وي ــد ي   ق
  ذبحـــاً بقتلـــِة يعـــضٍد لـــم يـــذْبحِ      
  )٣ (في المعضالت وأين زين األبطِح  

  .)٤(تيا لنصر العلم والفُياًدصَتَ مm  النبيولم يزل بعد: وقال
كان عمـر   : قال يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب        : وقال

  .)٥( ليس لها أبو حسنيتعوذ من معضلٍة
سـلوني  :  يقول كان علي :  بن عبد اهللا عن أبي الطفيل      وقال وهب : وقال

                                                           

 .٢/٢٦٩دار الكتب العلمية بيروت , اإلصابة في تمييز الصحابة )١(
 .٤/٤٦٤دار الكتب العلمية بيروت , اإلصابة في تمييز الصحابة )٢(
 .٤/٤٦٥دار الكتب العلمية بيروت , اإلصابة في تمييز الصحابة )٣(
 .٤/٤٦٥دار الكتب العلمية بيروت , اإلصابة في تمييز الصحابة )٤(
 .٤/٤٦٧دار الكتب العلمية بيروت , اإلصابة في تمييز الصحابة )٥(



 ١٠٩ ......................................................................املقدمة

 نزلـتْ  أَ لـم ا وأنـا أع    إلّ ن آيةٍ فواهللا ما مِ  , وسلوني عن كتاب اهللا تعالى    , سلوني
  . )١( أو نهاربليٍل

 لدينـه فقـد استمـسك بـالعروة      إمامـاً  اً علي خذَن اتّ وم: قال الفخر الرازي  
  .)٢(هالوثقى في دينه ونفِس

, m  النبـي به هـو نـس   ألنّـ  شريفهنسب: ي الشعراويد متولّقال محم و
٣(لق بين الخَسٍب نَوهو خير(.  

 فـي  m  بـالنبي قتـدياً م, كارم األخالق بمتحلّياًشب علي م : وقال أيضاً 
  .أفعاله وأقواله

 العقيدة ونشأ طاهر  ,التوحيد صحيح  , ـ   لم يولـم  , ةتدنّس بدنس الجاهلي
قطُّد وثناًيعب  ,قطُّد لصنٍمولم يسج .  

ولمعث النبيا ب m٤( رضي اهللا عنه وأرضاه الغلمان إسالماًلَ كان أو(.  
 , فـي العلـم    طٍع قـا  ن ضرسٍ  ما شئتَ مِ   E  لقد كان لعلي   اًحقّ: وقال

, m لرسـول اهللا     والـصهر ,  فـي اإلسـالم    والِقدم, شيرة في الع  وكان له البسطةُ  
ــه ــسألةوالفق ــي الم ــربوالنجــدةُ,  ف ــي الح ــة  والجــود,  ف ــت الحاج ــي وق  ف

                                                           

 .٤/٤٦٧دار الكتب العلمية بيروت , مييز الصحابةاإلصابة في ت )١(
 .١/٢١٢دار الفكر , تفسير الفخر الرازي )٢(
 .٣٧المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي )٣(
قـال عبـد الـرحيم      . ٣٨المكتبة التوفيقيـة ص   , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٤(

 . ٥/٣٣حديث صحيح أخرجه البخاري : ن الجملة األخيرةمحمد متولي الشعراوي ع
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١(ةوالشد(.  
     ـ حـين   ×يقول ضرار بن ضمرة الكناني ـ وهو مـن معاصـري علـي 

  :ه ما يرىم اهللا وجه يقول عن علي كر على أنأرغمه معاويةُ
  المـدى  كان واهللا بعيد  , ويحكـم عـدالً   , يقـول فـصالً   ,  القـوى  شـديد ,

يتفج مـن الـدنيا     يـستوحشُ ,  مـن نواحيـه    وتنطق الحكمـةُ  ,  من جوانبه  ر العلم 
يعجبـه  ,  الفكـرة  طويلَ,  الدمعة وكان غزير ,  بالليل ووحشته  ويأنس, وزهرتها

يـدنينا إذا   , وكـان فينـا كأحـدنا     , بشُومن الطعام مـا جـ     , نمن اللبس ما خشُ   
أتيناه ,جيبنا إذا سألناه وي ,ا ال نكـاد نكلّمـه   ربه منّانا وقُونحن واهللا مع تقريبه إي

وال ,  القوي في باطله   عطمال ي , ويقرب المساكين , يعظِّم أهلَ الدين  , هييبةً له 
٢(ن عدله ِمييأس الضعيف(.  

 ليـست    خـصالٍ   أربـع  لعلـي : اسقـال ابـن عبـ     :  المقدسي قال ابن قدامة  
وهـو  , mى مـع رسـول اهللا        صـلّ   وعجمـي   عربـي  لُهـو أو  :  من األربعة  ألحٍد

 وهـو الـذي صـبر معـه يـوم         ,  زحـف  ه معـه فـي كـلّ      الذي كان يحمـل لـواءَ     
  .)٣(حد أُيعني يوم, المهراس

ه وسـيرتُ , بة تزيد على فـضائل سـائر الـصحا   ه كثيرةٌوفضائلُ: وقال أيضاً 

                                                           

 .٩١المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي )١(
مكتبة القرآن  , مناقب أسد اهللا الغالب علي بن أبي طالب لشمس الدين محمد بن الجزري             )٢(

 .٧القاهرة ص
مؤسـسة غـراس ـ    , البـن قدامـة المقدسـي   ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين      )٣(

 .ولم تُذكَر هنا الخصلةُ الرابعة. ٥٨٩الكويت ـ ص
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السِ أحسن ري , وال , ا فـي أهلهـا   إلّـ وال يضع الوالياِت, تهوكان يعدل على رعي
ن أقاربهم وال غيرهم ِمحابي بها أحداًي.  

 قَوكان يسى ال يبقـى منـه شـيء    المـال بـين المـسلمين حتّـ       بيتَ م , ثـم 
ك درفقَـ , فقـد بتَتُّـِك ثالثـاً     , يـري ري غَ يا دنيـا غُـ    : "ي فيه ويقول  يكنسه ويصلّ 

  .)١("ك يسيروخطر, حقير
,  النــاس بمائــة منقبــةEفَــضُلَ علــي : )٢(قــال التيمــي: وقــال أيــضاً

  . )٣(وشاركهم في مناقبهم
 وهـذه األمـور    . هم خلقـاً  وأحـسنَ , هـم خطبـاً   وأبلغَ,  النـاس  وكان أفصح

  .)٤(غنى بشهرتها عن الداللة عليهاستَ يمشهورةٌ
ر  علـى ابـن المطهـ       فـي كتـاب الـرد      وأنكـر ابـن تيميـة     : حجـر قال ابن   

: قـال ,  لعلـي  m  النبـي   مؤاخاةَ  وخصوصاً , بين المهاجرين  الرافضي المؤاخاةَ 
"المؤاخاة شُ  ألن فـال معنـى     ,عت إلرفـاق بعـضعم ولتـأليف قلـوب بعـضهم          ر 

 لمؤاخاة النبي m ٍوال لمؤاخاةِ ,  منهم  ألحد  لمهـاجري   مهـاجري  ."  وهـذا رد 
 بعـض المهـاجرين كـان       ألن,  عـن حكمـة المؤاخـاة       وإغفالٌ , بالقياس للنصّ

ليرتفق , فآخى بين األعلى واألدنى   , وى بالمال والعشيرة والقِ   ن بعضٍ أقوى مِ 
                                                           

 .كثير: في طبعة أخرى )١(
 .هو سليمان بن طرخان التيمي ثقةٌ عابد )٢(
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٣(

 .٥٨٩الكويت ـ ص
مؤسـسة غـراس ـ    ,  فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي       ِمنهاج القاصدين )٤(

 .٥٩٥الكويت ـ ص
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,  لعلـيm ه وبهـذا تظهـر مؤاخاتُـ   , ويستعين األعلى بـاألدنى , األدنى باألعلى 
  .)١(ن قبل البعثة واستمرن عهد الصبا ِمه هو الذي كان يقوم به ِمألنّ

رق  عـن طُـ    )٢(إسـألوني : ")× اًيعنـي عليـ   (ا قولـه    وأمـ : بن تيمية قال ا 
  .)٣(ه قالهفإنّ" السماء

 فقـد    بـن أبـي طالـبٍ      ن اقتـدى فـي دينـه بعلـي        ومـ : قال الفخر الـرازي   
  .)٤(" دار حيثُ مع علياللهم أدر الحقm :"ه  عليه قولُوالدليلُ, اهتدى

  الطبـري  وقال المحـب  : وعلـي  ×      يجتمـع مـع النبـي  m    فـي الجـد  
 m رسـول اهللا      عـم   ابن ووه. ها بنو عم  ال يشاركه في هذه الفضيلة إلّ     , األدنى
 عمرو بن عائـذ   بنتُما فاطمةُهم أmُ  اهللا أبا النبي    وعبد  أبا طالبٍ  فإن, ألبويه

  .)٥(بن عمران بن مخزوم
ى أبـا   كنّـ وكـان ي  , اًم عليـ  ة واإلسـال  ولم يزل اسـمه فـي الجاهليـ       : وقال

  .)٦(يقاًد ِصm اهللا وسماه رسولُ, حسن

                                                           

 .٧/٣٤١دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )١(
 .سلوني: والصواب )٢(
فكيـف عـدل عنـه      : أقـول . ٢/٢٥٦دار الكتب العلمية بيـروت      , مجموع الفتاوى البن تيمية    )٣(

 .!ماء وطرق األرضابن تيمية واتّبع من كان يجهل طرق الس
 .١/٢١٥دار الكتب العلمية بيروت , مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
دار الكتـب العلميـة بيـروت     , ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الـدين الطبـري           )٥(

 .٦٩ص
الطبعـة األولـى المحققـة      , ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري               )٦(

 .١٠٨ص
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 ,والهادي, وبالشريف, وباألمين,  يلقّب ببيضة البلد   Eوكان  : وقال
  .)١(وذي األذن الواعي, والمهتدي

وإذا مــشى إلــى ,  الــساعد واليــدشــديد, وكــان إذا مــشى تكفّــأ: وقــال
  منـصور  شجاع, ا صرعه  إلّ ما صارع أحداً  , اًقوي, ثبتَ الجنان , الحروب هرولَ 

٢(ن القاهعلى م(.  
 بالــشجاعة E ف علــيِروعــ: قــال الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري 

اب فكـان عمـر بـن الخطّـ       , رف ببراعته في القضاء   كما ع , والخطابة والبالغة 
 وقدرتـه علـى     ,ز بإيمانه العميـق وفقهـه الـدقيق       كما تمي ". أقضانا علي : "يقول

 هـا علـى يديـه فـي يـومٍ       م همـدان كلِّ   الحـظ فـي إسـال     كما ي , التأثير واإلقناع 
  .)٣(واحد

وخطبـة  ,  لعلـي  ا وقوع التزويج بـاألمر اإللهـي      وأم: قال العلّامة المناوي  
فال شك فيه لوروده من طـرق       , )٤( قبل ذلك جعل الدرع مصداقاً     الشيخين لها 

  .)٥(بأسانيد صحيحة
                                                           

الطبعـة األولـى المحققـة      , ر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري              ذخائ )١(
 .}وتعيها أُذن واعية{: قال تعالى. ذي األذن الواعية: الصواب أن يقول: أقول. ١٠٩ص

الطبعـة األولـى المحققـة      , ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري               )٢(
 .١١٠ص

: قــال المــصنف, ٨٦مكتبــة العبيكــان ص,  ألكــرم ضــياء العمــريعــصر الخالفــة الراشــدة )٣(
 . بسند حسن٣/١٣١أخرجه الطبري في تاريخه 

 .واهللا العالم. وجعل الدرع مصداقا: والصواب )٤(
 .٤٩مكتبة القرآن ـ القاهرة ـ ص, إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المناوي )٥(
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  .)١(هها بأمر اهللا ووحِيوكان تزويج: قال العالمة القسطالني
 نـساء   دةُ وهـي سـي     من فاطمـةَ   ج علي تزو: ي الشعراوي د متولّ ال محم ق

  .)٢( على اإلسالم غيرةًهنوأشد,  سيرةًن وأتقاه,العالمين في زمانها
قال عليوتَ: د الجرجاني بن محمواتروقائع وغيرهه في خيبر .  

 قلعـتُ مـا   :  بيـده وقـال     خيبـر  ى قلع بـاب   ته حتّ  قو مزيد: السادس: وقال
بابٍة خيبر بقوة جسماني ,ٍةلكن بقو٣(ة إلهي(.  

 بـارزَ ,  البيـضاء فيهـا     وكانت لـه اليـد     وقد شهد علي بدراً   : قال ابن كثير  
  . . فغلب وظهر يومئٍذ

معه الراية بعد مـصعب بـن عميـر          وكان على الميمنة و   , حداً أُ وشهد . .
 عـن وجـه      وغـسلَ  ,لمـشركين ن ا  ِمـ   وقتل خلقاً  , شديداً  قتاالً وقد قاتل يومئذٍ  

النبي mيومئٍذ حين شُج الدم في رأسه وكُِسرت ر تهباعي.  
وأحــد شــجعانهم ,  فــارس العــرب يومئــٍذلَتَــ فقَ,وشــهد يــوم الخنــدق

  . العامريعمرو بن عبد ود: المشاهير
  وكانـت لـه بهـا مواقـف    وشـهد خيبـر  ,  الرضوانوشهد الحديبية وبيعةَ 

طائلةٌهائلةٌ ومشاهد .  
وشهد الفتحيناًنَ وح٤( كثيراًوقاتل في هذه المشاهد قتاالً,  والطائف(.  

                                                           

 .٢/٦٥المكتب اإلسالمي , دية للقسطالنيالمواهب اللدنية بالمنح المحم )١(
 .٩٦المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي )٢(
 .٨/٤٠٤دار الكتب العلمية بيروت , شرح المواقف )٣(
 .١٠/٤١٤دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )٤(
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نـه  ن غسله وكفَّ   كان علي في جملة مm      اهللا   ا مات رسولُ   لم ثم: وقال
  .)١(وولي دفنَه

 حٍد وأُ وشهرةُ إبالئه ببدرٍ  :  الطبري قال المحب المـشاهد    وأكثـرِ   وخيبر 
  بالـضرورة   أحـدٍ   لكـلّ  ه معلومـةً  رت شـجاعتُ  ى صـا   حتّ , التواتر قد بلغت حد , 

٢( ذلك عن نفسهبحيث ال يمكنه دفع(.  
 يعدل  ولم يكن أحد  , ا شجاعته فمشهورةٌ  وأم: قال ابن قدامة المقدسي   

, ن اعتصم منه بالفرار أو استجار به   ا م ا قتله إلّ   إلّ وما بارزه أحد  , به في الحرب  
  رسول اهللا     من مشاهدِ  ولم يكن مشهد m ّوأبلـى فيهـا    , ا تبوكـاً  إلّـ , ا شهده  إل

 الـذي هـِزم فيـه     يـوم أحـدٍ  ى إنحتّـ , ار مـن الكفّـ   وقتـل جماعـةً   ,  حـسناً  بالًء
  .)٣( من أبطال المشركين وحملةَ اللواءالمسلمون قَتَلَ جماعةً

,  مـن حـصون خيبـر      رت فـي فـتح حـصنٍ       أثّ  شجاعة علي  ولكن: وقال
  .)٤(بعين نفساًوقَتِل عدٍد من المشركين ما يبلغون أر

ــر اً عليــإن: قــي الهنــديقــال المتّ ى صــعد  حتّــ حمــل البــاب يــوم خيب

                                                           

 .١٠/٤١٨دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )١(
الطبعـة األولـى المحققـة      , ر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري              ذخائ )٢(

 .١٧٦ص
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٣(

 .٥٨٦الكويت ـ ص
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٤(

 .٦١٨الكويت ـ ص
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  .)١(ا أربعون رجالًه جرب فلم يحمله إلّوأنّ, المسلمون ففتحوها
ولـم يحركـه سـبعون      ,  خيبـر  وقَلَـع علـي بـاب     : امة القـسطالني  قال العلّ 

  .)٢(ا بعد جهٍد إلّرجالً
 جهـاده فـي سـبيل        عليه كثرةُ  يدلّ, همع هو أشج  وأيضاً: قال التفتازاني 

ولهـذا قـال    ,  عـن البيـان    ةٌ غني  وهي مشهورةٌ  , إقدامه في الغزوات    وحسن ,اهللا
النبي m" :ّ٣("ا ذو الفقاروال سيف إلّ, ا عليال فتى إل(.  

ــصلّ  و ــي ال ــدكتور عل ــال ال ــدٍ : ابيق ــزوة أح ــي غ ــجاعةُ وف ــرت ش   ظه
علــيE ,ُفعنــدما أرســول اهللا  شــيع أنmُــ ق  رأى أن, وافتقــده علــي, لِت

ى أفرجـوا   حتّـ ,وحمل على القوم,  سيفهفكسر جفن , الحياة ال خير فيها بعده    
 ةَوقد أصـابته سـتّ    ,  األبطال فثبت معه ودافع عنه دفاعm ,    فإذا برسول اهللا    , له

٤( في ذلك اليوم ضربةًعشر(.  
 الدين المقريزي  قال تقي  :وأم لب بن  المطّ بن أبي طالب بن عبد       ا علي
 هاشم القرشي فلم يشرك باهللا قطُّ     الهاشمي  , وذلك أن اهللا تعالى أراد به الخير  

فجعله في كفالة ابن عمه سيد د المرسلين محمm.  
    فلم يحتج عليE  دعىحتّ وال كان مشركاً  ,  أن ي  ـد فيقـال   ى يوح :

                                                           

 .حسن:  قال المتقي الهندي١٣/١٣٦مؤسسة الرسالة , كنز العمال )١(
 .١/٥٢٤المكتب اإلسالمي , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني )٢(
 .٥/٢٩٨عالم الكتب , شرح المقاصد )٣(
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد             )٤(

 . وإسناده حسن١/٤١٥أخرجه أبو يعلى في مسنده : دار ابن كثير دمشق قال, يالصلّاب
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, ثمـاني سـنين  ه  ـ عمـرm   إلـى رسـول اهللا   بل كان ـ عندما أوحى اهللاُ , سلمأَ
 في منزلـه  mوكان مع رسول اهللا     , إحدى عشر سنةً  : وقيل,  سنين سبع: وقيل

  .ه في جميع أحوالهبع يتّ,بين أهله كأحد أوالده
  .)١(نن الفريقيهذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الهوى ِم

: ن أسلم مـن الرجـال      م لُ أو اً علي ن ذهب إلى أن   ومم: قال ابن عبد البر   
سلمان  وأبو ذر  والمقداد  وخباب  الخدري  وأبو سعيدٍ   وجابر , بن أرقم   وزيد  ,

  .)٢( وغيرهم وقتادةَوهو قول ابن شهاٍب
, ن أسـلم عـن أكثـر العلمـاء         مـ  لَ أو  علـي  كون: امة القسطالني قال العلّ 

وحكى ابناإلتّ عبد البر ٣( عليهفاق(.  
أن يكـون   :  صفاتٍ قاضي عشر شترط في ال  وي: قال ابن قدامة المقدسي   

ن  موالمجتهد,  مجتهداًماً متكلِّ  بصيراً  سميعاً  عدالً سلماً م اًر ح  ذكراً  عاقالً بالغاً
 واألمـر , الحقيقـةَ والمجـاز   : ×ة رسـوله    ن كتـاب اهللا تعـالى وسـنّ       يعرف مِ 
 والمطلـق ,  والعـام  والخاصَّ,  والمتشابه والمحكم, ن والمبي والمجملَ, والنهي

  .والمستثنى والمستثنى منه,  والمنسوخوالناسخَ, دمقيوال
ها ِمــ: ةعــرف مــن الــسنّويوتواترهــا مــن آحادهــا, ن ســقيمهاصــحيح ,

  .ةً باألحكام خاصّقا له تعلّمم, هاها ومنقطعدومسنَ, هاصلَها ومتّومرسلَ
                                                           

إمتاع األسماع بما للنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن األحـوال واألمـوال والحفـدة والمتـاع              )١(
 .٣٣ص

 .١/٢١٦المكتب اإلسالمي , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني )٢(
 .١/٢١٧المكتب اإلسالمي , محمدية للقسطالنيالمواهب اللدنية بالمنح ال )٣(
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وي عرف مم   لف فيه ا اختُ ا أُجِمع عليه مم , والقيـاس  ه ه وشـروطَ   وحـدود
استنباطه ةَوكيفي  ,بالحجـاز والـشام والعـراق ومـا يـواليهم           المتداولةَ ةَوالعربي  ,
ه ن وقـف عليـه ورِزق فهمـ       فمـ ,  في أصول الفقه وفروعـه      ذلك مذكور  وكلُّ

  .)١(تيا للقضاء والفُحلُصَ
 m اهللا  ـ فقـد شـهد لـه رسـولُ     × علـم علـي  : ا علمه ـ أي وأم: وقال

  . )٢("م عليأقضاكُ": بالفضل فيه فقال
اه إلـى   فنتعـد  قـضاءٌ ت لنـا عـن علـي   ثِبـ ما أُ: اس عبقال ابن : وقال أيضاً 

  .)٣(غيره
    ال ": آداب القـضاء  " الشافعي في كتابه     قال أبو علي الكرابيسي صاحب

   ن سلف خالفاً  أعلم بين العلماء مم أن الناس أن يقـضي بـين المـسلمين     أحق 
 ن بانه وصدقُ  فضلُ م ه وعلم بـأكثر أحكامـه    عالماً,  لكتاب اهللا  قارئاً, هه وورع , 

  .)٤( ألكثرها حافظاً, بسنن رسول اهللاعالماً
 ن أزهــد النــاس مــأكالً ِمــEكــان : ي الــشعراويد متــولّقــال محمــ

 أو   أو فَيئاً أو خراجـاً      البلدان غنيمةً   األموال تجيء إليه من كلّ     مع أن , وملبساً

                                                           

 .٤٧٧مكتبة الستوادي جدة ص, المقِنع البن قدامة المقدسي )١(
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٢(

 .٥٧٩الكويت ـ ص
ؤسـسة غـراس ـ    م, ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٣(

 .٥٨٤الكويت ـ ص
 .١٣/١٥٦, فتح الباري البن حجر العسقالني )٤(
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  .)١(وال تهالك على بيضاَء, َء بصفرا ولم يغترلم ينشغل بحمراَء. جزيةً
 اًالجعد بن نعجة عاتب عليـ     : قال له  من الخوارج ي    رجالً إن: وقال أيضاً 

وأجدر أن  ,  من الِكبر   لبوسي أبعد  بوس؟ وإن ك وللّ مالَ: فقال علي , في لبوسه 
٢(يقتدي بي المسلم(.  

   قال الدكتور علي محم ابيد الصلّ د محم :  من الـصفات   لقد كان الزهد  
ــارزة فــي شخــصي ــر المــؤمنين علــيالب ــٍبة أمي ــي طال ــن أب وكــان , E  ب

هزهدE          مع توافر أسباب الرخاء والثراء وثقة الناس وتوقيرهم وإجاللهم 
 مـع زهـده     E ولـم يكـن      ,يمنع من النقد والحـسبة والمؤاخـذة       الذي   ,له

ــه علــى شــيءٍ   ــوس  وورعــه وتــصلُّبه فــي دين  مــن الفظاظــة والخــشونة والعب
,  ملحوظـة  فيـه دعابـةٌ   ,  بشوشاً دوداًبل كان و  ,  الظلّ م يكن ثقيلَ  ول, والكلوح

 المـشي علـى     خفيـف ,  السن ضحوك,  الوجه كان حسن : وقد جاء في وصفه   
وأصبح , ن حوله ر في م   قد أثّ  E زهد أمير المؤمنين      أن وال شك . األرض
  .)٣(ة في تاريخ األمرةً مؤثِّمدرسةً

 الطبري قال المحب  :أنّـ  كِرم في ذ  وتقد   ة حـديثُ   النـاس بالـسنّ    ه أعلـم 

                                                           

 .٧٨المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي )١(
 قـال عبـد الـرحيم       ٨١المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(

 .خبر صحيح لغيره: محمد متولي الشعراوي
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد             )٣(

 .٢٣٣دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي
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١(اش بن أبي ربيعةعبد اهللا بن عي(.  
 يـشاورانه ويرجعـان    وعمـر كـان أبـو بكـرٍ     : قال أبو الفرج ابن الجوزي    

 بـاهللا   أعـوذُ :  يقول وكان عمر ,  إلى علمه   الصحابة مفتقراً  وكان كلُّ , إلى رأيه 
  .)٢( ليس لها أبو الحسنن معضلٍةِم

ــضاً  ــال أي ــان : وق ــقوك ــي  الخل ــم عل ــى عل ــاجون إل ــ, يحت ــال  حتّ ى ق
عمرE :٣( ليس لها أبو حسن من معضلٍةآٍه(.  

 يــصلح لواليــة القــضاء E  علــيعلــم: قــال ابــن قدامــة المقدســي
     .)٤(تياوالفُ

   الوزير اليماني قال ابن :  قد ثبت أن   اً أمير المؤمنين علي × هـذه    أعلم 
ة بعد رسول اهللا األمm

 )٥(.  
: مـاري يق الحسني المغربي الغُ   د بن الصد  ث أحمد بن محم   محدقال ال 

بن أبي طالبٍ   وعلي  ×  كان أعلم          الصحابة على اإلطالق كمـا هـو معلـوم  
ــشهور ــستفيضٌم ــواتر وم ــ,  مت ــلَ  حتّ ــه المث ــتهار علم ــربوا باش ــواتر ى ض  للت

                                                           

الطبعـة األولـى المحققـة      , ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري               )١(
 .١٧٦ص

 .٦٨دار الكتب العلمية بيروت ص, المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )٢(
 .٤٤٣دار الكتب العلمية بيروت ص, التبصرة ألبي الفرج ابن الجوزي )٣(
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٤(

 .بل ويصلح لوالية الخالفة وقيادة األمة: وقال المحقق فالح السعيدي. ٦٠٨الكويت ـ ص
 .١/٤٤٤رسالة مؤسسة ال, العواصم والقواصم )٥(
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  .)١(المعنوي
شهادة ن الـ والـصحابة والتـابعين ِمـ      a وقد جاء عن النبـي    : وقال أيضاً 

لعلي٢( قطُّ ألحٍدأِت بالعلم ما لم ي(.  
ه واعلم ـ رحمـك اهللا ـ أنّـ    : ق الدين بن قدامة المقدسيقال الحافظ موفّ

   ليس من شرط صح  ة التواتر الذي يحصل به اليقينالتواتر في  أن يوجد عدد 
 قصد يـ   مـن طـرقٍ     واحـدٍ   فـي معنـى     كثيـرةٌ  قلت أخبار بل متى نُ  ,  واحد خبٍر
 ذلك فـي القلـوب     ى استقر حتّ,  فيها بها ويقدح كذِّولم يأِت ما ي   , ها بعضاً بعضُ

واستيقنته ,  فقد حصل التواتر   نـا نتـيقّ   فإنّ,  واليقـين   وثبت القطـع  حـاتمٍ  ن جـود  
     وإن كان لم يرد بذلك خبر واحد  وكذلك , لوجود ما ذكرنا  ,  اإلسناد  مرضي

  .)٣(ه وعلم عليوشجاعةُ,  عمرعدلُ
, ويتوج فقه السلف فقه الـصحابة : د رواس قلعه جي لدكتور محم قال ا 

     مـنهم عمـر بـن الخطـاب       , ة الفتـوى  ويتوج فقه الصحابة فقه المكثرين وأئم ,
ـ ,  بن أبي طالب وعليوعبـد اهللا بـن   , وعبـد اهللا بـن عمـر   , اسوعبد اهللا بن عب

  . وعائشة رضي اهللا عنهم جميعا, وزيد بن ثابت, مسعود
وي بـن أبـي طالـبٍ      عتبر علي  E  بـشهادة رسـول     لمـاً  هـؤالء عِ    أكثـر 

ــه فاطمــة ففــي مــسند اإلمــام أحمــد أنm , اهللا ــا: " رســول اهللا قــال البنت   أم
أن أُ  ترضين جِكزو  أقـدم  إسـالماً ( تـي سـلماً    أم( , هم علمـاً  وأكثـر ,

                                                           

 .٦٥ص,  م٢٠٠٧الطبعة الثانية , فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي )١(
 .٦٦ص,  م٢٠٠٧الطبعة الثانية , فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي )٢(
 .٦٣مؤسسة علوم القرآن بيروت ص, إثبات صفة العلو )٣(
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هم حلماًوأعظم."  
 أنـا دار الحكمـة وعلـيm :"       رسـول اهللا     وفي سنن الترمذي قـولُ    

١("اهباب(.  
ن  يعـوذ ِمـ  كـان عمـر  : بقال سعيد بن المـسي : قال ابن قدامة المقدسي  

  .)٢( ليس لها أبو حسنمعضلٍة
 وكان  :  بن عبد اهللا السمهودي    وقال علي]ذ مـن  ] بن الخطاب عمريتعو 

   .)٣( ليس لها أبو الحسنمعضلٍة
 إلـى   )٤(ا كـالقَرارة   إلّـ  مـا علمـي إلـى علـم علـي         : اسقال ابن عبـ   : وقال

  .)٦(.)٥(المثَعنَِجر
ومنها ما كـان فـي عـصر        ,  مستطرقة  مشهورةٌ E وقضايا علي : وقال

النبي m ,  بهفع إليه فصوفر .    ومنها ما كان بعد النبي m ,     ُفـصار إليـه الفقهـاء 

                                                           

 .٥دار الفكر دمشق ص, د رواس قلعه جيموسوعة فقه علي بن أبي طالب لمحم )١(
مؤسـسة غـراس ـ    , ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي        )٢(

قـال سـعيد بـن    : وقد ساقها المصنف بصيغة التعليق والجزم حينمـا قـال  . ٥٨٤الكويت ـ ص 
 بن المـسيب    وإال لزم منه الكذب على سعيد     , وهذا يعني أن الحديث ثابتٌ عنده     , المسيب

 .وعلى عمر أيضا
 .١٢٤مطبعة العاني بغداد ص, جواهر العقدين في فضل الشرفين للسمهودي )٣(
 .وهو ماء المطر المستقر المطمئن من األرض, الغدير الصغير: القرارة )٤(
 .السيل الكثير: أي )٥(
 .يعني لَجةُ البحر: قال ابن قدامة )٦(



 ١٢٣ ......................................................................املقدمة

١(وبنوا عليه األحكام(.  
:  التيمـي ـ يعنـي معتَِمـراً ـ قـال      أخبرنـا ابـن  : اق الـصنعاني قال عبد الـرزّ 

 بمائـة   m أصحاب رسول اهللا      فَضَلَ علي بن أبي طالبٍ     : يقول )٢(بيسمعتُ أ 
  .)٣(وشاركهم في مناقبهم, منقبة

 , وأبـو داود   ,ار البـزّ  قـه أبـو بكـرٍ     فوثّ: اق الـصنعاني  ا عبـد الـرزّ    أمـ : قلتُ
 , العـسقالني   وابـن حجـرٍ    , وأحمـد بـن صـالح الجيلـي        ,والحاكم النيسابوري 

ه مـن شـيوخ      ويكفي أنّـ   .والذهبي, وسي ويعقوب بن شيبة السد    ,والدارقطني
  .  في صحيحه فقد جاز القنطرةن أخرج له البخاريوم, البخاري

  وابـن حجـرٍ  , وأحمد بن صالح الجيلـي , الرازيقه أبو حاتمٍ  وثّ رِمومعتَ
  . ويحيى بن معين,د بن سعد ومحم,العسقالني

مد بـن    وأح ,سائي والنَ ,قه أحمد بن حنبل    وثّ :طرخانوأبوه سليمان بن    
  . ويحيى بن معين,د بن سعد ومحم, العسقالني وابن حجٍر,صالح الجيلي
فكلُّ, صلٌ متّوالسندح بالسماع الرواة صر .فاألثرصحيح .  

: حدثَ أبي بحديث سفينة فقلـتُ     : عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال       
:  فقلـتُ . وعمر وعثمـان في الخالفة أبو بكرٍ : يا أبة ما تقول في التفضيل؟ قال      

قـاس   ال ي  ن أهل بيـتٍ    بن أبي طالب مِ    علي, يا بني : فعلي بن أبي طالب؟ قال    
                                                           

مؤسـسة غـراس ـ    , لفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي     ِمنهاج القاصدين فـي فـضل الخ   )١(
 .٥٨٦الكويت ـ ص

 .هو سليمان بن طرخان التيمي )٢(
 .١١/١٢٤دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )٣(
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١(بهم أحد(.  
  وكـان عمـر  . أقـضانا علـي : ه كان يقـول  أنّ عن عمرثبتَ: قال ابن كثير  

  .)٢( لها وال أبو حسٍنأعوذ باهللا من معضلٍة: يقول
ون إليه في رأيه    وكان كبار الصحابة يرجع   : قال أبو الفرج ابن الجوزي    

  .)٣( ليس لها أبو حسن من معضلٍةذُ يتعوى كان عمرحتّ, وعلمه
 قـال عمـر  : د بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي قال محم :  لـوال علـي 

٤(لهلك عمر(.  
 E  علي ه نبه ٍةوعمر مع هذا يقول في قضي     : د بن قتيبة  أبو محم قال  

  .)٥( لهلك عمر عليلوال قولُ: عليها
ثنا حـد , ثنا عبيـد اهللا بـن عمـر القـواريري         حـد : )٦(قال أحمد بـن زهيـر     

ل بن إسماعيل  مؤم ,عن سعيد بن   , عن يحيى بن سعيد   , ثنا سفيان الثوري  حد
فكـان  . . . لـيس لهـا أبـو حـسن     ذ باهللا من معضلٍةكان عمر يتعو  : المسيب قال 

                                                           

 .٢١٩مناقب اإلمام أحمد بن حنبل ألبي الفرج ابن الجوزي ص )١(
 . من ابن كثير بصحة هذا الحديثوهذا إقرار. ١١/٩٨دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )٢(
 إذا استُعملت مع    )كان(: قلتُ. ١/١٧٦دار الوطن   , كشف المشِكل من حديث الصحيحين     )٣(

, وهذا معناه أن عمر لم يقل قولته هذه مرة أو مـرتين          , الفعل المضارع فإنها تفيد اإلستمرار    
ان يجهل حكـم    وكم هي كثيرة ورطاتُ عمر الذي ك      , بل كان يقولها كلما وقع في ورطة      

  . . .التيمم وميراث الجدة والكاللة ومهور النساء 
 .١/٢٤٤دار الكتب العلمية بيروت , الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي )٤(
 .٢٤١المكتب اإلسالمي ص, تأويل مختلف الحديث )٥(
 .هو ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير )٦(
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يقولعمر  :لوال علي١( لهلك عمر(.  
  البغـدادي  قه الخطيـب  وثّ, ة الحج  خيثمة فهو الحافظُ    أبي ا ابن أم: قلتُ

الحـافظُ : وقـال الـذهبي   , صـدوق :  الـرازي  وقال ابن أبي حـاتمٍ    , قطنيوالدار 
وهذه من أعلى عبارات التعديل عند الذهبي: قلتُ. ةالحج.  

فقد وثّ : ا عبيد اهللا بن عمر القواريري     وأم قه النَسائي بـن صـالح      وأحمد 
 حجٍر الجيلي وابن  العسقالني وصالح  بن محم د جزرة وعبد الباقي البغـدادي  

ومحمصدوق:  الرازيوقال أبو حاتٍم,  معيند بن سعد ويحيى بن.  
وأم قـه إسـحاق بـن راهويـه ويحيـى بـن            فقـد وثّ  : ل بن إسـماعيل   ا مؤم

:  حجر العسقالني  وقال ابن ,  الخطأ  كثير ثقةٌ:  الرازي وقال فيه أبو حاتمٍ   , معين
وهـو مـن رجـال      ,  في صـحيحه   وقد أخرج له البخاري   ,  الحفظ ئُ سي وقصد

   .النسائي والترمذي وابن ماجة
فيان الثوري ويحيى بن سعيد فإمامان فـي الجـرح والتعـديل فـال              ا س أم

 ه من كبار التابعين وهـو  ثقـةٌ        ب فإنّ وكذلك سعيد بن المسي   . يحتاجان تعديالً 
   .فاٍقعندهم باتّ
صلٌا السند فمتّوأم ,حسناًفيكون هذا األثر ل بن إسماعيل ألجل مؤم .  

 ار     :  أبي خيثمة  قال ابنياق قـال  ثنا عبد الرزّ  , ثنا أحمد بن منصور بن س :
: ك؟ قال ما شأنُ : فقلتُ له , م وليس معنا أحد   وتبس: قال معمر مرةً وأنا مستقبلُه    

 مـتُ مـا كلَّ , لـي  عما بنيت على حـب    الكوفة إنّ  كأن, عجبتُ من أهل الكوفة   
 , وعمـر  على أبي بكٍراًل علي فضِّا وجدتُ المقتَِصد منهم الذي ي     م إلّ  منه أحداً

                                                           

 .٣/١١٠٢دار الجيل بيروت ,  عبد البراإلستيعاب في معرفة األصحاب البن )١(
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١( الثوريمنهم سفيان(.  
 ,قطني والـذهبي   والـدار   البغـدادي  طيـب قه الخ  أبي خيثمة وثّ   ابن: قلتُ

  .صدوق: وقال ابن أبي حاتم
زي وأبو يعلى الخليلـي      الرا قه أبو حاتمٍ  وثّ: أحمد بن منصور بن سيار    و

حجٍروابن العسقالني والدارقطني والهيثمي والذهبي المصري .  
  .ه من رجال البخارينّويكفي أ, إمام وقد سبق توثيقهاق وعبد الرزّ

  الظاهري  حزمٍ  وابن  النيسابوي  والحاكم قه البيهقي  وثّ : بن راشد  معمرو
 , والـدارقطني , العـسقالني   حجـرٍ  بـن  وا , بـن صـالح الجيلـي       وأحمد سائيوالنَ

  . هذا من رجال الصحيحين معمراًويكفي أن,  ويحيى بن معين,والذهبي
 بالسماع مـن  هناك تصريحو, صلٌ متّ والسند, هم ثقاتٌ فرجال السند كلُّ  

  . صحيحفاألثر,  الرواةكلّ
والقوم يزع   مون اإلجمـاع    وعمـر علـى جميـع       ة أبـي بكـرٍ     علـى أفـضلي 

م هاهو ف, ةاألمهإمامسفيانالثوري يخرق هذا اإلجماع اً ضالّبتدعاً ليصبح م.  
:  بن الجعـد عـن الحـسن بـن صـالح قـال             عن علي : قال يحيى بن معين   

 ادتَذاكَروا الزُه  بن عبـد العزيـز فقـال قـائلون     عند عمر  : وقـال قـائلون  . فـالن :
فالن .أَ:  بن عبد العزيزفقال عمرالناس في الدنزهد ٢( بن أبي طالبيا علي(.  

ا يحيى بن معين فهو من شـيوخ البخـاري ومـسلم وأبـي داود                أم: قلتُ
ه في الرجـال     الجرح والتعديل الذي يؤخذ كالم     وهو إمام . وأحمد بن حنبل  

                                                           

 .إسناده صحيح: قلتُ. ١١/١٢٣دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )١(
 .إسناده صحيح: قلتُ. ١١/١٠٩دار هجر , البداية والنهاية البن كثير )٢(
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  .مات في زمانه المسلَّأخذَ
وقـد وثّ  ,  بن الجعد كـذلك مـن شـيوخ البخـاري          وعلي   بـن   قـه أحمـد 

 , ويحيـى بـن معـين      ,د جـزرة   وصالح بن محمـ    ,سقالني الع  حجرٍ وابن, حنبل
  .سائيوكذا قال النَ, صدوق: وقال أبو زرعة الرازي,  الرازيوأبو حاتٍم

أم ا حسن      ان بن شفي بن هني بـن رافـع فقـد            بن صالح بن مسلم بن حي
 , والنـسائي  , وأحمـد بـن حنبـل      , النيسابوري  والحاكم , الرازي قه أبو حاتمٍ  وثّ

د بـن   ومحمـ , والـدارقطني  , العـسقالني   وابن حجرٍ  ,لجيليوأحمد بن صالح ا   
  . ويعقوب بن سفيان الفسوي, ويحيى بن معين,سعد

 شـرط المعاصـرة واحتمـال     ألن,صلٌ متّـ  والـسند , فرجال الـسند ثقـاتٌ    
  . األثرهذا ة فثبتت صح,   في صحيحه ـ مسلٍمقان ـ وهذا شرطُاللقاء متحقّ

ه  ورسـولُ م اهللاُ كُمـا ولـي   إنّ{ريمـة    الك ه اآليةُ هذا وقد نزلت في حقّ    
  .)١(}م راكعون وه الزكاةَؤتون ويقيمون الصالةَمنوا الذين يوالذين آ

  اس قال فعن ابن عب :تصد ق علي      بخاتمـه وهـو راكـع     فقـال النبـي  m 
مـا  إنّ{:  فيه فأنزل اهللاُ . ذلك الراكع :  قال "ن أعطاك هذا الخاتم؟   م": للسائل

و٢(}هورسولُ م اُهللاكُلي(.  

                                                           

 .٥٥المائدة  )١(
فيـه مطلـب بـن      :   قال السيوطي   ١٥/٢٥دار الكتب العلمية بيروت     , الجامع الكبير للسيوطي   )٢(

قد وثّقـه كـذلك أحمـد بـن         : قلتُ. ال يحتج به  : زياد وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم       
: وقـال ابـن حجـر العـسقالني       , صـالح : صالح الجيلي وعثمان بن أبي شـيبة وقـال أبـو داود           

وأبو حاتم معروف بتعنّته وتشدده فـي الرجـال فـال يؤخَـذُ بكالمـه فـي                 . صدوق ربما وهم  
�  
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  الذين آمنوا وعملوا الـصالحاتِ     إن{:  قوله تعالى   أن اشُوذكر النقّ 
  .)١( نزلت في علي}اًد و الرحمن لهمسيجعلُ

  :E  بن أبي طالٍبقال علي:  الغزاليقال أبو حامٍد
  ــم ــِم إنّه ــِل العل ــا أله ــا الفخــر إلّ      م
     وقَدر كلِّ امرىٍء مـا كـان يحـسنُه        

    داًـــه أَبــشْ حياً بـــــــعلٍم تَِعففُزْ ب

  على الهـدى ِلمـن اسـتهدى أَِدلّـاءُ          
  والجــاهلون َألهــِل العلــِم أَعــداءُ     
  )٢ (اُءـالناس موتى وأهلُ العلِم أَحي  

  ذاتَ  أبـي جالـساً     بين يـدي   كنتُ: عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال       
 وعمــر بــن  أبــي بكــٍرالفــةَ فــذكروا خ, مــن الكــرخيينفجــاءت طائفــةٌ, يــوم
 بـن أبـي    علـي وذكـروا خالفـةَ  , رواان فـأكثَ  عثمـان بـن عفّـ   اب وخالفةَ الخطّ

 م القولَقد أكثرتُ, يا هؤالء: ه إليهم فقالفرفع أبي رأس  ,  وزادوا فأطالوا  طالٍب
والخالفــِة والخالفــِةفــي علــي وعلــي  ,الخالفــة لــم تُــإن زيــناً علي بــل علــي 

  .)٣(هانَيزَ

                                                                                                                              

�  

فأقلـه أن يكـون مطلـب بـن زيـاد      ,  وثّقه جهابذة المحدثين كأحمد وابـن معـين    الراوي إذا 
 . صدوقا والحديث حسنا

 .٢/٥٣٢دار الكتب العلمية بيروت , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )١(
ــدين  )٢( ــوم ال ــاء عل ــن حــزم ص, إحي ــر   . ١٤دار اب ــى أمي ــشعر إل ــذا ال ــي ه ــسب الغزال ــد ن وق

 . والجزم فالمفروض أنه ثابت عنده على نحو التعليق×المؤمنين
 .١/١٤٥دار الكتب العلمية بيروت , تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٣(
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  ×بعض ما قيل يف اإلمام احلسن 

 ي ألسـتحي مـن اهللا عـزّ       إنّـ : E قـال الحـسن   : يقال الصالحي الشام  
 من المدينة ةَفمشى عشرين حجةً إلى مكّ    ".  إلى بيته   أن ألقاه ولم أمشِ    وجلّ

١(هعلى رجلي(.  
 إلـى جنبـه يـسأل     رجالً بن علي سمع الحسن : قال سعيد بن عبد العزيز    

  .)٢(فبعث بها إليه, فانصرف,  آالف درهمه عشرةَ أن يرزقاَهللا
وهـو  ,  الحـسن قـد جمـع مـاالً    إن: ه خطب وقال  أنّ  عن علي  عن حارثةَ 

  يريد أن يمه بينكم قس , فحضر الناس . إنّ:  فقال فقام الحسن ه للفقـراء  معتُما ج .
  .)٣(فقام نصف الناس

                                                           

 .١١/٥٢٤ م ـ ١٩٩٥سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي ـ القاهرة  )١(
 .٣/٢٦٠مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٣/٢٦٠مؤسسة الرسالة , بيسير أعالم النبالء للذه )٣(
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اد بعض ما قيل يف اإلمام السج×  

 هو عل :  سعد قال ابناألصغر ي  ,وأم  ا أخوه علي  فقُتـل مـع أبيـه        األكبـر 
  .)١(عاًِرو, رفيعاً, كثير الحديث عالياً,  بن الحسين ثقةًوكان علي, بكربالء

    ما رأيتُ :  قال وروى ابن عيينة عن الزهري أفضلَ اً قرشي     بـن    مـن علـي 
  .)٢(الحسين

    مجالـستي مـ      :  قال وعن ابن عيينة عن الزهري ما كان أكثـر بـن  ع علـي 
  .)٣( منه كان أفقهوما رأيتُ أحداً, الحسين

 ن أهل البيت أفضلَ مـن علـي       ك مِ دِرلم أُ :  قال  عن الزهري  وعن معمرٍ 
  .)٤(بن الحسين

 ما رأيتُ فـيهم مثـلَ   :  الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قالوروى عبد
٥( بن الحسينعلي(.  

                                                           

 .٤/٣٨٧مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )١(
 .٤/٣٨٧مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٤/٣٨٩مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
إلمـام  هذا دليـل علـى أن كـون ا        : أقول. ٤/٣٨٩مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٤(

ونفـس األمـر بالنـسبة إلـى غيـره      ,  من أهل البيت مما لم يكن خافيا على أحد×السجاد  
فما بال وهابيـة اليـوم يـشككون فـي هـذه      , من األئمة صلوات ربي وسالمه عليهم أجمعين  

 . األمور التي كانت تعد من البديهيات عند أصحاب السلف؟
 .٤/٣٨٩مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٥(
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  .)١(يت مثلُهلم يكن في أهل الب:  قالٍك عن مالعن ابن وهٍب
 الزهـري : هـا  األسـانيد كلِّ   أصـح : وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة قـال        

عن علي٢( بن الحسين عن أبيه عن علي(.  
رابتـه مـن رسـول    قَ بـن الحـسين بِ   علـي ما أكـلَ  :  بن أسماء  قال جويريةُ 

  .)٣( قطmُّاهللا
 فـي الِحجـر      بـن الحـسين وهـو سـاجد        سمعتُ علـي  :  قال عن طاووسٍ 

فواهللا ما دعوتُ   : قال. ك بفنائك سائلُ, مسكينُك بفنائك , عبيدك بِفنائك : ليقو
  .)٤(ي عنّا كُِشف إلّبها في كرٍب

  .)٥( بيٍت أهِلا مات علي وجدوه يعولُ مئةَلم:  بن نعامةقال شيبةُ
بن موسى الرضا   علي  :حد   ه قالثنا أبي عن أبيه عن جد :  بـن  قـال علـي 

ةَ فأسألُ اَهللا لـه الجنّـ     ,  من إخواني  تحي من اهللا أن أرى األخَ     ي ألس إنّ: الحسين
  .)٦( عليه بالدنياوأبخلُ

 وروى حسين      ـ     بن زيد بـن علـيعـن عم  ه أن  بـن الحـسين كـان        علـي 

                                                           

 .٤/٣٨٩مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )١(
 .٤/٣٩١مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
 .٤/٣٩١مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٣(
 .٤/٣٩٣مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٤(
 .٤/٣٩٤مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٥(
وهذا الـسند أظهـر وأوضـح مـن         : أقول. ٤/٣٩٤مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٦(

 .الشمس في رابعة النهار
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  .)١(ق بثمنهويتصد, ه يبيعثم,  يشتو فيهيشتري كساء الخَزِّ بخمسين ديناراً
 فقد كان أهالً  ,  له واهللا ذلك   وحق,  عجيبة وكان له جاللةٌ  : قال الذهبي 

 ظمىلإلمامة الع , قـد اشـتهرت   . ده وعلمه وتؤلُّهـه وكمـاِل عقلـه     لشرفه وسؤد
 هشام بن عبـد الملـك حـج قُبيـل واليتـه       الفرزدق ـ وهي سماعنا ـ أن  قصيدةُ

 بن الحـسين    وإذا دنا علي  , وِحم عليه  الحجر زُ  فكان إذا أراد استالم   , الخالفةَ
 جقوا عنه إجالالً   من الحم له ,  له ر تفرجافَو وقال  هشام  :هن هذا؟ فما أعرفُـ    م ,

  : يقول الفرزدقفأنشأَ
     هذا الذي تَعـرف البطحـاُء وطأتَـه       
خيـــِر عبـــاِد اِهللا كلِِّهـــم هـــذا ابـــن     
ــا  ــال قائلُهــ      إذا رأتْــــه قُــــريشٌ قــ
ــان راحِتـــه    ــسكُه ِعرفـ ــاد يمـ      يكـ

      مهابتـه يغـضي حيـاًء ويغـضى ِمـن    
   هــاهلَــهذا ابن فاطمٍة إن كُنتَ ج

  معرفُـــه والِحـــلُّ والحـــروالبيـــتُ ي  
     ــم ــاهر العلَ ــي الط ــي النق ــذا التق   ه
     ــرم ــي الكَ ــذا ينته ــارِم ه ــى مك   إل
  ــستلمطــيِم إذا مــا جــاء يالح كــنر  
      بتـــِسمإلّـــا حـــين ي كلِّـــمفَمـــا ي  
  واــمــد خُِتـــــــــبجده أنبياُء اِهللا ق  

, فَحِبس بعـسفان  , فأمر هشام بحبس الفرزدق   : قال.  طويلةٌ وهي قصيدةٌ 
     بن الحسين باثني درهـمٍ     وبعث إليه علي أبـا فـراس   :  وقـال  عشر ألـف اعـِذر .

ا غضباً هللا ورسولهما قلتُ ذلك إلّ: ها وقال فرد .بحقّي عليـك  :  وقالها إليهفرد
  .)٢(لهافقَِب. كم اُهللا نيتَك ورأى مكانَ فقد عل,لما قَِبلْتها
  

                                                           

 .٤/٣٩٨مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )١(
 .٤/٣٩٨مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
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  ×بعض ما قيل يف اإلمام املهدي 

ــذهبي ــال ال ــر: ق ــشريف, المنتظ ــم, ال ــو القاس ــ, أب محمــسن د ــن الح  ب
العسكري  بن علي  ٍد الهادي بن محم   بـن موسـى   )١( الرضـى  الجـواد بـن علـي 

 بـن    علـي  )٢( بـن   الباقر بن زيـن العابـدين      ٍد بن محم   الصادقِ الكاظم بن جعفرٍ  
بن أبي طالبالحسين الشهيد بن اإلمام علي  ,سينيالعلوي٣( الح(.  

 الرضـا بـن موسـى بـن     د بـن علـي   بن محم بن عليالحسن: وقال أيضاً 
  . الصادقجعفٍر

 أبو محم د الهاشمي الحسيني  ـ   أحدأئم       عي الـشيعةُ  ة الـشيعة الـذين تـد 
قـال لهـا    هـا ي  فإنّ, اء لكونه سكن سـامر    , العسكري قال له الحسن  وي, همعصمتَ

  .العسكر
منتظر الرافضةوهو والد .  

ولـه  , )٤(ل سـنة سـتين   في ثامن ربيـع األو ي إلى رضوان اهللا بسامراءَ    توفّ
وعشرون سنةًتسع  ,ةٌ, فن إلى جانب والدهوده أَموأم.  

                                                           

 .ألنه اسم علم, الرضا: والصواب )١(
 .×محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين : بوالصوا )٢(
هذا إقـرار مـن الـذهبي بـوالدة         : أقول. ١٣/١١٩مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٣(

وهنـا اعتـراف    . ألنه ال يترِجم للمعـدوم إال عـديم العقـل         , اإلمام المهدي أرواحنا له الفداء    
 .د اإلمام الحسين سالم اهللا عليه من ول×من الذهبي بأن اإلمام المهدي 

 .ألنه كان في مقام ترجمة أصحاب هذه الطبقة, بعد المائتين: يقصد )٤(
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وأم  ا ابنه محمبن الحسن الذي يدعوه الرافضةُ     د   الخلف القائم  ةَ الحج ,
سنة ستٍّ وخمسين : وقيل, لد سنة ثماٍن وخمسين   فو .عاش بعد أبيه سنتين ثم 

  .)١(م كيف ماتولم يعلَ, معِد
  
  
  
  

                                                           

قد بين الذهبي كيف ومتى ولد اإلمـام        : أقول. ١٩/١١٣دار الكتاب العربي    , تاريخ اإلسالم  )١(
 للعاقـل   ومـن هنـا حـق     , وأما ادعـاؤه موتَـه فـدعوى ال دليـل لـه وال لغيـره عليهـا                , المهدي

ثم كيـف يمـوت هـذا اإلمـام وقـد أخبرنـا الـصادق        . ×استصحاب حياة اإلمام المهدي     
األمين بأن الدنيا لن تزول حتى يظهر اإلمام المهدي ليمألها قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما            

 وجورا؟
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مةخامتة املقد  

   لمة بحديث السلس  وال بأس بختم المقد قرأُ   ,ةة الذهبيوالتي ال ي ها  سـند
  .)١(ا بِرأَ إلّمجنوٍنعلى 

 بن عبـد اهللا   ثنا أبو إسحاق إبراهيم   حد: اني األصبه يٍمعقال الحافظ أبو نُ   
ثنـا أبـو    ,  بنيـسابور   األنـصاري   بن علي   أحمد ثنا أبو علي  , بن إسحاق المعدل  

ثني أبـي   حـد ,  بـن موسـى الرضـا      ثنـا علـي   ,  بن صـالح الهـروي     ×الصلت  
 جعفر موسى بن  ,حد  ثني أبي جعفر  د بن محم ,حد د بـن علـي  ثني أبي محم ,

ثني أب حد بن الحسين بن علي    ي علي  ,حد  رضـي    بن أبي طالبٍ   ثني أبي علي 
 قـال اهللا عـزّ    :  قـال  × عـن جبريـل      ,m اهللا   ثنا رسـولُ  حـد , اهللا تعالى عنهم  

م بشهادة أن   ن جاءني منكُ  م, دونيأنا فاعب  إلّا ال إله    ي أنا اهللاُ  إنّ: "وجـلّ 
 نِمي أَ ن دخل في حصن   وم, ا اهللا باإلخالص دخل في حصني     ال إله إلّ  

  ."ذابين عِم
ن  بهـذا اإلسـناد ِمـ       مـشهور   ثابـتٌ  هذا حديثٌ : يم األصفهاني عقال أبو نُ  

    سـلفنا ِمـ    وكـان بعـضُ   , بـين رواية الطاهرين عن آبائهم الطي   ثين إذا  ن المحـد
قالروى هذا اإلسناد  :٢( ألفاق على مجنوٍنلو قُِرأ هذا اإلسناد(.  

                                                           

ئـه  والسند الذي يتكلم عنه يبدأ من اإلمام الرضا روايـةً عـن آبا  , هكذا قال أحمد بن حنبل  )١(
, انظُر الصواعق المحرقة البـن حجـر الهيتمـي       . عن أجداده الطاهرين وينتهي إلى اهللا تعالى      

 .٣١٠دار الكتب العلمية بيروت ص
 .٣/١٩١حلية األولياء  )٢(
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ــع أن: قلــتُ ــسند ظــاهروم ــسج قطــاعه اإلن ال ــام ال ــين اإلم ــام  ب اد واإلم
إلّ, ‘علي تدلُّ   ا أن فجاء.  على حصول التصحيف    هناك قرائن :ثني أبي  حد
علي    بن الحسين بن علي , حد     والـصواب . . .  بـن أبـي طالـب      ثني أبـي علـي :
حدثني أبي علي ,عن الحسين بن علي ,حدبن أبي طالبثني أبي علي .  

 عيٍم أبا نُ  ويحتمل أن . )عن الحسين (:  بدل )الحسينبن  ( فجاءت كلمة   
األصفهاني  الحسين الً , × سقط في سنده اإلمامكما يحتمل ما ذكرنـاه أو ,

: ×اد  اإلمـام الـسج   األولـى هـي قـولُ   والقرينـةُ . وبغير هذا ال يستقيم السند  
حد  بن أبي طالب   ثني أبي علي  ,وواضح أن  ه    اً عليولـيس   سالم اهللا عليـه جـد 
, عـن الحـسين بـن علـي      , ثني أبـي علـي    حـد : فالصحيح أن يكون السند   , أباه
حدبن أبي طالبثني أبي علي  .  

 ــي أن ــة ه ــة الثاني ــين المحقّوالقرين ــةً  ق ــديث علّ ــي الح ــدوا ف ــو وج   ل
 بـذكره لـضعف أحمـد بـن         ن ضعف هـذا الحـديثَ     وقد اكتفى م  , لذكروها

ــي ــصاريعل ــضعيفُ.  األن ــؤثِّروت ــا دام أن  ه ال ي ــيئاً م ــام ش ــي المق ــا نُ ف ــ أب يٍمع 
األصفهاني  الحـديث ثابـثٌ     قال بأن   مـشهور  ,     ولـم يقـل بـأن    الـسند صـحيح  ,

    لـو كـان   ى  حتّـ  ثابتـاً  الحديث قـد يكـون صـحيحاً      ومعلوم عند طلبة العلم أن
ه ال يجـب   مع أنّ, أعلى درجات الحديث الصحيح    هو فالمتواتر, ه ضعيفاً سند

  .لفتأم, وقد يكون هذا الحديث من هذا القبيل,  صحيحاًهفي سنده كونُ
  ثم  منقطعاً لو كان السند    اإلنقطـاع أولـى مـن ذكـر ضـعف        لكان ذكـر 

بخـالف اإلنقطـاع فـي      , ادي الجرح والتعديل أمر اجتهـ     ألن, رجٍل في السند  
  . ضعيفاًه يجعل الحديثَفقوا على أنّ اتّالسند فإنّهم
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أخرجـه أبـو    . اً جد ضعيف: لى هذا الحديث   ع قاًقال عادل بن سعد معلّ    
  .)١(واٍه"  بن علي األنصاريأحمد: " في إسناده١٩١  /٣نعيم في الحلية 

  .لو كان الحديث معلَّالً بانقطاع السند لذكر ذلك: قلتُ
          والقرينة الثالثة هي وجود نفس هذا الحديث وبنفس السند في مصادر 

  أخرى وصلت السند ,  فقـال  :  في فـيض القـدير كالتـالي       فقد أخرجه المناوي
 ٍد عـن أبيـه محمـ      , الـصادق   عن أبيه جعفـرٍ    ,ثنا أبي موسى الكاظم   حد: الرضا
,  عن أبيه المرتضى, كربالء عن أبيه شهيدِ   , العابدين ِنزي  عن أبيه علي   ,الباقر

  .)٢(وذكر الحديث
قال السيد شهاببن محم الدين الحسين د الحسيني:  

ــاء يـــسألُ       عـــن قَبيلـــيوِخـــلٌّ جـ
ــتُ لـــه ولَـــم أفخَـــر وإنّـــي          فقلـ

 ــخي محمد يــــج اهللا  خلق  رد    

   ــي ــي جلـ ــشمس للرائـ ــوُء الـ   وضَـ
    ــي ــر العلــ ــي الفخــ ــق لمثلــ   يِحــ
  ي ـــوأُم  ــعل ي ـــــوأب فاطم٣ (ي(  

  

                                                           

 .٢/٥٩٢دار الكتب العلمية بيروت , موسوعة األحاديث القدسية )١(
 .٤/٦٢٠دار الكتب العلمية بيروت , فيض القدير )٢(
دار , ب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي     استجال )٣(

 .٢/٧١٩البشائر اإلسالمية 
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  )عليهم السالم(باب فضائل أهل البيت 
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  آية املباهلة
]١[   ـ {:  وجـلّ اس في قولـه عـزّ  عن ابن عب ـ  قُ نـا   أبناَءدعل تعـالوا نَ
 }الكـاذبين {: إلى قوله } مكُنا وأنفس م وأنفس كُنا ونساءَ م ونساءَ كُوأبناَء

نـا  وأبناَء, كم في فاطمة نا ونساءَ ونساَء, هوعلي نفسm , نزلت على رسول اهللا     
د ء على الكاذبين نزلت في العاقب والسي     والدعا,  وحسين كم في حسنٍ  وأبناَء

  .هموعبد المسيح وأصحاِب
اس بـد اهللا بـن عبـ       تواترت األخبار في التفاسير عن ع      وقد: قال الحاكم 

 وجعلـوا  سيٍن وحـ  وحسٍن يوم المباهلة بيد علي    أخذَ m رسول اهللا    ه أن وغيِر
كم وا أنفـس  مهلُفَ, نانا ونساؤ نا وأنفس هؤالء أبناؤ ":  قـال   وراءهم ثم  فاطمةَ
  .)١(" اهللا على الكاذبين نبتهل فنجعل لعنةَكم ثمكم ونساَءوأبناَء

]٢[  ِدقَـ :  عـن جـابر ـ بـن عبـد اهللا ـ قـال       عن الـشعبي  م علـى النبـي m 
العاقب والطي فدعاهما إلى المالعنة   ,ب ,فواعداه فغدا . العناه الغداة على أن ي
,  أرسـل إليهمـا    ة والحسن والحسين ثـم     وفاطم  فأخذ بيد عليm,    اهللا   رسولُ

جيبا  فأبا ,يا أن ياهللا    فقال رسولُ  , له بالخروج   وأقر m :"والذي بعثني بالحق 
ـ { :وفـيهم نزلـت   : قـال جـابر   . "ألمطر عليهم الوادي ناراً   , ال: لو قاال   دعنَ

: قـال جـابر   . }كمنا وأنفـس  كم وأنفـس  نا ونـساءَ  كم ونـساءَ  نا وأبناءَ أبناَء
}نا  وأنفس كموأنفـس{  ُاهللا    رسـول m  بـن أبـي طالـب       وعلـي  ,}نـا أبناَء{ 

الحسن٢( فاطمةُ}ناونساَء{,  والحسين(.  
                                                           

 .٥٠دار الكتب العلمية بيروت ص, معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري )١(
هكـذا رواه الحـاكم فـي    :  قـال ابـن كثيـر   ٢/٤٧دار الكتب العلمية بيروت   , تفسير ابن كثير   )٢(

 .صحيح على شرط مسلم:  بمعناه ثم قالمستدركه
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  حديث الثقلني

]٣[  تواتر عنـه    : انيد بن جعفر الكتّ   قال محمa :"ُفيكم ما إن تركت 
ـ  هما أعظم أحد, واضلّم به لن تَ   كتُمستَ   اهللا حبـلٌ   كتـاب : ن اآلخـر   ِم

ى يردا  لن يفترقا حتّ  ,  بيتي وعترتي آلُ , ى األرض  من السماء إل   ممدود
١(" الحوضَعلي(.  

كتم بـه لـن    فيكم ما إن تمـس ي تارك إنّ": sقال رسـول اهللا      ]٤[
  .)٢("كتاب اهللا وعترتي: واتضلّ

 عيـتُ ي قـد د   كأنّ":  صـحيحة  وفي روايةٍ :  الهيتمي قال ابن حجرٍ   ]٥[
 كتـاب : ن اآلخـر   مِ  آكد هما فيكم الثقلين أحد   ي قد تركتُ  إنّ, فأجبتُ
قا هما لن يتفر  فإنّ, ا كيف تخلفوني فيهما   وفانظر,  وعترتي  وجلّ اهللا عزّ 

                                                           

دار الكتـب  , األربعون الكتّانية في فضل آل بيـت خيـر البريـة لمحمـد بـن جعفـر الكتّـاني                   )١(
 .٥العلمية بيروت ص

:  قـال المـصنف    ٤٢٧بيت األفكار الدوليـة ص    , نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني      )٢(
 اللفـظ غيـر موجـود فـي صـحيح مـسلم             هـذا الحـديث بهـذا     : قلتُ. وهو في صحيح مسلم   
وما دام أن الشوكاني نسبه إلى صحيح مـسلم فهـذا يعنـي أن مـسلم       , الموجود بأيدينا اليوم  

وأن هذا الحديث كان في صحيح مـسلم فـي     , بن الحجاج أخرجه في صحيحه بهذا اللفظ      
يمنع الوهاب الذي كان عبدوهو نفسه القرن الذي شهد بزوغ محمد بن        , القرن الثاني عشر  

فكيـف ال يحـرف حـديثا       , الصالة على محمد وآل محمد مع ثبوتها في صحيح البخـاري          
  .!×كهذا فيه ما فيه من بيان فضائل أهل البيت 
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  ." الحوضَى يردا عليحتّ
ـ     وإنّ": وفي رواية  ]٦[ ,  الحـوض  ى يـردا علـي    هما لن يفترقـا حتّ
قـصروا عنهمـا     وال تَ  ,ما فتهلكـوا  وهمفال تتقد , ي ذلك لهما   رب سألتُ

  .)١("م منكُعلمهم أَم فإنّموهعلِّ وال تُ,هلكوافتَ
]٧[     اهللا   قـام رسـولُ   :  قـال  عن زيد بن أرقـم m  ًبمـاءٍ  فينـا خطيبـاً   يومـا  

دعى خُ يوذكَّ ووعظَ,  وأثنى عليه  فحمد اهللاَ ,  والمدينة ةَبين مكّ , اًم قـال ر ثم  :
"أم ا بعد ,  أال يا أي فإنّ ,ها الناس   ـ   يوشك أن يأتي رسولُ    ما أنا بشر ي  رب

فأجيب , فيكم ثقلينِ  وأنا تارك  :اهللا فيه الهـدى والنـور       لُأو هما كتاب ,
 ثـم ,  فيـه  ب على كتاب اهللا ورغَّـ     فحثّ. "كوا به فخذوا بكتاب اهللا واستمسِ   

,   في أهل بيتي   كم اهللاَ أذكّر,  في أهل بيتي   أذكّركم اهللاَ , وأهلُ بيتي ": قال
    .)٢(" في أهل بيتيركم اَهللاأذكِّ

 m اهللا   ا رجـع رسـولُ    لمـ :  قـال  عن زيد بن أرقـم    , فيلعن أبي الط   ]٨[
ي قـد   كأنّ: " قـال   ثم منِم فقُ أمر بدوحاتٍ ,  خم ة الوداع ونزل غدير   ن حج ِم
فيكم الثقليني قد تركتُ إنّ, جبتُ فأَ عيتُد  ,أحدمن اآلخـر هما أكبر  ,

همـا  فإنّ, خلفوني فيهمـا  فانظروا كيف تَ  , وعترتي أهلَ بيتي  , كتاب اهللا 
  كـلِّ   وأنا ولـي    موالي اُهللا":  قال  ثم " الحوضَ ى يردا علي  يفترقا حتّ لن  

                                                           

لهذا الحديث طـرق كثيـرة عـن        :  قال ابن حجر   ٣١٩مكتبة الحقيقة ص  , الصواعق المحرقة  )١(
 .بضع وعشرين صحابيا ال حاجة لنا ببسطها

 ].٢٤٠٨ [١١٣٠ ص×باب فضائل اإلمام علي , طيبةدار , صحيح مسلم )٢(
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ن  م اللهم والِ , ه فهذا ولي   مواله نتُن كُ م":  فقال  أخذ بيد علي   ثم. "مؤمن
وعاِد, وااله سـمعتَ : فقلتُ لزيد . "ن عاداه  ممـن رسـول اهللا       ه m  مـا  : ؟ فقـال

   .)١(ِه بأُذنيه وسمعهبعينيا رآه  إلّحدكان في الدوحات أَ
  حبلٌ كتاب اهللا : ِنيليفتَم خَ  فيكُ ي تارك إنّ": s اهللا   قال رسـولُ   ]٩[
وإنّ,  وعترتي أهلَ بيتي   , ما بين السماء واألرض    ممدود  قـا  هما لن يتفر

  .)٢(" الحوضَردا عليى يحتّ
]١٠[    اهللا   قال رسولُ :  قال عن زيد بن أرقم m :"ّإن م مـا    فيكُ ي تارك

 اهللا  كتـاب :  من اآلخر  هما أعظم أحد, وا بعدي م به لن تضلّ   كتُمستَإن  
قـا  ولن يتفر , وعترتي أهلُ بيتي  , ن السماء إلى األرض    مِ  ممدود حبلٌ

  .)٣("وني فيهماخلفُفانظروا كيف تَ,  الحوضَى يردا عليحتّ
م بـه لـن     كتُمسم ما إن تَ    فيكُ ي تارك إنّ": s اهللا   قال رسولُ  ]١١[

                                                           

: قـال شـيخنا الـذهبي     :  قال ابن كثيـر    ٧/٦٦٨هجر للطباعة والنشر والتوزيع     , البداية والنهاية  )١(
, دار بلنـسية  , وتحفة األخيار بترتيب شرح مـشكل اآلثـار للطحـاوي         . وهذا حديث صحيح  

يث صـحيح اإلسـناد ال طعـن        هذا الحـد  :  قال الطحاوي  ٩/١٨٠تأليف خالد محمود الرباط     
 .ألحد في أحد من رواته

وفـضائل  . صحيح: قال األلباني ] ٢٤٥٧ [١/٤٨٢المكتب اإلسالمي   , صحيح الجامع الصغير   )٢(
 قـال وصـي اهللا بـن        ٢/٦٠٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , الصحابة ألحمد بن حنبل   

 قـال حمـزة     ١٦/٢٨ث القـاهرة    دار الحدي , ومسند أحمد . إسناده حسن لغيره  : محمد عباس 
 .إسناده حسن: أحمد الزين

 .صحيح: قال األلباني] ٣٧٨٨ [٨٥٥مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ص, سنن الترمذي )٣(
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ـ   ممـدود  بلٌكتاب اهللا ح  , ن اآلخر  مِ عظمهما أَ أحد,  بعدي واضلّتَ ن  ِم
ـ  قا حتّ فرتَولن ي , وعترتي أهلُ بيتي  , السماء إلى األرض   ى ي  ردا علـي 

  .)١("الحوضَ
 فيكم  ركتُد تَ ي قَ إنّ":  قـال  m رسول اهللا     أن عن زيد بن ثابتٍ    ]١٢[

 ردا علي ى ي قا حتّ رهما لن يتف  إنّو, وعترتي,  اهللا كتاب: ن بعدي ليفتيالخَ
  .)٢("الحوضَ
ـ ": a اهللا قال رسولُ :  قال عن زيد بن ثابتٍ    ]١٣[ م  فـيكُ ي تـارك إنّ

ـ   هما لن يتفر  وإنّ,  بيتي  اهللا وأهلَ  كتاب, ِنيتَليفَخَ ـ  قـا حتّ ى ي  ردا علـي 
  .)٣("ميعاً جالحوضَ
 فيكم مـا  ي تارك إنّ": m اهللا   قال رسولُ :  قال عن زيد بن ثابتٍ    ]١٤[

همـا لـن    فإنّ,  بيتـي   اهللا وعترتي أهلَ   كتاب: واضلّم به لن تَ   كتُمستَإن  
  .)٤(" الحوضَى يردا علييفترقا حتّ

                                                           

 .صحيح: قال األلباني] ٢٤٥٨ [١/٤٨٢المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير )١(
:  باسـم بـن فيـصل الجـوابرة         قـال  ٢/١٠٢١, دار الـصميعي  , السنّة ألبي بكر بن أبـي عاصـم        )٢(

 .إسناده حسن
:  قـال مـصطفى بـن العـدوي      ٢٤٨دار ابـن عفّـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة     )٣(

إسـناده  :  قال حمزة أحمد الـزين     ١٦/٥١دار الحديث القاهرة    , ومسند أحمد . صحيح لغيره 
 .حسن

صـحيح  :  العـدوي   قـال مـصطفى بـن      ١/٢١٤دار بلنسية   , المنتخب من مسند عبد بن حميد      )٤(
 .لغيره
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]١٥[    اهللا   قال رسولُ :  قال عن زيد بن أرقم m" : ـ م  فـيكُ ي تـارك إنّ
ـ   تفرما لـن ي   هوإنّ,  بيتي  اهللا وأهلَ  كتاب: قلينالثَ ـ  قـا حتّ ى ي  ردا علـي 

  .)١("الحوضَ
م  فـيكُ  ي تـارك  إنّ: "m اهللا   قال رسـولُ  :  قال  بن ثابتٍ  عن زيد  ]١٦[

  , ما بـين الـسماء واألرض       ممدود  حبلٌ  وجلّ كتاب اهللا عزّ  , نتيخليفَ
قـا  هما لـن يتفر وإنّ,  ـ وعترتي أهلُ بيتي أو ما بين السماء إلى األرضـ 
  .)٢(" الحوضَردا عليى يحتّ

ـ " :m اهللا   قال رسولُ :  قال عن زيد بن ثابتٍ    ]١٧[ م  فـيكُ  ي تـارك  إنّ
ـ ,  ما بين السماء واألرض     ممدود حبلٌ,  وجلّ كتاب اهللا عزّ  : نتيليفَخَ

فترقـا  هما لن يوإنّ, أو ما بين السماء إلى األرض ـ وعترتي أهلَ بيتي 
  .)٣("ردا علي الحوضَى يحتّ

]١٨[  لقيـتُ :  قـال  بن ربيعةَ عن علي علـى   بـن أرقـم وهـو داخـلٌ     زيـد 
ـ ":  يقـول m اهللا   سـمعتَ رسـولَ   :  لـه  فقلتُ, هنِد من عِ  ارجالمختار أو خ   ي إنّ

فيكم الثَتارك ٤(نعم: ؟ قال"نقلي(.  
                                                           

حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٠, دار الكتـب العلميـة بيـروت   , المستدرك علـى الـصحيحين     )١(
 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد على شرط الشيخين

 .رواه أحمد وإسناده جيد:  قال الهيثمي٩/١٨٣دار الكتب العلمية بيروت , مجمع الزوائد )٢(
 .رواه أحمد وإسناده جيد:  قال الهيثمي١٨/٤٤٦دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
 قـال وصـي    ٢/٥٧٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 قـال  ١٤/٤٣٩دار الحـديث القـاهرة   , ومـسند أحمـد  . إسـناده صـحيح  : اهللا بن محمد عباس   
�  
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 m اهللا   ا رجـع رسـولُ    لم:  عن زيد بن أرقم قال     ,عن أبي الطفيل   ]١٩[
 ة الوداع ونزلَ  من حج خُ  غدير أَ ,م مروحاٍت بدثم نـ كـأنّ ":  قال فقُِمم د ي قَ
,   من اآلخر   هما أكبر  أحد ,م الثقلينِ  فيكُ د تركتُ ي ق إنّ, جبتُ فأَ دعيتُ

هما لن  فإنّ, خلفوني فيهما روا كيف تَ  فانظُ, كتاب اهللا وعترتي أهلَ بيتي    
 لـي كـلِّ    وأنـا و    مـوالي  اُهللا: " قال ثم. "ى يردا علي الحوضَ   يفترقا حتّ 

ؤمٍنم" .ثم   فقال  أخذ بيد علي  :"نتُن كُ م مواله   فهذا و هاللهم والِ , لي ن  م
وعادِ وااله  م  لزيـدٍ  فقلتُ. "ن عاداه  : ن رسـول اهللا      ِمـ  سـمعتَهm  مـا  : ؟ فقـال

  .)١(هذني بأُهه وسمعيني بعا رآهحد إلّكان في الدوحات أَ
]٢٠[  بنِ عن يزيد  لنـا لـه   دخلنـا عليـه فقُ    :  عن زيد بن أرقم قال     ,اٍن حي :

 اهللا  رسولَ لقد صاحبتَ ,  خيراً أيتَلقد ر  m ّوساق الحـديثَ  , ه خلفَ يتَ وصل 
   أال وإنّ ": ه قال ان غير أنّ  بنحو حديث أبي حي قليِنم ثَ  فيكُ ي تارك :هما أحد

اهللا هو حبلُ ,  وجلّ  اهللا عزّ  كتاب  ,ـ  ,بعه كان علـى الهـدى     ن اتّ م ن  وم
,  اهللا ال وأيم : ؟ قال ه بيته؟ نساؤ  ن أهلُ م: لنافقُ: وفيه. "ه كان على ضاللة   تركَ
ا إن     ن الـدهر   ِمـ  لمرأة تكون مع الرجل العصر,  ثـم قُطلّ ي  إلـى أبيهـا   هـا فترجـع 

  .)٢(ن بعده ِمه وعصَبتُه الذين حرموا الصدقةَصلُ بيته أَأهلُ, هاوقوِم
 m اهللا   ا رجـع رسـولُ    لم:  عن زيد بن أرقم قال     ,عن أبي الطفيل   ]٢١[

                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح: حمزة أحمد الزين
 .هذا حديث صحيح: قال شيخنا الذهبي:  قال ابن كثير٧/٦٦٨جر دار ه, البداية والنهاية )١(
 .١١٣١دار طيبة ص, صحيح مسلم )٢(
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 يكـأنّ ":  قـال   ثـم   فقُِممـن  دوحاٍت بـ   أمـر  م خُـ  ة الوداع ونـزل غـدير     ن حج ِم
,  من اآلخـر هما أكبر أحد, فيكم الثقليند تركتُي ق إنّ, جبتُ فأَ دعيتُ

, خلفوني فيهمـا يف تَفانظروا ك,  وعترتي أهلَ بيتي وجلّ  عزّ كتاب اهللا 
  وجـلّ  عـزّ  اهللا إن":  قـال  ثم. "ردا علي الحوضَ  ى ي  حتّ قاهما لن يتفر  فإنّ

ـ ":  فقـال  E  أخذ بيد علي   مث. "مؤمن  وأنا ولي كلِّ   ,موالي منـتُ  كُ ن 
وليه  هاللهم والِ ,  فهذا ولي م  وعادِ ن وااله  سمعتَه :  لزيد فقلتُ. "ن عاداه  م

 هع وسـم  ِهيـ ينَا رآه بع  ما كان في الدوحات أحـد إلّـ       : ؟ فقال mمن رسول اهللا    
  .)١(هنيذُبأُ

ـ ": m اهللا   قـال رسـولُ   :  الخدري قال  عن أبي سعيدٍ   ]٢٢[  ي تـارك  إنّ
  حبـلٌ   وجـلّ   اهللا عـزّ   كتـاب ,  من اآلخـر   هما أكبر أحد, فيكم الثقلين 

هما لن يفترقا   أال إنّ ,  بيتي هلُوعترتي أ ,  األرض  من السماء إلى   ممدود
  .)٢(" الحوضَى يردا عليحتّ

ـ ":  قـال m  الخدري عـن النبـي   عن أبي سعيدٍ   ]٢٣[ ن  أوشـك ي أُإنّ
 وعترتـي    وجلّ  اهللا عزّ  كتاب: كم الثقلين  في ي تارك وإنّ, جيبدعى فأُ أُ

 ى يردا علي  هما لن يفترقا حتّ    أخبرني أنّ   اللطيف الخبير  وإن,  بيتي أهلَ

                                                           

هذا الحديث صـحيح اإلسـناد ال      :  قال الطحاوي  ٥/١٨مؤسسة الرسالة   , شرح مشكل اآلثار   )١(
حديث صحيح رجاله ثقات رجـال      : وقال شعيب األرنؤوط  , طعن ألحٍد في أحد من رواته     

 .الشيخين
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٨٦دار الحديث القاهرة , د أحمدمسن )٢(
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  .)١("خلفوني فيهما تَ فانظروني بم,الحوضَ
 ي قد تركتُإنّ": m اهللا قال رسولُ:  الخدري قال عن أبي سعيدٍ   ]٢٤[

 مـن   هما أكبـر  أحـد , نالثقلي, وا بعدي فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّ      
 وعترتـي   , ما بين الـسماء إلـى األرض        ممدود  اهللا حبلٌ  كتاب: اآلخر
  .)٢(" الحوضَردا عليى يهما لن يفترقا حتّ وإنّأال,  بيتيأهلُ

ـ  ِنمـري  فيكم أَي تاركإنّ": s اهللا  قال رسولُ  ]٢٥[ وا إن ضلّ لـن تَ
تُمماتَِبعاهللا وأهلُ بيتي عترت: وهما, وه ٣("يكتاب(.  

 ,ة الـوداع  من حجm اهللا ا صَدر رسولُلم: عن زيد بن أرقم قال  ]٢٦[
  :  قام فقالثم,  أن ينزلوا تحتهنتقارباٍت بالبطحاء منهى أصحابه عن شجراٍت

" إنّ, ها الناس يا أي   أني اللطيفه قد نب ـ      أنّ  الخبير ا ه لن يعمر نبي إلّ
ر الذي يليه من قبلَ     نصفمنّوإ, ه ع  ـ  ي ألظـن ي يوشـك أن أُدعـى       أنّ

  "؟فماذا أنتم قائلون, كم مسؤولونوإنّ, ي مسؤولٌوإنّ, جيبفأُ
  . خيراًفجزاك اُهللا, صحتَ ونَ وجاهدتَغتَك قد بلَّنشهد أنّ: قالوا

                                                           

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٥٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٨٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
:  قال ابـن حجـر  ٤٣٢ فياض ـ المنصورة ـ ص  مكتبة, الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي )٣(

واستجالب ارتقـاء الغُـرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الـشرف لـشمس              . رواية صحيحة 
أخرجـه  :  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين      ١/٣٤٢دار البشائر اإلسالمية    , الدين السخاوي 

 .صحيح على شرطهما:  وقال٣/١١٨الحاكم 
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ــ لــيسأَ": فقـال  ه  عبــدداً محمــوأن, ا اهللا تـشهدون أن ال إلــه إلّ
 البعـث   وأن,  الموت حق  أنو,  ناره حق   وأن ته حق  جنّ وأن, هورسولُ

بعد الموت  حق  ,ال ريب فيها    الساعة آتيةٌ  وأن  ,وأن   ن في   اهللا يبعث م
  ."القبور

  . نشهد بذلك: قالوا
  ".داللهم اشه": قال
قال ثم " : ها الناس يا أي ,وأنـا  , وأنا مولى المؤمنين  ,  اهللا موالي  إن

اللهم ,  ـ  اً ـ يعني عليـ  اله مواله فهذا مونتُن كُفم, ن أنفسهمأولى بهم ِم
  ".ن عاداه م وعاِدن وااله مواِل

قال ثم  :" ـ , هـا النـاس   يا أي  كـم واردون علـي    وإنّ, ي فَـرطُكُم  إنّ
 النجوم  فيه عدد , ا بين بصرى إلى صنعاء     مم  أعرضُ حوضٌ, الحوضَ

فانظروا ,  عن الثقلين  دون علي ِركم حين تَ  ي سائلُ وإنّ, ةقُدحان من فضّ  
سـبب طَرفُـه    ,  وجلّ  كتاب اهللا عزّ    األكبر الثقلُ: يف تخلفوني فيهما  ك

,  ـ أو ال تُبـدلوا ـ     وافاستمـسكوا بـه ال تـضلّ   , بيد اهللا وطَرفُه بأيـديكم 
ى هما لن ينقضيا حتّ    أنّ  الخبير ه قد نبأني اللطيف   فإنّ, وعترتي أهلُ بيتي  

١(" الحوضَيردا علي(.  
]٢٧[  عن علي × أن  النبي m  فـيكم مـا إن      ركـتُ قـد تَ  ":  قـال 

وأهـلَ  , ه بأيـديكم  وسـبب , سببه بيده , كتاب اهللا : واضلّم به لن تَ   خذتُأَ
                                                           

)١(      دار , أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي استجالب ارتقاء الغُرف بحب
 .إسناده حسن بما قبله وبعده:  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين١/٣٤٧البشائر اإلسالمية 



 ١٥١ .......................................)عليهم السالم( فضائل أهل البيت باب

  .)١("بيتي
 معكم ما   ي تارك إنّ": m اهللا   قال رسـولُ  :  قال عن زيد بن ثابتٍ    ]٢٨[
 وام به لن تضلّ   كتُإن تمس :همـا لـن    وإنّ, وعترتـي ,  وجلّ  اهللا عزّ  كتاب

  .)٢("ى يردا علي الحوضَتّيفترقا ح
ـ : " قالs رسول اهللا  أنعن زيد بن ثابتٍ  ]٢٩[  فـيكم  ي تركـتُ إنّ
ـ    وإنّ, وعترتي, كتاب اهللا : تيِنن كاملَ تيالخليفَ ـ  هما لن يتفرقا حتّ ردا ى ي
٣(" الحوضَعلي(.  

  
   

  
  
   
  
  

                                                           

دار , استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )١(
 .إسناده صحيح: مي بابطين قال خالد بن أحمد الص١/٣٥٧البشائر اإلسالمية 

دار الكتـب العلميـة     , مختصر إتحاف الـسادة المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة للبوصـيري              )٢(
 .رواته ثقات:  قال البوصيري٤/٤٦١بيروت مج

 .حديث صحيح:  قال عادل بن يوسف الغزاوي١/١٠٨دار الوطن , مسند ابن أبي شيبة )٣(
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  حديث الكساء

 مـن   لٌحـ ر م رطٌ وعليـه ِمـ    داةً غَ m خرج النبي :  قالت عن عائشةَ  ]٣٠[
 ثـم ,  فـدخل معـه     جاء الحـسين    ثم ,دخله فأَ  بن علي   فجاء الحسن  ,د أسو عٍرشَ

  اُهللاريـد مـا ي  إنّ{:  قـال  ثـم , دخلـه  فأَ  جـاء علـي    ثـم , هادخلَ فأَ جاءت فاطمةُ 
ليذهبأهلَ عنكم الرجس البيت وي ١(}م تطهيراًركُطه(.  

 Iباب فاطمةَب  يمر كانm رسول اهللا     أن عن أنس بن مالكٍ    ]٣١[
ريد ما ي إنّ,  يا أهل البيت   الصالةَ: " إذا خرج لصالة الفجر يقـول       أشهرٍ ةَستّ
  .)٢("م تطهيراًركُطه البيت وي أهلَذهب عنكم الرجس لياُهللا

ـ    مـا ي  إنّ{:  في قولـه تعـالى     عن قتادةَ  ]٣٢[ ذهب عـنكم   ريـد اهللا لي
أهلَ الرجس   البيت وي ـ  فَ }ركم تطهيـراً  طههـ   بيـتٍ   أهـلُ  مطه رن  ِمـ  م اهللاُ ه
خصَّالسوء وم برحمٍةه٣( منه(.  
]٣٣[  ربيـبِ  أبي سلمةَ  بنِ عن عمر  النبـي  m نزلـت هـذه اآليـةُ   :   قـال 

                                                           

 ]. ٢٤٢٤ [١١٣٦ ص× أهل البيت باب فضائل, دار طيبة, صحيح مسلم )١(
 قـال  ٤/١٢٦دار المـآثر ـ المدينـة النبويـة ـ      , التفسير الصحيح لحكمت بن بشير بـن ياسـين   )٢(

ووافقــه , هــذا حـديث صـحيح علـى شــرط مـسلم ولـم يخرجـاه      : قـال الحـاكم  : المـصنف 
 .الذهبي

 قـال  ٤/١٢٦ة ـ  دار المـآثر ـ المدينـة النبويـ    , التفسير الصحيح لحكمت بن بشير بـن ياسـين   )٣(
واإلبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانـة للـشيخ عبـد اهللا بـن عبـد      . سنده حسن : المصنف

 .إسناده حسن:  قال حمد بن عبد اهللا الحميدي١٢٧دار القاسم ص, الرحمن السعد
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 على النبي m }ّإن  ـ   اهللاُ ما يريـد لي عـنكُ  ذهب   البيـت    أهـلَ  م الـرجس 
ــويم تطهيــراًركُطه{ســلمة فــي بيــت أم  ,فــدعا النبــي mَوحــسناً فاطمــة  

اللهـم  ":  قـال   ثـم  لـه بكـساءٍ   هـره فجلّ   ظَ  خلف  وعلي م بكساءٍ له فجلَّ ,وحسيناً
:  سلمةقالت أم . "م تطهيراً ره وطه م الرجس ذهب عنه هؤالء أهلُ بيتي فأَ   
   .)١(" إلى خيرأنِت على مكانك وأنِت":  اهللا؟ قالوأنا معهم يا رسولَ

]٣٤[  مـا   إنّ{في بيتي نزلـت     :  قالت  سلمةَ عن أمي ـ   اهللاُ ريـد لي ذهب 
 إلـى   m اهللا    رسولُ  فأرسلَ .}م تطهيراً كُرطه البيت وي   أهلَ م الرجس عنكُ
٢(" بيتيهؤالء أهلُ":  فقال والحسيِن والحسِن وفاطمةَعلي(.  

فقالـت لـي    , هجـد  فلـم أَ   اً عليـ  تُتيـ أَ:  األسـقع قـال     بـنِ  عن واثلـةَ   ]٣٥[
 فـدخال   mفجـاء مـع رسـول اهللا        ,  يـدعوه  m إلـى رسـول اهللا       نطلق اِ :فاطمةُ

  واحـدٍ   كـلَّ  قعـد  فأَ , والحـسين   الحـسنm   اهللا   فـدعا رسـولُ   ,  معهما ودخلتُ
  دنى فاطمةَ  وأَ ,همنهما على فخذي    هـا  من حجـره وزوج , ثـم  علـيهم ثوبـاً     لـف  

ـ  البيـت وي     أهـلَ    ليذهب عنكم الرجس    اهللاُ ما يريد إنّ{: وقـال  طهم كُر
  .)٣("حق بيتي أَاللهم أهلُ,  بيتي أهلُهؤالء":  قالثم, }تطهيراً

  
                                                           

 .صحيح: قال األلباني] ٣٧٨٧ [٨٥٥مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ص, سنن الترمذي )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٥٨دار الكتــب العلميـة بيــروت  ,  علــى الــصحيحينالمـستدرك  )٢(

 .صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٥٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .على شرط مسلم: وقال الذهبي, صحيح على شرط الشيخين
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:  عن أبيـه قـال      عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبٍ        بنِ عن إسماعيلَ  ]٣٦[ 
اهللا   ا نظر رسولُ  لم m   ًفقالت . "دعوا لي دعوا لي اُ  اُ":  قال  إلى الرحمة هابطة

 ـ : ةصـفيـ , بيتـي أهـلَ ":  اهللا؟ قـال ن يـا رسـولَ  م وفاطمـةَ اً علي والحــسن  
فأَ , بهم جيَءفَ ."والحسين   لقى عليهم النبي m َكساء  ه ثم   قـال   رفع يديه ثم  :

ـ    ٍد على محم  لِّصَفَ, اللهم هؤالء آلي  " عـزّ  وأنـزل اهللاُ   ."د وعلى آل محم  
ـ  البيـت وي    أهـلَ  ب عنكم الـرجس   ذِه لي ريد اهللاُ ما ي إنّ{ :وجلّ طهم كُر

  .)١(}تطهيراً
 األسـقع وعنـده      بـنِ  واثلـةَ دخلتُ علـى    :  قال اٍر أبي عم  عن شدادٍ  ]٣٧[

قوم , اًفذكروا علي E ,أال أُ : قال, ا قاموا فلمك بمـا رأيـتُ مـن رسـول         خبر
  ؟mاهللا 

ه إلـى   وجتَ: قالت, سألها عن علي   أَ I  فاطمةَ تيتُأَ: قال. بلى: قلتُ
 m اهللا ى جاء رسـولُ فجلستُ أنتظره حتّ.  وحسين ومعه حسنmرسول اهللا  
 ومعه عليوح وحسن ـ حتّ,  منهما بيٍد واحٍد آخذٌ كلَّسيناًى دخل فأدنى علي 

 لـف علـيهم     ثم,  منهما على فخذ   كلَّ واحدٍ ,  وحسيناً  حسناً جلسوأَ, وفاطمةَ
ه أو كساءَ  ثوب إنّ{ تال هذه اآليـة      ه ثم ما ي  ريد اهللا ليذهب    عـنكم الـرجس  

 وأهـلُ , بيتـي  اللهم هؤالء أهـلُ ":  وقـال }م تطهيراًكُرطه البيت وي  هلَأ
   .)٢("حقبيتي أَ

                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٦٠ب العلميــة بيــروت دار الكتــ, المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .اإلسناد

للحـديث  :  قـال حـسين سـليم أسـد     ١٨/٤٥٧دار المنهاج   , مجمع الزوائد للهيثمي المصري    )٢(
�  



 ١٥٥ .......................................)عليهم السالم(باب فضائل أهل البيت 

]٣٨[  سلمةَ عن أم  أن  النبي  m لَّـ  ج        ل علـى الحـسن والحـسين وعلـي 
ـ , تي بيتي وخاصَّ  اللهم هؤالء أهلُ  : " قـال   كساًء ثم  وفاطمةَ ب عـنهم   أَذِه
الرجس وطه م تطهيراً ره."  وأنا معهـم يـا رسـول اهللا؟ قـال      :  سلمة  فقالت أم :

  .)١(" على خيرِكإنّ"
  سلمة تـذكر أن    ن سمع أم  م ثنيحد:  قال عن عطاء بن أبي رباحٍ     ]٣٩[

النبي m   تْتَ فأَ , كان في بيتهافاطمةُ ه  بهـا عليـه    تْلَفـدخَ ,  فيهـا حريـرةٌ    رمٍة بب , 
ـ   ": فقال ـ  وابنَ ِكادعي لي زوج قالـت , "ِكي :   فجـاء علـي  وحـسن   وحـسين  

 لـه علـى     منامـةٍ  فجلسوا يأكلون مـن تلـك الحريـرة وهـو علـى              ,فدخلوا عليه 
خ  تحته كساءٌ  اٍنكّد قالت, يبري :  وجـلّ   عزّ  فأنزل اهللاُ  ,يصلّجرة أُ وأنا في الح  

ـ  البيت وي   أهلَ م الرجس  عنكُ ذهب لي ريد اهللاُ ما ي إنّ{: هذه اآلية  م ركُطه
ه فألوى بها إلى     يد خرج أَ ثم ,م به اه الكساء فغشّ   فضلَ خذَفأَ:  قالت }تطهيراً

 اللهم هؤالء أهلُ  ": ل قا السماء ثم  تي بيتي وحام ,   فأذِهب عنهم الـرجس 
 م الرجس ب عنه ذِهتي فأَ  بيتي وحام  اللهم هؤالء أهلُ  , م تطهيراً رههوطَ

وطهوأنا معكـم يـا رسـول       :  قلتُ , رأسي البيتَ  دخلتُفأَ:  قالت "م تطهيراً ره
  .)٢("ك إلى خيرإنّ, ك إلى خيرإنّ": اهللا؟ قال

                                                                                                                              

�  

  .إسناد صحيح
حـديث حـسن   : قال الترمـذي ] ٣٨٧١ [٨٧٠مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )١(

 قـال حمـزة    ١٣/٢٢٤ الحـديث القـاهرة      دار, ومسند أحمـد  . صحيح: وقال األلباني , صحيح
 .إسناده حسن: أحمد الزين

 قـال وصـي    ٢/٥٨٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
�  
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ــن  ]٤٠[ ــال m رســول اهللا  أن ســلمةَ عــن أم, حوشــبعــن شــهر ب  ق
, اً فـدكي  لقى عليهم كساءً   فأَ , بهم جاءتْف ."ِكي وابنَ ِكائتيني بزَوجِ ": لفاطمة

ك ل صـلواتِ فاجع, ٍد محم هؤالء آلُ إن":  قال ه عليه ثم   وضع يد  ثم: قالت
 قالـت أم  . " مجيـد  ك حميـد   إنّ ,د وعلى آل محم   ٍدك على محم  وبركاِت

ـ ":  مـن يـدي وقـال     ه معهـم فجذبـ    لَدخُ ألَ  الكساءَ  فرفعتُ :سلمة ك علـى  إنّ
  .)١("خير

 دما يري إنّ{ :ا نزلت هذه اآلية   لم:  عن أبيه قال   عن عامر بن سعدٍ    ]٤١[
ـ  البيت وي   أهلَ م الرجس ذهب عنكُ  لي اُهللا طهدعـا رسـولُ    }م تطهيـراً  كُر  
  .)٢("هلي هوالء أَاللهم":  فقال^  وحسيناً وحسناً وفاطمةَاً عليmاهللا

]٤٢[  وميكائيـلُ جبريـلُ : وفي البيـت سـبعةٌ  :  قالت سلمةَعن أم  وعلـي  
ن ستُ ِمـ لَـ أَ: يـا رسـول اهللا  : لتُقُ, وأنا على الباب ,  والحسين  والحسن وفاطمةُ

  .)٣("m ن أزواج النبي ِمِكإنّ,  على خيرِكإنّ": أهل البيت؟ قال
                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٦٠٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(

 .إسناده حسن لغيره:  بن محمد عباساهللا
إسـناده  :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٢/٢٣٥مؤسـسة الرسـالة     , شرح مـشكل اآلثـار للطحـاوي       )٢(

ففي هذا الحديث أن المرادين بما في هـذه اآليـة هـم رسـول اهللا            : وقال الطحاوي , صحيح
وحسين وفاطمةُ وحسن صلى اهللا عليه وسلم وعلي. 

وزارة األوقـاف ـ القـاهرة ـ    ,  في سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي     سبل الهدى والرشاد )٣(
 .حسن صحيح: رواه الترمذي وقال:  قال عبد المعز عبد الحميد الجزار١١/٤٣٧
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]٤٣[   قال اٍرعن أبي عم  :ثني واثلةُحدـ تيـتُ أَ:  األسقع قال بنفلـم  اً علي 
فجـاء مـع رسـول    , دعوه يـ m إلى رسول اهللا لقنطَِا:  فقالت لي فاطمة  ,جدهأَ

 قعد فأَ, والحسين الحسنm اهللا   فدعا رسولُ  , معهما  فدخال ودخلتُ  ,mاهللا  
 لـف    ثـم  ,هـا جـره وزوج  ن حِ  ِمـ  دنى فاطمـةَ   وأَ ,هخذيف منهما على     واحدٍ كلَّ

 البيـت    أهـلَ  م الـرجس   عـنكُ  ذهب لي  اهللاُ ما يريد إنّ{:  وقال باًعليهم ثو 
ويطهم تطهيراًكُر{.بيتي أَاللهم أهلُ,  بيتيهؤالء أهلُ":  قال ثم ١("حق(.  

  بـن سمعتُ عامر:  ـ قال  ـ مولى عامر بن سعدٍ بكَير بن مسماٍرعن  ]٤٤[
  وفاطمـةَ اً عليـ دخـلَ فأَ , الوحيa على رسول اهللا     نزلَ: قال سعد :  يقول سعٍد
  .)٢(" بيتياللهم هؤالء أهلي وأهلُ":  قالما تحت ثوبه ثمِهيوابنَ

]٤٥[ ســلمةَعــن أم أن النبــي  mوحــسٍن وفاطمــةَ غطّــى علــى علــي  
 قالـت أم  , "إليِك ال إلـى النـار     ,  بيتي هؤالء أهلُ ":  قـال   ثم  كساءً وحسيٍن

  .)٣("وأنِت على خير, ال": وأنا منهم يا رسول اهللا؟ قال: سلمة
 ن سمع أم  ثني م حد:  عن عطاء بن أبي رباح قال      ,عن عبد الملك   ]٤٦[

,  فيهـا خزيـرةٌ  ٍةرمـ  بب  فاطمـةُ  هتْـ تَ فأَ , كـان فـي بيتهـا      m  النبـي   تذكر أن  سلمةَ
ـ ": فقال لهـا  ,  بها عليه  تْلَفدخَ ـ ِكادعي زوج قالـت , "ِك وابني :  فجـاء علـي 

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٥٨دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .على شرط مسلم: وقال الذهبي, صحيح على شرط الشيخين

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٦٣دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٢(
 .حديث حسن اإلسناد: بن علي رضا

 .للحديث إسناد حسن:  قال حسين سليم أسد١٢/٣١٣مسند أبي يعلى الموصلي  )٣(
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والحسين فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو علـى    , عليه فدخلوا    والحسن
 نزلَفأَ, يصلّجرة أُ وأنا في الح  : قالت,  خيبري  تحته كساءٌ  اٍنكّ له على د   منامٍة

 البيت   أهلَ م الرجس  عنكُ ذهب لي  اهللاُ ريدما ي إنّ{:  هذه اآلية   وجلّ  عزّ اُهللا
ويطههاهم بـ  شّ الكساء فغَـ    فضلَ فأخذَ:  قالت }م تطهيراً كُر , أَ ثـم  خـرج  ه  يـد

    ذِهـب  فأَ, تي بيتي وخاصّاللهم هؤالء أهلُ":  قال فألوى بها إلى السماء ثم
 وطَ عنهم الرجس هـ    اللهـم هـؤالء أهـلُ     , م تطهيراً ره تي  بيتـي وخاصّ

 , رأسـي البيـتَ    دخلـتُ فأَ:  قالـت  "م تطهيـراً  ره وطه م الرجس  عنه بذِهفأَ
  . " إلى خيرِكإنّ, ك إلى خيرإنّ": وأنا معكم يا رسول اهللا؟ قال: قلتُ

 حـديث عطـاء    سـلمة مثـلَ   ثني أبـو ليلـى عـن أم       وحد: قال عبد الملك  
 ثني داود بــن أبــي عــوف أبــو الجحــاف عــن حوشــب عــن أم وحــد, ســواء
   .)١(سلمة

]٤٧[ عــن أمســلمة أن النبــي  mلَلَّــ جوحــسيٍن وحــسٍن علــى علــي  
ـ اللهـم أَ  , تي بيتي وخاصَّ  هلُاللهم هؤالء أ  ":  قـال   ثم  كساءً وفاطمةَ  بذِه

 وطَ عنهم الرجس هم تطهيراً ره".  يـا رسـول اهللا أنـا مـنهم؟         :  سلمة  فقالت أم
  .)٢("ك إلى خيرإنّ": قال

ائتيني ":  قال لفاطمة  m  النبي  سلمة أن  أمعن   , شهر بن حوشب   عن ]٤٨[
ه  وضـع يـد    ثـم : لقـا , اًدكي فَ  عليهم كساءً  لقىفأَ, فجاءت بهم , "ِكي وابنَ ِكبزوِج

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٢٤٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٢٧٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
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 قـال  عليهم ثم  :" هؤالء آلُ  اللهم إن  فاجعل صلواتِ , د محموبركاتِ ك على  ك 
وعلى آلِ  ٍدمحم  إنّ ,ٍد محم  مجيد ك حميد " .  الكـساءَ  عـتُ فرفَ:  سـلمة  قالـت أم  

  .)١(" على خيرِكإنّ": ن يدي وقال ِمهبذَجفَ, م معهدخلََأل
همـا  ي وابنَ وفاطمـةَ اً عليلَ جلmَّ ي النبإن:  سلمة عن أم ,عن شهر  ]٤٩[
ب عنهم ذِه اللهم أَ,تي بنتي وحام  بيتِ اللهم هؤالء أهلُ  ":  قـال   ثم بكساٍء

وطَ الرجس هـ ":  اهللا أنا منهم؟ قال    يا رسولَ : فقلتُ. "م تطهيراً ره  إلـى   ِكإنّ
  .)٢("خير

]٥٠[  سلمة   عن أم I مـا  إنّ{: )٣(في بيتي نزلت هـذه اآليـة      :  قالت
رياهللاُ يد  لي عنكُ ذهب  ـ  فأَ } البيت  أهلَ م الرجساهللا    رسـولُ  لَرس m   إلـى 

والحسينِ  والحسنِ  وفاطمةَ علي   اللهـم  ":  اهللا علـيهم أجمعـين فقـال        رضـوان
: يا رسول اهللا ما أنا مـن أهـل البيـت؟ قـال    :  سلمةقالت أم . " بيتي هؤالء أهلُ 

  .)٥("حقي أَاللهم أهل,  بيتي وهؤالء أهلُ)٤(ك أهلي خيرإنّ"

                                                           

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٣١٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
وقـال شـعيب   , إسناده جيـد :  قال الذهبي٣/٢٨٣مؤسسة الرسالة  , سير أعالم النبالء للذهبي    )٢(

 .واهدهالحديث صحيح بش: األرنؤوط
فهـل الوهابيـة أعلـم مـن أم         , هذه أم المؤمنين رضوان اهللا عليهـا تـسمي آيـةَ التطهيـر آيـةً               )٣(

 .المؤمنين؟؟؟
والـدليل  . وهكذا يتم المعنـى   . كما جاء في سنن الترمذي وغيره     . إنِك إلى خير  : والصواب )٤(

 . من أهلهIفنفى أن تكون أم سلمة , "اللهم أهلي أحق: "sقوله 
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/٤٥١دار الكتب العلمية بيروت     , تدرك على الصحيحين  المس )٥(

�  
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,  فلـم أجـدهE   اً عليـ  ريـد  أُ جئـتُ :  بن األسـقع قـال     عن واثلةَ  ]٥١[
فجـاء مـع   . س فـاجلِ  يـدعوهm   إلـى رسـول اهللا   نطلـق ِا: I فقالت فاطمةُ 

 , وحـسيناً  حـسناً m اهللا   فـدعا رسـولُ    , معهما تُخل ود  فدخلَ ,mرسول اهللا   
 ثـم , جره وزوجهـا  ِح من   وأدنى فاطمةَ ,  منهما على فخذه    واحدٍ جلس كلَّ فأَ

  عليهم ثوب لف  إنّ{":  فقـال  ه وأنا شاهد ما ياهللاُ ريد  ذِه ليب عنكم   الـرجس  
  .)١(" بيتياللهم هؤالء أهلُ} م تطهيراًركُطه البيت ويأهلَ

]٥٢[  إنّ{:  في بيتي   هذه اآليةُ  نزلتْ:  سلمة قالت  عن أم   اهللاُ مـا يريـد  
ليعنكُ ذهب  أهلَ م الرجس   البيت وي يا رسول اهللا   : قلتُ. }ركم تطهيراً طه

. "ن أزواج رسول اهللا    مِ ِكإنّ,  إلى خير  ِكإنّ": ن أهل البيت؟ قـال    ألستُ مِ 
  .)٢(^  والحسين والحسن وفاطمةُ وعليm اهللا  رسولُ: البيتوأهلُ: قالت

,  إلـى أبيهـا     بطعـامٍ   فاطمـةُ  جـاءتْ :  سلمة قالت   عن أم  ,عن عطاء  ]٥٣[
ـ   ِا, ةينَإي ب : " فقـال  ,وهو على منازله   وابـِن عم ِكيتيني بأوالدي وابنـي" 

 بيتـي   هؤالء أهـلُ  : "فقال, ى عليهم الكساءَ  وح: أو قالت , مهلَلَّ ج ثم: قالت
ذِهفأَ, تيوحام  ب عـنهم  ـ   الـرجس وطه م تطهيـراً  ره".   سـلمة   قالـت أم :  

                                                                                                                              

�  

 .على شرط مسلم: وقال الذهبي, صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/٤٥١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
:  قال مشهور بـن حـسن آل سـلمان         ٣/٢٦٤دار ابن الجوزي    , الغيالنيات ألبي بكر الشافعي    )٢(

 .هذا حديث صحيح سنده ثقاتٌ رواته: قال البيهقي
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وأنـِت علـى    , × ن أزواج النبـي   أنِت مِ ": يا رسول اهللا وأنا معهم؟ قال     
  .)١(" ـ أو إلى خير ـخير

مـا  إنّ{ )٢(ا نزلـت هـذه اآليـة      لمـ :  عن أبيه قال   عن عامر بن سعدٍ    ]٥٤[
اهللاُ يريد  لي عنكُ ذهب  أهلَ م الرجس    ـ  البيـت وي دعـا   }م تطهيـراً  ركُطه 

اللهــم هــؤالء ":  فقــال^  وحــسيناً وحــسناً وفاطمــةَاً عليــm اهللا رســولُ
  .)٣("هليأَ

]٥٥[  مة   سل عن أمI ِزوج النبي  mرسول اهللا  أن m  كان ببيتهـا 
,  فيهـا خزيـرةٌ    رمـةٍ  ببI  فجاءت فاطمةُ ,  خيبري  عليه كساءٌ  , له على منامةٍ 

ـ  حـسناً : ِكي وابنَ ِكدعي زوج اِ": m اهللا   فقال رسولُ  سيناً وح".  فـد تْعمه ,
ـ   اهللاُ ريدما ي إنّ{: m نزلت على رسول اهللا      )٤(فبينما هم يأكلون إذا    ليذهب 

  بفـضلةِ  m فأخـذ النبـي   . }م تطهيـراً  ركُطه البيت وي   أهلَ م الرجس عنكُ

                                                           

دار , تـأليف خالـد محمـود الربـاط       , تحفة األخيار بترتيب شرح مـشكل اآلثـار للطحـاوي          )١(
 .حديث حسن:  قال خالد محمود الرباط٨/٤٧٢بلنسية 

فـأين اتّبـاع    .  سعد بن أبي وقاص يسمي آيةَ التطهير آيةً ال كما يفعل أتباع ابن تيمية              وهذا )٢(
 الوهابية للصحابة والسلف الصالح؟؟؟  

دار , تـأليف خالـد محمـود الربـاط       , تحفة األخيار بترتيب شرح مـشكل اآلثـار للطحـاوي          )٣(
ففي هذا الحـديث    : قال الطحاوي . حديث صحيح :  قال خالد محمود الرباط    ٨/٤٧٠بلنسية  

            وفاطمـةُ وحـسن أن المرادين بما في هذه اآلية هم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وعلـي
 . وحسين

 .ألنها فجائية. إذْ: والصواب )٤(
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 ثـم , وأومـأ بهـا إلـى الـسماء    , ه من الكساء أخرج يد  ثم, اهام إي اهفغشّ, إزاره
م ره وطه  الرجس ب عنهم ذِهفأَ, تي بيتي وخاصَّ  اللهم هؤالء أهلُ  ": قـال 

,  رأسي في الـستر  دخلتُفأَ: I سلمة   قالت أم , ات مر  قالها ثالثَ  "تطهيراً
   .)١(ِنتيمر"  إلى خيرِكإنّ": يا رسول اهللا وأنا معكم؟ فقال: فقلتُ

  

                                                           

 قـال حكمـت بـن بـشير بـن           ١٣/٧٦دار ابن الجوزي    , تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم      )١(
 .دة عن أم سلمة بنحوهأخرجه الطبري بإسناد حسن من طرق ع: ياسين
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من حاربكُ ملَأنا حرب  

  والحـسنِ   وفاطمـةَ   إلـى علـيm      النبـي  نظر:  قال عن أبي هريرةَ  ] ٥٦[
  .)١("مكُن سالم لملم وِس,مكُ حاربن لمربأنا ح":  فقالوالحسيِن
ـ  أنـا حـرب   ": ماِهديلَ وو  وفاطمةَ  لعليs قال رسول اهللا     ]٥٧[ ن  لم
وِس, محاربهلمن سالَ لم٢("ممه(.  
]٥٨[     عن زيد بن أرقم أن النبي  m   َوالحـسين   والحـسنِ   قال لفاطمـة  :

"أنا حربلم وِس, مكُن حاربلملم ٣("مكُن سالم(.  
 ]٥٩[      عن زيد بن أرقم عن النبي a ّه قـال   أن  وحـسنٍ   وفاطمـةَ   لعلـي  
  .)٤("متُمن سالَ لموسلم, متُب لمن حارأنا حرب": وحسين
ــن أبـــي هريـــرةَ   ]٦٠[ ــر رســـولُ :  قـــالعـ    إلـــى علـــيa  اهللا نظـ

                                                           

هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٣/١٦١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 قـال حمـدي عبـد المجيـد     ٣/٣١مكتبة ابن تيمية القاهرة , والمعجم الكبير للطبراني . حسن

 قـال شـعيب     ٣/٢٥٧مؤسـسة الرسـالة     , وسير أعالم النـبالء للـذهبي     . حديث حسن : السلفي
 .أقره الذهبي: نؤوطاألر

 .صحيح:  قال ابن حجر الهيتمي٥٣٥المنح المكية في شرح الهمزية ص )٢(
 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد٧/٢٠١دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن )٣(
 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٦٤دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٤(

 .حديث حسن: ابن علي رض
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ـ  سـلم , متُ لمـن حـارب    أنا حرب ":  والحسين فقـال    والحسنِ وفاطمةَ ن  لم
  .)١("مسالمتُ

                                                           

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٦٦دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث حسن: بن علي رضا
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  حديث سفينة

ب  ببـا   وهـو آخـذٌ     يقـولُ   ذر أبـا    سمعتُ: ني قال  حنش الكنا  عن ]٦١[
, نكرنـي فأنـا أبـو ذر      ن أَ ومـ , من عـرفتُ  ن عرفنـي فأنـا مـ      م, ها الناس أي: الكعبة

ن ركبهـا   م,  سفينة نوح  ثلُ بيتي م  هِل أ ثلُم":  يقول m اهللا    رسولَ سمعتُ
خلَّن تَنجا ومِر عنها غَف١("ق(.  
:  ـ يقـول  E  ـ  الغفـاري ه سمع أبـا ذر عن حنش بن المعتمر أنّ ]٦٢[
 فـي   سفينة نوٍحثِلم كم أهل بيتي فيكُمثلُ":  يقول m اهللا    رسولَ سمعتُ

 في  ٍةطَّ ح ومثَِل بابِ , كلَ عنها ه  فن تخلَّ وم, كبها نجا ن ر م, قوم نوح 
  .)٢("بني إسرائيل

ـ , لُ سفينة نوح ثَ بيتي م  هِل أ لَثَ م إنs :" اهللا   قال رسـولُ   ]٦٣[ ن م
  .)٣("كلَ عنها هفن تخلَّوم, ركبها نجا

]٦٤[  إنّ:  قال× عن عليلُثَما مـ ة كسفينة نوٍحنا في هذه األماِب وكَب 
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٢/٣٧٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
ميـة بيـروت    دار الكتـب العل   , وفيض القدير شرح الجامع الصغير    . صحيح على شرط مسلم   

 .حسن:  قال السيوطي٥/٦٢٦
 .هذا حديث حسن:  قال السخاوي١٨٦دار العطاء ص, دانياتلالب )٢(
والمطالـب العاليـة   . صحيح:  قال ابن حجر الهيتمي٥٣٥المنح المكية في شرح الهمزية ص   )٣(

حـسن  :  قـال عبـد اهللا الـشهري   ١٦/٢١٩دار العاصمة للنشر والتوزيع     , البن حجر العسقالني  
 .قهبطر
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  .)١( في بني إسرائيلٍةطَِّح
ـ م كم  بيتي فيكُ   أهلِ لُثَما م إنّ": s اهللا   قال رسولُ  ]٦٥[  سـفينة   ِلثَ

  .)٢("ف عنها غرقن تخلَّوم":  وفي رواية مسلم."ن ركبها نجا م,نوح
مثَلُ أهل بيتـي مثَـلُ      ":  قـال  m  النبي عبد اهللا بن الزبير أن    عن   ]٦٦[

  .)٣("كها غَِرقن تروم,  من ركبها سِلم,سفينة نوح
 بيتي  مثلُ أهلِ ": m اهللا   قال رسولُ :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٦٧[

ـ , ن ركبها نجا  م,  في قوم نوح   م كسفينة نوحٍ  فيكُ ن تخلّـف عنهـا     وم
  .)٤("غرق

  
  

                                                           

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٧٣دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
:  قال ابـن حجـر  ٤٣٧مكتبة فياض ـ المنصورة ـ ص  , الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي )٢(

بينمـا  , وقد نسبها إلى صحيح مـسلم     : أقول. انتهى. جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً      
فهل يـا تـرى أكلهـا الـداجن أم حـذفها الجـن       , لرواية في صحيح مسلم ال نجد اليوم هذه ا    

  .!!!الذي قتل سعد بن عبادة
دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٣(

إسناده لـين ألجـل ابـن لهيعـة     :  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين   ٢/٤٨٣البشائر اإلسالمية   
ى بشواهدهويتقو. 

 قـال الـصالحي   ١١/٤٣٥ م ـ  ١٩٩٥سـبل الهـدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد ـ القـاهرة           )٤(
. وبعض طرق هذا الحـديث يقـوي بعـضُها بعـضاً          : قال الحافظ أبو الخير السخاوي    : الشامي

 .وهذا معناه أن الحديث حسن لغيره على أقل تقدير: أقول
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  يث الفرقة الناجيةحد

 مـن  أال إن":  قـال  s رسـول اهللا      أن  بن أبي سـفيان    عن معاويةَ  ]٦٨[
ة  هذه الملّ  وإن, ةً وسبعين ملَّ  ِنيتَنْم ِمن أهل الكتاب افترقوا على ثِ      كُبلَقَ

 فـي   وواحـدةٌ , نتان وسبعون في النـار    ِث,  وسبعين ستفترق على ثالثٍ  
  .)١("ةالجنّ

 افترقـت اليهـود   ":  قـال  s رسـول اهللا      أن عن عوف بن مالكٍ    ]٦٩[
ـ   فواحدةٌ, على إحدى وسبعين فرقةً    , وسـبعون فـي النـار     , ة في الجنّ

فإحـدى وسـبعون فـي      , رقةً وسبعين فِ  صارى على اثنتينِ  وافترقت الن 
تـي علـى    م أُ نرقَتَفْتَ بيده لَ  ٍد محم والذي نفس , ة في الجنّ  النار وواحدةٌ 

    .)٢("واثنتان وسبعون في النار, ة الجنّ فيفواحدةٌ,  وسبعين فرقةًثالٍث

                                                           

إذا لـم  : قلـتُ . حـسن : قال األلباني  ٣/١١٥رف الرياض   مكتبة المعا , صحيح سنن أبي داود      )١(
فبطريـق أولـى أن     ,   الذين طهرهم اهللا تطهيرا    ×تكن الفرقةُ الناجيةُ هم أتباع أهل البيت        

 .ال توجد هذه الفرقة الناجية أبدا
والفرقـة  : قلـتُ . صـحيح :  قـال األلبـاني    ١/٢٤٥المكتب اإلسـالمي    , صحيح الجامع الصغير   )٢(

وهي التـي ركبـت سـفينةَ نـوٍح         , القرآن وأهلَ البيت  : الفرقة التي اتّبعت الثقلين   الناجية هي   
 .المتمثّلة بأهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين
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  ^فضائل أخرى ألهل البيت 

 اهللا إن":  يقـول  m اهللا    رسـولَ  سـمعتُ :  بن األسقع قال   عن واثلةَ  ]٧٠[
واصطفى , ن كنانة  مِ واصطفى قريشاً , لد إسماعيل ن و  مِ اصطفى كنانةَ 

   .)١("ن بني هاشمواصطفاني ِم,  بني هاشمن قريٍشِم
]٧١[ ــعــن علــي ــٍب ب ــي طال   أخــذ بيــد حــسٍنm رســول اهللا  أنن أب
ما كان معي فـي     همما وأُ ن وأباه  هذي حبني وأَ ن أحب م":  فقـال  وحسيٍن

  .)٢("درجتي يوم القيامة
 يـا بنـي عبـدِ     ":  قـال  m رسـول اهللا     اس أن  عبد اهللا بن عبـ     عن ]٧٢[

ـ أن ي ,  اهللا لكـم ثالثـاً     ي سألتُ  إنّ لبالمطّ تَثب  هـدي   وأن ي  ,كم قـائم
  نجـداءَ   أن يجعلكـم جـوداءَ      اهللاَ وسألتُ, مكُ جاهلَ معلِّ وأن ي  ,مكُضالَّ

حماءر , فَ صَ  رجالً فلو أنى وصام  فصلّ , بين الركن والمقام   ن, لقي   ثم 
  .)٣(" دخل النارٍد ألهل بيت محمبغضٌ وهو ماَهللا

                                                           

ــسلم لموســى شــاهين الشــين    )١( ــتح المــنعم شــرح صــحيح م ــشروق , ف ــول. ٩/٨٣دار ال : أق
هـم منـه    ف, s هم عتـرةُ النبـي       ×وقد ثبت أن أهل البيت      , والحديث في صحيح مسلم   

 . بالتالي ثبت أنّهم أفضلُ الناس في قريش, وهو منهم
 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٢(

 .حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٣٣ [٨٤٦ص
ن حديث حس :  قال الحاكم  ٣/١٦١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(

�  
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]٧٣[        عن عبد اهللا بـن عمـر عـن النبـي m ـ ":  قـال منـ  ح علينـا  لَم 
  .)١("ا فليس منّحالسال

]٧٤[   اهللا   قال رسولُ : اس قال عن ابن عب m :"َأغذوكُ  وا اهللاَ حبم  لما ي
  .)٢("يب بيتي لحوا أهلَحبوأَ,  اهللاوني بحبحبوأَ, مهن نعِم

 Eلقيني كعب بن عجـرة    :  عبد الرحمن بن أبي ليلى قال      عن ]٧٥[
 نا رسـولَ  لْسـأَ : قـال . بلى:  قلتُ ؟m ها من النبي   سمعتُ ةً هدي أال أُهديك : فقال
   البيت؟م أهلَ عليكُكيف الصالةُ, يا رسول اهللا: لنا فقmُاهللا 

 يتَد كما صلّ   وعلى آل محم   ٍد على محم  اللهم صلِّ : قولوا": قـال 
 ٍدك على محم  وباِر,  مجيد ك حميد إنّ, على إبراهيم وعلى آل إبراهيم    

  ـ    على إبـراهيم وع   كما باركتَ  ٍدوعلى آل محم ك لـى آل إبـراهيم إنّ
٣(" مجيدحميد(.  

                                                                                                                              

�  

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط مسلم
وقـد حملـت   : قلـتُ ]. ٦٨٧٤ [١٧٠٠دمـشق ـ  بيـروت ص    , دار ابن كثير, صحيح البخاري )١(

 . حين حاربتهم يوم الجمل×عائشة السالح على أهل البيت 
حـديث  : قـال الترمـذي   ] ٣٧٨٩ [٨٥٥مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع ص       , سنن الترمذي  )٢(

 قــال ٣/١٦٢دار الكتــب العلميــة بيــروت , درك علــى الــصحيحينوالمــست. حــسن غريــب
مكتبـة  , والصواعق المحرقة البن حجـر الهيتمـي      . ووافقه الذهبي , صحيح اإلسناد : الحاكم

 .صحيح:  قال ابن حجر٤٧٨فياض ـ المنصورة ـ ص
دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٣(

أخرجـه البخـاري فـي كتـاب     :  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين     ٢/٤٤٣شائر اإلسالمية   الب
�  
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]٧٦[   اهللا   قال رسولُ :  قال اسعن ابن عب m :"ُالن أَ جـوم  ألهـل   مـان 
ها تْفإذا خالفَ , ن اإلختالف تي مِ  ألم  بيتي أمان  وأهلُ, رقن الغَ األرض مِ 

  .)١(" إبليسن العرب اختلفوا فصاروا حزب ِمقبيلةٌ
والذي نفسي  ": m اهللا   لُقال رسـو  :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٧٧[

أَنا أهلَ البيِتضُبِغبيده ال ي دخلَا أَ إلّحداُهللاه ٢(" النار(.  
 , بين الركن والمقـام    نفَ صَ الًج ر لو أنs :"  اهللا   قال رسـولُ   ]٧٨[

ـ     بغضٌ وهو م   لقي اهللاَ   ثم ,ى وصام فصلّ ٍد ألهل بيـت محم m  َدخـل  
٣("النار(.  

                                                                                                                              

�  

 .١/٣٠٥ومسلم ] ٣٣٧٠[األنبياء 
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٦٢دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(

والنتيجـة  , ×وعائـشة وطلحـة والزبيـر ومعاويـة اختلفـوا مـع أهـل البيـت                 : قلتُ. اإلسناد
 .لقارئ الكريمل

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٦٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
دار الثقافـة العربيـة دمـشق       , ومـوارد الظمـآن للهيثمـي المـصري       . صحيح على شرط مسلم   

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير       و. إسناده حسن :  قال حسين سليم أسد    ٧/٢٠٥
وسلـسلة  . إسناده حـسن  :  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٤٣٥ مؤسسة الرسالة    ,ابن بلبان الفارسي  

إسـناده صـحيح   :  قـال ٦٦٨مكتبة المعـارف ـ الريـاض ـ ص    , :األحاديث الصحيحة لأللباني
مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ      , الـصواعق المحرقـة البـن حجـر الهيتمـي     و. على شرط مسلم

 .صحيح:  قال ابن حجر٤٨٤ص
 قـال عـادل   ٤٨٦مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص     ,  حجـر الهيتمـي  الصواعق المحرقة البـن  )٣(

 .صحيح لغيره: شوشة
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ـ عوm :" اهللا ل رسولُقا:  قال عن أنس بن مالكٍ    ]٧٩[ ي فـي  دني رب
قَن أَأهل بيتي مرم بالتوحيد ولي بالبالِغ منهعذِّ أن ال يب١("مه(.  

ـ {ا نزلـت هـذه اآليـة        لمـ :  عـن أبيـه قـال      عن عامر بن سعدٍ    ]٨٠[  دعنَ
 m اهللا  دعا رسولُ  }كمنا وأنفس م وأنفس كُنا ونساءَ م ونساءَ كُنا وأبناءَ أبناَء

وحسيناًحسناً و وفاطمةَاًعلي  F ٢("اللهم هؤالء أهلي":  فقال(.  
]٨١[ ســلمة زوِجعــن أم ــي ــال لفاطمــةm رســول اهللا  أنm  النب :  ق

 كان   كساءً m اهللا   فألقى عليهم رسولُ  , فجاءت بهم ". ِكي وابنَ ِكني بزوجِ ائِت"
 أَ, اًتحتي خيبرين خيبر  مِ صبناه ,ـ اللهـم هـؤالء آلُ  ":  قـال ثم ٍد محم × ,

صلواتِ لْفاجع وبركاتِ ك ـ     ك هـا علـى آل      كمـا جعلتَ   ٍد علـى آل محم
  .)٣(" مجيد حميدكإبراهيم إنّ

]٨٢[  عن أم  رسول اهللا     سلمة أن m   ـ ائتينـي بزَ  ":  قال لفاطمـة  ِكوِج
  وضـع يـده علـيهم ثـم        ثم, اً فدكي لقى عليهم كساءً  فأَ,  فجاءت بهم  ."ِكيوابنَ
ـ  صلواِتفاجعل, د محم هؤالء آلُ اللهم إن ": قال  علـى آل  كك وبركاِت

إنٍّدمحم مجيدك حميد  ."  
                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٦٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .اإلسناد

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٦٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .الذهبيووافقه , صحيح على شرط الشيخين

حـديث  :  قـال حـسين سـليم أسـد    ١٨/٤٥٦, دار المنهـاج , مجمع الزوائد للهيثمي المصري    )٣(
 .صحيح
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 ـ  دخـلَ  ألَ  الكساءَ فرفعتُ:  سلمة قالت أمـ  ,م معهفجذب اهللا    رسـولُ  ه m 
  .)١(" على خيرِكإنّ": وقال

]٨٣[  بنـتُ جـاءت فاطمـةُ  :  سلمة قالـت   عن أم  النبـي  m   إلـى رسـول 
ى حتّـ , ن فيهـا سـخين     للحـس  رمةٌفي يدها ب  ,  والحسين كةً الحسن تور مm اهللا

  ".أين أبو حسن؟": ها قُدامه قالا وضعتْفلمm ,  بها النبيتتْأَ
  والحـسن   وفاطمـةُ   وعلـيm   فجلـس النبـي   , فـدعاه . في البيت : قالت

يأكلونوالحسين .  
 سلمة قالت أم  :  ني النبـيوما سامm ,   ًا  وأنـا عنـده إلّـ   ومـا أكـل طعامـا

 علـيهم   التـف ا فـرغَ سـامني دعـاني إليـه ـ فلمـ     : عنيسامنيِه قبل ذلك اليوم ـ ت 
اللهم عاِد":  قالبثوبه ثمم من عاداه ,اِلووم ٢("من وااله(.    
]٨٤[  أنّ عن علي    ه دخل على النبي m   ًفجلس عليهـا    , وقد بسط شَملة 

 وفاطمةُ هو وعلي   والحـسين   والحـسن  , ثـم    أخـذ النبـي  m  جامعـهفعقَـ  , بم د 
قالعليهم ثم  :"اللهم ارضَ عنه٣("م راٍضم كما أنا عنه(.  

                                                           

:  قـال سـعد المبـارك الحـسن    ١٠٨الدار الـسلفية ـ الكويـت ـ ص    , الذرية الطاهرة للدوالبي )١(
 .إسناده حسن لغيره

ــد للهيثمــي المــصري  )٢( ــو يعلــى : ي قــال الهيثمــ١٨/٤٥٧دار المنهــاج , مجمــع الزوائ رواه أب
 .إسناده حسن: وقال حسين سليم أسد, وإسناده جيد

رواه الطبرانـي فـي     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٤٦٦دار المنهـاج    , مجمع الزوائد للهيثمي المـصري     )٣(
: وقـال حـسين سـليم أسـد       . األوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بـن طفيـل وهـو ثقـة             

رجالـه رجـال    :  قـال الـشوكاني    ٢٧٠ دمشق ص  دار الفكر , ودر السحابة . إسناد رجاله ثقات  
�  
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فبينا ,  حين قُتل علي استُخِلف   الحسن بن علي    أن عن أبي جميلةَ   ]٨٥[
 منهـا  ضَفتمر,  في ِوركهفطعنه بخنجٍر,  إليه رجلٌ  وثب  إذْ ,هو يصلي بالناس  

ا فإنّـ , فينـا  قـوا اهللاَ  يـا أهـل العـراق اتّ      : فقال,  قام فخطب على المنبر    ثم, أشهراً
 ريدما يإنّ{:  وجـلّ   عزّ  أهلَ البيت الذين قال اهللاُ     ونحن, مكُم وضيفانُ كُمراؤأُ

 فما زال يومئذٍ  . }ركم تطهيراً طه البيت وي   أهلَ م الرجس  عنكُ ذهب لي اُهللا
  .)١(ا باكياًى ما ترى في المسجد إلّم حتّيتكلّ

ـ كـلُّ ":  قـال m رسـول اهللا   اس أن عن ابـن عبـ     ]٨٦[ ـ بٍب س  سٍب ونَ
نقِطميوم القيامة إلّع ببي ونَا س٢("بيس(.  

م ألهلي  كُيرم خَ كُيرخَ": m اهللا   قال رسولُ :  قال عن أبي هريرةَ   ]٨٧[
  .)٣("عدين بِم

                                                                                                                              

�  

 .الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة
رواه الطبراني ورجاله   :  قال الهيثمي  ١٨/٤٧٧دار المنهاج   , مجمع الزوائد للهيثمي المصري    )١(

 قـال   ٢٧١دار الفكر دمـشق ص    , ودر السحابة . إسناده حسن : وقال حسين سليم أسد   . ثقات
 .رجاله ثقات: الشوكاني

رواه الطبراني ورجاله   :  قال الهيثمي  ١٨/٤٨٣دار المنهاج   , مجمع الزوائد للهيثمي المصري    )٢(
 .إسناده حسن: وقال حسين سليم أسد. ثقات

هـذا حـديث    :   قال الحاكم  ٣/٣٥٢دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
, د للهيثمي المـصري   ومجمع الزوائ . ووافقه الذهبي , صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه     

سلــسلة األحاديــث و. رواه أبــو يعلــى ورجالــه ثقــات:  قــال الهيثمــي١٨/٤٨٧دار المنهــاج 
مناقـب أميـر المـؤمنين    و]. ١٨٤٥ [٦٤٣مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , :الصحيحة لأللباني

�  
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 ةَ سـتّ   بباب فاطمـةَ    كان يمرm   رسول اهللا     أن عن أنس بن مالكٍ    ]٨٨[
 ريدما يإنّ{"  البيت يا أهلَالصالةَ: " إذا خرج إلى صالة  الفجر يقول      شهٍرأَ

  .)١(}م تطهيراًكُرطه البيت وي أهلَم الرجس عنكُذهب لياُهللا
تعـالوا  {:  هـذه اآليـة  ا أنزل اُهللالم:  قال اٍصعن سعد بن أبي وقّ      ]٨٩[

  وفاطمـةَ  اً عليm  اهللا    دعا رسولُ  }كمنا ونساءَ كم ونساءَ نا وأبناءَ  أبناءَ دعنَ
  .)٢("م هؤالء أهليالله: " فقال وحسيناًوحسناً
]٩٠[  عن علي E قال  :اهللا   نا رسولُ زار m َعنـدنا   فبات  , والحـسن 

والحسين G نائمان  , فاستسقى الحسن E ,   ُاهللا   فقـام رسـول m   إلـى 
 E فتنـاول الحـسين   ,  جـاء يـسقيه    ثـم , ها فـي القـدح     يعتـصر  لَ فجعـ  ِقربٍة

فمنعه  , يشربm  فقالت فاطمةُ ,  وبدأ بالحسن I : ه أحكأنّـ  همـا إليـك؟ ب
ي وإيــاِك إنّــ: "m قــال ثــم". ٍة مــرلَه استــسقى أوولكنّــ, ال: "mقــال 

                                                                                                                              

�  

 قال تركي بـن عبـد   ١٧١دار اآلثار ـ صنعاء ـ ص  ,  البن المغازليEعلي بن أبي طالب 
 .الحديث حسن: عياهللا الواد

: قال الترمـذي ] ٣٢٠٦ [٧٢٤مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )١(
 .حديث حسن غريب

: قـال الترمـذي  ] ٢٩٩٩ [٦٧١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الريـاض ص  , سنن الترمذي )٢(
ــب   ــحيح غري ــسن ص ــديث ح ــاني , ح ــال األلب ــناد : وق ــحيح اإلس ــى  . ص ــستدرك عل والم

حـديث صـحيح علـى شـرط     :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٣دار الكتب العلمية بيروت   , الصحيحين
 .ووافقه الذهبي, الشيخين



 ١٧٥ .......................................)عليهم السالم(باب فضائل أهل البيت 

يوم القيامـة  , E اً عليييعن, ـ وهذا الراقد: وأحسبه قال ـ  )١(وهذان
  .)٢(" واحٍدفي مكاٍن

]٩١[  عن علي E قال  :اهللا   رني رسولُ أخب m أن  ـ  لَ أون يـدخلُ   م 
ن ِم: "ونا؟ قـال  بِحمفَ, يا رسول اهللا  : قلتُ. لحسين وا  والحسن  أنا وفاطمةُ  ةَالجنّ

  .)٣("مورائكُ
  سـعداً  عاويـةُ  م مرأَ:  عن أبيه قال   اٍصعن عامر بن سعد بن أبي وقّ       ]٩٢[

  لـه رسـولُ    ن قـاله   ثالثاً ا ما ذكرتُ  أم:  أبا تراب؟ قال   بما منعك أن تس   : فقال
. مع الـنَ ِرمـ ن ح إلـي ِمـ  حـب  أَن مـنه ن تكون لي واحـدةٌ   َأل, هب فلن أسm  اهللا  

يـا  : فقـال لـه   , فـه فـي بعـض مغازيـه        يقول لـه وقـد خلَّ      m اهللا    رسولَ سمعتُ
أما ترضى  ": m اهللا   ني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسـولُ       فُخلِّ تُ !رسول اهللا 

ـ , ن موسـى   مِ ي بمنزلة هارون  أن تكون منّ   ـ  إلّ . " بعـدي؟  ةَبـو ه ال نُ  ا أنّ
 ه ورسـولَ   اهللاَ  يحـب  رجـالً   الرايةَ نعطيُأل":  في يوم خيبـر    ه يقول وسمعتُ

ويحبه ورسولُ  اهللاُ ه".ـ ": نا لها فقـال لْ فتطاو فـأُ . "اًاُدعوا لي عليتي  بـه أرمـد , 
فبصق  إليه ودفع الرايةَ , ه في عيني  ,إنّ{ا نزلت   ولم اهللاُ ما يريد  لي عنكم  ذهب 

                                                           

 .ألنه معطوف على اسم إن, وهذين: والصواب )١(
 قـال عبـد اهللا      ١٦/١٦٩دار العاصمة للنشر والتوزيـع      , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , حاديث الصحيحة لأللبانيسلسلة األو. حسن لغيره: الشهري
 ].٣٣١٩ [٦٣٦ص

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٤دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٣(
 .اإلسناد
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اهللا  دعا رسولُ  } أهل البيت  الرجس  m فقـال   وحسيناً  وحسناً  وفاطمةَ اً علي  :
  .)١("اللهم هؤالء أهلي"

 I  دخـل علـى فاطمـةَ      m  النبـي   أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٩٣[
 ـ   والحسينـ يعني الحسنوهما  ـ  اً ـ يعني علي ي وإياِك وهذا النائمإنّ": فقال

  .)٢(" يوم القيامة واحٍدلفي مكاٍن
 بٍب وس سٍب نَ كلُّ":  قال mرسول اهللا    اب أن عن عمر بن الخطّ    ]٩٤[

يا ما كان ِم يوم القيامة إلّنقطعن سبي ونَب٣("بيس(.   
 بعـد   ببيـت فاطمـةَ    كان يمرm   رسول اهللا     أن عن أنس بن مالكٍ    ]٩٥[

   أن بنى بها علي E ّإنّ {الصالةَ":  يقـول ة أشهرٍ  بستـ  اُهللاما يريد لي ذهب 
عنكمأهلَ الرجس البيت وي طه٤(}م تطهيراًكُر(.  

]٩٦[  اهللا قال رسـولُ :  قالعن ثوبان m :" ٌالتزال طائفـة تـي   مـن أم

                                                           

 ٣٧مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
 .ى شرط مسلمإسناده صحيح عل: قال أحمد البلوشي

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٧دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٥٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(
 .اإلسناد

قـال أبـو إسـحاق       ٣٠مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      , فضائل فاطمة ألبي حفص بن شاهين      )٤(
 .حديث صحيح: الحويني
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ظاهرينعلى الحق ,ال يضر حتّ,لهمن يخذُهم م ١(" اهللاى يأتي أمر(.  
 ال تـزال طائفـةٌ    : "m اهللا   قال رسـولُ  : عن جابر بن سمرة قال      ]٩٧[
من أم٢("ى تقوم الساعة حتّتي ظاهرين على الحق(.  

]٩٨[     رسول اهللا    عن عمران بن حصين أن m ال تـزال طائفـةٌ    ":  قال 
 من أم قاِتتي ي  ـ  , ظاهرين على من ناوأهم    ,لون على الحق ى يقاتـل    حتّ
آخره٣("الم الدج(.  

ال ":  يقــولm اهللا  رســولَسـمعتُ : اب قــالعـن عمــر بـن الخطّــ   ]٩٩[
  .)٤(" اهللاى يأتي أمر منصورين حتّتي على الحق من أمتزال طائفةٌ

]١٠٠[   ــامر أن ــن ع ــة ب ــن عقب ــول اهللا ع ــالm رس ــي إن":  ق  رحم
ـ ,  في الدنيا واآلخـرة    صولةٌمو  لكـم علـى      فـرطٌ  هـا النـاس   ي أي وإنّ

  .)٥("الحوض
                                                           

حـديث حـسن    : قـال الترمـذي   ] ٢٢٢٩ [٥٠٤مكتبة المعـارف الريـاض ص     , سنن الترمذي  )١(
 .صحيح: وقال األلباني, صحيح

حـديث  :   قـال الحـاكم    ٤/٤٩٦دار الكتـب العلميـة بيـروت        , المستدرك علـى الـصحيحين     )٢(
 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٤٩٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , صحيحينالمـستدرك علــى الــ  )٣(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط مسلم

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٩٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٤(
 .على شرط البخاري ومسلم: وقال الذهبي, صحيح على شرط مسلم

دار الكتـب العلميـة بيـروت      , رور باسـلوم   لمجـدي محمـد سـ      aموسوعة آل بيت النبي      )٥(
�  
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 أهل بيتي   إنm :" اهللا   قال رسولُ :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٠١[
غضاً بنو منا لنا ب قو أشدوإن,  وتشريداًتالًتي قَن أمن بعدي مِ  سيلقون مِ 

١(" وبنو المغيرة وبنو مخزومةَأمي(.  
  أهـل نجـران    قـدم وفـد   :  عن جابر بن عبد اهللا قـال       ,عن الشعبي  ]١٠٢[

 على النبي m  والسي العاقب كسـلمنا قبلَـ   أَ: فـدعاهما إلـى اإلسـالم فقـاال       , د ,
:  فقـاال  "كما بما يمنعكما مـن اإلسـالم؟      ما أخبرتُ إن شئتُ , كذبتما": قـال 

, " لحـم الخنزيـر    وأكلُ,  الخمر وشرب,  الصليب حب": قال, ئنا أنبِ هاِت
 m اهللا   فغـدا رسـولُ   , فواعداه على أن يغادياه بالغداة    , فدعاهما إلى المالعنة  

  والحـسين   وبيـد الحـسنِ     وفاطمةَ فأخذ بيد علي  , إليهمـا   أرسـلَ  ثـم , ـ  فأبا أن  ي
جيباي ,ا له بالخراج  فأقر ,  فقال النبـي m :"و   لـو فعـال     الذي بعثني بـالحق 
  ".طر الوادي ناراًملَ

كم نا وأبناءَ ل تعالوا ندع أبناءَ   فقُ{: فنزلت فيهم هذه اآلية   : قال جابر 
 الحـسن : نـا أبناَء: قـال الـشعبي   . }كمنا وأنفـس  كم وأنفـس  نا ونـساءَ  ونساَء

  .)٢( E بن أبي طالب علي: ناوأنفس, فاطمةُ: ناونساَء, والحسين

                                                                                                                              

�  

 .حديث متّفق عليه:  قال١/٥٧
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٣٤دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(

 .صحيح اإلسناد
 قـال عـصام بـن عبـد المحـسن      ١٠٥دار اإلصـالح ـ الـدمام ـ ص   , أسباب النزول للواحدي )٢(

 .إسناده صحيح: الحميدان
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ا  إلّكم عليه أجراً ال أسألُلْقُ{: ا نزلـت لم: اس قال بن عب عن ا  ]١٠٣[
يا رسول اهللا  :  قالوا }ربى في القُ  ةَالمود ,ن قرابتُ وم     ـ ك هـؤالء الـذين وتْجب 

تُعلينا مودوفاطمةُ": م؟ قاله ١(" وابناهماعلي(.  
]١٠٤[ الحروري ـ حين خرج في فتنة ابن   نجدةَعن يزيد بن هرمز أن 

هـو  : ن تُراه؟ قالمِل: ربى يسأله عن سهم ذي القُاٍسأرسل إلى ابن عبالزبير ـ  
 عـرضَ  وقـد كـان عمـر   ,  لهـم m اهللا ه رسولُمسقَ, mربى رسول اهللا   لقُ, لنا

عـين  وكان الذي عرض عليهم أن ي    , قبلهبينا أن نَ  نا فأَ  دون حقّ   رأيناه علينا شيئاً 
 وأبـى أن يزيـدهم علـى        ,عطـي فقيـرهم    وي , ويقـضي عـن غـارمهم      ,ناكحهم

  .)٢(ذلك
]١٠٥[  ـ     :  بن هرمز قال   عن يزيدنجدةُ إلى ابن عب يـسأله عـن     اٍسكتب 

 اٍس كتاب ابـن عبـ     وأنا كتبتُ : ن هو؟ قال يزيد بن هرمز     مِل: سهم ذي القربى  
ني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنـا          كتبتَ تسألُ :  إليه كتبتُ, إلى نجدةَ 

, دعانا إلى أن ينكح منه أيمنَا ويحـذي منـه عائلَنـا   وقد كان عمر ,  البيت أهلَ
  .)٣( فتركناه عليه,ا أن يسلِّمه لنا وأبى ذلكفأبينا إلّ, ويقضي منه عن غارمنا

                                                           

رواه الطبراني وفيه جماعـة     :  قال الهيثمي  ٩/١٩٠دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )١(
 .ضعفاء وقد وثّقوا

: قلــتُ. صــحيح:  قــال األلبــاني٣/١١١مكتبــة المعــارف الريــاض , صــحيح ســنن النــسائي )٢(
بغـضّ  ,  حقَّهـم ×والشاهد من هذا الحديث أن عمر بن الخطـاب لـم يعـِط أهـلَ البيـت              

 .عمن هم أهل البيتالنظر 
 .صحيح بما قبله:  قال األلباني٣/١١١مكتبة المعارف الرياض , صحيح سنن النسائي )٣(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ١٨٠

ـ  ولَ,مه لعنـتُ ةٌستَّ": m اهللا  قال رسـولُ  : عن عائشة قالت   ]١٠٦[ نَعم ه
 طُوالمتسلِّ,  في كتاب اهللا   والزائد, المكذِّب بقدر : وكلُّ نبي مجاب  , اُهللا

, م اهللا ن عترتي مـا حـر      مِ والمستحلُّ,  لحرم اهللا  ستحلُّوالم, بالجبروت
  .)١("تيوالتارك لسنّ

م م خيـركُ  يـركُ خَ": m اهللا   قـال رسـولُ   : عن أبي هريـرة قـال      ]١٠٧[
  .)٢("ن بعديهلي ِمَأل

ـ  وسـلم , من حـاربتُ   لم أنا حربs :"  اهللا   قال رسولُ  ]١٠٨[ ن  لم
  .)٣("مسالمتُ

 على إحـدى وسـبعين      فترقت اليهود اِ": s اهللا   قال رسولُ  ]١٠٩[
وافترقت النـصارى علـى     , ة وسبعون في النار    في الجنّ  فواحدةٌ, فرقةً

                                                           

ومقتـل الحـسين بـن      . إسـناده صـحيح   :  قال الذهبي  ٢٩٤مكتبة الفرقان ص  , الكبائر للذهبي  )١(
صـحيح علـى   :  قال محمد شـجاع ضـيف اهللا  ٧٨دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , علي للطبراني

دار الكتــب , وانظـر المــستدرك علــى الــصحيحين . والتــارك للــسنة: وفيــه, لبخــاريشـرط ا 
وقـد ثبـت   : قلـتُ . حديث صحيح على شرط البخـاري  :  قال الحاكم  ٤/١٠١العلمية بيروت   

 حين منع الناس من الجمـع بـين الحـج    sفي الصحيح أن عثمان بن عفان ترك سنة النبي  
 لقـول أحـٍد مـن    s َألدع سـنةَ رسـول اهللا   مـا كنـتُ  : ×فقال له أمير المؤمنين    , والعمرة

 .الناس
رواه أبـو يعلـى ورجالـه       :  قـال الهيثمـي    ٩/١٩٨دار الكتب العلميـة بيـروت       , مجمع الزوائد  )٢(

 .حسن:  قال األلباني٤/٤٦١مكتبة المعارف الرياض , وسلسلة األحاديث الصحيحة. ثقات
قاله صـلى اهللا عليـه      , حسن: أللباني قال ا  ١/٣٠٦المكتب اإلسالمي   , صحيح الجامع الصغير   )٣(

 .Gوسلم لفاطمة والحسن 
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ـ   فإحدى وسبعون في النار وواحـدةٌ   ,اثنتين وسبعين فرقةً   , ة فـي الجنّ
 والذي نفس ٍد محم  بيده لتفترقن  وسـبعين فرقـةً    تي علـى ثـالثٍ     أم , 

  .)١("ة واثنتان وسبعون في النارجنّ في الفواحدةٌ
  .)٢(" لنا الصدقةُ ال تحلٍُّدا آل محمإنّ": sقال رسول اهللا  ]١١٠[
ـ  أال إنs :"قال رسـول اهللا    ]١١١[ وال ٍد الصدقة ال تنبغـي لمحم 

٣(" الناسما هي أوساخُإنّ, دآلل محم(.  
]١١٢[   عن أبي أي قال رسول اهللا  :  قال وب األنصاريmلفاطمة  :"نا نبي

األنبياء وهو أبوك   خير  ,وشهيد نا خير   أبيك حمـزةُ    الشهداء وهو عم  ,
 أبيك  عموهو ابن,  شاءة حيثُن له جناحان يطير بهما في الجنّ      ا م ومنّ

 ومنـا   , وهمـا ابنـاكِ     والحـسين  ة الحـسن  ا سبطا هذه األم   ومنّ, جعفر
  .)٤("المهدي
 ,طني ما يبسطها يبس,ينّ م  شجنةٌ فاطمةُ": s اهللا   قال رسولُ  ]١١٣[

                                                           

 قـال   ١/٤٨٦دار الكتـب العلميـة بيـروت        , صحاح األحاديث فيما اتفق عليه أهل الحـديث        )١(
 .صحيح: الضياء المقدسي

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٣٤٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/٤٠٠ة دار الحديث القاهر, مسند أحمد )٣(
رواه الطبرانـي فـي الـصغير       :  قال الهيثمي  ٩/١٨٦دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٤(

وثقـه سـفيان الثـوري    : أقـول . وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وقد وثِّق وبقية رجاله ثقات       
وقـال ابـن    , بـد الملـك الطيالـسي     وشعبة بن الحجاج وعفان بن مسلم الصفار وهـشام بـن ع           

 . صدوق: وقال أحمد بن صالح الجيلي وابن حجر العسقالني, ال بأس به: عدي الجرجاني
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ـ   واألسـباب   القيامة األنـساب    يوم ه ينقطع وإنّ, هاويقبضني ما قبضَ   ا  إلّ
  .)١("نسبي وسببي

]١١٤[  عن علي    بن جعفر بن محم عـن  , بن الحسين بن عليد بن علي 
 , بـن حـسين     عـن علـي    , عن أبيـه   ,د عن أبيه جعفر بن محم     ,موسى بن جعفر  

ـ ":  فقـال  وحـسينٍ  أخـذ بيـد حـسنٍ   mل اهللا   رسـو  ه أن  عن جد  ,عن أبيه  ن م
ني وأَ أحبحب هذي  ن وأباه ما وأمما كـان معـي فـي درجتـي يـوم           ه

  .)٢("القيامة
]١١٥[  رسـولُ    :  قال × عن علي اهللا   دخل علـي m    علـى    وأنـا نـائم 
,  لنا بكيءٍ   إلى شاةٍ  m فقام النبي : قال,  أو الحسين  فاستسقى الحسن , المنامة
يـا رسـول اهللا     : فقالـت فاطمـةُ   , m  النبي اه فنح فجاءه الحسن ,  فدرتْ فحلبها

ـ ":  قالثم, "هه استسقى قبلَ  ولكنّ, ال": هما إليك؟ قال  ه أحب كأنّ  ي وإيـاكِ إنّ
وهذي٣(" يوم القيامة واحٍد في مكاٍنن وهذا الراقد(.  

]١١٦[    النبي   عن أبي هريرة أن m لن يزال على هـذا األمـر       ":  قال
 اهللا  ى يأتيهم أمر   حتّ ,ن خالفهم  م هم خالف  ال يضر  , على الحق  صابةٌع

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/٣٢١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر١/٤١٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
وانظر مختصر  . إسناده صحيح :  قال أحمد شاكر   ١/٥١٠دار الحديث القاهرة    , أحمدمسند   )٣(

 ٤٤الطبعة األولـى ـ الفيحـاء ـ ص    , فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمصطفى باحو
 .سنده حسن: قال
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  .)١("م على ذلك وه وجلّعزّ
 اللهـم اجعـل رزقm :"   قال رسـول اهللا     : عن أبي هريرة قال    ]١١٧[

٢(" قوتاًٍدآل محم(.  
والـذي  : شير بإصبعه مراراً   أبا هريرة ي   رأيتُ:  قال عن أبي حازمٍ   ]١١٨[

أبي هريرةَ  نفس  بيده ما شبع  اهللا  نبـي m  َـ  وأهلُـه ثالثـةن خبـز حنطـةٍ   ِمـ اٍم أي 
  .)٣(ى فارق الدنياحتّ

 ةَ سـتّ  ببيـت فاطمـةَ   كـان يمـرm    النبـي   أن عن أنس بن مالـكٍ     ]١١٩[
  اُهللامـا يريـد  إنّ{ يا أهل البيت الصالةَ":  إذا خرج إلى الفجر فيقول   أشهٍر

ليأهلَذهب عنكم الرجس البيت وي طه٤("}م تطهيراًكُر(.  
]١٢٠[    ٍمطِععن جبير بن م رسول اهللا     أن mلم ي وال م لعبد شـمسٍ قس 

 وإن, لـب  وبنـي المطّ م لبني هاشـمٍ قس كما كان ي   س شيئاً من الخُ  مِ لبني نوفلٍ 
عطـي  ه لـم يكـن ي      غير أنّ  m نحو قسم رسول اهللا      مسم الخُ قس كان ي  أبا بكرٍ 

  .)٥( يعطيهمmول اهللا  كما كان رسmربى رسول اهللا قُ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٤٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٣٠١ الحديث القاهرة دار, مسند أحمد )٢(
إسـناده صـحيح رواه   :  قـال حمـزة أحمـد الـزين    ٩/٢٦٠دار الحديث القاهرة  , مسند أحمد  )٣(

 . في الزهد٤/٢٢٨٤مسلم 
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١١/٢٥٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/١٤٩القاهرة دار الحديث , مسند أحمد )٥(
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ى جلس بين    حتّ  رجلٌ قبلَأَ:  عمرو قال   بنِ  عقبةَ عن أبي مسعودٍ   ]١٢١[
رسول اهللا    يدي m   ـ      :  ونحن عنده فقاليـا رسـول اهللا أم  عليـك فقـد     ا الـسالم 

: قال. ى اهللا عليك  ينا في صالتنا؟ صلّ   ي عليك إذا نحن صلّ    فكيف نصلّ , عرفناه
إذا أنـتم   ": فقـال ,  الرجـل لـم يـسأله      أنى أحببنـا     حتّـ  m اهللا    رسولُ فصمتَ

ـ   اللهم صلِّ : م علي فقولوا  يتُصلَّ ٍد على محم  النبـي   وعلـى آلِ    األمـي  
يتَ كما صلَّ  ٍدمحم  إبراهيم  وآلِ  على إبراهيم  ,وبارك  على النبي  األمي  

  .)١(" مجيدك حميدإنّ  إبراهيم على إبراهيم وعلى آِلكما باركتَ
  خبـزُ  m ن أهل بيت النبي    مِ فضلُما كان ي  : قال عن أبي أمامةَ   ]١٢٢[
  .)٢(الشعير

,  أختـي  يـا ابـن   :  عن أبيه عـن عائـشة قالـت        عن هشام بن عروةَ    ]١٢٣[
وأيم اهللا يا ابـن أختـي إن        ,  فوق الوفرة ودون الجمة    m رسول اهللا    عركان شَ 

 كان ليمر ٍد على آل محم mد في بيت رسـول اهللا   ما يوقَ الشهرm ن نـارٍ  ِمـ 
  .)٣( والتمرا األسودان الماُءوما هو إلّ,  أن يكون اللحيماإلّ

 علـى عائـشة     دخلـتُ :  عن أبيه قـال    عن عبد الرحمن بن عابسٍ     ]١٢٤[
:  ينهى عن لحوم األضاحي بعد ثالث؟ فقالت       m اهللا   أكان رسولُ :  لها فقلتُ

 لقـد   ثم,  الفقير طعم الغني  أن يm   اهللا    رسولُ  فأحب ةٌ شد أصاب الناس , نعم

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/٢٥٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٢٤٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح: زين قال حمزة أحمد ال١٧/٤٢٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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 ذاك؟ مـم :  لهافقلتُ,  بعد خمس عشرة    يأكلون الكراعm   ٍد محم  آلَ رأيتُ
ى ام حتّ  أي  ثالثةَ  مأدومٍ ن خبزٍ  مِ m ٍد محم ما شبع آلُ  :  وقالت فضحكتْ: قال

  .)١( وجلّلحق بلله عزّ
 بعـد   كان يمر ببيت فاطمةmَ رسول اهللا   أن عن أنس بن مالكٍ    ]١٢٥[

   أن بنى بها علي E إنّ {الصالةَ":  يقـول ة أشهرٍ تّ بسما يـ  اُهللاريد لي ذهب 
عنكمأهلَ الرجس البيت وي طه٢("}م تطهيراًكُر(.  

]١٢٦[      رسول اهللا    عن جابر بن عبد اهللا أن a  بيتي أَ  أهلُ":  قـال  مـان 
ن اآليـات مـا      بيتي جاء أهلَ األرض مِ      أهلُ فإذا هلك , ألهل األرض 

٣("دونكانوا يوع(.  
  ونـسبٍ  يوم القيامة كلُّ سـببٍ  ينقطعs :"ل رسـول اهللا     قا ]١٢٧[

  .)٤("ا سببي ونسبيإلّ
                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٧/٦٢١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 قـال أبـو إسـحاق       ٣٠مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      , فضائل فاطمة ألبي حفص بن شاهين      )٢(

 .حديث صحيح: الحويني
 قـال عـادل   ٤٣٦مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص     , الصواعق المحرقة البـن حجـر الهيتمـي    )٣(

 . وصححه٢/٤٨٦أخرجه الحاكم في المستدرك : شوشة
 قـال عبـد     ١/١٩٨بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٤(

واستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول      . إسناده حسن : الملك بن عبد اهللا بن دهيش     
 قال خالد بـن أحمـد    ٢/٤٩٦ئر اإلسالمية   دار البشا , وذوي الشرف لشمس الدين السخاوي    

 .إسناده حسن رجاله ثقات: الصمي بابطين
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]١٢٨[  عن علي × أن  النبي  m        أخذ بيـد الحـسن والحـسين فقـال  :
"م ن أحب ني وأحب هذي   ن وأباهما وأمما كان معي في درجتـي يـوم        ه

  .)١("القيامة
, ينهم بالحديث ثون ب  يتحد  أقوامٍ ما بالُ ": sقال رسول اهللا     ]١٢٩[

والذي نفـسي بيـده ال      , هم البيت قطعوا حديثَ   ا أهلَ  منّ فإذا رأوا رجالً  
  .)٢("يم هللا ولقرابتهم منّهى يحب قلب رجٍل اإليمان حتّيدخلُ
 اٍم أيـ  ثالثـةَ  من طعاٍمm ٍد محمما شبع آلُ: عن أبي هريرة قال  ]١٣٠[

  .)٣(ى قُِبضباعاً حتِّت
ن  مـن خبـز الـشعير يـومي        ٍد محمـ   شـبع آلُ   مـا : عن عائشة قالت   ]١٣١[

٤( اهللاى قُبض رسولُن حتّمتتابعي(.  
                                                           

 قـال عبـد     ٢/٤٥بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )١(
مناقـب األسـد الغالـب علـي بـن أبـي طالـب              و. إسناده حسن : الملك بن عبد اهللا بن دهيش     

حـديث حـسن   :  قـال المـصنِّف  ٧٣ القـرآن القـاهرة ص   مكتبـة , لشمس الدين ابن الجزري   
 .اإلسناد

 قـال عبـد     ٨/٣٨٢بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٢(
 .إسناده حسن بالمتابعة: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

: قـول أ. صـحيح :  قال األلبـاني   ٣/٢٧٢مكتبة المعارف الرياض    , صحيح الترغيب والترهيب   )٣(
سـورة  : ×وما يؤيد أن المقـصود مـن آل محمـد فـي هـذا الحـديث هـم أهـل الكـساء                       

اإلنسان التي نزلت في حقّهم حينما تصدقوا على مسكين ويتـيم وأسـير فلـم يـأكلوا ثالثـة                
 .أيام تباعاً

 .صحيح:  قال األلباني٣/٢٧٢مكتبة المعارف الرياض , صحيح الترغيب والترهيب )٤(
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]١٣٢[   المتتابعةَ   اهللا يبيتُ  كان رسولُ : اس قال عن ابن عب وأهلُه   الليالي 
  .)١(ما كان أكثر خبزهم الشعيروإنّ, ال يجدون عشاًء, طاوين
شبع  ولم ي  m اهللا   خرج رسولُ : عن عبد الرحمن بن عوف قال      ]١٣٣[

  .)٢(ن خبز الشعيرهو وال أهلُه ِم
 ينقطع يوم القيامة ما  ونسٍب سبٍبكلُّ": sقال رسـول اهللا    ]١٣٤[

 ,لد فاطمةَ  ما خال و   ,هم ألبيهم  بني أنثى عصَبتُ   وكلُّ, خال سببي ونسبي  
  . )٣("همي أنا أبوهم وعصَبتُفإنّ

]١٣٥[    اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m نـسبٍ  و  سـببٍ  كـلُّ ":  قال 
  .)٤("ليا سببي ونَسمنقطع يوم القيامة إلّ

ــ": m اهللا قــال رســولُ:  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]١٣٦[ لمــا وا اَهللاأحب 
  .)٥("ي بيتي بحبوا أهلَوأحب, اهللا وني بحبحبوأَ, ن نعمهيغذوكم به ِم

                                                           

 .صحيح:  قال األلباني٣/٢٧٢مكتبة المعارف الرياض ,  والترهيبصحيح الترغيب )١(
 .صحيح لغيره:  قال األلباني٣/٢٧٣مكتبة المعارف الرياض , صحيح الترغيب والترهيب )٢(
 قـال عـادل   ٤٤٦مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص     , الصواعق المحرقة البـن حجـر الهيتمـي    )٣(

 .رجاله ثقات: شوشة
 قـال عبـد     ١١/٣٣٨بيروت  , دار خضر , ياء الدين الحنبلي المقدسي   األحاديث المختارة لض   )٤(

 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قـال عبـد     ١٢/٣٤٨بيروت  , دار خضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٥(

, والـصواعق المحرقـة البـن حجـر الهيتمـي         . إسـناده حـسن   : الملك بن عبد اهللا بـن دهـيش       
 .صحيح: قال ابن حجر] لحبي: [  بلفظ٤٧٨ فياض ـ المنصورة ـ صمكتبة
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  أمـان النجـوم ":  قـال a رسـول اهللا   بن األكوع أن  عن سلمةَ  ]١٣٧[
  .)١("تي ألم بيتي أمانلُوأه, ألهل السماء

ــاmً رســول اهللا  أن÷ عــن فاطمــةَ ]١٣٨[ ــا يوم ــال أتاه ــن ":  فق أي
يذوقـه   صـبحنا ولـيس فـي بيتنـا شـيءٌ         أَ: قالـت ,  وحسيناً حسناً:  يعني "؟ابناي 
ذائق , أَ: فقال عليبهما فإنّ  ذهب    ي  أتخـوف  ولـيس عنـدكِ    بكيـا عليـكِ    أن ي  
 فوجدهما يلعبان فـي     ,m ه إليه النبي  وج فت  اليهودي فذهب إلى فالنٍ  , شيء
 أال تقلب ابنـي قبـل أن   ,يا علي": فقـال ,  من تمر بين أيديهما فضلٌ   شربٍة

  عليهما الحر ؟يشتد"  يـا   فلو جلستَ , أصبحنا وليس في بيتنا شيء    :  قال علي 
 ى اجتمع لفاطمـةَ  حتmّ فجلس النبي,  تمراٍتى أجمع لفاطمةَ رسول اهللا حتّ  

وعلـي  , هما أحـدm   فحمل النبي ,  أقبل ثم,  فجعله في صرته   ,من تمر  شيٌء
٢(ى أقبلهما حتّاآلخر(.  

 عيبتـي  أال إن": ه قـال  أنmّ  عن النبي  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٣٩[
ـ    فـاعفُ , وكرشي األنـصار  , التي آوي إليها أهلُ بيتي     سيئهموا عـن م ,

واقب٣("حسنهملوا من م(.   
  

                                                           

 .حسن:  قال السيوطي٦/٢٩٧دار المعرفة بيروت , فيض القدير )١(
 قـال   ١٠/٥٧٠دار الفكـر    , بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد لعبـد اهللا محمـد الـدرويش             )٢(

 .رواه الطبراني وإسناده حسن: الهيثمي
هـذا حـديث   : قـال الترمـذي  ] ٣٩٠٤ [٨٧٧ المعارف ـ الرياض ـ  ص  مكتبة, سنن الترمذي )٣(

 .حسن
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ـ ولَ, هم لعنـتُ  ةٌسـتّ ":  قـال  m بي عن الن  ,عن عائشة  ]١٤٠[ نَعم اهللاُ ه ,
 طُوالمتـسلِّ ,  فـي كتـاب اهللا     والزائد,  بقدر بالمكذِّ:  مجاب  نبي وكلُّ

, م اهللاُ ن عترتي مـا حـر      مِ والمستحلُّ,  اهللا  حرم والمستحلُّ, بالجبروت
   .)١("تيوالتارك لسنّ

والــذي ": m قــال رســول اهللا:  قــال الخــدريعــن أبــي ســعيٍد ]١٤١[
  .)٢(" النارا أدخله اُهللا إلّال يبغضنا أهلَ البيت أحد, نفسي بيده

 ألهــل  أمــانالنجــومm :"قــال رســول اهللا :  قــالعــن جــابٍر ]١٤٢[
,  ألصحابي مـا كنـتُ     وأنا أمان , دونفإذا ذهبت أتاهم ما يوع    , السماء

    وأهلُ, دونفإذا ذهبتُ أتاهم ما يوع  بيتي أمان  فإذ, تي ألم أهلُ ا ذهب  
                                                           

. إسـناده صـحيح   :  قـال  ٩٥دار الكتب العلميـة بيـروت ص      ,  الكبائر وتبيين المحارم للذهبي    )١(
, واستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسـول وذوي الـشرف لـشمس الـدين الـسخاوي        

. إسـناده حـسن بـشواهده   : مد الصمي بـابطين  قال خالد بن أح   ٢/٦١٧دار البشائر اإلسالمية    
حـديث  :  قـال الحـاكم    ٤/١٠١دار الكتـب العلميـة بيـروت        , والمستدرك على الـصحيحين   
دار الكتـب العلميـة     , واإلحـسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان         . صحيح على شرط البخـاري    

: قـال الترمـذي   ] ٢١٥٤ [٤٨٦مكتبة المعارف الريـاض ص    , وسنن الترمذي . ٧/٥٠١بيروت  
وقد ثبت في الصحيح أن عمر ترك السنة حين         , لقد لعن اهللا تارك السنة    : أقول. ذا أصح وه

 كـان  ×كما تركها أيضاً عثمان بن عفان بدليل ما صح أن عليـا      , "حسبنا كتاب اهللا  : "قال
وقـد قالهـا لعثمـان حينمـا رآه     , " لقول أحٍد من النـاس sال أدع سنةَ رسول اهللا    : "يقول له 

 .sاهللا ترك سنة رسول 
دار , استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٢(

 .إسناده حسن:  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين٢/٦٠٠البشائر اإلسالمية 
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١("دونبيتي أتاهم ما يوع(.  
 يقـول   m اهللا    رسـولَ  سـمعتُ :  جابر بن سمرة السوائي قال     عن ]١٤٣[
 ة الوداع في حج :"على من ناوأه    هذا الدين لن يزال ظاهراً     إن  , ه ال يضر
مخالف  ى يمضي مِ   حتّ  وال مفارق تي اثنا عشر خليفـةً    ن أم",  م  تكلّـ   ثـم

  .)٢("ن قريشهم ِمكلُّ": ما قال؟ قال: ألبي  فقلتُ, لم أفهمهبشيٍء
خطبنـا  : جـابر بـن سـمرة الـسوائي قـال         ثني  حـد :  قـال  عامٍرعن   ]١٤٤[
 " عشر خليفةً   إلى اثني   هذا الدين ال يزال عزيزاً     إن":  فقال m اهللا   رسولُ

: مـا قـال؟ قـال   :  ألبـي  فقلـتُ ,  النـاس  وضـج ,  لم أفهمهـا   م بكلمةٍ  تكلّ ثم: قال
  .)٣("يشهم من قركلُّ"

]١٤٥[      عن جابر بن سمرة عن النبي m قـال  :"   ال يـزال هـذا األمـر 
  ثـم  " عشر خليفـةً   رون على من ناوأهم عليه إلى اثني      نصَ ي  منيعاً عزيزاً

  .)٤("ن قريشهم ِمكلُّ": ما قال؟ قال:  ألبيفقلتُ, نيها الناسمصَ أَقال كلمةً
 ِنحى اشترى كبـشي    كان إذا ض   m رسول اهللا     أن عن أبي رافعٍ   ]١٤٦[

                                                           

صحيح اإلسناد ولـم    :  قال الحاكم  ٢/٤٤٨دار المعرفة بيروت    , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .يخرجاه

وهـو  , إسـناده حـسن  :  قال حمزة أحمـد الـزين  ١٥/٣٣٠دار الحديث القاهرة   , دمسند أحم  )٢(
 .١٣/٢١١عند البخاري 

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٥/٣٤٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٥/٣٦١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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حـدهما وهـو    أُتـي بأَ  , ى وصـلّ  ى إذا خطب الناس   حتّ, ِنيحملَ أَ ِنينَقر أَ ِنيسمينَ
قائم  اهصلّ في م ,  فذبحه بنفسه بالمةدي ,يقـول  ثم  :"  تي جميعاً هذا عن أم ن  م

,  يؤتى باآلخر فيذبحه هو بنفسه     ثم, "شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبالغ     
ال":  يقول ثم   وآلِ ٍدلهم هذا عن محم  د محم" ,   فيعطيهم جميعـاً المـساكين ,

  .)١(ه منهما هو وأهلُوأكلَ
 ب وهـو يخطُـ    m اهللا    رسـولَ  سـمعتُ : عن جابر بن سمرة قـال      ]١٤٧[

ـ    ال يـضر  , ن قريش اثنا عشر قيماً مِ   ": على المنبر ويقـول    ن هم عـداوةُ م
,  وأبي في نـاس    Eاب  خطّ ال  بنِ  خلفي فإذا أنا بعمر    فالتفتُّ:  قال "عاداهم

٢( كما سمعتُتوا لي الحديثَفأثب(.  
]١٤٨[    ـ    ,ة الطُفـاوي  عن أبي المعدل عطيه قالـت   عـن أم :أخبر  تنـي أم 

:  في بيتي إذ جاءِت الخادم فقالت       ذات يومٍ  m اهللا    رسولُ )٣(بينا: سلمة قالت 
وفاطمةُ علي  دفقال لـي  , ة بالس :"تنحتَ فَ "يفـدخل  ,  البيـت   فـي ناحيـة    يـتُ نح

      وفاطمـةُ ومعهمـا حـسن علي  وحـسين     فأخـذ حـسناً   , ان صـغيران   وهمـا صـبي 
وأخـذ فاطمـةَ بيـده      , هه إليـ  ن فاحتض اًوأخذ علي , سهما في حجره  جلَ فأَ وحسيناً

اللهـم  ":  قـال   ثـم   سـوداءَ  وأغدق عليهما خميـصةً   , نها وقبلها األخرى فاحتضَ 
                                                           

:  قال حمدي عبد المجيد الـسلفي      ١/٣١١مكتبة ابن تيمية القاهرة     , طبرانيالمعجم الكبير لل   )١(
 . رواه أحمد وإسناده حسن٤/٢١قال في المجمع 

:  قال حمدي عبد المجيد الـسلفي      ٢/٢٥٦مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )٢(
 .رواه البزار بزيادٍة ورجاله ثقات: قال في المجمع

 .بينما: أي )٣(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ١٩٢

١(" ال إلى النار أنا وأهليإليك(.  
  الـرجس   عـنكم  ذهب لي  اهللاُ ريدما ي إنّ{:  في قوله  عن قتادةَ  ]١٤٩[

 , مـن الـسوء    م اهللاُ هر البيت طه  هم أهلُ :  قال }م تطهيراً كُرطه البيت وي  أهلَ
 كـان   m اهللا    نبـي   أن  مـزاحمٍ   بـن  اك الـضح  ثَوحد: قال. هم برحمته واختصَّ

,  الرسـالة  وموضِع, ة النبو ن شجرةِ ِم, م اهللاُ هر طه  بيتٍ  أهلُ نحن": يقول
  .)٢("لم الِعومعدِن,  الرحمةوبيِت,  المالئكةِفومختلَ
]١٥٠[  عن علي E ٍءا دعـ  لُّكـ :  قال  ـصلّ   حتّـ   محجـوبى علـى   ى ي

وآِلٍدمحم ٣(د محم(.  
أنا سألتُ  :  قال  خارجةَ  بن سألتُ زيد : عن موسى بن طلحة قال     ]١٥١[
اللهـم  : وقولـوا , اجتهدوا في الدعاء  و, وا علي لّصَ":  فقال m اهللا   رسولَ
  .)٤("د محم وعلى آِلٍد على محمصلِّ

                                                           

 قـال  ٩٢دار الفكـر ص  , كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عـساكر الـشافعي           )١(
 .هذا حديث صحيح: المصنف

 قـال حكمـت بـن بـشير بـن           ١٣/٧٧دار ابن الجوزي    , تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم      )٢(
 .أخرجه الطبري بإسناد حسن: ياسين

, صـحيح لغيـره   :  قال األلبـاني   ٢/٢٩٧ف الرياض   مكتبة المعار , صحيح الترغيب والترهيب   )٣(
دار الكتب  , ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد   . رواه الطبراني في األوسط مرفوعا ورواته ثقات      

وقـد تقـدم    , رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات     :  قال الهيثمي  ١٠/١٨٠العلمية بيروت   
 .في أول الباب قبل هذا حديث ابن مسعود وهو حديث جيد

 .صحيح:  قال األلباني١/٤١٣مكتبة المعارف الرياض , صحيح سنن النسائي )٤(
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, G بــين الحــسن والحــسين كنــتُ: عــن أبــي يحيــى قــال ]١٥٢[ 
ومروان   يشتم الحـسين  , والحـسن    ينهـى الحـسين  G ,ْإذ    غـضب مـروان  

  بيـتٍ   أهـلُ  :لـتَ أَقُ:  وقـال  E فغـضب الحـسن   .  ملعونـون   بيـتٍ  أهلُ: فقال
  .)١(لب أبيك في صُ وأنتَ اُهللاهللا لقد لعنكملعونون؟ فوا

]١٥٣[   رسول اهللا عن أبي هريرة أن s قـال  :"آِل قوتَلْاللهم اجع  
٢("فافاً ِكٍدمحم(.  

 مـا هـي أوسـاخُ    إنّ هذه الصدقاِتإنs :"قال رسول اهللا     ]١٥٤[
  .)٣("د محم وال آلِلٍد لمحمها ال تحلُّوإنّ, الناس
مـا  كلّ,  أشـهر   ثمانيـةَ  m شـهدتُ النبـي   : العن أبي الحمراء قـ     ]١٥٥[

 السالم":  فيقولإلى صالة الفجر ـ مر بباب فاطمةَ : خرج إلى الصالة ـ أو قال 
 البيـت    أهـلَ   الرجس  عنكم ذهب لي  اهللاُ ريدما ي إنّ{ البيت   عليكم أهلَ 

ويطه٤(}م تطهيراًكُر(.  
                                                           

 قـال   ١٨/٢٦٥دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )١(
انظر إلى كفر مروان كيف يشتم أهل بيـت         : قلتُ. صحيح بهذا اإلسناد  : عبد القادر جوندل  

ثم ال يكتفي هذا الملعون بهذا حتى يلعن أهلَ بيـت رسـول        , تطهيراطهرهم اهللا في القرآن     
 . وال يلعن أهلَ البيت إال كافر خبيث الوالدة, sاهللا 

دار العاصـمة ـ الريـاض ـ     , تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لمحمود بن محمـد الحـداد   )٢(
 .متفق عليه: قال العراقي] ٢٩٩٦ [١٨٩١ص

)٣( ٣/٥٩٧دار الكتب العلمية بيروت ,  والسنوسيصحيح مسلم بشرح األبي. 
  صــحيح مــن:  قــال عــادل بــن يوســف الغــزاوي٢/٢٣٢دار الــوطن , مــسند ابــن أبــي شــيبة )٤(

�  
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ـ  ":  قال m رسول اهللا    لب بن أبي وداعة أن    عن المطّ  ]١٥٦[ أنا محمد 
 اهللا تعالى خلق الخلق فجعلنـي فـي         إن, لببن عبد اهللا بن عبد المطّ     

  جعلهم قبائلَ  ثم, رقةًفجعلني في خيرهم فِ   , يِنرقتَ جعلهم فِ  ثم, خيرهم
,  فجعلني في خيـرهم بيتـاً      م بيوتاً  جعله ثم, فجعلني في خيرهم قبيلةً   

  .)١("وأنا خيركم نفساً, فأنا خيركم بيتاً
]١٥٧[   ئل عن قولـه    اس أنّ عن ابن عبإالّ{: ه س ربـى  في القُ  ةَ المود {

فقال سعيدبن ج ربى آِلقُ: يرب٢(د محم(.  
  إذا قَِدم من سفرٍ    mكان رسول اهللا    : عن عبد اهللا بن جعفر قال      ]١٥٨[

  .)٣(تُلُقِّي بصبيان أهل بيته
ألهل   أمان النجومJ :"  اهللا قال رسولُ :  قال E عن جابرٍ  ]١٥٩[

                                                                                                                              

�  

 .روايات أخرى
دار الكتـب العلميـة   , حاديث فيما اتّفـق عليـه أهـل الحـديث للـضياء المقدسـي             صحاح األ  )١(

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , وانظـر سـنن الترمـذي     . صحيح:  قال المصنف  ٢/٤٠٠بيروت  
 sفإذا كان النبي  : قلتُ. هذا حديث حسن صحيح غريب    : قال الترمذي ] ٣٦١٦ [٨٢٥ص

 sومـا دام أن النبـي   ,  خير الناس بيتا ألنهم أهل بيتـه  ×خيرهم بيتا فكذلك أهل البيت      
ذلـك  خيرهم نفساً فمعناه أن أمير المؤمنين صلوات ربي وسالمه عليه خير هذه األمة نفساً و 

 .sلكونه نفس رسول اهللا 
والحـديث فـي صـحيح البخـاري        . ٨/٤٣٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري البـن حجـر           )٢(

]٤٦٣٣.[ 
 .٣/٣٣٠دار ابن حزم , الجمع بين الصحيحين للحميدي )٣(
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,  ألصحابي مـا كنـتُ     وأنا أمان , دون أتاها ما يوع   تْ فإذا ذهب  ,السماء
    وأهلُ, دونفإذا ذهبتُ أتاهم ما يوع  ألُ  بيتي أمان تيم , أهلُ فإذا ذهب  

١("دونبيتي أتاهم ما يوع(.  
]١٦٠[   عن ابن عب اس أن النبي  s واألنصارِ  بني هاشمٍ  بغضُ":  قال  

٢("كفر(.  

                                                           

صــحيح اإلســناد ولــم :  قــال الحــاكم٢/٥٢٧دار الحــرمين , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .يخرجاه

دار الكتـب  ,  الكتّانية في فضل آل بيـت خيـر البريـة لمحمـد بـن جعفـر الكتّـاني                  األربعون )٢(
,  من بني هاشم   ×وأهل البيت   : قلتُ. سنده صحيح :  قال المصنّف  ٨١العلمية بيروت ص  

غضُهم كفرهم, فبن قاتلهم أو سبفكيف بم. 
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]١٦١[   اٍسعن ابن عب  عن النبي  m  نساء أهل الجنـة    فضلُأَ":  قـال  :
   .)١(" وآسيةُ ومريم وفاطمةُخديجةُ
ـ  ما ابنتي بـضعةٌ   إنّ: "sقال رسـول اهللا      ]١٦٢[  يريبنـي مـا    , ي منّ

  .)٢(" ما آذاهاؤذينيوي, رابها
 نــساء خيــرm :"قــال رســول اهللا :  قــالعــن أنــس بــن مالــٍك ]١٦٣[
 بنـت   وفاطمـةُ , ويلـد  خ  بنـتُ  وخديجةُ,  عمران  بنتُ مريم: ينالعالم
ٍدمحم m ,ُ٣(" فرعون امرأةُوآسية(.  

ــ :  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]١٦٤[ ن مــا اســتحلَّ علــي فاطمــةَ إال ببــدٍن ِم

                                                           

يح وهـذا نـص   إسـناده صـح  :  قال ابن حجـر  ٧/١١٤دار الكتب العلمية بيروت     , فتح الباري  )١(
هذا اعتراف منـه فـي أفـضليتهن علـى جميـع نـساء             : أقول. انتهى. صريح ال يحتمل التأويل   

مؤسـسة  , وانظر سير أعالم النـبالء للـذهبي      . فال تُقاس عائشةُ بسيدة نساء أهل الجنة      , العالم
 .إسناده صحيح:  قال شعيب األرنؤوط٢/١٢٦الرسالة 

 ١٥/٤٠٦مؤسـسة الرسـالة   , ن لألمير ابن بلبان الفارسي  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبا      )٢(
دار ابـن   , صـحيح البخـاري   و. إسناده صـحيح علـى شـرط الـشيخين        : قال شعيب األرنؤوط  

ومـسند  . ١١٤٥دار طيبـة ص , وصـحيح مـسلم  ]. ٥٢٣٠ [١٣٣٢ص, كثيـر دمـشق ـ بيـروت    
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/٣١٤دار الحديث القاهرة , أحمد

 ١٥/٤٠٢مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٣(
 ٧/١٦٨دار الثقافـة العربيـة دمـشق       , وموارد الظمـآن  . حديث صحيح : قال شعيب األرنؤوط  
 .إسناده حسن: قال حسين سليم أسد
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  .)١(حديد
]١٦٥[  حصينٍ ِن ب عن عمران رسـول اهللا  أن  m ـسبغَ  ":  قـالاللهـم م 

   ال تُجِ ,  الوضيعة الجوع وقاضي الحاجة ورافعـ   بنـتَ   فاطمةَ ع د محم" .
 ها بعـد   سـألتُ  ثـم , وظهـر الـدم   ,  صفرة الجوع قـد ذهبـت عـن وجههـا          فرأيتُ
   .)٢( بعد ذلك أبداًعتُما ج: فقالت

 ها مــشيشيتَ تمــشي كــأن ِمــ فاطمــةُقبلــتْأَ: " قالــت عــن عائــشة]١٦٦[
النبيa ,فقال النبي a" :ًيا ابنتيمرحبا  "سها عـن يمينـه ـ أو عـن     جلَـ  أَثم

 إليها حديثاً أَشماله ـ ثم ما رأيتُ كاليوم فرحـاً : فقلتُ, :تْكَ فضِحسر  أقـرب 
ى حتّـ , a رسول اهللا    ما كنتُ ألفشي سر   : فقالت, ا قال ها عم فسألتُ, ن حزن ِم

 قُبض النبي a ,ُأَ: ها فقالت فسألت إلي سر أن     جبريل كـان ي    عارضـني القـرآن 
 لُِك أو وإنّ, جليا حضر أَ  وال أُراه إلّ  , تين مر ه عارضني العام  وإنّ, ةً مر  سنةٍ كلَّ

 نـساء   دةَ أن تكـوني سـي     أما ترضين ": فقال. فبكيتُ,  بي أهل بيتي لحوقاً  
  .  )٣( فضحكتُ لذلك" ـنساء المؤمنين ـ أو ةأهل الجنّ

                                                           

 ١٥/٣٩٧سـالة  مؤسـسة الر , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 .حديث صحيح: قال شعيب األرنؤوط

 ٩١مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المنـاوي  )٢(
, وضعفه بعضهم , رواه الطبراني في األوسط وفيه عقبة بن حميد وثقّه ابن حبان وغيره           : قال

 .وبقية رجاله موثّقون
:  قـال  ٢٥٢دار ابـن عفّـان ص     , ئل الصحابة لمصطفى بن العـدوي     الصحيح المسند من فضا    )٣(

 قـال مـصطفى بـن       ٢٥٢دار ابـن عفـان ص     , والصحيح المسند من فضائل الصحابة    . صحيح
�  
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 مـن    ملـك  نزلَ: "sقال رسـول اهللا     :  قال E عن حذيفةَ  ]١٦٧[
 فاطمـة   رني أن فبشَّ,  قبلها لم ينزل , م علي  أن يسلّ  السماء فاستأذن اهللاَ  

١("ة نساء أهل الجنّدةُسي(.  
ـ   بضعةٌ ما فاطمةُ إنّ: "sقال رسـول اهللا      ]١٦٨[ ـ , ي منّ ؤذيني مـا   ي
  .)٢("وينصبني ما أَنصبها, آذاها

,  ودلّـاً  وهـدياً  سـمتاً  كان أشـبه ما رأيتُ أحداً  :  قالت ائشةعن ع  ]١٦٩[
 ـ   السمتَ والهـدي والـدلَّ   ـ ولم يذكر الحسن  وكالماًحديثاً: )٣(وقال الحسن

كانت إذا دخلـت عليـه قـام إليهـا     , ها وجهم اُهللا كر  من فاطمةَ  aبرسول اهللا   
                                                                                                                              

�  

دار الكتـب العلميـة     , ونحوه في تهذيب خـصائص اإلمـام علـي للنـسائي          . صحيح: العدوي
ار الحـديث  د, ومـسند أحمـد  . إسـناده صـحيح  :  قال أبو إسـحاق الحـويني    ١٠٥بيروت ص 

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٢١٦القاهرة 
حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٤دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(

والـصحيح المـسند مـن فـضائل الـصحابة لمـصطفى بـن              . صحيح اإلسـناد ووافقـه الـذهبي      
 .صحيح لغيره:  قال٢٥٣دار ابن عفّان ص, العدوي

:  قـال  ٢٥٤دار ابـن عفّـان ص     , لصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى بن العـدوي        ا )٢(
: قـال الترمـذي  ] ٣٨٦٩ [٨٧٠مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص      , وسـنن الترمـذي  . صـحيح 

والـصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت       . صـحيح : وقال األلبـاني , حديث حسن صحيح  
وفضائل الـصحابة البـن     . حديث صحيح :  قالت أم شعيب الوادعية    ٧٢دار اآلثار ص  , النبوة
ومـسند  . إسـناده صـحيح   :  قال وصي اهللا بـن محمـد عبـاس         ١/٧٥٦جامعة أم القرى    , حنبل
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٢/٤٦٢دار الحديث القاهرة , أحمد

 .البصري: أي )٣(
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  هـا قامـت إليـه      وكـان إذا دخـل علي     , جلسها في مجلـسه   لها وأَ فأخذ بيدها وقب
  .)١(جلسته في مجلسها وأَلته بيده فقبفأخذتْ
  بـضعةٌ  فاطمةُ: " قال m رسول اهللا     أن ن المسور بن مخرمة   ع ]١٧٠ [

  .)٢("نيبها أغضبغضَن أَمفَ, يمنّ
 دةَ أن تكوني سـي     أما ترضين  يا فاطمةُ : "aقال رسول اهللا     ]١٧١[

  .)٣("ة؟ نساء هذه األمدةَأو سي, نساء المؤمنين
 m علـى رسـول اهللا       استأذن أبو بكـرٍ   : عن النعمان بن بشير قال     ]١٧٢[

 أحـب    وفاطمةَ اً علي واهللا لقد عرفتُ أن   :  وهي تقول   عالياً  عائشةَ فسمع صوتَ 
منّإليك     فـأهوى ,  فـدخل  ـ فاسـتأذن أبـو بكـرٍ    تين أو ثالثـاً ي ومـن أبـي ـ مـر  

ــرٍ  ــو بك ــا أب ــالإليه ــتَ :  فق ــا بن ــةي ــمعِك! فالن ــوتَ أال أس ــرفعين ص ــىِك ت    عل

                                                           

:  قـال  ٢٥٥دار ابـن عفّـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى بن العـدوي         )١(
:  قال حسين سليم أسـد     ٧/١٦٩دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن ونحوه في   . صحيح

 قـال  ٤/١١٧الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين مكتبـة ابـن تيميـة        و. إسناده صحيح 
مكتبـة المعـارف ـ    , ونحـوه فـي سـنن الترمـذي    . حـديث حـسن  : مقبل بن هـادي الـوادعي  

 .صحيح: وقال األلباني,  حديث حسن صحيح: قال الترمذي٨٧١الرياض ـ ص
وتهـذيب خـصائص   ]. ٣٧٦٧ [٩٢٤ص, دار ابـن كثيـر دمـشق ـ بيـروت     , صحيح البخـاري  )٢(

إسـناده  :  قال أبو إسـحاق الحـويني      ١٠٨دار الكتب العلمية بيروت ص    , اإلمام علي للنسائي  
 .صحيح

ــسلم  )٣( ــحيح م ــة ص, ص ــاني  . ١١٤٦دار طيب ــصحيحة لأللب ــث ال ــسلة األحادي ــة , :وسل مكتب
 ].٢٩٤٨ [٦٦٢المعارف ـ الرياض ـ ص
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mرسول اهللا
)١(.  

]١٧٣[   دخـل رسـول اهللا      :  قـال  اٍسعن ابن عبm    وفاطمـةَ   علـى علـي  
مـا  مـا لكمـا كنتُ    : "m فقال لهمـا النبـي    , كتاا رأياه س  فلم, وهما يضحكان 

 يـا   بـأبي أنـتَ   :  فقالـت   فاطمةُ فبادرتْ, "؟ماني سكتُّما ا رأيتُ فلم, تضحكان
حـب إلـى    بـل أنـا أَ    : قلـتُ , ب إلى رسول اهللا منكِ    ح أَ أنا: قال هذا , رسول اهللا 

ـ   ,ةيا بني : " وقال m اهللا    رسولُ م فتبس , منكm رسول اهللا    , لـد  الو ةُ لِك رقّ
  .)٢("وعلي أعزُّ علي منِك

 وج فاطمةَ زَ اهللا أمرني أن أُ    إن: " قـال  m عنه   عن ابن مسعودٍ   ]١٧٤[
  .)٣("ن عليِم

 أصغر ولَِد   كانت فاطمةُ :  واحد قال لي غير  :  قال ابن جريجٍ عن   ]١٧٥[

                                                           

دار المنهـاج   , ومجمـع الزوائـد   . رجاله رجال الصحيح  :  قال الشوكاني  ٢٧٨در السحابة ص   )١(
حـديث  : وقال حسين سليم أسد. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح   :  قال الهيثمي  ١٨/٥٨٢

 .صحيح لغيره
 فــي الكبيــر بإســناٍد رجالــه رجــال أخرجــه الطبرانــي:  قــال الــشوكاني٢٧٨در الــسحابة ص )٢(

رواه الطبراني ورجاله رجـال     :  قال الهيثمي  ١٨/٥٨٣دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . الصحيح
 ٢٩مكتبة القـرآن القـاهرة ص     , وإتحاف السائل لما لفاطمة من المناقب للمناوي      . الصحيح

 .رواه الطبراني بإسناد صحيح: قال
وإتحاف الـسائل   . خرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات    أ:  قال الشوكاني  ٢٧٨در السحابة ص   )٣(

 .رجاله ثقات:  قال٣٤مكتبة القرآن القاهرة ص, لما لفاطمة من المناقب للمناوي
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  .)١( إليه وأحبهنmرسول اهللا 
فـداِك أبـي    : " قال لفاطمـة   m  النبي اب أن عن عمر بن الخطّ    ]١٧٦[

  .)٢("يموأُ
 معــه يتُ فــصلmّ اهللا تيــتُ رســولَأَ:  قــالE عــن حذيفــةَ ]١٧٧[

 لـك م: "فقـال , هعتُـ بفاتّ خـرج    ثـم , ى العشاء ى صلّ ى حتّ  فصلّ  قام ثم, المغرب
لي رضَع ,  فاستأذن رب ـ   ه ويبـشّ    سلّ أن ي م علـي فاطمـة   رني أن I 

ة نساء أهل الجنّ   دةُسي ,الحـسن والحـسين      وأن G  أهـل    شـباب 
  .    )٣("الجنة

]١٧٨[     عن بعض أزواج النبـي m ,I  أَ:  قالـت   رسـلني النبـي m 
 لتْفــسِئ, تْكَــها فبثَفحــد,  أبيهــافجــاءت تمــشي ِمــشيةَ, Iإلــى فاطمــة 
I ,فقالت :رسول اهللا ال أُخبر بسر mً٤( أحدا(.  
  غيـر   أصـدق مـن فاطمـةَ       قـطُّ  ما رأيتُ أحـداً   :  قالت عن عائشة  ]١٧٩[

                                                           

 .أخرجه الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح:  قال الشوكاني٢٧٨در السحابة ص )١(
ــ :  قــال الــشوكاني٢٧٩در الــسحابة ص )٢( رواة هــذا : الأخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك وق

 .الحديث عن آخرهم في الصحيح
 قـال عبـد اهللا      ١٦/١٥٥دار العاصمة للنشر والتوزيـع      , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٣(

 .صحيح لغيره: الشهري
 قـال ابـن     ١٦/١٧٤دار العاصـمة للنـشر والتوزيـع        , المطالب العالية البـن حجـر العـسقالني        )٤(

 .صحيح: بد اهللا الشهريوقال ع, هذا إسناد صحيح: حجر
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  .)٢(ها ال تكذبلها فإنّيا رسول اهللا س: )١( فقالتوكان بينهما شيٌء, mأبيها 
إلـى رسـول    حـب النـساء     كـان أَ  :  عـن أبيـه قـال      عن ابن بريـدةَ    ]١٨٠[

  .)٣(ن الرجال عليوِم,  فاطمةaُاهللا
, تي علـى عائـشة    دخلتُ مع عم  : جميع بن عمير التَيمي قال    عن   ]١٨١[

ن ِمـ : فقيـل , فاطمـةُ : ؟ قالت mأي الناس كان أحب إلى رسول اهللا        : لتْفسِئ
  .)٤(اماً قواماً كان ما علمتُ صوإن, هازوج: الرجال؟ قالت

 ملـك : " فقـال  هبعتُـ  فخرج فاتّ  ,m  النبي أتيتُ:  قال عن حذيفةَ  ]١٨٢[
   عرض لي استأذن رب  سلّه أن ي م علي ويخبرني أن  نـساء  دةُ فاطمة سـي 

  .)٥("ةأهل الجنّ
 قبل   قطُّ  لم ينزل األرضَ    هذا ملك  إنs" :قال رسـول اهللا      ]١٨٣[

                                                           

 .القائلُ هنا عائشةُ )١(
 قـال عبـد اهللا      ١٦/١٧٧دار العاصمة للنشر والتوزيـع      , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

 فلماذا كذّبها أبو بكر حين طالبته بفدك وخمس خيبر؟: قلتُ. صحيح: الشهري

 قـال مقبـل بـن هـادي         ٤/١١٦الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين مكتبـة ابـن تيميـة              )٣(
دار الكتـب  , والمـستدرك علـى الـصحيحين   . حديث حسن غريـب : قال الترمذي : الوادعي

 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد:  قال الحاكم٣/١٦٨العلمية ـ بيروت ـ 
. حـديث حـسن غريـب   :  قال الترمـذي ٨٧١مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )٤(

حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ   , والمستدرك على الصحيحين
 .صحيح اإلسناد

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/١٢٣دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٥(
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 نساء  دةُي فاطمة س  رني بأن  ويبشّ م علي سلّ أن ي  هاستأذن رب , هذه الليلة 
  . )١("ةدا شباب أهل الجنّ الحسن والحسين سيوأن, ةأهل الجنّ

]١٨٤[   اٍسعن ابن عب رسول اهللا   أن aَخطـوطٍ ةَ أربعـ طَّ خ  قـال  ثـم  :
ـ   فضلُأَ": قـال . ال:  قالوا " خططتُ هذه الخطوط؟   تدرون لم أَ" ة  نساء الجنّ

أربع :ـ نـتُ  بوفاطمةُ,  خويلد بنتُوخديجةُ,  عمران بنتُ مريم د محم ,
  .)٢(" مزاحموآسية بنتُ

  بنـتِ  كنـتُ فـي زفـاف فاطمـةَ       :  قالـت   عمـيسٍ   بنتِ عن أسماءَ  ]١٨٥[
 أيمـن   يـا أم  ":  إلى الباب فقال   a ا أصبحنا جاء النبي    فلمJ رسول اهللا   

 فجـاء   ." أيمن نعم يا أم  ": هو أخوك وتُنِكحه؟ قال   :  فقالت "ادعي لي أخي  
  فنضح النبي علي J   من الماء ودعا له    عليه, ادعي لي فاطمـةَ   ":  قال ثم" ,

ني فقـد   اسـكُ ": aرسـول اهللا   فقـال لهـا   . ن الحيـاء  ر ِمـ  فجـاءت تعثُـ   : قالت
    أهل بيتي إلي قالت ."أنكحتُِك أحب : ونضح النبيa   عليها من الماء  ,ثم 

. أسـماءُ : فقلتُ" ن هذا؟ م": فقال,  بين يديه  سواداً  فرأى aرجع رسول اهللا    
                                                           

:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة       ٦٩دار اآلثـار ص   , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة       )١(
دار العاصـمة   , مطالب العالية البن حجر العـسقالني     وال. حديث حسن غريب  : قال الترمذي 

 .صحيح لغيره:  قال عبد اهللا الشهري١٦/١٥٥
:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة       ٧١دار اآلثـار ص   , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة       )٢(

مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , سلسلة األحاديث الـصحيحة لأللبـاني  و. هذا حديث صحيح
 قـال  ٣/١٧٤دار الكتب العلمية ـ بيـروت ـ   , لمستدرك على الصحيحيناو]. ١٥٠٨ [٦٣٩ص

 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد: الحاكم
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جئِت في زفاف ابنة رسول     ": قـال . نعم:  قلتُ " عميس؟  بنتُ أسماُء": قال
  .)١(فدعا لي. نعم:  قلتُ"اهللا؟

ك مـن نـساء     حـسب ":  قـال  a  النبـي   أن عن أنس بن مالكٍ    ]١٨٦[
 بنـت   وفاطمـةُ ,  بنـت خويلـد    وخديجةُ,  بنت عمران  مريم: العالمين

  .)٢(" فرعون امرأةُوآسيةُ, محمد

 مـن نـساء     كحـسب ":  قـال  m  النبـي  أن عن أنس بن مالـكٍ     ]١٨٧[
  بنـتُ   وفاطمـةُ  , خويلـد   بنـتُ   وخديجةُ , عمران  بنتُ  مريم :العالمين

                                                           

:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة       ٧٣دار اآلثـار ص   , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة       )١(
 قـال وصـي اهللا بـن    ١/٧٦٢جامعة أم القـرى  , وفضائل الصحابة البن حنبل  . حديث صحيح 

 .إسناده صحيح:  عباسمحمد
:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة       ٧٤دار اآلثـار ص   , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة       )٢(

جامعـة أم القـرى     , وفـضائل الـصحابة البـن حنبـل       . إسـناده صـحيح   : قال أحمد بـن حنبـل     
ــاس   ١/٧٥٥ ــد عب ــن محم ــي اهللا ب ــال وص ــره  :  ق ــحيح لغي ــناده ص ــى  . إس ــستدرك عل والم

صــحيح علــى شــرط :  قــال الحــاكم٣/١٧٢تــب العلميــة ـ بيــروت ـ     دار الك, الــصحيحين
. إسـناده صـحيح   :  قال عبـد اهللا الـدميجي      ٥/٢١١٥دار الوطن   , والشريعة لآلجري . الشيخين

ومـسند  . صـحيح : قال األلباني ] ٣١٤٣ [١/٦٠١المكتب اإلسالمي   , وصحيح الجامع الصغير  
وسير أعـالم   . إسناده صحيح : ن قال حمزة أحمد الزي    ١٠/٤٤٠دار الحديث القاهرة    , أحمد

وتحفـة  . حـديث صـحيح   :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٢/١٢٦مؤسسة الرسـالة    , النبالء للذهبي 
تـأليف خالـد محمـود الربـاط        , دار بلنـسية  , األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثـار للطحـاوي       

 .إسناده صحيح:  قال المصنف٩/١٠١
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١("÷ ٍدمحم(.  
 فاطمـة   إنm :"قـال رسـول اهللا      :  قـال  عن عبد اهللا بن مسعودٍ     ]١٨٨[

  .)٢("ها على النارتَي ذرم اُهللافحر, ها فرجنتْحصَأَ
, هاقبضني ما قبضَ  ي, ي منّ ضغةٌ م فاطمةُ" :sقال رسـول اهللا      ]١٨٩[

  طهاويبسطني ما بس ,وإن         نـسبي    األسباب يـوم القيامـة تنقطـع غيـر 
  .)٣("وصهري
 إذا  ة أشهرٍ  ستّ  بباب فاطمةَ   كان يمرm   رسول اهللا     أن عن أنسٍ  ]١٩٠[

ـ  اُهللاما يريـد إنّ { الصالةَالصالةَ": خرج إلى صالة الصبح ويقول    لي ذهب 
عنكما أهلَ الرجس لبيت ويطه٤("}م تطهيراًكُر(.  

 ة أشـهرٍ   سـتّ   فاطمـةَ   كان يأتي بـابm     رسول اهللا     أن عن أنسٍ  ]١٩١[
 يـا أهـل    الـصالةَ يا أهل البيت الصالةَ": إذا خرج من صالة الفجر يقول  
                                                           

: قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٥٨جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
 .إسناده صحيح

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٦٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
, وإتحاف السائل بما لفاطمـة مـن المناقـب للعلّامـة المنـاوي            . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   
 .حديث حسن:  قال٦٠مكتبة القرآن ـ القاهرة ـ ص 

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس          ١/٧٥٨جامعـة أم القـرى      , البن حنبـل   فضائل الصحابة    )٣(
 .إسناده صحيح لغيره

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٦١جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٤(
 .إسناده حسن لغيره
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ـ   أهـلَ  ذهب عنكم الـرجس    لي  اهللاُ ما يريد إنّ{البيت   م ركُ البيـت ويطه
  .)١("}تطهيراً
 نـساء   دةَ أن تكـوني سـي     أما ترضـينs :"   قال رسول اهللا   ]١٩٢[

  .)٢("ة نساء هذه األمدةَسيـ :  ـ أو قالالمؤمنين
 لُ أو أنـتِ ":  لفاطمـة  mقـال رسـول اهللا      :  قـال  اٍسعن ابن عبـ    ]١٩٣[

  .)٣(" بيأهلي لحوقاً
 ,ي يبسطني ما بـسطها     منّ  شجنةٌ فاطمةُ": sقال رسول اهللا     ]١٩٤[

ـ   وإنّ ,ني ما قبضها  قبضُوي ـ  سـباب  القيامـة األ   ع يـوم  ه ينقط ا نـسبي    إلّ
  .)٤("وسببي
]١٩٥[    رسول اهللا   عن أبي هريرة أن mقال  :"مـن الـسماء    ملكاًإن 

 رني ـ أو أخبرنـي ـ أن    فبـشّ , فاستأذن اَهللا في زيارتي,لم يكن زارني
                                                           

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٦١جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
 ٣/١٧٢دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ      , والمستدرك علـى الـصحيحين  .  حسن لغيرهإسناده

 .حديث صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم
:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٦٣جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٢(

 .إسناده صحيح
:  بـن محمـد عبـاس       قـال وصـي اهللا     ١/٧٦٤جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٣(

 .إسناده صحيح
:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٦٥جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٤(

 .إسناده صحيح
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دةُفاطمة سي١("تي نساء أم(.  
  .)٢(ن فاطمة أصدق ِم قطُّ أحداًما رأيتُ: عن عائشة قالت ]١٩٦[
]١٩٧[   قال رسول اهللا    :  قال اٍسعن ابن عبm    لفاطمـة I :"اهللا  إن 

  .)٣(" وال ولَدِكغير معذِِّبِك
 بـن    إلى علـي   ا أُهديت فاطمةُ  لم: عن أسماء بنت عميس قالت     ]١٩٨[

وجـرةً  ,  حـشوها ليـف    ووسـادةً ,  مبـسوطاً  ا رمالً  لم نجد في بيته إلّ     أبي طالبٍ 
  .وكوزاً

ال تقربن أهلَـك    ": أو قال , "دثاً ح ال تُحدثنm :"    اهللا  رسولُ فأرسلَ
  ".ى آتيكحتّ

فجاء النبي mأخي؟":  فقال أثم."  
 أيمن فقالت أم  , أسامة بن زيد  وهي أم  ,وكانت امـرأةً , ةًوكانت حبشي 

  ك؟ ابنتَهجتَوهذا أخوك وزَ. يا رسول اهللا: صالحة
 وكان النبي m   وآخى بي  , آخى بين أصحابه  قـال .  وبين نفـسه   ن علي :

"إنأيمن ذلك يكون يا أم ."  
 مـسح   ثـم ,  أن يقـول    قال ما شـاء اهللاُ     ثم,  فيه ماءٌ   بإناءٍ فدعا النبي : قالت

                                                           

رواه الطبراني ورجالـه رجـال الـصحيح        :  قال الهيثمي  ١٨/٥٨١دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
 .هذا إسناد صحيح: م أسدوقال حسين سلي. غير محمد بن مروان الذهلي وثقه ابن حبان

رواه الطبرانـي فـي األوسـط ورجالـه         :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٨٢دار المنهـاج    , مجمع الزوائـد   )٢(
 .رجال الصحيح

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٨٥دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
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صدر  ووجه ه علي ,فقامت إليـه فاطمـةُ    ,  دعا فاطمة  ثم  فـي ِمرطهـا مـن     تعثـر 
:  قال لها  ثم, قولوقال لها ما شاء اهللا أن ي      , فنضح عليها من ذلك الماء    , الحياء

 مـن وراء     رأى سواداً  ثم, "ي لم آلُِك إن أَنكَحتُِك أحب أهلي إلي       أما إنّ "
  ".من هذا؟": الستر ـ أو من وراء الباب ـ فقال

  . يا رسول اهللانعم: قالت. " بنت عميس؟أسماُء": قال. أسماُء: قالت
يلـة يبنـى    الفتـاة ل إن, نعم:  قالت "؟m لرسول اهللا    جئِت كرامةً ": قال

  عرضَت لهـا حاجـةٌ أَفـضَتْ ذلـك     ,  منها تكون قريباً لها من امرأةٍ بها ال بد إن
  .إليها

  .ه ألوثق عملي عنديفدعا لي بدعاء إنّ: قالت
قال لعليثم  :"دونك أهلَك."  
ِرهفما زال يدعو لهما حتّ,  خرج فولّىثمج١(ى توارى في ح(.  
ة  بـستّ m بعـد وفـاة رسـول اهللا    مةُيت فاط وفّتُ: عن عائشة قالت   ]١٩٩[

  .)٢( ليالً بن أبي طالٍبودفنها علي, أشهر
]٢٠٠[  عن محم   فاطمـةُ  مكثـتْ :  قـال  د بن علـي   بعـد النبـي  m َثالثـة  

هم قد امتَـروا فـي طـرٍف        ا أنّ إلّ, m بعد رسول اهللا      ضاحكةً وما رِؤيتْ , أشهر
  .)٣(نابها

                                                           

 .ي ورجاله رجال الصحيحرواه الطبران:  قال الهيثمي١٨/٦٠٦دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
رواه الطبرانـي بأسـانيد ورجـال أحـدها         :  قال الهيثمي  ١٨/٦١٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(

 .رجال الصحيح
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٦١٢دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
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ـ  الحمـد هللا الـذي    ": sقال رسول اهللا     ]٢٠١[ مـن   ى فاطمـةَ   نج 
  .)١("النار

 فاطمـة   إنm :"قـال رسـول اهللا      :  قـال  عن عبد اهللا بن مسعودٍ     ]٢٠٢[
  .)٢("ها على النارتَي ذرم اُهللافحر, ها فرجنتْحصَأَ

 يـوم    األنبيـاءُ  ثُبعتُ": mقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة قال    ]٢٠٣[
ـ , محـشر القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قـومهم ال         بعثُوي 

على ناقته  صالح  ,ثُوأُبع  خـذوها عنـد أقـصى طرفهـا        ,راق على الب  ,
  .)٣(" أمامي فاطمةُثُبعوتُ

]٢٠٤[  سمعتُ:  قال × عن علي  النبـي  m  يقـول  :"    إذا كـان يـوم 
ـ    :  من وراء الحجاب   القيامة نادى منادٍ   كم وا أبـصار  ضّيا أهل الجمع غُ

  .)٤("رى تم حتmّ ٍد محم بنِتعن فاطمةَ
                                                           

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٥ـ دار الكتب العلميـة ـ بيـروت     , المستدرك على الصحيحين )١(
 .ووافقه الذهبي, على شرط الشيخين

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٥دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٢(
 .اإلسناد

حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٦دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٣(
 .صحيح على شرط مسلم

حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٦دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , ى الصحيحينالمستدرك عل )٤(
 ١/٥٧دار الكتـب العلميـة بيـروت        , والجامع الصغير للسيوطي  . صحيح على شرط الشيخين   

 .صحيح: قال السيوطي
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عـن جعفـر بـن    , عن عمر بن علـي , عن حسين بن زيد بن علي   ]٢٠٥[
عن أبيه  ,دمحم ,  عن أبيـه  , بن الحسين   عن علي ,  عـن علـي  E قـال  :  قـال

 .)١(" ويرضى لرضاِك اهللا يغضب لغضبِكإن":  لفاطمةm اهللا رسولُ
]٢٠٦[  اهللا   قال رسولُ :  قال × عن علي m لفاطمة  :"اهللا يرضى   إن 
  .)٢(" لغضبِكويغضب لرضاِك
ها ي علـى عائـشة فـسمعتُ       مع أم  دخلتُ: عن جميع بن عمير قال     ]٢٠٧[

      واهللا مـا    تـسألني عـن رجـلٍ     :  فقالـت  من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي 

                                                           

حـديث  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٧دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(
رواه الطبراني وإسناده   :  قال الهيثمي  ١٨/٥٩٢دار المنهاج   , لزوائدومجمع ا . صحيح اإلسناد 

 قـال عبـد المعـز عبـد الحميـد           ١١/٤٨٧وسـبل الهـدى والرشـاد للـصالحي الـشامي           . حسن
. حـديث صـحيح اإلسـناد     : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي هامش األصل       : الجزار

 قــال حمــدي عبــد المجيــد ١/١٠٨ مكتبــة ابــن تيميــة القــاهرة, والمعجــم الكبيــر للطبرانــي
 ×هذا حديث صحيح اإلسـناد وروي مـن طـرٍق عـن علـي               : في هامش األصل  : السلفي

رواه الحارث عن علـي وروي مرسـالً وهـذا الحـديث أحـسن شـيٍء رأيتـه وأصـح إسـناٍد                
 م ـ  ١٩٩٥سبل الهـدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة           . قرأته

 .إسناده حسن: قال الصالحي الشامي ١١/٤٨٧
 قـال   ٧٦جمعيـة اآلل واألصـحاب ص     , الثغور الباسمة في مناقب سـيدتنا فاطمـة للـسيوطي          )٢(

وسيدة نساء أهـل الجنـة فاطمـة الزهـراء          . إسناده حسن : قال الهيثمي : السيد حسن الحسيني  
 وإتحـاف  .رواه الطبرانـي بإسـناد حـسن      :  قـال  ٣٨دار الكتب العلميـة بيـروت ص      , للمناوي

رواه :  قـال ٦٥مكتبة القرآن ـ القـاهرة ـ ص   , السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المناوي
 .الطبراني بإسناد حسن
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رجالً أعلم   إلى رسـول اهللا       كان أحب m    وال فـي األرض امـرأةٌ     ,  مـن علـي 
إلى رسول اهللا كانت أحب m١( من امرأته(.  

ن  ِمـ   وحـديثاً   كالمـاً   كان أشبه  ما رأيتُ أحداً  : عن عائشة قالت   ]٢٠٨[
 فأخـذ  , بهـا وقـام إليهـا   ب عليه رحوكانت إذا دخلتْ  , m برسول اهللا    فاطمةَ

٢(سها في مجلسهلها وأجلَبيدها فقب(.  
ـ   شجنةٌ ما فاطمةُ إنّ": sقال رسـول اهللا      ]٢٠٩[ ي يبـسطني مـا      منّ

  .)٣("يبسطها ويقبضني ما يقبضها
  بنتِ ه دخل على فاطمةَ    عن عمر أنّ   , عن أبيه  ,زيد بن أسلم  عن   ]٢١٠[

 m إلـى رسـول اهللا      أحـب   أحـداً  يا فاطمة واهللا ما رأيتُ    :  فقال mرسول اهللا   
  .)٤( منِك إلي أحبmبيك  من الناس بعد أواهللا ما كان أحد, منِك

]٢١١[    عن ابن عمر أن النبي  m  كان إهـداً  الناس عذا سافر كان آخر 
                                                           

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٧دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(
 .اإلسناد

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٧ دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ    , المستدرك على الصحيحين )٢(
 .بل صحيح: وقال الذهبي. على شرط الشيخين

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٨دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٣(
 .ووافقه الذهبي. اإلسناد

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٨دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٤(
ومن فـرط حبـه لهـا قـام بـإحراق دارهـا كمـا ثبـت فـي          : قلتُ. رط الشيخيناإلسناد على ش  
 .صحاح القوم
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فقال لهـا  , I  فاطمةُ الناس به عهداً لَ كان أو  وإذا قدم من سفرٍ   , به فاطمةُ 
  .)١("يمفداِك أبي وأُ": mرسول اهللا 

]٢١٢[   عن عائشة أن النبي  m   ُيا ": ي فيهوفّ قال وهو في مرضه الذي ت
 نـساء هـذه   دةَ نساء العالمين وسـي دةَ أال ترضين أن تكوني سي    فاطمةُ

٢("نساء المؤمنين؟ دةَاألمة وسي(.       
, ي يقبضنيي ما يقبضها    منّ  بضعةٌ فاطمةُ": sقال رسول اهللا     ]٢١٣[

 غيـر نـسبي     , األنساب يوم القيامـة تنقطـع      وإن, ويبسطني ما يبسطها  
  .)٣("وسببي وصهري

ـ   بضعةٌ ما فاطمةُ إنّ": sقال رسـول اهللا      ]٢١٤[ يـؤذيني مـا    , ي منّ
  .)٤("آذاها وينصبني ما أنصبها

  وحـديثاً   كالمـاً   كـان أشـبه     أحـداً  مـا رأيـتُ   : عن عائشة قالـت    ]٢١٥[
ب لهـا ورحـ   ليهـا فقب   عليه قام ع    إذا دخلتْ  وكانتْ, ن فاطمة  مِ mبرسول اهللا   

                                                           

رواة هـذا  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٩دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ   , المستدرك على الصحيحين )١(
 .الحديث عن آخرهم في الصحيح غير إبراهيم قعيس

هذا إسـناد  :  قال الحاكم٣/١٧٠دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ   , المستدرك على الصحيحين )٢(
 .صحيح

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧٢دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٣(
 .ووافقه الذهبي. اإلسناد

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧٣دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٤(
 .على شرط الشيخين
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 وكانـت هـي إذا دخـل عليهـا رسـولُ          , بها وأخذ بيدها فأجلسها فـي مجلـسه       
  .)١(ه يدلتْ وقب إليه مستقبلةً قامتmْاهللا

:  قالـت  m  النبـي   بنتَ  فاطمةَ ت إذا ذكرتْ  ها كان عن عائشة أنّ   ]٢١٦[
  .)٢(هادلَا أن يكون الذي و منها إلّ لهجةً كان أصدقما رأيتُ أحداً

 ملَكـاً مـن     إن": ه عليه الصالة والـسالم قـال      أبي هريرة أنّ  عن   ]٢١٧[
:  ـ أو قـال   فبـشّرني ,  فاستأذن اهللا فـي زيـارتي  ,السماء لم يكن زارني

  .)٣("تية نساء أمد فاطمة سيأنأخبرني ـ 
  .)٤( أصدق من فاطمة قطُّ أحداًما رأيتُ: عن عائشة قالت ]٢١٨[
]٢١٩[  عن علي E قال  : قال النبـي m :"  القيامـة  إذا كـان يـوم 

                                                           

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧٤دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(
 .على شرط الشيخين

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧٥دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )٢(
 .ووافقه الذهبي, على شرط مسلم

 ٢٨ ـ ص مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة    , إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المنـاوي  )٣(
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمـد بـن مـروان الـدهلي وقـد وثّقـه ابـن                 : قال

 م ـ  ١٩٩٥وسبل الهدى والرشاد فـي سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة         . حبان
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مـروان الـذهلي وثّقـه            :  قال الصالحي الشامي   ١١/٤٨٩

 .ابن حبان
 ٢٨مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , تحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المنـاوي إ )٤(

 .رجاله رجال الصحيح: قال
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, m رسـول اهللا      بنتُ  فاطمةُ كم لتمر وا أبصار ضّغُ,  الجمع يا أهلَ : قيل
١(" وعليها ريطتان خضراوانفتمر(.  

,  النهـار  ر صـد  ا يومـاً   عنّ m  اهللا أبطأ رسولُ : ة قال عن أبي هرير   ]٢٢٠[
نا قال له قائلُا كان العشى فلم :علينايا رسول اهللا لقد شق  ,لم نرقـال .  اليـوم ك :

"فأخبرني,  في زيارتي  فاستأذن اهللاَ ,  من السماء لم يكن رآني      ملكاً إن 
دا  سي وحسيناً حسناًوأن, تي نساء أمدةُ فاطمة ابنتي سيأنرني ـ  ـ أو بـشّ 

  .)٢("ةشباب أهل الجنّ
  .)٣( أبيها غير من فاطمةَ أفضلَما رأيتُ: عن عائشة قالت ]٢٢١[
, ريبني ما رابهـا ي, ي منّما هي بضعةٌإنّ": sقال رسـول اهللا     ]٢٢٢[

ؤذيني ما آذاهاوي ,٤("ه عملُ اهللا فقد حبطَن آذى رسولَوم(.  
 m اهللا  رسولُ زَجه:  قال لي عطاء بن السائب عن أبيه عن ع       عن ]٢٢٣[

                                                           

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٧٥دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(
 .اإلسناد

الكويــت مكتبــة المعــال ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
 .إسناده حسن لشواهده:  قال أحمد البلوشي١٤٣ص

وسبل الهدى والرشاد في سيرة     . رجاله رجال الصحيح  :  قال الشوكاني  ٢٧٧در السحابة ص   )٣(
رجالـه  :  قـال الـصالحي الـشامي   ١١/٤٩٠ م ـ  ١٩٩٥خير العباد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة     

 .رجال الصحيح
 قال أبو إسـحاق  ١٠٧ دار الكتب العلمية بيروت ص  ,تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٤(

 .إسناده صحيح: الحويني
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  .  )٢(ها ليفن أَدٍم حشو ِم ووسادٍة وقربٍة)١( في خميٍلفاطمةَ
ــكحــسبm :"قــال رســول اهللا :  قــالعــن أنــٍس ]٢٢٤[ ــساء  ِم ن ن

 بنت رسول   وفاطمةُ, ويلد خُ  بنتُ وخديجةُ,  عمران  ابنةُ العالمين مريم 
  .)٣("mاهللا 

 مـن    وحـديثاً   كالمـاً   كان أشبه   أحداً ما رأيتُ : عن عائشة قالت   ]٢٢٥[
 فأخـذ  , بهـا وقـام إليهـا   ب عليه رح إذا دخلتْ  وكانتْ, mفاطمة برسول اهللا    

 سها في مجلسه  جلَلها وأَ بيدها وقب ,  بـه وقامـتْ  بـتْ وكان إذا دخـل عليهـا رح  
 عليه في مرضه الذي     فدخلتْ,  في مجلسها  لته وأجلسته  بيده فقب  إليه فأخذتْ 

  أسـر ثـم ,  إليها فبكـتْ  أسر ثم, تْ إليها فبكَ  لها وأسر بها وقب ب  ي فيه فرح  توفّ
  أسـر  ثـم ,  فبكيـتُ  تٌه مي  أخبرني أنّ   إلي أسر: ها فقالت فسألتُ, إليها فضحكتْ 

أنّإلي ٤( به فضحكتُ أهله لحوقاًلُي أو(.  
]٢٢٦[  ــي ــن عل ــالE ع ــول اهللا  :  ق ــال رس ــةmق  اهللا إن":  لفاطم

  .)٥(" لغضبِكيغضب ويرضى لرضاِك
                                                           

 .القطيفة من الثياب: الخميلة )١(
 قـال وصـي   ٢/٦٩٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      ,  فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 .إسناده صحيح: د اهللا الدميجي قال عب٥/٢١١٥دار الوطن , الشريعة لآلجري )٣(
 .إسناده حسن:  قال عبد اهللا الدميجي٥/٢١٢٠دار الوطن , الشريعة لآلجري )٤(
 ٦٥مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعالمة المناوي )٥(

 .رواه الطبراني بإسناد حسن: قال عبد اللطيف عاشور
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]٢٢٧[  سمعتُ:  قال × عن علي النبـي  a  يقـول :"  إذا كـان يـوم 
ـ    :  من وراء الحجاب   القيامة نادى منادٍ   م كُوا أبـصار  ضّيا أهل الجمع غُ

  .)١("ى تمر حتaّ ٍد محم بنِتعن فاطمةَ
مرنـي   اهللا تعالى أَ   إن":  قـال  m رسول اهللا     أن عن ابن مسعودٍ   ]٢٢٨[

  .)٢("ن علي ِمفاطمةَج زوأن أُ
]٢٢٩[   رسول اهللا    عن عائشة أن m أن    , يا فاطمة ":  قال أما ترضـين

دةَتكوني سيدةَ نساء العالمين أو سي٣("ة نساء هذه األم(.  
 } اهللا والفـتح   إذا جاء نـصر   {: ا نزلت لم:  قال اٍسابن عب عن   ]٢٣٠[

: تْ فقـال   فبكَـ  "ي نفـسي   إل تْد نُِعي ي قَ إنّ":  فاطمةَ فقال  a اهللا   دعا رسولُ 
 أزواج  فرآهـا بعـضُ   , تْفـضحكَ , " أهلي الحق بـي    لُ أو ِكفإنّ, ال تبكي "

فقُ ×النبي يا فاطمة رأيناكِ  :  لها لن  قال رسـولُ  : فقالت,  ضحكتِ  بكَيِت ثم 
  .)٤(فضحكتُ, ..."ال تبكي ": فقال,  فبكيتُ" إلي نفسيتْنُعي": ×اهللا 

 برسـول    وحـديثاً   كالمـاً   أشـبه  تُ أحـداً  ما رأي : عن عائشة قالت   ]٢٣١[
                                                           

هذا حـديث صـحيح علـى       :  قال الحاكم  ٣/١٨٠دار الحرمين   , ينالمستدرك على الصحيح   )١(
 .صحيح:  قال السيوطي١/٥٧دار الكتب العلمية بيروت , والجامع الصغير. شرط الشيخين

 .حسن:  قال المناوي٢/٢١٥دار المعرفة بيروت , فيض القدير )٢(
حـديث  :  قـال محمـد بـن عبـد المحـسن التركـي      ٣/٦دار هجـر  , مسند أبي داود الطيالسي  )٣(

 .صحيح
 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٣٩دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٤(

 .حديث حسن: بن علي رضا
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 عليه رحب بها وقام إليهـا فأخـذ بيـدها     إذا دخلتْ  وكانتْ,  من فاطمة  aاهللا
  .)١(سها في مجلسهجلَفقبلها وأَ
 نــساء خيــرa :"قــال رســول اهللا :  قــالعـن أنــس بــن مالــكٍ  ]٢٣٢[

 العالمين أربع :فرعـو   امـرأةُ   مـزاحمٍ   بنتُ وآسيةُ,  عمران  بنتُ مريم ن ,
  .)٢("د محم بنتُوفاطمةُ,  خويلد بنتُوخديجةُ

 a ما كان أحـد بعـد النبـي     ,  اُهللا فاطمة  رحم: عن عائشة قالت   ]٢٣٣[
  .)٣(أصدق لهجةً منها

]٢٣٤[  عن أبيه عبد اهللا بـن الزبيـر قـال   ,د بن جعفر بن الزبير    عن محم  :
  أصـدق  قـطُّ اً بنفسه مـا رأيـتُ آدميـ       والذي ذهب :  تقول I كانت عائشةُ 

  .)٤(هادلَ غير الذي و الزهراِءلهجةً من فاطمةَ

                                                           

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٤٧دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث صحيح: بن علي رضا

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٥٠دار الفرقان ص  , لنيسابوريفضائل فاطمة الزهراء للحاكم ا     )٢(
دار , واألحاديث المختارة لضياء الـدين الحنبلـي المقدسـي        . حديث صحيح : بن علي رضا  

 .إسناده صحيح:  قال عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش٥/١٤٧بيروت , خضر
ي رضـا بـن عبـد اهللا     قال علـ  ٥٦دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٣(

 .أثر صحيح: بن علي رضا
 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٥٧دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٤(

وانظـر سـبل الهـدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي             . أثر صـحيح  : بن علي رضا  
 .جال الصحيحرجاله ر:  قال الصالحي الشامي١١/٤٩٠ م ـ ١٩٩٥الشامي ـ القاهرة 
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]٢٣٥[  د بن عباد بن عبد اهللا بن الزبيـر عـن أبيـه عـن عائـشة                 عن محم
 كـان    أحـداً  مـا رأيـتُ   :  قالـت  a  النبـي   فاطمـةَ بنـتَ    ها كانت إذا ذكـرتْ    أنّ

إلّ,  منها لهجةًأصدقلَا أن يكون الذي و١(هاد(.  
  قطُّ  أحداً ما رأيتُ :  قالت I عائشة    أن عن عمرو بن دينار    ]٢٣٦[ 

 وكان بينهما شيٌء فقالـت عائـشة      : قال.  غير أبيها  ن فاطمةَ  مِ  لهجةً هو أصدق :
  .)٢(ها ال تكذبها يا رسول اهللا فإنّسلْ

يـا ابـن   :  بـن أبـي طالـب   قال لـي علـي  :  بن أعبد قال عمارةَعن   ]٢٣٧[
 كانـت  ,a رسـول اهللا  بنـتِ ي وعـن فاطمـة   خبرك عنّأال أُ , مكعلِّأعبد أال أُ  

غيبـه   إذا جـاء مـن مa       اهللا   كان رسـولُ  ,  أهله إليه  ن أحب زوجتي وكانت مِ  
 ربـةَ واسـتقت القِ  , ت الرحا بيدها حتى أثَّر الرحـا فـي يـدها          حما ر وإنّ,  بها بدأَ
  .)٣(ها ثيابى اغبرتْ حتّوقَمت البيتَ, حرها بنَربةُى أثّرت الِقحتّ

  كـأن   فجـاءت فاطمـةُ    ,a  عنـد النبـي    كنتُ: عن عائشة قالت   ]٢٣٨[
, تْ فبكَـ  لهـا حـديثاً   أسـر  ثم,جلسها عن يمينه فأَ,a رسول اهللا  مشيتها مشيةُ 

 إليهـا فـضحكتْ      أسـر   تبكين؟ ثم   بحديٍث ثمa   اهللا   ِك رسولُ ِاختصَّ: فقلتُ
                                                           

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٥٧دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .أثر صحيح: بن علي رضا

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٥٧دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٢(
 .أثر صحيح وسنده صحيح: بن علي رضا

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٩١دار الفرقان ص  ,  للحاكم النيسابوري  فضائل فاطمة الزهراء   )٣(
 .حديث صحيح: بن علي رضا
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  قـال لـك رسـولُ    أي شـيءٍ !ن هـذا  ِمـ ن حـزنٍ  أقرب ِمـ   فرحاً ما رأيتُ : فقلتُ
: ها فقالت  سألتُ a اهللا   ي رسولُ وفّا تُ فلم, هما كنتُ ألفشي سر   : ؟ قالت aاهللا

 جبريل عليه الصالة والسالم كان يعارضـني بـالقرآن         إن": قال لي , نعم
ـ    , تين مر موقد عارضني به العا   , ةً مر  عامٍ في كلّ  ا وقـد   وال أُرانـي إلّ

. " أنـا لـكِ   السلف عموِن,  بي  أهل بيتي لحوقاً   لُ أو ِكوإنّ, حضر أجلي 
أو  ـ   نساء العـالمين دةَأال ترضين أن تكوني سي":  قـال ثم, فبكيتُ لذلك

١( فضحكتُ لذلك" ـ ةنساء هذه األم(.  
]٢٣٩[    عن زيد بن علي عم فاطمـة بنـت رسـول اهللا    عـن  ثـه  ن حدa 

 مـسلم يـسأل     وافقها عبد في الجمعة ساعةٌ ال ي    ":  أباها يقول  ها سمعتْ أنّ
هـي إذا   :  هـي؟ قالـت     سـاعةٍ  ةُأيـ , يا فاطمة : فقالت. "ا أُوِتيه  إلّ ها خيراً اَهللا في 

 لهـا    تـأمر وصـيفاً    I وكانـت فاطمـةُ   : قـال .  الـشمس للغـروب    )٢(تضَيفَت
 فـإذا رأيـِت الـشمس تَـدلَّى نـصفُها للغـرب             ,دي علـى الِظـراب    ِاصـع : فتقول

 فتـذكر اهللا   فاطمـةُ فتقـوم , فتصعد فإذا هـي تـدلّت للغـروب آذَنَتْهـا      , فآذنيني
  .)٣(ى تغرب وتدعو حتaّ ي على النبيوتصلّ

]٢٤٠[ ــ:  قــال× عــن علــياهللا  رســولُزَجه mَفــي خَميــٍل فاطمــة  
                                                           

 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٢٠دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث صحيح: بن علي رضا

 .مالت للغروب: أي )٢(
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٥٣ر الفرقان ص  دا, فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٣(

 .حديث صحيح: بن علي رضا
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  .)١( اإلذِخرها ليف حشو أدٍم ووسادِةوِقربٍة
 mرح الرسول ئل عن ج الساعدي ـ حين س عن سهل بن سعٍد ]٢٤١[

 مت البيـضةُ شِّوهـ , هتُـ باعيسرت ركُـ  وm رسـول اهللا   وجـه رحج: د ـ حيوم أُ
 بن أبي وكان علي,  تغسل الدم m رسول اهللا     بنتُ فكانت فاطمةُ , على رأسه 

 ا كثـرةً  إلّـ  ال يزيـد الـدم   المـاءَ  فاطمةُا رأتْ فلم,  عليها بالمجن   يسكب طالٍب
,  بـالجرح  تهلـصقَ  أَ  ثـم  ى صـار رمـاداً     حتّـ   فأحرقتـه   مـن حـصيرٍ     قطعـةً  خذتْأَ

  .)٢( الدمفاستمسك
  فــي األرض أربعــةmَ اهللا  رســولُطَّخَــ:  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]٢٤٢[
 فقـال رسـولُ   ,  ورسـوله أعلـم    اُهللا:  فقـالوا  "تدرون مـا هـذا؟    ": قال, خطوط

 بنـت   وفاطمـةُ ,  بنت خويلـد   ة خديجةُ  نساء أهل الجنّ   فضلُأَ": mاهللا
بنت مزاحموآسيةُ, دمحم  ,٣(" ابنة عمرانومريم(.  

والـذي نفـسي    ": mقـال رسـول اهللا      :  قال س بن مالكٍ  عن أن  ]٢٤٣[
 ة على أهل األرض ألضاءت     من نساء أهل الجنّ     امرأةٌ لعتْلو اطّ , بيده

 مـن   ها على رأسـها خيـر     صيفُنَولَ,  ما بينهما بريحها   تْومَأل, ما بينهما 

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٤٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
أخرجـه البخـاري   :  قـال ٢١٤دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٢(

, ٤٠٧٥: ه وسلم من الجـراح يـوم أحـد رقـم         في المغازي باب ما أصاب النبي صلى اهللا علي        
 .١٧٩٠: ومسلم في الجهاد والسيرة غزوة أحد رقم

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٣/١٩٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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  .)١("الدنيا وما فيها
ن  مـ  m برسـول اهللا      أشبه لم يكن أحد  :  قال عن أنس بن مالكٍ    ]٢٤٤[

٢( صلوات اهللا عليهم أجمعين وفاطمةَالحسن بن علي(.  
 يـوم  m رسـول اهللا   فاطمـة بنـتَ  رأيتُ:  قال عن سهل بن سعدٍ    ]٢٤٥[

 mرح رسـول اهللا      تجعله علـى جـ      أخذتْ ثم,  من حصير   قطعةً  أحرقتْ حٍدأُ
  .)٣( عنه الدمسلتْ فغَ فيه ماٌءتي بترٍسوأُ, الذي بوجهه

 رســول رح جــيوِو د شــيٍءبــأي: ل عــن ســهعــن أبــي حــازٍم ]٢٤٦[
 عـن   تغـسل الـدم  وفاطمـةُ ,  يجـيء بالمـاء فـي ترسـه       كان علـي  : ؟ قال mاهللا

  .)٤(ه فأحرقه فحشا به جرحخذ حصيراًوأَ, وجهه
  
]٢٤٧[   اٍسعن ابن عب رسـول اهللا      أن m     ِـلَ م مـن سـفرٍ     كـان إذا قـدقب  

  .)٥(ه فاطمةَابنتَ
ن  وال أحــٍد ِمــِكِب غيــر معــذِّ اهللاإنs :"قــال رســول اهللا  ]٢٤٨[

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٤٧٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٥٣٠ دار الحديث القاهرة, مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٤٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٣٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
: قلـتُ .   ١٢/٣٣٣ت  بيـرو , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٥(

 .وقد اشترط المصنّف على نفسه في هذا الكتاب إخراج الصحيح والحسن فقط
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  .)١("ولَدِك
]٢٤٩[   قال رسول اهللا    :  قال اٍسعن ابن عبm    لفاطمـة I :"اهللا  إن 

  .)٢("غير معذِِّبِك وال ولَِدِك
 أشـبه حـديثاً وكالمـاً برسـول         ما رأيتُ أحـداً   : عن عائشة قالت   ]٢٥٠[

  .)٣( من فاطمةmاهللا
مـا تخطـئُ ِمـشيتُها ِمـشيةَ     , ي تمـش تْقبلَـ ها أَإنّ: عن عائشة قالت   ]٢٥١[

mرسول اهللا 
 )٤(.  

 أهلـي إلـي     حبأَ":  قال m رسول اهللا     أن  زيدٍ  بنِ عن أسامةَ  ]٢٥٢[
  .)٥("فاطمةُ

                                                           

:  قال ابـن حجـر  ٤٥٤مكتبة فياض ـ المنصورة ـ ص  , الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي )١(
 .رجاله ثقات

دار , استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٢(
 .رجاله ثقات:  قال السخاوي٢/٤٦٧البشائر اإلسالمية 

دار , استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٣(
 .متّفق عليه:  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين٢/٥٤٩البشائر اإلسالمية 

دار , مس الدين الـسخاوي استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لش     )٤(
ونظم المتنـاثر مـن   . متّفق عليه:  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين     ٢/٥٤٩البشائر اإلسالمية   
وهذا معناه أن الحديث متـواتر     : قلتُ. ١٩٥دار الكتب السلفية بمصر ص    , الحديث المتواتر 

 .فاق درجة الصحة كما اعترف بذلك محمد بن جعفر الكتاني
:  قـال الـسيوطي  ١/١٢٩دار الكتـب العلميـة بيـروت    , الجامع الصغير للمناوي  التيسير بشرح    )٥(

�  
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]٢٥٣[   اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m قـال  :"نتْحـصَ  فاطمـة أَ إن 
جتَ, هافريمها اُهللا تعالى وذر١("ها على النارفحر(.  

]٢٥٤[  عن أبيه  ن أسامةَ د ب عن محم  : ئل النبيس m :    الناس أحـب أي
  .)٢("فاطمة": إليك؟ قال

ن ل مِ كمولم ي , ن الرجال كثير   مِ لَمكَ": sقال رسـول اهللا      ]٢٥٥[
  .)٣("ا أربعةالنساء إلّ

                                                                                                                              

�  

وأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للدكتور علـي         . إسناده صحيح 
وسـمط النجـوم    . حـسن صـحيح   :  قـال  ٩٢دار ابن كثيـر دمـشق ص      , محمد محمد الصلّابي  

دار , ك بـن حـسين الـشافعي العاصـمي المكـي          العوالي في أنباء األوائل والتوالي لعبد الملـ       
حـسن  : رواه الترمـذي وقـال    :  قال عادل أحمد عبد الموجود     ١/٥٢٣الكتب العلمية بيروت    

 .صحيح
 ١١/٤٩٤ م ـ  ١٩٩٥سبل الهدى والرشاد في سيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة        )١(

 .رجاله ثقات: قال الصالحي الشامي
. رجالـه ثقـات   :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٢/١٣٣مؤسسة الرسـالة    , لذهبيسير أعالم النبالء ل    )٢(

ألنs ,  أحـب النـاس مطلقـا إلـى رسـول اهللا             ÷وبهـذا ثبـت أن الـسيدة الزهـراء          : أقول
 .أي الناس أحب إليك؟: السائل قال

دار , شيخ اإلسالم ابن تيمية وجهوده في الحديث لعبد الرحمن بن عبد الجبـار الفريـوائي               )٣(
. انتهـى . mثبـت فـي الـصحيح عـن النبـي           : قال ابن تيميـة   :  قال المصنف  ٣/٢١٨عاصمة  ال

ومـريم  , وآسـيا امـرأة فرعـون     , السيدة فاطمة الزهراء وأمهـا خديجـة      : يعني باألربعة : أقول
 .٢/١٥٦وانظر اإلستقامة البن تيمية . عليهن السالم



 ٢٢٧ ..................................)عليها السالم(باب فضائل السيدة الزهراء 

  .)١("ة نساء هذه األمدةُ سيفاطمةُ": sقال رسول اهللا  ]٢٥٦[
]٢٥٧[   هللا   رسول ا  خطَّ:  قال اٍسعن ابن عبm ٢( خطوطٍ  أربع( قال  ثم  :

 أفـضل نـساء أهـل       إن": قـال . ه أعلم  ورسولُ اُهللا:  قالوا "تدرون ما هذا؟  أَ"
 , بنت عمـران    ومريم ,د بنت محم   وفاطمةُ , بنت خويلد  ة خديجةُ الجنّ

  .)٣(" فرعون امرأةُ بنت مزاحٍموآسيةُ
  
  
  
  

                                                           

:  قـال المـصنّف    ١٩لميـة بيـروت ص    دار الكتـب الع   , إتمام الدراية لقراء الِنقايـة للـسيوطي       )١(
وفي هذه األحاديـث داللـة علـى تفـضيلها علـى مـريم خـصوصا إذا قلنـا                   : ثم قال . صحيح

 .وقد تقرر أن هذه األمة أفضل من غيرها, باألصح إنها ليست نبية
فيؤنَّـثُ معـه    , ألن مفـرد الخطـوط  خـطٌّ وهـو مـذكَّر           , أربعـة خطـوط   : والصواب أن نقول   )٢(

 . العدد
حــديث :  قــال الحــاكم٢/٥٣٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , لمـستدرك علــى الــصحيحين ا )٣(

 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد
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مظلوميدة الزهراء ة السي÷  

]٢٥٨[   فاطمة   عن عائشة أن ÷  بنتَ النبي  m َإلى أبـي بكـرٍ     تْرسلَ أ  
 عليه بالمدينة وفدك وما بقي من      ا أفاء اهللاُ   ممm ها من رسول اهللا     تسأله ميراثَ 

مــا تركنــا ,  ال نــورثُ: قــالm رســول اهللا إن: فقــال أبــو بكــر, خُمــس خيبــر
 مـن   شـيئاً رغيـ ي واهللا ال أُوإنّ.  من هذا المال  m ٍد محم ما يأكل آلُ  إنّ, صدقةٌ

, m عن حالها التي كانـت عليهـا فـي عهـد رسـول اهللا      mصدقة رسول اهللا  
  أن يـدفع إلـى فاطمـةَ   فأبى أبو بكرٍ , m اهللا    فيها بما عمل به رسولُ     نعملَوَأل

ى  حتّـ مـه كلِّ فلـم تُ ه فهجرتْ, في ذلك على أبي بكٍر فاطمةُ تْدجوفَ. منها شيئاً 
 هـا علـي   نهـا زوج   دفَ يـتْ وفّا تُ فلمـ ,  أشهر ةَ ستّ m  بعد النبي  وعاشتْ, يتْوفّتُ

ا فلمـ ,  حياةَ فاطمةَ   وجه وكان لعلي , ى عليها وصلّ, ؤِذن بها أبا بكر   ولم ي , ليالً
ولـم  ,  ومبايعتَـه   أبي بكـرٍ   فالتمس مصالحةَ ,  الناس يت استنكر علي وجوه   وفّتُ

 , معـك  نـا أحـد   نـا وال يأتِ   فأرسلَ إلى أبي بكـر أن ائتِ      , يكن يبايع تلك األشهر   
ال واهللا ال تدخل عليهم وحدك: فقال عمر. ر عمرحضَكراهةً لم.  

فـدخل علـيهم   . همم أن يفعلوا بي؟ واهللا آلتيـنَّ هوما عسيتَ : فقال أبو بكر  
ولـم نـنِفس    , ك ومـا أعطـاك اهللا     ا قد عرفنا فضلَ   إنّ: فتشهد علي فقال  , أبو بكر 

ا نـرى لقرابتنـا     وكنّ, نا باألمر ك استبددتَ علي  ولكنّ,  إليك  ساقه اهللاُ  عليك خيراً 
  .)١( نصيباmًن رسول اهللا ِم

                                                           

 ].٤٢٤٠ [١٠٤٠دمشق ـ بيروت ص, دار ابن كثير, صحيح البخاري )١(
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 بعـد  ع ألبـي بكـرٍ  ه حـين بوِيـ   أنّسلمبيه أَ زيد بن أسلم عن أ     عن ]٢٥٩[
, m رسـول اهللا      بنـتِ   يـدخالن علـى فاطمـةَ       والزبير  كان عليm  رسول اهللا   

اب خـرج   ا بلـغ ذلـك عمـر بـن الخطّـ          فلمـ , فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم   
ن الخلـق أحـد   واهللا ما ِمـ , mيا بنت رسول اهللا :  فقال ى دخل على فاطمةَ   حتّ

 ما ذاك   وأيم اهللاِ ,  أحب إلينا بعد أبيك منكِ     ن أحدٍ وما مِ , ن أبيك أحب إلينا مِ  
    أن أمرتُ   عندكِ بمانعي إن اجتمع هؤالء النفر   حرقال, ق عليهم البيتُ  هم أن ي :

فلم  تعلم:  جاؤوها فقالتْ  ا خرج عمر عمر قد جـاءني وقـد حلـف بـاهللا       ون أن 
فانصِرفوا ,  لما حلف عليه    اهللا ليمضين  وأيم,  عليكم البيتَ  حرقنم لي لئن عدتُ 
  . )١(عوا إليم وال ترِجكُوا رأيرفَ, راشدين
]٢٦٠[    عن أبيه قال   عن زيد بن أسلم  : بـن الخطّـ    بلغ عمر  ناسـاً  أُ اب أن 

 من  ما كان أحدm يا بنت رسول اهللا     : الفأتاها فق , يجتمعون في بيت فاطمة   
 فقـد بلغنـي أن    , وال بعـد أبيـك أحـب إلينـا منـكِ          , ن أبيك الناس أحب إلينا مِ   

يجتمعون عندِكهؤالء النفر  ,وأيماهللا لئن بلغني ذلك ُألحرقن البيتَ عليهم .  
قالتْ ا جاؤوا فاطمةَ  فلم  :ه فاعـلٌ فإنّـ , اب قـال كـذا وكـذا     ابن الخطّ  إن 

  .)٢( E ع ألبي بكٍرقوا حين بوِيفتفر, ذلك
                                                           

, صـحيح :  قـال سـعد بـن ناصـر الـشثري          ٢١/١٤٣دار كنـوز إشـبيليا      , مصنف ابن ابي شيبة    )١(
 وابـن أبـي   ٣/٩٧٥وابن عبد البر فـي اإلسـتذكار       ] ٥٣٢[صحابة  أخرجه أحمد في فضائل ال    

ــدين Iوانظــر مــسند فاطمــة الزهــراء  . انتهــى]. ٢٩٥٢[عاصــم فــي اآلحــاد   لجــالل ال
 .سنده صحيح:  قال فواز أحمد زمرلي٧٥السيوطي ص

إسناده :  قال أبو ياسر الردادي٩١دار المنار ص , المذكِّر والتذكير والذكر البن أبي عاصم      )٢(
 .حيحص
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 يــا أبــا بكــٍرتَ أَ‘ فاطمــة والعبــاس  أن عــن عائــشةَعــن عــروةَ ]٢٦١[
ن فـدك   هما ِمـ  ي يطلبان أرضَـ    وهما حينئذٍ  mهما من رسول اهللا     يلتمسان ميراثَ 

اهللا  رســولَســمعتُ: فقــال لهــا أبــو بكــر, هما مــن خيبــروســهم mال :  يقــول
ما يأكل آلُ  إنّ, دقةٌما تركنا ص  , ثُنور قـال أبـو بكـر     ,  من هذا المـال    ٍد محم :

 هتْـ رجفه: قـال , ها صـنعتُ   يـصنعه فيـه إلّـ      m اهللا    رسولَ  رأيتُ  أمراً دعواهللا ال أَ  
  .)١(ى ماتت حتّمهكلِّ فلم تُفاطمةُ

]٢٦٢[ فاطمة جاءت أبا بكٍرعن أبي هريرة أن ـ   وعمر G  ـ تسأل 
" ي ال أورثُ  إنّـ : " يقول m اهللا   سمعنا رسولَ : قاالف, mها من رسول اهللا     ميراثَ
  .)٢(ماهملِّكَ وال تُفماتتْ, ما أبداًكُملِّكَواهللا ال أُ: قالت

  فاطمـةُ  تْرسـلَ  أَ m اهللا   بض رسـولُ  ا قُـ  لم: عن أبي الطفيل قال    ]٢٦٣[
 فـأين : قالـتْ , هبل أهلُ : ه؟ قال هلُ أم أَ  m اهللا    رسولَ رثتَ و نتَأَ: إلى أبي بكر  

:  يقـول  m اهللا    رسـولَ  ي سـمعتُ  إنّـ : فقال أبو بكر  : ؟ قال m رسول اهللا    همس
"إن   اهللا إذا أطعم  طعمةً اً نبي  قبضَ  ثم أن  فرأيـتُ , "ه للذي يقوم من بعده    جعل, ه 

٣( . .ه على المسلمينأرد(.  
                                                           

ال نـورث مـا تركنـا    : sدار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ باب قـول النبـي     , صحيح البخاري )١(
 ].٦٧٢٥ [١٦٦٧صدقة ـ ص

 .صحيح:  قال األلباني٢/٢١٤مكتبة المعارف الرياض , صحيح سنن الترمذي )٢(
هـذا  :  قال األلبـاني   ٥/٧٦المكتب اإلسالمي   , إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       )٣(

رجالـه  :  قال حسين سليم أسـد     ١/٤٠دار المأمون   , ومسند أبي يعلى الموصلي   . إسناد حسن 
 .رجال الصحيح
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ــو بكــر ]٢٦٤[ ــ أنّــددتُ الالتــي وا الــثالثُفأمــ: قــال أب ي لــم أفعلهن :
ــو ــددتُف ــم  أنّ ــأَي ل ــنكُ ــتَتُشفْ كَ ــةَ بي ــ فاطم ــ وإن أُه أو تركتُ ــى قغِل  عل

  .)١(الحرب
ة  بـستّ  a بعد وفـاة رسـول اهللا         فاطمةُ يتْوفّتُ: عن عائشة قالت   ]٢٦٥[

  .)٢(ودفنها علي ليالً, أشهر
]٢٦٦[  عن محم    د بن جعفر بن محم      بن  د بن علي بن الحسين بن علي 

 كانـت تبكـي علـى       Iفاطمـة     أن ه عن علـي    عن أبيه عن جد    أبي طالبٍ 
وا أبتـاه فـي الجنـان       , ه مـا أدنـاه    أبتاه مـن ربـ    وا  :  وكانت تقول  aرسول اهللا   

 عليـه حـين     موا أبتـاه الرسـلُ تـسلِّ      , كرمه إذا أتـاه    العرش ي  وا أبتاه رب  , مأواه
  .)٣(تلقاه

]٢٦٧[   علـى رسـول اهللا        فاطمـةُ  تْدخلَـ :  قال اٍسعن ابن عب a   وهـي 
 وهؤالء المألُ  يا أبِت ما لي ال أبكي     : قالت. "؟بكبِكة ما ي  نييا ب ": تبكي فقال 

                                                           

وكنــز . حـديث حـسن  :  قـال ١/٨٨األحاديـث المختـارة لـضياء الـدين الحنبلـي المقدسـي        )١(
أخرجه خيثمة بن سليمان األطرابلـسي      :  قال المتقي الهندي   ٥/٦٣١مؤسسة الرسالة   , العمال

 .ل الصحابة وقال إنه حديث حسنفي فضائ
 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٧٤دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٢(

 .أثر صحيح وإسناده كلهم أئمة ثقات: بن علي رضا
 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٩٣دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٣(

فـانظر صـحيح البخـاري بـرقم        ,  صـحيح بغيـر هـذا اللفـظ والـسند          حـديث : بن علـي رضـا    
]٤٤٦٢.[ 
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ى ومناة الثالثـة األخـرى لـو قـد          ات والعزّ  في الِحجر يتعاقدون باللّ    من قريشٍ 
رأوك  فليس منهم رجلٌ إلّ   ,  فيقتلونَك  قاموا إليك   ه من ذلك  ا وقد عرف نصيب .
 , وخـرج إلـى المـسجد   a اهللا فتوضّأ رسولُ. "ة ٍايتيني بوضوء يا بني ": فقال

ذا : ا رأوه قالوا  فلم هو .يهم  وسقطتْ,همفطأطؤوا رؤوسيأذقانُهم بين ثُـد  , ثـم 
 اهللا   فتنـاول رسـولُ   , همرفعوا أبصار a  ًـ   مـن تـرابٍ     قبـضةم فـي الِحجـر      وه
ا قُتل  فما أصاب رجالً منهم حصاةٌ إلّ     , "شاهِت الوجوه ": وقال, يحصيهم بها 

  .)١( كافراًيوم بدٍر
 فاطمـةُ   رسـلتْ  أَ m اهللا   ا قُـبض رسـولُ    لم:  قال عن أبي هريرةَ   ]٢٦٨[ 

:  إليهـا ن يـرث الميـتَ إذا مـات؟ فأرسـلَ     م:  إلى أبي بكر   a رسول اهللا    بنتُ
 لـم يرثْـه أهلُـه وولَـده؟     aمـا لرسـول اهللا    :  إليـه  فأرسـلتْ . لـده يرثه أهلُه وو  

مـةً وال    وال أَ   وال عبداً  راً وال دا  ك أرضاً  لم يتر  a رسول اهللا    إن:  إليها فأرسلَ
 وال   لـم يتـرك أرضـاً      aإن كان رسـول اهللا      :  إليه تْفأرسلَ.  وال درهما  ديناراً

, ٍد محمـ  فـدك صـافيةَ  فقـد تـرك  ,  وال درهماً وال ديناراًمةً وال أَ  وال عبداً  داراً
 اهللا يطعم النبي    ثني أن  حدa  رسول اهللا    إن:  إليها فأرسلَ. ربىوسهم ذي القُ  

  .)٢(مفإذا قبضه رفعت عنه, عمةَوأهلَه الطُ
                                                           

 قال علـي رضـا بـن عبـد اهللا      ٩٦دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث حسن: بن علي رضا

 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١١٨دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٢(
وفي هذا الحديث داللة واضحة علـى أن فـدك كانـت            : قلتُ. حديث حسن :  رضا بن علي 

 ذكرت ذلك ألبـي بكـر فلـم ينكـر     ÷ذلك أنها  , s حين وفاة النبي     ÷للسيدة الزهراء   
�  
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 aبنـت رسـول اهللا       فاطمة   إن: ها قالت عن عروة عن عائشة أنّ     ]٢٦٩[
 ا تـرك رسـولُ    ها ممـ   أن يقِسم لها ميراثَ    a بعد وفاة رسول اهللا       أبا بكرٍ  سألتْ

ال : " قــالa رســول اهللا إن: فقــال لهــا أبــو بكــر, ا أفــاء اهللا عليــه ممــaاهللا 
 مهاجرتَـه   ولم تزلْ ,  أبا بكر   فهجرتْ فغضبت فاطمةُ ".  ما تركنا صدقةٌ   ,نورثُ

ا ها ممـ  تسأل نـصيب   وكانت فاطمةُ , ة أشهر وعاشت بعد ذلك ستّ   , يتوفّى تُ حتّ
لـستُ  : وقال أبـو بكـر  .  وفدك وصدقِته بالمدينة من خيبرa اهللا   ترك رسولُ 

ي أخشى إن تركـتُ  إنّ, ا عملتُ به يعمل به إلّ× اهللا  كان رسولُ  شيئاً تاركاً
     . )١(ن أمره أن أزيغَ ِمشيئاً

 الصديق فسألته من     إلى أبي بكرٍ   عثتْ فاطمةُ ب: عن عائشة قالت   ]٢٧٠[
مـا تركنـا    , إنـا ال نـورث    : " قـال  a رسـول اهللا     إن: ميراثها عن أبيها فقال لهـا     

                                                                                                                              

�  

ال "كل ما في األمر أنه حاول إسكاتها بهذا الحديث المزعوم المشابه لحـديث     , عليها ذلك 
ا وال درهما فلماذا اقتحم أبو بكر دارهـا بحجـة أن             دينار sثم إذا لم يترك النبي      ". نورث

 لـم يتـرك   sوكيف يدعي أبو بكـر أن النبـي      , يرى مال المسلمين كما ادعى ابن تيمية؟      
فإن لم تكن   .!!؟sدارا وقد سمحت عائشةُ بأن يدفن أبو بكر وعمر في حجرة رسول اهللا              

فبأي حق يدفَن فيها أبـو      , ين فهي حق لجميع المسلم    sهذه الحجرة من تركة رسول اهللا       
 sثم كيف يرثُ أهلُ النبـي رسـولَ اهللا        . !!!؟sبكر وعمر وال يدفن فيها ابن رسول اهللا         

وقـد  , فماذا ترك لهم ليرثوا إذن, إذا كان لم يترك لهم أرضاً وال داراً وال ديناراً وال درهماً    
منه يا ترى إن كان لـم يتـرك لهـم    فماذا ورثوا , sأقر أبو بكر أن أهل البيت وارثو النبي         

  .!!!كلّ تلك األمور؟
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٢٥دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(

 ].٢٩٢٦[حديث صحيح رواه البخاري برقم : بن علي رضا
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ى  قامـت علـى ذلـك حتّـ    ثم, كفإن اتّهمتني فسلي المسلمين يخبرون  ". صدقةٌ
  .)١(ماتت

 قـال   a رسول اهللا     أنa  رسول اهللا     عن فاطمة بنتِ   عن جابرٍ  ]٢٧١[
  .)٢(" بيتي بي لحوقاً أهِللُأنِت أو": لها

 وهـي    سـمعنا فاطمـةَ    a اهللا   ا قُـبض رسـولُ    لمـ :  قـال  عن أنسٍ  ]٢٧٢[
, ه مـا أدنـاه    يا أبتاه من رب   ,  دعاه اًيا أبتاه أجاب رب   :  فتقول a اهللا   رثي رسولَ تَ

  .)٣( أنعاهيا أبتاه إلى جبريلَ,  مأواهذا الفردوساه حبيا أبت
 المـوت قالـت      كـربa   اهللا   ا وجد رسولُ  لم: عن الحسن قال   ]٢٧٣[
  .)٤("ال كَرب على أبيك بعد اليوم": aفقال , واكرباه: فاطمة

 إلــى  فاطمــةُهســندتْ أaَا ثَقَــلَ رســولُ اهللا لمــ:  قــالعــن أنــٍس ]٢٧٤[
, واكرباه لكـرب أبتـاه    :  تقول  فاطمةُ وجعلتْ, الكرباه  وجعل يتغشّ , صدرها

                                                           

 عبـد اهللا   قال علي رضا بـن ١٢٧دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
عجبـا لهـذه األمـة كيـف كـذّبت مـن طهرهـا اهللا فـي         : قلتُ. حديث صحيح : بن علي رضا  

  !وصدقت من عبد الصنم أكثر حياته, القرآن تطهيرا
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٢٨دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٢(

 .حديث صحيح: بن علي رضا
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٣٢دار الفرقان ص  , هراء للحاكم النيسابوري  فضائل فاطمة الز   )٣(

 .حديث صحيح: بن علي رضا
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٣٣دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٤(

 .حديث صحيح: بن علي رضا
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  .)١("ال كرب على أبيك بعد اليوم": فقال
 فـي مرضـه      فاطمةَ a اهللا   دعا رسولُ : عن يحيى بن جعدة قال     ]٢٧٥[

,  فـضحكتْ  إليها شيئاً دعاها فأسر ثم, فبكتْ, إليها شيئاًفأسر, الذي مات فيه  
اهللا   ما قال لـك رسـولُ     : ِئلتْفس aفأَ ؟     ـ , همبـتْ أن تخبـرا قُـبض رسـولُ    فلم 
ـ    )٢(هأنّ": قال في األولى  :  قالت aاهللا ا  لم يكن نبي فكان الـذي بعـده إلّ

 ر نصفمع مره ع ,وإن  ر في قومه أربعين عاماً     عيسى عم ,القرآن  وإن 
وال , تينوقد عرض علي من العام مـر      , ةً مر  عامٍ  علي كلَّ  كان يعرضُ 
: قالـت . فبكيتُ لذلك : قالت. ")٣(تا مي راني إلّ وال أُ , ا كذلك أرى ذلك إلّ  

ِكإنّ:  دعاني فقالثم٤(فضحكتُ: قالت".  أهلي بي لحوقاً أسرع(.  
]٢٧٦[  عـن فاطمـة بنـت رسـول اهللا      أبـي طالـبٍ   بنتِ  هانئٍ عن أم a 

 كرأيتَ لـو أنّـ   أَ,يا أبا بكر:  حين استُخلف فقلتُ  على أبي بكرٍ   دخلتُ: قالت
 a اهللا    رسـولَ  ك تـرثُ  فمـا بالُـ   : فقلـتُ . لدي وأهلي و: ؟ قال كن يرثُ م, تَِّم

قـد  , بلـى : قلتُ: قالت. aما فعلتُ يا بنت رسول اهللا       : دون ولَده وأهله؟ قال   
  إلـى سـهمٍ   وعمدتَ, ها رسول اهللا فأخذتَ   عمدتَ إلى فدك وقد كانت صافيةَ     
                                                           

ال علي رضا بـن عبـد اهللا    ق١٣٤دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث صحيح: بن علي رضا

 .إنه: والصحيح )٢(
 .ألنه مفعول به ثاٍن. ميتاً: والصحيح )٣(
 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٢٢دار الفرقان ص  , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )٤(

 .حديث صحيح: بن علي رضا
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 ثني رسـولُ حـد , رسول اهللا لـم أفعـل  يا ابنة   : قال. ها من السماء فرفعتَ   أنزله اهللاُ 
ن فإذا قبضه دفَعه إلى م, اً اهللا تعالى يطعم النبي الطعمةَ ما دام حي       أنa" :اهللا  

  .)١("يلي أمره
  أرسـلتْ m اهللا   ا قُـبض رسـولُ    لمـ :  قال Eعن أبي الطفيل     ]٢٧٧[
  .)٢(ههلُبل أ, ال: ه؟ قال أم أهلmُ اهللا أنتَ ورثتَ رسولَ:  إلى أبي بكرفاطمةُ

  فاطمـةُ  رسـلتْ  أَ m اهللا   بض رسـولُ  ا قُـ  لم: أبي الطفيل قال  عن   ]٢٧٨[
: قالـتْ , هبـل أهلُـ   , ال:  فقال ه؟ أم أهلُ  m اهللا    رسولَ  ورثتَ أنتَ: إلى أبي بكر  

 رسول اهللا    فأين سهم m ,  اهللا    رسولَ ي سمعتُ إنّ: قال أبو بكر m يقول " :إن 
, "ذي يقـوم مـن بعـده   جعلـه للّـ   ,  قبـضه  م طُعمـةً ثـ    اً إذا أطعم نبيـ     وجلّ اهللا عزّ 

  .)٣(فرأيتُ أن أرده على المسلمين
  
  
  
  
  

                                                           

 قال علي رضا بـن عبـد اهللا   ١٤٩ار الفرقان ص  د, فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     )١(
 .حديث حسن: بن علي رضا

 .رجاله رجال الصحيح:  قال حسين سليم أسد١/٤٠مسند أبي يعلى الموصلي  )٢(
 قـال عبـد     ١/١٢٩بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  )عليه السالم(باب فضائل أمير المؤمنين 
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 ٢٣٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  

  

  

  

أنتي وأنا منك من  

]٢٧٩[  قال النبيsمنّأنتَ": ×  لعلي ي وأنا منك" .  
  .)١( وهو عنه راٍضm  اهللاي رسولُوفّتُ: وقال عمر

]٢٨٠[  بـن جنـادةَ    عن حبشي   اهللا  رسـولَ  سـمعتُ :  قـال   الـسلوسي   m 
   .)٢("نا منهي وأ منّعلي": يقول

                                                           

 .٩١٢دمشق ـ بيروت ص , دار ابن كثير, حيح البخاريص )١(
 قـال أبـو إسـحاق    ٦٦دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 .إسناده صحيح: الحويني
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دة الزهراء زواجه من السي÷  

فقـال  , اطمـةَ  ف وعمر أبو بكٍرخطب:  عن أبيه قال عن ابن بريدةَ   ]٢٨١[
  .)١(ها منهجفزو, فخطبها علي, "ها صغيرةإنّ": m اهللا رسولُ

 اهللا أمرني   إن":  قال mعن رسول اهللا    , عن عبد اهللا بن مسعود     ]٢٨٢[
  .)٢("ن علي ِمزوج فاطمةَأن أُ

                                                           

 ١٥/٣٩٩مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
الجـامع الـصحيح ممـا لـيس فـي          و. حيح على شرط مـسلم    إسناده ص : قال شعيب األرنؤوط  

. حـديث صـحيح  :  قال٤/٤٣مكتبة ابن تيمية القاهرة     , الصحيحين لمقبل بن هادي الوادعي    
 قــال أبــو ١٠٠دار الكتــب العلميــة بيــروت ص, وتهــذيب خــصائص اإلمــام علــي للنــسائي

 Eخـصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب               و. رجالـه ثقـات   : إسحاق الحـويني  
فـضائل  و. إسـناده صـحيح   :  قـال أحمـد البلوشـي      ١٣٦مكتبة المعـال الكويـت ص     , للنسائي

 قـال وصـي اهللا بـن        ٢/٦١٤دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , الصحابة ألحمد بن حنبل   
. أخرجه النسائي وإسناده صحيح إن كان عبـد اهللا بـن بريـدة سـمع مـن أبيـه        : محمد عباس 

:  قالـت  ٢٨دار اآلثار ص  , ل بيت النبوة ألم شعيب الوادعية     والصحيح المسند من فضائل أه    
 قـال علـي     ٦٨دار الفرقان ص  , وفضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري    . حديث صحيح 

 .حديث صحيح: رضا بن عبد اهللا بن علي رضا
وسـبل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات   :  قـال الهيثمـي  ١٨/٥٩٥دار المنهـاج  , مجمع الزوائد  )٢(

 قـال  ١١/٤٧٧ م ـ  ١٩٩٥الرشاد في سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة        الهدى و
المكتـب  , والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقـسطالني     . رجاله ثقات : الصالحي الشامي 

 .رجاله ثقات:  قال صالح أحمد الشامي٢/٦٥اإلسالمي 



 ٢٤١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

, عندك فاطمةُ : E  من األنصار لعلي   قال نفر : عن بريدة قال   ]٢٨٣[
  .E " ابن أبي طالب؟ما حاجةُ":  فقالmفأتى رسولَ اهللا 

 مرحبـاً ": فقـال , mبنت رسول اهللا     ذكرتُ فاطمةَ , يا رسول اهللا  : فقال
لـى أولئـك الـرهط مـن         ع  بـن أبـي طالـبٍ      فخرج علي . لم يزد عليها  , "وأهالً

 مرحبـاً ": ه قال لي  غير أنّ , ما أدري : ؟ قال ما وراءك : فقالوا, نصار ينتظرونه األ
  ".وأهالً

  . والمرحباك األهلَأعط, ما إحداهmن رسول اهللا  ِميكفيك: قالوا
جه قالا كان بفلمما زو إنّ": عد للعروس من وليمةيا علي ه ال بد."  

ا فلمـ , وجمع له من األنـصار أَصـوعاً مـن ذرة         , عندي كبش : قال سعد 
 m اهللا   فـدعا رسـولُ   . "ى تلقاني  حتّ حِدث شيئاً ال تُ ":  البناء قـال   كانت ليلةُ 

ك لهما في   وبار, اللهم بارك فيهما  ": فقال,  أفرغه علي  ثم, أ منه  فتوضّ بماٍء
  ". بنائهما

اللهم بـارك فيهمـا وبـارك لهمـا فـي      ": قال:  للطبرانيوفي روايةٍ 
  .)١("يهمابلَِش

 لـم    إلـى علـي    ا أُهـديت فاطمـةُ    لمـ :  قال أبي يزيد المديني  عن   ]٢٨٤[
 m فأرسـل النبـي  ,  وكوزاًةً وجر ووسادةً مبسوطاًا رمالًيجد أو تجد عنده إلّ    

 فقـال   فدعا بماٍء,m فجاء النبي, "ى آتيكك حتّ تَب امرأ ال تقر ": إلى علي 
                                                           

رجـال الـصحيح غيـر عبـد        رجالهمـا   :  قـال الهيثمـي    ١٨/٦٠٤دار المنهـاج    , مجمع الزوائـد   )١(
. مقبـول : وقـال عنـه ابـن حجـر العـسقالني         : قلـتُ . انتهـى . الكريم ابن سليط وثقه ابن حبان     

 .حسن الحديث: وهذه العبارة تساوي قولَ المتقدمين
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 , دعـا فاطمـةَ    ثـم , ه ووجهـ   علـي   نـضح بـه صـدر      ثم,  أن يقول  فيه ما شاء اهللاُ   
فقامت إليه تعثر فنـضح  ,في مرطها ـ مـن الحيـاء   : ما قال معمر في ثوبها ـ ورب 

 فـرأى   ."لي أهلي إ   أحب ِكحنِكي لم آلُ أن أُ    أما إنّ : " وقال لها  عليها أيضاً 
ـ ":  وراء البـاب فقـال      سـواداً  m اهللا   رسولُ قـال , أسـماءُ :  قالـت  "ن هـذا؟  م :

 جئـِت   m بنت رسول اهللا     معأَ": قـال . نعم: قالت"  بنت عميس؟  أسماُء"
 عملـي  وثـق ه َألفـدعا لـي دعـاًء إنّـ    : قالـت , نعـم :  قالـت "كرامةً لرسول اهللا؟ 

,  ولّـى فـي حجـرة      ثـم , "دونك أهلك ":  قال لعلي   خرج ثم  ثم:  قالت ,عندي
  .)١(ى دخل في حجرةفما زال يدعو لهما حتّ

 أن أمــا ترضــين": ÷ لفاطمــة الزهــراء sقــال رســول اهللا  ]٢٨٥[
  .)٢("؟لماًهم ِح وأعظمهم علماً وأكثرتي سلماًم أُقدم أَجِكزوأُ

 فقـال  , فاطمـةَ  وعمـر خطب أبـو بكـرٍ  : عن حجر بن عنبس قال    ]٢٨٦[
النبي a :"هي لكاٍل,  يا علي٣("لستُ بدج(.  

  إلـى رسـول اهللا فاطمـةَ       خطـب علـي   : عن حجر بن عنبس قـال      ]٢٨٧[

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٦٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .سناد ثقاترجال اإل: اهللا بن محمد عباس

رواه أحمـد والطبرانـي وفيـه خالـد بـن       :  قال الهيثمـي   ١٨/٢٠٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(
 . طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله ثقات

 قال السيد   ٦١جمعية اآلل والصحب ص   , الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة للسيوطي       )٣(
 .١/٣١٨يحة صححه األلباني في الصح: حسن الحسيني



 ٢٤٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)٢(")١(لستُ بدخال,  يا عليهي لك": فقال
]٢٨٨[  اس بن جعفر بن زيد بن طلقٍ      عن العب        ه عـن    عـن أبيـه عـن جـد

علي E رسول اهللا   أن m  جـهدعـا بمـاءٍ  ÷  فاطمـةَ  حـين زو  ـهفمج  ثـم  
ـ { ه وعـوذه ب   في جيبـه وبـين كتفيـ       أدخله معه فرشَّ    } أحـد ل هـو اهللاُ قُ

جتُـِك  و زَ لم آلُ أن  ":  فقال  تمشي على استحياءٍ    دعا فاطمةَ   ثم ,والمعوذتين
٣("هلي أَخير(.  

  .)٥(ن حديد ِم)٤( ببدٍن علي فاطمةَِاستحلَّ: عن عكرمة قال ]٢٨٩[
]٢٩٠[      ٍر أبا بك  عن ابن بريدة عن أبيه أن E خطب   إلـى النبـي  m 
 بها  نتظرأَ":  فقال E  خطب إليه عمر    ثم " بها القضاءَ  ظرنتَأَ":  فقال فاطمةَ

  .)٦( خطب إليه علي فزوجها منه ثم"القضاَء

                                                           

 .لستُ بدجال: والصواب, هذا تصحيف )١(
رواه :  قـال ٤٥مكتبـة القـرآن القـاهرة ص   , إتحاف السائل لما لفاطمة من المناقب للمناوي     )٢(

 .البزّار ورجاله ثقات
 قـال أبـو     ٤١مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      ,  ألبي حفـص بـن شـاهين       Iفضائل فاطمة    )٣(

 .حديث حسن: إسحاق الحويني
 .بدن هو الدرعال )٤(
 قـال أبـو     ٤٤مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      ,  ألبي حفـص بـن شـاهين       Iفضائل فاطمة    )٥(

 .رجاله ثقات: إسحاق الحويني
 قـال أبـو     ٤٧مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      ,  ألبي حفـص بـن شـاهين       Iفضائل فاطمة    )٦(

 .حديث جيد: إسحاق الحويني
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]٢٩١[  عن علي م اهللا وجهه قال    كر :  من نـصيبي مـن      كانت لي شارف 
مـس   عليـه مـن الخُ     ا أفـاء اهللا    أعطـاني ممـ    m وكـان النبـي   , م يوم بـدر   المغنَ

 اغاً صو رجالً  واعدتُ m  النبي  بنتِ ÷ أن أبتني بفاطمة     ا أردتُ فلم, يومئذ
اغين  أن أبيعه مـن الـصو      فأردتُ, في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر       

فبينما أنا أجمع لـشارفي مـن األقتـاب والغرائـر           , فنستعين به في وليمة عرسي    
 ى جمعـتُ   من األنصار حتّ   ى جنب حجرة رجلٍ   وشارفاي مناخان إل  , والحبال

, ما خواصــرهوبقــرتْ, ماهفــإذا أنــا بــشارفي قــد أجبــت أســنمتُ, مــا جمعــت
ن فعـل  مـ :  قلـتُ   المنظـر  ى رأيـتُ   عيني حتّ  فلم أملك , وأخذت من أكبادهما  

  .)١(لب بن عبد المطّ حمزةُ:هذا؟ قالوا
]٢٩٢[  عن علي كر   لى رسول اهللا   إ طبت فاطمةُ خُ: ه قال م اهللا وجهm, 

: ؟ قلـتُ  m إلى رسول اهللا     بتِْط فاطمة قد خُ    أن هل علمتَ :  لي فقالت موالةٌ 
: فقلـت . جـك و فيزَ m اهللا   فما يمنعك أن تأتي رسولَ    , طبتْفقد خُ : قالت, ال

  .جكو زmَ اهللا  رسولَإن جئتَ:  فقالت!ج به أتزووعندي شيٌء
ا أن  فلمـ ,mى رسـول اهللا    عل ى دخلتُ فواهللا ما زالت ترجيني حتّ    : قال

  . وهيبةم جاللةً أن أتكلّفواهللا ما استطعتُ, متفِح بين يديه أُقعدتُ
: فقـال ,  فـسكتُّ  "ما جاء بك؟ ألـك حاجـة؟      ": mفقال رسول اهللا    

  شـيءٌ  وهـل عنـدك   ": فقـال , نعم:  فقلت "طمة؟ تخطب فا  ك جئتَ لعلّ"
ــستحلُّ ــه؟ت ــا رســول اهللا:  فقلــت"ها ب ــال. ال واهللا ي ــا ": فق ــم   درعتْفعلَ

                                                           

أخرجـه البخـاري   :  قـال ١٩٥ النفائس األردن ص   دار, صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
 .١٩٧٩ومسلم برقم , ٤٠٠٣ حديث رقم ١٢في المغازي باب 
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ها؟كَحتُلَّس  فوالذي نفس  بيده إنّ   علي   ـ هـا لح مـا قيمتهـا أربعـةَ      ةٌطمي  
دراهم."  

  .عندي:  فقلتُ
  ".ها بها إليها بها فاستحلَّ فابعثْ,كهاجتُقد زو": فقال

رسول اهللا  بنِت فاطمةَ فإن كانت لصداق m
 )١(.  

]٢٩٣[  عن علي ـ : م اهللا وجهه قـال     كرهللا   ا  رسـولُ  زَجهm َفـي   فاطمـة 
   .)٢(ها إذخر حشو أدٍم ووسادِةربٍة وِقخميٍل

]٢٩٤[  عن علي × رسول اهللا     أن m لم  معهـا    بعـثَ  جـه فاطمـةَ   ا زو 
  .)٣(ِنتي وجر وسقاٍءورحييِن, ها ليف حشو من أدٍم ووسادٍةبخميلٍة

قـال   G  فاطمـةَ  ا خطب علي  لم: عن ابن بريدة عن أبيه قال      ]٢٩٥[
, علـي كـبشٌ   : فقال سعد :  قال "رس من وليمة   للع ه ال بد  إنّ": m اهللا   رسولُ

  .)٤(علي كذا وكذا: وقال فالن

]٢٩٦[   عـن علـي Eقــال  :يـا رســول اهللا  : فقلــتُ,  فاطمـةَ جـتُ تزو

                                                           

أخرجـه البيهقـي    :  قـال  ١٩٦دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
وأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب              . في الدالئل وإسناده حسن   

 .إسناده حسن:  قال٨٨دار ابن كثير دمشق ص,  علي محمد محمد الصلّابيللدكتور
 .إسناده صحيح:  قال١٩٦دار النفائس األردن ص, صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٥٢٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح: ال حمزة أحمد الزين ق١٦/٥٠٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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 أيــن درعــك": قــال. ال:  فقلــتُ"عطيهــا؟ تُعنــدك شــيٌء": أَبتَنــي؟ قــال
  .)١("اهاعطها إيأَ": قال. نديع:  قلتُ"الحطَميةُ؟

   وعمــر خطــب أبــو بكــرٍ  : عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال      ]٢٩٧[
جهـا   فزوفخطبهـا علـي  , "ها صغيرةإنّ": m ـ فقال رسول اهللا  I ـ  فاطمةَ

  .)٢(منه
 ـ  G ـ   وعمـر خطـب أبـو بكـرٍ   : عن حجـر بـن عنـبس قـال     ]٢٩٨[
   .)٣(" يا علي لكهيm :"  ـ فقال النبيI ـ فاطمةَ

ه  ابنتَـ  m  إلـى النبـي    خطبتُ: قال علي : عن علباء بن أحمر قال     ]٢٩٩[
.  وثمانين درهماًفبلغ أربعمائةٍ , وباع من متاعه  ,  له  درعاً فباع علي : قال. فاطمةَ

ومـج فـي    , ه فـي الثيـاب    وثلثَـ ,  في الطيب  ِه أن يجعل ثلثيm    وأمر النبي : قال
  .)٤(ا بهفأمرهم أن يغتسلو,  من ماءجرٍة

]٣٠٠[   اٍسعن ابن عب أن  اً علي ×  ا تز   لم  قـال   × اًوجتْ فاطمةُ علي 
                                                           

 قـال عبـد     ٢/٢٣١بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 .إسناده صحيح:  قال حسين سليم أسد٧/١٧٠دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن )٢(
وإتحـاف  . رواه الطبراني ورجاله ثقـات    :  قال الهيثمي  ١٨/٥٩٤ المنهاج   دار, مجمع الزوائد  )٣(

رواه الطبرانـي   :  قـال  ٤٥مكتبة القرآن القـاهرة ص    , السائل لما لفاطمة من المناقب للمناوي     
 .بإسناد صحيح

 قـال عبـد     ٢/٣٠٧بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٤(
 .إسناده صحيح: بن دهيشالملك بن عبد اهللا 
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النبي m :" ـ    ": قـال . ال:  قلتُ " شيٌء؟ هل عندك ؟ةُأين درعـك الحطمي" ,
١(اهافأعطيتُه إي(.  

]٣٠١[  عن علي E رسول اهللا  أن m َجه فاطمـةدعـا  ÷  حين زو 
ل هـو   قُ{وعـوذه ب  , ه جيبه وبين كتفي   فرشّه في ,  أدخله معه   ثم , فمجه بماٍء

: لـى اسـتحياء فقـال     فقامـت تمـشي ع    ,  دعا فاطمةَ  ثم, ن والمعوذتي }اهللا أحد 
  .)٢("تُِك خير أهليلم آلُ أن زوج"

]٣٠٢[      أبا بكرٍ  عن ابن بريدة عن أبيه أن  E   خطب إلـى النبـي  m 
 بهـا   ِانتِظـر ": ل خطـب إليـه عمـر فقـا        ثـم , " بها القضاءَ  ِانتِظر":  فقال فاطمةَ

  .)٣(ها منهج خطب إليه علي فزوثم, "القضاَء
ج زو اهللا تعالى أمرني أن أُ     إن":  قـال  mه   أنّ عن ابن مسعودٍ   ]٣٠٣[ 
  .)٤("ن علي ِمفاطمةَ
]٣٠٤[   رسول اهللا    عن بريدة أن s اللهم بارك فيهما وبـارك     ":  قال

                                                           

 قـال عبـد     ١١/٢٨٤بيروت  , دار خضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .وكان في المتن أخطاٌء كثيرةٌ فصححتُها. إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

اق  قـال أبـو إسـح      ٤١مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      , فضائل فاطمة ألبي حفص بن شاهين      )٢(
 .حديث حسن: الحويني

 قـال أبـو إسـحاق       ٤٧مكتبـة التوعيـة اإلسـالمية ص      , فضائل فاطمة ألبي حفص بن شاهين      )٣(
 .حديث جيد: الحويني

 ٣٤مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلّامة المنـاوي  )٤(
 .رواه الطبراني ورجاله ثقات: قال
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  .)١("همالهما في بناِئ
 إلـى    فاطمـةُ  دةُا أُهـديتْ الـسي    لم:  قالت ميٍس ع  بنتِ عن أسماءَ  ]٣٠٥[

بن أبي طالبٍ   علي E     ّها      , مبسوطاً ا رمالً  لم نجد في بيته إلووسـادةً حـشو
ةً, ليفاهللا   فأرسل رسولُ ,  وكوزاً ,وجر m   ال تُ ":  إلى علـيحـديثاً  حدثن " 

أَثَـم  ": قـال , mفجـاء رسـول اهللا    , "ى آتيـك  ك حتّ  أهلَ ال تقربن ": أو قـال  
,  قال فيه ما شـاء اهللا أن يقـول         ثم,  فسمى  بإناٍء فيه ماءٌ   m فدعا النبي    "أخي؟

ثم   مسح به صدر   ووجه هعلي ,فقامـت  ,  رضي اهللا تعالى عنهـا      دعا فاطمةَ  ثم
وقال لها ما شـاء اهللا أن  , فَنَضَح عليها من ذلك  , إليه تعثُر في مرطها من الحياء     

    .)٢(" أحب أهلي إليحتُِكنكَي لم آلُِك أن أَأما إنّ":  قال لهاثم, يقول
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ٤١مكتبـة القـرآن ـ القـاهرة ـ ص     , ا لفاطمة من المناقب للعلّامة المنـاوي إتحاف السائل بم )١(
 .رواه الطبراني بإسناد صحيح: قال

 ١١/٤٨٤ م ـ  ١٩٩٥سبل الهدى والرشاد في سيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي ـ القـاهرة        )٢(
 .رجاله رجال الصحيح: قال الصالحي الشامي
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  حديث الراية

  غداً الرايةَعطينُأل":  قـال m رسول اهللا    أن  سهل بن سعدٍ   عن ]٣٠٦[
. هم أيهم يعطاهـا   دوكون ليلتَ  ي فبات الناس :  قال ."ه على يدي   يفتح اهللاُ  رجالً

فلم  غَ ا أصبح الناس وا على رسول اهللا     دm ُّعطاهـا     كلفقـال , هـم يرجـو أن  ي :
" ـ   :  فقـالوا  " بـن أبـي طالـب؟      أين عليقـال . ه يـا رسـول اهللا     يـشتكي عيني :
ى  حتّـ  فبـرأَ , ه ودعـا لـه    ا جاء بصق فـي عينيـ      فلم, "لوا إليه فائتوني به   فأَرِس"

    فأعطاه الراية , كأن لم يكن به وجع , ى أُقـاتلهم حتّـ  , يا رسـول اهللا : فقال علي
هـم   ادع ثـم , ى تنزل بساحتهم   على ِرسِلك حتّ   ذْانفُ": فقال, انيكونوا مثلَ 

 نفـواهللا ألَ  , ن حـق اهللا فيـه     م بما يجب عليهم مِ    رهخِبوأَ, إلى اإلسالم 
  .)١("مع لك من أن يكون لك حمر النَ خير واحداً رجالً بك اُهللايهدي
,  فـي خيبـر    m ف عـن النبـي    خلّكان علي قد ت   :  سلمة قال  عن ]٣٠٧[

فخـرج علـي فلحـق      . ؟mف عـن رسـول اهللا       أنـا أتخلّـ   : ان به رمـد فقـال     وك
بالنبيm . ـفـي صـباحها قـال رسـول         ا كـان مـساَء الليلـة التـي فتحهـا اهللاُ           فلم 

 "هه اُهللا ورسولُ يحب رجالًغداً ـ   الرايةليأخذن ـ أو   الرايةَعطينُأل": mاهللا
فـإذا نحـن بعلـي ومـا     , " عليـه يفـتح اهللاُ " ـ  "ه ورسـولَ  اَهللايحب": ـ أو قال

                                                           

واإلحـسان فـي تقريـب    ]. ٣٧٠١ [٩١٢ ـ بيروت ص دمشق, دار ابن كثير, صحيح البخاري )١(
:  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٣٧٧مؤسسة الرسالة   , صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي      

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين
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  .)١( عليه ففتح اُهللا, الرايةmَ اهللا فأعطاه رسولُ, هذا علي: فقالوا, نرجوه
]٣٠٨[   رسول اهللا عن أبي هريرة أن m ُأل":  قال يوم خيبـرهذه  عطين
بـن   قـال عمـر   . " علـى يديـه    يفـتح اهللاُ  , ه ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً الرايةَ
,  أن أُدعى لها   فتساورتُ لها رجاءَ  : قال, ا يومئذٍ  إلّ اإلمارةَ ما أحببتُ : ابالخطّ
وال , مِشاِ": اها وقـال  فأعطاه إي ,  بن أبي طالب    عليm  اهللا   فدعا رسولُ : قال

,  وقـف ولـم يلتفـت       ثـم  فسار علي شيئاً  : قال. " عليك ى يفتح اهللاُ   حتّ تلتفتْ
ى يشهدوا أن م حتّ لهقاِت": ؟ قـال  يا رسول اهللا على ماذا أقاتل الناس      : فصرخ

 فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منـك      ,  اهللا  رسولُ داً محم  وأن ,ال إله إال اهللا   
      .)٢("هم على اهللاوحساب, هاا بحقّهم إلّهم وأموالَدماَء

 عطـين ُأل":  قال يوم خيبـر    m رسول اهللا     أن عن سهل بن سعدٍ    ]٣٠٩[
ـ , ه ورسـولَ  اَهللايحـب ,  يفتح اهللا على يديه    رجالً هذه الرايةَ  ه اُهللاويحب 

ا أصـبح   فلمـ : قـال . هـم يعطاهـا   هم أي فبات الناس يدوكون ليلتَ   :  قال "هورسولُ
غَ الناس وا على رسول اهللا    دmُّعطاها كلفقـال , هم يرجون أن ي :" أين علـي 

, "فأرِسلوا إليه": قال. ههو يا رسول اهللا يشتكي عيني:  فقالوا "بن أبي طالب؟  
ى كأن لـم يكـن بـه    ودعا له فبرأَ حتّ , ه في عينيm   اهللا   فبصق رسولُ , فأُتي به 

                                                           

 ].٣٧٠٢ [٩١٢دمشق ـ بيروت ص, دار ابن كثير, صحيح البخاري )١(
حيح ابن حبان لألمير ابـن بلبـان   اإلحسان في تقريب ص   . ١١٢٩دار طيبة ص  , صحيح مسلم  )٢(

وخـصائص أميـر    . إسناده صحيح :  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٣٧٩مؤسسة الرسالة   , الفارسي
 قـال أحمـد   ٤٣مكتبـة المعـال الكويـت ص   ,  للنـسائي Eالمؤمنين علي بن أبـي طالـب      

 .صحيح: البلوشي
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نـا؟  ى يكونـوا مثلَ   م حتّـ  قـاتله أُ, يـا رسـول اهللا    : فقال علي , فأعطاه الرايةَ , وجع
, م إلى اإلسـالم  ادعهثم, ى تنزل بساحتهم حتّلكس على رِ  ذْانفُ": فقـال 
 بـك    يهـدي اهللاُ   ن ألَ فواهللا,  اهللا فيه  رهم بما يجب عليهم من حق     وأخِب
  .)١(" خير لك من حمِر النَعم واحداًرجالً

 إلـى   الرايـةَ دفعـن َأل": m اهللا قـال نبـي  : عن أبي هريرة قال   ]٣١٠[
يشتكي :  فقالوا "أين علي؟ ": فقال, فتطاول القوم , "ه ورسولُ ه اهللاُ  يحب رجٍل

 ففـتح    الرايـةَ   إليـه   دفع ثم, ي عل  ومسح بهما عين   ِهي في كفّ   فبزق ,فدعاه, هعينَ
  .)٢(اهللا عليه يومئٍذ

  إلى رجلٍ   الرايةَ دفعنَأل": mقال رسـول اهللا     :  قال عن سعدٍ   ]٣١١[
ورسولَ  اهللاَ يحب  ه ويحبفاستـشرف لهـا   , " بيـده ويفتح اهللاُ , ه ورسولُ  اهللاُ ه

  .)٣(فدفعها إلى علي, أصحابه
ح فـتَ  ولـم ي    أبـو بكـرٍ    أخذ الرايةَ ف, حاصرنا خيبر : عن بريدة قال   ]٣١٢[

                                                           

د بـن جعفـر     ونظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمـ      . ١١٢٩دار طيبة ص  , صحيح مسلم  )١(
ــاني ــصححة ص , الكت ــة الم ــة الثاني ــصنّف ١٩٥الطبع ــال الم ــواتر :  ق ــديث مت ــحيح و. ح ص
دار الحـديث  , مـسند أحمـد  و]. ٤٢١٠ [١٠٣٤دمشق ـ بيـروت ص  , دار ابن كثير, البخاري
إن : "وقـال ابـن حجـر العـسقالني       . إسناده صحيح :  قال حمزة أحمد الزين    ١٦/٤٣٧القاهرة  

, فـتح البـاري  (أراد بذلك وجود حقيقـة المحبـة   " اهللا ورسولهعليا يحب اهللا ورسوله ويحبه   
  .)١١/١٣٧الرسالة العالمية 

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٢٣دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ٢٤دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .صحيح: الحويني
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,  وجهـد ةٌ شـد وأصاب الناس, ح لهفتَ فانصرف ولم ي   ن الغد عمر  فأخذه مِ , له
ه  ورسـولَ  اَهللا يحب إلى رجٍل لوائي غداًي دافعإنّ": mفقال رسـول اهللا   

ال يرجع حتّ  , ه ورسولُ ه اهللاُ ويحب ح له فتَى ي" , بـةً وبتنـا طي أنفـس الفـتح  نا أن 
  ورمـى اللـواءَ  , جـاء قائمـاً  ثـم , ى الغـداة  صـلّ mا أصبح رسـول اهللا    فلم, غداً

منّ افم,  على أقصافهم  والناس  عنـد رسـول اهللا      لـه منزلـةٌ    ا إنسان m ا وهـو   إلّـ
   اللواء يرجو أن يكون صاحب  ,  بن أبي طالـبٍ  فدعا علي  E  وهـو أرمـد  ,

فتفل ومسح١( عليهوفتح اُهللا, فدفع إليه باللواء, ه في عيني( .  
 إلـى    الرايـةَ  دفعنَأل": mقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة قال    ]٣١٣[
  اإلمـارةَ  حببـتُ فمـا أَ  : قال عمـر  . " عليه  اهللاُ فتحوي, ه ورسولُ  اهللاُ ه يحب رجٍل

: قـال . فسار قريبـاً  . "ل وال تلتفت  قاِت":  فقال فدفعها إلى علي  ,  يومئذ قطُّ قبلَ 
 يا رسول اهللا عقاتل أُالمـ  ": ؟ قـال  الناس ا اهللا على أن يشهدوا أن ال إلـه إلّ

ـ هم  هم وأموالَ  دماءَ فإذا فعلوا فقد عصموا   ,  اهللا  رسولُ داً محم وأن ي منّ
  .)٢("هم على اهللاوحساب, هاا بحقّإلّ

 دفعـن َأل":  يـوم خيبـر    mقـال رسـول اهللا      : عن أبي هريرة قال    ]٣١٤[
                                                           

 قـال أبـو إسـحاق    ٢٨دار الكتب العلمية بيروت ص   , ذيب خصائص اإلمام علي للنسائي    ته )١(
,  للنـسائي  Eخصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب              و. إسناده حسن : الحويني

 .إسناده صحيح:  قال أحمد البلوشي٤٠مكتبة المعال الكويت ص
 ٤٥عـال الكويـت ص  مكتبة الم,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )٢(

 .صحيح على شرط مسلم: قال أحمد البلوشي
 



 ٢٥٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

فمـا  : فقال عمـر  : قال. "هب عل  اهللاُ يفتح, ه ورسولَ  اهللاَ  يحب  إلى رجلٍ  الرايةَ
, فتطاولتُ لها واستـشرفتُ رجـاء أن يـدفعها إلـي          ,  قبل يومئذ   اإلمارةَ أحببتُ

فلم  ا كان الغد  ى يفتح اهللاُ  ل وال تلتفت حتّ   قاِت":  فدفعها إليه  فقـال     اً دعا علي 
ا ى يـشهدو  حتّ": الم أقاتل؟ قال  يا رسول اهللا ع   :  نادى  ثم فسار قريباً . "عليك

فإذا فعلوا ذلـك فقـد منعـوا        ,  اهللا  رسولُ داً محم ا اهللا وأن  أن ال إله إلّ   
هاا بحقّهم إلّهم وأموالَ دماَءمنك ,١("هم على اهللاوحساب(.  

]٣١٥[      رسـول اهللا     عن أبـي هريـرة أن m      َأل":  قـال يـوم خيبـر دفعـن 
  .)٢( أقاتلالمع: فقال,  للعزمة ولم يلتفتْقام: ه قالا أنّ فذكر نحوه إلّ"الرايةَ

 فانـصرف    أبـو بكـرٍ     فأخذ اللـواءَ   ,نا خيبر رحاصَ:  قال عن بريدةَ  ]٣١٦[
 ح له فتَولم ي ,ثم     أخذه من الغد فخرج فرجع   ح لـه  فـتَ  ولم ي ,   وأصـاب النـاس 
  إلى رجـلٍ    غداً  اللواءَ ي دافع إنّ": mفقال رسـول اهللا     ,  وجهد ةٌ شد يومئٍذ

ه ورسولُ ه اهللاُ يحب ,ال يرجع حتّ  , ه ورسولَ  اهللاَ ويحب نـا  تْفِب, "ح لـه  فتَى ي
بةًطي أنفس  الفتح غداً  نا أن  ,ا أن أصبح رسول اهللا     فلمmّى الغـداةَ  صل قـام   ثـم 

فتفـل فـي   ,  وهـو أرمـد   اًفـدعا عليـ   , هم على مـصافِّ   فدعا باللواء والناس  , قائماً
قال بريدة,  وفُتح له إليه اللواَءه ودفععيني :وأنا فيم٣( لهاتطاولَ ن(.  

  
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٠٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
  .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٠٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: بن محمد عباساهللا 

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٩١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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  ×شجاعة أمري املؤمنني 

ي عـامر   وكان عم , نا إلى خيبر  خرج:  بن األكوع قال   عن سلمةَ  ]٣١٧[
  : بالقوم ويقوليرتجزُ

واهللا لوال اُهللا ما اهتدييناقنا وال صلَّنا                  وال تصد  
عن فضلك ما استَونحن ثَنا          فَغنيِتباألقدام نا ال إنقي  

   علينالَن سكينةً                               وأَنِز
 فقال النبي m :"غَ": قـال , عامر:  قالوا "ن هذا؟ م ـك يـا       فـرلـك رب 

يـا  : قـال عمـر   , ا استُـشهد   خـصّه إلّـ     لرجـلٍ  m اهللا    رسـولُ  وما استغفر , "عامر
وهـو  , ر بسيفه خرج مرحب يخطِ  , ا قدمنا خيبر  فلم, لو متّعتنا بعامر  , رسول اهللا 

  :وهو يقول, مِلكُهم
قد علمشاكي السالح بطلٌ أنّتْ خيبر          ي مرحبمجر ب  

   تلهب                     إذا الحروب أقبلتْ
فقالفنزل عامر :  
               شاكي السالح بطلٌ مغامري عامر أنّ خيبرقد علمتْ

 نفاختلفا ضربتي , فُلَ له ,  فرس عامر   في  مرحبٍ فوقع سيفسفذهب ِلي ,
وإذا نفــر مــن , فكانــت منهــا نفــسه, فقطــع أَكحلَــه, فرجــع ســيفُه علــى نفــسه

 m تيتُ النبي فأَ.  نفسه قتلَ, بطَلَ عملُ عامر  :  يقولون mأصحاب رسول اهللا    
ـ ": mبطَلَ عملُ عامر؟ فقال رسـول اهللا        , يا رسول اهللا  : فقلتُ, وأنا أبكي  ن م



 ٢٥٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

, "نتي مره أجر]له[بل  ": mفقال  ,  من أصحابك  ناس: قلتُ: ال ق "قال هذا؟ 
اهللا   ني رسولُ رسلَ أَ ثم m  فأتيتُـ ,  بن أبي طالب    إلى علي   فقـال ,ه وهـو أرمـد  :
"الرايةَ ُألعطين  رجالً  اليوم  ـ ,  ورسـولَه   اهللاَ  يحب ورسـولُه  ه اهللاُ ويحب " 

    حتّفجئتُ به أقوده وهو أرمد    ى أتيـتُ بـه النبـي m ,    فبـصق فـي عينـه فبـرأ ,
  :وخرج مرحب فقال,  الرايةاهوأعط

شاكي السالح بطلٌ أنّقد علمتْ خيبر          ي مرحبمجر ب  
   تلهب                     إذا الحروب أقبلتْ

بن أبي طالبفقال علي :  
أنا الذي سملَي حيدرة         كَتني أمريِه كَ غاباٍتِثية المنظر  

  ة السندريلَ كَ                  أُوفيهم بالصاِع  
 بـن    علي  على يدي  وكان الفتح ,  فقتله ففلق رأس مرحبٍ  , فضربه: قال
  .)١(أبي طالب

: قـال ,  وأنـا أسـمع     بن عازبٍ  اَءسأل رجلٌ البر  : عن أبي إسحاق   ]٣١٨[
  .)٢( وظاهربارزَ: ؟ قال بدراً عليدأَشِه

                                                           

 ١٥/٣٨٠مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
مكتبــة , :وسلــسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــاني. إســناده حــسن: قــال شــعيب األرنــؤوط

, صحيح الـسيرة النبويـة إلبـراهيم العلـي    ونحوه في ]. ٣٥٥٣ [٦٥٢المعارف ـ الرياض ـ ص  
أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد برقم          :  قال ٣٤٣دار النفائس األردن ص   

١٨٠٧. 
 ].٣٩٧٠ [٩٧٥دار ابن كثير دمشق ـ بيروت ص, صحيح البخاري )٢(
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 فـي  m ف عـن النبـي   تخلَّـ Eعلـي  كـان   : عن سـلمة قـال     ]٣١٩[
 ا بتنـا الليلـةَ    فلم, ؟ فلحق به  m  عن النبي  فتخلّأنا أَ : فقال, وكان رِمداً , خيبر

 هرجلٌّ يحب ـ   غداً الرايةَليأخذن ـ أو   غداً الرايةَعطينُأل":  قالالتي فُتحتْ
 حففُـتِ , طـاه عفأَ. هـذا علـي   : فقيـل . فـنحن نرجوهـا   . "ح عليه ه يفتَ  ورسولُ اُهللا

  . )١(عليه
هـا   فهزَّ  الرايـةَ  m اهللا   أخذ رسـولُ  :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٣٢٠[

قالثم  :"ها بحقِّها؟ن يأخذُم" ,أنا:  فقالفجاء الزبير.  
  قـام آخـر    ثم, "طِْمأَ": فقال. أنا:  فقال  آخر  قام رجلٌ  ثم. )٢("أَِمطْ": قال

ـ   وجـه  كرموالذي أَ ": m اهللا   سـولُ  قال ر  ثم. "مطْأَ": أنا فقال : فقال ٍد محم 
ى فـتح عليـه      انطلـق حتّـ     فقبضها ثم  ".هاك علي ,  بها  ال يفر  ها رجالً ُألعطينّ

  .)٣(ديدهاجوتها وقَوجاء بع, وفدك, خيبر
 قـام فخطـب    بـن علـي    الحسن سمعتُ: عن هبيرة بن يريم قال     ]٣٢١[ 

فقال الناس  :يا أي م أمـ  لقـد فـارقكُ  ,ها النـاس   لـون وال  ِس رجـلٌ مـا سـبقهاألو 
اهللا   لقد كـان رسـولُ    , روندركه اآلخِ ي m    َفمـا   فيعطيـه الرايـةَ   ,  يبعثـه البعـث 

                                                           

 ].٤٢٠٩ [١٠٣٤ بيروت صدمشق ـ, دار ابن كثير, صحيح البخاري )١(
 .تَنَح جانباً: أي )٢(
رواه أبــو يعلــى :  قــال البوصــيري٩/٢٥١مكتبــة الرشــد الريــاض , إتحــاف الخيــرة المهــرة )٣(

رجالـه  :  قال الهيثمي  ١٨/٢٨١دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . وأحمد بن حنبل ورواته ثقات    
أبـو  : الرجـل األول المـبهم    : قلـتُ . رجال الصحيح غير عبد اهللا بن عصمة وهو ثقـة يخطـئ           

 .وأما الثاني فهو عمر, بكر



 ٢٥٧ ......................................)عليه السالم(ملؤمنني باب فضائل أمري ا

مـا تـرك    ,  عن شـماله   وميكائيلُ,  عن يمينه  جبريلُ,  عليه ى يفتح اهللاُ  يرجع حتّ 
أراد أن يـشتري بهـا      , لَت مـن عطائـه     درهٍم فضُ  ا سبع مئةِ   إلّ  وال صفراءَ  بيضاَء
  .)١(خادماً

 m مـن األنـصار إلـى رسـول اهللا           جاء رجـلٌ  : عن ابن عمر قال    ]٣٢٢[
  .خي اليهود قتلوا أيا رسول اهللا إن: فقال

ـ   ورسـولَ   اهللاَ  يحـب   إلى رجـلٍ    الرايةَ دفعنَأل": فقال ه اهللاُ ه ويحب 
  ".ويمكِّنك من قاتل أخيك,  على يديهيفتح اُهللا, هورسولُ

  رسول اهللا    فاستشرف لذلك أصحاب m,      فعقـد لـه    ,  فبعـث إلـى علـي
ل فـي  فتفَـ ,  ـ   رمد كما ترى ـ وهو يومئذٍ ي أرمديا رسول اهللا إنّ: فقال, اللواَء

٢(فمضى, فما رِمدتْ بعد يومه, هعيني(.  
 ثـم , فقبـضها , "هاك يـا علـي    ,  ال يفر  ها رجالً عطينُّأل": وفي روايـةٍ  

   .)٣(ها وقديدهاجوتوجاء بع,  عليه فدك وخيبرى فتح اُهللانطلق حتّ
]٣٢٣[   اهللا   دفع رسولُ :  قال اٍسعن ابن عب m َالراية  بـن أبـي    إلى علي 
  .)٤( عشرين سنةً وهو ابنطالٍب

 فانـصرف   , أبـو بكـرٍ     فأخذ اللواءَ  ,نا خيبر حاصر: عن بريدة قال   ]٣٢٤[

                                                           

 .إسناده جيد:  قال حسين سليم أسد٧/١٤٩دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن )١(
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢١٩در السحابة ص )٢(
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٢٠در السحابة ص )٣(
 . إسناده حسن: قال الشوكاني٢٢٠در السحابة ص )٤(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٢٥٨

 ح له فتَولم ي ,ثم      وأ, ح لـه  فـتَ  أخذه من الغد فرجع ولم ي   يومئـذٍ  صـاب النـاس  
ـ  إلى رجـلٍ ي دافع اللواَء غداًإنّ": aفقال رسول اهللا , جهد و شدةٌ ه  يحب
 بـةً  فبتنـا طي   ."ح لـه  فـتَ ى ي ال يرجع حتّ  , ه ورسولَ  اهللاَ ه ويحب  ورسولُ اُهللا

أنفس الفتح غداً  نا أن  ,ا أن أصبح رسول اهللا      فلمa ّى الغداة  صل ,قام قائماًثم  ,
  ـ  فـدع , هم على مصافِّ  فدعا باللواء والناسـ     ,  وهـو أرمـد    اًا عليه فتفـل فـي عيني

  .)١( وفُتح له إليه اللواَءودفع
:  قـال هـا ثـم   فهزّ الرايـةَ a اهللا أخذ رسـولُ :  قال عن أبي سعيدٍ   ]٣٢٥[

"ها؟ها بحقّ ن يأخذُ م"  أَِمطْ": فقال, أنا:  فقال  فجاء الزبير" قام رجلٌ   ثم   آخـر  
فقـال رسـول    , "مـطْ أَ": فقـال , اأنـ :  فقـال   قام آخر  ثم, "مطْأَ": فقال, أنا: فقال

 يـا   هـاك ,  بها  ال يفر  ها رجالً عطينَّ ألُ ٍد محم  وجه كرموالذي أَ ": aاهللا
ــي ــم."عل ــضها ث ــ فقب ــق حتّ ــتح اُهللا انطل ــدكى ف ــر ف ــا ,  وخيب وجــاء بعجوته

  .)٢(ديدهاوقَ
]٣٢٦[  حـصينٍ   بـنِ  عن عمران  أن   النبـي  a  ُأل":  قـال الرايـةَ  عطـين  
 وهـو  اً فـدعا عليـ  ."ه ورسـولُ ه اُهللايحبــ  :  ـ أو قال ه ورسولََهللا ا يحبرجالً

                                                           

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )١(
 .حديث صحيح:  قال٤/٣٨القاهرة 

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )٢(
 النبـوة ألم   والـصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت           . حـديث صـحيح   :  قال ٤/٣٩القاهرة  

 .حديث صحيح:  قالت٢٧دار اآلثار ص, شعيب الوادعية



 ٢٥٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

١( على يديه ففتح اُهللا,أرمد(.  
 اليـوم    الرايةَ دفعنَأل": mقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة قال    ]٣٢٧[

 "أيـن علـي؟  ": فقـال , فتطـاول القـوم  : قال, "ه ورسولَ اَهللا يحبإلى رجلٍ 
 دفع إليه  ثم علي ه ومسح بهما عين   يفبزق في كفّ  فدعاه  , هيشتكي عيني : فقالوا

  .)٢( عليه يومئٍذالراية ففتح اُهللا
:  أرســلني إلــى علــي فقــالm رســول اهللا إن: عــن ســلمة قــال ]٣٢٨ [

:  قال"ه ورسولُه اُهللايحب أو ه ورسولَ اهللاَ  يحب  اليوم رجالً   الرايةَ عطينُأل"
   اهللا   سولُفبصق ر : قال, فجئتُ به أقوده أرمد m  ه في عيني, أعطـاه الرايـة    ثم  ,

يخطر بسيفه فقالفخرج مرحب  :  
  ب مجر       شاكي السالح بطلٌي مرحب أنّ خيبرقد علمتْ

  بله تَ                    إذا الحروب أقبلتْ
بن أبي طالٍبفقال علي  E:  

أنا الذي سممنظرة ال كريِه غاباٍتي حيدرة        كليِثتني أم  
أوفيه                  ال بالصاع كيلَم ةسندر  

بالسيف مرحٍبففلق رأس  ,٣( & على يديه وكان الفتح(.  

                                                           

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )١(
 .حديث صحيح:  قال٤/٣٩القاهرة 

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٦دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/١١دار كنوز إشبيليا , ي شيبةمصنف ابن أب )٣(
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 عطـين ُأل":  قال يوم خيبـر    m رسول اهللا     أن عن سهل بن سعدٍ    ]٣٢٩[
ـ  رسـولَ  و  اهللاَ يحـب ,  عليـه   يفتح اهللاُ   رجالً  غداً هذه الرايةَ  ه اهللاُ ه ويحب 

هـم يرجـو أن      كلُّ mوا علـى رسـول اهللا       د غَـ  ا أصـبح النـاس    فلمـ . "هورسولُ
فقال, عطاهاي :" يـا رسـول اهللا يـشتكي       :  فقـالوا  " بن أبـي طالـب؟     أين علي

اهللا    فبصق رسـولُ   ,ِتي به  فأُ ."فأرِسلوا إليه ": قال. هعيني m    ـودعـا  , ه فـي عيني
, رسـول اهللا  يـا   : فقـال علـي   , فأعطـاه الرايـةَ   ,  لـم يكـن بـه وجـع         كأن فبرأَ, له
, ى تنزل بـساحتهم   سلك حتّ  على رِ  ذْنفُاُ": نا؟ قال ى يكونوا مثلَ  هم حتّ قاتلُأُ

ثم ادع وأَ, م إلى اإلسالم  هخبره     فـواهللا  ,  اهللا م بما يجب عليهم من حق
واحداً  بك رجالً   يهدي اهللاُ  ألن  خير           ـ  لـك مـن أن تكـون لـك ح مر 
  .)١("معالنَ

 اليـوم    الرايةَ دفعنَأل": mرسول اهللا   قال  : عن أبي هريرة قال    ]٣٣٠[
: فقـال , فتطـاول القـوم   , "ه ورسولُ ه اهللاُ ه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب إلى رجلٍ 

ه يـ  فـي كفّ   m اهللا    نبي ق فبص ,فدعاه: قال, هيشتكي عيني :  فقالوا "أين علي؟ "
  .)٢( على يديهففتح اُهللا, دفع إليه الراية و علييا عينمومسح به
هـا   فهزّ  الرايـةَ  m اهللا   أخذ رسـولُ  :  قال  الخدري ن أبي سعيدٍ  ع ]٣٣١[

                                                           

 ٤٢مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
دار , فضائل الصحابة ألحمـد بـن حنبـل   و. صحيح على شرط الشيخين: قال أحمد البلوشي  

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس قال وصي ٢/٦٠٨العلم بالمملكة العربية السعودية 
 ٤٣مكتبة المعال الكويـت ص ,  للنسائي Eخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب     )٢(

 .صحيح رجاله ثقات: قال أحمد البلوشي
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ـ أَ": فقـال , أنـا :  فقال فالن  "ها؟ن يأخذها بحقّ  م": فقال   جـاء آخـر    ثـم , "طِْم
,  ال يفـر   ها رجـالً  عطينّ ألُ ٍد محم  وجه موالذي كر ":  قـال   ثم "مطْأَ": فقال

فتح اُهللاى فانطلق حتّ, "هاك يا عليج وجا عليه خيبر١(وتها وقديدهاء بع(.  
 ,نا خيبـر  حاصـر : سمعتُ أبـي يقـول    : عن عبد اهللا بن بريدة قال      ]٣٣٢[

 فخـرج   أخـذه مـن الغـد عمـر      ثم, ح له فتَ فانصرف ولم ي    أبو بكرٍ  فأخذ اللواءَ 
  ح له فتَفرجع ولم ي , يومئذٍ وأصاب الناس  فقـال رسـول اهللا      ,  وجهد ةٌ شدm :

ـ رجـلٍ  إلى ي دافع اللواَء غداًإنّ" ــ أو ـ     ه ورسـولُ ه اُهللا يحب اَهللايحـب  
ا أن فلمـ ,  الفتح غـداً   نا أن  أنفس بةًتنا طي  فبِ ."ح له فتَى ي ال يرجع حتّ  , هورسولَ

 علـى   فـدعا بـاللواء والنـاس     ,  قام قائمـاً   ثم, ى الغداة  صلّ aأصبح رسول اهللا    
قـال  ,  وفُتح لـه واَء إليه الله ودفعفتفل في عيني,  وهو أرمد  اًفدعا علي , هممصافّ
  .)٢( لهان تطاولَوأنا فيم: بريدةُ

]٣٣٣[            عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه بريـدة األسـلمي أن  اهللا    نبـي m 

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٨٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٩٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
رجـال الـسند    : أقـول . إسناده صحيح إن كان عبد اهللا سـمعه مـن أبيـه           : اهللا بن محمد عباس   

وأما تشكيكه فـي سـماع عبـد اهللا مـن أبيـه بريـدة فعجيـب                 , كلهم ثقات باعتراف المحقّق   
وكالمـه هـذا   . سمعت أبي يقول: بل قال, عن أبي بريدة : اهللا لم يقل  ذلك أن عبد    , وغريب

ولـو كـان كـذلك     , إال أن يكـون كـذابا     , واضح وصريح في أنـه سـمع الحـديث مـن أبيـه            
  .!هؤالء من تأخذ عنهم األمة دينها . لضعف المحقق الحديث لهذا السبب
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١(ا نزل بحضرة  لم(  ُأل":  قال  أهل خيبررجـالً   غـداً   الرايةَ عطين   اهللاَ  يحـب  
فتفـل فـي   , أرمد وهو اً دعا عليا كان الغدفلم, "ه ورسولُه اُهللاه ويحب ورسولَ

ه وأعطاه اللواءَ  عيني     خيبـر   فلقـوا أهـلَ     ونهض معـه النـاس  ,   بـين   فـإذا مرحـب 
  : وإذا هو يقولأيديهم يرتجزُ

  جرب م شاكي السالح بطلٌ      ي مرحب أنّ خيبرقد علمتْ
  ضربأَ  يناً وِح أحياناًطعنأَ       بتله  تْـأقبل  الليوثُ إذا 

  ضـ  فاختلف هو وعلي ى عـضَّ  فـضربه علـى رأسـه حتّـ       , نربتي  الـسيف  
ى  النـاس حتّـ     آخر فما تتام : قال,  ضربته  العسكر صوتَ   وسمع أهلُ  ,بأضراسه

  .)٢(ح له ولهمِتففُ,  الناس مع عليآخر: قال ابن جعفر. لهمح ألوِتفُ
]٣٣٤[  بارزَ: قالأخبرني أبي   : اس بن سلمة قال   عن إي ي يوم خيبـر     عم

رحباً اليهودمفقال مرحبي :  
   مجرب     شاكي السالح بطلٌي مرحب أنّ خيبرقد علمتْ   

إذا الحروب أقبلت تله                      ب  
ي عامرفقال عم:  

   مغامربطلٌ السالح        شاكي ي عامر أنّ خيبرقد علمتْ    
 نفاختلفا ضربتي , ٣( وذهـب يـسفِّل     في ترس عـامرٍ     مرحبٍ فوقع سيف( 

                                                           

 .ِبحصِن: في المسند )١(
 قـال وصـي    ٢/٦٠٤ العلم بالمملكة العربية السعودية      دار, فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(

 .حديث صحيح: اهللا بن محمد عباس
 .التصويب: التسفيل )٣(
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 بـن   قـال سـلمةُ   . ه فكانت فيها نفـس    ,ه على ساقه فقطع أكحلَ     فرجع السيف  ,له
 قتـل    عـامرٍ   عمـلُ  لَطَـ ب:  فقـالوا  m  مـن أصـحاب النبـي       ناساً فلقيتُ: األكوع

قلتُ:  بن األكوعقال سلمةُ , هنفس :عـامر  عملُلَطَيا رسول اهللا ب  ,  ه؟ قتـل نفـس
كذب ": m فقال رسول اهللا     , من أصحابك  ناس:  قلتُ "ن قال ذلك؟  م": قال

١(ن قال ذلك  م( ,  بل له أجره  مـر إنّـ  ,"ِنتي         جعـل   ه حـين خـرج إلـى خيبـر 
  : يسوق الركاب وهو يقولm  وفيهم النبيmيرتجز بأصحاب رسول اهللا 

ــدينا  ــا اهتــــ ــوال اهللا مــــ      واهللا لــــ
ــا       إن الـــــذين قـــــد بغَـــــوا علينـــ

     اـــا استغنينــــونحن عن فضلك م

    قْنا وال صـــــــلّيناومــــــا تــــــصد  
  إذا أرادوا فتنـــــــــــةً أَبينــــــــــــا   
  إن القـــِت األقـــــــــفثب اــنـيــدام  

  اـنـيعلَ  ةًـــــسكين  لَننِز                 وأَ
 غفـر ": قـال ,  يـا رسـول اهللا  عامر:  قال "ن هذا؟ مm :"فقال رسول اهللا    

لك رب قال "ك  : دشِها استُإلّه  قطُّ يخصُّ   إلنسانٍ وما استغفر ,فلما بلغ ذلك عمر 
  إن ثـم : قـال سـلمة   , شهد فاستُـ  ,عتنا بعـامرٍ  يا رسول اهللا لو متَّ    : اب قال بن الخطّ 

اهللا   نبي m   ُأل":  فقال  أرسلني إلى علياليوم رجالً   الرايةَ عطين   اهللاَ  يحـب  
 ق نبـي فبـص ,  بـه أقـوده أرمـد   فجئتُ:  قال"ه ورسولُه اُهللايحب ـ أو ـ   هورسولَ

  :  يخطر بسيفه ويقولفخرج مرحب,  أعطاه الرايةه ثم في عينيmاهللا
  بجر م      شاكي السالح بطلٌي مرحب أنّ خيبرقد علمتْ

  ب تلهقبلتْ                   إذا الحروب أَ
                                                           

فمـا بـال    , والكـاذب ال يكـون عـادالً      ,  على بعض الصحابة بالكـذب     sها قد شهد النبي      )١(
  !القوم يدعون عدالة جميع الصحابة
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بن أبي طالبفقال علي :  
أنا الذي سمالمنظ كريِه غاباٍتي حيدرة        كليِثتني أم ةر  

   السندرة                  أوفيهم بالصاع كيلَ
مرحٍبففلق رأس ١( على يديه بالسيف وكان الفتح(.  

 وهـو    الخـدري   أبـا سـعيدٍ    سـمعتُ : عن عبد اهللا بن عصمة قـال       ]٣٣٥[
:  قـال  "ها؟ها بحقّ ن يأخذُ م":  قـال  ها ثم  فهزّ  الرايةَ m اهللا   أخذ رسولُ : يقول

 مطْأَ":  فقال فجاء الزبير" ثم   جاء آخر  ,قال رسول اهللا     ثم m :"  م والذي كـر
وجه ها رجالً عطينَّ ألُ ٍد محم  بها )٢( ال يقر  ,فـانطلق  : قـال . " يـا علـي    هاك

  .)٣( وفدك عليه خيبرففتح اُهللا
يـا أبـا عبـد    :  قلتُ بن جبيٍر سعيد سألتُ:  قال عن مالك بن دينارٍ    ]٣٣٦[

 راية رسول اهللا ن كان حاملَ اهللا م m ؟ قـال :  كأنّـ :  وقـال فنظـر إلـيك  رخـي 
 أال تعجبـون مـن سـعيدٍ      : قلتُ, ءمن القُرا ه إلى إخوانه     وشكوتُ فغضبتُ, البال

ك لرخـي   إنّـ :  وقـال   فنظـر إلـيm     راية رسـول اهللا      ن كان حاملَ  ه م ي سألتُ إنّ
كـان  , اج قد الذ بالبيـت  من الحج حين تسأله وهو خائف    رأيتَأَ: قالوا, البال

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٠٦لمملكة العربية السعودية    دار العلم با  , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 .ال يفر: والصحيح )٢(
 قـال وصـي    ٢/٦١٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
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  .)١(لَها عليحام
]٣٣٧[   قال اٍسعن ابن عب  :  نفس شرى علي ه ولبس ثوب  النبـي  m ثـم  
 m وقد كـان رسـول اهللا        ,m اهللا   وكان المشركون يرمون رسولَ   , هنام مكانَ 

 اًفجعلـوا يرمـون عليـ     , m  تريـد أن تقتـل النبـي       وكانـت قـريشٌ   ,  بردةً هلبسأَ
 ويرونه النبي m,   ًوجعل   , وقد لبس بردة علي E  يتـضو ر    فـإذا هـو علـي  

  ولقـد اسـتنكرناه    ,رك ال يتـضو    وكـان صـاحب    رك لتتضو  إنّ ,ك للئيم إنّ: فقالوا
٢(منك(.  

]٣٣٨[   قال اٍسعن ابن عب  : جاء علي E   ُبسيفه يوم أ قد انحنى  ٍدح , 
فقـال رسـول    , نيتْفَهـا قـد شَـ      فإنّ  حميـداً  هـاكي الـسيفI :    فقال لفاطمةَ 

 , بن حنيفٍ   لقد أجاده سهلُ   , بسيفك  أجدتَ الضرب   كنتَ نِئلَ": mاهللا
جانةَوأبو د,٣(" بن الضمة والحارثُ, بن ثابت األفلح وعاصم(.  
]٣٣٩[   مـن المـشركين يـوم الخنـدق        ل رجـلٌ  قُِتـ :  قال اٍسعن ابن عب  ,

 ن بني عامرِ  وقُتل مِ , ةَى أعطوه الدي   حتّ m اهللا    فأبى رسولُ  ,واروهبوا أن ي  فطل

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٨٠كة العربية السعودية    دار العلم بالممل  , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: ن محمد عباسباهللا 

حـديث صـحيح    :  قال الحاكم  ٣/٥دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٢٦دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
 .ووافقه الذهبي, اريعلى شرط البخ
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  .)١( مبارزةً أبي طالٍب بن عليهلَتَ قَ, عبد ودعمرو بنبن لؤي 
 ن المشركين يوم الخندق عمـرو بـن       قُتل مِ :  قال عن ابن شهابٍ   ]٣٤٠[
تلَقَ, عبد ودهبن أبي طالٍب علي  E )٢(.  
]٣٤١[     معنا بخيبـر؟  يا أبا ليلى أما كنتَ: ه قال أنّعن أبي ليلى عن علي 

 , إلـى خيبـر   أبـا بكـرٍ   بعثmَ رسول اهللا فإن: قال. معكم بلى واهللا كنتُ  : قال
زَفسار بالناس وانهحتّم ى ر٣(جع(.  

]٣٤٢[  عن علي E قال  : سار النبي m  إلى خيبر , ا أتاهـا بعـثَ     فلم 
عمر E, َوبعث   إلى مدينتهم أو قصرهم     معه الناس  ,م فلـم يلبثـوا     فقاتلوه

أن هزموا عمره وأصحاب ,فجاءوا يجونَنُبهوي جنُبمه ,فسار النبي m
 )٤(.  

                                                           

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٣٣دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
دار النفــائس األردن , وصــحيح الــسيرة النبويــة إلبــراهيم العلــي. ووافقــه الــذهبي, اإلســناد

 .٢٧٣ص
ده صـحيح   إسنا:  قال الحاكم  ٣/٣٤دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(

 .على شرط الشيخين
حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٣٩دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(

حيث إنه فـتح    , ×فأي فضيلٍة عظيمٍة هذه ألمير المؤمنين       : قلتُ. ووافقه الذهبي , اإلسناد
العقول واتّبـاع  فالحمد هللا على نعمة    .  أن يفتحه  sما لم يقدر أشجع الناس بعد رسول اهللا         

 .أهل بيت الرسول
ــصحيحين   )٤( ــى الـ ــستدرك علـ ــروت   , المـ ــة بيـ ــب العلميـ ــاكم ٣/٤٠دار الكتـ ــال الحـ   : قـ

فثبـت  , وكـلُّ الـصحابة عـدولٌ ال يكـذبون        : قلـتُ . ووافقه الذهبي , حديث صحيح اإلسناد  
 . جبن عمر وأصحاِبه



 ٢٦٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ــابرٍ  ]٣٤٣[ ــن ج ــي أنE ع ــةَ m  النب ــع الراي ــر  دف ــوم خيب ــى  ي  إل
عمرEفانطلق فرجع ي جبنأصحاب ه ويجنونَب١(ه(.  

]٣٤٤[  اس بن سلمة قال   عن إي : شـهدنا مـع رسـول      :  قـال  ثني أبـي  حـد
 , فأعطـاه الرايـةَ    , فبـرأَ  علـي   فـي عينـيm     اهللا    حين بصق رسولُ    خيبرm اهللا

وهو يقولفبرز مرحب :  
  بجر م        شاكي السالح بطلٌي مرحب أنّ خيبرقد علمتْ   

  ب تله                          إذا الحروب أقبلتْ
  : وهو يقولE فبرز له علي: قال
   أنا الذي سمال كريِه غاباٍتي حيدرة           كليِثتني أم ةمنظر  

بالصاع كيلَ                  أوفيكم الس ةندر  
  .)٢( وكان الفتحه فقتلَ,هفضرب مرحباً ففلق رأس: قال

]٣٤٥[  اٍسعن ابن عبرسـول اهللا   أن m  َدفـع الرايـة   إلـى علـي  E 
  .)٣( سنةً وهو ابن عشرينيوم بدٍر
م هـوازن   كان أمـا  :  عن أبيه جابر قال    عن عبد الرحمن بن جابرٍ     ]٣٤٦[

                                                           

حديث صحيح  : لحاكم قال ا  ٣/٤٠دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .على شرط مسلم

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٤١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(
 .ووافقه الذهبي, على شرط مسلم

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٢٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
 .صحيح على شرط الشيخين
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 على جملٍ  رجلٌ جسيم  سوداءُ  في يده رايةٌ    أحمر ,إذا أدرك  وإذا , بهـا  طعـن 
  بن أبي طالـبٍ    فصمد له علي  ,  من بين يديه دفعها ِمن خلفه فأنفذه       فاته شيءٌ 

 , الجمـل   علـى عرقـوبي    فضربه علـي  : قال. ه من األنصار كالهما يريد    ورجلٌ
  زه قال فوقع على عج :   ـه بنـصف      : قـال .  سـاقَه  وضـرب األنـصاريفطـرح قدم

  .)١( فوقع واقتتل الناس,ساقه
]٣٤٧[   ــي ــن األكــوع عــن النب ــm عــن ســلمة ب ــر  أنّ ــوم خيب ــال ي : ه ق

 يفـتح اهللاُ  , ارلـيس بفـر   , ه ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً  غداً  الرايةَ ينألعط"
 فتح اهللاُ  ف , وأعطاه الرايةَ  ,ه فتفل في عيني   , وهو أرمد   دعا بعلي   ثم ".على يديه 

  .)٢(عليه
]٣٤٨[ إن حملَ اً علي  الباب ى صعد المـسلمون ففتحوهـا   حتّ يوم خيبر ,

  .)٣(ا أربعون رجالًوأنه جرب فلم يحمله إلّ
 فـي  m  تخلّـف عـن النبـيE    كـان علـي   : عن سـلمة قـال     ]٣٤٩[

 ةَا بتنـا الليلـ    فلم, ؟ فلحق به  m ف عن النبي  أنا أتخلّ : فقال, وكان رِمداً , خيبر
ه  يحبرجلٌ ـ   غداً الرايةَليأخذنـ أو   غداً الرايةَعطينُأل": التي فُتحت قال

ح ِتففُـ , فأعطـاه , هـذا علـي  : فقيـل . فـنحن نرجوهـا  , "ح عليهه يفتَ ورسولُ اُهللا

                                                           

 قـال سـيد     ١/٤٤٢دار الكتب العلمية بيروت     , ائد أبي يعلى الموصلي    المقصد العلي في زو    )١(
 .إسناده حسن: كسروي حسن

 .هذه كلها آثار ثابتة:  قال ابن عبد البر٢/٤٨دار الفكر , اإلستيعاب في أسماء األصحاب )٢(
 .حسن:  قال المتقي الهندي١٣/١٣٦مؤسسة الرسالة , كنز العمال )٣(



 ٢٦٩ ......................................)عليه السالم( املؤمنني باب فضائل أمري

  .)١(عليه
 رسـول   ن أ E أخبرنـي سـهل بـن سـعدٍ       :  قال عن أبي حازمٍ   ]٣٥٠[

,  على يديه   يفتح اهللاُ   رجالً  غداً لرايةَ هذه ا  عطينُأل":  قال يوم خيبر   mاهللا
ورسولَ  اهللاَ يحب  هم فبات الناس يدوكون ليلـتَ    :  قال ".ه ورسولُ ه اهللاُ ه ويحب

هـم يرجـو أن    كلmُّدوا علـى رسـول اهللا   ا أصبح النـاس غَـ  فلم, أيهم يعطاها 
هـو يـا رسـول اهللا يـشتكي         :  فقيل " بن أبي طالب؟   أين علي ": فقال, يعطاها

لوا إليه : قال. هعينياهللا    فبصق رسـولُ   , فأُتي به  ,فأَرس m    ـه ودعـا لـه   فـي عيني, 
, يـا رسـول اهللا    :  فقـال علـي    ,فأعطـاه الرايـةَ   ,  لم يكن به وجـع     ى كأن  حتّ فبرأَ

 ,ى تنزل بساحتهمسلك حتّ  على رِ  ذْنفُاُ": نا؟ فقـال  ى يكونوا مثلَ  هم حتّ قاتلُأُ
ثم م إلى اإلسالم ادعه ,م بماوأخبره  اهللا فيـه  يجب عليهم مـن حـق  ,

 لك من أن يكون لك حمـر   خير واحداًفواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً  
  .)٢("النَعم

]٣٥١[   اٍسعن ابن عب أن   راية النبي  m    بن أبـي     كانت تكون مع علي 
  .)٣(طالب

]٣٥٢[   الهذلي ٍدعن أبي محم ,  كان رسـول اهللا     :  قال  عن عليm   فـي 

                                                           

 ].٤٢٠٩ [١٠٣٤ كثير صدار ابن, صحيح البخاري )١(
 ].٤٢١٠ [١٠٣٤دار ابن كثير ص, صحيح البخاري )٢(
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح     :  قال الهيثمي  ٥/٤١٤دار الكتب العلمية    , مجمع الزوائد  )٣(

 .غير عثمان بن زفر الشامي وهو ثقة
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وال , دع بها وثناً إلّا كـسره     م ينطلق إلى المدينة فال ي     كُأي":  فقـال  جنازٍة
 قلَفـانطَ , أنا يا رسول اهللا:  فقال رجلٌ"ا لطّخها؟ إلّ  وال صورةً  ,ا سواه لّقبراً إ 

, "قفانطِل": قال,  يا رسول اهللا   أنا أنطلق : فقال علي , فهاب أهلَ المدينة فرجع   
ا  إلّـ  وال قبـراً ,ها كـسرتُ  إلّـ  أدع بهـا وثنـاً  يا رسول اهللا لم:  رجع فقال  ثم قفانطلَ

هاختُا لطّ  إلّ  وال صورةً  ,هيتُسو ,قال رسول اهللا     ثم m :"   ٍمن عاد لصنعة شيء 
  .)١("m ٍد محمقد كفر بما أُنزل علىن هذا فِم

 ولـبس ثـوب   , ه نفـس  شـرى علـي   :  قـال  اٍسعن عبد اهللا بـن عبـ       ]٣٥٣[
النبيm, اهللا   ون يرمـون رسـولَ    وكان المشرك ,  نام مكانه   ثم m ,    وقـد كـان

فجعلـوا  , m  تريـد أن تقتـل النبـي       وكانت قريشٌ ,  ألبسه بردةً  mرسول اهللا   
 اًيرمون علي ويرونه النبي  m ,  ـوقد لـبس بهرد ,  وجعـل علـي E ر يتـضو ,

  إنّ: فقالوا, فإذا هو علي إنّ ,ك للئيم  ك لتتضو  ر وكان صاحب  ولقد , رك ال يتضو
ماستنكرناه ٢(نك(.  

]٣٥٤[   وإذْ{في قوله تعـالى     :  قال اٍسعن ابن عب يمكر   الـذين    بـك 
إذا أصـبح  : هم فقـال بعـضُ  ةَ بمكّـ  ليلـةً  قريشٌ تشاورتْ:  قال }وكتُثِبفروا لي كَ
: هموقـال بعـضُ  , لـوه بل اقتُ: هم ـ وقال بعضُ m توه بالوثاق ـ يريدون النبي ثِبفأَ

 علـى فـراش   فبـات علـي  , ه علـى ذلـك  بيـ  ن وجـلّ  عـزّ   اهللاُ طلعفأَ, خرجوهبل أَ 

                                                           

 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر١/٤٥٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
أخرجـه الحـاكم    :  قـال  ١٢٠دار النفـائس األردن ص    , ح السيرة النبوية إلبراهيم العلي    صحي )٢(

 .حديث صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي:  وقال٣/٤في المستدرك 
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النبــيmتلــك الليلــة  ,وبــات المــشركون , ى لحــق بالغــار حتّــوخــرج النبــي
 اًيحرسون علي,  يحسبونه النبي  m .ا أصبحوا ثاروا إليه   فلم, فلم  ا رأوه اً علي رد  

ا فلمـ , هوا أثـر فاقتـصّ , ال أدري : ك هـذا؟ قـال    أيـن صـاحب   : فقالوا, هم مكر اُهللا
 فـرأوا علـى بابـه       ,وا بالغـار  فصعدوا في الجبـل فمـر     ,  خلط عليهم  بلغوا الجبلَ 

العنكبوت فقالوا  نسج  :         العنكبـوت علـى بابـه      لو دخل ها هنا لـم يكـن نـسج  ,
   .)١( لياٍل فيه ثالثَفمكثَ
 بـن ربيعـة بـين       خـرج عتبـةُ   : عاصم بن عمر بن قتادة قـال       عن ]٣٥٥[ 

 دعـا إلـى   ى إذا فصل من الصف حتّ, بن عتبةه الوليد بن ربيعة وابنِ  أخيه شيبةَ 
 ـ أبنـاء    ومعـوذُ  عـوف :م وهـ  مـن األنـصار ثالثـةٌ    فخـرج إليـه فتيـةٌ   ,المبـارزة 
: فقـالوا , رواحـة هـو عبـد اهللا بـن    : قال ي آخر ـ ورجلٌ هما عفراُء وأم,الحارث

 نـادى   ثـم . مـا لنـا بكـم مـن حاجـة         : قالوا.  من األنصار  رهطٌ: نتم؟ فقالوا من أ 
  .نا من قومنااَء إلينا أكفّجخِرد أَيا محم: اديهممن

م يا  قُ, م يا حمزةُ  قُ,  بن الحارث  م يا عبيدةُ  قُ": mفقال رسـول اهللا     
علي" ,وا منهم قالوا  ا قاموا ودنَ  فلم :وقال حمـزةُ  , عبيدة: ن أنتم؟ قال عبيدةُ   م :

  . كراماُءفَِّكأَ, نعم: قالوا, علي: وقال علي, حمزة
  بـن  شـيبةَ وبارز حمزةُ,  ربيعةَ بن القوم ـ عتبةَ  ـ وكان أسن دةُفبارز عبي

  . عتبةَ بن الوليدوبارز علي, ربيعةَ
                                                           

قـال الحـافظ فـي      :  قـال  ١٢٢دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
وهـو حـديث    , ٢/٢٣٩ كثير في الـسيرة      وحسن إسناده أيضا ابن   ,  سنده حسن  ٧/٢٣٦الفتح  
 .حسن
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مزةُا ح فأم  ل شيبةَ مِه فلم ي قتلَ  أن ه ,وأم ا علي  مِه فلم ي ل الوليد قتلَ  أن ه ,
 وعتبةُ بيدةُواختلف ع    كالهمـا أثبـتَ   , نبينهما ضـربتي  ه صـاحب , ةُ حمـز  وكـر 

١( فـذففا عليـه   بأسيافهما علـى عتبـةَ     وعلي(  فحـازاه إلـى   , هما واحـتمال صـاحب
  .)٢(أصحابه
]٣٥٦[ قال× عن علي  : م ـ يعنـي عتبـةُ   تقـد ربيعـة ـ وتبعـه ابنُـ     بـن ه 
ن أنـتم؟  مـ : فقـال ,  مـن األنـصار    بارز؟ فانتدب له شـباب    ن ي م: فنادى, وأخوه

نّإ, ال حاجة لنا فيكم   : فقال, روهفأخب   اهللا فقـال رسـولُ  , ناما أردنا بني عم m :
 إلـى    حمـزةُ   فأقبـلَ  " بن الحـارث   م يا عبيدةُ  قُ, م يا علي  قُ, م يا حمزة  قُ"

  كـلُّ  ثخنفـأَ ,  ضـربتان   والوليـدِ  لف بين عبيـدةَ   واختُ,  إلى شيبة  وأقبلتُ, عتبة
  .)٣( واحتملنا عبيدةَ فقتلناه,لنا على الوليد ِمثم, ه منهما صاحبواحٍد

]٣٥٧[  عن علي يـوم بـدرٍ     فكنـتُ  , على بئـرٍ   كنتُ: م اهللا وجهه قال    كر  
 فكانـت   , شـديدةٌ   جـاءت ريـح     ثـم  , شـديدةٌ  فجـاءت ريـح   ,  منه متحميح وأَ أَ

  إسـرافيلَ  والثانيـةُ ,m  من المالئكة عن يمين النبي      في ألفٍ  األولى ميكائيلَ 
 مـن    فـي ألـفٍ     جبريـلَ  والثالثـةُ , m  من المالئكة عـن يـسار النبـي        في ألفٍ 

                                                           

 .أجهزا عليه وقتاله: أي )١(
أخرجه أحمد فـي    :  قال ١٧٣دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٢(

 .مسنده وإسناده صحيح
إسـناده صـحيح    :  قـال  ١٧٤دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلـي      )٣(

وأخرجه الحاكم عن ابن عبـاس وسـنده حـسن          , ٧/٢٩٨ابن حجر في فتح الباري      كما قال   
 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
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 m اهللا  حملنـي رسـولُ  ارفّـ  الك ا هزم اهللاُ  فلم,  عن يساره  وكنتُ. . . المالئكة  
 , اهللاَ فـدعوتُ , نقـه  علـى ع   فـصرتُ ,  بـي   عليه حملَ  ا استويتُ فلم, على فرسه 

ى بلغَ برمحي حتّفطعنتُ, ني عليهتَفثب١( إبطي الدم(.  
]٣٥٨[  عن علي  ـ : م اهللا وجهـه قـال     كـرا انجلـى    لم عـن رسـول     النـاس 

واهللا : فقلـتُ ,  فـيهم  m اهللا    رسولَ  فلم أر  , إلى القتلى   نظرتُ حٍد يوم أُ  mاهللا
  ما كان ليفر  ولكن أرى اهللاَ  ,  في القتلى   وما أراه فرفـع   , علينا بما صنعنا    غضب 

نبيه m ,  خير فكـسرتُ , لى أُقتَـ   حتّـ  قاتـلَ ن أن أُ   مِ فما في  سـيفي   جفـن  , ثـم 
  .)٣( بينهمmفإذا أنا برسول اهللا , فرجوا ليقوم فأَ على ال)٢(حملته

]٣٥٩[   قال اٍسعن ابن عب  : جاء علي E   ُقد انحنى  حٍد بسيفه يوم أ , 
فقـال رسـول    , نيتْفَهـا قـد شَـ      فإنّ  حميـداً  هـاكي الـسيفI :   فقال لفاطمة   

 نيـفٍ  ح  بن جاده سهلُ  بسيفك لقد أَ    الضرب دتَج أَ نتَ كُ نلِئ": mاهللا
جانةَوأبو د ,٤(" بن الصمةوالحارثُ,  بن ثابت األقلحوعاصم(.  

                                                           

قـال الهيثمـي فـي      :  قـال  ١٨٢دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
 . رواه أبو يعلى ورجاله ثقات٦/٧٧المجمع 

 .حملتُ: والصواب )٢(
, إسـناده حـسن   :  قـال  ٢٢٥دار النفـائس األردن ص    , وية إلبـراهيم العلـي    صحيح السيرة النب   )٣(

 قـال حـسين سـليم      ١/٤١٥دار المـأمون    , ومسند أبي يعلى الموصـلي    . وكذا قال البوصيري  
 .إسناده حسن: أسد

أخرجـه الحـاكم    :  قـال  ٢٣٤دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٤(
رواه : وقـال الهيثمـي  , ح علـى شـرط البخـاري ووافقـه الـذهبي          صـحي : في المستدرك وقال  

�  
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, مـة علـى المقد  ـ  ــ يـوم بنـي قريظـةَ     اً عليثَعوب:  قالعن عروةَ ]٣٦٠[
  .)١(ه إثرm وخرج رسول اهللا ,ودفع إليه اللواَء

]٣٦١[ سلمة عن أم I    سـمعتُ :  ـ وكانت في غزوة خيبـر ـ قالـت 
٢( السيف في أسنان مرحٍبوقع(.  

ي لبـ  ي فإذا رجلٌ,ا نسير مع عثمانكنّ:  بن الحكم قال    مروان عن ]٣٦٢[
ي قـد   أنّـ  تعلـم لـم أَ: فقـال , علـي : ن هذا؟ فقالوام: فقال عثمان , )٣(بهما جميعا 

  .)٤( لقولكm رسول اهللا  قولَدع َألنكُولكن لم أَ, بلى:  عن هذا؟ قالهيتُنَ
 ها ثـم   فهزَّ  الرايةَ  أخذ m رسول اهللا     أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٣٦٣[

  جـاء رجـلٌ     ثـم  "طِْمأَ": قال, أنا:  فقال  فجاء فالن  "ها؟ن يأخذها بحقّ  م": قال
 ها رجالً عطينّ ألُ ٍد محم م وجه والذي كرm :"   قال النبـي   ثم, "مطْأَ": فقال

هاك يا علي, ال يفر" ,ى فتح اُهللا حتّفانطلقعليه خيبر ٥( وفدك(.  

                                                                                                                              

�  

 .الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قال الدكتور أكرم   :  قال ٢٨٣دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(

 .حسن لغيره: العمري
ال الهيثمـي فـي     قـ :  قـال  ٣٤٥دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٢(

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات: ٦/١٥٢المجمع 
 .بالحج والعمرة: أي )٣(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٨٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٥٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
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رنا فـي   انحد ,ا استقبلنا وادي حنين   لم: بد اهللا قال  عن جابر بن ع    ]٣٦٤[
وفـي عمايـة   , مـا ننحـدر فيـه انحـداراً    إنّ,  حطوط أجوفهامةَ من أودية تُ  واٍد

 قـد  ,وفـي أجنابـه ومـضايقه    ,  كمنـوا لنـا فـي شـعابة        وقد كـان القـوم    , الصبح
 ئوا وأَ أجمعوا وتهيعواد ,  فواهللا ما راع  نا ونحن مطُّنحا الكت  إلّ ونائب  تْ قد شد 

 ةَعلينا شد واحد ٍل رج  , راجعين وانهزم الناس  ,فاستمر   مـنهم  وا ال يلوي أحـد 
, هـا النـاس    أي إلـي ":  قال  ذات اليمين ثمm    اهللا   وانحاز رسولُ , على أحد 

  احتملت اإلبلُ  ,فال شيءَ , " عبد اهللا   بن د أنا محم  , أنا رسول اهللا   , إلي مهلُّ
 مـن المهـاجرين     هطـاً  رm  مع رسـول اهللا       أن ا إلّ ,نطلق الناس فا, ها بعضاً بعضُ

  علـي  ن أهل بيتـه   ِمو  . . . m معه   بتَثَوفيمن   , كثيرٍ  بيته غير  واألنصار وأهلِ 
١( أبي طالببن(.  

]٣٦٥[        رسول اهللا    عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن m    دفع الراية إلى 
٢( بن أبي طالب يوم خيبرعلي(.  

 mا نـزل رسـول اهللا       لمـ :  قـال  عبد اهللا بن بريـدة األسـلمي      عن   ]٣٦٦[
ونهض معه  , اب الخطّ  بن  عمر  اللواءَ m اهللا   أعطى رسولُ , بحصن أهل خيبر  

اهللا   فقـال رسـولُ   ,  خيبـر  فلقوا أهـلَ  , ن المسلمين ن نهض مِ  م m :"ُأل عطـين 
 ا كـان الغـد    فلم, "ه ورسولُ ه اهللاُ ه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً  غداً اللواَء

                                                           

. إســناده صــحيح:  قــال حمــزة أحمــد الــزين١٢/٥٥دار الحــديث القــاهرة ,  مــسند أحمــد)١(
 .٢/٢٩٩دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , وصحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٩٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٢٧٦

 اًدعا علي  فتفل في عينه وأعطاه اللواءَ     , وهو أرمد  ,   معـه  ونهـض النـاس  , فلقـي 
  :  يرتجز بين أيديهم وهو يقول خيبر وإذا مرحبأهلَ

  بجر م       شاكي السالح بطلٌي مرحب أنّ خيبرلقد علمتْ
   تلهب أقبلتْالليوثُ  )١( إذ      أضرب وحيناً    أحياناًطعنأَ

 السيف  ى عضَّ فضربه على هامته حتّ   , نفاختلف هو وعلي ضربتي   : قال
 النـاس    آخـر  وما تتـام  : قال,  ضربته  العسكر صوتَ   أهلُ وسمع, منها بأضراسه 

  .)٢( ولهمح لهِتى فُمع علي حتّ
]٣٦٧[   قال اٍسعن ابن عب  :ا اجتمعوا لذلك واتّعـدوا أن يـدخلوا دار         لم

,  غَدوا في اليوم الذي اتّعدوا له      ,m في أمر رسول اهللا      الندوة ويتشاوروا فيها  
   وكان ذلك اليوم يى الزحمةَ سم , عليـه   جليلٍ  في هيئة شيخٍ   فاعترضهم إبليس 

ن الـشيخُ؟   مـ :  على بابهـا قـالوا      واقفاً ا رأوه فلم, فوقف على باب الدار   , بتٌّ له 
م ليـسمع مـا   فحـضر معكـ  , م لـه  سـمع بالـذي اتّعـدتُ   , من أهل نجد   شيخٌ: قال

 فـدخلَ , أجـل فادخُـل   : قـالوا .  ونـصح  م منـه رأي   ا يعدمكُ وعسى ألّ , تقولون
مـن بنـي عبـد      ,  قبيلـة  مـن كـلّ   , مه كلُّ  قريشٍ وقد اجتمع فيها أشراف   , معهم

ن بني نوفـل بـن عبـد        وِم,  بن حرب   وأبو سفيان   ابنا ربيعةَ   وعتبةُ  شيبةُ :شمٍس
ن وِمـ ,  بن عـامر بـن نوفـل       م والحارثُ  بن مطعِ   عدي وجبير   طُعيمةُ بن  :مناف

ن بني عبد أسـد بـن       وِم,  بن الحارث بن كَلَدة     النضر :بني عبد الدار بن قصي    
 بـن  وحكيم, لب هشام وزَمعة بن األسود بن المطّ أبو البختري بن   :عبد العزّى 

                                                           

 .إذا: والصواب )١(
 .إسناده صحيح: ة أحمد الزين قال حمز١٦/٥٠٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
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 ابنـا    ومنبـه   نُبيـه  :ن بنـي سـهم    وِم,  هشام  أبو جهل بن   :ن بني مخزوم  وِم, ِحزام
ح  وِم, اجالحجمن بني ج: ةُ أمي ف خلَ  بن ,ن كان معهم  وم,  ـ   وغيـرن ال  هم مم

عدمن قريشي .  
ه مـا قـد كـان ومـا قـد           هذا الرجل قد كان أمر     إن: هم لبعض فقال بعضُ 

عوا جِمفـأَ , وإنا واهللا ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتّبعه من غيرنـا            , مرأيتُ
غلقوا عليـه    في الحديد وأَ   احبسوه:  منهم قال قائلٌ  ثم. فتشاوروا: قال, فيه رأياً 

والنابغـةَ  , زهيـراً . هه من الشعراء الـذين قبلَـ       تربصوا به ما أصاب أشباه      ثم ,باباً
  .ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابه

 واهللا لو حبستموه  , ما هذا لكم برأيٍ   , ال واهللا :  النجدي فقال الشيخُ : قال
, ه إلـى أصـحابه   أمره من وراء الباب الذي أغلقتمـوه دونَـ  قولون لخرجكما ت 

ــوا علــيكم فَأل ــثــم, فينتزعــوه مــن أيــديكموشــكوا أن يثب ى  يكــاثروكم حتّ
  .فانظروا في غيره, ما هذا لكم برأي, يغلبوكم على أمركم هذا

نُ:  منهم فقال قائلٌ ,  تشاوروا ثمخرج     ن بلـدنا   ِمـ  ه من بين أظهرنا فننفيـه ,
ا وفرغنـا   إذا غاب عنّـ   , وال حيث وقع  , ا فواهللا ما نبالي أين ذهب     إذا خرج عنّ  ف

  .نا كما كانتتَلفَصلحنا أمرنا وأُفأَ, منه
ألـم تـروا حـسن حديثـه     , واهللا ما هـذا لكـم بـرأي    :  النجدي قال الشيخُ 

م ذلك مـا     واهللا لو فعلتُ   !ه على قلوب الرجال بما يأتي به       منطقه وغلبتَ  وحالوةَ
 من العرب فيغلب علـيهم بـذلك مـن قولـه وحديثـه               أن يحلّ على حي    أمنتُ

كم مـن   فيأخـذ أمـر   , ى يطأكم بهم   يسير بهم إليكم حتّ    ثم, ى يتابعوه عليه  حتّ
  . هذا غيرديروا فيه رأياًأَ.  يفعل بكم ما أراد ثم,أيديكم
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 مم وقعـتُ  اكُـ  لـي فيـه لرأيـاً مـا أر         واهللا إن :  هشام فقال أبو جهل بن   : قال
 قالوا, عليه بعد :    قبيلةٍ أرى أن تأخذوا من كلّ    : م؟ قال كَوما هو يا أبا الح   فتى 

 يعمـدون   ثم, صارماً فتى منهم سيفاً نعطي كلَّثم,  وسيطاً فينا جلداً نسيباً شاباً
هم إذا فعلـوا    فـإنّ ,  فيقتلونـه فنـستريح    , واحدٍ  رجلٍ  يضربونه بها ضربةَ    ثم ,إليه

  ق دمهم  حرب قـومِ   فلم يقدر بنو عبد مناٍف على     , هاقبائل كلِّ ه في ال  ذلك تفر
  . فعقلناه لهم,ا بالعقلورضُوا منّ, جميعاً

م  لكُ  ال رأي  هذا الرأي ,  ما قال الرجلُ   القولُ:  النجدي فقال الشيخُ : قال
هغير.  

 ق القومفتفر    اهللا    رسـولَ  فأتى جبريـلُ  , جمعون له  على ذلك وهم م m 
  . عليه على فراشك الذي كنتَ تبيتُالليلةَ هذه تِْبال تَ: فقال

, اجتمعوا على بابه فترصّدوه متـى ينـام       ,  من الليل  ا كان العتمةُ  فلم: قال
ـ ":  بن أبي طالـب    قال لعلي , هم مكانَ m اهللا   ا رأى رسولُ  فلم. فيثبون عليه   منَ

 ه ال يخلـصُ    فإنّ ,مفنَ,  األخضر  ببردي الحضرمي  واتِّشح, على فراشي 
  ينـام فـي بـرده ذلـك إذْ         m اهللا   وكـان رسـولُ   . "ه مـنهم   تكره إليك شيءٌ 

  .)١(نام
]٣٦٨[  فبرز عتبةُ :  . . .  قال × عن علي      بـن    شـيبةُ   بـن ربيعـة وأخـوه 

فقال , ةٌ من األنصار ستّ   بارز؟فخرج فتيةٌ ن ي م: فقالوا, حميةًوابنه الوليد   , ربيعة
فقـال  . لـب ن بني عبد المطّ   نا مِ ن بني عم  نا مِ بارزُولكن ي , ال نريد هؤالء  : عتبة

                                                           

:  قال٢/٥٦دار ابن كثير دمشق ـ بيروت  , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 .صحيح لغيره
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ـ   يا عبيدةُ, م قُيا حمزةُ, م قُيا عليm :" اهللا  رسـولُ  , "م بـن الحـارث قُ
  بـن   عبيـدةُ  حِروجـ ,  بـن عتبـة     ربيعة والوليد   بن  عتبةَ بن ربيعة وشيبةَ    فقتل اهللاُ 
  .)١(نا منهم سبعينسر وأَ,لنا منهم سبعينفقتَ, الحارث
ه  نـاول سـيفَ  , إلى أهلـه   m اهللا   ا انتهى رسولُ  فلم: قال أبو جعفر   ]٣٦٩[

ه  سـيفَ  ×وناولهـا علـي     , "ةغسلي عن هذا دمه يا بني     اِ":  فقـال  ه فاطمةَ ابنتَ
  .)٢(دقني اليومفواهللا لقد صَ, لي عنهوهذا فاغِس: وقال

  فيلبـثُ   الـشقيقةُ  هما أخذتْ  ربm كان رسول اهللا    :  قال عن بريدةَ  ]٣٧٠[
 فلـم   , الـشقيقةُ  هخذتْـ  أَ  خيبرm  اهللا   ا نزل رسولُ  فلم,  يخرج اليوم واليومين ال  
  نهـض فقاتـل قتـاالً   ثـم ,  رسـول اهللا  رايـةَ  أخذَ أبا بكرٍ وإن, يخرج إلى الناس  

 ,ل مـن القتـال األو      هو أشد   شديداً الً فقاتل قتا  , رجع فأخذها عمر    ثم ,شديداً
اهللا   رجع فأخبر بذلك رسولَ    ثم m رجـالً ها غـداً عطينّ ُألأما واهللا":  فقـال  

ورسولَ اَهللايحب ولـيس ثَـ  :  ـ قـال   " يأخذها عنوةً,ه ورسولُه اُهللاه ويحبم 
 ورجا كلُّ واحـدٍ ,  لها قريشٌ ـ فتطاولتْ ×علي   مـنهم أن يكـون صـاحب  
باء رسـول    من خِ  ى أناخ قريباً  حتّ,  له  على بعيرٍ  ×  فجاء علي  ,فأصبح, ذلك
: mفقـال رسـول اهللا      ,  قَطَـري  ة بردٍ ه بشقَّ صب عيني وقد ع ,  وهو أرمدm  اهللا  

"قال "؟مالك  : فقال رسول اهللا    . رمدتُ بعدm :"ُمنّ ا فـي    فتفـلَ  ,ا فـدنَ  ."يدن 
                                                           

:  قال٢/٨٨دار ابن كثير دمشق ـ بيروت  , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 .رجاله ثقات

 ٢/١٤٨دار ابـن كثيـر دمـشق ـ بيـروت      , نجيصحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرز )٢(
 .حديث صحيح: قال
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هعيني , ى مـضى لـسبيله    ما حتّ فما وجعه , فـنهض بهـا معـه     ,  أعطـاه الرايـةَ    ثـم, 
وخـرج  ,  خيبـر فـأتى مدينـةَ  , ج خَملُهـا خـرِ  قـد أُ   حمـراءُ  رجـوانٍ  أُ ةُوعليه حلَّ 

مرحب صاحب       يمـانٍ     الحـصن وعليـه مغفـر ـصفرقـد ثقبـه مثـلَ       ,  مع وحجـر 
  : وهو يرتجز ويقول, البيضة على رأسه

  ي مرحب       شاكي السالح بطلٌ مجرب أنّ خيبرقد علمتْ   
فقال علي × :  

   أنا الذي سمم بالسيف كيلَكيلكُ أَي حيدرة     تني أمة السندر  
                   لَيثٌ بغاباٍت شديد قسوره     

 نفاختلفا ضربتي , فبدره علي ه   , به فضرورأس والِمغفَر الحجر ى حتّ, فقد
  .)١(وأخذ المدينةَ. وقع في األضراس

 مـن   بينما ذلـك الرجـلُ    :  عن أبيه قال   عن عبد الرحمن بن جابرٍ     ]٣٧١[
هوازن صاحب    إذْ, مله يصنع ما يصنع    الراية على ج      بـن أبـي      هـوى لـه علـي 
فيـضرب عرقـوبي    , ن خلفـه   مـ  فيأتيه علي ,  من األنصار يريدانه    ورجلٌ طالٍب

 طـن  أَ  على الرجل فـضربه ضـربةً      ووثب األنصاري , فوقع على عجزه  , الجمل
 فـواهللا مـا رجعـتْ   , واجتلـد النـاس   ,  فـانجعف عـن رحلـه      ,قدمه بنصف ساقه  

  .)٢(فينكتَّسارى مى وجدوا اُألحتّن هزيمتهم راجعةُ الناس ِم

                                                           

 .٢/٢٤٣دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 ٢/٣٠١دار ابـن كثيـر دمـشق ـ بيـروت      , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )٢(

 .إسناده حسن: قال



 ٢٨١ ......................................)عليه السالم(ري املؤمنني باب فضائل أم

 وعليـه   بـن علـي  خـرج إلينـا الحـسن     :  قـال   يـريمٍ   بـنِ  عن هبيرةَ  ]٣٧٢[
لـون وال    مـا سـبقه األو     لٌجـ  ر م بـاألمسِ  لقـد كـان فـيكُ     :  فقـال   سـوداءُ  عمامةٌ

روندركه اآلخِ ي ,رسول اهللا    وإن m ُأل":  قالرجالً  غداً  الرايةَ عطين  يحب  
 عن  وميكائيلُ, عن يمينهقاتل جبريلُ ي, ه ورسولُ ه اهللاُ  ويحب ه ورسولَ اَهللا

  .)١(" عليهى يفتح اُهللاه حتّ رأسوال يرد, يساره
]٣٧٣[  قـال لـي معاويـة     :  عن أبيـه قـال     د بن الحسن بن سعدٍ    عن محم :

:  يقـول  m اهللا    رسـولَ  ه وقد سـمعتُ   وكيف ال أحب  : فقلتُ: ؟ قال اً علي حبتُأَ
ه ولقـد رأيتُـ   ؟  " بعدي ه ال نبي  ا أنّ  من موسى إلّ   نزلة هارون ي بم  منّ أنتَ"

  : ويقول الرفسحمحم كما ي وهو يحمحم يوم بدٍربارزَ
  يـي جنّكأنّ الليل  ح نَحنَ      سي سنّن حديثٌ عاميبازلُ     
                       لَ لمثل هذا ويدتني أم  
  .)٢( دماًه سيفَبى خضَّرجع حتّ فما

غــزُ أعطــى  كــان إذا  لــم يm  النبــي أنعــن جبلــة بــن حارثــةَ ]٣٧٤[
سالحه٣( أو أسامةاً علي(.  

                                                           

:  قـال سـعد المبـارك الحـسن    ٧٨الـدار الـسلفية ـ الكويـت ـ ص     , الذرية الطاهرة للـدوالبي  )١(
 .إسناده حسن

 ٨٠دار اآلثار ـ صنعاء ـ ص  ,  البن المغازليEمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )٢(
أنـا مـستجمع الـشباب      : ومعنى البيـت  : أقول. انتهى. صحيح: قال تركي بن عبد اهللا الوادعي     

 مستكملٌ القوةَ

رواه أحمـد والطبرانـي فـي    :  قال الهيثمي٥/٣٦٨دار الكتب العلمية بيروت    , الزوائدمجمع   )٣(
�  
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 ـ وكـان    لعلـي قلتُ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال ]٣٧٥[
يسمر معه ـ إن الناس قد أنكروا منك  فـي الثـوب الثقيـل     أن تخرج في الحـر 

وفي الشتاء في المالءَ   , المحشوتي نن الخفيفتي , أو لـم تكـن معنـا؟    : فقال علي
فـسار بالنـاس    ,  بعثـه   ثـم   فعقـد لـه لـواءً       دعا أبا بكـرٍ    m  النبي فإن, بلى: قلتُ
زَفانهحتّ, م   ى إذا بلغ ورجع , فعقد له لواءً  , فدعا عمر ,  فسار ثـم   نهزمـاً  رجـع م 

ه  ورسـولَ  اَهللا يحـب  رجـالً   الرايةَ عطينُأل": mفقال رسـول اهللا     , بالناس
لهيفتح اُهللا, ه ورسولُه اُهللاويحب  ,١("اٍرليس بفر(.  

 وكـان عثمـان   ,  علي وعثمان  اجتمع: عن سعيد بن المسيب قال     ]٣٧٦[
  رسـولُ لَـه ع فَ إلـى أمـرٍ  مـا تريـد  : فقـال علـي  , ينهى عن المتعة أو عن العمـرة     

.  أن أَدعـك ال أسـتطيع  ي  إنّـ : قـال . عنـا منـك   د: نهى عنه؟ فقال عثمان    تَ mاهللا
  .)٢(هلَّ بهما جميعاًا رأى علي ذلك أَفلم: قال

]٣٧٧[  كنّ:  الحكم قال   بنِ عن مروان   فـسمع   اٍن بن عفّـ   ا نسير مع عثمان 
ي ما علمتَ أنّـ   أَ: فأتاه فقال . علي: ن هذا؟ قال  م: فقال, ي بهما جميعاً  لب ي رجالً

  .)٣(ك لقوِلm رسول اهللا قولَ ي لم أدع ولكنّ,بلى: هيتُ عن هذا؟ قالنَ
                                                                                                                              

�  

 .ورجال أحمد ثقات, الكبير واألوسط
 قال ابن   ٣/٤٩٢سلسلة إصدارات الحكمة    , موسوعة الحافظ ابن حجر العسقالني الحديثية      )١(

 .هذا إسناد حسن: حجر
إسـناده صـحيح   : ل حـسين سـليم أسـد     قـا  ١/٢٨٤دار المـأمون    , مسند أبي يعلى الموصـلي     )٢(

 ].١٥٦٩[أخرجه البخاري في الحج 
مـروان بـن الحكـم      :  قال حسين سليم أسـد     ١/٢٨٨دار المأمون   , مسند أبي يعلى الموصلي    )٣(

�  



 ٢٨٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
  حديث املرتلة

  ـ :  من العلماء منهم    اعترف بتواتره جملةٌ   وهو حديث متواترد بـن   محم
  .)١(جعفر الكتاني

أما ترضى  ":  لعلـي  قال النبي :  عن أبيه قال   عن إبراهيم بن سعدٍ    ]٣٧٨[
  .)٢("ن موسى؟ ِمي بمنزلة هارونأن تكون منّ

]٣٧٩[    عـن  ,اص عن عامر بن سعد بن أبـي وقّـ    ,بعن سعيد بن المسي 
ا إلّ, ن موسى ِمي بمنزلة هارون منّأنتَ":  لعليm اهللا  قال رسولُ : أبيه قال 

  ." بعديه ال نبيأنّ
 فلقيـتُ سـعداً   , حببـتُ أن أُشـافه بهـا سـعداً        فأَ: قال سعيد ,فحد بمـا   ثتـه 

حد أنا سمعتُ : فقال, ثني عامرسمعتَ أنتَ: فقلتُ, ه ؟ فوض ه ع إصبعي  ه ه على أُذني
  .)٣(ا فاستكَّتانعم وإلّ: فقال

                                                                                                                              

�  

وبـاقي  , من رجال البخاري وقد اعتمد مالك على حديثه وأصحاب الـسنن مـا عـدا مـسلماً                
 وكيفية مخاطبتـه لـسالطين      ×ر المؤمنين   انظر إلى شجاعة أمي   : قلتُ. انتهى. رجاله ثقات 

 .عصره
 .١٩٥دار الكتب السلفية بمصر ص, نظم المتناثر من الحديث المتواتر )١(
وسـنن الترمـذي مكتبـة    ]. ٣٧٠٦ [٩١٣دمشق ـ بيروت ص , دار ابن كثير, صحيح البخاري )٢(

حــديث حــسن : قــال الترمــذي] ٣٧٣١ [٨٤٥ص, المعــارف للنــشر والتوزيــع ـ الريــاض ـ    
 .صحيح: وقال األلباني, يحصح

 .١١٢٨دار طيبة ص, صحيح مسلم )٣(
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 أبي   بن  عليm  اهللا    رسولُ فخلَّ:  قال اٍصعن سعد بن أبي وقّ     ]٣٨٠[
فنـي فـي النـساء والـصبيان؟        خلِّيـا رسـول اهللا تُ     : فقـال ,  في غزوة تبوك   طالٍب
ـ   ,  من موسى  ي بمنزلة هارون  رضى أن تكون منّ   أما تَ ": فقال ه ال غيـر أنّ
١(" بعدينبي(.  

  بـن   معاويـةُ  أمـر :  عن أبيه قال   اٍصعن عامر بن سعد بن أبي وقّ       ]٣٨١[
 فقال  سعداً أبي سفيان  : ما مأن تَ  نعك سـا مـا ذكـرتُ    :  أبـا التـراب؟ فقـال    بأم

  أحـب  مـنهن  تكون لـي واحـدةٌ  نَأل, هسب أَ فلنm  اهللا    فيه رسولُ   قالهن ثالثاً
مِ إلي   ِر النَعمرسول اهللا    سمعتُ, من ح m   َّفه فـي بعـض مغازيـه       يقول له خل ,

  فتنـي مـع النـساء والـصبيان؟ فقـال لـه رسـول              يـا رسـول اهللا خلَّ     : فقال له علي
ـ  إلّ, ن موسى  مِ ي بمنزلة هارون  أما ترضى أن تكون منّ    ": mاهللا ه ال  ا أنّ
ُأل":  يوم خيبر  ه يقول  وسمعتُ ". بعدي ةَنبورجـالً   الرايـةَ  عطين   اَهللا  يحـب 

ـ   اُ": فتطاولنا لها فقال:  قال ."ه ورسولُ ه اهللاُ ويحب, هورسولَ اًدعـوا لـي علي" 
  فأُتي به أرمد ,فبصق   ـ .  عليـه  ففـتح اهللاُ  ,  إليـه   الرايـةَ   في عينه ودفعا نزلـت   ولم

 دعـا  ]٦١: آل عمـران   [ }مكُنـا وأبنـاءَ   دع أبناءَ وا نَ عالَ تَ لْقُفَ{: هذه اآليـةُ  
  .)٢("اللهم هؤالء أهلي":  فقال وحسيناً وحسناًوفاطمةَ اً عليm اهللا رسولُ

: E  قـال لعلـيm     رسـول اهللا      أن  عمـيسٍ   بنـتِ  عن أسـماءَ   ]٣٨٢[

                                                           

حـديث  : قال الترمذي] ٣٧٢٤ [٨٤٤وسنن الترمذي ص. ١١٢٨دار طيبة ص , صحيح مسلم  )١(
 .صحيح: وقال األلباني, حسن صحيح غريب

 .١١٢٩دار طيبة ص, صحيح مسلم )٢(



 ٢٨٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١("ه ليس بعدي نبيا أنّإلّ, ن موسى ِمي بمنزلة هارون منّأنتَ"
 يقـول   m رسـول اهللا     سـمعتُ :  قالـت  مـيسٍ  بنـت ع   عن أسماءَ  ]٣٨٣[

ي بمنزلة  منّأنتَ": لعليا أنّإلّ,  من موسىهارون٢(" بعديه ليس نبي(.  
: E  قـال لعلـيm   رسـول اهللا    أن اٍصعن سعد بن أبـي وقّـ       ]٣٨٤[

بلـى  :  قـال علـي    " من موسـى؟   ي بمنزلة هارون  أال ترضى أن تكون منّ    "
   .)٣("بلى بلى":  بعد ذلك فقالهفسألتُ, رضيتُ, رضيتُ
 ى جـاء ثنيـةَ     حتّ m  مع النبي   خرج اً علي  عن أبيها أن    عائشةَ عن ]٣٨٥[

تخلِّفني مـع الخوالـف؟     أَ:  وهو يقول   يشتكي وعلي,  تبوك الوداع يريد غزوةَ  
 فقال النبي m :"    ّأما ترضى أن تكون من  ـ    مِ ي بمنزلة هارون ا ن موسى إلّ

٤("ةالنبو(.  
]٣٨٦[   ب قال عن ابن المسي :لسعد بن أبي وقّحد عن أبيـه  اٍصثني ابن 

                                                           

رواه مسدد وأبو بكـر     : يري قال البوص  ٩/٢٤٥مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )١(
خـصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي          و. بن أبي شيبة وأحمد بن منيع بسند رواته ثقـات         

 .إسناده صحيح:  قال أحمد البلوشي٧٨مكتبة المعال الكويت ص,  للنسائيEطالب 
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٥٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ٥٦دار الكتب العلمية بيروت ص   ,  خصائص اإلمام علي للنسائي    تهذيب )٣(

 Eخصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب              و. إسناده صحيح بما سبق   : الحويني
 .إسناده حسن:  قال أحمد البلوشي٧٢مكتبة المعال الكويت ص, للنسائي

 ٧٤ة المعـال الكويـت ص  مكتب,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )٤(
 .صحيح على شرط البخاري: قال أحمد البلوشي
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 حـين اسـتخلف      حدثنيـهِ  حديثٌ حدثتُـه عنـك    :  فقلتُ ى سعدٍ  عل دخلتُ: قال
النبي m قال,  على المدينة  اً علي : وقال فغضب سعد  :ثك به؟ فكرهتُ  من حد

  ثنيه فيغضب عليه    أن أخبره أندابنه ح  .قال ثم  :رسول اهللا    إن m   حين خرج 
مـا  , ا رسـول اهللا   يـ :  علـى المدينـة فقـال علـي        اً عليـ   استخلف ,في غزوة تبوك  

 أو ما ترضـى أن تكـون       ": فقال, ا وأنا معك   إلّ  أن تخرج وجهاً   كنتُ أحب
  .   )١(" بعديه ال نبي من موسى؟ غير أنّي بمنزلة هارونمنّ

]٣٨٧[    إنّـ :  لسعد بن مالـك    قلتُ: ب قال عن سعيد بن المسي  أن  ي أريـد 
 , أخال تفعل يا ابـن : فقال: قال, ك أن أسألك عنه وأنا أهابأسألك عن حديثٍ 

  لعلـيm    النبي قولُ: فقلتُ, نيهبلني عنه وال تَ   س فَ  عندي علماً   أن إذا علمتَ 
نـي فـي    فُخلِّيا رسول اهللا تُ   : ليفقال ع , في المدينة في غزوة تبوك     فهحين خلَّ 

ـ        ": الخالفة في النساء والصبيان؟ قال     ي بمنزلـة   أمـا ترضـى أن تكـون منّ
بلى: ال ق "ن موسى؟  مِ هارون .ـ    غُ ي أنظـر إلـى     كـأنّ   مـسرعاً  فرجعه بـار قدمي
٢(يسطع(.  

]٣٨٨[    عـن أبيـه سـعد      ب عن عامر بن سعدٍ    عن سعيد بن المسي :  سـمع  
النبي m   ـ     ":  يقول لعلـي ـ  ي بمنزلـة هـارون    أما ترضى أن تكون منّ ن  ِم

شـافه بـذلك     أن أُ  فأحببـتُ :  قـال سـعيد    ".؟ه ليس بعدي نبـي    ا أنّ موسى إلّ 
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٦٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

ي  قـال وصـ   ٢/٦١٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده حسن لغيره: اهللا بن محمد عباس



 ٢٨٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 ه ثـم  ه فـي أذنيـ    صـبعي  إ فوضـع :  قال , له ما ذكّرني عامر    ه فذكرتُ فلقيتُ, سعداً
m  سمعتُه من النبين لم أكُتا إنكّستَِا: قال

 )١(.    
]٣٨٩[  ــي ــن عل ــي أنE ع ــالm  النب ــك":  ق ــون خلَّفتُ  أن تك

ـ     ": أَتخلَّف عنك يا رسول اهللا؟ قال     :  قال "ليفتيخَ ي أال ترضى أن تكون منّ
  .)٢(" بعديه ال نبيا أنّن موسى إلّ ِمنبمنزلة هارو

]٣٩٠[   قال رسول اهللا :  قالاٍسعن ابن عبmي بمنزلة  منّأنتَ":  لعلي
ا أنّن موسى إلّ مِ هارونلستَك إنّ, اً نبيا وأنـتَ  إلّه ال ينبغي أن أذهب 

  .)٣("ن بعدي ِم مؤمٍنخليفتي في كلِّ
]٣٩١[   قال رسول اهللا :  قالاٍسعن ابن عبmي بمنزلة  منّأنتَ":  لعلي
ا أنّ ن موسى إلّ   مِ هارونلستَ ك  ن  مِ  مؤمنٍ  خليفتي في كلِّ   وأنتَ, اً نبي
  .)٤("بعدي

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٣٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

رواه الطبرانـي فـي األوسـط ورجالـه         :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٣٥دار المنهـاج    , مجمع الزوائـد   )٢(
 .رجال الصحيح

 قــال ٢/٥٦٥ ×بــاب ذكــر خالفــة علــي , المكتــب اإلســالمي, ة البــن أبــي عاصــمالــسن )٣(
جعلُ المصنِّف هذه الرواية تحـت هـذا البـاب دليـلٌ علـى أن        : قلتُ. إسناده حسن : األلباني

 .الحديث في خالفة أمير المؤمنين سالم اهللا عليه
سـم بـن فيـصل     قال با٧٩٩ ص×باب خالفة علي , دار الصميعي, السنة البن أبي عاصم    )٤(

 .إسناده حسن: الجوابرة
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]٣٩٢[    إنّـ :  لـسعد بـن مالـك      قلتُ: ب قال عن سعيد بن المسي  ك إنـسان 
: فقـال : قـال ,  علـي  حديثُ: ما هو؟ قال  : قال,  أن أسألك   وأنا أريد  ,فيك حدةٌ 

إن النبي  m   أما ترضى أن تكون منّ    ": قال لعلـي    ـ  ي بمنزلـة هـارون ن  ِم
  .)٢("بلى بلى":  قالثم, رضيتُ: )١(قال" موسى؟

                                                           

 .×علي : أي )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٣٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(



 ٢٨٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
كوال يبغض إلّا مؤمن كحبا منافق إلّال ي  

 هـد ع لَ ه إنّـ  ةَ النسم  وبرأَ ةَ الحب والذي فلق : قال علي :  قال رِز عن   ]٣٩٣[ 
النبياألم ي mإلي  :"أنني إلّ ال يحببِغضني إلّا مؤمنوال ي ا م١("نافق(.  

  سـلمةَ   علـى أم   دخلـتُ : ه قالـت  عن المساور الِحميري عـن أمـ       ]٣٩٤[
ـ  ال يحـب  ":  يقـول  m اهللا   كـان رسـولُ   : ها تقـول  فسمعتُ اً علي  وال ,  منـافق

يبغضه٢(" مؤمن(.  
]٣٩٥[  بن حبيشٍ  عن زر   قال  عن علي  :  د إليلقد عه  ـ   النبـياألم يm 

  . )٣("ا منافق وال يبغُضُك إلّا مؤمنال يحبك إلّ"ه أنّ
                                                           

مكتبـة المعـارف ـ    , وسلسلة األحاديث الصحيحة لأللبـاني . ٥١دار طيبة ص. صحيح مسلم )١(
 ].١٧٢٠ [٦٣٤الرياض ـ ص

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , والتوزيع ـ الرياض ـ  مكتبة المعارف للنشر , سنن الترمذي )٢(
مناقب األسد الغالـب علـي بـن       و. هذا حديث حسن غريب   : قال الترمذي ] ٣٧١٧ [٨٤٣ص

:  قال طـارق الطنطـاوي  ١٧مكتبة القرآن القاهرة ص, أبي طالب لشمس الدين ابن الجزري  
 .حديث صحيح

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     ,  ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض , سنن الترمذي )٣(
واإلحـسان  . صـحيح : وقال األلبـاني  , حديث حسن صحيح  : قال الترمذي ] ٣٧٣٦ [٨٤٦ص

 قـال   ١٥/٣٦٧مؤسـسة الرسـالة     , في تقريب صحيح ابـن حبـان لألميـر ابـن بلبـان الفارسـي              
دار العلـم بالمملكـة     , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل    و. إسناده صحيح : شعيب األرنؤوط 

, ومسند الحميدي . إسناده صحيح :  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٦٤السعودية  العربية  
 .هذا إسناد صحيح:  قال حسين سليم أسد١/١٨٢دار النقا 
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]٣٩٦[  والـذي فلـق     :  قال × عن علي     ةَ إنّـه لعهـدـةَ وبـرأَ النـسمالحب 
النبياألم ي m أن": إليال ي ني إلّحببغضَا مؤمنني إلّ وال يا م١("نافق(.  

ا نعـرف منـافقي األنـصار       مـا كنّـ   إنّ:  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٣٩٧[
  .)٢( E  أبي طالٍب بنم عليِهببغِض

]٣٩٨[ ــِنعــن زر ــيٍش ب ــال حب ــي:  ق ــال عل ــواهللا إن: ق مم ــي  ا عهــد إل
النبيmّه أن :"ني إلّبغضُال يا منافقوال ي ني إلّحبا م٣("ؤمن(.  

 األنـصار   را نعرف منافقينـا معـش     ما كنّ : عن جابر بن عبد اهللا قال      ]٣٩٩[
  .)٤(اًغضهم عليا ببإلّ

                                                           

 ٣٦مكتبـة المعـارف الريـاض ص      , وسنن ابن ماجة  ]. ١٣١ [٥١دار طيبة ص  , صحيح مسلم  )١(
 قال سعد بـن     ١٨/٥٤يا  دار كنوز إشبيل  , ومصنف ابن أبي شيبة   . صحيح: قال األلباني ] ١١٤[

 .صحيح: ناصر الشثري
وفـضائل  . إسـناده صـحيح   :  قـال عبـد اهللا الـدميجي       ٤/٢٠٥٦دار الـوطن    , الشريعة لآلجري  )٢(

 قـال وصـي اهللا بـن        ٢/٥٧٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , الصحابة ألحمد بن حنبل   
لنبـوة ألم شـعيب     والصحيح المسند مـن فـضائل أهـل بيـت ا          . إسناده صحيح : محمد عباس 

ــة  . حــديث صــحيح:  قالــت٦٣دار اآلثــار ص, الوادعيــة واإلبانــة لمــا للــصحابة مــن المنزل
 قال حمد بـن عبـد اهللا    ١٠٤دار القاسم ص  , والمكانة للشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد       

 .إسناده صحيح: الحميدي
 قـال وصـي    ٢/٥٧٠ودية  دار العلم بالمملكة العربية السع    , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٦٣٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس



 ٢٩١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٤٠٠[   عن أبي ذر E نّما كُ :  قال  ا بتكـذيبهم    المنـافقين إلّـ    ا نعـرف
  .)١( E  بن أبي طالٍب لعلي عن الصلوات والبغِضِفخلُّه والتَ ورسولَاَهللا

]٤٠١[  واهللا إنّ :  قال × عن علي ه مم  ا عهـد  اهللا    رسـولُ   إلـي m  ه أنّـ: 
  .)٢("ا مؤمنني إلّحب وال يمنافقا ني إلّال يبغضُ"

]٤٠٢[  قال × عن علي  :عهد  إلـي   النبـي  m  ه أنّـ: " ـ ال ي حبـ  ك ا  إلّ
موال يبغضُؤمن إلّك ا م٣("نافق(.  

]٤٠٣[   ـ    عن مساور الحميريسـمعتُ : ه قالـت   عـن أم تقـول  سـلمةَ  أم  :
ــيm اهللا  رســولَســمعتُ ــول لعل ــضُ":  يق ــكال يبغ م وال ؤمن ــي حبك 

م٤("نافق(.  
 المنافقين علـى عهـد   ا نعرف نّما كُ :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٤٠٤[

  .)٥( عليا ببغِض إلmّرسول اهللا 
  

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
مناقب األسد الغالب علـي بـن أبـي طالـب لـشمس الـدين ابـن                 و. صحيح على شرط مسلم   

  .صحيح:  قال طارق الطنطاوي١٨مكتبة القرآن القاهرة ص, الجزري
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٤٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٨٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٢٤٣دار الحديث القاهرة , أحمدمسند  )٤(
الطبعة األولى ـ الفيحـاء ـ    ,مختصر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمصطفى باحو )٥(

 .صحيح:  قال٤١ص
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بعدي مؤمٍن كلِّ ويلُّعلي   

]٤٠٥[  ــران ــن عم ــِنع ــصيٍن ب ــال ح ــولُ :  ق ــث رس ــشاmً اهللا بع  , جي
 , فأصـاب جاريـةً  ,ةفمـضى فـي الـسري   ,  أبـي طالـب   بن عليهم علي  واستعملَ

إذا لقينــا :  فقــالواm مـن أصــحاب رســول اهللا  وتعاقــد أربعــةٌ, فـأنكروا عليــه 
 وكان المـسلمون إذا رجعـوا مـن سـفرٍ         , خبرناه بما صنع علي    أَ m اهللا   رسولَ
مت ا قـدِ  فلمـ , حـالهم  انصرفوا إلى رِ    ثم موا عليه فسلَّ, m برسول اهللا    )١(بدءوا
ةُالسري  على النبي  m , يارسول اهللا أَ  :  األربعة فقال  قام أحدلم تر   بن   إلى علي 

فقـال    قـام الثـاني   ثمm , اهللا    رسولُ  عنه عرضَفأَ,  كذا وكذا   صنع أبي طالبٍ 
,  عنـه  عرضَفـأَ ,  مقالتـه   فقال مثلَ   قام إليه الثالثُ   ثم,  عنه عرضَفأَ,  مقالته مثلَ
ثم  هللا   ا  إليه رسولُ  قبلَفأَ,  ما قالوا   فقال مثلَ   قام الرابعm والغضب  عري في  ف 

ن ؟ ما تريدون ِمن علي؟ ما تريدون ِمن عليريدون ِمما تُ ": وجهه فقـال  
علي؟ إنمنّاً علي ي وأنا منه ,وه٢("ن بعدي ِم مؤمٍن كلِّو ولي(.  

                                                           

 .بدأوا: والصحيح )١(
 ×ام علـي  بـاب مناقـب اإلمـ   , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٢(

واإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابـن         . صحيح: قال األلباني ] ٣٧١٢ [٨٤٢ص  
وسلـسلة  . إسـناده قـوي   :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ١٥/٣٧٣مؤسـسة الرسـالة     , بلبان الفارسـي  

مـوارد  و]. ٢٢٢٣ [٦٦١مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص      , :األحاديـث الـصحيحة لأللبـاني   
وتهـذيب  . إسناده صـحيح  :  قال حسين سليم أسد    ٧/١٣٣بية دمشق   دار الثقافة العر  , الظمآن

:  قال أبو إسحاق الحـويني     ٧٨دار الكتب العلمية بيروت ص    , خصائص اإلمام علي للنسائي   
�  



 ٢٩٣ ......................................)عليه السالم(أمري املؤمنني باب فضائل 

]٤٠٦[    اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m  أنتَ":  قال لعلي  كـلِّ   ولـي  
  .)١(" بعديمؤمٍن

 فاسـتعمل علينـا     ,ٍة فـي سـريm     اهللا   بعثنا رسولُ : ريدة قال عن ب  ]٤٠٧[
اًعلي E ,كيف رأيتُ ": ا جئنا قال  فلم قال, "كم؟م صاحب :ا شكوتُ فإم ا ه وإم

 قـد احمـرm      فإذا النبي ,  مكباباً  وكنتُ رجالً  ,هفرفع رأس : قال, شكاه غيري 
ه يقولوجه :"من كنتُ وهليفعلي ولي ٣( فيه أبداً)٢( أسؤكال:  فقلتُ"ه(.  

ـ  اً علي إنm" :قال رسول اهللا    :  قال عن عمران بن حصينٍ    ]٤٠٨[ ي  منّ
  .)٥(" بعدي مؤمٍن كلِّ)٤(وولي, وأنا منه
بعـث  :  عـن عمـران بـن حـصين قـال         ,رف بـن عبـد اهللا     عن مطّـ   ]٤٠٩[

                                                                                                                              

�  

 ٣/١١٩دار الكتب العلمية بيـروت      , ونحوه في المستدرك على الصحيحين    . إسناده صحيح 
دار الكتـب   , ييـز الـصحابة   واإلصـابة فـي تم    . حديث صحيح على شرط مسلم    : قال الحاكم 

 .إسناده قوي:  قال ابن حجر العسقالني٤/٤٦٨العلمية بيروت 
ــو داود :  قــال البوصــيري٩/٢٤٥مكتبــة الرشــد الريــاض , إتحــاف الخيــرة المهــرة )١( رواه أب

 .الطيالسي بسند صحيح
 .ال أسوؤك: والصحيح )٢(
. لبزار ورجالـه رجـال الـصحيح      رواه ا :  قال الهيثمي  ٣/١٨٨مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٣(

  .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٥٥دار كنوز إشبيليا , وانظر مصنف ابن أبي شيبة
 .وهو ولي: حيحوالص )٤(
 قـال أبـو إسـحاق    ٦٦دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٥(

 .إسناده صحيح: الحويني
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 فـي    شـيئاً  حـدثَ  فأَ , بـن أبـي طالـب       علـيهم علـي    رم وأَ ,ةً سريm  اهللا   رسولُ
 أن يـذكروا    mد   من أصـحاب محمـ     فتعاقد أربعةٌ : انقال عفّ , فتعاهد, هسفر
ه لرسول اهللا    أمرm . بدأنا برسول اهللا  سفرٍ ا إذا قدمنا منٍ   وكنّ: قال عمران m 
 اً عليـ يـا رسـول اهللا إن  :  منهم فقـال  فقام رجلٌ ,عليهخلوا  فد: قال. منا عليه فسلَّ

 فعـل   اً عليـ  يا رسـول اهللا إن    : ني فقال  قام الثا  ثم,  عنه عرضَفأَ, فعل كذا وكذا  
 كـذا   عـلَ  فَ اً علي يا رسول اهللا إن   :  فقال  قام الثالثُ  ثم,  عنه عرضَ فأَ ,كذا وكذا 

.  كذا وكـذا  فعلَاً علييا رسول اهللا إن:  فقال قام الرابعثم,  عنهعرضَ فأَ ,وكذا
عوا  د اًوا علي عد" :ه فقال ر وجه  على الرابع وقد تغيm     اهللا    رسولُ قبلَفأَ: قال
اًعلي ,إني وأنا منه منّاً علي ,وهو و١(" بعدي مؤمٍن كلِّلي(.  

 فاسـتعمل  ةً سريmبعث رسول اهللا : عن عمران بن حصين قال    ]٤١٠[
أربعةٌ من أصحاب رسول اهللا )٢(فتعاقدوا, روهنكَ أَفصنع شيئاً, اًعلي m  ـ يعني 
نظروا موا عليه وفسلَّ, m بدأوا برسول اهللا سفٍر ـ وكانوا إذا قدموا من  هاتُكَشُ

 ـ , حالهم ينصرفون إلى رِ   إليه ثما قـدمتْ  فلم  موا علـى رسـول اهللا       سـلَّ  ةُ الـسري
m , يارسول اهللا أَ  :  األربعة فقال  فقام أحدلم تر   إلى علي  كـذا وكـذا؟     صنع  ,

 كـذا   نع صَـ   إلـى علـي     تـر  لـم يارسـول اهللا أَ   :  فقـال   قام آخـر   ثم,  عنه عرضَفأَ
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٠٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , نبلفضائل الصحابة ألحمد بن ح     )١(
والـصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت النبـوة ألم          . إسـناده حـسن   : اهللا بن محمد عباس   

دار الحــديث , ومــسند أحمــد. حــديث حــسن:  قالــت٦٥دار اآلثــار ص, شــعيب الوادعيــة
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٥/٧٨القاهرة 

 .فتعاقد: واألصح, ة أكلوني البراغيثعلى لغ )٢(
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ريدون ما تُ":  في وجهه وقال يعرف الغضبm  اهللا    إليه رسولُ  قبلَوكذا؟ فأَ 
ـ   ؟ علي منّ  ن علي ِم ـ   مـؤمنٍ   كـلِّ  وعلـي ولـي   , ن علـي  ي وأنا ِم ن  ِم
١("عديب(.  

 mبعـث رسـول اهللا      : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه بريدة قـال          ]٤١١[
عثَبإلى اليمن  ِني  ,  بن أبي طالـب    على أحدهما علي ,      بـن    وعلـى اآلخـر خالـد 

  واحـدٍ  ما فكلُّ  وإن افترقتُ  , على الناس    فعلي  )٢(مإذا لقيتُ ": فقال, الوليد
  فظهـر   ,تلنـا  فاقتَ ,ن أهـل الـيمن     ِمـ  فلقينـا بنـي زيـدٍ     : قـال , "ندهمنكما على ج 

 فاصطفى علي امرأةً  , ةَي وسبينا الذر  لنا المقاتلةَ فقتَ, المسلمون على المشركين  
 بـن الوليـد ـ إلـى رسـول       ـ يعنـي خالـد   فكتـب : قال بريـدةُ . من السبي لنفسه

  , عليـه  )٣(فقُـرئ ,  دفعـتُ الكتـاب    m  النبـي  تيـتُ ا أَ فلمـ , خبره بذلك  يm اهللا
,  العائذ  هذا مكان  يا رسول اهللا  :  فقلتُ m في وجه رسول اهللا       الغضب فرأيتُ

فقـال رسـولُ   ,  بـه  لتُِسـ  مـا أُر   غـتُ قـد بلَّ  , طيعهني أن أُ  مرتَ وأَ ني مع رجلٍ  عثتَب 
ي ه منّ فإنّ, م بعدي كُوهو ولي , ي وأنا منه  ه منّ  فإنّ  في علي  التقعm :"اهللا

  .)٤("عديم بكُلي وهو و,وأنا منه
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٢٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 .التقيتم: والصواب )٢(
 .فقُِرأَ: والصحيح )٣(
 قـال وصـي    ٢/٦٨٨لسعودية  دار العلم بالمملكة العربية ا    , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
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ـ  علـيm :" قـال رسـول اهللا      : عن عمران بن حصين قال     ]٤١٢[ ي  منّ
  .)١("ن بعدي ِم مؤمٍن كلِّوهو ولي, وأنا منه
ـ  اً علي إن: " قال m  النبي ران بن حصين أن   عن عم  ]٤١٣[ ي وأنـا    منّ

  .)٢(" مؤمٍن كلِّوهو ولي, منه
ـ ": mقـال رسـول اهللا      : عن ابن بريدة عن أبيه قـال       ]٤١٤[ نـتُ ن كُ م 

وليفَه عليو لي٣("ه(.  
]٤١٥[   اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m   أنتَ":  قال لعلـي  كـلِّ   ولـي  
  .)٤("عدي بمؤمٍن

]٤١٦[     رسول اهللا    عن عمران بن حصين أن s  قـال  :"ي وأنا   منّ علي
  .)٥(" بعدي مؤمٍن كلِّ وليوعلي, من علي
ــال    ]٤١٧[ ــصين ق ــن ح ــران ب ــن عم ــول اهللا  : ع ــث رس ــريmبع  ,ةً س

                                                           

:  قال األلباني  ٢/٥٦٤ ×المكتب اإلسالمي باب ذكر خالفة علي       , السنة البن أبي عاصم    )١(
 .صحيح:  قال المتّقي الهندي١١/٦٠٨مؤسسة الرسالة , وكنز العمال. إسناده صحيح

ســنده :  قــال األلبــاني٣/١٧٢٠مي المكتــب اإلســال, مــشكاة المــصابيح للخطيــب التبريــزي )٢(
 .صحيح

. إسـناده صــحيح :  قـال حمـزة أحمـد الـزين    ١٦/٥١١دار الحـديث القـاهرة   , مـسند أحمـد   )٣(
 .حسن:  قال السيوطي٦/٢٦٨دار الكتب العلمية بيروت , وفيض القدير

 قـال عبـد     ١٣/٣٠بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٤(
 .إسناده حسن:  بن عبد اهللا بن دهيشالملك

 .صحيح:  قال المتقي الهندي١١/٦٠٨مؤسسة الرسالة , كنز العمال )٥(
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ة": قال له,  بن أبي طالبواستعمل عليهم عليالسري يا علي."  
 m اهللا وا رسـولَ تَـ  أَوٍةكان المـسلمون إذا قـدموا مـن غـز    : قال عمران 

 ,فتعاقـد أربعـةٌ  , فأصاب علي جاريةً,  فأخبروه مسيرهم ,حالَهمقبل أن يأتوا رِ   
,  جارية أصاب علي , يا رسول اهللا  :  األربعة فقال  فقام أحد , فأخبروه بمسيرهم 

عرضَ فـأَ ,  كذا وكذا علييا رسول اهللا صنع:  قام الثاني فقال   ثم. فأعرضَ عنه 
 ثـم .  عنهعرضَفأَ,  كذا وكذا علييا رسول اهللا صنع   :  قام الثالث فقال   مث. عنه

,  مغـضَباً  mفأقبـلَ رسـولُ اهللا      . يا رسول اهللا صنع كذا وكـذا      : قام الرابع فقال  
ف في وجهه   الغضبعرريدون مِ ما تُ ": فقال,  ي   ـ  ن علي؟ علـي ي وأنـا    منّ

   .)١(" بعدي مؤمٍن كلّوهو ولي, منه
  

                                                           

رجالـه رجــال  :  قـال حـسين سـليم أسـد    ١/٢٩٣دار المـأمون  , مـسند أبـي يعلـى الموصـلي     )١(
 .وصححه ابن حبان, الصحيح
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مكُ ننتفَ مواله عموالهلي   

 وصَ: نا الحافظ أبو عبد اهللا الذهبي     قال شيخُ :  كثير قال ابندالحـديث  ر  
تيقَّ أَ متواترن رسول اهللا     أن mقاله  ,اللهم واِل": اوأمم زيادةٌ فَ" واالهنةُ قوي 

  .)١(اإلسناد
 لهـذا    ومـسلمٍ   تخـريج البخـاري    وعدم: قال أبو حفص عمر بن شاهين     

  .)٢(وجب ريبةًيE ,  لإلمام علي ظاهرةً فيه فضيلةًلحديث أنا
 عـن رسـول      صـحيح  هـذا حـديثٌ   : د بـن محمـ    قال أبو القاسم الفـضلُ    

 منهم , نفسٍ  مائةِ  نحوm  عن رسول اهللا      غدير خم  وقد روى حديثَ  , mاهللا
 , بهـذه الفـضيلة    ×  علـي  تفرد, ةً ال أعرف له علَّ     ثابتٌ ديثٌوهو ح , العشرةُ

فيها أَليس يشركه ٣(حد(.  
                                                           

 .٥/٢٣٤دار الكتب العلمية بيروت , البداية والنهاية )١(
 .١٠٨دار المشكاة ص,  مذاهب أهل السنةشرح )٢(
 ٧١دار اآلثار ـ صنعاء ـ ص  ,  البن المغازليEمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )٣(

أبو القاسم هو الفضل بن عبيد اهللا بن أحمد بن الفـضل بـن     : قال تركي بن عبد اهللا الوادعي     
. الـشيخ األمـين  : ل الـذهبي  قـا ١٧/٣٩٨شهريار األصبهاني التاجر السفار متـرجم فـي الـسير         

 ـ ومـنهم النـسائي ـ      ×ِاعترافهم بكون هذه الفضيلة خاصّـةً بـأمير المـؤمنين    : أقول. انتهى
ذلـك أن النـصرة   , دليل على بطالن ما ذهبوا إليه من أن المولى هنا تعنـي المحبـة والنـصرة       

تختـصّان  وال , والمحبة واجبتان على كل مسلم تجاه جميع الصحابة على حسب عقيـدتهم  
  عليا         , ×بعلي أولى بالمؤمنين من أنفـسهم يحكـم        ×ومن هنا اتّضح أن معناها هو أن 

كيـف  : فـإن قلـتَ   , والخالفة هـي أحـد مـصاديق هـذه الواليـة          , فيهم بما يشاء كيفما يشاء    
�  
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  ــبهاني ــرف األصـ ــذلك اعتـ ــ   أنوكـ ــضيلة خاصّـ  بـــأمير ةٌ هـــذه الفـ
  . )١( فيها أحد ولم يشركه,×المؤمنين

 ,× في خصائص أميـر المـؤمنين        ف كتاباً  قد ألّ  وهذا النسائي : أقول
 المولى هنـا   بأن  منهم وهذا اعتراف , خصائصهضمن   في   وذكر هذا الحديثَ  

بـل هـي    , ×  بعلـي   األخيـرة ال تخـتصُّ     ا فـإن  وإلّـ , ةة ال المحب  تعني الخالف 
قـال بعـدم    ن ي ا أَ اللهـم إلّـ   .  فتأمـل  , جميع الصحابة عنـد القـوم       في حق  واجبةٌ

به واحداً وال أعلم قائالً, وعمرة أبي بكٍروجوب محب  .     
ن خطبتـه    على متن الحـديث ِمـ       الجماهير أجمع: قال أبو حامد الغزالي   

                                                                                                                              

�  

      بعد شـهادة النبـي   ×يكون ذلك ولم يحكم علي s ُكالمنـا هنـا عـن الخالفـة     : ؟ قلـت
فلمـاذا لـم    , وإال فيزيد بن معاوية لعنه اهللا حكم األمةَ سياسـيا         , سياسيةالشرعية ال الخالفة ال   

يجعله علماء القوم ـ غير الناصبة كابن تيمية ـ من الخلفـاء اإلثنـي عـشر؟ وكـذلك فـإن اهللا        
, فإذا ترك المسلمون الصالةَ فهـذا ال يـسقط وجوبهـا   , تعالى أوجب الصالة على المسلمين  

ها ألمير المؤمنين صلوات ربـي وسـالمه عليـه فهـذا لـن ينـزع                وكذلك إذا نكثت األمة بيعت    
 فهـذا لـن يـسقط    sوكذا لو أنكر كل الناس نبـوة رسـول اهللا          , رداء الخالفة الشرعية عنه   

علـى القـوم أن يلتزمـوا بأحـد         : ومن هنـا نقـول    . فتأمل رحمك اهللا  , نبوته بحال من األحوال   
  بالتـالي  × الفضيلة هي خاصّة بأمير المؤمنين      فإما أن يقولوا بأن هذه    : أمرين أحالهما مر 

وذلـك أن   , هموأن ال ينـصرو   , عمـر وبـاقي الـصحابة     يحق للمسلمين أن ال يحبوا أبا بكر و       
وإمـا أن يعترفـوا بـأن المـولى هنـا تعنـي       , المولى هنا تعني المحبة والنـصرة حـسب قـولهم      

 . الخالفة واإلمامة
 .٤٣دار البخاري ص, صبهانيفضائل الخلفاء األربعة ألبي نُعيم األ )١(
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  مـواله فعلـي  ن كنـتُ م":  باتفاق الجميع وهو يقـول     )١( عيد يزحم  في يوم 
  ومـولى كـلِّ     مـوالي  لقـد أصـبحتَ   ,  يا أبـا الحـسن      بخٍ ٍخب:  فقال عمر  "مواله
 الرياسـة    الهوى لحـب    بعد هذا غلب   ثم,  وتحكيم  ورضى فهذا تسليم , مولى

 ايــات ة وخفقـان الهــوى فــي قعقعــة الر وحمـل عمــود الخالفــة وعقــود النبــو
 فعـادوا إلـى     ,وسقاهم كأس الهـوى   , واشتباك ازدحام الخيول وفتح األمصار    

لالخالف األو :٢( قليالًروا به ثمناً واشتَ, ظهورهم وراَءفنبذوه(.  
 عجوبـةُ أُ,  اإلسـالم  ةُحجـ ,  البحـر   اإلمـام  الـشيخُ , الغزالـي : قال الـذهبي  

بن أحمد الطوسـي    د  د بن محم  د بن محم   محم , الدين أبو حامد   زين, الزمان
  .)٣(والذكاء المفرط,  التصانيفصاحب, الغزالي, الشافعي
  .)٤(" مواله فعلي موالهنتُن كُمa" :قال  ]٤١٨[

                                                           

 .هكذا جاء في بعض المصادر. في يوم عيد غدير خم: وكأن الصواب )١(
 . ٢٣دار الحكمة ص, سر العالمين وكشف ما في الدارين )٢(
 .٢/٤٩١مؤسسة الرسالة , تهذيب سير أعالم النبالء )٣(
 × اإلمـام علـي   مناقـب , مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع ـ الريـاض ـ       , سـنن الترمـذي   )٤(

 قال حسين   ٧/١٣٦دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن و. صحيح:  قال األلباني  ٨٤٢ص
رواه :  قـال الهيثمـي    ٣/١٨٩مؤسـسة الرسـالة     , وكـشف األسـتار   . إسناده صحيح : سليم أسد 

صـحيح  :  قال عبد اهللا الـشهري     ١٦/٩٢دار العاصمة   , والمطالب العالية . البزار ورجاله ثقات  
مكتبـة ابـن   , والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لمقبل بن هـادي الـوادعي        . اداإلسن

دار , وتهـذيب خـصائص اإلمـام علـي للنـسائي     . حـديث صـحيح  :  قـال ٤/٤٠تيمية القاهرة   
, ومجمـع الزوائـد  . إسـناده صـحيح  :  قال أبو إسحاق الحويني    ٧٥الكتب العلمية بيروت ص   

, والشريعة لآلجري . أحمد ورجاله رجال الصحيح   رواه  :  قال الهيثمي  ١٨/٢١١دار المنهاج   
�  
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 اللهم والِ ,  مواله  فعلي  مواله من كنتُ ": aقال رسول اهللا     ]٤١٩[
١(" من عاداهن وااله وعاِدم( .  

ـ ": m  قـال رسـول اهللا    : عن ابن بريدة عن أبيه قـال       ]٤٢٠[ ن كنـتُ  م 
ه فعليولي٢("ه ولي(.  

]٤٢١[  عن علي E أن  النبي  m    َبخُـ   حـضر الـشجرة م , خـرج   ثـم 
: قـال . بلـى : قالوا:  قال"كم؟ اهللا رب م تشهدون أن  لستُأَ":  فقال  بيد علي  آخذاً

"  ـ    اهللا ورسـوله أَ    ألستم تشهدون أن ـ ولـى بكُ  اهللا وأنن أنفـسكم؟  م ِم
                                                                                                                              

�  

وقطـف األزهـار المتنـاثرة فـي     . إسـناده صـحيح  :  قال عبد اهللا الدميجي ٤/٢٠٤٣دار الوطن   
ونظــم المتنــاثر مــن الحــديث . ٢٧٧المكتــب اإلســالمي ص, األخبــار المتــواترة للــسيوطي

 ٦/٢١٧ المعرفـة    دار, وفـيض القـدير   . ١٩٤دار الكتب السلفية بمـصر ص     , المتواتر للكتاني 
 ٣/١٧٢٠المكتـب اإلسـالمي    , ومشكاة المصابيح للخطيـب التبريـزي     . حسن: قال السيوطي 

الفـاروق  , وإتقان ما يحـسن مـن األخبـار الـدائرة علـى األلـسن       . سنده صحيح : قال األلباني 
 .حديث متواتر مشهور:  قال نجم الدين الغزي الدمشقي٢/٦٢١الحديثة ـ القاهرة ـ 

 ٦٠دار اآلثار ـ صنعاء ـ ص  ,  البن المغازليE المؤمنين علي بن أبي طالب مناقب أمير )١(
, :سلسلة األحاديـث الـصحيحة لأللبـاني      و. حديث صحيح : تركي بن عبد اهللا الوادعي    : قال

 .٦٦٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص
 ١٥/٣٧٥مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(

فـضائل الـصحابة ألحمـد بـن        و. إسـناده صـحيح علـى شـرط مـسلم         : قال شعيب األرنؤوط  
إسـناده  :  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٦٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , حنبل

 ١٨/٢٢٠دار المنهـاج    , ومجمـع الزوائـد   . صحيح إن كان عبد اهللا بن بريدة سمعه من أبيـه            
 . ورجاله ثقاترواه البزار: قال الهيثمي
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 فـإن , ه مـواله   ورسولُ ن كان اهللاُ  فم": قـال . بلى:  قالوا "ورسوله موالكم؟ 
 وام به لـن تـضلّ      فيكم ما إن أخذتُ    وقد تركتُ , هذا مواله : اهللا  كتـاب 

ه , ه بيدهسبب١(" بيتيوأهلَ, أيديكمبوسبب(.  
 واسـتعمل علينـا     ,ٍة فـي سـريm     اهللا   نا رسولُ بعثَ: عن بريدة قال   ]٤٢٢[

اًعلي, ك": ا جئناه قال   فلمرأيتُ يف  قال "كم؟م صاحب  :ا شكوتُ فإم ه وإم  ا شـكاه 
  قـد احمـرm   فـإذا النبـي  ,  ِمكبابـاً فرفعتُ رأسـي وكنـتُ رجـالً     : قال, غيري
ه وهو يقولوجه :"ن كنتُم٢(" مواله مواله فعلي( .  

]٤٢٣[  نـادةَ   عن حبشياهللا  رسـولَ سـمعتُ :  قـال   بن ج m   يـوم غـدير 
يقول خم  :" تُنن كُ اللهم م مواله  فع اللهم والِ ,  مواله لي م وعاِدن وااله  

وانصُ, ن عاداهمرن نصَ مِع وأَرهنن أَ م٣("عانه(.  
ــن ]٤٢٤[ ــرع ــازبٍ  الب ــن ع ــالاء ب ــول اهللا   قبأَ:  ق ــع رس ــا م ــيmلن    ف

  ته التي حججفنزل فـي بعـض الطريـق      , ح , بيـد  فأخـذَ ,  جامعـةً   الـصالةَ  فـأمر   
                                                           

رواه إسـحاق بـسند   :  قـال البوصـيري  ٩/٢٧٩مكتبة الرشد الريـاض    , إتحاف الخيرة المهرة   )١(
أن اهللا (:  وفيـه ١٦/١٤٢  دار العاصـمة , والمطالـب العاليـة البـن حجـر العـسقالني     . صـحيح 

صحيح لغيـره   : وقال عبد اهللا الشهري   . هذا إسناد صحيح  :  قال ابن حجر   )ورسوله أولياؤكم 
  .يث متواتر في الجملةوالحد

رواه أبو بكر بـن أبـي   :  قال البوصيري  ٩/٢٨٠مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )٢(
والجــامع الــصحيح ممــا لــيس فــي . بــسند صــحيح" الكبــرى"شــيبة والبــزار والنــسائي فــي 

 .حديث صحيح:  قال٤/٤١مكتبة ابن تيمية القاهرة , الصحيحين لمقبل بن هادي الوادعي
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢١٠در السحابة ص )٣(
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ـ  علي E  بلـى : قـالوا " ن أنفـسهم؟  أولى بالمؤمنين ِملستُأَ":  ـ فقـال .
ن لي م فهذا و " :قـال , بلى:  قالوا "ن نفسه؟  مِ  مؤمنٍ  أولى بكلِّ  ألستُ": قال

م واِلالله, أنا موالهاللهم عاِد, ن وااله م١("ن عاداه م( .  
ا فلمـ , اً واسـتعمل علينـا عليـ     ,mنا رسول اهللا    بعثَ:  عن بريدة قال   ]٤٢٥[
 ا شـكاه  ه أنـا وإمـ    ا شكوتُ فإم, " صاحبكم؟ حبةَم صُ كيف رأيتُ ": نالَسأَرجعنا  
 قـد   m رسـول اهللا     وإذا وجـه  , ةَن مكّـ   ِمـ   رجالً  رأسي وكنتُ  فرفعتُ, غيري

  .)٢("ه ولي فعليهلي ونتُن كُم": احمر فقال
,  إلـى الـيمن  E  مـع علـيm   بعثنـي النبـي   :  قـال  عن بريدة  ]٤٢٦[
: ه إلي وقـال فرفع رأسm ,  إلى النبي شكوتُ ا رجعتُ فلم, فوةً منه ج  فرأيتُ

"ن كنتُيا بريدة ممواله فعلي ٣(" مواله(.   
ـ : " خطب فقـال   m رسول اهللا     أن عن عامر بن سعدٍ    ]٤٢٧[ ا بعـد  أم ,

فإنّ, ها الناس أي صدقتَ: قالوا, "كمي ولي ,ثم   أخذ بيد علي    قـال   فرفعها ثـم  :
"ي والهذا وليموالى اُهللا, يي عنّؤدم ن وااله ,وعادى م٤("ن عاداه(.  

                                                           

 .صحيح: قال األلباني] ١١٦ [٣٦مكتبة المعارف الرياض ص, سنن ابن ماجة )١(
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٣دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 .إسناده صحيح: الحويني
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٤ب العلمية بيروت ص  دار الكت , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .صحيح بما بعده: الحويني
 قـال أبـو إسـحاق    ٨٢دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٤(

 .إسناده حسن في الشواهد: الحويني
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 m اهللا   ا رجع رسولُ  لم:  عن زيد بن أرقم قال     ,عن أبي الطفيل   ]٤٢٨[
 ة الوداع عن حج , ونزل غديرخم  ,ِمقُ فَ بدوحاٍتأمرمنكأنّ: " قال ثم ي قـد 

,  من اآلخرهما أكبر أحد: فيكم الثقلينِ  ي قد تركتُ  وإنّ, جبتُدعيتُ فأَ 
هما لن  فإنّ, فانظروا كيف تخلفوني فيهما   ,  بيتي  اهللا وعترتي أهلُ   كتاب

قا حتّ يتفر  الحوض ى يردا علي " قـال   ثم  :"اهللا موالي  إن  , كـلِّ  وأنا ولي  
ـ اللهم واِل, ه فهذا وليه ولين كنتُم":  فقال  أخذ بيد علي   ثم, "مؤمٍن ن  م
مـا  : ؟ فقـال  mه مـن رسـول اهللا       سـمعتَ :  لزيد فقلتُ. "ن عاداه  م وعاِد, وااله

  .)١(هذني بأُه وسمعه بعينيا رآه إلّحدكان في الدوحات أَ
 عـن أبـي     ثُ أبـا الطفيـل يحـد      سمعتُ:  قال عن سلمة بن كهيلٍ    ]٤٢٩[
ـ ": ه قـال  أنmّ  بن أرقم ـ شعبةُ الشاك ـ عن النبي   أو زيِدسريحةَ ن كنـتُ م 

 مواله مواله فعلي " , هـذا عـن ابـن     مثـلَ  وأنـا سـمعتُ   :  بـن جبيـر    فقال سعيد 
اسعب .تَكَفَ: ه قالأظنُّ: دقال محمتُم٢(ه(.  

:  بالرحبـة فقـالوا     إلـى علـي    جـاء رهـطٌ   : عن رياح الحارث قال    ]٤٣٠[
السالم فقال.  يا موالنا   عليك : موالكُكيف أكون   م وأنـتم قـوم ؟ قـالوا  عـرب :

. " فهذا مـواله    مواله ن كنتُ م": غدير خـم   يقول يوم    m اهللا   سمعنا رسولَ 
  من األنـصار فـيهم  نفر:  عن هؤالء قالوافسألتُ, مهبعتُوا اتّضَا م فلم: قال رياح 

                                                           

 ٩٦مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
 .صحيح: وشيقال أحمد البل

 قـال وصـي    ٢/٥٦٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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  .)١(وب األنصاري أيأبو
]٤٣١[  أتيتُ: ة العوفي قال  عن عطي له  بن أرقم فقلتُ    زيد  :لي   ختناً إن 

حد بحديثٍ ثني عنك   في شأن علـي  غـدير خـم   يـوم ,  أن أسـمعه   فأنـا أحـب 
إنّ: فقال. منك لـيس عليـك    :  لـه  فقلـتُ , مم مـا فـيكُ     فيكُ  أهل العراق  كم معشر

  وهو آخذٌ  هراً إلينا ظُ  m اهللا    فخرج رسولُ  ,ا بالجحفة كنّ, نعم: قال. ي بأس منّ
ـ     م تعلمون أنّ   ألستُ ها الناس أي":  فقـال  د علي بعضُ ن ي أولى بـالمؤمنين ِم

هـل  :  لـه  فقلتُ: قال, " مواله  مواله فعلي  ن كنتُ م" )٢(,بلى:  قالوا "أنفسهم؟
  .)٣( كما سمعتخبركما أُإنّ: ن عاداه؟ قال م وعاِدن وااله ماللهم واِل: قال

 إلـى   m اهللا   ا بعـث رسـولُ    لمـ :  عـن أبيـه قـال      عن ابن طاووسٍ   ]٤٣٢[
 خرج بريدةُ , اًاليمن علي معه  األسلمي  ,     فـي بعـض الـشيء      فعتـب علـى علـي  ,

  مواله فإنن كنتُمm :" فقال رسـول اهللا  ,m إلى رسول اهللا   فشكاه بريدةُ 

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٧٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 قـال  ١٨/٢٠٩دار المنهـاج  , لزوائـد ونحوه في مجمع ا. إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس   

  قـال  ٤/٢٤٠مكتبة المعارف الرياض  , وسلسلة األحاديث الصحيحة  . رجاله ثقات : الهيثمي
 .هذا إسناد جيد رجاله ثقات: األلباني

  .)قال(حذفت  )٢(
 قـال وصـي    ٢/٥٨٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 قـال   ١٤/٤٣٠دار الحديث القاهرة    , ومسند أحمد . إسناده حسن لغيره  : د عباس اهللا بن محم  
  .إسناده حسن: حمزة أحمد الزين
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١(" موالهاًعلي(.  
قـال لـه     ي  بـوادٍ  mنزلنـا مـع رسـول اهللا        : ن زيد بن أرقم قـال     ع ]٤٣٣[

 وادي خم ,ل برسـول اهللا     بنـا وظلّـ   فخطَ: قال. اها بهجير  فصلّ , بالصالة فأمرm 
ألـستم   ـ أو ـ    م تعلمـون ألـستُ ": ل من الشمس فقا سمرٍة على شجرٍةبثوٍب

 فمن كنتُ ": قـال . بلى: )٢( قال "ن نفسه؟  مِ  مؤمنٍ ولى بكلّ ي أَ تشهدون إنّ 
مواله فإناللهم عاِد,  موالهاً علين عاداه وواِل م٣("ن وااله م(.  

ن وااله   م اللهم والِ ":  قال m رسول اهللا     أن ذي مر عن عمرٍو    ]٤٣٤[
 :أو قـال  : قـال شـعبة   , "هحبن أَ  م حبن نصره وأَ  ر م ن عاداه وانصُ   م وعاِد

  .)٤("هبغضَن أَ مضِْغبأَ"
]٤٣٥[  أَ:  قال اء بن عازبٍ  عن البرقب  لنا مع النبي m    ـة الـوداع    فـي حج

 mسح لرسـول اهللا     وكُـ ,  الـصالة جامعـة    فنودي فينا أن  , ا بغدير خم  ى كنّ حتّ
ـ  ألـستُ ":  فقـال  فأخـذ بيـد علـي     , تحت شـجرتين   ـ     أول ن ى بـالمؤمنين ِم

اللهـم  , ن أنا مـواله   هذا مولى م  ": قـال ,  يا رسول اهللا   بلى:  قالوا "أنفسهم؟
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٩٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 .قالوا: والصحيح )٢(
 قـال وصـي    ٢/٥٩٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , بن حنبل فضائل الصحابة ألحمد     )٣(

 .إسناده حسن لغيره: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٥٩٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

  .إسناده حسن لغيره: اهللا بن محمد عباس
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 يـا ابـن أبـي     لـك هنيئـاً :  فقـال  فلقيـه عمـر   . "ن عـاداه   م ن وااله وعادِ   م واِل
  .)١( ومؤمنٍة مؤمٍن مولى كلِّمسيتَ وأَصبحتَأَ, طالب

 يتنـاولون   وهم مجلٍس على ه مر  أنّ عن ابن بريدة عن أبيه بريدةَ      ]٤٣٦[
 إنّ: فوقف عليهم فقال  , من علي       وكـان  ,  شـيءٌ  ه قد كان في نفسي على علـي

اهللا ني رسولُفبعثَ,  بن الوليد كذلكخالد m ٍة ـ يعني في سري   ـ عليهـا علـي , 
:  بن الوليد  فقال خالد , مس لنفسه  من الخُ   جاريةً  علي فأخذَ: قال, صبنا سبياً فأَ

 إن:  قلـتُ   بمـا كـان ثـم      ثـه  أحد  جعلتُ m ا قدمنا على النبي   فلم: قال. كدونَ
رأسـي   تُعـ فرف: قـال .  مكباباً  رجالً وكنتُ: قال. مس من الخُ   جاريةً  أخذَ اًعلي 

رسول اهللا فإذا وجه mمن كنتُ": فقال, ر قد تغيولي هفعلي ٢("ه ولي(.  
ة الوداع  حج من   mا رجع رسول اهللا     لم: عن زيد بن أرقم قال     ]٤٣٧[

 ونزل غدير أَ خم عيت فأَكأنّ": ن فقـال مم فقُ بدوحاٍتمري إنّ, جبتُي قد د
,  اهللا تعـالى   كتـاب :  من اآلخـر   أحدهما أكبر , قد تركت فيكم الثقلين   

ـ  هما لن يتفر  فإنّ, فانظروا كيف تخلفوني فيهما   , وعترتي ى يـردا   قا حتّ
الحوضَ علي " قـال   ثم  :"مو وجلّ  اهللا عزّ  إن مـؤمن  وأنا مولى كلِّالي " 

ثم   أخذ بيد علي  E فقال  :"ن كنتُ م   مواله فهذا ولي ـن   اللهم والِ , هم

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦١٠لم بالمملكة العربية السعودية     دار الع , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن لغيره: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٨٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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  .)١("ن عاداه موااله وعاِد
]٤٣٨[  اهللا    رسـولَ  سـمعتُ :  بن جنـادة قـال     عن حبشي m    يقـول يـوم 

 غدير خم :" مواله   ن كنتُ اللهم م ـ  اللهـم والِ  ,  مـواله  فعلـي ن وااله   م
  .)٢("عانهن أَ معنن نصره وأَر موانصُ, ن عاداه موعاِد

 منـه   فرأيـتُ ,ةَ إلـى مكّـ   اً عليـ  حبتُصَ:  قال عن وهب بن حمزةَ    ]٤٣٩[
 ا قدمتُ فلمm . إلى رسول اهللا     ك ألشكونَّ لئن رجعتُ :  فقلتُ , ما أكره  بعضَ
  . كذا وكذا من عليرأيتُ:  فقلتmُ اهللا  رسولَلقيتُ

  .)٣("عديم بولى الناس بكُفهو أَ , هذالْال تقُ": فقال
 mا رجع رسول اهللا     لم:  عن زيد بن أرقم قال     ,عن أبي الطفيل   ]٤٤٠[
 من حج   ة الوداع نزل غدير فقُمر بدوحاٍت فأَ خم كأنّ":  وقـال ممنعيـتُ ي د 

وأنـا  ,  مـوالي اُهللا":  فقـال E  بن أبـي طالـبٍ   أخذ بيد علي   ثم "جبتُفأَ
ـ  اللهـم والِ  ,  مواله  مواله فعلي  تُن كن وم,  مؤمن مولى كلِّ  ن وااله   م

  ".ن عاداه موعاِد
                                                           

حــديث : الحــاكم قــال ٣/١١٨دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

 .رواه الطبراني ورجاله وثقوا:  قال الهيثمي١٨/٢١٨دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
ذكـره ابـن    , رواه الطبرانـي وفيـه ركـين      :  قال الهيثمي  ١٨/٢٢٨دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

ركين الـضبي الكـوفي وثّقـه يعقـوب         : قلتُ. اأبي حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقو       
وذكره ابن حبان في الثقـات وكـذلك ذكـره ابـن شـاهين فـي تـاريخ                  , الفسوي وابن معين  

 .أسماء الثقات
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 ذنـاي  أُ سـمع : ؟ قـال  m هـذا مـن رسـول اهللا          سمعتَ أنتَ:  لزيد فقلتُ
ه ورآه ذنيـ ا قـد سـمعه بأُ   إلّـ  واحدوما بقي في الدوحات رجلٌ    ,  عيناي بصروأَ

١(هبعيني( .  
]٤٤١[    فـي بيتـه   جـابرٍ  عندكنتُ: د بن عقيل قالعن عبد اهللا بن محم  ,

بن الحسين  وعلي  ,ومحمد  مـن أهـل   فـدخل رجـلٌ  , وأبو جعفـر , ة بن الحنفي 
 m مـن رسـول اهللا        وسـمعتَ  ني ما رأيـتَ   ثتَا حد  باهللا إلّ  كنشدأَ: العراق فقال 

, وثـم نـاس كثيـر مـن جهينـةَ ومزَينَـةَ وِغفـار       , ا بالجحفة بغدير خـم    كنّ: فقال
فأخـذ بيـد   ,  فأشار بيده ثالثـاً , أو فسطاٍط من ِخباٍءm اهللا فخرج علينا رسولُ  

علي Eفقال  :"ن كنتُممواله فعلي ٢(" مواله(.  
  بـاهللا رجـالً    أَنشُد:  في الرحبة  قال علي :  قال عن سعيد بن وهبٍ    ]٤٤٢[

ــإن":  يقــول يــوم غــدير خــمm اهللا ســمع رســولَ اهللا ولي ــي ــا ول  ي وأن
ـ  اللهم والِ , ه فهذا ولي  ه ولي ن كنتُ وم, المؤمنين ن م ـ   وعـادِ  وااله ن  م

  .)٣("ن نصرهر م وانصُعاداه
ـ   أبي طالٍب بن عليs :"قال رسول اهللا    ] ٤٤٣[ ن كنـتُ   مـولى م
٤("مواله(.  

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال عبد اهللا الدميجي٤/٢٠٥٠دار الوطن , الشريعة لآلجري )١(
وقـال  , حـديث صـحيح   : وط قال شـعيب األرنـؤ     ٨/٣٣٤مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء   )٢(

 .هذا حديث حسن عاٍل ومتنُه فمتواتر: الذهبي
 .هذا إسناد جيد:  قال ابن كثير٧/٦٧١دار هجر , البداية والنهاية )٣(
وفـيض  . صـحيح :  قـال األلبـاني  ٢/٧٥٣المكتب اإلسالمي  , صحيح الجامع الصغير وزيادته    )٤(

�  



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٣١٠

]٤٤٤[ أبا طالٍبعن زكريا بن يحيى أن ثهم أنّ حده سأل عبد اهللا ـ ابن  
 أحمد بن حنبل ـ عن قول النبي mلعلي  :"ن كنتُممواله ما " مواله فعلي 

كلَّال تَ: ه؟ قالوجه٢( كما جاء الحديثَدِع,  في هذا)١(م(.  
]٤٤٥[  ا مع رسول اهللا   كنّ:  قال اء بن عازبٍ  عن البرmفنزلنـا  , في سفٍر 

ــم ــدير خ ــصالةَ ,بغ ــا ال ــودي فين ــةً فن ــ,  جامع ــول اهللا وكُ ــت mسح لرس  تح
ـ    ألستُ": فقـال  E  وأخذ بيد علي   ى الظهر فصلّ, شجرتين ي م تعلمـون أنّ

ي أولى  م تعلمون أنّ  ألستُ": قـال , بلى:  قالوا "أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟   
 مـواله   من كنتُ ":  فقـال  فأخذ بيد علي  , بلى:  قالوا " من نفسه؟   مؤمنٍ بكلِّ
اللهم والِ ,  مواله فعلي ن وااله وعادِ   م ن عاداه م" ,  بعـد ذلـك   فلقيـه عمـر 

  مــؤمٍن مــولى كــلِّمــسيتَ وأَ أصــبحتَ, يــا ابــن أبــي طالــبهنيئــاً: فقــال لــه
  .)٣(ومؤمنة

] ٤٤٦[  بـن ثابــتٍ وعـن عــدي  اء بـن عــازبٍ  عـن البــر عـن النبــي  m 
  .)٤(نحوه

                                                                                                                              

�  

 .حسن:  قال السيوطي٤/٤٥٧دار الكتب العلمية بيروت , القدير
 .ال تتكلّم: أي )١(
: قلـتُ . إسـناده صـحيح  :  قـال عطيـة الزهرانـي   ٣٤٦دار الرايـة ص  , السنة ألبي بكر الخـالل     )٢(

وإال فمـا منـع أحمـد    , وهذا اعتراف منهم بأن المولى هنا تعني الخالفة واألولى بالتـصرف          
 بن حنبل أن يجيبه بأن المولى هنا تعني المحبة؟

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٤/١٨٥ديث القاهرة دار الح, مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/١٨٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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 ذكـر بريـدةُ  : ه قـال  عن جد, عن أبيه, بن أيمنعن عبد الواحد  ]٤٤٧[
أن  ا نزل بذي طُوى    معاوية لم , فأَ فجاء سعد  عفقـال سـ   ,  علـى سـريره    قعـدهد :

  .)١(" مواله فعلي موالهن كنتُمm :"قال رسول اهللا 
 ه وهـو متوجـ  ةَ بطريـق مكّـ  mا مع رسول اهللا كنّ:  قال عن سعدٍ  ]٤٤٨[

, فن تخلَّـ  ولحقه مـ  , ن مضى  م  رد  ثم , وقف الناس   خم ا بلغ غدير  فلم, إليها
فلم  إليه قال  ا اجتمع الناس  :"قـال . نعـم : لوا قـا  "؟غـتُ هـل بلَّ  , ها النـاس  أي :

" اللهم اشهيقولها  مرارٍ  ثالثَ "د  ,قـال ثم  :"ها الناسأي,م قـالوا "م؟كُن ولي  :
ـ ":  ـ فأقامه وقـال  E ـ  أخذ بيد علي ـ ثمه ـ ثالثاً ورسولُاُهللا ن كـان اهللاُ م 

    .)٢("ن عاداه م وعاِدن وااله ماللهم واِل, ه فهذا وليهه وليورسولُ

                                                           

 قـال عبـد     ٣/١٣٩بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 .٣/٢١٣بيروت , دار خضر, ديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسياألحا )٢(
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   أمري املؤمنني حبديث الغديرحتجاجا

  سـمع  امـرىءٍ  كـلَّ  اَهللاأَنـشُد : قـال علـي   : عن أبـي الطفيـل قـال       ]٤٤٩[
هـم سـمعوه     فشهدوا أنّ  فقام أُناس ,  لما قام   غدير خمٍ   يقول يومm   اهللا   رسولَ
:  قـالوا "ن أنفـسهم؟ ولى الناس بالمؤمنين مِ  ي أَ م تعلمون أنّ  لستُأَ": يقـول 

ـ  اللهـم والِ  ,  هذا مواله   فإن  مواله  كنتُ نم": القـ , بلى يا رسول اهللا    ن  م
 فلقيـتُ زيـد   , فخرجتُ وفي نفسي من ذلـك شـيءٌ       , "ن عاداه  م وعاِد, وااله

 يقـول ذلـك   m مـن رسـول اهللا       قد سمعناه : فقال, فذكرتُ ذلك له  , بن أرقم 
  .له

  كم بين هذا القول وبين موته؟: فقلتُ لفطر:  قال أبو نعيم
   .)١(مئة يوم: قال

 من األنصار قدموا على     رأيتُ قوماً : عن حنش بن الحارث قال     ]٤٥٠[
ـ : فقـال ,  فـي الرحبـة     بن أبـي طالـبٍ     عليم  ؟ قـالوا  ن القـوم :يـا أميـر      م واليـك

 )٢( يقـوم  m اهللا   سمعنا رسولَ : ؟ قالوا  عرب ن أين وأنتم قوم   ِم: قال. المؤمنين
   يوم غدير خـم :"ن كنتُ م  فتبعـتُ :  قـال  ." مـواله   مواله فعليـ : م فقلـتُ  هن م

                                                           

 ١٥/٣٧٦مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 قـال   ٧/١٣٨دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن و. إسناده حسن : قال شعيب األرنؤوط  

دار الكتـب  , تهـذيب خـصائص اإلمـام علـي للنـسائي         و. إسناده صـحيح  : حسين سليم أسد  
 .إسناده صحيح:  قال أبو إسحاق الحويني٨٢العلمية بيروت ص

 .يقول: والصحيح )٢(
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  .)١(وب األنصاريوإذا فيهم أبو أي: قال, ن األنصارِم: هؤالء القوم؟ قالوا
ن مـ :  فـي الرحبـة فقـال       النـاس   علـي  شدنَ:  قال عن زيد بن يثيعٍ    ]٤٥١[

هـم  فـشهدوا أنّ  , ةَ عـشر رجـالً    ؟ فقـام سـتّ     يوم غـدير خـمm      اهللا   ع رسولَ سم
:  قالوا " أولى بالمؤمنين؟  ألستُ": يوم غدير خم   يقول   m اهللا   سمعوا رسولَ 

  وعادِ واالهن   م اللهم والِ ,  مواله  مواله فعلي  ن كنتُ اللهم م ": قـال , بلى
٢("ن عاداهم(.  

  سـمع  شدتُ رجـالً  نَـ :  يقـول  اًسـمعنا عليـ   :  قـال  عن زيد بن يثيعٍ    ]٤٥٢[
فـشهدوا  ,  رجـالً   عـشر  فقام ثالثةَ , ا قام  لم  يقول يوم غدير خمm     اهللا   رسولَ

رسول اهللا    أن m بلى يـا   :  قالوا "ن أنفسهم؟  أولى بالمؤمنين مِ   لستُأَ":  قال
اللهـم  ,  مواله فهذا مـواله    ن كنتُ م":  فقـال  أخذ بيد علي  : قال. رسول اهللا 

, ن أبغـضه   م وأبِغضْ , هن أحب وأحب م , ن عاداه  م ن وااله وعادِ   م واِل
  .)٣("هلَخذَن  ملْن نصره واخذُر موانصُ

:  قال لهـم    ثم , في الرحبة   الناس جمع علي : عن أبي الطفيل قال    ]٤٥٣[
 مـا قـال      يقول يوم غـدير خـمm       اهللا    سمع رسولَ   امرٍئ مسلمٍ   باهللا كلَّ  دنشُأَ

ـ وفي رواية, فقام إليه ثالثون رجالً, ا قاملم : فقام إليه جمـع ـ فـشهدوا    كثيـر 
                                                           

رواه أحمـد بـن منيـع       :  قال البوصيري  ٩/٢٨١مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )١(
 .ورواته ثقات

 .إسناده حسن: مي قال الهيث٣/١٩٠مؤسسة الرسالة , كشف األستار )٢(
رواه البـزار ورجالـه رجـال الـصحيح         :  قال الهيثمي  ٣/١٩١مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٣(

 .غير فطر بن خليفة وهو ثقة
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رسول اهللا    أن mـ أتعلمون أنّ":  فقـال  أخذ بيد علي ن ي أولى بالمؤمنين ِم
  "أنفسهم؟

  .بلى يا رسول اهللا: قالوا
ـ  وعاِد, ن وااله  م اللهم والِ ,  مواله فهذا مواله   من كنتُ ": قال ن  م

  .)١("عاداه
 ةٌ أو سـتّ فقـام خمـسةٌ  ,  الناس عليشدنَ:  قالعن سعيد بن وهبٍ   ]٤٥٤[

  من أصحاب النبي m,  رسول اهللا   فشهدوا أن   m  قـال  :"مـواله   ن كنـتُ  م 
اللهم والِ ,  مواله فعلي ن وااله وعادِ   م ـ   , ن عاداه  م م ـ ن أَ وأِحـب ه حب

  .)٢("ن خذلهل من  نصره واخذُر موانصُ, بغضهن أَض مبِغوأَ
 من أصحاب رسول    ةٌ أو ستّ  قام خمسةٌ :  قال عن سعيد بن وهبٍ    ]٤٥٥[

  .)٣(" مواله فعليه موالنتُمن كُ":  قالm رسول اهللا نأوا  فشهدmاهللا 
]٤٥٦[       عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن اً علي نشد   فـي الرحبـة     النـاس  ,

                                                           

. رجاله رجال الصحيح غيـر فطـر بـن خليفـة وهـو ثقـة      :  قال الشوكاني٢٠٨در السحابة ص   )١(
د ورجالـه رجـال الـصحيح       رواه أحمـ  :  قال الهيثمـي   ١٨/٢١٠دار المنهاج   , ومجمع الزوائد 

 .غير فطر بن خليفة وهو ثقة
 .رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة:  قال الشوكاني٢٠٩در السحابة ص )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٦دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

ار العلـم بالمملكـة العربيـة       د, وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبـل     . إسناده صحيح : الحويني
دار , والـشريعة لآلجـري   . إسناده صـحيح  :  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٩٨السعودية  

 .إسناده صحيح:  قال عبد اهللا الدميجي٤/٢٠٦٣الوطن 



 ٣١٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 الرحمن قال عبد  :  فقام اثنا عشر فقالوا اً بدري  :اهللا  أنّـا سـمعنا رسـولَ      نشهد m 
  يقول في غدير خم  :"ن كنتُ م  ـ اللهـم والِ ,  مواله  مواله فعلي ن وااله  م

  .)١("اهن عاد موعاِد
 ةٌ أو سـتّ فقـام خمـسةٌ  ,  الناس علينشد:  قالعن سعيد بن وهبٍ   ]٤٥٧[

  من أصحاب النبي m  رسول اهللا  فشهدوا أن m قـال  :" مـواله   كنـتُ مـن 
فعلي٢(" مواله(.  

فـصعد  : قال,  يقولون فيه   أناساً  أن اً علي بلغَ:  قال عن زيد بن يثيعٍ    ]٤٥٨[
أَ:  فقال المنبرنشُ وال أَ  الً رج  اهللاَ نشددـ   ا مِ  إلّ هٍدن أصحاب محم m    ن  سـمع ِمـ
النبي m ًا قام  إلّ  شيئا , ـ , ةٌا يليه سـتّ   فقام ممومم    ا يلـي سـعيد  ةٌ سـتّ   وهـبٍ   بـن ,
اللهـم  ,  مـواله   مواله فعلي  من كنتُ ":  قال m رسول اهللا    نشهد أن : فقالوا
   .)٣("ن عاداه من وااله وعاِد مواِل

                                                           

دار المنهـاج   , ونحوه في مجمـع الزوائـد     . رجاله ثقات :  قال الشوكاني  ٢٠٩در السحابة ص   )١(
 .أبو يعلى ورجاله وثقوارواه :  قال الهيثمي١٨/٢١٣

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )٢(
 Eوخصائص أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب         . حديث صحيح :  قال ٤/٤٣القاهرة  
دار , ومـسند أحمـد   . صـحيح :  قال أحمد البلوشـي    ١٠١مكتبة المعال الكويت ص   , للنسائي

واألحاديـث المختـارة    . إسـناده صـحيح   :  قال حمزة أحمد الزين    ١٦/٥٢٥ة  الحديث القاهر 
 قال عبد الملك بـن عبـد اهللا بـن      ٢/١٠٥بيروت  , دار خضر , لضياء الدين الحنبلي المقدسي   

 .إسناده صحيح: دهيش
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٤دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(
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 يقـول   E  بن أبي طالـبٍ     علي سمعتُ:  قال عن زيد بن يثيعٍ    ]٤٥٩[
  ـ سـمع  ٍد محمـ ا أصـحاب  إلّ ـ وال يشهد  رجالً ِهللانشدي أَإنّ: على منبر الكوفة

اللهـم  ,  مـواله  فعلي مواله من كنتُ ":  يقول  يوم غدير خمm    اهللا   رسولَ
ا فـشهدو ,  من جانب المنبر اآلخـر ةٌفقام ستّ, "ن عاداه م ن وااله وعادِ   م واِل

  . يقول ذلكm اهللا هم سمعوا رسولَأنّ
ث حـد  ي عـازبٍ  بـن اَءهل سمعتَ البر : فقلتُ ألبي إسحاق  : قال شريك 

  .)١(نعم: ؟ قالmبهذا عن رسول اهللا 
: ه فـي الرحبـة   وجهـ م اُهللا كـر قال علـي :  قالعن سعد بن وهبٍ  ]٤٦٠[

ه  اهللا ورسـولَ   نإ":  يقـول   يـوم غـدير خـمm       اهللا    رسولَ ن سمع  باهللا م  نشدأَ
المؤمنين ولي  ,ن كنتُ وم ولي ه  فهذا ولي ـ  اللهم والِ , ه ن وااله وعـادِ    م 

ن عاداه وانصُم؟"ن نصرهر م  
  .ةٌقام إلى جنبي ستّ: فقال سعيد: قال

  .ةٌقام عندي ستّ: قال زيد بن يثيغ
    ِحأَ": وقال عمرو ذو مـرب ن أَ  محبضْبِغوأَ, ه ـ ن أَ  م سـاق  و, "هضَبغَ

  .)٢(الحديث
ن مـ :  فـي الرحبـة   وهـو ينـشد  اًه سمع عليـ  أنّ بن سعدٍ  عن عميرةَ  ]٤٦١[

                                                           

 قـال أبـو إسـحاق    ٧٧دار الكتب العلمية بيروت ص   , م علي للنسائي  تهذيب خصائص اإلما   )١(
 .إسناده حسن: الحويني

 قـال أبـو إسـحاق    ٨٥دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(
 .إسناده صحيح: الحويني
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  عـشر   فقام بضعةَ  ؟" مواله  مواله فعلي  من كنتُ : " يقول m اهللا   سمع رسولَ 
  .)١(فشهدوا
ن  بـاهللا مـ  نـشد أَ:  فـي الرحبـة  قال علـي :  قالعن سعيد بن وهبٍ   ]٤٦٢[

ــإن":  يقــول يــوم غــدير خــمm اهللا ســمع رســولَ اهللا ولي ــي ــا ول  ي وأن
ـ  اللهم والِ , ه فهذا ولي  ه ولي ومن كنتُ , المؤمنين ـ  ن وااله وعـادِ    م ن  م

  .)٢("هرصَن نَر موانصُ, عاداه
] ٤٦٣[  ـ  سمعتُ:  أبي عمر قال   عن زاذاناً علي        فـي الرحبـة وهـو ينـشد  

الناس :اهللا   ن شهد رسولَ  م m   ُيوم غدير خ فقـام ثالثـةَ   , قـال  وهو يقول ما     م 
اهللا   هم سمعوا رسولَ   فشهدوا أنّ   رجالً عشر m   مواله  من كنتُ ":  وهو يقـول 

اللهم واِل,  موالهفعلين وااله وعاِد م٣("ن عاداه م(.  
 نـشد أَ:  قال في الرحبة ثم الناسجمع علي : عن أبي الطفيل قال    ]٤٦٤[

ا  مـا سـمع لمـ      م غـدير خـم     يقول يو  m اهللا    سمع رسولَ   امرٍئ مسلمٍ  باهللا كلَّ 
 فشهدوا حـين قـال       كثير فقام أناس : قال أبو نعيم  , فقام ثالثون من الناس   , قام

  "ي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟أتعلمون أنّ": للناس
                                                           

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )١(
 .إسناده حسن بمتابعاته: ل أحمد البلوشي قا١٠٠ص

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
 ".وانصر من نصره: "حديث صحيح دون زيادة:  قال أحمد البلوشي١١٧ص

 قـال وصـي    ٢/٥٨٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .إسناده صحيح:  بن محمد عباساهللا
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 اللهم والِ ,  مواله فهذا مواله   من كنتُ ": قال. نعم يا رسول اهللا   : قالوا
وعاِد, ن واالهم١("ن عاداه م(.  

 سمع   رجالً  اهللاَ نشدتُ:  يقول اً علي سمعتُ:  قال د بن يثَيعٍ  عن زي  ]٤٦٥[
  " أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟لستُأَ":  قالm اهللا رسولَ

  .بلى يا رسول اهللا: قالوا
 اللهـم والِ  ,  مواله  مواله فعلي  من كنتُ ":  فقال فأخذ بيد علي  : قال

ر وانصُ, بغضهن ي مض  بِغه وأَ بح من أَ  حبوأَ,  من عاداه  من وااله وعادِ  
  .)٢("هن خذلَل مصره واخذُمن نَ

 سـمع   رجـالً  اَهللانـشد أَ:  النـاس نشد علـي : عن زيد بن أرقم قال  ]٤٦٦[
النبي m  من كنتُ ":  يقـول  من وااله وعادِ   اللهم والِ  , مواله  مواله فعلي  

ن عاداهم."  
فشهدوا بذلكاًفقام اثنا عشر بدري  ,وكنتُ فيمب بصريفذه, ن كتم.  

  .)٣(متَن كَ دعا على موكان علي:  عندهوفي روايٍة
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٨٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
مكتبــة المعــارف , وسلـسلة األحاديــث الـصحيحة  . إســناده صــحيح: اهللا بـن محمــد عبـاس  

 .إسناده صحيح على شرط البخاري:  قال األلباني٤/٣٣١الرياض 
رواه البزار ورجاله رجال الـصحيح غيـر     :  قال الهيثمي  ١٨/٢١٢ دار المنهاج    ,مجمع الزوائد  )٢(

 . وأبغضتْه وخذلتْه×وعائشة عادت عليا : قلتُ. فطر بن خليفة وهو ثقة
رواه الطبراني في الكبير واألوسط خاليا      :  قال الهيثمي  ١٨/٢١٧دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

 .ورجال األوسط ثقات, من ذهاب البصر والكتمان ودعاء علي
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 Eــ     بن أبي طالبٍ    علي سمعتُ:  قال عن زياد بن أبي زيادٍ     ]٤٦٧[
 ـ ينشد أَ:  فقال  الناس اهللا    سـمع رسـولَ     مـسلماً   رجـالً   اهللاَ نـشد m     يقـول يـوم 

ا قامغدير خمما قال لم .  
  .)١( فشهدوااً اثنا عشر بدريمفقا

 ×  علـي  أَنـشد :  قـال   وعن زيـد بـن يثيـعٍ       عن سعيد بن وهبٍ    ]٤٦٨[
في الرحبةالناس  :اهللا ن سمع رسولَم mا قام يقول يوم غدير خملم .  

هم سمعوا  فشهدوا أنّ ,  سبعةٌ ومن ِقبل زيدٍ  , ةٌ ستّ فقام من ِقبل سعيدٍ   : قال
  ."ؤمنين؟ أنا أولى بالمأليس":  لعلي يقول يوم غدير خمm اهللا رسولَ

 مـن  اللهم والِ ,  مواله  مواله فعلي  اللهم من كنتُ  ": قال. بلى: قالوا
  .)٢("ن عاداه موااله وعاِد

  في الرحبـة وأنـا شـاهد        جمع الناس  اً علي  أن عن عمير بن سعيدٍ    ]٤٦٩[
  " مواله مواله فعليمن كنتُ":يقولm اهللا سمع رسولَ رجالً اَهللانشدأَ:فقال

  .)٣( يقول ذلكm هم سمعوا النبي فشهدوا أنّ رجالًعشر فقام ثمانيةَ
                                                           

ومــسند . رواه أحمـد ورجالــه ثقـات  :  قـال الهيثمــي ١٨/٢١٩دار المنهــاج , مجمـع الزوائـد   )١(
ــاهرة , أحمــد ــال أحمــد شــاكر ١/٤٦٠دار الحــديث الق ــث . إســناده صــحيح:  ق واألحادي

 قال عبد الملك بن عبـد       ٢/٨٠بيروت  , دار خضر , المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي    
 .إسناده ال بأس به: يشاهللا بن ده

 . إسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٢٢١دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
رواه الطبرانـي فـي األوسـط وإسـناده         :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٢٥دار المنهـاج    ,  مجمع الزوائد  )٣(

 .حسن
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 في   الناس  علي شدنَ:  قاال زيد بن يثيعٍ   وعن   سعيد بن وهبٍ  عن   ]٤٧٠[
فقـام مـن    : قـال . ا قـام   إلّـ   يقول يوم غدير خمm     اهللا   ن سمع رسولَ  م: الرحبة

قـول   يmاهللا  هم سمعوا رسولَ  فشهدوا أنّ , ةٌ ستّ زيٍدبل  ن قِ وِم, ةٌ ستّ بل سعيدٍ ِق
لعلي   يوم غدير خم  :"اللهـم  ": قـال , بلى:  قالوا " أولى بالمؤمنين؟   اهللاُ أليس

  .)١(" من عاداه من وااله وعاِداللهم واِل,  مواله مواله فعليمن كنتُ
ـ ن نصره واخـذُ ر موانصُ": وزاد فيه, وعن سعيد وزيد   ]٤٧١[ ن ل م

  .)٢("لهذَخَ
 فـي الرحبـة     اً عليـ  شـهدتُ : لـى قـال   عن عبد الرحمن بن أبي لي      ]٤٧٢[

نشُيد نشُأَ:  الناساهللاَ د  اهللا  ن سمع رسـولَ    م m    ـ ":  يقـول يـوم غـدير خـم ن م
فقـام اثنـا عـشر      : قال عبـد الـرحمن    ,  لما قام فشهد   " مواله  مواله فعلي  كنتُ
اهللا   ا سـمعنا رسـولَ    نشهد أنّ : فقالوا, ي أنظر إلى أحدهم   كأنّ, اًبدري m   يقـول 

 "هاتهم؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أم      ألستُ": ير خم يوم غد 
 اللهـم والِ  ,  مـواله   مواله فعلي  ن كنتُ فم": قـال , بلى يا رسول اهللا   : فقلنا

  .)٣(" من عاداهمن وااله وعاِد
 قـال    في الرحبة ثم   الناسE جمع علي : عن أبي الطفيل قال    ]٤٧٣[

                                                           

واألحاديـث  . إسـناده صـحيح  :  قـال أحمـد شـاكر   ٢/١٨دار الحديث القاهرة  , مسند أحمد  )١(
 قـال عبـد الملـك بـن         ٢/١٠٥بيـروت   , دار خضر , ة لضياء الدين الحنبلي المقدسي    المختار

 .إسناده حسن: عبد اهللا بن دهيش
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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 مـا    يقول يوم غدير خـمm      اهللا   سمع رسولَ   مسلمٍ  امرىءٍ  كلَّ  اهللاَ نشدأَ: لهم
 وقال أبو نعيم  , فقام ثالثون من الناس   , ا قام سمع لم : فقام ناس  فـشهدوا   كثيـر 

" نفسهم؟ي أولى بالمؤمنين من أ    أتعلمون أنّ ": حين أخذ بيده فقال للنـاس     
مـن   اللهم واِل,  مواله فهذا مواله من كنتُ ": قـال , نعم يا رسول اهللا   : قالوا

 بـن    زيد فلقيتُ,  في نفسي شيئاً    وكأن فخرجتُ: قال. " من عاداه  وعاِدوااله  
قـد  , فمـا تنكـر   : قـال , يقول كذا وكذا  E اً علي ي سمعتُ إنّ: أرقم فقلت له  
  .)١( يقول ذلك لهm اهللا سمعتُ رسولَ

  اهللاَ نـشد أَ:  علـي النـاس فقـال      استـشهد : عن زيد بـن أرقـم قـال        ]٤٧٤[
اللهـم  ,  مـواله   مواله فعلـي   اللهم من كنتُ  ": ل يقو m  سمع النبي  رجالً
  .)٢( فشهدوا رجالً عشرةَفقام ستّ: قال, " من عاداه من وااله وعاِدواِل

:  ـ  E ـ  قـال علـي  :  قـال عن األعمش عن سـعيد بـن وهـبٍ    ]٤٧٥[
  اَهللا م أَنشُد  ن سمع النبي m       ـ  اُهللا":  يقول يـوم غـدير خـم ولي     ي وأنـا ولـي 
 مـن   وعاِد,  من وااله  اللهم والِ ,  مواله  مواله فعلي  كنتُمن  , المؤمنين

  ."ن نصرهر موانصُ, عاداه
قـام مـن    : فقال زيد ين يثيـع    : قال. ةٌفقام إلى جنبي ستّ   : فقال سعيد : قال

                                                           

. إسـناده صــحيح :  قـال حمـزة أحمـد الـزين    ١٤/٤٣٦يث القـاهرة  دار الحـد , مـسند أحمـد   )١(
 قـال عبـد   ٢/١٧٣بيـروت  , دار خضر, واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي 

 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٥٣٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
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  .)١(ةٌعندي ستّ
 دخلــتُ علــى :عــن ســماك بــن عبيــد بــن الوليــد العبــسي قــال  ]٤٧٦[

  اهللاَ نـشد  أَ :هد عليـاً فـي الرحبـة قـال        فحدثني أنّه ش  , عبدالرحمن بن أبي ليلى   
ن قـد  ا مـ وال يقوم إلّ, ا قام إلّ يوم غدير خمه وشهدm اهللا  سمع رسولَ  رجالً

:  حيـث أخـذ بيـده يقـول         وسـمعناه  قد رأيناه :  فقالوا فقام اثنا عشر رجالً   . رآه
 مـن   لْواخـذُ , ر من نصره  وانصُ,  من عاداه   من وااله وعادِ   اللهم والِ "

  .)٣(م دعوتُهفأصابته, فدعا عليهم,  لم يقومواا ثالثةً إلّ)٢( فقام."خذله
 بالرحبـة   E اً علي سمعتُ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال       ]٤٧٧[

يالناس نشد  :م  ن سمع النبي m من كنتُ ":  يقول  اللهم ,  مواله  مواله فعلي
هـم سـمعوا    ا أنّ  فـشهدو  اً فقام اثنا عـشر بـدري      " من عاداه   من وااله وعادِ   واِل

  .)٤( يقول ذلكm اهللا سولَر

                                                           

 قـال عبـد     ٢/١٠٦بيـروت   , دار خـضر  , لمختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي    األحاديث ا  )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 .فقاموا: والصواب )٢(
 .٢/٢٧٤بيروت , دار خضر, األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي )٣(
مكتبة القرآن القـاهرة  , جزريمناقب األسد الغالب علي بن أبي طالب لشمس الدين ابن ال         )٤(

, هذا حديث حسن صحيح من وجوه كثيرة تواتر عن أمير المـؤمنين           :  قال المصنِّف  ١٢ص
وال عبـرة بمـن حـاول       , رواه الجم الغفير عن الجـم الغفيـر       , mوهو يتواتر أيضاً عن النبي      

صـحيح  الحـديث  : وقال المحقق طارق الطنطـاوي , تضعيفه ممن ال اطّالع له في هذا العلم       
 .ومتواتر كما قال المصنف



 ٣٢٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

:  في الرحبة فقـال     الناسE  جمع علي : عن أبي الطفيل قال    ]٤٧٨[
فقـام  ,  مـا سـمع     يقول يوم غدير خمm     اهللا    رسولَ  سمع  امرئٍ نشُد باهللا كلَّ  أَ

من النـاس  أناس  , رسـول اهللا  فـشهدوا أن m    م ألـستُ ":  قـال يـوم غـدير خـم
ـ  تعلمون أنّ     بيـد  أخـذ ثـم ,  وهـو قـائم  "المؤمنين مـن أنفـسهم؟  ي أولى ب

علي E  من كنتُ ":  فقـال  مـن وااله    اللهـم والِ  ,  مـواله   مواله فعلي 
   .)١(" من عاداهوعاِد

  

                                                           

تـأليف خالـد محمـود      , دار بلنـسية  , تحفة األخيار بترتيب شـرح مـشكل اآلثـار للطحـاوي           )١(
 .حديث صحيح بطرقه وشواهده:  قال المصنف٩/١٧٨الرباط 
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  حديث الطري

هـا   قـد أفردتُ   ,اً جـد   كثيـرةٌ  ا حـديث الطيـر فلـه طـرق        وأمـ : قال الذهبي 
  .)١( له أصلٌ يوجب أن يكون الحديثُهاومجموع, فبمصنَّ

نعتُ لـه    وصَـ  )٢( طـوايرm  أُهـدي لرسـول اهللا      :  سفينة قـال   عن ]٤٧٩ [
ن الـذي  ِمـ : فقلـتُ , "من أين لـك هـذا؟  ": ا أصبح أتيتُه به فقال    فلم, بعضَها

 "لكلِّ يوٍم رزقُه,  لغٍد طعاماً  ألم أقل لك ال تدخرن    ": قـال , أُتيتَ به أمسِ  
خلقك إليك يأ     دِخلْاللهم أَ ":  قـال  ثم أحب كـلْ معـي مـن هـذا       علي

  .)٤(")٣(اللهم ولي": فقال, E  فدخل علي"الطير
, )٥(اً مـشوي م فرخـاً د فقُـ  ,m  النبـي   أخـدم  كنـتُ :  قال عن أنسٍ  ]٤٨٠[

 الخلق إليك وإلي يأكـلْ معـي        اللهم ائتني بأحبm :"  فقال رسول اهللا    
  .علي: ن هذا؟ قالم: فقال أنس,  الباب فدقفجاء علي. "رخمن هذا الفَ
  .فانصرف.  على حاجةm النبي: فقلتُ

                                                           

 .٣/١٦٤دار الكتب العلمية بيروت , تذكرة الحفّاظ )١(
 .جمع طائر, طوائر: أي )٢(
 ".اللهم وإلي: "ائدوفي رواية مجمع الزو )٣(
أخرجـه الطبرانـي ورجالـه ورجـال      :  قـال الهيثمـي    ٣/١٩٣مؤسسة الرسـالة    , كشف األستار  )٤(

:  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٨٧دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة      
  .رواه الطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة

 .ألنه نائب فاعل, فرخٌ مشوي: حوالصحي )٥(
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ثم اهللا   ى رسولُ  تنح m وأكل  ,قال رسول اهللا ثم m :"   اللهـم ائتنـي
يأكلْ معي من هذا الفرخ        بأحب الخلق إليك وإلي " .   فجـاء علـي  فـدق  
شديداً اً دقّ الباب  , فسمع النبي m يا أنس ":  فقال ,علـي :  قلـت  "ن هـذا؟  م .
 أن   ثالثـاً  لقـد سـألتُ اهللاَ    ": mفقـال رسـول اهللا      , فـدخلَ , "دِخلهأَ": قـال 

يأتيني بأحبيأكلُ معي من هذا الفرخ الخلق إليه وإلي ."  
  .ني أنس ذلك يردكلُّ, لقد جئتُ ثالثاً, وأنا يا رسول اهللا: فقال علي

  ".؟ ما حملك على ما صنعتَ,يا أنس": mفقال رسول اهللا 
  .)١(ن قومي ِمعوةُ رجالًدرك الدأحببتُ أن تُ: قال

 مد فقُـ  ,m اهللا    أخـدم رسـولَ    كنـتُ :  قـال  عن أنـس بـن مالـكٍ       ]٤٨١[
 خلقك إليك يأكـل     اللهم ائتني بأحب  ":  فقال  مشوي  فرخٌ mلرسول اهللا   

فجـاء  ,  مـن األنـصار    اللهـم اجعلـه رجـالً     : فقلـتُ : قـال " معي من هذا الطير   
عليE ُفقلت  :رسول اهللا    إن m على حاجة  , جـاء فقلـت  ثـم  :رسـول  إن 
 فقـال   , فـدخلَ  ."ِافـتح ": m اهللا    جـاء فقـال رسـولُ      ثـم ,  على حاجـة   mاهللا  

نـي   يرداٍت كـر  هذه آخر ثالِثإن:  فقال" علي؟ما حبسكm :" رسول اهللا   
أنس فقال, ك على حاجة  م أنّ  يزع :" يـا  : فقلتُ" ؟ على ما صنعتَ   ما حملك

  .)٢(ن قومي ِمأن يكون رجالً حببتُ فأَك دعاَءرسول اهللا سمعتُ
                                                           

 .وفي بعضهم ضعف, رواه أبو يعلى ورجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٢٠در السحابة ص )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه عـن أنـس جماعـة مـن أصـحابه زيـادةً            
 ثالثين نفساً ثم صحت الرواية عن علي وأبـي سـعيد الخـدري وسـفينة وفـي حـديث                على

�  
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  طـائراً m  أيمـن إلـى النبـي    أمتْهـد أَ:  قالعن أنس بن مالكٍ    ]٤٨٢[
نبين رغيفي ,فجاء النبي mه بالطائرتْفجاَء" ؟م شيٌءهل عندكُ":  فقال .  

  .)١(ذن له فأَ  جاء علي ثم,ه فرد جاء عمر ثم,ه فردفجاء أبو بكٍر
 اللهم ائتنـي بأحـب    ":  فقال  أُتي بطيرٍ  m لنبي ا  أن عن سفينةَ  ]٤٨٣[

فقـال  , E  فجـاء علـي    ."خلقك إليك يأكـل معـي مـن هـذا الطيـر           
النبيm :"٢("اللهم وإلي(.  

]٤٨٤[    أُهدي إلى رسـول اهللا  :  قال ب عن أنسٍ  عن سعيد بن المسيm 
طير أَ   ":  فقـال   مشوي اللهم أَدِخل عليحب     يأكـل    أهـل األرض إليـك 
  فحجبـه   جـاء الثانيـةَ    ثـم , هبتُـ  فحج  بن أبي طالبٍ   فجاء علي :  قال أنس  ".يمع

,  مـن قومـه   لرجـلٍ  أن تكـون الـدعوةُ   رجاَء أنس فحجبه جاء الثالثةَ ثم, أنس
  معـه  كلَفأَ" هحبوأنا أُ ":  قال m ا رآه النبي  فلم,  له ذن فأَ  جاء الرابعةَ  ثم: قال
٣(منه(.  

  
                                                                                                                              

�  

 .ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ
رواه أبـو يعلـى  ورجالـه ثقـات وفـي            :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٨٣دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  )١(

 .بعضهم ضعف
قـال فـي   :  المجيد الـسلفي  قال حمدي عبد   ٧/٩٦مكتبة ابن تيمية    , المعجم الكبير للطبراني   )٢(

رواه البزار والطبراني باختـصار ورجـال الطبرانـي رجـال الـصحيح غيـر فطـر بـن                   : المجمع
 .خليفة وهو ثقة

 .حديث حسن غريب:  قال ابن شاهين٤٢/٢٤٨دار الفكر , تاريخ مدينة دمشق )٣(
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  ssssسول اهللا أحب اخللق إىل ر

, m  علـى النبـي    اسـتأذن أبـو بكـرٍ     : لنعمان بن بـشير قـال      عن ا  ]٤٨٥ [
ن أبـي ـ    إليـك ِمـ   أحـب اً عليـ لقد علمتُ أن:  وهي تقول عائشةَفسمع صوتَ

يـا بنـتَ   : هوى إليهـا فقـال  فـأَ ,  فـدخل فاستأذن أبو بكـرٍ :  ـ قال تين أو ثالثاًمر
mل اهللا ك على رسوِك ترفعين صوتَسمع أال أَ,فالنة

 )١(.  
 ,m  علـى النبـي    ِاسـتأذن أبـو بكـرٍ     : عن النعمان بـن بـشير قـال        ]٤٨٦[

, ي منّـ  إليـك  أحـب اً عليـ لقد علمتُ أن:  وهي تقول عائشة عالياً فسمع صوتَ 
 على رسول   ِك صوتَ  ترفعين أراِك,  فالنة يا بنتَ : وقال لها , هاهوى لها ليلطم  فأَ

mاهللا 
 )٢(.  
من ـ  يسألها   مع أبي على عائشةَدخلتُ: قالعن جميع بن عمر  ]٤٨٧[

حـداً   أَعلـم  مـا أَ ني عـن رجـلٍ  تـسألُ : فقالت, E  عن علي ـ وراء الحجاب
  .)٣( إليه من امرأتهحب وال أَ, منهmحب إلى رسول اهللا كان أَ

                                                           

.  الـصحيح  رواه البزار ورجالـه رجـال     :  قال الهيثمي  ٣/١٩٤مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )١(
  .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/١٦٩دار الحديث القاهرة , ومسند أحمد

 قـال أبـو إسـحاق    ٩٢دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(
 .إسناده صحيح: الحويني

اق  قـال أبـو إسـح   ٩٤دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(
 .إسناده صحيح: الحويني
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 النـاس كـان     أي:  إلى أبي فـسأله    جاء رجلٌ :  قال عن أبي بريدةَ   ]٤٨٨[
إلـــى رســـول اهللا أحـــب m ــ: قـــال؟ ــال وِمـــ, ن النـــساء فاطمـــةُِمـ ن الرجـ

عليE)١(.  
, m  علـى النبـي    اسـتأذن أبـو بكـرٍ     : عن النعمان بـن بـشير قـال        ]٤٨٩[

  إليـك  أحـب اً عليـ  أنواهللا لقـد علمـتُ   :  وهي تقول   عالياً  عائشةَ فسمع صوتَ 
 تـرفعين    أراكِ !يـا ابنـة فالنـة     : وقـال , هـا  ليلطم هوى إليها أبـو بكـرِ     فأَ. ن أبي ِم

 وخــرج أبــو بكــٍر, m اهللا  فأمــسكه رســولُ!!؟m علــى رســول اهللا ِكوتَصــ
٢(باًغضَم(  .    

  
                    

  
  
  
  
  
  

                                                           

 قـال أبـو إسـحاق    ٩٤دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
 .إسناده صحيح: الحويني

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد البلوشي١٢٦ص
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  خاصف النعل

,  بالرحبـة   بن أبـي طالـبٍ     ثنا علي حد:  بن ِحراش قال    ربعي عن ]٤٩٠[
فـيهم سـهيل بـن      ,  من المشركين   خرج إلينا ناس   , الحديبية ا كان يوم  لم: قال

 من   ناس  إليك يا رسول اهللا خرج   : فقالوا,  من رؤساء المشركين   وأناسعمرو  
 مـن   مـا خرجـوا فـراراً     وإنّ,  فـي الـدين    ائنا وليس لهم فقه   أبنائنا وإخواننا وأرقّ  

  أموالنا وضَياعنا فاردم إلينا ده ,       فقِّ فـي الـدين سـنُ   فإن لم يكـن لهـم فقـههمه ,
  فقال النبـي m :"   يا معشر قـريش,  لتنـته ن   ـ     اهللاُ  أو ليبعـثن ن  علـيكم م

يضرب قـد امـتحن اهللاُ    , كم بالسيف على الـدين     رقاب  هم علـى    قلـوب
من هـو يـا رسـول اهللا؟        : ن هو يا رسول اهللا؟ فقال له أبو بكر        م:  قالوا "اإليمان

وكـان أعطـى    , " النعـل  هو خاصف ": من هو يا رسول اهللا؟ قـال      : وقال عمر 
قال. ها يخصفُ ه نعلَ اًعلي :ثم   فقال التفت إلينا علي  :رسول اهللا    إن m من ":  قال
  .)١("ه من النارأ مقعدداً فليتبو متعم عليبكَذ

 إن":  يقـول m اهللا  رسـولَ سمعتُ:  قال الخدريعن أبي سعيدٍ  ]٤٩١[
 قـال أبـو    , " على تنزيلـه    على تأويل القرآن كما قاتلتُ     ن يقاتلُ منكم م

                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , لمعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  مكتبة ا, سنن الترمذي )١(
وصحاح األحاديث فيما   . هذا حديث حسن صحيح غريب    : قال الترمذي ] ٣٧١٥ [٨٤٢ص

ــضياء المقدســي   ــه أهــل الحــديث لل ــق علي ــروت  , اتّف ــة بي ــب العلمي ــال ٧/٢٠٨دار الكت  ق
 .حسن: المصنف
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, "ال": أنا هو يا رسول اهللا؟ قـال : قال عمر, "ال": أنا هو يا رسول اهللا؟ قال : بكر
خاصف قال, " النعلولكن :١(هه يخصفُ نعلَاًوكان أعطى علي(.  

, m اهللا  ننتظـر رسـولَ  ا جلوسـاً كنّ:  قال الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٤٩٢[
ف فتخلَّـ ,  نعلُـه  فانقطعتْ, منا بعده فقُ: قال, فخرج علينا من بعض بيوت نسائه     

منـا معـه     قام ينتظـره وقُ    ثم,  ومضينا معه  m اهللا   ومضى رسولُ , اهعلي يخصفُ 
  ". على تنزيله على تأويل القرآن كما قاتلتُن يقاتلُ منكم مإن: "فقال

 فقـال   "ال": أنا؟ فقال : فقال أبو بكر  ,  وعمر  وفينا أبو بكرٍ   ,فاستشرفنا لها 
فلـم  : قـال , رهبـشِّ فجئنـا نُ : قـال . "ه خاصف النعـل ولكنّ, ال": أنا؟ فقال : عمر

mما قد سمعه من رسول اهللا  فكأنّ,يرفع به رأساً
 )٢(.  

                                                           

 ١٥/٣٨٥مؤسـسة الرسـالة   ,  بلبان الفارسياإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن        )١(
ونحـوه فـي سلـسلة األحاديـث        . إسـناده صـحيح علـى شـرط مـسلم         : قال شعيب األرنؤوط  

دار , مـوارد الظمـآن  و]. ٢٤٨٧ [٦٣٢مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص     , الصحيحة لأللبـاني 
ن ونحوه في مـصنف ابـ  . إسناده صحيح:  قال حسين سليم أسد٧/١٤٥الثقافة العربية دمشق   

ومـسند أبـي يعلـى    . صـحيح :  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦١دار كنوز إشبيليا    , أبي شيبة 
دار , ومجمع الزوائـد . إسناده صحيح:  قال حسين سليم أسد٢/٣٤١دار المأمون  , الموصلي

 .رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي٥/٤٢٤الكتب العلمية بيروت 
. رجاله رجال الصحيح غير فطـر بـن خليفـة وهـو ثقـة     : الشوكاني  قال  ٢٢٦در السحابة ص   )٢(

رواه أحمـد ورجالـه رجـال الـصحيح         :  قال الهيثمـي   ١٨/٣١٢دار المنهاج   , ومجمع الزوائد 
:  قال شعيب األرنـؤوط ١٨/٢٩٥مؤسسة الرسالة , ومسند أحمد. غير فطر بن خليفة وهو ثقة 

 قـال   ٥/٦٣٩ة المعـارف    مكتبـ , ونحـوه فـي سلـسلة األحاديـث الـصحيحة         . حديث صحيح 
 .حديث صحيح ال ريب فيه: األلباني
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يـا معـشر   ":  قـال a  عـن النبـي  ,×  عـن علـي    ,عن ربعـي   ]٤٩٣[
ـ  م قـد امـتحن اهللاُ      منكُ جالً عليكم ر   اهللاُ ليبعثن, قريش ه لإليمـان   قلب ,

أنـا هـو يـا رسـول اهللا؟     : فقال أبـو بكـر  , "كمم ـ أو ـ يضرب رقاب  فيضربكُ
. "ه خاصف النعل  ولكنّ, ال": أنا هو يا  رسول اهللا؟ قال      : فقال عمر , "ال": لقا

١(هاه يخصفُ نعلَاًوكان أعطى علي(.  
, m رسولَ اهللا    )٢( ننظر ا جلوساً كنّ:  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٤٩٤[

    نعله فخرج إلينا قد انقطع شسع  ,   فرمى به إلى علي E ,فقال :"مـنكم   إن 
رالًج قاتلُ ي قال أبو  , " على تنزيله   على تأويل القرآن كما قاتلتُ     الناس

  .)٣(" النعل خاصف,ولكن, ال": أنا؟ قال: قال عمر, "ال": أنا؟ قال: بكر
]٤٩٥[   قال رسـول اهللا     :  قال عن أبي ذرm :"َلينتأو   بنـو وليعـةَ    هين 

بي  ويـس  فيقتل المقاتلـةَ  , مري فيهم أَ   ينفذُ , كنفسي  إليهم رجالً  بعثنَأل
الذرةَي."  

: ن يعني؟ فقلـتُ   م: ن خلفي  مِ )٤( في حجزتي  ا وكف عمر  فما راعني إلّ  
 ما إي   قال. كاك يعني وال صاحب :ن يعني؟ قلتُ  فم :قال.  النعل خاصف : وعلي

                                                           

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٠دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 .ننتظر: والصواب )٢(
 قال أبو إسـحاق  ١١٩دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

,  للنـسائي  Eمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب           وخصائص أ . إسناده صحيح : الحويني
 .إسناده حسن:  قال أحمد البلوشي١٦٦مكتبة المعال ص

 .موضع شد اإلزار: الحجزة )٤(
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١( نعالًيخصف(.  
 فخـرج  , فـي المـسجد   ا جلوسـاً  كنّ:  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٤٩٦[

 ,m رسـول اهللا    وانقطعـت شـسع   , في بيت فاطمة   وعليm , اهللا   علينا رسولُ 
 يصلحها اًفأعطاها علي  ,جاء فقام علينا فقـال ثم  :"إنعلى  )٢(ن يقاتله منكم م

أنا هو يـا رسـول اهللا؟   : قال أبو بكر, " على تنزيلهتأويل القرآن كما قاتلتُ   
  ." النعله صاحبولكنّ, ال": أنا هو يا رسول اهللا؟ قال:  قال عمر"ال": قال

  فأتاه رجـلٌ , ـ بالرحبة اًه شهد ـ يعني علي فحدثني أبي أنّ: قال إسماعيل
؟ وقـد بلغـك   : يا أمير المؤمنين هل كان من حديث النعـل شـيٌء؟ قـال            : فقال
m اهللا  رسولُخفي إليا كان يه ممك تعلم أنّاللهم إنّ: قال, نعم: قال

 )٣(.   
 فانقطعـت  ,mسـول اهللا  ا مـع ر كنّ: قالأبي سعيٍد الخدري    عن   ]٤٩٧[

 على  ن يقاتلُ  منكم م  إن":  قال  ثم  فمشى قليالً  ,ها يخصفُ ف علي  فتخلَّ ,هنعلُ
  وفيهم أبو بكـرٍ  لها القوم فاستشرف" على تنزيلهتأويل القرآن كما قاتلتُ 

وعمر G ,  ال": أنا هو؟ قـال  : قال أبو بكر" ,  ال": أنـا هـو؟ قـال   : قـال عمـر ,
ه ه كأنّـ  فلم يرفع بـه رأسـ  ,رناه فبشّ فأتيناه. اًيعني علي , " النعل  خاصف ,ولكن

                                                           

 ٨٩مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
 .صحيح: قال أحمد البلوشي

 .يقاتل: والصواب )٢(
 قـال وصـي    ٢/٦٣٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , حمد بن حنبل  فضائل الصحابة أل   )٣(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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mقد سمعه من رسول اهللا 
 )١(.  

 عليـه الـصالة والـسالم قـال          النبـي   أن  الخـدري  عن أبي سـعيدٍ    ]٤٩٨[
٢(" على تنزيله على تأويل القرآن كما قاتلتُك تقاتلُإنّ": لعلي(.  

ن  منكم م  إنm :" قال رسول اهللا  :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٤٩٩[
فقـام أبـو بكـرٍ     : قـال , " على تنزيلـه   قاتل على تأويله كما قاتلتُ    ي  وعمـر  

  .)٣(ه يخصف نعلَوعلي, " النعلاصفه خولكنّ, ال": فقال
  أبـا سـعيدٍ    سمعتُ: عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال        ]٥٠٠[

اهللا    ننتظر رسولَ  ا جلوساً كنّ:  يقول الخدري m,  نا من بعض بيوت     فخرج علي
فمـضى  , هاف عليهـا علـي يخـصفُ      ه فتخلَّـ   فانقطعت نعلُ  ,منا معه فقُ: قال, نسائه

ـ    إن": منا معه فقال  وقُ,  قام ينتظره  ثم,  ومضينا معه  m اهللا   رسولُ ن  مـنكم م
فاستـشرفنا وفينـا     " على تنزيله   على تأويل هذا القرآن كما قاتلتُ      قاتلُي 

: قـال , رهبـشِّ فجئنـا نُ  :  قـال  ," النعل ه خاصف كنّول, ال": فقال,  وعمر أبو بكرٍ 
  .)٤(ه قد سمعهوكأنّ

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
وانظر مختصر فضائل أمير المؤمنين علـي بـن   . ووافقه الذهبي , صحيح على شرط الشيخين   

 .صحيح:  قال٤٣الطبعة األولى ـ الفيحاء ـ ص, صطفى باحوأبي طالب لم
 .سنده صحيح:  قال١٣٩دار ابن حزم ص, تاريخ الخلفاء للسيوطي )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٠٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .حسنإسناده :  قال حمزة أحمد الزين١٠/٢٥٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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 أو ليبعـث اهللاُ   , نلتنته, يا معشر قريش  ": sقال رسول اهللا     ]٥٠١[
 عليكم م ن يضرب ـ  قـد امـتحن اهللاُ    , كم بالسيف على الدين    رقاب قلب ه 

هـم يرجـو    ن هو يا رسـول اهللا؟ وكلُّ      م: ٍف بتله فسأله الصحابةُ , "على اإليمان 
فقـال عليـه الـصالة    , mأن يفوز هو بهـذه الـشهادة العظيمـة مـن رسـول اهللا             

  .)٢(ها يخصفُ)١(اًكان قد أعطى عليو, " النعلهو خاصف": والسالم
 ,ةَ مكّـ  m اهللا   ا فـتح رسـولُ    لم: عن عبد الرحمن بن عوف قال      ]٥٠٢[

 قـام    ثـم  ,لـةً  لي  عـشرةَ   أو تـسع    ليلةً  عشرةَ فحصرها سبع , انصرف إلى الطائف  
 وإن, أوصـيكم بعترتـي خيـراً   ":  قـال ثـم ,  وأثنـى عليـه   فحمـد اهللاَ  , خطيباً

ـ   الصالةَ نوالذي نفسي بيده لتقيم   , موعدكم الحوضُ  ,  الزكـاة  نؤتُ ولتُ
 أخـذ بيـد      ثـم  "كم أعناقَ  يضرب ,ي أو كنفسي   منّ م رجالً  إليكُ ألبعثن)٣(و

علي E٤("هو هذا":  قال ثم(.  
يـا  :  فقـالوا  أناس من قريشٍ  mجاء النبي   :  قال E عليعن   ]٥٠٣[

ا جيرانُ د إنّ محم ك وحكلفاؤ ,أناساً وإن     ليس بهـم رغبـةٌ      من عبيدنا قد أتوك  
. م إلينـا ما فروا من ضياعنا وأموالنا فـاردده     إنّ, ة في المشقّ  في الدين وال رغبةٌ   

                                                           

 .أعطى علياً نعلَه يخصفها: والصواب )١(
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد             )٢(

 .حديث صحيح بمجموع طرقه:  قال١١٠دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي
 . .أو ألبعثن : وكأن الصواب )٣(
فيـه رجـل    :  قال ابن حجـر الهيتمـي      ١٩٤روت ص دار الكتب العلمية بي   , الصواعق المحرقة  )٤(

 . اختُلف في تضعيفه وبقية رجاله ثقات
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ر فتغيـ . كك وأحالفُـ  هـم لجيرانُـ   إنّ, صـدقوا :  قال "ما تقول؟ ": فقال ألبي بكر  
رسول اهللا  وجه m .ك هـم لجيرانُـ  إنّ, صـدقوا :  قـال "ما تقول؟":  قال لعمرثم

كوحلفاؤ ,فتغي رسول اهللا    ر وجه m  يا معشر قريش  ":  فقـال,  واهللا لي   بعـثن
 اُهللا عليكم ره باإليمان قد امتحن اُهللاالًجفيضربكم على الـدين أو  ,  قلب

أنـا يـا    : قال عمر . "ال": أنا يا رسول اهللا؟ قال    :  بكر فقال أبو . "يضرب بعضكم 
 ـ وكان أعطى عليـاً نعلَـه    "ولكنّه الذي يخصف النعلَ, ال": رسول اهللا؟ قال

  .)١(يخصفُها ـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

أخرجـه ابـن    :  قـال الـسيوطي    ١٣/٥١دار الكتـب العلميـة بيـروت        , جمع الجوامع للسيوطي   )١(
 .جرير الطبري وصححه
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  إبالغ سورة براءة

ي وأنا   منّ عليm :"قال رسـول اهللا     :  بن جنادة قال   ن حبشي ع ]٥٠٤[
  .)١(" أنا أو علياي إلّي عنّؤدوال ي, من علي
 إذ أتـاه    اٍس عند ابـن عبـ     ي لجالس إنّ: عن عمرو بن ميمون قال     ]٥٠٥[

 E  ـ أبـا بكـرٍ   m  النبي:وبعث ـ يعني : فقال فيها, ةًفذكر قصّ,  رهطتسعةُ
ـ   ال يذهب ": ها منه وقـال   فأخذَ, ه خلفَ × اًوبعث علي , بسورة التوبة  ا  بها إلّ

  .)٢("ي وأنا منه هو منّرجلٌ
  ثـم  , مع أبي بكـرٍ     ببراءةٍ a بعث النبي :  قال ن أنس بن مالكٍ   ع ]٥٠٦[

 اًفـدعا عليـ   , "هلين أَ  مِ ا رجلٌ بلِّغ هذا إلّ   أن ي  حٍدال ينبغي ألَ  ": دعاه فقـال  
٣(اهافأعطاه إي(.  

                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
 .حسن: وقال األلباني, هذا حديث حسن غريب صحيح: قال الترمذي] ٣٧١٩ [٨٤٣ص

حـديث  :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٩/٢١٩مؤسـسة الرسـالة     , شرح مشكل اآلثـار للطحـاوي      )٢(
 .حسن

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )٣(
وتهــذيب خــصائص اإلمــام علــي . مــسلمحــديث حــسن علــى شــرط :  قــال٤/٣٨القــاهرة 
. إسـناده صـحيح   :  قـال أبـو إسـحاق الحـويني        ٧٠دار الكتـب العلميـة بيـروت ص       , للنسائي

الطبعةاألولى ـ الفيحـاء ـ   ,ومختصر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمصطفى باحو
 .صحيح أو حسن:  قال٤٦ص



 ٣٣٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٥٠٧[  ا بن جن  عن حبشي رسول اهللا    دة أن a  قـال  :"ي وأنـا    منّ علي
  .)١("ا عليي إلّي عنّؤدوال ي, منه

]٥٠٨[  قال رسول اهللا   :  بن جنادة السلوسي قال    عن حبشيm :" علـي 
  .)٢("ا أنا وعليي إلّي عنّؤدفال ي, ي وأنا منهمنّ

 بعــث m رســول اهللا  أنE  عــن علــيعــن زيــد بــن ســبيٍع ]٥٠٩[
ـ ": فقـال لـه   ,  بعلـي  تبعه أَ ثم,  مع أبي بكر   ةَ إلى أهل مكّ   ببراءٍة  ذ الكتـاب  خُ

 فانصرف أبو بكـرٍ   ,  منه  الكتاب خذَ فأَ هفلحقَ:  قال ".ةمكّ به إلى أهل     فامِض
 فقال لرسول اهللا    , وهو كئيبm :َشيٌء؟ قـال    نزلَأ مـرتُ ي أُ ا أنّ إلّ, ال":  في 

  .)٣(" من أهل بيتيغه أنا أو رجلٌأن أبلِّ
  مـع أبـي بكـرٍ    بعث ببـراءةٍ m رسول اهللا  أنعن أنس بن مالكٍ    ]٥١٠[

ـ    ال يذهب ":  وقال هبعث إليه فرد    ذا الحليفةِ  فلما بلغ , ةَإلى أهل مكّ   ا  بهـا إلّ
                                                           

 .حسن: عد بن ناصر الشثري قال س١٨/٥٧دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٠دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

دار العلـم بالمملكـة العربيـة       , وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبـل     . إسناده صحيح : الحويني
والـصحيح  . إسناده حـسن صـحيح لغيـره      :  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٩٩السعودية  

صـحيح  :  قـال ١٢٠دار ابـن عفـان ص  , مسند من فضائل الصحابة لمـصطفى بـن العـدوي        ال
 ٢٢دار اآلثـار ص , والصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ألم شعيب الوادعيـة    . لغيره
  .حديث صحيح: قالت

 قـال أبـو إسـحاق    ٦٨دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(
 .صحيح: الحويني
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  .)١(اً فبعث علي" من أهل بيتيرجلٌ
]٥١١[  قال رسـول اهللا     :  بن جنادة قال   عن حبشيm :"نا أي و  منّ علي

ـ  ": قـال ابـن آدم    , "ا أنا أو علـي    ي ديني إلّ  قضي عنّ وال ي , منه وال يي ؤد
  .)٢("ا أنا أو عليي إلّعنّ

 يـا نبـي   : قال  حين بعثه ببراءةٍ   m  النبي  أن  عن علي  ,عن حنش  ]٥١٢[
أن يـذهب بهـا أنـا أو         )٣(ما بد ": قـال .  باللَِّسِن وال بالخطيب   ي لستُ اهللا إنّ 

قال. " بها أنتَ  تذهب :   فإن كان وال بد انطِل": قـال .  أنا  فسأذهبق  اهللا   فـإن 
  .)٤( وضع يده على فمهمث: قال. "ك ويهدي قلبك لسانَتُثب ي وجلّعزّ

 فـي    بعثـتَ   شـيءٍ   بـأيE:   اًسألنا عليـ  :  قال عن زيد بن يثيعٍ    ]٥١٣[
ة؟ قال الحج :إلّ ةَال يدخل الجنّ  :  بأربعٍ عثتُب  وال يطوف بالبيـت     , مؤمنةٌ ا نفس 

عريان,   وال يجتمع مؤمن  ـ ,  في المسجد الحرام بعـد عـامهم هـذا          وكافرن وم
   كان بينه وبين النبي m ع فعهدتُ هد   تهه إلى مد ,وم    ن لم يكن له عه جلُـ  فأَ هد

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٦٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٩٤دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 .ال بد: والصواب )٣(
 قـال وصـي    ٢/٧٠٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس



 ٣٣٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١( أشهرأربعةُ
  .)٢("يي عنّي والمؤدهذا وليs :"قال رسول اهللا  ]٥١٤[
 ألهـل    بعثـه ببـراءةٍ    m  النبـي   أن  عن أبي بكـرٍ    عن زيد بن يثيعٍ    ]٥١٥[

 ةَ وال يـدخل الجنّـ  , وال يطوف بالبيت عريـان   , بعد العام مشرك    ال يحج  :ةَمكّ
 واُهللا, تـه ه إلى مدجلُ فأَةٌد مaن كان بينه وبين رسول اهللا    م,  مسلمةٌ ا نفس إلّ

: E قـال لعلـي    ثـم  ,فـسار بهـا ثالثـاً     : قـال .  مـن المـشركين ورسـولُه      بريٌء
"فَ ِالحقه رأبا بكرٍ   د علي  ـ : قـال . ففعـل :  قـال  "ها أنـتَ  غْلِّ وبا قـدم علـى     فلم

النبيa  ٍشيٌء؟ قـال    ا رسول اهللا حدثَ   ي:  بكى قال   أبو بكر ما حـدث   ":  في
  .)٣("ي منّا أنا أو رجلٌ إلّغهبلِّ ي أن المرتُ أُ,ولكن, ا خيرفيك إلّ
ة؟  فـي الحجـ    عثتَ ب  شيءٍ  بأي اً علي سألتُ: قال عن زيد بن يثيعٍ    ]٥١٦[

 m ن كانت بينه وبين النبي    وم, أن ال يطوف بالبيت عريان    :  بأربعٍ عثتُب: قال
وال يـدخل  ,  أشـهر  أربعـةُ جلـه  فأَن لم يكـن لـه عهـد    وم, ته فهو إلى مد   دعه

                                                           

صـحيح علـى    :  قـال الحـاكم    ٣/٥٤دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
: ليم أسـد  قال حسين س ١/١٧٧دار السقا   , ومسند الحميدي . ووافقه الذهبي , شرط الشيخين 
 .إسناده صحيح

 قــال ٢/٥٦٥ ×بــاب ذكــر خالفــة علــي , المكتــب اإلســالمي, الــسنة البــن أبــي عاصــم )٢(
 .حديث صحيح: األلباني

:  قـال  ١٢١دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى بن العـدوي         )٣(
: اكر قـال أحمـد شـ    ١/١٦٨دار الحـديث القـاهرة      , ومـسند أحمـد   . صحيح بمجموع طرقـه   

 .إسناده صحيح
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  .)١(وال يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا,  مؤمنةٌا نفس إلّةَالجنّ
 علـى    مـن بـراءةٍ     آياتٍ ا نزلت عشر  لم:  قال  عن علي  عن حنشٍ  ]٥١٧[

النبي m  دعا النبي  m  ةهل مكّ ى أ فبعثه بها ليقرأها عل   ,  أبا بكر , دعـاني   ثـم 
النبي m  أَدِر":  فقال ليـ ما لح فحيثُ,  أبا بكر  ك ,  منـه   الكتـاب   فخـذِ  هقتَ
فاذهـ     ب   فأخـذتُ  ,فلحقتُـه بالجحفـة   , " علـيهم   فـاقرأه  ةَ به إلى أهل مكّ

ورجع أبو بكرٍ  ,  منه الكتاب  إلى النبي  m شـيٌء؟    يا رسول اهللا نزلَ   :  فقال في 
  أو رجـلٌ   ا أنتَ  إلّ ي عنك لن يؤد : اءني فقال  جبريل ج  ولكن, ال": قال

٢("منك(.  
  مـع أبـي بكـرٍ    بعث ببـراءةٍ m رسول اهللا  أنعن أنس بن مالكٍ    ]٥١٨[

ـ  بلِّال ي": )٣(ا بلغ ذا الحليفـة قـال عثمـان    فلمE ,الصديق   ا أنـا أو  غهـا إلّ
  .)٤(ا مع علي فبعث به"ن أهل بيتي ِمرجلٌ

  مـع أبـي بكـرٍ    بعث ببـراءةٍ mسول اهللا  ر أنعن أنس بن مالكٍ    ]٥١٩[
 مـن  ا رجـلٌ غها إلّبلِّال ي":  قـال اً فبعث بها علي, دعاه ثم: قال, ةإلى أهل مكّ  

                                                           

أخرجـه الـدارمي    :  قـال  ٤٩٩دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
 .وحسنه الترمذي,  وسنده صحيح٢/٦٨في المناسك باب ال يطوف بالبيت عريان 

 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر٢/١٣٥دار الحديث القاهرة ,  مسند أحمد)٢(
ال يبلّغها إلّـا أنـا أو رجـلٌ مـن           : وال معنى ألن يقول الراوي    . aول اهللا   قال رس : والصواب )٣(

 .أهل بيتي
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١١/١١٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(



 ٣٤١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١("أهلي
]٥٢٠[  قال رسـول اهللا     :  بن جنادة قال   عن حبشيm :"ي وأنا   منّ علي

ي ال يقضي عنّ  : "وقال ابن أبي بكيـر    , "ا أنا أو علي   ي إلّ ي عنّ ؤدوال ي , منه
  .)٢( E "ا أنا أو عليديني إلّ
 فـدفعها إلـى      بـراءةٍ   بعث سورةَ  m  النبي  أن عن أنس بن مالكٍ    ]٥٢١[

ـ علي Eـ وقال  :"ال ي٣(" من أهل بيتي أو رجلٌاا أني إلّي عنّؤد(.  
  
   

  

                                                           

. إسـناده صــحيح :  قـال حمـزة أحمـد الـزين    ١١/٣٣٠دار الحـديث القـاهرة   , مـسند أحمـد   )١(
 قــال ٦/١٧١بيــروت , دار خـضر , ن الحنبلــي المقدســيواألحاديـث المختــارة لــضياء الـدي  

 .إسناده صحيح: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/٣٩٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 قـال عبـد     ٦/١٧٢بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(

 .إسناده صحيح: هللا بن دهيشالملك بن عبد ا
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  حديث املؤاخاة

 فجاء علـي ,  بين أصحابهm اهللا آخى رسولُ: ن ابن عمر قال ع ]٥٢٢[
 بينـي وبـين   ؤاِخ بـين أصـحابك ولـم تُـ    يا رسول اهللا آخيتَ: فقال, هتدمع عينا 

  .)١(" أخي في الدنيا واآلخرةأنتَ": mفقال له رسول اهللا , أحٍد
أنـا  :  على المنبر يقول اً علي سمعتُ: عن أبي سليمان الجهني قال     ]٥٢٣[

٢(ال يقوم بها,  اهللا وأخو رسول اهللاعبد(ّإل مفتٍرا كذّاب )٣(.  
 أخـي فـي الـدنيا    علي":  قالm رسول اهللا   ن ابن عمر أن   ع ]٥٢٤[

  .)٤("واآلخرة

                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
 .هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٢٠ [٨٤٣ص

 .ال يقولها بعدي: والصحيح )٢(
ق  قـال أبـو إسـحا   ٦٥دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .إسناده حسن: الحويني
 .حسن:  قال السيوطي٤/٣٥٥دار المعرفة لبنان , فيض القدير )٤(



 ٣٤٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
األبوابحديث سد   

 mه  قد ثبت بهذه األحاديث الصحيحة بل المتواترة أنّـ        : قال السيوطي 
ـ , حـدٍ ولـم يـأذن فـي ذلـك ألَ      ,  إلـى مـسجد     شارعٍ  من فتح بابٍ   منعه وال لعم

  .)١(ا لعلي إلّ,وال ألبي بكٍر, العباس
  .)٢(د بن جعفر الكتاني محم بتواتره أيضاًوقال

 األبـواب التـي حـول       جـاء فـي سـد     : قال ابن حجر العسقالني    ]٥٢٥[  
 سـعد بـن أبـي       منها حديثُ ,  الباب ها حديثَ  ظاهر خالف ي المسجد أحاديثُ 

  وتـرك , األبواب الـشارعة فـي المـسجد       بسدm  اهللا   نا رسولُ مرأَ: اص قال وقّ
باب أخرجه أح.  عليوالنَمد سائيوإسناده  وفـي روايـةٍ  ,  قـوي فـي   للطبرانـي 

: نـا فقـال   أبوابددتَيا رسول اهللا س: فقالوا:  من الزيادةها ثقاتٌ رجالُ" األوسط"
 مـن  كـان لنفـرٍ  : وعن زيد بن أرقـم قـال    ". هاد اهللا س   ولكن ,هاما أنا سددتُ  "

 فقـال رسـول اهللا       , فـي المـسجد     شـارعةٌ  الصحابة أبواب m: " ـ سوا هـذه   د
                                                           

ولــو كــان العبــاس بــن عبــد : أقــول. ٢/١٦دار الكتــب العلميــة بيــروت , الحــاوي للفتــاوي )١(
            المطلب من أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس لما أغلق النبيsولسمح لـه  ,  بابه

وحـديث سـد    , ا كمـا سـمح ألميـر المـؤمنين سـالم اهللا تعـالى عليـه               بدخول المـسجد جنبـ    
 sوإال فلماذا أغلق النبـي ,  ظاهرا وباطنا×األبواب دليل واضح على طهارة أهل البيت   

وبيـت اإلمـام علـي فيـه        ,  مفتوحـا؟  ×أبواب جميع الصحابة وترك بـاب أميـر المـؤمنين           
 .سيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة

 .١٩١دار الكتب السلفية بمصر ص, المتناثر من الحديث المتواترنظم  )٢(
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إلّ األبواب ا بابفتكلَّ, " عليمفقـال رسـول اهللا   , في ذلـك  ناس m :" ـ ي إنّ
  وال فتحتُ   شيئاً ددتُواهللا ما س ـ  فاتَّ  بشيءٍ  أُمرتُ ,ولكن, ه   أخرجـه  "هبعتُ

والنَأحمد سائيه ثقاتٌ ورجالُ والحاكم.  
  قال اٍسوعن ابن عب  :اهللا    رسـولُ  أمر m      بـأبواب المـسجد فَـ سا  إلّـ  تْد

باب وأَ: وفـي روايـة   .  علي مـر  بـسد     بـابِ   األبـواب غيـر   فكـان يـدخل    ,  علـي
المسجد  وهو جنب    ليس له طريق  ه غير . والنَأخرجهما أحمد هما  ورجالُسائي

  .ثقاتٌ
 m اهللا رسـولُ : mا نقول فـي زمـن رسـول اهللا         كنّ: وعن ابن عمر قال   

خير  أبو بكرٍ   الناس ثم  عمر  ثم ,   خصاٍل ثالثَ بن أبي طالٍب ولقد أُعطي علي  
 m اهللا  رسـولُ جـه وزَ: مع الـنَ ِرمن ح ِم إلي أحب منهن يكون لي واحدةٌ  نَأل

.  خيبـر   يـوم   الرايةَ وأعطاه, ه في المسجد  ا باب  إلّ  األبواب دوس,  له تْدلَوه و ابنتَ
أخرجهأحمد وإسناده حسن .  

 البـن   فقلـتُ : من طريق العالء بن عرار بمهمالت قـال        سائيوأخرج النَ 
 فـال تـسأل   ا علـي  وفيه ـ وأم  ـ فذكر الحديثَ  وعثمانرني عن عليخِبأَ: عمر

نـا فـي المـسجد     أبواب دقـد سـ   , mر إلى منزلته من رسـول اهللا         وانظُ حداًعنه أَ 
. هعـين وغيـر   ميى بن يح قها العالء وقد وثّ    الصحيح إلّ   رجالُ ورجاله. ه باب قروأَ

 , لإلحتجـاج   منهـا صـالح     طريـقٍ  وكـلُّ , ها بعـضاً  ي بعضُ قو ي وهذه األحاديثُ 
   .)١( عن مجموعهافضالً

  
                                                           

 .٧/١٣دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )١(



 ٣٤٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  ال يحلُّ  يا علي ":  لعلـيm  قال رسول اهللا    :  قال عن أبي سعيدٍ   ]٥٢٦[
  .)١("جنب في هذا المسجد غيري وغيركي أن ألحٍد

 ا بـاب   األبـواب إلّـ     بـسد   أمـرm  هللا   رسـول ا    أن اٍسعن ابن عبـ    ]٥٢٧[
٢(علي(.  

]٥٢٨[ ـ :  قالاٍسعن ابن عبوسد أبـواب     المـسجد ـ يعنـي النبـي  m  ـ 
بابِ غير  علي  × ,     نُفكان يدخل في المسجد وهو جوهو طريقـه لـيس     , ب

له طريق٣(ه غير(.  
 فـسأله رجـلٌ   , كنتُ عنـد ابـن عمـر      : عن العيزار بن حريث قال     ]٥٢٩[

ر إلـى   ولكـن انظُـ   , فـال تـسألنا عنـه     , ا علي أم: فقال, G  وعثمان ليعن ع 
                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
:  قال الشوكاني  ٢٠٢ودر السحابة ص  . حديث حسن غريب  : قال الترمذي ] ٣٧٢٧ [٨٤٥ص

 . رجاله ثقات
 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٢(

دار الكتب  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي    و. صحيح: قال األلباني ] ٣٧٣٢ [٨٤٥ص
خـصائص أميـر المـؤمنين      و. إسناده حـسن  :  قال أبو إسحاق الحويني    ٥٠العلمية بيروت ص  

:  قـال أحمـد البلوشـي   ٦٣مكتبـة المعـال الكويـت ص   ,  للنـسائي Eلـب  علي بن أبي طا   
 .إسناده حسن

. رجاله ثقـات  :  قال شعيب األرنؤوط   ٩/١٨٧مؤسسة الرسالة   , شرح مشكل اآلثار للطحاوي    )٣(
 قال أبو إسـحاق     ٥٠دار الكتب العلمية بيروت ص    , وتهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي    

,  للنـسائي  Eالمـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب           خصائص أميـر    و. إسناده حسن : الحويني
 .إسناده حسن:  قال أحمد البلوشي٦٤مكتبة المعال الكويت ص
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   .)١(ه باِبنا في المسجد غير أبوابده سإنّ: mمنزلته من رسول اهللا 
 عـن ذلـك ابـن عمـر وهـو فـي             سـألتُ : عن العالء بن عرار قال     ]٥٣٠[

ه  فإنّـ ا عثمـان وأمـ , ه بيِتـ  غيـر ما في المـسجد بيـتٌ   :  قال mمسجد رسول اهللا    
  .)٢(وهمتلتُ دون ذلك فقَنباً ذَذنبأَ

 مـن  كانت لنفـرٍ :  عن زيد بن أرقم قال ,عن ميمون أبي عبد اهللا     ]٥٣١[
وا هـذه   دس":  في المسجد فقال يومـاً      شارعةٌ  أبوابm أصحاب رسول اهللا    

إلّ األبواب  ا باب فـتكلَّ : قال. " علي      فقـام رسـول اهللا       ,م فـي ذلـك نـاس m, 
 هـذه األبـواب      بسد ي أُمرتُ فإنّ, ا بعد أم":  قـال   وأثنى عليه ثم   فحمد اهللاَ 

بابِ غير  ـ    شـيئاً  واهللا مـا سـددتُ    , كمفقال فيه قائلُ  ,  علي  ,ه وال فتحتُ
  .)٣("هبعتُ فاتّ بشيٍء أُمرتُ,ولكن

 خرجنـا إلـى المدينـة زمـن       : عن عبد اهللا بن الرقيم الكناني قال       ]٥٣٢[
الجمــل فلِقينــا ســعدبهــا فقــاللــٍك ما بــن  :اهللا  رســولُأمــر mاألبــواب  بــسد 

  . علي باِبالشارعة في المسجد وتَرِك
  ؟ عليا بابها إلّنا كلَّ أبوابددتَيا رسول اهللا س: قالوا

                                                           

 .رجاله ثقات:  قال شعيب األرنؤوط٩/١٨٨مؤسسة الرسالة , شرح مشكل اآلثار للطحاوي )١(
 قـال أبـو إسـحاق    ٩٠دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 . إسناده صحيح:الحويني
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

مناقب األسد الغالب علي بـن أبـي طالـب لـشمس الـدين              . ووافقه الذهبي , صحيح اإلسناد 
 .حديث حسن:  قال المصنِّف٢٤مكتبة القرآن القاهرة ص, محمد بن الجزري



 ٣٤٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١("ها اهللا سد ولكن,كم أبوابما أنا سددتُ": قال
]٥٣٣[   اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m َأ ها فَ  باألبواب كلِّ  مرسا  إلّـ  تْد

بابعلي  E )٢(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .إسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٢٤٨هاج دار المن, مجمع الزوائد )١(
 .١٣/٢٩بيروت , دار خضر, األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي )٢(
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  النظر إىل وجه علي عبادة

 إلـى   النظـرm :" قـال رسـول اهللا      :  قال عن عمران بن حصينٍ    ]٥٣٤[
١(" عبادةٌعلي(.  

 إلـى  النظرm :"قال رسول اهللا : عن عبد اهللا ـ بن مسعود ـ قال  ]٥٣٥[
٢(" عبادةٌوجه علي(.  

  
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٥٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
ذا موضـوع  : وقـال الـذهبي  . صحيح اإلسـناد وشـواهده عـن عبـد اهللا بـن مـسعود صـحيحة           

وفـيض القـدير    . إسـناده حـسن   :  قـال الـسيوطي    ٢٩٢وتـاريخ الخلفـاء ص    . اهده صحيح وش
:  قــال الــسيوطي١٠/٥٢٦والتنــوير شــرح الجــامع الــصغير . صــحيح:  قــال الــسيوطي٦/٣٨٨

ومجمــع . إســناده حــسن:  قــال ابــن حجــر الهيتمــي١٧١والــصواعق المحرقــة ص. صــحيح
براني وفيه أحمد بن بديل اليامي وثّقـه        رواه الط :  قال الهيثمي  ١٨/٢٦٣دار المنهاج   , الزوائد

. ابن حبان وقال مستقيم الحديث وابن أبي حاتم وفيه ضعف وبقية رجاله رجـال الـصحيح               
ورد مـن   :  وقـال  ٢٤٣وذكره السيوطي كما جاء في نظم المتناثر من الحـديث المتـواتر ص            
 .رواية أحد عشر صحابيا بعدة طرق وتلك عدة التواتر في رأي جماعة

ــة بيــروت , ستدرك علــى الــصحيحينالمــ )٢( ــال الحــاكم٣/١٥٢دار الكتــب العلمي شــاهد :  ق
حـديث  :  قـال ابـن حجـر   ٤٩٣مكتبة فياض ـ المنـصورة ـ ص  , والصواعق المحرقة. صحيح

وثقـه ابـن    , في إسناده أحمد بن بـديل اليـامي       :  قال الشوكاني  ٢٠٤ودر السحابة ص  . حسن
 .وبقية رجاله رجال الصحيح, وفيه ضعف, وابن أبي حاتم, مستقيم الحديث: حبان وقال

 



 ٣٤٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
ى  من صلّلُأوعلي ×  

ى  وصـلّ  , يـوم اإلثنـين    m بعـث النبـي   :  قـال  أنس بن مالكٍ   عن   ]٥٣٦[
  .)١(علي يوم الثالثاء

]٥٣٧[ قالاٍسعن ابن عب  :لُأون صلّ م٢(ى علي(.  
]٥٣٨[  يتُ مع رسـول اهللا      واهللا لقد رأيتُني صلّ   : × قال عليm   قبـل 

  .)٣(الناس حججاً
 علـي بـن     m ى مع النبـي   لّ ص ٍلج ر لُأو: عن زيد بن أرقم قال     ]٥٣٩[

  .)٤(أبي طالب
                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
 .حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٢٨ [٨٤٥ص

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٢(
 .صحيح: لبانيقال األ] ٣٧٣٤ [٨٤٦ص

ــو داود :  قــال البوصــيري٩/٢٧٢مكتبــة الرشــد الريــاض , إتحــاف الخيــرة المهــرة )٣( رواه أب
 .الطيالسي بإسناد حسن

رواه أحمـد بـن منيـع       :  قال البوصيري  ٩/٢٧٣مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )٤(
 ١٥يـة بيـروت ص    دار الكتـب العلم   , وتهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي    . ورواته ثقات 

دار العلـم بالمملكـة     , وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل    . صحيح: قال أبو إسحاق الحويني   
, ومجمـع الزوائـد   . إسناده صحيح :  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٩١العربية السعودية   

 .رجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٢٠٨دار المنهاج 
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   .)١(ى علين صلّ ملُأو: عن زيد بن أرقم قال ]٥٤٠[
  عـم   ابن  ونعيم ِانطلق أبو ذر  : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال        ]٥٤١[
 اهللا    وأنا معهم نطلب رسولَ    أبي ذر m   يـا  :  فقـال أبـو ذر     , وهو بالجبل مكتتم

د أَ محمفقـال رسـول اهللا   ,  تقول وإلى ما تدعو نسمع ماتيناكm :" ُال أقـول 
وكـان  ,  بـه ه وآمنتُ وصاحب به أبو ذرفآمن, " اهللارسولُ )٢(ي وأنّ,ا اهللا إله إلّ 
لرسول اهللا     في حاجةٍ  علي m َوأُ, ه فيها رسلَ أإلـى رسـول اهللا       وحي m   يـوم 

  .)٣( يوم الثالثاءى علي وصلّ,اإلثنين
 ,ةَ مكّــ فقــدمتُ,أً تـاجراً  امــركنـتُ :  قــالنـدي عـن عفَيــٍف الك  ]٥٤٢[
  . وكان امرأً تاجراً, التجارةلب ُألبايع منه بعضَ عبد المطّ بناس العبفأتيتُ

إذ نظـر   ,  منـه   قريبٍ  من ِخباءٍ  ي لعنده بمنى إذ خرج رجلٌ     فواهللا إنّ : قال
  إلى السماء فلم    يصلّا رآها مالت قام ي , بـاء   خرجـت امـرأةٌ مـن ذلـك الخِ         ثـم

 حـين نـاهز      خرج غالم   ثم ,يصلّفقامت خلفه تُ  ,  منه الذي خرج ذلك الرجلُ   
  .يالحلُم من ذلك الخباء فقام معه يصلّ

   ما هذا؟اسيا عب: اس للعبفقلتُ: قال
  . ابن عبد اهللا بن عبد المطلب, أخي ابندهذا محم: قال

                                                           

مكتبـة  , وصحيح سنن الترمذي  . اله رجال الصحيح  رج:  قال الشوكاني  ٢٠٧در السحابة ص   )١(
 .صحيح:  قال األلباني٣/٥٢٤المعارف الرياض 

 .وإنّي: والصواب )٢(
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٢١دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(

 .ووافقه الذهبي, اإلسناد



 ٣٥١ ......................................)معليه السال(باب فضائل أمري املؤمنني 

  قلتُ من هذه المرأة؟: قال
  . خويلد بنتُه خديجةُهذه امرأتُ: قال
  ن هذا الفتى؟ مقلتُف: قال
  .ه بن أبي طالب ابن عمهذا علي: قال
 ولـم   ه نبـي  م أنّـ  وهو يزع , ييصلّ: فما هذا الذي يصنع؟ قال    : قلت: قال

 عليـه   حه سـتُفتَ  م أنّـ  وهـو يـزع   , ه هذا الفتى   عم ا امرأتُه وابن  يتبعه على أمره إلّ   
  . كسرى وقيصركنوزُ

 بعـد  سـلم يقـول ـ وأَ   بن قيس  األشعث عم ابن وهو,فكان عفيف: قال
ن إسالملو كان اُهللا:  ه ـ فحسفأكون ثانياً يومئٍذ رزقني اإلسالم   بـن   مـع علـي 

    .)١(أبي طالب
]٥٤٣[ قال× عن علي  :لُأنا أوى مع رسول اهللا ن صلّ مm

 )٢(.  
, و رسـوله  اهللا وأخـ أنـا عبـد   : قال علي : عن عباد بن عبد اهللا قال      ]٥٤٤[
 النـاس بـسبع      قبـلَ  يتُصـلَّ , ابا كـذّ  ال يقولها بعـدي إلّـ     ,  األكبر ديقوأنا الصِ 

                                                           

وصـحيح   .أحمـد ورجالـه ثقـات     رواه  :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٠٥دار المنهاج   ,  مجمع الزوائد  )١(
صـحيح  : رواه الحاكم فقـال   :  قال ٥٣دار النفائس األردن ص   , السيرة النبوية إلبراهيم العلي   

وكتـاب  . حـديث حـسن جـدا   : وقـال ابـن عبـد البـر     , اإلسناد ولم يخرجاه ووافقـه الـذهبي      
ــشافعي    ــن عــساكر ال ــب أمهــات المــؤمنين الب ــي مناق ــال ٤٨دار الفكــر ص, األربعــين ف  ق

 .هذا حديث صحيح: فالمصن
رجاله رجال الصحيح غيـر حبـة العرنـي    :  قال الهيثمي ١٨/٢٠٨دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(

 .وقد وثق
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  .)١(سنين
]٥٤٥[   أُ:  قال عن بريدة األسلميإلى رسول اهللا     وحي m  يوم اإلثنين , 

  .)٢( يوم الثالثاءى عليوصلّ
]٥٤٦[ قالاٍسعن ابن عب :لُأومع ى ن صلّ مالنبيm بعد ٣(خديجة علي(  
]٥٤٧[  سمعتُ: ة العرني قال  عن حب يقولاً علي  :ى مـع   صلّ رجٍللُأنا أو

mرسول اهللا 
 )٤(.  

ــال  ]٥٤٨[ ــم ق ــن أرق ــد ب  mى مــع رســول اهللا ن صــلّ مــلُأو: عــن زي
عليE )٥(.  

]٥٤٩[ قال× عن علي  :لُأنا أو٦(ىن صلّ م(.  
                                                           

وفـي الزوائـد    :  قـال البوصـيري    ١/٨٥دار المعرفـة بيـروت      , سنن ابن ماجة بشرح الـسندي      )١(
:  وقـال هذا إسـناد صـحيح رجالـه ثقـات رواه الحـاكم فـي المـستدرك عـن المنهـال              : قلتُ

فكان من حكم عليه بالوضع حكم عليه لعدم ظهـور معنـاه ال             , صحيح على شرط الشيخين   
 .هاذ إسناد صحيح رجاله ثقات: وقال المحقق خليل مأمون شيحا. ألجل خلل في إسناده

ــراهيم العلــي  )٢( ــة إلب ــسيرة النبوي ــال٥٣دار النفــائس األردن ص, صــحيح ال رواه الحــاكم :  ق
 .سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيصحيح اإل: وصححه وقال

قـال الـساعاتي فـي      :  قـال  ٥٣دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٣(
 . وسنده جيد٢٠/٢١٤الفتح 

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٩٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  أحمد الزين قال حمزة١٤/٤٣١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
 قـال عبـد الـرحيم       ٤٧المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٦(

 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي



 ٣٥٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
لُأوم ن أسلم علي  

 ن أسـلم  مـ  لُأو: ن أرقم يقول   ب  زيد سمعتُ: عن أبي حمزة قال    ]٥٥٠[
١(علي(.  

ـ لُهـذا أو ": ×  بيد علـي    وهو آخذٌ  sقال رسول اهللا     ]٥٥١[ ن  م
,  األكبـر  يقدوهذا الصِ , صافحني يوم القيامة  ن ي  م لُوهذا أو , آمن بي 

 وهذا فاروق  هذه األم  ة يقفر    والباطـل   بـين الحـق  ,   وهـذا يعـسوب 
  .)٢("لمنافقين ا يعسوبوالمالُ, المؤمنين

]٥٥٢[ قــال× عــن علــي  :ــداًاللهــم ال أعــرف ــ عب ــ ِم ة ن هــذه األم
  .)٤( ـ قالها ثالثاً ـك نبي قبلي غير)٣(عندك

 وهـو ابـن      أبـي طالـبٍ     بـن  ن آمن علـي    م لُأو: عن الحسن قال   ]٥٥٣[
  .)٥( سنةً]أو ستَّ عشرةَ[خمس عشرةَ 

                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
 E أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      وخصائص. صحيح: قال األلباني ] ٣٧٣٥ [٨٤٦ص

 .صحيح:  قال أحمد البلوشي٢٢مكتبة المعال الكويت ص, للنسائي
 .أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٠٥در السحابة ص )٢(
 .عبدك: والصحيح )٣(
 .إسناده حسن:  قال الشوكاني٢٠٦در السحابة ص )٤(
 .رجاله رجال الصحيح: ال الشوكاني ق٢٠٧در السحابة ص )٥(
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]٥٥٤[  ـ  لـم : لب قال اس بن عبد المطّ   عن العبسِل ي   ا ل البعثـة إلّـ    م فـي أو
m  النبي بنت خويلد زوجعلي وخديجةُ

 )١( .  
]٥٥٥[  قـال  د بن عبيد اهللا بن أبي رافـعٍ       عن محم  :   النبـي ـينُب m   يـوم 
  .)٢( يوم الثالثاء عليسلم وأَ,اإلثنين
ــال  ]٥٥٦[ ــم ق ــن أرق ــد ب  m مــع رســول اهللا ســلمن أَ مــلُأو: عــن زي

عليE )٣(.  
]٥٥٧[  عن علي E ما أَ :  قالحداً أَ عرف   من هذه األم  اهللاَ ة عبد  بعد  

نا غيرينبي ,قبلَبدتُ اَهللاع أن يعبده أحد من هذه األم ٤( سنينة تسع(.  
]٥٥٨[  عن سلمان E  قـال  :ـ    لُأوهـذه األم  روداًة و   هـا    علـى نبيm 

  .)٥( E  بن أبي طالٍبعلي: ها إسالماًأولُّ
                                                           

 .رجاله رجال الصحيح:  قال الشوكاني٢٠٧در السحابة ص )١(
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٠٧در السحابة ص )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ١٦دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

ر العلم بالمملكة العربية السعودية     دا, وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل    . صحيح: الحويني
دار , والمستدرك علـى الـصحيحين  . إسناده صحيح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس      ٢/٥٩٠

واألوائل البـن   . ووافقه الذهبي , صحيح اإلسناد :  قال الحاكم  ٣/١٤٧الكتب العلمية بيروت    
, د أحمـد مـسن و. إسناده جيـد :  قال محمد بن ناصر العجمي     ٧٩دار الخلفاء ص  , أبي عاصم 

  .ححيإسناده ص:  قال حمزة أحمد الزين١٤/٤٣١دار الحديث القاهرة 
 قـال أبـو إسـحاق    ٢٢دار الكتب العلمية بيروت ص  ,  تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٤(

 .حسن: الحويني
والمطالـب  . رواه الطبراني ورجاله ثقات  :  قال الهيثمي  ١٨/٢٠٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٥(

�  
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]٥٥٩[  عرني قال ة ال عن حب : قال علي × :   مـن    عبـداً  اللهم ال أعـرف 
هذه األمة عبدكنبي ك ـ ثالثَ  قبلي غيرـ  يتُ ـ لقـد صـلّ   اٍت مري صلّ قبـل أن ي

١( سبعاًالناس(.  
  أبي طالـبٍ    علي بن  ن آمن  م لَفكان أو : عن الحسن وغيره قال    ]٥٦٠[

عشرةَ أو ستَّ عشرةَوهو ابن ٢(سنةً  خمس(.  
  .)٣( علين أسلم ملُأو:  قالاٍسن ابن عبع ]٥٦١[
]٥٦٢[           فيف الِكندي عـن أبيـه عـن جـده عن إسماعيل بن إياس بن ع

 بتـاع لـب ألَ   بن عبد المطّ   اس فأتيتُ العب  , فقدمتُ الحج  , تاجراً  امرأً كنتُ: قال
  من إذ خرج رجلٌي لعنده بمنى  فواهللا إنّ  , تاجراً  وكان امرأً  , التجارة منه بعضَ 

: قـال , يصلّيعني قـام يـ    , ا رآها مالت  فلم, فنظر إلى الشمس  ,  منه  قريبٍ خباٍء
فقامـت خلفـه   ,  خرجت امرأةٌ من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل ثم

                                                                                                                              

�  

إسـناده حـسن    :  قـال عبـد اهللا الـشهري       ١٦/٨٠دار العاصمة   , وائد المسانيد الثمانية  العالية بز 
والحديث له حكم الرفـع ألن هـذا خبـر عـن مغيـب ال يمكـن أن يجـزم بـه الـصحابي إال                         

 .mبتوقيف من صاحب الشريعة 
 .إسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٢٠٣دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٢٠٤ر المنهاج دا, مجمع الزوائد )٢(
إسـناده صـحيح    :  قال محمد بن ناصر العجمي     ٧٩دار الخلفاء ص  , األوائل البن أبي عاصم    )٣(

الطبعـة  , مختصر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب لمـصطفى بـاحو           و. رجاله ثقات 
ورد من حـديث  علـي وابـن عبـاس وزيـد بـن       صحيح وقد :  قال٤٢األولى ـ الفيحاء ـ ص  

أرقم وسلمان الفارسي ومعقل بن يسار ويعلى بن مـرة الثقفـي وليلـى الغفاريـة ومالـك بـن                
  .الحويرث وبريدة وعفيف وأبي أيوب وأبي رافع وأنس وأبي ذر وعمر
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, يفقـام معـه يـصلّ     ,  الحلُم من ذلك الخبـاء      حين راهق   خرج غالم  ثم, يتصلّ
د بـن عبـد اهللا بـن عبـد          حمهذا م : اس؟ قال من هذا يا عب   : اس للعب فقلتُ: قال

 هـذه امرأتـه خديجـةُ     : من هذه المـرأة؟ قـال     : فقلتُ: قال,  أخي  ابن ,لبالمطّ
 ابـن   , بـن أبـي طالـب      هـذا علـي   : من هذا الفتى؟ قال   : قلتُ: قال, بنت خويلد 

ييصلّ: فما هذا الذي يصنع؟ قال    : فقلت: قال, هعم , م أنّ وهو يزع ولـم  , ه نبي
ه سـيفتَح عليـه     م أنّـ  وهـو يـزع   , ه هذا الفتى  ا امرأتُه وابن عم   إلّيتْبعه على أمره    

  األشـعث بـن قـيس ـ     ـ وهو ابن عـم  فكان عفيف: قال,  كسرى وقيصركنوزُ
  يومئـذٍ   رزقنـي اإلسـالم    لـو كـان اهللاُ    : هوأسلم بعد ذلك فحسن إسـالم     , يقول

  .)١( بن أبي طالب مع عليفأكون ثالثاً
]٥٦٣[  ة بن جوين  عن حب,  قال عن علي  : ـ     أحداً ما أعلمة  من هذه األم
 اَهللا قبلي   بعد نبي دبها ع ,  منهم خمـس تُه قبل أن يعبده أحدلقد عبد أو ,  سـنين

٢( سنينسبع(.  
]٥٦٤[ قال× عن علي  :لُأنا أوم ٣(ن أسلم(.  

  

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٣٩١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
إســناده قابــل :  قــال حــسين ســليم أســد١/٣٤٨دار المــأمون , لــى الموصــليمــسند أبــي يع )٢(

 ولد في جوف الكعبة ولـم  ×وأين النكارة وعلي  : قلتُ. ولكن في متنه نكارة   , للتحسين
 . يسجد لصنم قطّ باعتراف المخالف والمؤالف؟؟

د الـرحيم    قـال عبـ    ٤٧المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٣(
 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي
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  يأقضاكم عل

تي بـأم تي   أم رحمأَ: "mقال رسول اهللا    :  قال عن أنس بن مالكٍ    ]٥٦٥[
م قـضاه وأَ, هم حيـاًء عثمـان    وأصـدقُ , هم فـي أمـر اهللا عمـر       وأشـد , أبو بكر 

١("علي( .  
  .)٢("ضاًءم قَكُحسنُم أَكُ خيارإنs :"قال رسول اهللا   ]٥٦٦[
]٥٦٧[     رسول اهللا    عن العرباض بن سارية أن m  النـاس   ":  قـال خيـر

   .)٣("م قضاًءيرهخَ
  .)٤(ليقضانا عأَ:  قالمر بن الخطابن عع ]٥٦٨[

                                                           

. إسـناده صـحيح   :  قـال حـسين سـليم أسـد        ٧/١٦١دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن  )١(
ومختـصر  . صحيح: قال األلباني] ٨٦٨ [١/٢١١المكتب اإلسالمي   , وصحيح الجامع الصغير  

وسـنن ابـن    . صـحيح :  قـال الزرقـاني    ٦٣المكتب اإلسالمي ص  , :المقاصد الحسنة للزرقاني  
 .صحيح: قال األلباني] ١٥٤ [٤٣مكتبة المعارف الرياض ص, ماجة

دار العاصـمة ـ الريـاض ـ     , تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لمحمود بن محمـد الحـداد   )٢(
معناه أن الحديث أخرجه    : قلتُ. رواه الجماعة إال أبا داود    : قال المصنف ] ١٠٩١ [٨٤٨ص

وقد شـهد  . وكذا النسائي والترمذي وابن ماجة في سننهم, هماالبخاري ومسلم في صحيحي 
 .فثبت بهذا الحديث أنه أفضلها مطلقا,  أقضى هذه األمة× أن عليا sالنبي 

وقـال  , إسناده حسن :  قال عادل بن يوسف الغزاوي     ٢/٣٧٧دار الوطن   , مسند ابن أبي شيبة    )٣(
 .ه الذهبيووافق, صحيح اإلسناد لم يخرجاه بهذه السياقة: الحاكم

 ].٤٤٨١ [١٠٩٨دار ابن كثير دمشق بيروت ص, صحيح البخاري )٤(
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]٥٦٩[  اهللا  بعثني رسولُ :  قال × عن علي a   ُيـا  :  إلـى الـيمن فقلـت
, ذهـب اِ": قـال ,  بيـنهم ي ألقضي منّ سن هم أَ  ني إلى قومٍ   تبعثُ كإنّ, رسول اهللا 

فإنثَ اهللا تعالى سيلسانَتُب ك١("ك ويهدي قلب(.  
]٥٧٠[   اهللا بعثني رسـول :  قال× عن جيش بن المعتمر عن علي m 

     ذوي أسـنانٍ   نـي إلـى قـومٍ     تبعثُ, يـا رسـول اهللا    : فقلـت , إلى اليمن وأنـا شـاب  
 اهللا  إن":  قـال  قضي بينهم وال علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثـم           أَ

 سيهدي قلبك تُ وييا علي إذا جلس إليك الخـصمان فـال         , ك لسانَ ثب
ـ , لوى تسمع من اآلخر كما سمعت من األ       تقِض بينهما حتّ   ك إذا  فإنّ

فمـا أُشـِكل علـي قـضاٌء بعـد      : قـال علـي  , "ى لك القـضاءُ  بد ذلك تَ  فعلتَ
  .)٢(ذلك

]٥٧١[  اهللا   بعثني رسولُ :  قال × عن علي m  إلى اليمن  ,  وأنا شـاب 
  يكون بيـنهم أحـداثٌ    ك بعثتني إلى قومٍ   يا رسول اهللا إنّ   : فقلتُ,  السن حديثُ

 قال.  السن  حديثُ وأنا شاب :"إن   اهللا سيهدي قلب تُ, كفمـا  . "ك لسانَ ويثب
  .)٣( بين اثنينككتُ في قضاٍءشَ

                                                           

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )١(
دار العلم بالمملكـة  , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبلو. حديث صحيح:  قال ٤/٤٣القاهرة  

 .إسناده صحيح:  بن محمد عباس قال وصي اهللا٢/٧٠٩العربية السعودية 
 قـال أبـو إسـحاق    ٤٤دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 .إسناده حسن: الحويني
 ٥٦مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )٣(

�  
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]٥٧٢[       عن أبي البختري عـن علـي E  بعثنـي رسـول اهللا      :  قـالm 
: فكيف القضاء فيهم؟ فقـال , ي منّ أسنوٍمك بعثتني إلى ق إنّ: إلى اليمن فقلتُ  

"إن   ـ   اهللا سيهدي قلب تُ فـي حكومـةٍ    فمـا تعاييـ   : قـال . "كت لـسانَ  ك ويثب 
١(بعد(.   

]٥٧٣[           بعثنـي رسـول اهللا      :  قـال  عن حـنش بـن المعتمـر عـن علـيm 
فـدعا لـي    ,  وتبعثنـي إلـى ذوي أسـنانٍ       ي شـاب  يا رسـول اهللا إنّـ     :  فقلتُ قاضياً

  .هذا لفظ أبي الربيع. بدعواٍت
  اُهللاتــكثب": فوضــع يــده علــى صــدري وقــال: وزاد داود فــي حديثــه

وسدكد."  
  .)٢(فما اختلف علي بعد ذلك القضاء:  أبي الربيعوفي حديث

]٥٧٤[     قـال  عن حنش عن علـي  :   بعثنـي النبـي m      ًإلـى الـيمن قاضـيا  
 وال علـم بـي بالقـضاء؟ فوضـع يـده        الـسن  ثُ وأنا حد  تبعثني إلى قومٍ  : فقلت

  إذا جاءك الخصمان فال تقـضِ      ,دك وسد تك اهللاُ ثب": على صدري فقـال   
فإنّ ,ع من اآلخر  ى تسم ل حتّ لألو  ه أجدر  قـال  ".ن لك القـضاء    أن يتبي  :

                                                                                                                              

�  

ألحاديث فيما اتّفـق عليـه   وانظر صحاح ا  . إسناده حسن بمجموع طرقه   : قال أحمد البلوشي  
 .صحيح:  قال الضياء المقدسي٤/١٤٩دار الكتب العلمية بيروت , أهل الحديث

 ٥٧مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
 .حسن بمجموع طرقه: قال أحمد البلوشي

 قـال وصـي    ٢/٦٤٦عربية السعودية   دار العلم بالمملكة ال   , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
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  .)١( قاضياًفما زلتُ
 أقـضى أهـل    أنثُا نتحـد كنّـ : قـال عن عبد اهللا ـ ابن مـسعود ـ     ]٥٧٥[

المدينة عليأبي طالٍب بن  E )٢(.  
م إذا تقـدm :"   قال لـي النبـي    :  قال ×  عن علي  ,عن حنش  ]٥٧٦[
إليك    خصمان فال تسمع كالم  ل حتّ األو  فسوف , ر اآلخَ ى تسمع كالم

  .)٣( ذلك قاضياًفما زلتُ بعد: فقال علي: قال, "ترى كيف تقضي
]٥٧٧[  قال ×  بن أبي طالبٍ   عن علي  :   بعثنـي النبـي m  ًإلـى   قاضـيا 

فـذكر  , " اهللا مثَبتٌ قلبك وهـاٍد فـؤادك  إن": اليمن ـ فذكر الحديث ـ قال  
  .)٤(الحديث
 m على منبر رسـول اهللا  E بنا عمرخطَ:  قالاٍسبعن ابن ع   ]٥٧٨[

  .)٥( أقضاناE علي: فقال
]٥٧٩[  بعثني رسول اهللا   :  قال × عن عليm يـا  : فقلـت ,  إلى الـيمن

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٧١٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 ٢/١٣١دار الحديث القاهرة    , ونحوه في مسند أحمد   . حديث صحيح : اهللا بن محمد عباس   

 .إسناده صحيح: قال أحمد شاكر
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , رك علــى الــصحيحينالمـستد  )٢(

 .صحيح على شرط الشيخين
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٦٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر٢/١٣١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٥/٤٠٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
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: صـيب؟ قـال  ا أُي أخشى ألّ وإنّ,  ذوي أسنان   شيوخٍ رسول اهللا تبعثني إلى قومٍ    
"وجلّ اهللا ـ عزّإن ثُ ـ سيلسانَثب ١("كك ويهدي قلب(.  

اللهـم  ":  قال لـه s  النبي أن×  عن علي,عن أبي البختري   ]٥٨٠[
 بـين   ٍء بعـد فـي قـضا      فما شـككتُ  : E  قال علي  ."ه لسانَ اهِد قلبه وثبتْ  

   .)٢(اثنين
  
  
  
  
  

                                                           

 قـال عبـد     ٢/٣١٧بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

:  قال محمود محمد محمود حسن نـصار ٣/١٠٠دار الكتب العلمية بيروت    , سنن ابن ماجة   )٢(
 .حديث صحيح
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  حديث الدار

 ]٥٨١[  قال × عن علي  :نـذِ وأَ{ ا نزلت هذه اآليةُ   لمعـشيرتَ  ر ك 
, فـأكلوا وشـربوا  , ون رجـالً ثـ فـاجتمع لـه ثال   , ه قرابتَـ  )١(جمع:  قال }قربيناَأل

ـ          عنّ ن يضمن م": فقال لهم  ة ي ديني ومواعيدي ويكون معـي فـي الجنّ
, يـا رسـول اهللا  : ـ  سمه شـريك  ـ لم ي  فقال رجلٌ"ويكون خليفتي في أهلي؟

 , ذلك علـى أهـل بيتـه        فعرضَ , قال آلخر  ن يقوم بهذا؟ ثم   م,  كنتَ بحراً  أنتَ
فقال علي E :ُ٢(أنا: فقلت(.  

 ـ أو دعـا   m اهللا جمع رسولُ:  قال عن علي ناجٍذ بِنعن ربيعةَ ]٥٨٢[
  ويـشرب عـةَ ذَهم يأخذ الج كلُّ فيهم رهطٌ,لب ـ بني عبد المطّ m اهللا رسولُ

 وبقـي الطعـام  : قـال . ى شـبعوا  فأكلوا حتّـ   من طعامٍ  اًفصنع لهم مد  : قال .قرالفَ
  وبقـي الـشراب    ,ى رووا  فـشربوا حتّـ    )٣(ٍرمـ دعـا بغُ   ثم, مسه لم ي  كما هو كأنّ  

 إليكم  عثتُي ب لب إنّ يا بني عبد المطّ   ": فقـال , بشر أو لم ي   مسه لم ي  كأنّ
كم فـأي , مم من هذه اآلية ما رأيـتُ       وقد رأيتُ  ,ةً وإلى الناس عام   ةًخاصّ

قـال , فلـم يقـم إليـه أحـد     :  قـال  "بايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟     ي :

                                                           

 . قرابتَهs جمع النبي :أي )١(
ــسحابة ص )٢( ــشوكاني٢١٣در ال ــال ال ــد :  ق ــد. رواه أحمــد وإســناده جي دار , ومجمــع الزوائ

 .رواه أحمد وإسناده جيد:  قال الهيثمي١٨/٢٤٤المنهاج 
 .الماء الكثير: الغمر )٣(
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 كـلُّ , اٍت مـر   قـال ثـالثَ     ثـم  "جلساِ": فقال: قال.  القوم  أصغر  وكنتُ فقمتُ
 بيـده علـى   ى كان فـي الثالثـة ضـرب   حتّ, "جلساِ": ذلك أقوم إليه فيقول لي    

  .)١(يدي
]٥٨٣[  قال × عن علي  :نـذِ وأَ{ا نزلت هـذه اآليـة     لمعـشيرتَ ر ك 

األقربين{  جمع النبي  m َفقـال   ,كلوا وشـربوا  فـأَ ,  فاجتمع ثالثون  , بيته  أهل 
ة ويكـون  ي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّ عنّ ن يضمن م": لهم

  كنـتَ يـا رسـول اهللا أنـتَ   : ه شـريك سم لم ي فقال رجلٌ"خليفتي في أهلي؟  
فقـال  ,  ذلك على  أهـل بيتـه      فعرضَ:  قال . قال اآلخر  ن يقوم بهذا؟ ثم   م, بحراً
٢(أنا: علي(.  

]٥٨٤[  قال × عن علي  :وأَ{: ا نزلت هذه اآليـة    لم نـذر عـشيرتك  
,  فـاجتمعوا ثالثـين رجـالً      , بيتـه   أهـلَ  mجمـع رسـول اهللا      :  قـال  }األقربين

تي ومواعيدي وهو معـي  ي ذمن يضمن عنّ م":  وقال لهـم   ,فأكلوا وشربوا 
فقـال  , فعـرض ذاك علـيهم  :  قـال "ة ويكون خليفتي فـي أهلـي؟   في الجنّ 

                                                           

صـي   قـال و  ٢/٧١٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
, واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي     . إسناده صحيح : اهللا بن محمد عباس   

مجمـع  و. إسـناده صـحيح  :  قال عبد الملك بن عبد اهللا بـن دهـيش         ٢/٧١بيروت  , دار خضر 
 .رواه أحمد ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٧/٣١٠دار المنهاج , الزوائد

: وقـال الهيثمـي   , إسناده حسن :  قال أحمد شاكر   ١/٥٤٥دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )٢(
بيـروت  , دار خـضر  , واألحاديث المختـارة لـضياء الـدين الحنبلـي المقدسـي          . إسناده جيد 

٢/١٣١. 
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  علـى واحـدٍ  ى عرضَن يطيق هذا؟ حتّم, اً يا رسول اهللا كنت بحر     أنتَ: رجلٌ
  .)١(أنا:  فقال عليواحٍد

]٥٨٥[   اٍسعن ابن عب  ـ :  قـال   عن علينـذِ وأَ{ا نزلـت    لمعـشيرتَ  ر ك 
قال رسـول اهللا      }األقربين m :" اِ ,يا علي مـن    بـصاعٍ   شـاةٍ  جـلَ  رِ صنع 

  أو أربعـون غيـر     جـالً  أربعـون ر   م يومئـذٍ   وهـ  "واجمع لي بني هاشم   , طعام
, ى شـبعوا  فـأكلوا حتّـ   ,  فوضعه بينهم  , بالطعام mفدعا رسول اهللا    : قال. رجٍل
منهم لَوإن مبإدامها)٢( يأكل الجذعةَن  ,ثمى رووا ـ   فشربوا حتّ, تناول القدح

 الذي قاله ه أبو لهٍبما رأينا كالسحر ـ يرون أنّ : هميعني من اللبن ـ فقال بعضُ 
ـ   قعبـاً  عـدد وأَ,  من طعـام    بصاعٍ ٍة شا جلَصنع رِ  اِ ,يا علي ": ـ فقال  ن  ِم

وشربوا كما شربوا فـي  , لفأكلوا كما أكلوا في اليوم األو   , ففعلتُ: قال ."لبن
كما فضلَ  لَضُوفَ, ة األولى المر   ما رأينـا كـاليوم فـي       : فقال, ة األولى  في المر

  قعبـاً  عـدد وأَ,  من طعام   بصاعٍ  شاةٍ جلَصنع رِ  اِ ,يا علي ": فقـال , السحر
 ,همفجمعـتُ , "جمع لي من بني هاشـم   اِ ,يا علي ": فقـال ,  ففعلتُ ."بنمن ل 

ـ  م ي كُأي: " فقال m اهللا    فبدرهم رسولُ  ,كلوا وشربوا فأَ  "ي دينـي؟  قضي عنّ
, أنـا يـا رسـول اهللا      :  فقلـتُ   المنطـقm  فأعـاد رسـول اهللا      , فسكت القوم : قال

  .)٣(" يا عليأنتَ,  يا عليأنتَ": فقال
                                                           

وهـذا خبـر    :  قـال الطبـري    ٦٠ ص ×مسند علـي بـن أبـي طالـب          , تهذيب اآلثار للطبري   )١(
 .عندنا صحيح سنده

 .اً دخل السنة الثانيةما كان من المعز شاباً فتي: الجذعة )٢(
ذكـره  :  قال عبد المعطي أمين قلعجـي ٢٠/٦٨دار الفكر  , جامع المسانيد والسنن البن كثير     )٣(

�  



 ٣٦٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٥٨٦[    عن علي E   أن   النبيm  نجـز     ":  قـالن يقضي ديني ويم
  .)١(ـ أو كلمةً تشبهها ـ" أدعو اَهللا أن يجعله معي يوم القيامة, وعدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                              

�  

وأحمد باختصار والطبرانـي  , رواه البزار واللفظ له:  وقال٨/٣٠٢الهيثمي في مجمع الزوائد    
يك وهـو   ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شر        , في األوسط باختصار  

 .ثقة
. رجالـه ثقـات  :  قال الـسيوطي ١٣/١٢٣دار الكتب العلمية بيروت  , جمع الجوامع للسيوطي   )١(

 . دينه وينجز وعدهs هو من يقضي عن رسول اهللا ×وقد ثبت أن عليا : قلتُ. انتهى
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  ×زهد أمري املؤمنني 

 بـن أبـي   خـرج علينـا علـي   : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال   ]٥٨٧[ 
الـشتاء وعليـه    وخـرج علينـا فـي       ,  الشتاء وعليه ثياب ,  الشديد  في الحر  طالٍب
فقيل لـه فـي ذلـك فقـال     ,  الصيف ثياب :رسـول اهللا  إن m    كـان بعثنـي وأنـا 
أرمد,    قال  فبزق في عيني ثم  :" ى هما حتّـ  فما اشتكيتُ , هما ففتحتُ "افتح عينيك

 اًفمـا وجـدتُ حـر     , " والبرد ذِهب عنه الحر  اللهم أَ ": ودعا لي فقال  , الساعة
  .)١(ى يومي هذا حتّوال برداً
]٥٨٨[  لقد رأيتُني مع رسول اهللا      :  قال × عن عليm  ربـطُ ي ألَ  وإنّـ 
على بطني من الجوعالحجر  ,ألفاً صدقتي اليوم َألوإن ٢(ربعين(  .   
 مـع   )٣(كان أبـو ليلـى يـسمر      : بي ليلى قال  عن عبد الرحمن بن أ     ]٥٨٩[

علي ,  الصيف في الشتاء   فكان يلبس ثياب  ,قلنـا ف,  الشتاء في الصيف   وثياب :
فقال: لو سألتَه :رسول اهللا إن m َبعـث    وأنـا أرمـد العـين ـ يـوم خيبـر ـ        إلـي 

                                                           

 .إسناده حسن:  قال الشوكاني٢١٨در السحابة ص )١(
ــسحابة ص )٢( ــشوكاني ٢١٩در ال ــال ال ــ :  ق ــه أحم ــصحيح  أخرج ــال ال ــه رج ــناد رجال . د بإس

: قلـتُ . ٢/٣٥٧بيـروت   , دار خـضر  , واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي       
فــصاروا ال يهتمــون إال , أيـن حكّــام العـرب وســالطين الجــور الـذين قلبــوا هــذه القاعـدة    

 .وشعوبهم تموت جوعاً, ببطونهم
 .الحديث بالليل: السمر والمسامرة )٣(
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ِهـب  اللهـم أَذ  ":  قال فتَفَلَ في عيني ثم   ,  العين ي أرمد إنّ, يا رسول اهللا  : قلتُ
 عنه الحر قال ". والبرد  :  َأل": وقـال ,  بعد يومئذٍ   وال برداً  اًفما وجدتُ حربعثن 

 فتـشوف لـه     "ارلـيس بفـر   , ه ورسولُ  اهللاُ هه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب رجالً
فبعثَ, الناسإلى علي ١(اه فأعطاه إي(.  

:  فقال E خطب علي : عن أبي عمرو بن العالء عن أبيه قال        ]٥٩٠[
 زَيتُ ِم,واهللا الذي ال إله إال هو   , ها الناس يا أيا  إلّ وال كثيراًكم قليالًن ماِل ما ر
أهـداها إلـي   :  من كُـم قميـصه فيهـا طيـب فقـال     قارورةً Eوأخرج  , هذه

٢(دهقان(.  
 علي مـن بيـت مالنـا        ما رزأَ : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال       ]٥٩١[

  .)٣(ةًيِدرجبار د وخميصةًةً محشوةًا جبإلّ, انَى فارقَحتّ
 ثـالثَ   أعطـى علـي النـاس فـي سـنةٍ         : عن مسلم بن هرمـز قـال       ]٥٩٢[
, ذوا فخُـ  وا إلى عطاء الرابع   هلم: فقال,  من أصبهان   عليه مالٌ  م قدِ ثم, عطياٍت

ثم وصلّ,  المال  بيتَ  كنس   يـا دنيـا غُـ   : ن وقـال ى فيـه ركعتـيقـال . ي غيـري ر :
 بهـا مـن أرض    جـيءَ حبالٌ: إيش هذا؟ قال  :  فقال  من أرضٍ  بالٌ عليه حِ  موقِد

                                                           

 .حسن: قال األلباني] ١١٧ [٣٦مكتبة المعارف الرياض ص, بن ماجةسنن ا )١(
حـسن  :  قال عبد اهللا الـشهري     ١٦/١٥٠دار العاصمة   , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

 .لغيره
. صـحيح :  قـال سـعد بـن ناصـر الـشثري          ٢١/١٨١دار كنـوز إشـبيليا      , مصنف ابن أبي شيبة    )٣(

 قـال عبـد الـرحيم    ٨٢المكتبة التوفيقيـة ص , ي الشعراوي سيرة آل بيت النبي لمحمد متول     و
 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي
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فنظـروا  , هم بعـضُ  هم وتـرك  فأخـذ بعـضُ   : قال. اُعطوها الناس : قال. كذا وكذا 
  .)١( النهار دراهم آخربلُ الحفبلغَ, لُعم يانتَّفإذا هو كَ

جـاءه  :  قـال   بن أبي طالـبٍ     عن علي  , الوالي عن قيس بن ربيعةَ    ]٥٩٣[
التَ ابن مـال المـسلمين مـن صـفراءَ         بيـتُ  امـتألَ , يـا أميـر المـؤمنين     : اح فقـال  ي  

ى قـام علـى بيـت    اح حتّـ ي على ابن التَياً متوكّ فقام: قال. اهللا أكبر : قال. وبيضاء
يـا ابـن    ,  إلـى فيـه    ه يد  جانٍ وكلُّ,  فيه ه وخيار هذا جناي : مال المسلمين فقال  

 ما في بيـت     عطى جميع  فأَ ,ودي في الناس  فنُ: قال. اح علي بأشياخ الكوفة   يالتَ
يـا  : و يقـول  وهـ , هـا يري هاو ي غَ ر غُ  يا بيضاءُ  يا صفراءُ : المسلمين وهو يقول  

  أمـر   ثم , وال درهم  ى ما بقي فيه دينار    حتّ. هايري هاو ي غَ ر غُ  يا بيضاءُ  صفراُء
  .)٢(نى فيه ركعتي وصلّ,ضحهبنَ

]٥٩٤[   عن مجمع التيمي أن  كـنس    اً عليكان يـأمر ببيـت المـال في , ثـم  
حنضَي, عـن   ه لم يحبس فيـه المـالَ  أنّي رجاء أن يشهد له يوم القيامة   يصلّ  ثم

  .)٣(المسلمين
                                                           

 قـال وصـي    ١/٥٣١دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ١/٥٣٢عودية  دار العلم بالمملكة العربية الس    , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
المكتبة , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي      و. إسناده حسن : اهللا بن محمد عباس   

 .خبر حسن:  قال عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي٨٣التوفيقية ص
 قـال وصـي    ١/٥٣٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 .إسناده صحيح: عباساهللا بن محمد 
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 ؟ك قميـصَ   ترفـع  ميا أمير المـؤمنين ِلـ     : قيل لعلي :  قال عن قيسٍ  ]٥٩٥[
  .)١(قتدي به المؤمن وي القلبعخِشي: قال

 فـإذا هـي      علـي   بنتِ  كلثومٍ  على أم  دخلتُ:  قال عن أبي صالحٍ   ]٥٩٦[
  فـدخال عليهـا وهـي جالـسةٌ         وحسين  فجاء حسن  , بيني وبينها   في سترٍ  تمشطُ

  مرق  فيها خرجوا لي قصعةً  فأَ: ؟ قال  شيئاً أال تطعمون أبا صالحٍ   :  فقاال ,تمتشطُ
يـا أبـا    :  كلثـوم  مـراء؟ فقالـت أم    م أُ تطعمـوني هـذا وأنـتُ     : فقلت: قال. بوٍبحِب

 فـذهب  , ـ وأتـى بـأترج   اً المـؤمنين ـ يعنـي عليـ     كيف لو رأيـتَ أميـر  ,صالح
ترجةً يأخذ منه أُحسن,فنزعها من يده ثم ٢( به فقُسم بين الناس أمر(.  

ن مـ :  فقـال   أتـى الـسوق    اً عليـ  رأيتُ:  قال  األزدي عن أبي سعدٍ   ]٥٩٧[
: قال, عجبه فأَ ,فجاء به , عندي: ؟ فقال رجلٌ   بثالثة دراهم   صالح عنده قميصٌ 

  يقــرض ربــاطَاً عليــفرأيــتُ: قــال, هذاك ثمنُــ, ال: ن ذاك؟ قــال ِمــه خيــرفلعلّــ
 ,فـأمر ,  على أطراف أصابعه    فإذا هو يفضلُ   , فلبسه ,فأعطاه ,الدراهم من ثوبه  

  .)٣(ع ما فضُل عن أطراف أصابعهِطفقُ
 قـسم مـا فـي بيـت المـال          اً علي  عن أبيه أن   عن عاصم بن كليبٍ    ]٥٩٨[

                                                           

 قـال وصـي    ١/٥٣٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .ونحوه عن سفيان بإسناد صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ١/٥٤٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .ه صحيحإسناد: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ١/٥٤٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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 األجنـاد    دعـا أمـراءَ     ثـم  , كـسرٍ   فكسره سبع   وجد رغيفاً  ثم, على سبعة أسباع  
  .)١(م بينهقرعفأَ

يـا  : قلـتُ : قـال ,  كانت لعلي  ٍم موسى خاد   عن أم  ,عيلعن إسما  ]٥٩٩[
أمموسى فما كان لباس قالت,  ـ اًه؟ ـ يعني علي :الكرابيسالس ٢(ةُنبالني(.   

:  قالـت   همام الطابيةِ   بنتِ  عن كريمةٍ  ,عن فضالة بن عبد الملك     ]٦٠٠[
  كان علـي ي      عـدل  حملنـاه علـى ال  : قـال فـضالة  .  بالكوفـة  )٣(قـسم فينـا الـورس

  .)٤( Eمنه
]٦٠١[    طَخَ:  قال عن عمرو بن حبشي بنا الحسن  بن علي     بعد قتل علـي  

, رون وال أدركـه اآلِخـ    لـون بعلـمٍ   وما سبقه األَ  ,  أمسِ م رجلٌ كُلقد فارقَ : فقال
ومـا  , ح لـه فـتَ ى ي  فال ينصرف حتّ   , ليبعثه ويعطيه الرايةَ   mإن كان رسول اهللا     

كان يرصدها لخادمِ   , من عطائه  ا سبعمائة درهمٍ   إلّ  وال بيضاءَ  ن صفراءَ  مِ ترك  
  .)٥(أهله

                                                           

 قـال وصـي    ١/٥٤٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ١/٥٤٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , ألحمد بن حنبل  فضائل الصحابة    )٢(
 .األثواب الغليظة المصنوعة من القطن: والكرابيس. إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 .نبتٌ من الفصيلة القرنية: الورس )٣(
ل وصـي   قـا  ١/٥٤٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ١/٥٤٨دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٥(

�  
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 فـي لباسـه     ثوب مرقوع   على علي  رِئي:  قال بن قيسٍ  عن عمرو  ]٦٠٢[
  .)١( القلبخشع ويقتدي المؤمني: فقال

]٦٠٣[  ـ  رأيـتُ :  عن أبيه قال    بن جرموزٍ  عن حروهـو يخـرج مـن       اً علي 
  تانالقصر وعليه قطري ,٢(هُء وردا, الـساق  ه إلى نـصف   إزار( مـشم منـه  قريبـاً ر  ,

 ويقـول ,  البيـع ويـأمرهم بتقـوى اهللا وحـسنِ      ,  يمشي في األسواق   ةُومعه الدر :
  .)٤( اللحم)٣(واوال تنقح,  والميزانوفوا الكيلَأَ

لقـد رأيتُنـي مـع      :  قـال  اً عليـ   أن  القرظـي  د بـن كعـبٍ    عن محمـ   ]٦٠٤[
 صـدقة مـالي   وإن, بطني مـن الجـوع    على    الحجر ربطُي ألَ  وإنّ mرسول اهللا   

لتبلُغُ أربعين٥( ديناٍر ألف(.  
ن  من أهل البصرة ِمـ      قومٍ قدم علي على  :  قال عن زيد بن وهبٍ    ]٦٠٥[

                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ١/٥٤٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(

 .ناده صحيحإس: اهللا بن محمد عباس
 .رداؤه: والصحيح )٢(
 .وال تنفخوا: وفي رواية )٣(
 قـال وصـي    ٢/٥٥٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

, سـيرة آل بيـت النبـي لمحمـد متـولي الـشعراوي            و. إسـناده صـحيح   : اهللا بن محمد عبـاس    
 .خبر حسن: متولي الشعراوي قال عبد الرحيم محمد ٨٩المكتبة التوفيقية ص

رجاله رجال الـصحيح غيـر شـريك بـن          :  قال الهيثمي  ١٨/٢٧٦دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٥(
 .ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب من علي, عبد اهللا النخعي وهو حسن الحديث
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 ك اهللا يا علـي فإنّـ      ِقاتّ: فقال له ,  بعجة  بن قال له الجعد  فيهم رجلٌ ي  , الخوارج
تمي , ه مـن   يعنـي لحيتَـ   , ب هـذه  خـضّ  على هذا تُ    ضربةً بل مقتولٌ : فقال علي

,  وعاتبـه فـي لباسـه     .وقد خاب من افتـرى    ,  مقضي  وقضاءٌ  معهود عهد, رأسه
  .)١( أن يقتدي بي المسلمجدرن الِكبر وأَ ِمما لكم وللباس؟ هو أبعد: فقال

 فقـام رسـول     , النـاس  اًِاشتكى عليـ  :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٦٠٦[
ـ    ,اًها الناس ال تشكوا علي    أي":  فسمعته يقول  , فينا خطيباً  mاهللا   ه  فـواهللا إنّ
  .)٢(" ـفي سبيل اهللا ـ أو  في ذات اهللاخشنَأل

 بعـد مـا قُتـل     بـن علـي   خطبنـا الحـسن   :  قـال   بن يريمٍ  عن هبيرةَ  ]٦٠٧[
م باألمس رجالً  لقد قتلتُ : فقال, علي   ما سبقه األو   رونه اآلِخـ  دركَـ لون ولن ي ,

 عـن   وميكائيـلُ , يقاتـل جبريـل عـن يمينـه        يبعثـه ف   m اهللا   ولقد كـان رسـولُ    
 ,لت مـن عطائـه   فضُ درهٍم مائِةا سبع إلّ  وال بيضاءَ   من صفراءَ  وما ترك , يساره

  .)٣(أراد أن يشتري بها خادماً
 )٤( خـوانِ ه أتـى بطـستِ   أنّـ  جـوينٍ ة بنِ  وحب  بن ثابتٍ  ن عدي ع ]٦٠٨[
,  اللـون  حـسن , لـريح  ا بك لطيـ  إنّـ : فقال علـي  , فلم يأكل , إلى علي  فالوذٍج

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٧٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٢٧٢دار الحديث القاهرة , دمسند أحم )٢(
:  قـال سـعد المبـارك الحـسن    ٧٨الـدار الـسلفية ـ الكويـت ـ ص     , الذرية الطاهرة للـدوالبي  )٣(

 .إسناده حسن
 .طستٌ كبير يوضع وسط المائدة: الطست خوان )٤(
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أن أُولكن أكره دعو١( نفسي ما لم تعتده(.  
 من   لعلي جاءت دنانير :  عن أبيه قال    بن أبي خالدٍ   عن إسماعيلَ  ]٦٠٩[

  .)٢(عها على المسلمين فوزَّعاناٍتإ
  حـديثَ )٣( ألبـي عبـد اهللا   ذكـرتُ :  قـال   المـروذي  عن أبي بكرٍ   ]٦١٠[

 سـعيد : فقـال , همـان طعنون في سعيد بـن ج هم ي إنّ قلتُ: حه وقال فصح سفينة
جهمان ثقةٌ  بن    ـ    , واحـدٍ   روى عنه غير٥(وحـشرج   )٤(اد مـنهم حم(  ام والعـو)٦( 

ـ      قلتُ,  واحد وغيراش ألبي عبد اهللا بن عي : ح  صـالحٍ  ابـن      بـن   كـى عـن علـي 
فغـضب  , م فـي سـعيد بـن جهمـان        ه تكلّـ  ان أنّـ  ر عن يحيى القطّ   ِك ذُ :المديني

ه  أنّـ  &  من عـدل علـي     لقد بلغَ . . . م فيه    يحيى يتكلّ  عتُما سم , باطل: وقال
قس م الران واألبزار م , وكان أصحاب رسول اهللا      ,وأقام الحدود m  يقولون يا 

 ويقولون له يا أمير المؤمنين وليس هو        ,جمعون عليه فهؤالء ي , أمير المؤمنين 

                                                           

لـب للـدكتور علـي محمـد محمـد      أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طا       )١(
سـيرة آل   و.  صـحيح التوثيـق    ١/٨١انظر الحليـة    :  قال ٢٣٢دار ابن كثير دمشق ص    , الصلّابي

 قـال عبـد الـرحيم محمـد        ٨١المكتبـة التوفيقيـة ص    , بيت النبي لمحمـد متـولي الـشعراوي       
 .خبر حسن: متولي الشعراوي

 .إسناده حسن: ة الزهراني قال عطي٢/٤١٤دار الراية , السنة ألبي بكر الخلّال )٢(
 .أحمد بن حنبل )٣(
 .ابن سلمة )٤(
 .ابن نباتة )٥(
 .ابن حوشب )٦(
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١(ه خليفةل إنّ المؤمنين؟ وجعل أبو عبد اهللا يفحش على من لم يقُأمير(.  
 بـن أبـي     دخلنـا علـى علـي     :  قـال   الغفاري عن عبد اهللا بن زريرٍ     ]٦١١[
 إلينـا   متَيا أمير المـؤمنين لـو قـد       :  فقلنا م إلينا خزيرةً  فقد, ضحى يوم أَ  طالٍب

m اهللا  رسولَ ي سمعتُ يا ابن زرير إنّ   : قال ! الكثير  والخيرِ  والوزّ من هذا البطّ  
 

 وقـصعةٌ   ,قصعةٌ يأكلها هـو وأهلُـه     : قصعتانا   للخليفة إلّ  ال يحلُّ : ")٢(
طِعم٣("هاي(.  

:  فـي لباسـه فقـال      اً ابـن نعجـة عاتـب عليـ         أن ن زيد بن وهبٍ   ع ]٦١٢[
يقتدي به المؤمنوي خشع٤( القلب(.  

 إذا أرسـله  هكمـ ,  قميـصاً  علـى علـي   رأيتُ:  قال عن أبي هذيلٍ   ]٦١٣[
  .)٥(ره لم يجاوز ظفهوإذا مد, بلغ نصف ساعده

  فـأتى رجـالً    , خـرج  اً عليـ  رأيتُ:  ألبي عصيفير قالت   ن موالةٍ ع ]٦١٤[
فـأخرج  ,  بثالثة دراهم؟   سنبالني  قميصٌ عندك: من أصحاب الكرابيس فقال   

مـا  : فقال,  عن يمينه وعن شمالهفنظر, هفإذا هو إلى أنصاف ساقي, إليه قميصاً 
  م هو؟بكَ,  حسناًا قدراًأرى هذا علي إلّ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال عطية الزهراني٢/٣١٩دار الراية , السنة ألبي بكر الخلّال )١(
  .)يقول(حذفت كلمة  )٢(
 ].١٧٩٣ [٣٢٣مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )٣(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٩/٣٢٢دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٩/٣٢٤دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٥(



 ٣٧٥ ......................................)لسالمعليه ا(باب فضائل أمري املؤمنني 

 فـدفعها إليـه ثـم    ,  إزاره ها من فحلَّ,  يا أمير المؤمنين   بأربعة دراهم : قال
  .)١(انطلق

]٦١٥[  عن علي E مـا كـان لنـا إلّـ       :  قال  ننـام علـى      كـبشٍ  ا إهـاب 
  .)٢( على ناحيتهوتعجن فاطمةُ, ناحيته

]٦١٦[  عن علي E قال  : وما لـي ولهـا فـراشٌ      ,  فاطمة جتُلقد تزو 
عليه بالليـل  ا ننام  كنّ  كبشٍ  جلدِ غير  ,   ومـا لـي   ,  بالنهـار ونعلـف عليـه الناضـح

خادم٣(ها غير(.  
]٦١٧[  د بن كعبٍ  عن محم قال  القرظي  : ي وإنّـ , لقد رأيتُنـي : قال علي
 آالف  صـدقتي لتبلـغُ اليـوم أربعـةَ     وإن, على بطني من الجـوع      الحجر ألربطُ
  .)٤(دينار

 بـن أبـي    علـي  رأيتُ:ته قالت عن جد , األكسية اِع بي عن صالحٍ  ]٦١٨[
                                                           

 قـال عبـد الـرحيم       ٧٩المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )١(
واسم الراوي أخرجتُه مـن كتـاب الزهـد         : قلتُ. انتهى. ر حسن خب: محمد متولي الشعراوي  

 .ألبي داود
 قـال عبـد الـرحيم       ٨٢المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(

 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
رحيم  قـال عبـد الـ      ٨٢المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٣(

 .خبر حسن لغيره: محمد متولي الشعراوي
 قـال عبـد الـرحيم       ٨٣المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٤(

 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
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 عنــك يــا أميــر نحمــلُ:  فقــالوافحملــه فــي ملحفــٍة,  بــدرهم)١( اشــترىطالــٍب
  المؤمنين؟
  .)٢(حمل أن يأبو العيال أحق, ال: قال

هـا  أي:  فقـال   خطـب النـاسE     اً عليـ   أن اٍرعن العالء بن عمـ     ]٦١٩[
ا  إلّـ   وال كثيـراً   الً مـن مـالكم قلـي      )٣(ا هو ما رزأتُ   واهللا الذي ال إله إلّ    . . الناس  

 . الـدهقان هداها إليأَ:  ـ فقال  قميصه فيها طيبم من كُهذه ـ وأخرج قارورةً 
٤(طوبى لمن كانت له قوصرة:  المال فقال بيتَ أتىثم(.  

 بـن   دخلتُ على علـي   :  بن عبد الرحمن الشيباني قال     عن عنترةَ  ]٦٢٠[
يـا أميـر   : فقلـت ,  مـن البـرد  وهو يرعـد  , وعليه قطيفة , )٥(ق بالخورنَ أبي طالبٍ 

 في هذا المـال وأنـت ترعـد          اهللا قد جعل لك وألهل بيتك نصيباً       المؤمنين إن 
  من البرد؟

ــ: فقــال ــالكم شــيئاً إنّ ــي  , ي واهللا ال أرزأُ مــن م وهــذه القطيفــة هــي الت

                                                           

 .ويبدو أن هذه الكلمة سقطت من الكتاب أو نسيها المصنف, اشترى تمراً )١(
 قـال عبـد الـرحيم       ٨٥المكتبـة التوفيقيـة ص    ,  الشعراوي سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي      )٢(

 .خبر ال بأس به: محمد متولي الشعراوي
 .ما أخذتُ وال أصبتُ: أي )٣(
 قـال عبـد الـرحيم       ٨٧المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٤(

 .خبر ال بأس به: محمد متولي الشعراوي
 .راقاسم قصر بالع: الخورنق )٥(



 ٣٧٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١(خرجتُ بها من بيتي
مـا أخـشى علـيكم      إنّ:  قـال  E اً عليـ   أن  العـامري  عن مهاجرٍ  ]٦٢١[

األمل واتّ  طولَ: ناثنتي الهوى باع  ,فإن   اآلخـرة نـسي  طول األمـل ي  ,بـاع   اتّوإن
 الهوى يصد   عن الحـق  ,وإن     مـدبرةً  لـتْ  الـدنيا قـد ترح  ,اآلخـرة مقبلـةٌ    وإن  ,

 وال تكونـوا مـن أبنـاء      ,فكونـوا مـن أبنـاء اآلخـرة       ,  منهما بنـون    واحدةٍ ولكلّ
  .)٢( وال عملساب ح وغداً, وال حساب اليوم عملٌفإن, الدنيا

]٦٢٢[  عن علي E َأل:  قالأو  من إخواني علـى صـاعٍ   نفراًن أجمع 
ن من طعاٍمصاعي ,من أن أخرج إلى سوقكم فأُأحب إلي ٣( رقبةًعتق(.  

   
  
  
  

                                                           

 قـال عبـد الـرحيم       ٨٨المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )١(
 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي

 قـال عبـد الـرحيم       ١٦٦المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(
 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي

 قـال عبـد الـرحيم       ١٦٧المكتبة التوفيقية ص  , مد متولي الشعراوي  سيرة آل بيت النبي لمح     )٣(
 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي
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  ×علم أمري املؤمنني 

 تعـرف أَ:  مـر بقـاصٍّ فقـال      × اً عليـ  أبي عبد الـرحمن أن    عن   ]٦٢٣[
  .)١(هلكتَ وأهلكتَ: قال. ال: ال من المنسوخ؟ قالناسخَ
 للكافرين على    اهللاُ ولن يجعلَ {:  في قولـه    الكندي عن يسيعٍ  ]٦٢٤[

كيف هـذه   :  فقال  بن أبي طالبٍ    إلى علي  جاء رجلٌ : قال, }المؤمنين سبيالً 
: ؟ فقـال علـي  }ولن يجعل اهللا للكافرين على المـؤمنين سـبيالً    {: اآليـة 
 يـوم القيامـة     }م القيامـة ولـن يجعـل اهللاُ        يحكم بينكم يـو    فاُهللا{, اُدنُـه 

     .)٢(}للكافرين على المؤمنين سبيالً{
 ]٦٢٥[    قال عن عمرو بن حبشي  : خطبنا الحسن  بن علي    بعد قتل علي  

, رون اآلِخـ دركـه  وال أَ  لـون بعلـمٍ   ما سبقه األو  ,  أمسِ لقد فارقكم رجلٌ  : فقال
اهللا    كان رسولُ  إن m ُليبعث  فال ينصرف حتّـ    يةَعطيه الرا ه وي  ومـا  , ح لـه  فـتَ ى ي

  من عطائه كان يرصدها لخـادمِ      ا سبعمائة درهمٍ   إلّ  وال بيضاءَ  ترك من صفراءَ  
  .)٣(أهله

                                                           

إسـناده  :  قـال األلبـاني  ٥٣مكتبـة المعـارف الريـاض ص   , العلم ألبي خيثمة زهير بن حرب    )١(
 .صحيح على شرط الشيخين

ي محمـد محمـد   أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـ          )٢(
 . إسناده صحيح:  قال٥٦دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي

 قـال وصـي    ١/٥٤٨دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
�  



 ٣٧٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

,  بعـد وفـاة علـي       بـن علـي    خطبنـا الحـسن   :  قـال  عن أبي رزينٍ   ]٦٢٦[
 وال لـون بعلـمٍ   لـم يـسبقه األو  لقـد فـارقكم رجـلٌ     :  فقـال   سوداءُ وعليه عمامةٌ 

١(روندركه اآلِخي(.  
 وقعـوا علـى     أُتي علي باليمن بثالثـة نفـرٍ      : عن زيد بن أرقم قال     ]٦٢٧[
تطيـب بـه    :  ألحـدهم  فقال علـي  ,  فادعوه  فولدت ولداً  , واحدٍ  في طهرٍ  جاريٍة

: وقـال لآلخـر   , ال:  لهـذا؟ قـال    تطيب به نفـساً   : وقال آلخر , ال:  لهذا؟ قال  نفساً
 قـرع ي م إنّـ , )٢( متشاكـسون  كم شركاءَ أرا: فقال. ال:  لهذا؟ قال  تطيب به نفساً  

 بينكم فأي أَ  القرعةُ كم أصابته متُغره لزمتُ القيمة وأَ   ثلثيه فـذكروا ذلـك    .  الولد
للنبي mما أجد فيها إلّ":  فقال٣("ا ما قال علي(.  

 m من أصحاب النبي   لم يكن أحد  :  قال ب بن المسي  عن سعيد  ]٦٢٨[
  .)٤(× أبي طالٍب بن ا عليإلّ, سلوني: يقول

                                                                                                                              

�  

 قـال  ٢/٣٤٤دار الحـديث القـاهرة   , ومـسند أحمـد  . إسـناده صـحيح   : اهللا بن محمـد عبـاس     
 .إسناده صحيح: أحمد شاكر

 قـال وصـي    ٢/٦٠٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , حابة ألحمد بن حنبل   فضائل الص  )١(
 .إسناده حسن لغيره: اهللا بن محمد عباس

 .متشاكسين: والصواب )٢(
 قـال وصـي    ٢/٦٤٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

أبو داود والنـسائي وابـن ماجـة وإسـناده          إسناده حسن لغيره وأخرجه     : اهللا بن محمد عباس   
 .صحيح

 قال عـادل بـن يوسـف    ٢/٣٥٢مكتبة التوعية اإلسالمية  , الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي    )٤(
�  
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حـدثُ بنعمـة    ي أُ إنّـ :  عن نفـسه فقـال     سِئل علي : عن زاذان قال   ]٦٢٩[
ي فبين الجـوانح منّـ    ,  ابتُديتُ وإذا سكتُّ ,  واهللا إذا سألتُ أُعطيتُ    كنتُ, يرب

جم ١(علم(.  
 ينتقـصون   ال يزال النـاس   : قال علي :  قال عن الحارث بن سويدٍ    ]٦٣٠[

 فـإذا   , الـدين بذنبـه     يعسوب ربفإذا كان ذلك ضَ   ,  اهللا ى ال يقول أحد اهللا    حتّ
 عثَفعل ذلك بعثٌ إليه بـ      يتجمعـون علـى أطـراف األرض كمـا تتجم ع قـزع 

  .)٢(كابهم ِرناخَ أميرهم وم اسمعلمي َألواهللا إنّ, الخريف
ها عـن المـسح      فـسألتُ   عائـشةَ  أتيـتُ :  قـال  شريح بن هـانىءٍ   عن   ]٦٣١[
ه ه فـسألتُ  فأتيتُـ : قـال . mه كان يسافر مع رسول اهللا        فإنّ هلْس فَ اًئِت علي ِا: فقالت

ك ك وليلتُـ   يومـ  جـزأك ل نهارك أَ   من أو   الوضوءَ حسنتَ فأَ أتَإذا توضّ : فقال
  .)٣(مسحتَ

]٦٣٢[       عن جابر بن عبـد اهللا أن  النبـي  m         قـضى بالـشاهد مـع اليمـين 
                                                                                                                              

�  

دار العلـم بالمملكـة العربيـة    , وفضائل الـصحابة ألحمـد بـن حنبـل      . إسناده حسن : العزازي
 .يحإسناده صح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس٢/٦٤٦السعودية 

 قـال وصـي    ٢/٦٤٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٦٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٧٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , د بن حنبل  فضائل الصحابة ألحم   )٣(
 .حديث صحيح: اهللا بن محمد عباس



 ٣٨١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  . )١( بالكوفةوقضى به علي, بالحجاز
 نـتْ  قد زَاب أُتي بامرأٍة عمر بن الخطّ أن الجنبيبيانعن أبي ظ   ]٦٣٣[

 زنـتْ : مـا لهـذه؟ قـالوا   :  فقالم علي فذهبوا بها ليرجموها فلقيه   ,  برجمها مرفأَ
فأمر برجمها  عمر ,  فانتزعها علي من أيديهم ورد مه ,فقـال فرجعوا إلى عمر  :

م؟ قالواكُما رد :إلّـ    مـا ف : قـال , نا ـ يعني علي ـ   رد قـد  ا لـشيءٍ عـل هـذا علـي 
 هـؤالء؟   ما لك رددتَ  : ب فقال  المغضَ  فجاء وهو شبه    إلى علي  رسلَفأَ, همعِل

ـ  :  عن ثالثةٍ   القلم عِفر":  يقـول  m  النبي أما سمعتَ : قال ى عن النـائم حتّ
: قـال  ؟"عقـل ى ي  حتّ )٢(وعن المبتلي , ى يكبر وعن الصغير حتّ  , يستيقظ

. ال أدري: فقال عمـر . ه أتاها وهو بها فلعلّ بني فالنٍ  مبتالةُهذه  : قال علي . بلى
  .)٣(فلَم يرجمها. وأنا ال أدري: قال

ـ ولقـد زَ ": ÷ اطمةَ لف sقال رسول اهللا     ]٦٣٤[ ـ جتُِك  لُه َألوِه وإنّ
تي سلماًأمم علماً وأكثرهوأعظم ٤("لماًم ِحه(.  

]٦٣٥[   بمجنونةٍ  :  قال اٍسعن ابن عب عمر فاستـشار فيهـا    , د زنـت   ق أُِتي
 رضـوان اهللا     بن أبي طالبٍ    بها علي  فمر, م أن تُرجE    بها عمر   فأمر ,أناساً

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٧٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 .المبتَلى: والصحيح )٢(
 قـال وصـي    ٢/٧٠٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , نبلفضائل الصحابة ألحمد بن ح     )٣(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٠٥در السحابة ص )٤(
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 أن E  فأمر بها عمر زنتْ بني فالٍنمجنونةُ: ما شأن هذه؟ قالوا  : عليه فقال 
 أمـا علمـتَ أن    , يا أمير المـؤمنين   :  أتاه فقال  ثم. رجعوا بها ِا: فقال: قال, رجمتُ

وعن , ى يستيقظ وعن النائم حتّ  , ى يبرأ عن المجنون حتّ  : ع عن ثالثة  القلم رف 
حتّ الصبي  م؟ قـال     فما بالُ : قال. بلى: عقل؟ قال ى يقـال . ال شـيء  :  هذه تُـرج :

  .)١(كبر يفجعلَ: قال, فأرسلَها: قال. رِسلْهافأَ
 ائـتِ :  عن المسح فقالت    عائشةَ سألتُ:  قال عن شريح بن هانئٍ    ]٦٣٦[

إنّ فاًعلي٢(ي منّه أعلم(.  
]٦٣٧[  أن شراحةَ  عن الشعبي أتتْةَ الهمداني ي زنيـتُ إنّـ :  فقالـت اً علي ,

 ذلـك   فكـلُّ , هِتكِر اسـتُ  ِكلعلّـ ,  فـي منامـك     رأيتِ ِكلعلّ, ك غيرى لعلّ: فقال
ها بكتـاب   جلـدتُ : وقال. ها يوم الجمعة   فجلدها يوم الخميس ورجم    .ال: تقول

m ة رسول اهللاها بسنّاهللا ورجمتُ
 )٣(.   

 إلــى الــيمن m اهللا بعثنــي رســولُ:  قــال عــن علــيعــن حــنٍش ]٦٣٨[
 سـقط    إذْ ,فبينا هـم كـذلك يتـدافعون      ,  لألسد )٤( قد بنوا زيبةً   فانتهينا إلى قومٍ  

                                                           

مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )١(
 .١٢/١٢٠أخرجه البخاري معلَّقاً و. حديث صحيح على شرط الشيخين:  قال٤/٤٦القاهرة 

 قـال وصـي    ٢/٧٠٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٧١٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .حيح لغيرهإسناده ص: اهللا بن محمد عباس

 .الحفرة: الزيبة )٤(



 ٣٨٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

م ه فجـرح ,ى صـاروا فيهـا أربعـةً    بـآخر حتّـ   ق رجلٌ  تعلّ ثم,  بآخر ق فتعلَّ رجلٌ
فقـام أوليـاءُ   . هم من جراحتهم كلّ   وماتوا,  فقتله  بحربةٍ  فانتدب له رجلٌ   األسد 

ل إلى أولياء اآلخِ   األو   ليقتتلـوا  ر فأخرجوا الـسالح  ,   علـى تفيئـة     فأتـاهم علـي 
ي أقـضي بيـنكم      حـي؟ إنّـ    m اهللا    ورسـولُ  )١(تريدون أن تَقـاتَلوا   : ذلك فقال 

ى تـأتوا    حتّـ  م عـن بعـضٍ    كُ بعـضُ  رِجـ ا ح  وإلّـ  ,م فهـو القـضاءُ    إن رضيتُ , قضاًء
النبيm, يكون هو الذي يقضي بينكم     ف ,          لـه  فمن عـدا بعـد ذلـك فـال حـق  ,
ِاجم    ـ  عوا من قبائل الذين حفروا البئـرالدي ـ ة وثلـثَ  ربـعالدي  ـ ة ونـصفة  الدي

كاملةً ةَوالدي  ,فلألو ه أَ  ألنّ ل الربعن فوقَه  هلكوللثاني ثلثُ ,  م وللثالـث  , ة الدي
نصف بوا أن يرضوافأَ. ة الدي ,فأتَوا النبي m وا  فقـصّ , وهو عند مقام إبـراهيم

 اً عليـ إن:  من القومفقال رجلٌ. "أنا أقضي بينكم وأحتبي":  فقالةَعليه القصّ 
m اهللا  رسولُجازه فأَ,فقصّوا عليه, قضى فينا

 )٢(.  
]٦٣٩[   قـال رسـول اهللا      :  قـال  اٍسعن ابن عبm :"   ُالعلـم   أنـا مدينـة 
وعليها باب ,ِت فليأن أراد المدينةَفم٣(" الباب(.  

                                                           

 .تتقاتلوا: أي )١(
 قـال وصـي    ٢/٧٢٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

الـصواب أنـه حـسن    : قـال الحـافظ أبـو سـعيد الغالمـي     : الـسمهودي وقـال  . صحيح اإلسناد 
جـواهر العقـدين فـي      : اُنظـر , وكذا قال شيخ اإلسالم ابن حجر في فتاوى لـه         , باعتبار طرقه 

 .١٢٥مطبعة العاني بغداد ص, فضل الشرفين للسمهودي
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]٦٤٠[      سمعتُ:  قال عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي  بـن عبـد      جـابر 
 فمـن  ,ها باب العلم وعليأنا مدينةُ":  يقولm رسول اهللا   سمعتُ: اهللا يقول 

أراد العلم١(" فليأت الباب(.  
جـاءه   إذ mبينمـا أنـا عنـد رسـول اهللا        : عن زيد بن أرقـم قـال       ]٦٤١[

يـا رسـول اهللا     :  ويخبـره فقـال    m  النبـي  ثُ فجعل يحد  , من أهل اليمن   رجلٌ
 اًأتى علي E ُفـي طهـرٍ    وقعـوا علـى امـرأةٍ     ,  يختصمون فـي ولـدٍ      نفرٍ  ثالثة  

,  متشاكـسون  أنـتم شـركاءُ   :  قـال   ثم , بهذا الولد  طيبا نفساً :  فقال الثنين  ,واحٍد
 قرعفـأَ , هة لـصاحبي  رع له فلـه الولـد وعليـه ثلثـا الديـ            فمن قُ  , بينكم ي مقرع إنّ

ى بـدت   حتّـ m فـضحك النبـي  : قـال .  فقرع ألحدهم فدفع إليه الولـد    ,بينهم
ـ   ": m ه ـ فقال النبـي  أضراس: ه ـ أو قال نواجذُ ا مـا قـال   ما أعلـم فيهـا إلّ
٢(علي(.  

]٦٤٢[  أنـا  ": قال رسول اهللا عليه الـصالة والـسالم       :  قال × عن علي
  .)٣(" بابها العلم وعليمدينةُ

                                                           

 إســناده:  قــال الحــاكم٣/١٣٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .صحيح

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٦دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
  .صحيح اإلسناد

والتـذكرة فـي   . هـذا حـديث حـسن   :  قـال الـسيوطي   ١٣٧دار ابن حـزم ص    , تاريخ الخلفاء  )٣(
ــدين الزَركَــشي  ــدر ال ــة بيــروت ص, األحاديــث المــشتَهرة لب ــال ١٦٥دار الكتــب العلمي  ق

وسِئل عنـه الحـافظ ابـن حجـر العـسقالني فأجـاب بأنـه        . ديث حسن محتج به  ح: المصنِّف
�  



 ٣٨٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٦٤٣[   قـال رسـول اهللا      :  قـال  اٍسعن ابن عبm :"   ُالعلـم   أنـا مدينـة 
وعليها باب ,١(" فليأتها من بابهان أراد المدينةَفم(.  

: و يقـول   وهـو يخطـب وهـ      اً عليـ  شـهدتُ : عن أبي الطفيل قـال     ]٦٤٤[
  .)٢(م بهكُثتُدا ح يكون إلى يوم القيامة إلّواهللا ال تسألوني عن شيٍء, سلوني
فـواهللا مـا    , سلوني عن كتاب اهللا   : قال علي :  الطفيل قال  عن أبي  ]٦٤٥[

  .)٣( أم في جبلأم في سهٍل,  نزلت أم بنهاربليٍل أَعلما وأنا أَ إلّن آيٍةِم
 : وهو يخطـب ويقـول     E اً علي  شهدتُ :أبي الطفيل قال  عن   ]٦٤٦[
 ,كم بـه  تُثا حـد  لّـ إ يوم القيامـة   يكون إلى     فواهللا ال تسألوني عن شيءٍ     ,سلوني

 أم  , نزلت أم بنهـارٍ     بليلٍ ا وأنا أعلم   إلّ  فواهللا ما منه آيةٌ    ,وسلوني عن كتاب اهللا   
                                                                                                                              

�  

عادل أحمـد   :  بتحقيق وتعليق  ١/٢٨٣دار الكتب العلمية بيروت     , لسان الميزان : انظر, حسن
دار , وأقره كمـال الـدين الـدميري كمـا فـي كتابـه حيـاة الحيـوان الكبـرى                  . عبد الموجود 

 .٢٠٢البشائر ص
جزمـتُ بارتقـاء الحـديث مـن        :  قال المتّقـي الهنـدي     ١٣/١٤٨سة الرسالة   مؤس, كنز العمال  )١(

وقال الحافظ  , هو صحيح : وسئل يحيى بن معين عنه فقال     , مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة    
انتهـى  . وصـححه ابـن جريـر الطبـري فـي تهـذيب اآلثـار             , هو من قسم الحـسن    : ابن حجر 

 .كالمه
 قال عـادل بـن يوسـف    ٢/٣٥١مكتبة التوعية اإلسالمية  , يالفقيه والمتفقّه للخطيب البغداد    )٢(

 .إسناده صحيح: العزازي
 قال عـادل بـن يوسـف    ٢/٣٥٢مكتبة التوعية اإلسالمية  , الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي    )٣(

 .إسناده صحيح: العزازي
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ــسهٍل ــلب ــت أم بجب ــن الكــو , نزل ــين علــي  فقــام اب ــه وب ــا بين ــا : فقــالاء وأن  م
ـ  فالم  فالجاريـات يـسراً     فالحـامالت وقـراً    الذاريات ذرواً { مات سقَ

 , الريــاح ذرواً الـذارياتِ ,تـاً سل تعنُّ وال تَــهـاً ل تفقُّ سـ , ويلــك:فقـال ؟ }أمـراً 
ــامالِت ــراًفالح ــسحاب وق ــاِت, ال ــسراً والجاري ــسفن ي ــ فالم, ال ــراًماِتسقَ   أم

 , أعمى سأل عـن عميـاءَ      : قال ؟ الذي في القمر    السواد  أفرأيتَ : قال .المالئكةُ
 ن فمحونا آيـةَ    آيتي  والنهار وجعلنا الليلَ { : يقول  وجلّ  عزّ  اهللاَ أما سمعتَ 

 ؟ كـان أم ملكـاً     اًنبي ذا القرنين أَ    أفرأيتَ : قال . الذي فيه  ه السواد فمحو }الليل
  اهللاَ  وناصـح  ,ه فأحبـ   اهللاَ  أحـب   صـالحاً  ه كان عبـداً    ولكنّ , منهما  ال واحد  :قال

 دعـاهم إلـى      ثـم  , فـضربوه علـى قرنـه      ىه إلـى الهـد     ودعى قوم  ,فناصحه اهللاُ 
 : قـال . قرنـان كقرنـي الثـور    ولـم يكـن لـه   ,الهدى فضربوه علـى قرنـه اآلخـر    

 مـن    وأمـان  ,ه وبـين ربـ     بين نـوحٍ    هي عالمةٌ  : قال و؟ ما ه   هذا القوس  أفرأيتَ
  الصراح فوق سـبع سـماواتٍ      : قال ؟ ما هو   المعمور  البيتَ  أفرأيتَ : قال .الغرق

يـوم   ال يعـدون فيـه إلـى          ملـكٍ   سـبعون ألـف     يـومٍ   يدخله كلَّ  ,تحت العرش 
 : قـال ؟ البـوار هم داروا قـوم  وأحلّـ  اهللا كفراًلوا نعمةَ قال فمن الذين بد .ةمالقيا
هم فـي   سـعي  فمن الذين ضلَّ: قال. بدرهم يوم كفيتُ,فجران من قريش األهما  

 حـروراء    كـان أهـلُ    : قـال  ؟هـم يحـسنون صـنعاً     الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّ    
  .)١(منهم

 قـد   بـامرأةٍ ي  ان أُتـ   عثمان بن عفّـ    ه بلغه أن   أنّ مالك بن أنسٍ  عن   ]٦٤٧[
                                                           

:  الزهيـري  قال أبـو األشـبال  ١/٤٦٤دار ابن الجوزي , جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر      )١(
 .إسناده صحيح



 ٣٨٧ ......................................) السالمعليه(باب فضائل أمري املؤمنني 

لـيس  :  بـن أبـي طالـب   فقال له علـي , مرج بها أن تُ    فأمر ة أشهرٍ ولدت في ستّ  
ـ وح{: وقـد قـال اهللا تعـالى فـي كتابـه          , ذلك عليهـا    ثالثـون   ه وفـصالُ  هملُ

 رضـعن  ي والوالـداتُ {: وقـال , } فـي عـامين    هوفصالُ{: وقـال , }شهراً
أوالدهن والحمـلُ ,  وعشرون شـهراً    أربعةٌ فالرضاعةُ: قال, }ن كاملينِ  حولي 

  .)١( أشهٍرةُستّ
سـلوني  :  قـام فقـال  E اً عليـ سـمعتُ : عن عامر بن واثلة قال   ]٦٤٨[

ن الـذين   مـ : اء فقـال   الكو فقام ابن , ولن تسألوا بعدي مثلي   , قبل أن تفقدوني  
حلّ وأَ  اهللا كفراً  لوا نعمةَ بد وا قوم ـ : قـال . منافقو قريش :  البوار؟ قال  هم دارن فم

: ؟ قـال حسنون صـنعاً هم يهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّ      سعي ن ضلَّ الذي
  .)٢( حروراءمنهم أهلُ

]٦٤٩[  ــر ــرو ذي م ــن عم ــي ع ــن عل ــزّ E  ع ــه ع ــي قول ــلّ ف :  وج
ة وبنـو   بنـو أميـ   , هم األفجران من قريش   :  قال } البوار هم دار موا قو حلّوأَ{

ة فمتِّعـوا  ا بنـو أميـ  وأمـ ,  بدر هم يوم ر داب  اهللاُ ا بنو المغيرة فقد قطع    فأم, المغيرة

                                                           

 قال مـشهور    ٢/١٧١الدار األثرية   , سبيل الرشاد في هدى خير العباد للعالمة محمد الهاللي         )١(
:  وقـال ابـن حجـر      ٢/٢١٤" موافقة الخبر الخبـر   "أخرجه ابن حجر في     : بن حسن آل سلمان   
 .هذا موقوف صحيح

هذا حـديث صـحيح     : لحاكم قال ا  ٢/٣٨٣دار الكتب العلمية    , المستدرك على الصحيحين   )٢(
وبسام بـن عبـد الـرحمن الـصيرفي مـن ثقـات الكـوفيين ممـن يجمـع حـديثهم ولـم                , عال

 .ووافقه الذهبي, يخرجاه
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  .)١(إلى حين
]٦٥٠[    رسول اهللا عن معقل بن يسار أن a  قال لفاطمـة I" :  أمـا

هـم   وأعظم هم علمـاً   وأكثـر  تـي سـلماً    أم قدم أَ ِكجتُوي زَ ترضين أنّ 
  .)٢("حلماً

]٦٥١[  عن الشعبي أن  حين رجم المرأةَ   اً علي        بها من أهـل الكوفـة ضـر
ة ها بسنّ وأرجم, ها بكتاب اهللا  جلدأَ: وقال, ها يوم الجمعة  لخميس ورجم يوم ا 

اهللا نبي m
 )٣(.  

,  عن البقـرة   اً علي سأل رجلٌ : ة قال  عن حجي  عن سلمة بن كهيلٍ    ]٦٥٢[
: العرجاء؟ قـال  : قال, كال يضر :  القرن؟ فقال  مكسورةُ: فقال, عن سبعة : فقال

  .)٤( واألذن أن نستشرف العينm اهللا أمرنا رسولُ, ح فاذب المنسكإذا بلغتَ
 عائــشة عــن المــسح علــى ســألتُ:  قــالعـن شــريح بــن هــانىءٍ  ]٦٥٣[

, mكان يـسافر مـع رسـول اهللا    , ي بهذا منّ  ه أعلم  فإنّ اً علي لْس: ين فقالت الخفّ
,  وليـاليهن  اٍم أي للمسافر ثالثةُ ": mقال رسـول اهللا     :  فقال اً علي فسألتُ: قال

                                                           

حـديث صـحيح    :  قـال الحـاكم    ٢/٣٨٣دار الكتـب العلميـة      , المستدرك علـى الـصحيحين     )١(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

إســناده : محمــود بـن محمــد الحـداد   قـال  ٤/١٩٥٥تخـريج أحاديـث إحيــاء علـوم الــدين     )٢(
 قــال الحــافظ ٣/٣٣٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , وإحيــاء علــوم الــدين للغزالــي. صــحيح
 .إسناده صحيح: العراقي

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٧٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .حيحإسناده ص:  قال أحمد شاكر١/٤٨٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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١(" وليلةٌوللمقيم يوم(.  
:  عائــشة فقلــتُســألتُ:  عــن أبيــه قـال عـن المقــدام بــن شـريحٍ   ]٦٥٤[

, ين عـن المـسح علـى الخفّـ        سـأله  أَ m  مـن أصـحاب النبـي      أخبريني برجـلٍ  
m  النبيه كان يلزم فإنّه فسلْاً عليائِت: فقالت

 )٢(.  
اب أراد أن يــرجم  عمــر بــن الخطّــ عــن الحــسن أنعــن قتــادةَ ]٦٥٥[
فع القلـم   ر":  يقول m رسول اهللا    سمعتُ, ما لك ذلك  : فقال له علي   مجنونةً

ـ   , ى يستيقظ عن النائم حتّ  , عن ثالثة  وعـن  , ى يحـتلم  وعن الطفل حتّ
  .)٣( عنها عمردرأَفأَ, "ى يبرأ أو يعقلالمجنون حتّ

]٦٥٦[  عن الشعبي أن  أتتْةَ شَراحة الهمداني ي زنيـت إنّـ :  فقالـت اً علي ,
, ال: فكلٌّ تقول ,  استُكِرهت ِكلعلّ,  في منامك   رأيتِ ِكلعلّ, يرىك غَ لعلّ: فقال

ها بكتــاب اهللا جلــدتُ: هــا يــوم الجمعــة وقــالورجم, فجلــدها يــوم الخمــيس
m اهللا ة نبيها بسنّورجمتُ

 )٤(.  
]٦٥٧[ ــشعبي ــ أنعــن ال ــشَراحةاً علي ــال ل ــ:  ق  لعــلّ,  اســتُكِرهِتِكلعلّ

لـدها   ما في بطنهـا ج     ا وضعتْ فلم: قال, ال: قالت, كلعلّ, ِكلعلّ, زوجك أتاكِ 
ثم فقيل له , جمها ر : هـا  ورجمتُ, ها بكتـاب اهللا   جلدتُ: ها؟ قال  رجمتَ جلَدتها ثم

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٩١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٩٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح: اكر قال أحمد ش٢/٩٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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mة رسول اهللا بسنّ
 )١(.  

]٦٥٨[      عن أبي ظبيـان الجنبـي قـد   اب أُتـي بـامرأةٍ     عمـر بـن الخطّـ       أن 
: ما هـذه؟ قـالوا    : ال فق م علي فلقيه, فذهبوا بها ليرجموها  , فأمر برجمها , زنت

  برجمها زنت فأمر عمر  ,    من أيديهم ورد فرجعوا إلى عمـر    , همفانتزعها علي
,  قـد علمـه  شيٍءا لـ ما فعل هذا علي إلّـ     : قال, ردنا علي : ما ردكم؟ قالوا  : فقال

: ما لك رددتَ هؤالء؟ قـال    : فقال,  المغضَب فجاء وهو شبه  ,  إلى علي  فأرسلَ
ـ     , رفع القلم عـن ثالثـة     ": يقـول  m لنبي ا أما سمعتَ  ى عـن النـائم حتّ

, بلـى : قـال ؟  "ى يعقل  المبتلَى حتّ  ى يكبر وعن  قظ وعن الصغير حتّ   يستي
, ال أدري : فقال عمـر  , ه أتاها وهو بها    فلعلّ  بني فالنٍ   هذه مبتالةُ  فإن: قال علي 

  .)٢(فلم يرجمها, وأنا ال أدري: قال
 م رجـلٌ لقد فـارقكُ :  فقاليخطبنا الحسن بن عل: عن هبيرة قال  ]٦٥٩[

   لـون بعلـمٍ   باألمس لم يسبقه األو  وال ي  كـان رسـول اهللا   ,  اآلِخـرون  دركـهm 
ى يفـتح  ال ينـصرف حتّـ  ,  عن شماله عن يمينه وميكائيلُ   جبريلُ, يبعثه بالراية 

  .)٣(له
 وسـأله   بن أبي طالـبٍ  عند علي  كنتُ:  قال عن حبيب بن ِحمازٍ    ]٦٦٠[

سـخِّر  , سـبحان اهللا  :  والمغرب؟ قـال    كيف بلغ المشرق    عن ذي القَرنين   رجلٌ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٩٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٤٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٣٤٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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 ت له األسبا, له السحابدبوم ,فـسكت  : أزيدك؟ قال: فقال. سط له النوروب
  .)١( علي وسكتَالرجلُ
 ي اشتريتُ إنّ:  قال  إلى علي  جاء رجلٌ :  قال ن حجية بن عدي   ع ]٦٦١[

: قـال , كال يـضر  : قـرن؟ قـال    ال مكـسورةَ : قـال , ِاذبحها عـن سـبعة    : قال, بقرةً
 أن نستـشرف    mأمرنـا رسـول اهللا      ,  فـاذبح  إذا بلغـتَ المنـسك    : عرجاء؟ قال 

٢( واألذنالعين(.  
,  ذعرني ذُعـراً شـديداً     تل عثمان ا قُ لم: عن خالد بن عرعرة قال     ]٦٦٢[

 فـي   وكانـت لـي حاجـةٌ      , فـي بيتـي    فجلـستُ , وكان سلُّ السيف فينـا عظيمـاً      
نحٍو من أربعين   ,  في ظلٍّ جلوسٍ   فخرجتُ إذا أنا بنفرٍ   , هاتُ اشتري السوق لثيابٍ 

,  فألنظـرن دخلـن َأل: فقلـت ,  علـى البـاب    معروضـةٌ  قـةٌ  معلّ وإذا سلسلةٌ , رجالً
 فـدخلتُ فـإذا أشـراف     , دع الرجـلَ  : فقـالوا ,  ألدخل فمنعني البـواب    فذهبتُ

ليس عليـه     عليه حلّةٌ   جميلٌ اء رجلٌ فج,  فجلست  معروضةٌ الناس وإذا وسادةٌ  
 جلـس فلـم ينكـر مـن القـوم       ـ ثـمE   ـ   فـإذا هـو علـي    وال عمامةٌقميصٌ
  .ا ينفع ويضرا عموال تسألوني إلّ, سلوني: فقال, غيري

  .أنا أسألك, ى أحببتَ أن تقول ما قلتَ حتّ:فقال رجل
  .ا ينفع أو يضر عم إلّاوال تسأل, سل: فقال

                                                           

ــدين ا  )١( ــضياء ال ــارة ل ــث المخت ــي المقدســياألحادي ــروت , دار خــضر, لحنبل ــال ٢/٣٢بي  ق
 .إسناده صحيح: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش

ــي المقدســي   )٢( ــدين الحنبل ــضياء ال ــارة ل ــث المخت ــروت , دار خــضر, األحادي ــال ٢/٣٦بي  ق
 .إسناده حسن: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
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. فالجاريـات يـسراً   . قـراً فالحامالت وِ . الذاريات ذَرواً {ما  : فقال
  .)١(؟ المالئكةُ}فالمقسمات أمراً

ـ  وال تـسأل إلّـ    , سل: فقال. أخبرني عن ما أسألك   :  قال ثما ينفـع أو    ا عم
  .يضر

  .السماء: ؟ قال}السقف المرفوع{ما : فقال
  .الرياح: ؟ قال}العاصفات عصفاً{ما : قال
  .الكواكب: ؟ قال}الجواري الخُنّس{فما : قال
؟ مـا تقولـون   :  ألصـحابه  قال علـي  : قال. ؟}البيت المعمور {ما  ف: قال

  .نقول هو البيت الحرام: قالوا
تُـه  رمح, ِحيال هذا البيـت   , قال له الصراح   في السماء ي   بل هو بيتٌ  : قال

  يومٍ يدخله كلَّ , رمة هذا في األرض   في السماء كح   ملك  سبعون ألف  ,ال  ثم 
ـ     بيتٍ لَ أو إن{:  تال هذه اآلية   ثم. يعودون إليه  ذي ببكّـةَ    وضع للناس للَّ

 كان  ن دخله  إبراهيم وم  فيه آيات بيناتٌ مقام   . مباركاً وهدى للعالمين  
 قبلـه وكـان فـي    قـد كـان نـوح   ,  كـان  ل بيـتٍ  ه ليس بأو  أما إنّ :  قال  ثم .}آمناً

ضـع للنـاس فيـه       و  بيـتٍ  لُه أو ولكنّـ ,  قبله وفي البيوت   وكان إبراهيم , البيوت
  .}ومن دخله كان آمناً,  إبراهيم  مقامناتٌفيه آيات بي{, لبركةا

ثمثَ حدإبراهيم ـ   أن × فلـم  ا أمر ببناء البيـت ضـاق بـه ذرعـاً     ـ لم 

                                                           

ولألمانة العلميـة   , ت من المتن   سقط )قال(وكلمة  . المالئكةُ: ×فقال له علي    : والصواب )١(
 .ونبهنا عليها في هذا الهامش, ذكرنا الرواية كما هي
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,   لهــا رأس)١( خَجــوجوهــي ريــح,  الــسكينةفأرســل اُهللا, يــدِر كيــف يبنيــه
ـ ,  الحر دةُ شدي ةُومكّ,  سافاً  يومٍ فكان يبني عليها كلَّ   , قت له بالحج  فتطوا فلم

فـذهب يطـوف    ,  أضـعه  ِاذهب فالتمس لي حجـراً    : بلغ الحجر قال إلسماعيل   
من أين هذا؟   : فجاء إسماعيل فقال  ,  بالحجر فوضعه  فجاء جبريلُ , في الجبال 

فلبـث مـا شـاء اهللا أن        , فوضـعه  ,كل على بنـائي وبنائـك     جاء به من لم يتّ    : قال
,  انهدم فبنتْه قريش   ثم,  انهدم فبنتْه جرهم   ثم, فبنتْه العمالقةُ ,  انهدم ثم, يلبث

فلمتنازعوا في وضعها أرادوا أن يضعوا الحجر .  
 مـن بـاب   m فخرج النبـي  ,  من يخرج من هذا الباب يضعه      لُأو: قالوا

 ن كـلِّ   ِمـ  وأمـر ,  في وسط الثوب    الحجر ووضع, طِس فب فأمر بثوبٍ , بني شيبة 
  . فوضعهm فأخذ النبي, فأخذوه فرفعوه, ثوب الفخٍذ رجالً أن يأخذ ناحيةَ

وإن امرأةٌ خافت من    {: أخبرني عن هذه اآلية   : فقام رجلٌ آخر فقال   
  .ى ختم اآلية حتّ} أو إعراضاً فال جناح عليهمابعلها نشوزاً

, هـو الرجـل تكـون لـه امرأتـان         , هـذا العلـم   , عن مثل هذا فَـسلوا    : قال
 أو  أو ثالثـةٍ   يـومٍ  يأتيهـا كـلَّ   حها أن   فيصال, إحداهما قد عجزت وهي دميمةٌ    

  .أربع
ويستفتونك في النـساء    {:  فسأله عن هذه اآليـة      آخر فقام إليه رجلٌ  

  .)٢( فقامفأُقيمت الصالةُ, }ل اُهللا يفتيكم فيهنقُ
                                                           

 .وهي الريح الشديدةُ المرور في غير استواء )١(
ــي المقدســي   )٢( ــدين الحنبل ــضياء ال ــارة ل ــث المخت ــروت , دار خــضر, األحادي ــال ٢/٦٠بي  ق

 .إسناده حسن: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
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إذ وافقـوا منـه     ,  عند علي   يومٍ  ذاتَ  الناس )١(بينا: عن زاذان قال   ]٦٦٣[
عــن أي : قــال. عــن أصــحابك يــا أميــر المــؤمنينحــدثنا : بــةً فقــالوا طينفــساً

,  أصـحابي  m  أصحاب النبـي   كلُّ: قال, m أصحاب النبي : أصحابي؟ قالوا 
علـيهم   النفر الذين رأينـاك تلطفهـم بـذكرك والـصالةِ         : هم تريدون؟ قالوا  فأي 

قال.  القومدون :هم؟أي  
  .عبد اهللا بن مسعود: قالوا
فلـم  ,  خـتم بـه عنـده      ثـم .  به علمـاً    وكفى , وقرأ القرآن  ةَ السنّ علم: قال

أم كفـى   , كفى بعبد اهللا بـن مـسعود      , كفى به علماً  : يدروا على ما يريد بقوله    
  .بالقرآن

  .فحذيفة: قالوا
وسأَلَ عن المعضالت حين غُفل ,  المنافقينعلِّم ـ أو علم ـ أسماءَ  : قال

  .فإن تسألوه عنها تجدوه بها عالماً, عنها
  .فأبو ذر: قالوا
 علـى   حريـصاً ,  علـى دينـه    شـحيحاً , شـحيحاً حريـصاً   , وعى علماً : قال

ى أما أن قد ملىء له فـي وعائـه حتّـ        , وكان يكثر السؤالَ فيعطى ويمنَع    , العلم
  .امتأل

  .فسلمان: قالوا
,  الحكـيم م بمثـل لقمـان    ن لكُـ  مـ , ا وإلينا أهل البيـت     منّ ذاك امرؤ : قال
 العلم عِلم ل األو , راآلِخ وأدرك العلم ,  وقرأ الكتـاب لَ األو  اآلخـر   والكتـاب  ,

                                                           

 .بينما )١(
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  . ال ينزفوكان بحراً
  .ار بن ياسرفعم: قالوا
ال , ِره بلحمه ودمه وعظمه وشعره وبـش  اإليمان خلط اُهللاذاك امرؤ : قال

ال ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً,  حيث زال زال معه ساعةًيفارق الحق.  
  .لمؤمنينفحدثنا عنك يا أمير ا: قالوا
  .نهى اهللا عن التزكية, مهالً: قال

ـ {:  ـ يقـول   وجـلّ  اهللا ـ عـزّ  فـإن : قـال قائـل  : قـال  ـ  وأم ك ا بنعمـة رب
  .}فحدث

وإذا سـكتُّ   , إذا سـألتُ أُعطيـتُ    , ي كثيـراً  ي أحدث بنعمة ربـ    فإنّ: قال
  .اًم جي علماًفبين الجوارح ـ وصوابه الجوانح ـ منّ, ابتُديتُ

يـا أميـر   : ن الكواء األعور ـ من بني بكر بن وائـل ـ فقـال    م عبد اهللا بفقا
  .الريح: ؟ قال}الذاريات ذروا{ما , المؤمنين

  .السحاب: ؟ قال}الحامالت ِوقراً{فما : قال
  .السفن: ؟ قال}الجاريات يسراً{فما : قال
وال , وال تعد لمثل هـذا    , المالئكة: ؟ قال }المقسماِت أمراً {فما  : قال

  .ل هذاتسألني عن مث
  .دار الخلق الحسن: ؟ قال}السماء ذات الحبك{فما : قال
  فما السواد الذي في حرف القمر؟: قال
 تفقّهـا   ويحـك سـلْ   ,  بهـذا   أردتَ ما العلـم  , أعمى سأل عن عمياء   : قال
  . ما ال يعنيكا يعنيك ودعسل عم, تعتُّهاً ـ :  تعنُّتاً ـ أو قالوال تسلْ
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  .يني هذا ليعنفواهللا إن: قال
 فمحونـا آيـةَ  ,  آيتـين  والنهـار وجعلنا الليـلَ {:  اهللا يقول  إن: قال

  . السواد الذي في حرف القمر}الليل
ومنها فُتحت أبواب الـسماء بمـاٍء       , شرج السماء : فما المجرة؟ قال  : قال

نهمٍر زمنالغرق على قوم نوحم .  
ه ولكنّ, ان الشيط قزح فإن, ال تقل قوس قُزح   : فما قوس قزح؟ قال   : قال

  .وهي أمانة من الغَرق, القوس
  فكم بين السماء إلى األرض؟: قال
  .ال أقول غير ذلك, قدر دعوة عبٍد دعا اهللا: قال
  فكم ما بين المشرق والمغرب؟: قال
  . ذلك فقد كذبن حدثك غيرم,  للشمسمسيرة يوٍم: قال
  ؟}بوارهم دار الوا قومحلّوأَ{: فمن الذين قال اهللا تعالى: قال
  .فقد كُفيتَهم, دعهم: قال
  فما ذو القرنين؟: قال
 هم على حـق كان أوائلُ ,  إلى قوم كفرة أهل الكتاب      بعثه اهللاُ  رجلٌ :قال

فهــم اليــوم , وابتــدعوا فــي ديــنهم فأحــدثوا علــى أنفــسهم, همفأشــركوا بــرب
ويجتهـدون فـي الـضاللة      , هـم علـى حـق     ويحسبون أنّ , يجتهدون في الباطل  

هم فَضَلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّ       , هم على هدى  نّويحسبون أ 
  .وما أهل النهروان غداً منهم ببعيد: ه وقالرفع صوتَ: قال. يحسنون صنعاً

  .كبع غيرواهللا ال أسأل سواك وال أتّ: فقال ابن الكواء: قال
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  .)١(إن كان األمر إليك فافعل: فقال: قال
:  ـ هـذه اآليـة   E ـ   قـرأ علـي  :عـن عاصـم بـن ضَـمرة قـال      ]٦٦٤[

}جهنّ  الذين كفروا إلى   وسيق راً مزُم  {قـرأ  ثم  :}     ٍةدـدمـٍد ممفـي ع {
أن يعجبب من النار ما شاء اهللاُ     فتعج  ,قـرأ ثم  :}هـم   الذين اتّوسيققوا رب

 في  م شجرةٌ استقبلته} هاى إذا جاؤوها وفُتحت أبواب    حتّ, ة زُمراً إلى الجنّ 
 أبو يحيى ـ فلـم تـشعث    ـ شك,  من إحداهماأوا واغتسلوافتوضّ, انساقها عين
 شـربوا   ثـم } رةُ النعيم نض{وجرت عليهم   , همولم تشحب جلود  , رؤوسهم

ى إذا حتّ{ وال سـوًء  وال أذى,  في بطونهم قذى   عفلم تد , من العين األخرى  
  زنتُها وقال لهم خَ   جاؤوها وفُتحت أبواب ادخلوها بتُم ف  عليكم طِ  ها سالم

, وكـاللؤلؤ المنثـور   , ويـستقبلهم الولـدان كـاللؤلؤ المكنـون       : قـال } خالدين
يلـوذون بهـم   ,  لهـم مـن الكرامـة    اُهللاثونهم بما أعـد   يحد, ينادونهم بأسمائهم 

  إلـى زوجتـه      , م بالحميم إذا كان لهم غائباً فقدِ      كما يلوذ الناس فينطلق الغالم
أنـا  : ه؟ فيقـول   رأيتَـ  أنـتَ : فتقول. أنا رأيتُه : لأنتَ رأيتَه؟ فيقو  : ها فتقول رفيبشِّ
 قـد  م علـى منـزلٍ  قِدفي, ى تأتي أَسكُفَّةَ بابها حتّه ـ ثالثاً ـ فيستخفّها الفرح  رأيتُ

    رني له على جندل الدب , المبثوثـةَ  ,  المصفوفةَ فيرى النمارق وفـوق  , والزرابي
  أخضر ذلك صرح  وأصـفر   ـ فيرفـع   ,  لـون  مـن كـلِّ   ,  وأحمـره إلـى ذلـك     رأس

.  اللتمع بـصره فـذهب   ومنزالً ـ جعلها له داراً  وجلّ اهللا ـ عزّ فلوال أن, لصرحا
ا لنهتـدي لـوال أن       هللا الذي هدانا لهذا وما كنّ      الحمد{: فقالوا عند ذلك  

                                                           

 قـال عبـد     ٢/١٢٢بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  .)١(}هدانا اهللا
 بـن أبـي    ابـن الكـواء يـسأل علـي     سـمعتُ : عن أبي الطفيل قال    ]٦٦٥[
 اًكان عبد,  وال ملكاًاًلم يكن نبي: فقال علي, قرنين ـ عن ذي ال E ـ  طالٍب
بعـث إلـى قومـه فـضربوه        ,  فناصـحه اهللا   وناصـح اهللاَ  , هحب فأَ  اهللاَ حبأَ, صالحاً

  .)٢(.ي ذي القرنينفسم, فبعثه اُهللا, على قرنه فمات
 بـن أبـي   اء يـسأل علـي   الكـو  ابـن  سـمعتُ : عن أبي الطفيل قال    ]٦٦٦[
 الحامالِت{وعن . هي الرياح:  قال}رواً ذَالذارياِت{ن  ـ ع E ـ  طالٍب
ــراً ــات يــ{وعــن . الــسحاب:  قــال}ِوق وعــن . الــسفن:  قــال}سراًالجاري

}ماِتقَالم٣(المالئكة:  قال} أمراًس(.  
]٦٦٧[  قال × عن علي  :رجمان الرجم  :بـإقرار  رجم  , ورجـم نـة  ببي ,

    لُفما كان منه إقراراً فأو م  اإلما ن يرجم م ثم  الناس  ,   نةوما كان منه ببي , لُفـأو 
م ن يرجم البي نةُ ثماإلمام النـاس  ثم  , وبركـةٌ رحمـةٌ :  ريحـان والـريح  , وريـح 

, ه أهلَـ  ح بهـا الرجـلُ    صِل يـ   جميلـةٌ   حـسنةٌ  غيرةٌ:  غيرتان والغيرةُ,  ونقمةٍ عذاٍب

                                                           

 قـال عبـد     ٢/١٦١بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/١٧٥بيـروت   , دار خـضر  , رة لضياء الدين الحنبلي المقدسي    األحاديث المختا  )٢(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/١٧٦بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  .)١(تحمله على القتل فيقتلُ,  تُدخله الناروغيرةٌ
وهـي  ,  قد زنـت  ـ أُتي بمجنونةٍ E عمر ـ   أناٍسعبعن ابن  ]٦٦٨[

 القلـم قـد وضـع     أنأمـا بلغـك  :   ـ E ـ  فقال له علي, هافأراد رجم, حبلى
وعـن النـائم    , ى يعقـل   حتّـ  وعـن الـصبي   , ى يفيق عن المجنون حتّ  : عن ثالثة 

  .)٢(ى يستيقظ؟حتّ
]٦٦٩[   قال اٍسعن ابن عب  :مرقـد زنـت   بمجنونـةٍ  بن أبي طالـبٍ  علي  ,

 برجمهاوقد أمر عمر  ,وقال لعمرفرد تـرجم هـذه؟   , يا أمير المؤمنين: ها علي
  .نعم: قال

عـن  : رفع القلم عن ثالثـة    ":  قـال  m رسول اهللا     أن أما علمتَ : قال
ـ   , ى يعقل المجنون المغلوب على عقله حتّ     , ى يـستيقظ  وعن النائم حتّ

؟"ى يحتلم حتّوعن الصبي  
  .)٣(ى عنهالَّخَفَ. صدقتَ: قال

]٦٧٠[  بن ربيعة قال   عن علي  : قام ابن الكو   مـا  :  فقـال  × اء إلى علي
 :؟ قـال  }الحـامالت ِوقـراً   {فمـا   : قـال . الريـاح : ؟ قـال  }رواً ذَ الذارياِت{

                                                           

 قـال عبـد     ٢/٢٢٦بيـروت   , دار خـضر  , لحنبلي المقدسي األحاديث المختارة لضياء الدين ا     )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/٢٢٨بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٢(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/٢٢٩بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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مات سقَالم{فمـا   : قال. السفن: ؟ قال }سراً ي الجارياِت{فما  : قال. السحاب
: ×  الـذي فـي القمـر؟ قـال علـي          فهذا الـسواد  : قال. المالئكة: ؟ قال }أمراً

 النهـار   الليـل وجعلنـا آيـةَ     فمحونا آيةَ , ن آيتي  والنهار وجعلنا الليلَ {
, تك أردتَ التعنُّـ ولكنّـ , يا ابـن الكـواء واهللا مـا أردتَ العلـم         : قال. }مبصرةً

ن مـولى   فمـ : قـال . اهللا: ك؟ قـال  ن رب اء؟ م  يا ابن الكو   تَّفكيف بقولك لو تعنَّ   
والكـافرون ال مـولى     , اُهللا مـولى الـذين آمنـوا      , كـذبتَ : قال. اهللا:  قال الناس؟

  .)١(لهم
]٦٧١[  عن علي × أن  النبي  a  قـال " :  أنـا دار    الحكمـة وعلـي  

٢("هاباب(.  
ه ليس  فإنّ, سلوني عن كتاب اهللا   : قال علي : عن أبي الطفيل قال    ]٦٧٢[

  .)٣(بٍل أم ج أم في سهٍل, أم بنهار نزلتْ بليٍلا وقد عرفتُ إلّن آيٍةِم

                                                           

 قـال عبـد     ٢/٢٩٨بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

ذا خبـر  وهـ :  قـال الطبـري    ١٠٤ ص ×مسند علي بن أبـي طالـب        , تهذيب اآلثار للطبري   )٢(
الطبعة األولى  , وذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري        . صحيح سنده 
: قلـتُ . انتهى. حديث حسن : أخرجه الترمذي وقال  :  قال المحب الطبري   ١٤١المحققة ص 

والمحــب الطبــري متقــدم علــى  كــلّ . وعبــارة الترمــذي ليــست موجــودة فــي ســننه اليــوم
  . جة في النقل على من جاء بعدهالمعاصرين فيكون كالمه ح

 قـال عـادل   ٣٧٩مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص     , الصواعق المحرقة البـن حجـر الهيتمـي    )٣(
 .رجاله ثقات: شوشة
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]٦٧٣[  عن علي  E قال  :خادماً إن   للنبـي  m َف  فـأمرني أن   , تْجـر
  فوجدتُ, أقيم عليها الحد  إذا ": فقـال ,  له ه فذكرتُ فأتيتُ,  من دمها  ها لم تجف

  .)١("قم عليها الحدت من دمها فأَجفَّ
ــ   ]٦٧٤[ ــن عب ــن اب ــالاٍسع ــد:  ق ــةٌإذا ح ــي ثنا ثق ــن عل ــا ع ــم  بفتي  ل
  .)٢(هانتجاوزْ
ه  أنّـ  اٍس عن ابن عب   , سعيد بن جبير    عن , أبي معاوية البجلي   عن ]٦٧٥[

ثه قال حد :     العاديـات  { فسألني عـن      أتاني رجلٌ  بينما أنا  في الحجر جالس
,  تـأوي إلـى الليـل       ثـم   حـين تَغيـر فـي سـبيل اهللا         الخيـلُ :  فقلـتُ لـه    }بحاًضَ

 فيصنعون طعام  ل عنّـ   فانفتـ  .همهم ويوقدون نار  ي فـذهب    بـن أبـي     إلـى علـي 
هـل  :  فقـال  }العاديـات {فسأله عـن    , وهو تحت سقاية زمزم    E طالٍب
 هـي الخيـلُ   :  فقـال  اٍس عبـ   عنهـا ابـن    نعم سألتُ :  قبلي؟ قال   عنها أحداً  سألتَ
ا وقـف علـى رأسـه       فلمـ : قال.  فادعه لي  فاذهب: قال. غير في سبيل اهللا   حين تَ 

وما , بدر في اإلسالم لَ غزوٍةلَواهللا إن كانت أو,  لك  بال علمٍ  فتي الناس تُ: قال
فكيـف يكـون   ,  للمقداد بـن األسـود    للزبير وفرس  فرس, ساِنرا فَ كان معنا إلّ  

من المزدلفـة  و , من عرفة إلى المزدلفة    ما العاديات ضبحاً  ؟ إنّ العاديات ضبحاً 
 أَفَ{ إلى منىـ    ق.  حين تطأها بأخفافها وحوافرها    } به نفعاً  ثرناسال ابـن عب :

                                                           

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد             )١(
 . وهو صحيح لغيره]١١٣٧[رواه أحمد :  قال٣٣٥دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي

 .إسناده صحيح:  قال ابن حجر١١/١٤٣الرسالة العالمية , فتح الباري )٢(
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  .)٢( ورجعتُ إلى الذي قال علي)١(فنزعتُ عن قولي
 أمـا ترضـين أنI" :     لفاطمة الزهـراء     sقال رسول اهللا     ]٦٧٦[

أم ِك أقدمجتي سلماًزَووأكثر م علماًه٣("لماًهم ِح وأعظم(.  
]٦٧٧[  قال× عن علي  :علمانالعلم  : علـم    فـي القلـب فـذاك العلـم  

  .)٤(ابن آدمعلى  اهللا ةُ على اللسان فذاك حجوعلم, النافع
ن أتـى   فم, ها باب  العلم وعلي  أنا مدينةُ : "sقال رسول اهللا     ]٦٧٨[
العلم٥(" فليأِت الباب(.  

 علـى   ها عن المسح   أسألُ أتيتُ عائشةَ :  قال عن شريح بن هانىءٍ    ]٦٧٩[
                                                           

 .رجعتُ عن قولي: أي )١(
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/١١٥دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(

  علـى ابـن    ×ها قد شهد أمير المـؤمنين       : أقول. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه     
فكيف مع هذا يكون ابـن      , ومعلوم حكم من يفتي بال علم     , عباس بأنه يفتي الناس بال علم     

 .  وال يكون باب مدينة علم الرسول كذلك؟, عباس حبر األمة
ــسمهودي    )٣( ــشرفين لل ــضل ال ــي ف ــدين ف ــواهر العق ــداد ص , ج ــاني بغ ــة الع ــال ١٢٧مطبع  ق

: أقـول . انتهـى . ن العلـم هـو مـادة القـضاء        ومن المعلـوم أ   : ثم قال . رجاله وثّقوا : السمهودي
 خليفة المـسلمين  sفكما كان رسول اهللا , ومن المعلوم أن الخالفة تستلزم القضاء والعلم   

 .فكذلك من كان أعلم هذه األمة وأقضاها, وكان يقضي بينهم
ــسمهودي    )٤( ــشرفين لل ــضل ال ــي ف ــدين ف ــواهر العق ــداد ص , ج ــاني بغ ــة الع ــال ١٥٧مطبع  ق

 .اه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد حسنرو: السمهودي
حـسن  : قـال العلّامـة الزرقـاني     ] ١٧٠ [٧٩المكتب اإلسالمي ص  , مختصر المقاصد الحسنة   )٥(

 .ومن حديث علي حسن لغيره, من حديث ابن عباس لنفسه
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فر مـع رسـول     ه كـان يـسا    فإنّـ ,  فَـسلْه  عليـك بـابن أبـي طالـبٍ       : ين فقالت الخفّ
mاهللا

)١(.  
  فجـاء رجـلٌ    m  عند النبـي    جالساً كنتُ: عن زيد بن أرقم قال     ]٦٨٠[

,  يختِصمون إليه في ولٍَداً من أهل اليمن أتوا علي  ثالثة نفرٍ  إن: من اليمن فقال  
, ِطيبـا بالولـد لهـذا    :  فقال الثنـين منهمـا     , واحد  في طهرٍ  وقد وقعوا على امرأةٍ   

,  ِطيبا بالولـد لهـذا  : قال الثنين ثم, فَغَلَيا, ِطيبا بالولد لهذا  : ثنين قال ال  ثم, فَغَلَيا
, فمن قُـِرع فلـه الولـد      ,  بينكم ي مقرع إنّ, أنتم شركاُء متشاكسون  : فقال, فَغَلَيا

   ه ثُلثا الديبيـنهم  فـأَق , ةوعليه لصاحبي ـن قُـِرع     , رعلـه ِلمعفـضحك رسـولُ    .فَج  
  .)٢(جذُه ـى بدت أضراسه ـ أو نوا حتmّاهللا

 ـ وهـو بـاليمن ـ      بثالثـةٍ E أُتي علـي : عن زيد بن أرقم قال ]٦٨١[
, ال: أَتُقـران لهـذا بالولـد؟ قـاال      : فسأل اثنـين  ,  واحد  في طهرٍ  وقعوا على امرأةٍ  

 لحقفـأَ , قرع بيـنهم  فـأَ , ال: مـا سـأل اثنـين قـاال       فجعل كلّ , ى سألهم جميعاً  حتّ
و,  بالذي صارت عليه القرعةُ   الولد ـ جعل عليه ثُلثـيذلـك   : قـال . ة الدي فـذكر
للنبي m,ّ٣(ى بدت نواجذُه فضحك حت(.  

                                                           

 .٣/١٥٠دار الكتب العلمية بيروت , صحيح مسلم بشرح النووي )١(
ونحـوه فـي    . صـحيح :  قـال األلبـاني    ٢/٢٩ة المعارف الرياض    مكتب, صحيح سنن أبي داود    )٢(

ولـو  : قلـتُ . صـحيح :  قال عادل بن يوسف الغزاوي     ١/٣٥٤دار الوطن   , مسند ابن أبي شيبة   
 وصحح له خطأه بـدل أن  s صحيحةً لوبخه رسول اهللا ×لم تكن فتوى أمير المؤمنين   

 .يضحك حتى تظهر نواجذه
وصـحاح  . صـحيح :  قـال األلبـاني    ٢/٢٩معـارف الريـاض     مكتبـة ال  , صحيح سنن أبي داود    )٣(

�  
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]٦٨٢[   قال اٍسعن ابن عب  : أُتي عمر Eحبلى فـأراد   مجنونٍة بامرأٍة 
عـن  : فـع عـن ثـالث      القلـم قـد ر      أن أو مـا علمـتَ    :  فقال له علي   ,أن يرجمها 

. ى يـستيقظ ائم حتّـ  وعـن النـ  ,ى يحـتلم  حتّ وعن الصبي ,ى يعقل المجنون حتّ 
  .)١(ى عنهالَّخَفَ

 مر فـأَ  قـد فجـرتْ  أُتي عمـر بـامرأةٍ    : عن أبي ضبيان الجنبي قال     ]٦٨٣[
اُدعـوا لـي    : قـال , فأُخبر عمر , هاى سبيلَ  فأخذها فخلّ  E  علي فمر, برجمها

اًعلي , فجاء علي Eفقال  :  رسـول اهللا  يا أمير المؤمنين لقـد علمـتَ أن m 
ـ   , ى يبلغ حتّ عن الصبي :  عن ثالثة  القلمفع  ر": قـال  ى وعـن النـائم حتّ

 الـذي  لعـلّ ,  هذه معتوهةُ بني فالن  وإن ,"ى يبرأ وعن المعتوه حتّ  , يستيقظ
  .)٢(وأنا ال أدري: ×  فقال علي!ال أدري:  فقال عمر!أتاها وهي في بالئها

]٦٨٤[   قال اٍسعن ابن عب  : يهـا  فاستـشار ف  , نـت  قد زَ   بمجنونةٍ أُتي عمر
 رضـوان اهللا    فَمر بها على علي بـن أبـي طالـبٍ         ,  بها عمر أن تُرجم    فأمر, أناساً

 بهـا عمـر أن      نـتْ فـأمر   مجنونـةُ بنـي فـالن زَ      : ما شأن هـذه؟ قـالوا     : عليه فقال 
 يا أميـر المـؤمنين أمـا علمـتَ أن         :  أتاه فقال  ثم, ارِجعوا بها : فقال: قال. تُرجم

                                                                                                                              

�  

 قـال الـضياء   ١/١٢١دار الكتـب العلميـة بيـروت     , األحاديث فيما اتّفق عليه أهـل الحـديث       
 .صحيح: المقدسي

روي هـذا   :  قـال الحـاكم    ٤/٤٣٠دار الكتـب العلميـة بيـروت        , المستدرك على الصحيحين   )١(
 . عن النبي مسنداEًالحديث بإسناد صحيح عن علي 

: صـحيح دون قولـه    :  قـال األلبـاني    ٣/٥٦مكتبة المعـارف الريـاض      , صحيح سنن أبي داود    )٢(
 . .".لعل الذي "



 ٤٠٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

وعن , ى يستيقظ وعن النائم حتّ  , ى يبرأ المجنون حتّ عن  : القلم رفع عن ثالثة   
م؟ قـال      : قال, بلى: ى يعقل؟ قال   حتّ الصبيقـال . ال شـيء  : فما بالُ هذه تُـرج :

  .)٢(ركب ي)١(فجعل: قال. فأرسلَها: قال. فأَرِسلْها
كم ال تـسألون     فإنّ ,سلوني: E قال علي :  قال عن أبي صالحٍ   ]٦٨٥[

  .)٣(ولن تسألوا مثلي, مثلي
سـلوني قبـل    :  قام فقال  E اً علي سمعتُ: عن أبي الطفيل قال    ]٦٨٦[

لوا ن الذين بـد   م: اء فقال  الكو فقام ابن , ولن تسألوا بعدي مثلي   , أن تفقدوني 
فمن الـذين   : قال. منافقو قريش :  البوار؟ قال  هم دار وا قوم حلّ وأَ  اهللا كفراً  نعمةَ
مـنهم  : ؟ قـال  حسنون صـنعاً  هم ي  أنّ هم في الحياة الدنيا وهم يحسبون      سعي ضلَّ
  .)٤( حروراءأهلُ

]٦٨٧[  ــر ــيعــن عمــرو ذي م ــزّ E   عــن عل ــه ع ــي قول ــلّ ف :  وج
 وبنـو   ةَبنـو أميـ   : هم األفجران من قريش   :  قال }وار الب هم دار وا قوم حلّوأَ{

وا عـ تِّة فما بنـو أميـ  وأمـ ,  بدرٍ هم يوم  دابر ا بنو المغيرة فقد قطع اهللاُ     فأم, المغيرة

                                                           

 .عمر بن الخطاب: أي )١(
 .صحيح:  قال األلباني٣/٥٥مكتبة المعارف الرياض , صحيح سنن أبي داود )٢(
 قال محمد حسن ٥/٣٢وت  دار الكتب العلمية بير   , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     )٣(

 .رجاله ثقات: إسماعيل
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/٣٨٣دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٤(

 .ووافقه الذهبي. صحيح عال
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  .)١(إلى حين
]٦٨٨[     ـ  عن أبي عبد الرحمن أناً علي E   ًيقـصُّ فقـال     رأى رجـال  :

لمقال. ال: تَ الناسخَ من المنسوخ؟ فقالع :٢(هلكتَلكتَ وأَه(.  
]٦٨٩[ ــشعبي ــ أنعــن ال اً علي Eــوم الخمــيس  ضــرب ــراحةَ ي ,  شُ
ها الجمعة وقالورجم :ة رسول اهللاها بسنّها بكتاب اهللا ورجمتُلدتُج m

 )٣(.  
 ِعقطَـ أَ  برجـلٍ E أُتـي عمـر  :  قـال  عن عبدالرحمن بن عائـذٍ     ]٦٩٠[

مـا قـال    إنّ: فقال علـي  , مر به عمر أن تُقطع رجلُه     فأَ, قر قد س   والِرجل )٤(الزند
 طعـتَ وقـد قَ  .  اآليـة  }. .ه   ورسولَ  اهللاَ حاربونما جزاء الذين ي   إنّ{: تعـالى 

جلَ هذا ورِ  يده,      رجلَه فتدعه ليس له قائمةٌ يمـشي عليهـا         فال ينبغي أن تَقطَع ,
ا أن تعزِّإمرهوإم ا أن تستودعه السجن .فاستودهع٥( السجن(.  

]٦٩١[      عن القاسم بن عبد الرحمن أناً علي Eٌي إنّ:  فقال أتاه رجل
                                                           

هــذا حــديث صــحيح :  قــال الحــاكم٢/٤١٧دار الحــرمين , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .اإلسناد

 قـال خالـد بـن قاسـم     ٨٢دار المنار ص, ألبي بكر بن أبي عاصم   المذكِّر والتذكير والِذكر     )٢(
 .إسناده صحيح: الردادي

 قــال ٨/٥المكتــب اإلســالمي , إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل لأللبــاني )٣(
 .رواه أحمد والبخاري وهو صحيح: المصنف

 .قُِطعتْ يده من الزند: أي )٤(
 قـال  ٨/٨٩المكتـب اإلسـالمي   , منـار الـسبيل لأللبـاني     إرواء الغليل فـي تخـريج أحاديـث          )٥(

 .حسن: المصنف
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فقـال  . عقطَـ  به أن يفأمر. ي سرقتُإنّ:  أخرى فقال ةً عاد مر   ثم ,فطرده. سرقتُ
علي E : القطَيعحتّ السارق ى يشهد على نفسه مر١(ِنتي(.  

 عــن المــسح علــى ســألتُ عائــشةَ:  قــالعـن شــريح بــن هــانىءٍ  ]٦٩٢[
  .)٢(يه كان أعلم بذلك منّفإنّ,  فَسلْهاًائِت علي: فقالت, الخفّين
]٦٩٣[ عــن الــشعبيحــصٍَن أنّــ عــن علــيــزاٍن م فجلــده يــوم  ,ه أُتــي ِب

جلدتُـه  : قـال . جمعتَ عليـه حـدينِ    : الجمعة فقيل له   رجمه يوم     ثم ,الخميس
mة رسول اهللا  ورجمتُه بسنّ,بكتاب اهللا

 )٣(.  
هـا  أي:  فقـال  خطـب علـي   : عن أبي عبـد الـرحمن الـسلمي قـال          ]٦٩٤[

    حصَن     : الناس أقيموا على أَِرقّائكم الحدمنهم ومن لم ي ن أُحِصنم ,ـةً   فإنأَم 
إذا هي قريبةُ   فأتيتُها ف ,  أن أجلدها  m اهللا    رسولُ مرني زنتْ فأَ  mلرسول اهللا   
,  فأخبرتُـه m اهللا  فأتيتُ رسـولَ ,فخشيتُ إن جلدتُها أن تموتَ    , عهٍد ِبِنفاسٍ 

  .)٤("حسنتَقد أَ": فقال
هـل تـدرون    :  يقـول  E اًه سـمع عليـ     أنّـ  ان الرقاشي عن حطّ  ]٦٩٥[

م؟ جهنّكيف أبواب  

                                                           

:  قـال المـصنف   ٨/٧٨المكتـب اإلسـالمي     , إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل         )١(
 .صحيح

 .إسناده صحيح:  قال حسين سليم أسد١/٢٢٩دار المأمون , مسند أبي يعلى الموصلي )٢(
 .رجاله ثقات:  قال حسين سليم أسد١/٢٤٩أمون دار الم, مسند أبي يعلى الموصلي )٣(
 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد١/٢٧٤دار المأمون , مسند أبي يعلى الموصلي )٤(
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ها بعـضُ , م هكذا  أبواب جهنّ  إن,  ال : أبوابنا هذه؟ قال   هي مثلُ : قلنا: قال
  .)١( السابعثم,  الرابع الثالث ثم الثاني ثم ثملُ األومُألفي, فوق بعض

]٦٩٦[  قـال × عـن علــي  :الفقيــه كــلَّأال إن  طُقــِن الفقيـه الــذي ال ي 
 لهــم فــي صُخِّروال يــ, م مــن عــذاب اهللاؤمنهوال يــ, النــاس مــن رحمــة اهللا

 ال علـم    وال خيـر فـي عبـادةٍ      ,  عنه إلى غيـره     رغبةً  القرآن عوال يد , المعاصي
  .)٢(ر  فيها ال تدبوال في قراءٍة,  ال فهم فيهوال خير في علٍم, فيها

ا تحـت رجـٍل     كانت امرأةٌ منّ  : قال عن بعجة بن عبد اهللا بن بدرٍ       ]٦٩٧[
, فـأَمر بهـا أن تُـرجم      , E فـدفعت إلـى عثمـان     , ة أشـهر  فولدت لـستّ  , امنّ

   فدخل عليE فقال  :اهللا يقـول   إن  :}ملُوحه ثالثون شـهراً   الُ وفص ه{ 
  .ا وقد رِجمتْدركها إلّها فلم ي خلفَفبعثَ

ي رجـلٌ قـطُّ      عنّـ  فواهللا مـا كـشف    , حزنيال تَ : وكان فيما تقول ألختها   
 فلقد رأيتُه يتقطّـع : قال.  به واعترف الناس بها شب الغالم كان أشبه  فلم. غيره

  .)٣(عضواً عضواً
َ  

                                                           

 قـال عبـد الـرحيم       ١٦٦المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )١(
 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي

 قـال عبـد الـرحيم       ١٦٨المكتبة التوفيقية ص  , حمد متولي الشعراوي  سيرة آل بيت النبي لم     )٢(
 .خبر حسن: محمد متولي الشعراوي

رجالـه  :  قال عبد اهللا الـدويش     ٣/١٩٦دار العليان   , أخبار المدينة المنورة البن شبة النميري      )٣(
 .ثقات



 ٤٠٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  

  ×عصمة أمري املؤمنني 

]٦٩٨[   عن أبي ذر E قال رسـول اهللا     :  قالm :"ن أطاعني فقد   م
 , فقـد أطـاعني    اًن أطاع علي  وم, ن عصاني فقد عصى اهللاَ    مو, أطاع اهللاَ 

١(" فقد عصانياًومن عصى علي(.  
]٦٩٩[   عن أبي ذر E قال  :  قال النبـي m :" يا علي,ن فـارقني  م 

اَهللافقد فارق ,وم ن فارقك٢("ني فقد فارقَ يا علي(.  
 يـوم   E  مـع علـي    كنـتُ :  قـال   مولى أبـي ذر    عن أبي ثابتٍ   ]٧٠٠[
 فكـشف اهللاُ ,  النـاس  ما يـدخلُ  لني بعضُ خَ د  واقفةً  عائشةَ ا رأيتُ فلم, الجمل

إلـى    ذهبـتُ  ا فرغَ فلم,  مع أمير المؤمنين   فقاتلتُ, ي ذلك عند صالة الظهر    عنّ
 , وال شـراباً  طعامـاً  أسـألُ ي واهللا مـا جئـتُ  إنّـ :  فقلـتُ  سلمةَ أم  فأتيتُ ,المدينة

  كنـتَ أيـن : تي فقالـت  قـصّ  فقصـصتُ , مرحباً:  فقالت , ألبي ذر  ي مولى ولكنّ
  حين طارت القلوب ي عنـد    ذلـك عنّـ    إلـى حيـث كـشف اهللاُ      : ها؟ قلتُ  مطائر

 مـع   علـي ":  يقـول  m   اهللا  رسـولَ  سـمعتُ , أحـسنتَ : )٣(قال. زوال الشمس 
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣١دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٣٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .اإلسناد

 .قالت: والصحيح )٣(
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القرآن والقرآنمع علي  ,قا حتّلن يتفرالحوضَِرى ي ١("دا علي(.  
ـ   اهللاُ رحـمm :" قـال رسـول اهللا      :  قـال  E علـي عن   ]٧٠١[ اً علي, 
  .)٢(" دار معه حيثُ الحقِرِداللهم أَ
ــي ذرعــن  ]٧٠٢[ ــالE أب ــال رســول اهللا :  ق ــي  لعلــيmق ــن أب  ب
, ومن عصاني فقد عـصى اهللا     , ي فقد أطاع اهللاَ   ن أطاعن مE :"طالـبٍ 

فقد أطاعنيومن أطاعك ,وم ن عصاك٣("صاني فقد ع(.  
ا عنـد بيـت   كنّـ :  عـن أبيـه قـال   عن عبد الرحمن بن أبـي سـعيدٍ     ]٧٠٣[

النبيm  ٍم خبـركُ أال أُ ":  فخرج علينا فقـال    , من المهاجرين واألنصار    في نفر
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٤دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
وفـيض القـدير    . ووافقه الـذهبي  , أمونوأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة م      , صحيح اإلسناد 

وهـذا كـان   : قال المناوي. حسن:  قال السيوطي  ٤/٤٥٥دار الكتب العلمية بيروت     , للمناوي
 .أعلم الناس بتفسيره

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 الجامع الصغير علـى األبـواب   والمنح اإللهية في ترتيب أحاديث   . صحيح على شرط مسلم   

ومفـاتيح الغيـب للفخـر      . صـحيح :  قال السيوطي  ٢/٦٥٢دار الكتب العلمية بيروت     , الفقهية
ومن اقتدى في دينه بعلي بن      :  قال الفخر الرازي   ١/٢١٥دار الكتب العلمية بيروت     , الرازي

الحـق مـع علـي    اللهـم أدر  : "والدليل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم  , أبي طالب فقد اهتدى   
ألن اإلسـتدالل بالحـديث فـرع       , وهذا دليل على ثبـوت الحـديث عنـده        : أقول". حيث دار 

 .ثبوته
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .صحيح اإلسناد



 ٤١١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  اهللا يحـب   إن, كم الموفون المطَيبـون   ِخيار": قال. بلى:  قالوا "ياركم؟بِخ
النقي الخفي."  

  .)١(" مع ذاالحق,  مع ذاالحق":  فقال بن أبي طالٍب عليومر: قال

                                                           

 صـدقة بـن     : قال حسين سـليم أسـد      ٢/٣١٨دار المأمون للتراث    , مسند أبي يعلى الموصلي    )١(
ووثّقـه ابـن حبـان والهيثمـي وبـاقي رجالـه            , الربيع ترجمه ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحـد        

دار , ومجمـع الزوائـد   . رواه أبو يعلى ورجاله ثقـات     : والحديث ذكره الهيثمي وقال   , ثقات
 .رواه أبو يعلى ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٧/٣٣٧الكتب العلمية بيروت 
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  حديث رد الشمس

   وأبـو  ,  عمـيس   بنـتُ  وأسـماءُ , ‘ الحسين   رواه أمير المؤمنين واإلمام
  . قاً طري عشروقد ورد من سبعةَ, وأبو هريرة,  الخدريسعيٍد

   بـن عبـد الـرحمن بـن                : قال أبو جعفر الطحاوي وقـد حكـى لـي علـي
ن كـان سـبيلُه العلـم    ال ينبغـي لمـ  : ه كان يقولالمغيرة عن أحمد بن صالح أنّ 

 عالمـات   جـلِّ ه من أَ  ألنّ, التخلُّف عن حفظ حديث أسماَء الذي رواه لنا عنه        
١(ةالنبو(.  

لطاعتــه ,  ذلــك× اً عليـ  وجــلّفــوقى اُهللا عـزّ :  أيـضاً  الطحــاويوقـال 
mلرسول اهللا 

 )٢(.  
 E  اإلمـام الـشافعي    ة ذلـك قـولُ    ا يـشهد لـصح    وممـ : قال السيوطي 

 وقد صـح ,  منهابلغَها أو أَ نظيرm نا  وتي نبي ا وأُ  إلّ  معجزةً ما أوتي نبي  : وغيِره
أن  ليالي قاتلَ   على يوشع بن نونٍ    بستْ الشمس ح  ارين الجب , أن يكون   فال بد 
  .)٣( بالصواب أعلمواُهللا,  ذلك نظيرةُفكانت هذه القصّ,  ذلك نظيرmنا بيلن

 ورواه أيضاً:  الشاميقال الصالحي فـي بـاب    فـي شـرح مـسلمٍ    النـووي 
   اإلسالم الحافظُ  ونقله عنه شيخُ  , ةحلّ الغنائم لهذه األم     حجـرٍ   أبو الفضل بـن  

      النـسخ الـصحيحة    كمـا فـي   , فـي بـاب األذان     في تخـريج أحاديـث الرافعـي 
                                                           

 .٣/٩٧سة الرسالة مؤس, شرح مشكل اآلثار )١(
 .٣/٩٩مؤسسة الرسالة , شرح مشكل اآلثار )٢(
 .١٩كشف اللبس في حديث رد الشمس للسيوطي ص )٣(



 ٤١٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  أبـو زرعـة ابـن      نه الحـافظُ  وحس,  أبو الفتح األزدي   حه الحافظُ وصح. وهقروأَ
  .)١(العراقي

نا ـ السيوطي ـ في الدرر المنتثرة في األحاديـث    نه شيخُحس: وقال أيضاً
  .)٢(المشتهرة

 حوصـر ,  الصالة وقعـت أداءً     على أن  فدلَّ,  الحديث قد ثبتَ   إن: وقال
ه ال  وأنّـ  الـشمس نافعـاً  فلو لم يكن رجـوع   : قال" التذكرة" في   رطبيلك الق ذب

د الوقتُيتجدها عليه لما رد ,أي على النبي m
 )٣(.  

ــال ــام شــيخَســمعتُ: وق ــدنا اإلم ــا هريــرة عب ــن أب ــرحمن ب  يوســف  ال
العجلوني ثم  القاهرة يقول   نزيلَ  الدمشقي  :إن      الحـافظَ   شـيخ اإلسـالم اإلمـام  

تقي  الدين ابن         دقيق العيد حكى في بعض كتبه قـولي      هـذه   ن للعلمـاء فـي أن 
 مـن الـشيخ      هذا كـان ذلـك تـصحيحاً        فإن صح   أم أداًء؟  الصالة كانت قضاءً  

٤( الدين للحديثتقي(.  
 رضـي    لإلمـام علـي    وقد وقع ذلك أيـضاً    :  الدين العيني  امة بدر قال العلّ 
 نام علـى فخـذ   mه  أنّماء بنت عميٍسأخرجه الحاكم عن أس, اهللا تعالى عنه 

ى غابت الشمسحتّ,  رضي اهللا تعالى عنه علي ,فلم رضـي  ا استيقظ قال علـي 

                                                           

 .٢٧مزيل اللبس عن حديث رد الشمس ص )١(
 .٤٤مزيل اللبس عن حديث رد الشمس ص )٢(
 .٥٠مزيل اللبس عن حديث رد الشمس ص )٣(
فإن بحثه عن كون    , والمالزمة واضحة : أقول. ٥٠مزيل اللبس عن حديث رد الشمس ص       )٤(

 .تلك الصالة أداء أم قضاًء فرع ثبوت الحديث عنده
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 عبدك اللهم إنm :"فقـال  ,  العصرصلِّي لم أُيا رسول اهللا إنّ  : اهللا تعالى عنه  
اًعلي احتبس    ك بنفسه على نبي ,فرفطلعـت  : قالـت أسـماءُ   . "ها عليه شرقَ  د

ى وقعت على الجبال وعلى األرض      حتّ الشمس ,ثم  ى أ وصـلّ   فتوضّ , قام علي
 كـن لو: قـال " مـشكل اآلثـار   " فـي     وذكره الطحـاوي   .وذلك بالصهباء , العصر

ف عـن حفـظ      أن يتخلَّـ   ه العلـم   سـبيلُ  ال ينبغـي لمـن    :  يقـول  أحمد بن صـالحٍ   
 صلٌ متّـ  وهـو حـديثٌ   : وقـال . ة عالمـات النبـو    جـلِّ ه مـن أَ    ألنّ ,حديث أسماءَ 

اتُورووإعاللُ,  ثقاتٌهابن الجوزي ١( إليهفتُلتَ هذا الحديث ال ي(.  
قال الحافظ ابند الناس سي :  

وردبعد غروبها    وهذا من اإليقان أَ عليه الشمس عظم٢(وقعا م(.  
  : الدين السبكيامة بهاُءوقال العلّ

ورتْدعليك ها ِقد بعد مغيبها     كما أنّ الشمسماً ليوشعر ٣(ِتد(.  
ي قـو ا ي ن ممـ  ن اإلمـامين الجليلـي    وهذا مـن هـذي    : باًوقال السيوطي معقّ  

٤( الحديثةَصح(.  

                                                           

 .١٥/٥٩دار الكتب العلمية بيروت , عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١(
دار الكتـب العلميـة بيـروت       , سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  للـصالحي الـشامي            )٢(

٩/٤٣٧. 
دار الكتـب العلميـة بيـروت     , األعلى للسيد محمد بن علـوي المـالكي المكّـي         وهو باألفق    )٣(

 .١٩٢ص
دار الكتـب العلميـة بيـروت     , وهو باألفق األعلى للسيد محمد بن علـوي المـالكي المكّـي            )٤(

 .١٩٢ص



 ٤١٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ت عليـه   د الشمس ر  أن: )١(ن كراماته الباهرة  وِم:  الهيتمي قال ابن حجرٍ  
لم  ا كان رأس النبي  m   في حجـره  , ـ      , ينـزل عليـه    والـوحيلـم ي صلِّ وعلـي 

ا سرى عنه    فم, العصرm ّا وقد غربت الشمس    إل , فقال النبي m :" ّه اللهم إن
 بعـدما  فطلعـتْ , " عليه الـشمس  دفارد,  رسولك كان في طاعتك وطاعةِ   

 وحسنه شيخُ , "الشفاء" والقاضي في    حه الطحاوي  ردها صح  وحديثُ, غربتْ
  .)٢(ه موضوع قالوا إنّوا على جمٍعدور, ه وتبعه غير,اإلسالم أبو زرعة

  ــاجي ــدين الخف ــهاب ال ــال ش ــصريق ــديثُ :  الم ــذا الح ــحوه حه  ص
 د طرقـه شـاهد   تعـد  وأشـار إلـى أن    ,  تعـالى  &)يـاض القاضـي عِ  (ف  المصنّ
وأخرجـه  , ة كالطحـاوي  من األئمـ  حه قبله كثير  وقد صح , ته على صح  صدٍق

ابنشاهين وابن مردويه منده وابن  ,٣(ه حسنإنّ:  في معجمه وقالوالطبراني(.   
وحى إليـه    يـ  mكـان رسـول اهللا      : قالت  عميسٍ  ابنةِ عن أسماءَ  ]٧٠٤[

ورأس   ه في حجر علي , صلِّفلم ي حتّ  العصر     فقـال رسـول    , ى غربـت الـشمس
ـ  ": mفقال رسـول اهللا     . ال:  قال ". يا علي؟  يتَلّصَ": mاهللا ه كـان   اللهم إنّ

هـا  فرأيتُ: اُءقالت أسـم , " عليه الشمسدفارد, في طاعتك وطاعة رسولك  
  .)٤( بعدما غربتْها طلعتْ رأيتُثم, بتْرغَ

                                                           

 .×كرامات أمير المؤمنين : أي )١(
 .١٩٧دار الكتب العلمية بيروت ص, الصواعق المحرقة )٢(
 .٣/٤٨٥دار الكتب العلمية بيروت , ض في شرح شفاء القاضي عياضنسيم الريا )٣(
دار المكتبـة   , والشفا للقاضي عيـاض   . ٣/٩٢مؤسسة الرسالة   , شرح مشكل اآلثار للطحاوي    )٤(

هـذان  : خرجه الطحاوي في مشكل اآلثار وقال     :  قال القاضي عياض   ١/٢٨٤العلمية بيروت   
�  
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 ثـم ,  بالـصهباء  ى الظهر  صلّ m  النبي  أن عن أسماء ابنة عميسٍ    ]٧٠٥[
 فوضـع النبـي  ,  العـصر m ى النبيفرجع وقد صلّ  ,  في حاجة  × اً علي أرسلَ

ه في حجـر علـي     رأس ,  فلـم يحر ى غابـت الـشمس    حتّـ  كـه ,  فقـال النبـي m :
ـ اً عبدك علي  لهم إن ال" عليـه شـرقَ   , ك احتبس بنفسه على نبي دهافـر" ,

 قام  ثم, ى وقعت على الجبال وعلى األرض      حتّ فطلعت الشمس : قالت أسماء 
ى العصر فتوضّأ وصلّعلي ,١(روذلك بالصهباء في غزوة خيب,  غابتثم(.  

                                                                                                                              

�  

دار , ة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار للطحـاوي      وتحف. الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات   
: وقـد قـال   ,  وقبله الطحاوي فهـو عنـده صـحيح        ٩/١٩٤تأليف خالد محمود الرباط     , بلنسية

 .كلُّ هذه األحاديث من عالمات النبوة
وكلُّ هـذه األحاديـث    :  قال الطحاوي  ٣/٩٤مؤسسة الرسالة   ,  شرح مشكل اآلثار للطحاوي    )١(

 قـال   ١/٢٨٤دار المكتبـة العلميـة بيـروت        ,  وانظر الشفا للقاضي عيـاض     .من عالمات النبوة  
هذان الحـديثان ثابتـان ورواتهمـا       : خرجه الطحاوي في مشكل اآلثار وقال     : القاضي عياض 

دار الكتـب  , ومتعة األنظار في شرح مسرح األفكار ألبي عبد اهللا الغراوي اإلكسيلي          . ثقات
, ومجمع الزوائـد . صححه الطحاوي وصاحب الشفاء: وي قال السخا٣/١٥٢العلمية بيروت   

رواه كلَّه الطبراني بأسـانيد ورجـال أحـدها       :  قال الهيثمي  ٨/٣٧٦دار الكتب العلمية بيروت     
وفاطمة بنت علـي بـن أبـي    , وثّقه ابن حبان, رجال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقةٌ       

فاطمـة هـذه روى لهـا النـسائي وابـن      : شاميقال الصالحي ال: أقول, انتهى. طالب لم أعرفها  
وتابعهـا أبـو جعفـر بـن        " تقريـب التهـذيب   "ماجة في التفسير ووثقها الحافظ ابن حجر فـي          

دار الكتب العلميـة    , وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري     . محمد وجعفر بن أبي طالب    
ــروت  ــسقالني  ٦/١٨٠بي ــر الع ــن حج ــال اب ــه   :  ق ــإيراده ل ــوزي ب ــن الج ــأ اب ــد أخط ــي وق  ف

حيـاة  "وقد أثبت الحديثَ محمد راجي كنـاس فـي كتابـه            . وكذا ابن تيمية  " الموضوعات"
وانظر اإلشارة إلى سيرة سيدنا محمـد المـصطفى         . ١٥٩دار المعرفة بيروت ص   " أهل الجنة 

�  
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 قالـت آسـيا كليبـان علـي     ١٥٦دار الكتب العلمية بيروت ص, لعالء الدين مغلطاي الحنفي  
وانظـر لمعـات التنقـيح فـي     . بأسانيد بعـضها علـى شـرط الـصحيح    أخرجه الطبراني  : البارح

رواه :  قــال العلّامــة الــدهلوي٧/٩٧دار الكتــب العلميــة بيــروت , شــرح مــشكاة المــصابيح
شـرح  "بإسناد حسن كما حكاه شيخ اإلسالم ابن العراقي فـي  " المعجم الكبير"الطبراني في  

 قـال محمـد   ٥/٣١تـب العلميـة بيـروت    دار الك, وانظر إمتاع األسماع للمقريـزي   ". التقريب
وانظـر شـرح    . وقد صححه أحمد بن صـالح المـصري       : قال ابن كثير  : عبد الحميد النميسي  

هو في الجملة ثابتٌ بأصـله      :  قال الملّا علي القاري    ١/٥٩٣دار الكتب العلمية بيروت     , الشفا
وانظـر  . اج بـه وقد يتقوى بتعاضد األسانيد إلى أن يصل إلـى مرتبـة حـسنة فيـصح اإلحتجـ         

 قـال   ٢٦٦دار الكتب العلميـة بيـروت ص      , الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة للسيوطي     
أخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عمـيس وابـن مردويـه مـن         : السيوطي

دار الكتـب العلميـة     , والخصائص الكبـرى للـسيوطي    . حديث أبي هريرة وإسنادهما حسن    
أخرجه ابن منده وابن شاهين والطبراني بأسانيد بعـضها علـى      : يوطي قال الس  ٢/١٣٧بيروت  

المكتــب اإلســالمي , والمواهــب اللدنيــة بــالمنح المحمديــة للقــسطالني. شــرط الــصحيح
صححه أحمـد بـن صـالح المـصري         : وقال ابن كثير  . إسناده حسن :  قال القسطالني  ٢/٥٢٩
: قلـتُ . انتهـى . )٢/٥٣٠اإلسالمي المكتب , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني   (

والنتيجة أن الحـديث صـححه الطحـاوي والقاضـي عيـاض وأحمـد بـن صـالح المـصري                    
والسيوطي والصالحي الشامي والحـافظ أبـو الفـتح األزدي وتقـي الـدين ابـن دقيـق العيـد                    

ن وأثبته ابـ , وحسنه أبو زرعة والطبراني والدهلوي وابن العراقي      , وآسيا كليبان علي البارح   
حجر الهيتمي والعلّامة بدر الدين العيني والحـافظ ابـن سـيد النـاس وبهـاء الـدين الـسبكي              

وقـد صـححه    , وابن حجر العسقالني والقرطبي ومحمد راجي كناس والملّـا علـي القـاري            
 .وقد وثقها ابن حجر العسقالني ,‘الهيثمي المصري وتوقف عند فاطمة بنت علي 
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عليـه   إذا نزل    mكان رسول اهللا    :  قالت ميٍس ع  بنتِ عن أسماءَ  ]٧٠٦[
غشى عليه   الوحيفقال له رسول   ,  وهو في حجر علي     فأُنزل عليه يوماً   , يكاد ي

  الـشمس  عليـه دفدعا اَهللا فـر  , ال يا رسول اهللا   :  قال "؟ العصر يتَلّصَ": mاهللا  
  .ى العصرى صلّحتّ

ى ى صـلّ  ت حتّـ   طلعـت بعـدما غابـت حـين رد          الـشمس  فرأيـتُ : قالت
  .)١(العصر

  
  

                           

                                                           

ورجـال أحـدها    , رواه الطبراني بأسـانيد   :  قال الهيثمي  ١٧/٢٩٧ دار المنهاج , مجمع الزوائد  )١(
وفاطمة بنـت علـي بـن أبـي     , رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن وهو ثقة وثّقه ابن حبان         

 . وثّقها ابن حجر العسقالني وابن حبان‘فاطمة بنت علي : أقول. طالب لم أعرفها
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  قتاله للناكثني

 بقتـال النـاكثين     ه أمـره  فقـد ثبـت أنّـ     :  الـشوكاني  د بـن علـي    قال محمـ  
      .)١(هموعين له عالماِت, والقاسطين والمارقين

  وقال ابن حجر الهيتمي :لم ممع ا مـرـ     أنة  الحقيـق بالخالفـة بعـد األئم
    الثالثة هو اإلمام المرتضى والولي  باتّفـاق أهـل      بن أبي طالـبٍ     المجتبى علي 

  بـنِ   وخزيمـةَ  اٍس وأبـي موسـى وابـن عبـ         والزبيـرِ  كطلحةَ,  والعقد عليه  الحلِّ
  .)٢(ار بن ياسر وعمسلمةَد بن م وأبي الهيثم بن التيهان ومحمثابٍت

: وفــي حــديث علــي: د الجــزريقـال مجــد الــدين المبــارك بــن محمـ  
, أصـحاب الجمـل  : )٣(النـاكثين ". رقينأُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والما   "

هم جاروا في حكمهم وبغـوا      ألنّ, ينأهلُ صفّ : والقاسطين. همهم نكثوا بيعتَ  ألنّ
هم مرقـوا مـن الـدين كمـا يمـرق الـسهم مـن               ألنّ, الخوارج: والمارقين. عليه

  .)٤(الرمية

                                                           

 .٢/٩٧٦بة الجيل الجديد مكت, الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني )١(
فكيـف  : أقـول . ٣٥٤مكتبة فياض ـ المنصورة ـ ص  , الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي )٢(

وقد ثبت أن من حـارب  , يحق لعائشة وطلحة والزبير قتالُ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين        
  .!إمام زمانه ومات فميتته جاهلية

 .على الحكاية )٣(
 .٤/٦٠المكتبة اإلسالمية , ديث واألثرالنهاية في غريب الح )٤(
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١(قولــه: قــال ابــن حجــر العــسقالني(" :ين  أهــل الجمــل وصــفّثبــت أن
 عليه حديثُ  ويدلُّ, هو كما قال  ". غاةٌوالنهروان ب  بقتال الناكثين   مرتُأُ: " علي 

ــارقين  ــطين والم ــسائي" والقاس ــزّ رواه الن ــصائص والب ــي الخ ــي ف . ار والطبران
هـم   الـشام ألنّ   أهـلُ : والقاسـطين , ههـم نكثـوا بيعتَـ      الجمـل ألنّ   أهـلُ : والناكثين

  هـروان لثبـوت الخبـر       الن أهـلُ : والمـارقين ,  في عدم مبايعتـه    جاروا عن الحق
  .)٢(ةهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميالصحيح فيهم أنّ

 رأس":  مـن بيـت عائـشة فقـال    mخرج رسـول اهللا  : عن ابن عمر قال  
  .)٣(" الشيطان قرنعطلُ ين حيثُِم, ن ههناالكفر ِم
 :فقال  فأشار نحو مسكن عائشة   , خطيباً m قام النبي : عن عبد اهللا قال   و

"ها هنا الفتنة ـ ثالثاً ـ من حيث يطلع٤(" الشيطان قرن(.          
]٧٠٧[  بن ربيعةَ  عن علي   قـال   عن علي  :"عهد اهللا  رسـولُ  إلـي m 

  .)٥("في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين
                                                           

 .الرافعي الكبير: أي )١(
 .٤/٨٤مؤسسة قرطبة , تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢(
وأصـل  : أقـول . إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر ٤/٣٨٣دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )٣(

ومعـصية رب العـالمين حـين قـال      الكفر هو الخروج على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين         
 .}وقرن في بيوتكن{: في كتابه الكريم

وقُتـل  , وقد كانت الفتنـة مـن بيتهـا       : قلتُ]. ٣١٠٤ [٧٦٥دار ابن كثير ص   , صحيح البخاري  )٤(
 .فسبحان اهللا الصادق المصدوق, بسببها عشرات اآلالف من المؤمنين يوم الجمل

قـال  :  قال حبيب الرحمن األعظمـي     ٤/٩٢رسالة  مؤسسة ال , كشف األستار عن زوائد البزار     )٥(
رواه البزار والطبراني في األوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غيـر       : الهيثمي

�  
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ا بلـغ  لمـ ,  الجمـل ام أيـ  بكلمـةٍ لقد نفعني اُهللا: عن أبي بكرة قال  ]٧٠٨[
النبي m قـال ,  كسرى كوا ابنةَ  ملَّ رساً فا  أن :" لن يفلح  ـ   قـوم هم وا أمـر  ولَّ
  .)١("امرأةً

سـيكون  ": E  لعلـيm  قال رسـول اهللا     :  قال عن أبي رافعٍ   ]٧٠٩[
أنـا  : قـال , "نعم": أنا يا رسول اهللا؟ قـال     :  قال ". أمرI بينك وبين عائشة    

 إذا كـان    ولكـن , ال": فأنا أشقاهم؟ قال  :  قال "نعم": من بين أصحابي؟ قال   
ذلك فارد٢("ها إلى مأمنهاد(.  

]٧١٠[   اٍسعن ابن عب أن  النبي  a  ـ ":  قـال تُأيالجمـل    صـاحبةُ  كن 
,  حولها قتلى كثيرةٌ   فيقتلُ,  الحوأب ى تنبحها كالب  تخرج حتّ , األحمر

  .)٣(تنجو بعد ما كادت ال تنجو
ل سِب يـوم الجمـل ولـم يقتُـ     لـم يـ  اً عليـ  أنعن شقيق بن سلمةَ    ]٧١١[
  .)٤(جريحاً

                                                                                                                              

�  

 .الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان
والحـديث فـي صـحيح    , ٢٣/١٠٥الرسـالة العالميـة   , فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري       )١(

 ].٧٠٩٩[البخاري 
:  قال حمدي عبد المجيد الـسلفي      ١/٣٣٢مكتبة ابن تيمية القاهرة     , الكبير للطبراني المعجم   )٢(

 . ورجاله ثقات٤/٢٣٤قال في المجمع 
 قـال عـادل   ٣٥٤مكتبـة فيـاض ـ المنـصورة ـ ص     , الصواعق المحرقة البـن حجـر الهيتمـي    )٣(

 . صحيح: شوشة
 .صحيح: اصر الشثري قال سعد بن ن٢١/٤٧٩دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
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 نبحـت    ليالً  مياه بني عامرٍ    بعضَ ا بلغت عائشةُ  لم:  قال عن قيسٍ  ]٧١٢[
الحـوأب عليهـا فقالـت      كالب  :فوقفـت  .  الحـوأب  مـاءُ :  هـذا؟ قـالوا     مـاءٍ  أي
بـل  ,  اهللا رحمـكِ مهـالً :  والزبيـر فقـال لهـا طلحـةُ     , ني إلّا راجعةً  ما أظنّ : فقالت

, ا راجعـة  ني إلّـ  ما أظنّ : قالت,  بينهم  ذاتَ ُهللاصلح ا  المسلمون في  قدمين فيراكِ تُ
 عليهـا    تنبح كيف بإحداكن ":  قال لنا ذات يوم    m اهللا    ر سولَ  ي سمعتُ إنّ

١(" الحوأبكالب(.  
]٧١٣[   اٍسعن ابن عب رسول اهللا     أن m  أَ":  قـالكُتُيالجمل   صاحبةُ ن 

ـ   عـن  يقتل,  الحوأبى تنبحها كالب تخرج ـ حتّ  أواألدبب؟ تسير  
   .)٢("وتنجو بعدما كادت, يمينها وعن شمالها قتلى كثيرةٌ

 أبـي    بـن   علـي  بلـغَ :  أبـي قـال    سمعتُ: عن سعد بن إبراهيم قال     ]٧١٤[
 اٍس عبـ   ابـن  رسلَفأَ: قال,  على قفاي  ما بايعتُ واللج  إنّ:  طلحة يقول   أن طالٍب

لكـن قـد بايعـه      و, ا واللج على قفـاه فـال      أم:  بن زيد  فقال أسامةُ : قال, فسألهم
 فخرج صـهيب  : قال, ى كادوا أن يقتلوه    إليه حتّ  فوثب الناس : قال. وهو كاره 

                                                           

وفتح . صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري     ٢١/٤٨٢دار كنوز إشبيليا    , مصنف ابن أبي شيبة    )١(
سـنده  :  قال ابـن حجـر العـسقالني       ٢٣/١٠٧الرسالة العالمية   , الباري بشرح صحيح البخاري   

كيـف يتركـون عرضَـهم مـصوناً فـي          , عجبـا لهـؤالء الـصحابة     : قلـتُ . على شرط الصحيح  
  !!!s ويخرجون ِعرضَ رسول اهللا ,بيوتهم

:  قـال المـصنّف  ٤٥دار المنهـاج ص , اإلشاعة ألشراط الساعة لمحمد بن رسول البرزنجـي       )٢(
 قال ابن حجـر     ٢٣/١٠٧الرسالة العالمية   , وفتح الباري بشرح صحيح البخاري    . رجاله ثقات 

 .رجاله ثقات: العسقالني
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  .)١( حائنة عوٍف أم أنقد ظننتُ:  إلي فقالوأنا إلى جنبه فالتفتَ
 فـي مـسجد بنـي سـلمة         مـت طلحـةَ    ربيعة كلَّ   أن عن أبي نضرةَ   ]٧١٥[

ه  اآلن تقاتلُـ  أنتَثم,  الرجلك هذاى جاءتنا بيعتُ  ا في نحر العدو حتّ    كنّ: فقالوا
:  وقيـل )٢(ضع على عنقي اللُّج وو الحشَّدخلتُي أُإنّ: فقال: قال, أو كما قالوا 

  .)٣(ها بيعة ضاللة أنّقال فبايعتُ وعرفتُ: ا قاتلناك وإلّعباِي
 بـين العـسكرين يـوم الجمـل         ضُرب فسطاطٌ :  قال عن عبد خيرٍ   ]٧١٦[

ى حتّـ ,  فيذكرون فيه ما شـاء اهللا      , يأتونه  وطلحةُ بير والز فكان علي , ام أي ثالثةَ
  إذا كان يوم         الثالث عند زوال الـشمس رفـع علـي   جانـب     أمـر    الفـسطاط ثـم 

 أن  ى لـو شـاء الرجـلُ      وشـجرنا بالرمـاح حتّـ     , نا إلى بعض  فمشى بعضُ , بالقتال
  .)٤(ا دار الوليدهتها إلّ فما شب, أخذتنا السيوفثم, يمشي عليها لمشى

 وال  ,بعوا مـدبراً  ال تتّ : ه قال يوم الجمل    أنّ  عن علي  عن عبد خيرٍ   ]٧١٧[
  .)٥(ه فهو آمنن ألقى سالحوم, جهزوا على جريحتُ

نـا سـارت    م أُ إن:  بـن ياسـر    ارقال عمـ  :  قال عن عبد اهللا بن زيادٍ     ]٧١٨[

                                                           

وجاء . صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري     ٢١/٤٨٣دار كنوز إشبيليا    , مصنف ابن أبي شيبة    )١(
  .)خائنة(: )حائنة(في رواية بدل 

 .معظم الماء )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٤دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٥دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٦دار كنوز إشبيليا , شيبةمصنف ابن أبي  )٥(
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ـ  ها واهللا زوجـةُ   وإنّ,  هذا )١(انمسيرد   محمm      فـي الـدنيا واآلخـرة ,  اهللا   ولكـن
  .)٢(اهام إي أَطيع نُاه إي ليعلم,بتالنا بهاا

أ  وتهيـ  , مـن الجمـل    ا رجـع علـي    لمـ :  قـال  عن عميـر بـن سـعدٍ       ]٧١٩[
ا هـل فـي البيـت إلّـ       : فقـال , ى دخلـوا علـى األشـتر       حتّـ   اجتمع النخع  ,ينلصفّ

فقال, ال: ؟ فقالوا نخعي :هذه األ  إن م    رنا إلـى   وِسـ , ة عمدت إلى خيرها فقتلته
 كم تسيرون غداًوإنّ,  فنُصرنا عليهم بنكثهم ـ  لنا عليهم بيعةٌ قوم ـ بصرةأهل ال

 مـنكم أيـن يـضع    فلينظر امـرؤ ,  ـ   ليس لكم عليهم بيعةقومإلى أهل الشام ـ  
  .)٣(هسيفَ

  صــاحبةُكنتُيــأَ": mقــال رســول اهللا :  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]٧٢٠[
   .)٤("بعدما كادتتنجو , ةٌيقتل حولها قتلى كثير, الجمل األدبب

 والزبيــر يــوم لني علــي إلــى طلحــةَأرســ:  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]٧٢١[
هـل  :  ويقـول لكمـا    قرئكمـا الـسالم    أخاكمـا ي   إن: فقلـتُ لهمـا   : قـال , الجمل
فقـال  :  أو استئثاراً بفيٍء أو بكـذا أو بكـذا؟ قـال         كٍمما علي حيفاً في ح    وجدتُ
  .)٥( المطامعةُالخوف شد مع ,ولكن,  منهاال في واحدٍة: الزبير

                                                           

 .واهللا أعلم, سارت مسيرها: وكأن الصواب )١(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٧دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٨٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
. صـحيح :  قـال سـعد بـن ناصـر الـشثري          ٢١/٤٩٠دار كنـوز إشـبيليا      , مصنف ابن أبي شيبة    )٥(

 قال وصي   ٢/٥٩٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل    
�  



 ٤٢٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٧٢٢[  عن محم  ا ننتقص عثمان  ا في الشعب فكنّ   كنّ: ة قال د بن الحنفي ,
ـ    , فرطنا أَ ا كان ذات يومٍ   فلميـا أبـا   :  فقلـت لـه  اٍسفالتفتُّ إلى عبـد اهللا بـن عب
اسعب , وأنـت عـن شـماله           ةَتذكر عشي إذ سـمعنا   ,  الجمل؟ أنا عن يمين علي

  بـن  التي بعث بهـا فـالن     , نعم: اس عب فقال ابن : ؟ قال بل المدينة  من قِ  الصيحةَ
,  عثمان  في المريد تلعن قتلةَ     واقفةً  المؤمنين عائشةَ  ه وجد أم  ه أنّ خبرفأَ, فالن

لعن اهللا قتلةَ: فقال علي١( والبحر عثمان في السهل والجبل والبر(.  
]٧٢٣[        عن أبي حرب بن األسود عن أبيه أن   ـ ام   الزبير بن العوا قـدم   لم
م وعدكُ{: يقول اهللا : فقال,  وبيضاءَ فإذا هو بصفراءَ  ,  المال  دخل بيتَ  البصرةَ

قـدروا  وأخـرى لـم تَ  {, }اُهللا مغانم كثيرةً تأخذونها فعجل لكم هـذه    
  .)٢(هذا لنا: فقال. } اُهللا بهاد أحاطَعليها قَ
ي  أنّـ ددتُو: قالـت عائـشةُ  :  قـال عن عبد اهللا بن عبيد بن عميـرٍ        ]٧٢٤[

  .)٣( مسيري هذارِسصناً رطباً ولم أَ غُكنتُ
ا ظهـر علـي علـى أهـل البـصرة         لمـ :  قـال  عن األحنف بن قيسٍ    ]٧٢٥[

فأعـاد  : قـال , فأبـتْ : قـال , ارجعي إلى المدينة وإلى بيتـك     : أرسل إلى عائشة  
  معهـن   مـن بكـر بـن وائـلٍ         نـسوةً   إليـكِ   أو ألبعثن  ن لترجعِ واِهللا: إليها الرسولَ 

                                                                                                                              

�  

 .اده صحيحإسن: اهللا بن محمد عباس
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٩١دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٠٧دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٠٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٢٦

شفاربهاِك يأخذنَ حداد  ,١(ا رأت ذلك خرجتفلم(.  
 إلى عائشة وهي     اهللا بن بديلٍ   ا انتهى عبد  لم: عن ابن أبزى قال    ]٧٢٦[ 

ي أتعلمـين أنّـ   ,  بـاهللا   أَنـشدكِ  ! المـؤمنين  يـا أم  : فقـال , في الهودج يوم الجمل   
 الـزَم : فما تأمريني؟ فقلِت لي    تل عثمان قد قُ   إن:  يوم قتل عثمان فقلتُ    ِكتيتُأَ

, فـسكتتْ , ات أعاد عليهـا ثـالث مـر       ثم, تْتَكَس فَ .علياً فواهللا ما غير وال بدل     
 بـن أبـي بكـر       د أنـا وأخوهـا محمـ      فنزلتُ: قال. فعقروه, اعقروا الجمل : فقال

 حتّ فاحتملنا الهودج     فأُدخل في منـزل       , ى وضعناه بين يدي علي فأمر به علي
  .)٢(عبد اهللا بن بديل

 ,ى نـزال البـصرةَ   حتّـ  والزبيـر  طلحةُأقبلَ:  قال ن زيد بن وهبٍ   ع ]٧٢٧[
 فأقبـلَ ,  كـان بعثـه عليهمـا      وعلـي , اًفبلغ ذلـك عليـ    ,  بن حنيف  وطرحوا سهلَ 

  .ى نزل بذي قارحتّ
 ار أتـاهم عمـ    ثـم , بطئوا عليـه   إلى الكوفـة فـأَ     اٍس عبد اهللا بن عب    فأرسلَ

 والزبيـر   فكـف عـن طلحـةَ     : قـال ,  فيمن خرج معـه    فكنتُ: قال زيد . فخرجوا
فمـا غربـت    , ى بـدؤوه فقـاتلهم بعـد صـالة الظهـر          ودعـاهم حتّـ   , هماوأصحاِب
الشمس   وحول الجمل عين  تطرف  مم   عنه ن كان يذب  , ـ  : فقال عليوا ال تتم
فلـم يكـن    , ه فهـو آمـن    ن أغلق بابه وألقى سالح    وم,  وال تقتلوا مدبراً   جريحاً

  .حدهاة وا تلك العشيهم إلّقتالُ

                                                           

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥١٢دار كنوز إشبيليا , ي شيبةمصنف ابن أب )١(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥١٣دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(



 ٤٢٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

أمـا  : فقـال ,  هذه اآلية   فقرأ علي  , في الغنيمة  اًمون علي  يكلّ وا بالغد فجاؤ
فأَ م من شيءٍ  ما غنمتُ واعلموا أنّ {:  اهللا يقول  إن ه وللرسول  هللا خُ  نمس{ .
أُ !سبحان اهللا : كم لعائشة؟ فقالوا  أي أَ: فقـال , نـا م قـال  . نعـم :  هـي؟ قـالوا    حـرام

قال,  ما يحرم منها   ه يحرم من بناتها   فإنّ: علي :  أن يعتـددن مـن      أفليس علـيهن 
 مـن    والـثمن   الربـع  فلـيس لهـن   أَ: قـال , بلى: قالوا,  وعشرا؟  أشهرٍ القتلى أربعةَ 

قال, بلى: قالوا, ؟أزواجهن :هم؟ما بال اليتامى ال يأخذون أمـوالَ      :  قال ثم , ثـم 
  .هفي العسكر وغيِر ما كان فرد: قال زيد,  فليأخذهيا قنبر من عرف شيئاً: قال

,  عثمـان  نطلـب دم  : فقـاال . بايعـاني لم تُ أَ:  لطلحة والزبير  وقال علي : قال
فقال علي :١( عثمانليس عندي دم(.  

 mه من رسول اهللا      سمعتُ  بشيءٍ عصمني اهللاُ : عن أبي بكرة قال    ]٧٢٨[
ا هلك كسرى قال   لم :"قال فقال . هابنتَ:  قالوا "ن استخلفوا؟ م :" فلح  لن يقوم 
 ,m رسـول اهللا      قـولَ   ذكـرتُ  ا قـدمت عائـشةُ    فلمـ : قال, "هم امرأةً وا أمر ولّ

  .)٢( بهفعصمني اُهللا
ل الحـارث   مثـ  عشرةًلتُِك ثُي كنتُ  أنّ وددتُ: عن عائشة قالت   ]٧٢٩[

  .)٣( مسيري مع ابن الزبيررِسي لم أَ وأنّ,بن هشام
                                                           

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥١٤دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
علـى شـرط    :  قـال الـذهبي    ٣/١٢٨ية بيـروت    دار الكتب العلم  , المستدرك على الصحيحين   )٢(

 .البخاري ومسلم
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٢٨دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(

 .  شرط الشيخين
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]٧٣٠[  سلمةَ عن أم I قالت  :ذكر النبي  m بعض  خروج  هات  أم
 " أن ال تكوني أنـتِ   انظري يا حميراءُ  ":  فقـال   فضحكت عائشةُ  ,المؤمنين

ثم١(" فارفق بها من أمرها شيئاًإن وليتَ":  فقال التفت إلى علي(.  
 إلـى البـصرة     ا سـار علـي    لم: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت      ]٧٣١[

  سلمة زوجِ  دخل على أم  النبي  m اهللا وفـي   سـر فـي حفـظ       : عها فقالـت   يود
 ي أكـره أن أعـصي اهللاَ       ولـوال أنّـ    , معـك   والحـق  ك لعلى الحق  فواهللا إنّ , نفهكَ

 ولكـن واهللا ألرسـلن    ,  معـك   فـي بيوتنـا لـسرتُ       أن نقرm  ه أمرنا   ه فإنّ ورسولَ
معكِم عندي وأعزُّن هو أفضلُ م ٢( ابني عمر:ن نفسي علي(.   

  سـمعتْ  تـت الحـوأب   ا أ  عائـشة لمـ     أن بي حازمٍ عن قيس بن أ    ]٧٣٢[
ا راجعةً ني إلّ ما أظنّ :  الكالب فقالت  نباح ,رسول اهللا    إن m  ـ ":  قال لنا تُأيكن 

وجل ـ   عسى اهللا ـ عزّ !ترجعين:  فقال لها الزبير" الحوأبتنبح عليها كالب 
  .)٣( بين الناسأن يصلح بِك

  
                                                           

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٢٩دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .شرط الشيخين

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٢٩دار الكتب العلمية بيروت     , حينالمستدرك على الصحي   )٢(
 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين

, ومجمـع الزوائـد   ]. ٢٥٧٩ [٤٧٠مكتبة المعارف الرياض ص   , سلسلة األحاديث الصحيحة   )٣(
رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار ورجـال           :  قـال الهيثمـي    ٧/٣٣٧دار الكتب العلمية بيـروت      

 .أحمد رجال الصحيح



 ٤٢٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ا  لمـ   والزبيـر  اً عليـ  شـهدتُ :  بن أبي األسـود قـال      عن أبي حربٍ   ]٧٣٣[
 رجع الزبير  على داب  فعرض له ابنُ  ,  الصفوف ته يشقما لـك؟  :  فقال له اهللاه عبد

  وأنـتَ  هقاتلنَّتُلَ":  يقـول  mه من رسول اهللا      سمعتُ ذكر لي علي حديثاً   : فقال
لتـصلح بـين النـاس    مـا جئـتَ  وللقتـال جئـتَ؟ إنّ    : قـال . هقاتلُـ  فـال أُ   ". له ظالم 

ك ق غالمـ  عِتفـأَ : قـال .  أن ال أقاتـل     قد حلفتُ  :قال.  بك  هذا األمر  ويصلح اهللاُ 
ووقـف  , ه جـرجس   غالم عتقفأَ: قال. ى تصلح بين الناس    حتّ وِقف, جرجس

١( الناس فذهب على فرسهفاختلف أمر(.  
 فقـال  E ا عنـد حذيفـةَ    كنّ: عن خيثمة بن عبد الرحمن قال      ]٧٣٤[

ــضُ ــمعتَ  : نابع ــا س ــد اهللا م ــا عب ــا أب ــول اهللا  ي ــن رس ــالm م ــو: ؟ ق ــتُل   فعل
كم ثتُم لو حـد   أرأيتُ: سبحان اهللا أنحن نفعل ذلك؟ قال     : قلنا: قال. لرجمتموني

أن  هاتكم تأتيكم في كتيبةٍ    بعض أم كثير  عدد   ـ ها شـديدها بأس , م بـه؟  قتُصـد
 فـي   الحميـراءُ مأتـتكُ :  قـال حذيفـة  ق بهـذا؟ ثـم  صدن يـ سبحان اهللا وم  : قالوا

  .)٢( قام فدخل مخدعاًثم. كمتسوء وجوه  حيثُ,هاها أعالج يسوقُكتيبٍة
 أن آتيهم أقاتـل      الجمل أردتُ  ا كان يوم  لم: عن أبي بكرة قال    ]٧٣٥[

 كـسرى أو  ه بلغـه أن  أنّـ mه مـن رسـول اهللا      سمعتُ  حديثاً ى ذكرتُ معهم حتّ 
 ال يفلحm :"  فقال رسول اهللا     ,هم امرأةً ا أمر لّووبعض ملوك األعاجم مات ف    

                                                           

 ].٢٦٧٥ [٤٩٠مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥١٨دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين
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١("أةٌمرهم ا تملكُقوم(.  
]٧٣٦[ ال النــاكثين والقاســطين أُمــرتُ بقتــ:  قــال× عــن علــي

  .)٢(والمارقين
كيـف  :  قـال بينما نحن حول حذيفـة إذْ    :  قال عن زيد بن وهبٍ    ]٧٣٧[

)٣(كم بيت نبي  م وقد خرج أهلُ   أنتُ
m  فـرقتي   بعـضُ  ن يـضرب   بعـضٍ هم وجـوه  

يـا أبـا   :  أصـحابه عـضُ  ذلك لكائن؟ فقـال ب وإن, يا أبا عبد اهللا   : بالسيف؟ فقلنا 
   ا  التي تـدعو   اُنظروا الفرقةَ :  إذا أدركنا ذلك الزمان؟ قال     عبد اهللا فكيف نصنع

٤(ها على الهدى فإنّ, فالزموهاإلى أمر علي(.  
]٧٣٨[   قال رسول اهللا    :  قال اٍسعن ابن عبm  ـ  ليتَ":  لنـسائه  ,عري ِش

يقتـل  , حـوأب  ال  فينبحها كالب   تخرج , الجمل األدبب   صاحبةُ كنتُيأَ
عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ,٥(" تنجو بعدما كادتثم(.  

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٧٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .نادصحيح اإلس

رواه البـزار والطبرانـي فـي    :  قال الهيثمـي ٧/٣٤٢دار الكتب العلمية بيروت  , مجمع الزوائد  )٢(
 .وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان, األوسط

والذي يدخل فيه حتى الحيوان الذي يعيش مـع النـاس     , يقصد أهلَ البيت بالمعنى اللغوي     )٣(
وإال فحاشا اَهللا تعـالى أن يجعـل طـرفين يتقـاتالن بالـسيف كالهمـا مـن أهـل                    , بيوتهمفي  

 .البيت الذين طُهروا تطهيرا
 .رواه البزار ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٧/٣٣٩دار الكتب العلمية بيروت , مجمع الزوائد )٤(
 .لبزار ورجاله ثقاترواه ا:  قال الهيثمي٧/٣٣٧دار الكتب العلمية بيروت , مجمع الزوائد )٥(
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  صــاحبةُكنتُأيــ": mقــال رســول اهللا :  قــالاٍسعــن ابــن عبــ ]٧٣٩[
  .)١("تنجو بعدما كادت, يقتل حولها قتلى كثيرة, الجمل األدبب

ـ ":  بن أبـي طالـب   قال لعليm رسول اهللا  أنعن أبي رافعٍ  ]٧٤٠[ ه إنّ
: قـال , "نعـم ": أنا يا رسـول اهللا؟ قـال      : قال, " وبين عائشة أمر   ن بينك سيكو

هـا  دولكن إذا كـان ذلـك فارد      , ال": ؟ أنا أشقاهم يا رسول اهللا؟ قال      )٢(أنا
  . )٣("إلى مأممنها

 ـ وكانـت   I  عائـشةُ قالـت :  قـال عن قـيس بـن أبـي حـازمٍ     ]٧٤١[
ي  إنّـ : وأبي بكر ـ فقالت m  مع رسول اهللا)٤(تُحدثُ نفسها أن تُدفن في بيتها

  .)٥( فدفنت بالبقيع.ي مع أزواجهاُدفنون,  حدثاmً  بعد رسول اهللاحدثتُأَ
 نبحت   ليالً  بني عامرٍ   بلغت مياه  ا أقبلت عائشةُ  لم:  قال عن قيسٍ  ]٧٤٢[

                                                           

:  قال عبـد الكـريم جونـدل       ١٨/١٢٣دار العاصمة   , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     )١(
 .صحيح بهذا اإلسناد رواته ثقات

 .ويبدو أنها زيدت خطأً من الناسخ, محذوفة في كثير من الروايات )٢(
ــد)٣( ــروت  ,  مجمــع الزوائ ــة بي ــب العلمي ــال الهي٧/٣٣٦دار الكت ــزار : ثمــي ق رواه أحمــد والب

 .والطبراني ورجاله ثقات
نحـن معاشـر   :  قـال sوكيف يكون بيتَها وقد روى أبوها أن رسـول اهللا         , هذا كذب واهللا   )٤(

 ثم كيف تكون عائشة من أهل البيت الذين أذهـب اهللا     !ما تركناه صدقةٌ  , األنبياء ال نورثُ  
وكـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة          , هاوقد اعترفت بإحـداث   , عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا   

  !ضاللة وكل ضاللة في النار
, حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخين         :  قـال الحـاكم    ٤/٨٧المستدرك على الـصحيحين      )٥(

 .ووافقه الذهبي
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قالت, الكالب :ا راجعـةً  ني إلّ ما أظنّ : قالت,  الحوأب ماُء:  هذا؟ قالوا   ماءٍ أي ,
  وجـلّ   عزّ  فيصلح اهللاُ  , المسلمون قدمين فيراكِ بل تُ :  كان معها   من فقال بعضُ 

 نكيـف بإحـداكُ  ":  يـوم  قال لها  ذاتَ    m رسول اهللا    إن: قالت,  بينهم ذاتَ
تنبح١(" الحوأب عليها كالب(.  

 معتُما جاء بكم؟ ضـي  , يا أبا عبد اهللا   : قلنا للزبير : عن مطَرٍف قال   ]٧٤٣[
ا قرأناهـا علـى عهـد       إنّـ : م تطلبون بدمه؟ قال الزبير     جئتُ مث, ى قُتل  حتّ الخليفةَ

ـ   قوا فتنـةً  واتّ{:  وعثمان  وعمر  وأبي بكرٍ  mرسول اهللا     الـذين   صيبن ال تُ
 ا حيـثُ  منّـ عـتْ قَى و هـا حتّـ   ا أهلُ لم نكـن نحـِسب أنّـ      , }م خاصّةً ظلموا منكُ 

٢(قعتْو(.  
ـ ": طالـب  بن أبـي   قال لعليm رسول اهللا  أنعن أبي رافعٍ  ]٧٤٤[ ه إنّ

    ال": أنـا أشـقاهم يـا رسـول اهللا؟ قـال          :  قال "سيكون بينك وبين عائشة أمر ,

                                                           

وسـير  . إسناده صحيح :  قال حمزة أحمد الزين    ١٧/٢٧٣دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )١(
هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم : ل الــذهبي قــا٢/١٧٧مؤســسة الرســالة , أعــالم النــبالء

فـشهد  : قال القاضي أبو بكـر بـن العربـي        . إسناده صحيح : وقال شعيب األرنؤوط  , يخرجوه
وكانـت أول شـهادة زور   , وخمسون رجـال مـنهم    , طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب      

 .)٣٠١مكتبة دار التراث ص, العواصم من القواصم(دارت في اإلسالم 
ــي المقدســي  األح )٢( ــدين الحنبل ــضياء ال ــارة ل ــث المخت ــروت , دار خــضر, ادي ــال ٣/٦٦بي  ق

 ٢/١٩٢دار الحديث القاهرة    , ومسند أحمد . إسناده حسن : عبدالملك بن عبداهللا بن دهيش    
 .حيإسناده صح: قال أحمد شاكر
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١("دها إلى مأمنهاولكن إذا كان ذلك فارد(.  
 اهللا بـن بـديل بـن        انتهـى عبـد   : عن عبد الرحمن بن أبـزى قـال        ]٧٤٥[

مـين   المؤمنين أتعلَ  يا أم : ورقاء إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج فقال        
, تْ؟ فـسكتَ  اًِالزَم عليـ  : ما تأمريني؟ فقلتِ  :  فقلتُ تل عثمان ِك عندما قُ  ي أتيتُ أنّ

 ,هـا  فاحتملنـا هودج   دفنزلتُ أنا وأخوهـا محمـ     ,  فعقروه ,اعقروا الجملَ : فقال
فوضعناه بين يدي علي ,٢(دخلت بيتاً بها فأُفأمر(.  

,  بالقتـال  )٣(ى بـدءوه  ه حتّ  علي يد  فكف: عن زيد بن وهب قال     ]٧٤٦[
ال : فقـال علـي   ,  وحـول الجمـل أحـد      فما غربت الشمس  , هم بعد الظهر  فقاتلَ
وال تقتلوا مدبراًموا جريحاًتتم ن أغلق بابه وألقى سال وم٤(ه فهو آمنح(.  

 , لقتـل عثمـان    قـد كنـتَ كارهـاً     :  لألشـتر  قلـتُ : عن علقمة قال   ]٧٤٧[
وكـان  , ه نكثوا عهـد    ثم اًعلي هؤالء بايعوا    إن: فكيف قاتلتَ يوم الجمل؟ قال    

الزبير   هو الذي حر اَهللا فـدعوتُ , على الخروج   عائشةَ ك فلقينـي  , نيـهِ  أن يكفي
ه علـى   فـضربتُ , فـي الركـاب  ة سـاعدي أن قمـتُ   لشد فما رضيتُ ,هه بكفّ كفُّ

                                                           

سـنده  :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ١٦/٥١٧دار طيبـة  , فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     )١(
 .حسن

سـنده  :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ١٦/٥٢٠دار طيبـة  , فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     )٢(
 .جيد

 .واهللا العالم, بدؤوه: والصواب )٣(
سـنده  :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ١٦/٥٢٠دار طيبـة  , فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     )٤(

 .صحيح
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  .)١(ه فصرعتُرأسه ضربةً
, ى نـزال البـصرة   حتّـ  والزبيـر  طلحةُأقبلَ:  قال عن زيد بن وهبٍ    ]٧٤٨[

 فأرسـلَ , ى نـزل بـذي قـار       علي حتّ  وأقبلَ, فقبضا على عامل علي ابِن حنيف     
عبد   ـ  فأرسـلَ ,  فأبطؤوا عليـه , إلى الكوفة اٍس اهللا بن عبفخرجـوا  اراً إلـيهم عم 
  .)٢(إليه

]٧٤٩[    قال عن أبي يزيد المدني  : ار بن ياسرٍ  قال عم  ا فرغـوا    لعائشة لم
ـ {: م ـ يشير إلى قوله تعـالى   إليكُهد الذي ع العهدما أبعد: من الجمل  رنوقَ

واهللا إنّـ  :قالـت . نعـم : أبو اليقظان؟ قـال :  ـ فقالت }في بيوتكنمـا علمـتُ   ك 
الٌلقو٣(الحمد هللا الذي قضى لي على لسانك: قال,  بالحق(.  

 إلى عائشة وهي فـي       اهللا بن بديلٍ   انتهى عبد : عن ابن أبزى قال    ]٧٥٠[
 يـوم  ِكي أتيتُتعلمين أنّ باهللا أَ ِكدنشُ المؤمنين أَ  يا أم : قالالهودج يوم الجمل ف   

 فـواهللا   اً عليـ  مِالزَ:  عثمان قد قُتل فما تأمريني؟ فقلِت لي       إن: قُتل عثمان فقلتُ  
                                                           

أخرجـه  : بـن حجـر العـسقالني    قال ا  ١٦/٥٢٠دار طيبة   , فتح الباري بشرح صحيح البخاري     )١(
وقول األشتر في هذا الحديث الصحيح بأن هؤالء بـايعوا عليـا            : أقول. الطبري بسند صحيح  

كمـا أنـه يـدل      , ثم نكثوا عهده دليلٌ على صـحة حـديث النـاكثين والقاسـطين والمـارقين              
 .  صريحا على أن أصحاب الجمل هم الناكثون

سـنده  :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ١٦/٥٢١ طيبـة  دار, فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     )٢(
 .صحيح

سـنده  :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ١٦/٥٢٢دار طيبـة  , فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     )٣(
 .صحيح
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 ما غير  وال ب ل؟د. تْتَكَ فس ,أعاد عليها ثالثَ  ثم اٍت مراعقروا : فقال, تْكتَ فس
  واحتملنا الهـودج    بن أبي بكرٍ   دأنا وأخوها محم  فنزلتُ  : قال. فعقروه. الجمل

ل فـي منـزل عبـد اهللا بـن           بـه علـي فأُدِخـ      فـأمر , ى وضعناه بين يدي علـي     حتّ
  .)١(بديل

 : لـه قلتُ: عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال  ]٧٥١[
حججنـا فـإذا    :  األحنـف قـال    سـمعتُ :  األحنف ما كـان؟ قـال      أرأيتَ اعتزالَ 

الناس          والزبيـر   مجتمعـون فـي وسـط المـسجد ـ يعنـي النبـوي ـ وفـيهم علـي 
:  والزبيـر فقلـت   طلحةَفلقيتُ: قال األحنف . . .إذ جاء عثمان    , وطلحة وسعد 

, علـي : راني به؟ قـاال فمن تأم, ا مقتوالً ـ يعني عثمان ـ إلّ  ي أرى هذا الرجلإنّ
ن تـأمريني بـه؟   مـ :  لهـا فقلتُ , عثماننا قتلُ وقد بلغَ  عائشةَ  فلقيتُ ةَفقدمنا مكّ 

,  إلـى البـصرة     ورجعـتُ  اً عليـ   فبايعـتُ  ,فرجعنا إلى المدينـة   : قال, علي: قالت
 نزلـوا    والزبيـر   وطلحـةُ  هـذه عائـشةُ   : فبينما نحـن كـذلك إذ أتـاني آٍت فقـال          

   ها بمـا قالـت لـي    رتُ فـذكَّ   عائـشةَ  فأتيـتُ , بجانب الخريبة يستنصرون بك , ثـم 
ــتُ ــةَأتي ــر طلح ــذكَّ  والزبي ــتُ . . .هما رتُف ــم أم : فقل ــاتلكم ومعك  واهللا ال أق

 رسول اهللا    المؤمنين وحواري m , ُفـاعتزلَ .موني ببيعتـه   أمرتُ  رجالً وال أقاتل  
  .)٢( مع الفريقينالقتالَ

                                                           

 قال فواز   ١/٣٣٦دار الكتب العلمية بيروت     , صحيح أخبار صفّين والنهروان وعام الجماعة      )١(
د إسناده ابن حجـر العـسقالني فـي فـتح           وجو, إسناده حسن : بن فرحان بن راضي الشمري    

 .١٣/٥٧الباري 
 قـال ابـن حجـر    ١٣/٣٠دار الكتـب العلميـة بيـروت     , فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري         )٢(

�  
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 لقتــل  قــد كنــتَ كارهــاً   :  لألشــتر قلــتُ : عــن علقمــة قــال    ]٧٥٢[
 نكثـوا ـ وكـان     هؤالء بايعوه ثمإن:  بالبصرة؟ قالفما أخرجكE ,عثمان

الزبير هو الذي أَابن أن  وجـلّ  عزّ على الخروج ـ فكنتُ أدعو اهللاَ  عائشةَكره 
 , فـي الركـاب  فما رضيتُ بشدة ساعدي أن قمتُ,  لكفّة فلقيني كفّةً ,  يلقّينيه
  .)١(ه على رأسه فصرعتُهفضربتُ

ا فرغوا يوم الجمل أمرني     لم:  عن أبيه قال   عن عاصم بن كليبٍ    ]٧٥٣[
هرة  مِ  من رجلٍ   بسبعمئة درهمٍ   له جمالً   فاشتريتُ , فانطلقتُ األشترفقال, ن م :

: وقـال , بعثَ به إليِك األشتر مالـك بـن الحـارث   : ل لها انطِلق به إلى عائشة فقُ    
:  ويقـول   الـسالم   يقِرئُكِ مالك: فانطلقتُ به إليها فقلتُ   ,  من بعيرك  هذا عوضٌ 

ال سلَّ : تقال,  هذا البعير مكان بعيرك    إنقتـلَ  إذْ,  عليـه   اهللاُ م   العـرب   يعـسوب   
ه إلـى األشـتر   دتُـ فرد: قـال .  مـا صـنع  )٢(طلحـة ـ وصـنع بـابن أختـي     : ــ تعنـي  

!أرادوا قتلي فما أصنع: ن وقال ذراعين شعراويخرجفأَ: قال, علمتُهوأَ
)٣(.   

                                                                                                                              

�  

 .سنده صحيح: العسقالني
 ٣/٣٨٣دار ابـن كثيـر دمـشق ـ بيـروت      , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(

 .١٣/١٧ في الفتح صحح الحافظ ابن حجر إسناده: قال
ذلك أن أباه الزبير بن العوام كان قد تمتَّع بأسماء بنـت            , تقصد عبد اهللا بن الزبير ابن المتعة       )٢(

فيكـون الـصحابي الجليـل عبـد اهللا بـن           , وعند القوم أن المتعة زنـا     , أبي بكر فأنجبا عبد اهللا    
 .باع أهل بيت الرسولفالحمد هللا على نعمة العقول واتّ. الزبير عندهم ابن زنا

 ٣/٣٨٥دار ابـن كثيـر دمـشق ـ بيـروت      , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )٣(
المهم أن الحديث عنده صـحيح وإال مـا كـان لـه      : قلت. إسناده حسن وفي متنه غرابة    : قال

�  
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 ,اً خرج يريـد عليـ      الزبير شهدتُ:  قال )١(عن أبي األسود الديلي    ]٧٥٤[
 ه وأنـتَ  قاتلُتُ":  يقول | اهللا    رسولَ  هل سمعتَ   اهللاَ أنشدك:  له علي  فقال

رلم أذكُ:  فقال"له ظالم ,ثم٢( منصرفاً مضى الزبير(.  
  وهـو يناشـد الزبيـر      اً عليـ  سـمعتُ : عن أبي جروة المـازني قـال       ]٧٥٥[
ـ ":  يقـول  | اهللا    رسـولَ   سـمعتَ  اأمـ ,  باهللا يـا زبيـر     كنشدتُ: يقول له   كإنّ

  .)٣(بلى ولكن نسيت: ؟ قال" لي ظالمني وأنتَلُتقات
رأيـتُ طلحـة والزبيـر      : قـال األشـتر   : عن إبراهيم بن علقمة قال     ]٧٥٦[
اًبايعا علييطاِئع م ن غيركر٤(نهي(.  
 ثـم ,  فـي العمـرة  اً طلحة والزبيـر اسـتأذنا عليـ    أنعن ابن شهابٍ   ]٧٥٧[

 ى يقتلـوا  ى الطلـب بـدم عثمـان حتّـ        فقوا علـ  فاتّ, فلقيا عائشةَ , ةخرجا إلى مكّ  
  .)٥(قَتَلَتَه

                                                                                                                              

�  

 .إخراجه في صحيح تاريخ الطبري فتأمل
 .الدؤلي )١(
هـذا حـديث   :  قـال الحـاكم  ٣/٤٤٨لحـرمين ـ القـاهرة ـ     دار ا, المستدرك على الـصحيحين  )٢(

 .صحيح
هـذه األحاديـث   :  قال الحاكم٣/٤٤٩دار الحرمين ـ القاهرة ـ   , المستدرك على الصحيحين )٣(

 .صحيحة عن أمير المؤمنين علي
:  قـال ابـن حجـر العـسقالني        ٢٣/١٠٦الرسالة العالميـة    , فتح الباري بشرح صحيح البخاري     )٤(

 .صحيح أو حسن
 ٢٣/١٠٧الرسالة العالمية , فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٥(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٣٨

ا ســار طلحــة والزبيــر لمــ: عـن عبــد اهللا بــن زيــاد اَألســدي قـال   ]٧٥٨[
 فقـدما علينـا      وحـسن بـن علـي       ياسرٍ  بن اربعث علي عم  , وعائشة إلى البصرة  

وقـام  ,  فـي أعـاله     فـوق المنبـر     بن علـي   فكان الحسن , فصعدا المنبر , الكوفةَ
عم  ـ  , فاجتمعنا إليه , أسفلَ من الحسن  اريقـول  اراًفسمعتُ عم  :عائـشة قـد     إن 

 اهللا  ولكـن , كم فـي الـدنيا واآلخـرة      ها لزوجة نبـي   وواهللا إنّ , سارت إلى البصرة  
  .)١( تطيعون أم هي؟اهليعلم إي, متبارك وتعالى ابتالكُ

]٧٥٩[     قال عن يزيد بن ضبيعة العبسي  :يوم الجمـل  اٍرنادى منادي عم 
ه ن ألقـى سـالح    ومـ ,  مـولٍّ  وال يقتلَ ,  يذاف على جريح   ألّا  : ى الناس وقد ولّ 

  .)٢( ذلك علينافشق. فهو آمن
 عمران بن الحصين  عن حجير بن الربيع أن     عن حميد بن هاللٍ    ]٧٦٠[

أرسله إلى بني عدي أن ائِتهم أجمع ما يكونـون فـي مـسجدهم وذلـك عنـد          
                                                           

والحـديث فـي صـحيح      . ٢٣/١١١الرسـالة العالميـة     , فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري         )١(
وأجـاب  , أم إياهـا ال هـي     : والمناسـب أن يقـال    : قال ابن حجر العسقالني   ]٧١٠٠[البخاري  

وهذا الحديث صـريح فـي أن       : أقول. نتهىا. الكرماني بأن الضمائر يقوم بعضُها مقام بعض      
ومـن أطـاع عائـشة فقـد     , فمـن أطـاع اهللا فقـد عـصى عائـشة        , طاعة اهللا مباينة لطاعة عائشة    

. ومن هنا تبين أن كل من كان في جيش عائشة فقد كان فـي معـصية اهللا تعـالى    , عصى اهللا 
ن طهره اُهللا   فإن م , ×كما يبين هذا الحديث الصحيح بطالن كون عائشة من أهل البيت            

وإال فمالفائدة مـن تطهيـر اهللا إيـاه      , وأذهب عنه الرجس ال يمكن له الوقوع في معصية اهللا         
 .وإذهاب الرجس عنه؟

هـذا شـاهد    :  قـال الحـاكم    ٢/١٦٨دار الكتب العلمية بيـروت      , المستدرك على الصحيحين   )٢(
 .صحيح: وقال الذهبي, صحيح
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ني إلـيكم عمـران بـن حـصين         أرسـلَ :  فقـال  فقام قائماً : الق. م قائماً فقُ, العصر
رسول اهللا    صاحب m     ورحمةَ اهللا ي لكـم   ويخبـركم أنّـ   ,  يقرأ عليكم السالم

 يرعـى    مجدعاً اً حبشي ا هو ألن يكون عبداً    ويحلف باهللا الذي ال إله إلّ     , ناصح
ليـه مـن أن    أحـب إ ى يدركَـه المـوتُ    حتّـ   فـي رأس جبـلٍ     )١( حضَنياتٍ أَعنُزاً

مِسكوا فدى لكـم أبـي      فأ,  أخطأ أو أصاب    من الفريقين بسهمٍ   يرمي في أحدٍ  
قال. يوأم : هم وقالوا  فرفع القومرؤوس  :    ا واهللا ال   فإنّـ , هـا الغـالم   دعنـا منـك أي

فقُتل بشر واهللا كثير    , فغدوا يوم الجمل  .  أبداً  لشيءٍ m رسول اهللا    )٢(ندع ثَقَل 
ن لـم يجمـع   ومـ : قـال , هـم قـد جمـع القـرآن     كلُّ  سـبعون  حول عائشة يومئـذٍ   

القرآن٣( أكثر(.  

                                                           

 .نَجدوهو جبل عظيم ب, منسوبة إلى حضَن )١(
 هـو الثقـل الثـاني الـذي أمـر      ×ونـسوا أو تناسـوا أن عليـا         . يقصدون بالثقـل هنـا عائـشةَ       )٢(

وال خالف بين اثنين في أن أمير المؤمنين صـلوات اهللا           .  األمةَ بالتمسك به واتّباعه    sالنبي
, فإذا كانـت عائـشة كـذلك مـن أهـل البيـت      . عليه من أهل البيت الذين طهرهم اهللا تطهيرا   

وأهل البيت متقاتلون شاهرون سـيوفهم  ,  بالتمسك بأهل البيت  sيأمرنا رسول اهللا    فكيف  
  !!!في وجه بعضهم

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٣(
وهذا معناه أن عائشة حاربـت     : أقول. صحيح:  قال المصنف  ٣٢٢الكتب العلمية بيروت ص   

علـي مـع    : "s الـذي قـال فيـه رسـول اهللا           ×الجمل بحربها ألمير المؤمنين     القرآن يوم   
وقد أرادت بخروجها هذا قتـل  , كما أنها قتلت من جمع القرآن, "القرآن والقرآن مع علي   

لكـن اهللا نـصر   , أعني عليا والحسن والحسين صلوات ربي وسالمه عليهم, ×أهل البيت   
 .إن الباطل كان زهوقا, الحق على الباطل
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 رِســ ولــم أَ رطبــاً غــصناًي كنــتُ أنّــددتُو: عــن عائــشة قالــت ]٧٦١[
  .)١(مسيري هذا

]٧٦٢[  أنّ ار بن ياسرٍ  عن عم   ما تـرى فـي سـبي       :  يوم الجمل  ه قال لعلي
الذرلْما قاتَإنّ: ة؟ فقالي٢(ن قاتَلَنانا م(.  

ــت أمعــن ]٧٦٣[ هــات  بعــض أم خــروجm  النبــيذكــر:  ســلمة قال
 أن ال تكـوني     ري يا حميـراءُ   انظُ": فقال لهـا  ,  عائشةُ  وضحكتْ ,المؤمنين

 فارفق  إن ولِّيتَ من أمرها شيئاً    , يا علي ":  إلى علي وقـال     التفتَ  ثم "أنِت
  .)٣("بها

]٧٦٤[  قلنا للزبير   :  قال ٍفعن مطرE :       ء بكـم  يا أبا عبد اهللا مـا جـا ,
حتّم الخليفةَعتُضي ٤(م تطلبون بدمه؟ جئتُى قُتل ثم( .  

                                                           

أخرجـه ابـن أبـي    :  قال أكرم ضياء العمري٤٥٩مكتبة العبيكان ص  , عصر الخالفة الراشدة   )١(
لو كانـت عائـشة خرجـت لإلصـالح فمـا           : أقول.  بإسناده صحيح  ١٥/٢٨١شيبة في مصنفه    

 . معنى قولها هذا؟ وهل يندم المسلم على قيامه بأمر يحبه اهللا ورسوله؟
 .إسناده حسن:  قال أكرم ضياء العمري٤٦٠كان صمكتبة العبي, عصر الخالفة الراشدة )٢(
قـال  ] ١١ [٧١الطبعـة األولـى ص    , دار الفكـر  , كتاب األربعين في مناقب أمهات المـؤمنين       )٣(

وهل تُعد هـذه منقبـةً لعائـشة حتـى يـذكرها            : قلتُ. هذا حديث حسن  : الحافظ ابن عساكر  
  .!!!"هات المؤمنيناألربعين في مناقب أم"المصنّف في هذا الكتاب الذي سماه 

دار , الصحيح المسند من أحاديث الفـتن والمالحـم وأشـراط الـساعة لمـصطفى العـدوي                )٤(
هـذا دليـل علـى مـشاركة الزبيـر فـي قتـل              : قلـتُ . صـحيح :  قال المـصنف   ١٢٩الهجرة ص 

فكيف يخرج بعد ذلك على إمام زمانه وخليفة المسلمين للمطالبة بدم مـن شـارك              , عثمان
  .!!!في قتله
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ا أتت على الحـوأب      عائشة قالت لم    أن عن قيس بن أبي حازمٍ     ]٧٦٥[
 ا راجعةً ني إلّ ما أظنّ :  الكالب فقالت  سمعت نباح ,رسول اهللا    إن m    قـال لنـا  :

"تكُأين   عسى اهللا عـزّ  !ترجعين:  فقال لها الزبير   " الحوأب  تنبح عليها كالب  
  .)١( بين الناسصلح بِك أن يوجلّ

ها مـن رسـول      سـمعتُ   بكلمـةٍ  لقـد نفعنـي اهللاُ    : عن أبي بكرة قال    ]٧٦٦[
,  معهـم   الجمل بعدما كـدتُ أن ألحـق بأصـحاب الجمـل فأقاتـلَ             ام أيm اهللا

:  أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى قـال          أنm ا بلغ رسولَ اهللا     لم: قال
"فلح قلن يوم٢("هم امرأةً ولّوا أمر(.  

فمـا أن   , ء مـن قبـل النـسا      وكان بيننا وبينه قرابةٌ   :  قال عن عاصمٍ  ]٧٦٧[
 ك أعلـم  يـا كليـب إنّـ     : قـال ,  مـن أصـحابه     مملـوءٌ  والبيـتٌ : نظر إلى أبي قـال    

  .فاشتريتُ من عريٍف بخمسمائة, فاذهب فاشتِر لي  جمالً, ابالبصرة منّ

                                                           

دار , الصحيح المسند من أحاديث الفـتن والمالحـم وأشـراط الـساعة لمـصطفى العـدوي                )١(
لم نسمع في حياتنا برجل خرج للصلح ومعه        : قلتُ. صحيح:  قال المصنف  ١٣٠الهجرة ص 
وهل يكون الصلح بسفك الدماء أم بحفظها؟ ثم هي خرجت لتصلح بين مـن          , جيش جرار 

 . ومن؟؟
دار ,  الفـتن والمالحـم وأشـراط الـساعة لمـصطفى العـدوي            الصحيح المسند من أحاديث    )٢(

: قلــتُ. انتهــى. صــحيح والحــديث فـي صــحيح البخـاري  :  قــال المـصنف ١٣١الهجـرة ص 
وإذا لـم تكـن هـذه معـصيةً     , فكيف بعد هذا ولّى أصـحاب الجمـل عائـشةَ علـى أمـرههم             

 ! فما هي المعصية إذنsصريحةً للنبي 
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: ويقـول , ِك ابنُـك مالـك الـسالم      قرئُي: لاذهب به إلى عائشة وقُ    : )١(قال
  . جملك فتبلغي عليه مكانذي هذا الجملَخُ

  .)٢(وأَبتْ أن تقبله. ه ليس بابنيإنّ,  اهللا عليهمال سلَّ: قالت

 بـن  ا التقوا يوم الجمـل قـام كعـب   لم: عن عمرو بن جاوان قال     ]٧٦٨[
,  واإلسالم في دمائهم   يناشدهم اهللاَ , ه بين الفريقين   ناشر  ومعه المصحف  سوٍر

  .)٣(ناشدهم يه ومعه المصحفرأيتُ, ى قُتلفلم يزل بذلك حتّ

  .)٤( منسياً إذا متُّ كنتُ نسياًدتُلوِد: عن عائشة قالت ]٧٦٩[
  .)٥(حب إليألن كنتُ جلستُ عن سيري أَ: عن عائشة قالت ]٧٧٠[

                                                           

 .Eالقائل هنا هو مالك األشتر  )١(
 قـال عبـد الـرحيم       ١٢٨المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(

وال خالف بين المـسلمين فـي أن مالكـا كـان            : قلتُ. خبر صحيح : محمد متولي الشعراوي  
وهـذا اعتـراف منهـا بأنهـا ليـست أم      , وقد أنكـرت عائـشةُ أن تكـون أمـا لـه         , من المؤمنين 

و كانت أم المؤمنين حقيقةً لحـق للـصحابة أن يـروا شـعرها كمـا جـاز            ول, المؤمنين حقيقة 
 .والتالي باطلٌ فالمقدم كذلك, لهم رؤيةُ شعر أمهاتهم الالتي ولدنهم

 قـال عبـد الـرحيم       ١٢٩المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٣(
 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي

 قـال عبـد الـرحيم       ١٣٤المكتبة التوفيقية ص  , ت النبي لمحمد متولي الشعراوي    سيرة آل بي   )٤(
اآلن وقد قتلِت اآلالف مـن المـؤمنين ويتّمـِت    : قلتُ. خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي  

  .!نصفهم اآلخر
 قـال عبـد الـرحيم       ١٣٥المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٥(

�  



 ٤٤٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ــٍر ]٧٧١[ ــين العــسكرين يــوسطاطٌرب فُــضُــ:  قــال)١(عــن عبــد خي م  ب
فيـذكرون فيـه مـا شـاء        ,  والزبير وطلحة يأتونه   فكان علي , امثالثة أي , الجمل

, رفع علي جانب الفـسطاط    ,  الثالث عند زوال الشمس    يومى إذا كان    حتّ, اهللا
ى لـو شـاء      حتّـ  ,وشـجرنا بالرمـاح   , نا إلـى بعـض    فمـشى بعـضُ   ,  أمر بالقتال  ثم

  .)٢( أخذتنا السيوفثم,  أن يمشي عليها لمشىالرجلُ
 علـى أهـل البـصرة     ا ظهـر علـي    لمـ :  قـال  عن األحنف بن قيسٍ    ]٧٧٢[
  .وإلى بيتك, ارجعي إلى المدينة:  إلى عائشةأرسلَ

  نـسوةً  إليـكِ أو ألبعـثن , واهللا لتـرجعن  , فأعاد إليها الرسـولَ   , فأبتْ: قال
   .)٣( بهايأخذنِك,  حداد سفارن دمه,من بكر بن وائٍل

                                                                                                                              

�  

 .خبر صحيح: لشعراويمحمد متولي ا
 .×وكان أحد المقاتلين تحت راية علي  )١(
 قـال عبـد الـرحيم       ١٣٩المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(

 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
 قـال عبـد الـرحيم       ١٤٣المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٣(

 .خبر حسن: حمد متولي الشعراويم
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  قتاله للقاسطني

, سـبعون ألفـاً  : وقيـل , ين ألفاً من ستّقُتل بين الفريقين نحو: قال الذهبي 
ــة ": m رســول اهللا وتبــين للنــاس قــولُ,  مــع علــياروقُتــل عمــ ــه الفئ تقتل

  .)١("الباغية
يدعوهم ,  الباغية ه الفئةُ  تقتلُ اٍرويح عمs :" قال رسول اهللا     ]٧٧٣[

  .)٢("ة ويدعونه إلى النارإلى الجنّ
ـ ,  الباغيـة   الفئةُ  تقتله اٍر عم ويحs :" رسـول اهللا     قال ]٧٧٤[ عمار 

  .)٣(" ويدعونه إلى النار,يدعوهم إلى اهللا
 ]٧٧٥[  عن أم   رسـول اهللا      سـلمة أن m    ــ ": ار قـال لعم   الفئـةُ  كتقتلُ

                                                           

وهـو حـديث صـحيح      :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٣/١٤٢مؤسسة الرسـالة    , سير أعالم النبالء   )١(
إنما قتله الذين جاؤوا به كما فـي        : ولما لم يقدر معاوية على إنكاره قال      , مشهور بل متواتر  

مـزة حـين    إذن قتـل ح m بأن رسول اهللا  Eفأجابه علي   ,  بسند صحيح  ٢/١٦١المسند  
ومـا ذهـب    , وحجةٌ ال اعتراض عليهـا    ,  إلزام مفحم ال جواب عنه     Eوهذا منه   , أخرجه

إليه المؤلِّف من كون طائفة معاوية هـي الباغيـة هـو مـذهب فقهـاء الحجـاز والعـراق مـن                      
منهم مالك والشافعي وأبو حنيفـة واألوزاعـي وغيـرهم كمـا قـال              , فريقي الحديث والرأي  

" فـيض القـدير   "نقلـه عنـه المنـاوي فـي         " اإلمامـة "لجرجـاني فـي كتـاب       اإلمام عبد القاهر ا   
٦/٦٦٣. 

 ].٤٤٧ [١٢١دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص, صحيح البخاري )٢(
 ].٢٨١٢ [٦٩٦دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص, صحيح البخاري )٣(



 ٤٤٥ ......................................)معليه السال(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١("الباغيةُ
 ار بـن ياسـرٍ     إلـى جانـب عمـ      كنـتُ : عن زياد بن الحارث قـال      ]٧٧٦[

ال : ارفقـال عمـ   ,  الـشام   أهـلُ  كفر: فقال رجل , هبتَ رك كبتي تمس ور, ينبصفّ
ــوا ذلــك ــينبي, تقول ــا ونب  هم قــومولكــنّ, هم واحــدةنــا وقبلــتُبلتُوِق, هم واحــدن

  .)٢(ى يرجعوا إليه علينا أن نقاتلهم حتّ فحق, جاروا عن الحق,مفتونون
ولكـن  ,  الـشام   أهـلُ  كفـر : ال تقولـوا  : ارقال عمـ  :  قال عن رياحٍ  ]٧٧٧[

  .)٣(موالَسقوا ظَفَ: ولواق
ين ومعـه   يوم صفّاً عليرأيتُ:  األسدي قال  عن عبد اهللا بن سنانٍ     ]٧٧٨[

رسول اهللا    سيف m  قال,  فيحمل عليهم ,فنضبطه فيفلتُ : قال,  ذو الفقار : ثـم 
 هـذا يعتـذر   إن: ى فقالفجاء بسيفه قد تثنّ  : قال,  يحمل عليهم  ثم: قال, يجيء
  .)٤(إليكم

,  اهللا بـن عمـرو     سـاير عبـد   ي ألُ إنّـ :  اهللا بن الحارث قال    عن عبد  ]٧٧٩[
 m اهللا  رسـولَ سـمعتُ :  بـن عمـرو    فقال عبد اهللاُ  , وعمرو بن العاص ومعاوية   

                                                           

إسـحاق   قال أبو ١٢٠دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
 .إسناده صحيح: الحويني

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥١٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
: قلتُ. صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري     ٢١/٥١٩دار كنوز إشبيليا    , مصنف ابن أبي شيبة    )٣(

ف يكـون  فكيـ , وقد شهد على معاويـة بأنـه فاسـق ظـالم    , وعمار من أهل الجنة بال خالف 
  !الفاسق والظالم خليفة

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٣٤دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
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 مـا يقـول   تـسمع أَ:  فقـال عمـرو لمعاويـة     ".اراً عم  الباغيةُ تقتل الفئةُ : "يقـول 
 فـي   احـضاً ال تـزال د   , ن جـاء بـه     مـ  همـا قتلَـ   نحن قتلناه؟ إنّ  : قال, هذا؟ فحذفه 

١(ولكب(.  
]٧٨٠[  ه بينمـا    بن عبد اهللا بـن عمـر أنّـ         أخبرني حمزةُ :  قال عن الزهري

 يا أبا عبد  :  من أهل العراق فقال     جاءه رجلٌ   مع عبد اهللا بن عمر إذْ      هو جالس 
 بك في أمر فرقـة       وأقتدي تكم بسِ تَتسم أن أ  ي واهللا لقد حرصتُ   الرحمن إنّ 

 قـد    مـن كتـاب اهللا محكمـةً       ي أقرأ آيةً  وإنّ, طعتُ ما است   الشر  وأعتزلَ ,الناس
وإن طائفتان مـن    {:  وجـلّ   اهللا عزّ  رأيتَ قولَ أَ, رني عنها خِب بقلبي فأَ  أخذتْ

ما علـى األخـرى      إحـداه  غتْصلحوا بينهما فإن ب   المؤمنين اقتتلوا فأَ  
صلحوا بينهمـا    فأَ تْ إلى أمر اهللا فإن فاءَ     ى تفيءَ لوا التي تبغي حتّ   فقاِت

فقـال  . رني عن هذه اآليـة أخِب, }قسطين الم اهللا يحب طوا إن قِس وأَ بالعدل
وأقبل , ها سواد  عنّ ى توارى  حتّ فانطلق. ي عنّ ولذلك انصرف  ما لك؟ : عبد اهللا 

 في أمر هذه اآليـة       في نفسي من شيءٍ    ماو جدتُ :  اهللا بن عمر فقال    علينا عبد 
  كمـا أمرنـي اهللا عـزّ   غيـةَ  الباي لـم أقاتـل هـذه الفئـةَ         في نفـسي أنّـ     ما وجدتُ 

  .)٢(وجلّ
ين  إلـى صـفّ    ا سـار علـي    لمـ :  قـال   العامري عن جري بن كليبٍ    ]٧٨١[

                                                           

 قـال   ١٧٤مكتبـة المعـال ص    ,  للنـسائي  Eخصائص أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب           )١(
 .إسناده حسن: أحمد البلوشي

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٢٥دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(
 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين



 ٤٤٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

:  الحـارث فقالـت     بنـتِ   على ميمونـةَ    فدخلتُ , المدينةَ  فأتيتُ , القتالَ كرهتُ
ِمـ : قالـت , من أهل الكوفة  : ؟ قلتُ ن أنتَ مم مـن بنـي عـامر     : هـم؟ قلـت   ن أي ,

 سـار علـي  : ما جاء بك؟ قـال ,  تجيء على قرٍبباً وقر على رحبٍ  رحباً: قالت
: قلـت : ه؟ قال  بايعتَ أكنتَ: قالت.  القتال فجئنا إلى ها هنا      وكرهتُ ينإلى صفّ 

  .)١( بهلَّ وال ضُلَّفواهللا ما ضَ, فارجع إليه فكن معه: قالت. نعم
]٧٨٢[     د بن عمرو بن حزم عن أبيه قال   عن أبي بكر بن محم :ا قُتـل  لم

عمو بن حزم على عمرو بـن العـاص فقـال      ياسرٍ  بن ارـ  :  دخل عمرقُتـل عمار 
 فقام عمرو بن العاص فزعـاً     , " الباغية  الفئةُ تقتله": |وقد قال رسول اهللا     

عيـ   : ك؟ قـال  ما شـأنُ  : فقال له معاوية  , ى دخل على معاوية    حتّ ,رجارقُتـل عم! 
  | اهللا  رســولَسـمعتُ :  فمـاذا؟ قـال عمـرو   ار قُتـل عمــ دقَـ : فقـال معاويـة  

 دِحـضتَ فـي بولـك أَونحـن       :  فقـال لـه معاويـة      "تقتله الفئة الباغيـة   ": يقول
بـين  : أو قال , ى ألقوه بين رماحنا    وأصحابه جاؤوا به حتّ    ما قتله علي  إنّ, !قتلناه

  .)٢(سيوفنا
بينمـا أنـا عنـد معاويـة إذ         :  قـال   بن خويلـد العنبـري     عن حنظلةَ  ]٧٨٣[

                                                           

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٥٢دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين

 قال أبـو    ٣٨دار اآلثار ص  , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ألم شعيب الوادعية          )٢(
دار , والمـستدرك علـى الـصحيحين     . حديث صـحيح رجالـه ثقـات      : الوادعيعبد الرحمن   

حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخين ولـم       :  قـال الحـاكم   ٢/١٦٨الكتب العلميـة بيـروت      
 .يخرجاه بهذه السياقة



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٤٨

, هأنـا قتلتُـ  :  منهمـا  واحـدٍ يقـول كـلُّ  , اري رأس عمجاءه رجالن يختصمان ف   
 اهللا بن عمرو   فقال عبد  :ليكما نفساً لصاحبه    طبرسـولَ  ي سمعتُ فإنّ,  به أحد  

 أبـي   إن: معنا؟ قال فما بالك   :  قال معاوية  ," الباغية  الفئةُ تقتله":  يقول mاهللا  
ـ     أباك عِطأَ":  فقال mشكاني إلى رسول اهللا      فأنـا   "هعـصِ ال تَ  و اً ما دام حي 

  .)١( أقاتلولستُ, معكم
ي لـم أقاتـل   ا أنّ إلّجدني آسى على شيٍءلم أَ: عن ابن عمر قال   ]٧٨٤[

  .)٢( مع علي الباغيةَالفئةَ
  كبيـراً  ين شيخاً  يوم صفّ  اراً عم رأيتُ: عبد اهللا بن سلمة قال     عن ]٧٨٥[

ذي نفسي بيده لقد قاتلـتُ      وال:  ترعد فقال  ه الحربةَ بيده ويد   آدم طُواالً آخذاً  
والذي نفـسي بيـده    , وهذه الرابعة , اٍت ثالث مرm  بهذه الراية مع رسول اهللا      

هم وأنّ, حنا على الحق   مصلَ ى يبلغوا بنا سعفاِت هجر لعرفتُ أن      لو ضربونا حتّ  
  .)٣(على الضاللة

, قـد هـاجر أبـو موسـى       : ارقيـل لعمـ   : عن عبد اهللا بن سلمة قال      ]٧٨٦[
 ي ألرى قومـاً   واهللا إنّـ  ,  عهـده  ولينقـضن ,  جهـده  وليفـرن ,  جنده خذلنواهللا لي 

                                                           

. رواه أحمد ورجالـه ثقـات  :  قال الهيثمي٧/٣٤٨دار الكتب العلمية بيروت    , مجمع الزوائد  )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/٤٩٣لقاهرة دار الحديث ا, ومسند أحمد

رواه الطبرانـي بأسـانيد     :  قـال الهيثمـي    ٧/٣٤٦دار الكتـب العلميـة بيـروت        , مجمع الزوائـد   )٢(
 . وأحدها رجاله رجال الصحيح

رواه أحمـد والطبرانـي   :  قـال الهيثمـي  ٧/٣٤٦دار الكتـب العلميـة بيـروت        , مجمع الزوائـد   )٣(
 .لصحيح غير عبد اهللا بن سلمة وهو ثقةورجال أحمد رجال ا



 ٤٤٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 ى بلغـوا بنـا سـعفاتِ      واهللا لـو قـاتلوا حتّـ      ,  يرتاب له المبطلون   كم ضرباً ليضربنّ
هجر لعلمتُ أن١( وهم على الباطل صاحبنا على الحق(.  

ة اُنفــروا إلــى بقيــ: قــال علــي:  قــالعــن قــيس بــن أبــي حــازمٍ  ]٧٨٧[
, ه ورسـولُ   اهللاُ صـدق : ا نقـول  إنّـ ,  اُنفروا بنا إلى ما قـال اهللا ورسـوله         ,األحزاب
  .)٢(ه ورسولُكذب اُهللا: ويقولون
]٧٨٨[       عن عبد اهللا بن عمر عن النبي a  لُقاِت":  قـال اٍر عم  وسـالب ه 

  .)٣("في النار
ر عمـرو بـن     خِب فـأُ  , بـن ياسـرٍ    ارل عمـ  ِتـ قُ: عن أبـي غاديـة قـال       ]٧٨٩[
 فقيل " قاتله وسالبه في النار    إن":  يقول m اهللا    رسولَ عتُسم: قال, العاص
  .)٤(" وسالبههقاتلُ": ما قالإنّ: قال, قاتلهك هو ذا تُفإنّ: لعمرو

 إلـى   نـا وأبـو مـسعودٍ     انطلقـتُ أ  :  بن جوين العرني قال    عن حبة  ]٧٩٠[
العـرب   ما من قبائل  فتُما خلَّ ,  بكما مرحباً: فدخلنا عليه فقال  ,  بالمدائن حذيفةَ

يا أبـا عبـد اهللا حـدثنا     : فقلنا, ه إلى ابن مسعود   فأسندتُ,  منكما  إلي  أحب أحداً
                                                           

رواه الطبرانـي ورجالـه   :  قـال الهيثمـي   ٧/٣٤٧دار الكتـب العلميـة بيـروت        , مجمع الزوائـد   )١(
 .ثقات

فـي  , رواه البـزار بإسـنادين    :  قال الهيثمي  ٧/٣٤٢دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٢(
, لـيس بـذلك   : قـال األزدي  , ن عيسى وفي اآلخر السيد ب   , أحدهما يونس بن أرقم وهو لين     

 .وبقية رجالهما ثقات
 .٥/١٨سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني  )٣(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٣/٤٩١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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 ي سمعت رسولَ  إنّ,  سمية عليكما بالفئة التي فيها ابن    : فقال, فإنّا نخاف الفتن  
 آخـر رزقـه     وإن,  عن الطريق   الباغية الناكبةُ   الفئةُ لهتقت":  يقـول  mاهللا  

ة . " من لبن  ضياحائتوني بـآخر رزقٍ : لين وهو يقو فشهدتُه يوم صفّ :قال حب 
فما أخطأ  ,  حمراءُ  له حلقةٌ   أروح  من لبن في قدحٍ    فأُتي بضَياحٍ , لي من الدنيا  

  :فقال,  مقياس شعرةحذيفةُ
             محم      هـ وحداًـاليوم ألقى األحبـزبه  

 منـا أنّـا علـى الحـق       لعل,  هجـر  ى يبلغـوا بنـا سـعفاتِ      واهللا لو ضربونا حتّ   
 تحــت ةُوالجنّــ,  تحــت اَألســلالمــوتُ: وجعــل يقــول, هــم علــى الباطــلوأنّ

  .)١(البارقة
 فـي  اً عليـ  نـازع  تُ أنـتَ : ه قال لمعاوية   أنّ  الخوالني عن أبي مسلمٍ   ]٧٩١[
,  بـاألمر  ي وأحـق   منّـ  أفـضلُ ه   أنّـ  ي ألعلـم  وإنّـ , ال: ه؟ قال  مثلُ وأنتَأَ, الخالفة

 بطلُـ  أَ هه ووليـ   عمـ  وأنـا ابـن   , تـل مظلومـاً    عثمـان قُ   مون أن  ألستم تعل  ,ولكن
  فقـال     ,  عثمان  فقولوا له يدفع لنا قتلةَ     اًبدمه؟ فأتُوا علي فكلَّمـوه يـدخل  : فـأَتَوه

 فامتنع معاويةُ. في البيعة ويحاكمهم إلي ,في الجيوش مـن العـراق   فسار علي 
  .)٢(اكى نزل هن حتّوسار معاويةُ, ينى نزل بصفّحتّ

ه ن سـر  مـ : ين يقـول   يوم صـفّ   اراً عم سمعتُ: عن أبي الرضا قال    ]٧٩٢[

                                                           

 .٣/٣٨٦دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 .سنده جيد:  قال ابن حجر١٣/٧٤دار الكتب العلمية بيروت , اريفتح الب )٢(



 ٤٥١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

أن يكتنفه الحورالعين فليتقد ١(حتسباًم بين الصفّين م(.  
]٧٩٣[   أنـا وأبـو سـعيدٍ      دخلـتُ :  قـال  عن خالد العرني   علـى    الخـدري 

قال . نة في الفت  mثنا ما سمعتَ من رسول اهللا       يا أبا عبد اهللا حد    : حذيفة فقلنا 
فإذا :  فقلنا ." ما دار  دوروا مع كتاب اهللا حيثُ    ": mقال رسول اهللا    : حذيفة

 اختلف الناس فمع  اُنظروا الفئةَ ": ن نكون؟ فقال   م     التي فيهـا ابـن   ةَ  سـمي
أو مـا  : ةَ؟ قـال  سمين ابنوم: قلت: قال" ه يدور مع كتاب اهللا    فإنّ ,فالزموها

: ار يقول لعمm   اهللا    رسولَ سمعتُ. ر بن ياسر  اعم: قال. بينه لي : تعرفه؟ قلتُ 
  .)٢(" الباغية عن الطريقى تقتلك الفئةُيا أبا اليقظان لن تموت حتّ"

جهـزون علـى    فكـانوا ال ي ,ين صـفّ  شـهدتُ : عن أبي أمامة قـال     ]٧٩٤[
  .)٣( وال يقتلون مولّياً وال يسلبون قتيالًجريٍح

 Eاًأتيتُ عليـ : ي قالثني جار لحد: عن سعيد بن عالقة قال    ]٧٩٥[
 ي أخـاف اهللاَ   إنّـ , ك صـبراً  ال أقتلُ : قال. ال تقتلني صبراً  : ين فقال  يوم صفّ  بأسيٍر

                                                           

 .سنده صحيح:  قال ابن حجر١٣/٧٤دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )١(
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/١٦٢دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(

 .للفظله طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها ولم يخرجاه بهذا ا
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/١٦٧دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(

وصحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفـواز بـن          . ووافقه الذهبي , صحيح اإلسناد 
إسـناده  :  قـال المـصنف  ٣٨٥دار الكتـب العلميـة بيـروت ص     , فرحان بـن راضـي الـشمري      

المكتـب اإلسـالمي    , يل في تخريج أحاديث منار السبيل لأللبـاني       وانظر إرواء الغل  . صحيح
 .صحيح:  قال المصنف٨/١١٤
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؟ قال,  العالمينربهخُ: ذي جاء بهقال للّ. نعم: أَتُباِيع؟ أَفيك خير١(ذ سالح(.  
 إلـى معاويـة      رسـوالً   جريراً  بعث E اً علي  أن عن ابن ديزيل   ]٧٩٦[

بـسم  : وكانـت نـسختُه  , ودفع إليـه كتابـه  ,  يدعوه إلى البيعةينقبل موقعة صفّ 
 المـؤمنين إلـى معاويـة بـن أبـي           من عبـد اهللا علـي أميـرِ       , اهللا الرحمن الرحيم  

 الـذين   ه بـايعني القـوم    ألنّـ ,  بالـشام  تـك وأنـتَ   م بيعتـي لزِ   فإن, أما بعد , سفيان
,  يختـار كـن لـشاهٍد أن  فلم ي,  وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه   بايعوا أبا بكرٍ  

فـإذا اجتمعـوا علـى     , ما الشورى للمهاجرين واألنـصار    وإنّ,  أن يرد  وال لغائبٍ 
  .)٢( كان ذلك هللا رضى وسموه إماماًرجٍل

                                                           

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )١(
 .خبر مقبول بشواهده وللحادثة أصل صحيح:  قال المصنف٣٣الكتب العلمية بيروت ص

دار , لنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري             صحيح أخبار صفين وا    )٢(
بعــضه صــحيح بــشواهده وبعــضه مقبــول :  قــال المــصنف٣١٣الكتــب العلميــة بيــروت ص

وال يجـوز   , ×قد أجمعت األمة حينها على خالفـة أميـر المـؤمنين            : أقول. انتهى. بقرائنه
معـت األمـة علـى عدلـه     فكيـف بمـن أج  , الخروج على إمام المـسلمين مهمـا كـان ظالمـا         

ومن هنا لم يحـق لمعاويـة الخـروج علـى خليفـة المـسلمين تحـت أي عـذر مـن                  , وإيمانه
ولـذلك  , وقد كانت هذه الرسالة من أمير المؤمنين سالم اهللا عليه من باب اإللـزام             . األعذار

ة فإن كانت بيعـتهم صـحيح   , قال لمعاوية بأنه قد بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان          
ثـم إن كانـت بيعـتُهم باطلـة بطلـت      , وإن كانت بيعتي باطلة فبيعتهم كذلك , فبيعتي كذلك 

ثـم الـذين   . وما أُسـس علـى باطـل فهـو باطـل         , ألن عمر هو من ولّاكَه    , واليتُك على الشام  
                   واإلمـام  , بايعوا هؤالء الثالثة بايعوا على أنه لم يكـن لـشاهٍد أن يختـار وال لغائـب أن يـرد

مع أنـه عـرض بهـم أكثـر     , ن غائبا يوم السقيفة لذلك لم يرد خالفتهم آنذلك   كا ×علي  
�  
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ين  إلـى صـفّ    ا خـرج علـي    لمـ :  بن عبد الرحمن قـال     عن خيثمةَ  ]٧٩٧[
  أ رجالٌ  ,  على الكوفة   عمرو أبا مسعودٍ   استخلف عقبةَ بنيخرجوا  لم   وقد تخب

فَلَعمـري  , ن كـان تخبـأ فليظهـر   م, ها الناسأي: فقام على المنبر فقال , مع علي 
لئن كان إلى الكثرة إن١( أصحابنا كثير(.  

 وعمـرو بـن     خرج حجر بن عـدي    : عن عبد اهللا بن شريك قال      ]٧٩٨[ 
ا ا عمـ  أن كُفَّ إليهما عليفأرسلَ,  من أهل الشام    واللعن الحمق يظهران البراءةَ  

أَو : قـاال . بلى: حقّين؟ قال يا أمير المؤمنين أَلَسنا م    : فأتياه فقاال , يبلُغني عنكما 
كرهـتُ لكـم أن     : نا من شـتمهم؟ قـال     فلم منعتَ : قاال. بلى: ليسوا مبطلين؟ قال  

ــانين شــتّامين  ــوا لع ــرؤون, تكون ــشتمون وتتب ــو وصــفتُ , ت ــساوئ ولكــن ل م م
 كان أصوب, من عملهم كذا وكذا و,ذا وكذا ن سيرتهم ك  م مِ فقلتُ, أعمالهم

                                                                                                                              

�  

ثم إن الشورى للمهاجرين واألنـصار فـي منطـق أبـي بكـر      . من مرة وأظهر بطالن خالفتهم  
فـال  , فال هو من المهـاجرين وال هـو مـن األنـصار     , ومعاوية طليق ابن طليق   , وعمر وعثمان 

فإذا اجتمعوا علـى رجـل وسـموه        : "×وأما قوله   . يحق له الطلب بالخالفة على كل حال      
ألن األمـة لـم تجتمـع علـى أي واحـد      , فتعريض بخالفـة الثالثـة   " إماما كان ذلك هللا رضى    

, فـأبو بكـر بايعـه رجـل واحـد وهـو عمـر             . ×واجتمعت على أمير المؤمنين علي      , منهم
لـرحمن بـن    وعثمان بايعـه رجـل واحـد وهـو عبـد ا           , وعمر بايعه رجل واحد وهو أبو بكر      

ومن هنا ال تصح الخالفة إال لمن اجتمعت عليه األمة وهو أميـر المـؤمنين صـلوات         . عوف
 . ربي وسالمه عليه

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )١(
 .إسناده صحيح:  قال المصنف٣٦٢الكتب العلمية بيروت ص
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: اهم وبـراءتكم مـنهم    م مكـان لعـنكم إيـ      ولو قلـتُ  ,  في العذر  وأبلغَ, في القول 
ــن دماَء ــاَءاللهــم احِق ــا ودم ــِن ذاتَصــلحوأَ, همن ــا وبي ــِد, هم بيِنن ــن واه هم م

ويرعوي عن الغي والعدوان من لَِهج      , ههلَ الحق من ج   فعِرى ي حتّ, ضاللتهم
, كيـا أميـر المـؤمنين نقبـل ِعظتَـ         : فقـاال .  لكـم  كان هذا أحب إلي وخيراً    , هب

١(ب بأدبكونتأد(.  
قـال  : قـال لـه ريـاح قـال     لـه ي عن حنَش بن الحارث عـن شـيخٍ     ]٧٩٩[

ارعم :٢(لمواظَ, سقوافَ: ولكن قولوا,  الشام أهلُال تقولوا كفر(.  
 ين أخـذ   يوم صفّ  أُتي بأسيرٍ كان علي إذا    :  قال )٣(عن أبي جعفر   ]٨٠٠[

هتَداب ,٤(هى سبيلَوخلَّ, وأخذ عليه أن ال يعود, هوأخذ سالح(.  
فكـان إذا   , ين صفّ ×شهدتُ مع علي    : عن يزيد بن بالل قال     ]٨٠١[

                                                           

دار , النهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري             صحيح أخبار صفين و    )١(
محـل الـشاهد أن أميـر      : أقـول . خبـر مقبـول   :  قال المـصنف   ٣٧٩الكتب العلمية بيروت ص   

فكيـف يكـون إمـام      .  شهد على معاوية وأصحابه أنهم أهـل باطـل وضـالل           ×المؤمنين  
 .  الضالل خليفةَ المسلمين؟

دار , وان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري             صحيح أخبار صفين والنهر    )٢(
قـد شـهد عمـار بـن        : أقـول . إسـناده صـحيح   :  قال المصنف  ٣٨٤الكتب العلمية بيروت ص   

 .  ـ وهو المبشَّر بالجنة ـ على معاوية وأصحابه أنهم فسقةٌ ظَلَمةEٌياسر 
 .هو اإلمام محمد الباقر سالم اهللا عليه )٣(
دار , ين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري              صحيح أخبار صف   )٤(

 .خبر مقبول:  قال المصنف٣٨٦الكتب العلمية بيروت ص



 ٤٥٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

وكـان إذا   .  العـالمين   رب ي أخـاف اهللاَ   إنّـ , لن أقتلـك صـبراً    : أُتي باألسير قال  
ويخلّــي , وأعطــاه دراهــم, ن ال يقاتلــهفــه أوحلَّ, أخــذ األســير أخــذ ســالحه

  .)١(سبيلَه
]٨٠٢[  مة علييـوم  × عن زياد بن النضر الحارثي ـ وكان على مقد 

ى  وثـالثَ ليـاٍل حتّـ   اٍم أيـ فاقتتلنا ثالثـةَ , ين بصفّشهدتُ مع علي: ين ـ قال صفّ
ى فاجتلـدنا بهـا إلـ     ,  صرنا إلى المـسايفة    ثم, ونَِفدت السهام , تكسرت الرماح 

, ى صرنا نحن وأهلُ الشام في اليوم الثالث يعانق بعضُنا بعضاً          حتّ, نصف الليل 
, ا قاتلـتُ بـه    فلم يبق شـيٌء مـن الـسالح إلّـ         , ئٍذ بجميع السالح  وقد قاتلتُ ليلتَ  

نا إلـى    ينظـر بعـضُ    ى صـرنا قيامـاً    حتّـ , وتكادمنا باألفواه , ى تحاثينا بالتراب  حتّ
  .)٢( ينهض إلى صاحبه وال يقاتلُ من الفريقينما يستطيع واحد, بعض

ا كان اليـوم الـذي أُصـيب    لم: ه قال عن عم عن يحيى بن سعيدٍ    ]٨٠٣[
ى فيجلـسا حتّـ   , )٣(ى يفتُـرا  كـان الـرجالن يـضطربان بـسيفهما حتّـ         , ارفيه عمـ  
فليس , س كلُّهم ارب الن فانتصف النهار وقد ضُ   : ما قال ورب. فيعودا, )٤(يتروحا

                                                           

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )١(
ن الثريا وأيـن  أين الثرى م: أقول. خبر مقبول:  قال المصنف ٣٨٦الكتب العلمية بيروت ص   

 .×أخالق معاوية من علي 
دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٢(

 .خبر مقبول:  قال المصنف٣٨٩الكتب العلمية بيروت ص
 .يضعفا: أي )٣(
 .يستريحا: أي )٤(
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  يتحـر ك بـين أصـابعه ـ         فيخت, كأحـدى إذا زالـت  حتّـ , لطـون هكـذا ـ وشـب
 على  ضخم,  جسيم  على فرسٍ  ,جسيم, الشمس إذا رجلٌ قد برز بين الصفّين      

  ة يـا عبـاد اهللا روحـوا إلـى الجنّـ      موجـع ـ  يا عباد اهللا ـ بـصوتٍ  : ينادي, ضخم
لةُالجنّ ـ  اٍتـ ثالث مر١( تحت ضالل اَألس( ,ـ   , فثار الناسفـإذا هـو عمبـن   ار

  .)٢( &فلم يلبث أن قُتل , ياسر
 عـن   ثنا يعلى بن عبيدٍ   حد: قال )٣(عن يحيى بن سليمان الجعفي     ]٨٠٤[
, اً تنازع عليـ   نتَأَ:  وأُناس إلى معاوية وقالوا     الخوالني جاء أبو مسلمٍ  : أبيه قال 

ي منّه أفضلُي ألعلم أنّإنّ, ال واهللا: ه؟ فقال أنت مثلُأم ,٤(ينّ باألمر موأحق(.  
]٨٠٥[ ي اللهـم إنّـ  : جيـشه ـ    بعضم عن قال ـ وهو يتكلّ × عن علي

فمـا  , يم منّـ  حني مـنهم وأرحهـ    ِرفـأَ , هم وملّوني ومللتُ, هم وسئموني قد سئمتُ 
  .)٥( ـ ووضه يده على لحيته ـبها بدٍمم أن يخضّيمنع أشقاكُ

                                                           

 .الرماح: أي )١(
دار , لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري          صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة        )٢(

 .إسناده حسن لغيره:  قال المصنف٣٩٨الكتب العلمية بيروت ص
 .وهو أحد شيوخ البخاري )٣(
 قـال أكـرم ضـياء العمـري فـي عـصر         ٤/٧٢دار الكتب العلميـة بيـروت       , سير أعالم النبالء   )٤(

ني إسـناده فـي كتـاب       حسن ابن حجـر العـسقال     : ٤٦٤مكتبة العبيكان ص  , الخالفة الراشدة 
 .والكتاب مفقود اليوم: أقول. انتهى. صفين

. إسـناده صـحيح   :  قال أكرم ضياء العمـري     ٤٨٨مكتبة العبيكان ص  , عصر الخالفة الراشدة   )٥(
 .إسناده صحيح:  قال علي محمد محمد الصالبي١٣٦والدولة األموية ص



 ٤٥٧ ......................................)المعليه الس(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٨٠٦[   ــرو أن ــن عم ــد اهللا ب ــن عب ــن  ع ــرو ب ــا عم ــين أتي ــاص  رجل  الع
  رسـولَ  ي سـمعتُ  فـإنّ , خَلِّيـا عنـه   : فقال عمرو , لِبه وس اٍرن في دم عم   يختصما

  .)١(" وسالبه في الناراٍر عمقاتلُ":  يقولmاهللا
, ين يـوم صـفّ    اً عليـ  رأيـتُ : عن عبد اهللا بن سـنان األسـدي قـال          ]٨٠٧[

 رسول اهللا    ومعه سيف m  فيحمل عليهم ,  ذو الفقار ,يجيـىء  ثم  , يحمـل   ثـم 
       .)٢( هذا يعتذر إليكمإن: فقال, ىيفه قد تثنّفجاء بس, عليهم

  
  
    

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

. رجالـه رجـال الـصحيح   : مـي  قـال الهيث ٩/٣٥٩دار الكتب العلميـة بيـروت    , مجمع الزوائد  )١(
  .!!!×فكيف بقاتل أمير المؤمنين , إذا كان قاتلُ عمار في النار: قلتُ

 قـال عبـد الـرحيم       ١٤٧المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(
 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
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  مارقنيقتاله لل

  حنبـلٍ  بـن حمـد  وأ  ومـسلم   أخرجهـا البخـاري    , متواترةٌ حاديثُوهي أ 
السنن وأصحاب  ,   واحدٍ وقد اعترف بتواترها غير     د بن   من العلماء منهم محم

   .)١(جعفر الكتاني
 قتلـى تحـت أديـم       شر,  النار بكال": sقال رسـول اهللا       ]٨٠٨[
      .)٢("ن قتلوه قتلى مخير, السماء
ثتكم عــن إذا حــد: ×  قــال علــي:عــن ســويد بــن غفلــة قــال ]٨٠٩[

,  مـن أن أكـذب عليـه        إلي فألن أِخر من السماء أحب    ,  حديثاً mرسول اهللا   
 رسـول اهللا   سـمعتُ . دعةما الحرب خَ  ثتكم فيما بيني وبينكم فإنّ    وإذا حد   m 

ـ  يأتي في آخر الزمان قوم    ": يقول األحـالم  سـفهاءُ , ان األسـن  دثاُء ح  ,
 يمرقون من اإلسالم كما يمـرق الـسهم       , ة البري  خير  قول يقولون من   

 هم إيمانُ ال يجاوز , ةمن الرميـ  , هم حناجر وهم فـاقتلوهم  فأينما لقيتم ,
فإنلم ٣("هم يوم القيامةلَن قتَ قتلهم أجر(.  

                                                           

 .٤٧ة بمصر صدار الكتب السلفي, نظم المتناثر من الحديث المتواتر )١(
 قـال   ٦/٣١٥دار الكتـب العلميـة بيـروت        , صحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحـديث        )٢(

ونحوه في الجامع الصحيح مما ليس في الـصحيحين لمقبـل           . حسن: ضياء الدين المقدسي  
 .حديث جيد:  قال٣/٤٢١مكتبة ابن تيمية القاهرة , بن هادي الوادعي

اإلحـسان  و. صـحيح :  قال األلبـاني   ٣/١٧٠ المعارف الرياض    مكتبة, صحيح سنن أبي داود    )٣(
�  



 ٤٥٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 فجـاؤوا بـسبعين     , في مـسجد دمـشق     كنتُ:  قال  غالبٍ عن أبي  ]٨١٠[
 فجـاء أبـو أمامـةَ     ,  علـى  درج المـسجد      صبتْ فنُـ  ,ة من رؤوس الحروري   رأساً

ومـن قتلـوا    ,  السماء  قتلى قُتلوا تحت ظلّ    شر, م جهنّ كالب: فنظر إليهم فقال  
وقال ,  السماء  قتلى تحت ظلّ   خير لـد  ن بك ِمـ يا أبا غالب إنّ: وبكى ونظر إلي

 تقـرأ آلَ : قـال ,  ـ اهللا مـنهم  ه قـال أظنّـ : أعـاذك ـ قـال   : قال, نعم: هؤالء؟ قلتُ
 خـر  الكتـاب وأُ    أم  هـن   محكماتٌ منه آياتٌ {: قـال , نعم: عمران؟ قلتُ 

 بعون مـا تـشابه منـه ابتغـاءَ         فيتّ ا الذين في قلوبهم زيغٌ     فأم متشابهاتٌ
. } والراسخون فـي العلـم     ا اهللاُ ه إلّ  تأويله وما يعلم تأويلَ    الفتنة وابتغاءَ 

هم  وجـوه  تْا الذين اسـود    فأم  وجوه سود وتَ  وجوه  تبيضُّ يوم{: قال
    يـا أبـا    : قلـتُ . } بما كنتم تكفـرون    أَكفرتُم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب

هم كـانوا مـن أهـل    إنّ,  لهم رحمةً !نعم: ك؟ قال  تهريق عبرتَ  كي رأيتُ أمامة إنّ 
وتزيـد هـذه    ,  وسـبعين فرقـةً     إسرائيل علـى واحـدةٍ     افترقت بنو : قال, اإلسالم

ها في النار إلّ   كلُّ,  واحدةً  فرقةً ةُاألم عليهم ما حملوا وعليكم    ,  األعظم ا السواد
الـسمع  , ا الـبالغ المبـين    وما علـى الرسـول إلّـ      , وإن تطيعوه تهتدوا  , ما حملتم 

ن رأيـك   ِمـ أَ, يـا أبـا أمامـة     : فقال له رجـل   ,  من الفرقة والمعصية    خير والطاعةُ
بـل  : قال, جريءلي إذن   إنّ: ؟ قال mه من رسول اهللا      سمعتَ تقول أم من شيءٍ   

                                                                                                                              

�  

 قـال   ١٥/١٣٦مؤسـسة الرسـالة     , في تقريب صحيح ابـن حبـان لألميـر ابـن بلبـان الفارسـي              
تهـذيب خـصائص اإلمـام علـي        و. إسناده صحيح علـى شـرط الـشيخين       : شعيب األرنؤوط 

 .سناده صحيحإ:  قال أبو  إسحاق الحويني١٢٧دار الكتب العلمية بيروت ص, للنسائي
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  .)١(ى ذكر سبعاًحتّ, تين وال مرٍة مر غيرmه من رسول اهللا سمعتُ
 وهو  mبينما نحن عند رسول اهللا      :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٨١١[

يا رسـول   : فقال,  تميم  من بني  وهو رجلٌ , يقِسم قَسماً إذ جاءه ذو الخويصرة     
 قـال   "ل؟عـدِ  إذا لم أَ   ن يعدلُ وم, كويلَ": m فقال رسـول اهللا   , عِدلِْا, اهللا

عنقَ    , يا رسول اهللا  : اب بن الخطّ  عمر قال رسول اهللا  , هائذن لي فيه أضربm :
"دعه ,أحدكُ   له أصحاباً  فإن حِقره مع صالتهم  م صالتَ  ي , ه مـع   وصـيام

يمرقون من اإلسالم كمـا     ,  يجاوز تراقيهم   ال يقرؤون القرآن , صيامهم
 يمرق السهم  إلى نصله  , ة من الرمي فال يوجد فيه شيء    ,ينظر  ,ينظر  ثم 

 ينظر إلى نَِضيِه فـال يوجـد فيـه          ثم, إلى ِرصافه فال يوجد فيه شيء     
سبق الفرثَ  ,  ينظر إلى قُذَِذِه فال يوجد فيه شيء       ثم, )وهو القدح ( شيء
والدم ,تُآيه  ومثـلُ  , إحدى عضُديه مثـلُ ثـدي المـرأة       , م رجلٌ أسود

ردريخرجون على حين فُرقٍَة من الناس, البضعة تَد."  
 وأشـهد أنm ,  ي سمعتُ هذا مـن رسـول اهللا         فأشهد أنّ : قال أبو سعيد  

قاتلَ بن أبي طالبٍ   علي م وأنا معهه ,فأمرجل فالتُِمسبذلك الر  ,ِجدفـأُِتي  , فَو
  .)٢( الذي نعتmَ رسول اهللا على نعِت, ظرتُ إليهى نبه حتّ

                                                           

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٤٠دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 ١٥/١٤٠مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(

تهـذيب خـصائص اإلمـام علـي        و. إسناده صحيح على شـرط مـسلم      : قال شعيب األرنؤوط  
. إسـناده صـحيح   :  قـال أبـو إسـحاق الحـويني        ١٢٥ب العلمية بيـروت ص    دار الكت , للنسائي

 .٨/١٠٠دار الكتب العلمية بيروت , وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري



 ٤٦١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٨١٢[   قال عن عبيدة السلماني  :         رضـوان اهللا عليـه الخـوارج ذكر علي
ألخبـرتُكم بمـا    , لوال أن تبطَروا  , أو مودن اليد  ,  مخدج اليد  فيهم رجلٌ : فقال

    ه  وعد اهللا على لسان نبيm  ن قتلهمل أسمعتَه مـن رسـو    : فقلتُ لعلي : قال,  لم
  .)١( الكعبةإي ورب,  الكعبةإي ورب,  الكعبةإي ورب: ؟ قالmاهللا 

 m مولى رسول اهللا   عبيد اهللا بن أبي رافعٍ      أن عن بسر بن سعيدٍ    ]٨١٣[
حد ثه أن الحروري  فقـالوا , ا خرجت وهو مع علي    ة لم : ال ح فقـال  , ا هللا  إلّـ  كـم

علي E :ُكلمة أُريد بها باطلٌ    حق  ,اهللا   رسـول    إنm  ي  إنّـ  أُناسـاً   وصـف
يقولون بألـسنتهم ال يجـوز هـذا مـنهم ـ      ": هم في هـؤالء ألعرف وصفَ

إحـدى يديـه   , فيهم أسود, ن أبغض خلق اهللا إليه ـ مِ وأشار إلى ِحلقه
: فقـال , فنظروا فلم يجـدوا   , انظروا:  قال E هم علي ا قتلَ فلم, "حلمةُ ثديٍ 

,  وجـدوه فـي خَِربـة      ثم, تين أو ثالثاً  مر, فواهللا ما كذبتُ وال كُِذبتُ    , ارجعوا
,  مـن أمـرهم     ذلـك  وأنا حاضـر  : قال عبيد اهللا  , هى وضعوه بين يدي   فأتوا به حتّ  

 .)٢(وقول علي فيهم
 النهـروان لقـي   ا كـان يـوم  لمـ :  قـال  عن علي  عن زيد بن وهبٍ    ]٨١٤[

                                                           

 ١٥/٣٨٦مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 ٢١/٥٣٥ار كنـوز إشـبيليا      د, مصنف ابن أبـي شـيبة     و. إسناده صحيح : قال شعيب األرنؤوط  

 .صحيح: قال سعد بن ناصر الشثري
 ١٥/٣٨٧مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(

تهـذيب خـصائص اإلمـام علـي        و. إسناده صحيح على شـرط مـسلم      : قال شعيب األرنؤوط  
 .إسناده صحيح: الحويني قال أبو إسحاق ١٢٧دار الكتب العلمية بيروت ص, للنسائي
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اُطلبـوا  : فقـال علـي  , تلوا جميعاً ى شجروا بالرماح فقُ   فلم يبرحوا حتّ  , الخوارج
, اُطلبـوه , بتُِذ وال كُـ ذبتُمـا كَـ  : فقـال علـي  , فطلبوه فلـم يجـدوه   , ذا الثدية 

 علـى   فإذا رجـلٌ  ,  من القتلى   من األرض عليه ناس    فطلبوه فوجدوه في وهدةٍ   
عجـب   وأُ عجـب النـاس   وأُ, فكبر علي والنـاس   : قال, ور سبالت السنّ  يده مثلُ 

١(علي(.  
  يقـسم مغنمـاً  m رسـول اهللا  )٢(بينا:  قالي الخدرعن أبي سعيدٍ  ]٨١٥[

يـا رسـول   : فقـال , ذو الخويـصرة :  يقال له من بني تميٍمفأتاه رجلٌ, يوم خيبر 
:  فقـال عمـر  ,"عـِدل  لـم أَ  لقد خبتُ وخسرتُ إن   !هاك": فقال, اهللا ِاعدل 

 يخرجـون عنـد    لهـذا أصـحاباً  إن, ال": فقـال , دعني يا رسـول اهللا أقتلـه   
يمرقـون مـن   , هم ال يجاوز حناجر   يقرأون القرآن , اختالٍف من الناس  

   ة  الدين كما يمرق السهمكم مـع صـالتهم    رون صـالتَ  تحقّ,  من الرمي ,
مـنهم  هم رجلٌ  آيتُ ,مهمكم مع صيا  وصيام ,  كـأن     المـرأة   يـده ثـدي  ,

 mن رسـول اهللا     ذني ِمـ  فسمع أُ : فقال أبو سعيد  :  قال ,"ردر تد وكأنّها بضعةٌ 
  .)٣(ه فنظرتُ إليه استخرجثم, مهلَ حين قتَني مع علي عي وبصريوم حنيٍن

 يخرجـون   ه ذكر أناسـاً    أنّ m  عن النبي   الخدري عن أبي سعيدٍ   ]٨١٦[
 كمـا يمـرق الـسهم    يمرقون من الـدين , سيماهم التحليق ,  من الناس  في فرقةٍ 

                                                           

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٥٥دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 .بينما: أي )٢(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٥٦٦دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(



 ٤٦٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ةمن الرمي ,هم شر لُ الخلق ـ تقتُ  الخلق ـ أو هم من شرن إلـى  م أولى الطائفتيه
١(الحق(.  

]٨١٧[  عن علي E قال رسول اهللا    :  قالm :"يخرج في آخر    قوم 
يمرقون مـن اإلسـالم كمـا       , يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم    , الزمان

قتالُ, ةيمرق السهم من الرميه٢(" مسلم على كلّم حق(.  
ا كـان   لم:  قال E  بن أبي طالبٍ    عن علي  عن زيد بن وهبٍ    ]٨١٨[

قُتلـوا جميعـاً   (ى شجروا بالرماح     فلم يبرحوا حتّ   ,نهروان لقي الخوارج   ال يوم(. 
 قال علي E:  فطلبوه فلم يجـدوه , اُطلبوا ذا الثدية ,  فقـال علـي E :  مـا

عليـه  ,  مـن األرض   دٍةفوجـدوه فـي وهـ     , فطلبـوه , اُطلبوه, كَذَبتُ وال كُِذبتُ  
ـ , ور سبالت الـسنّ    يده مثلُ   على فإذا رجلٌ ,  من القتلى  ناسفكب  ر علـي E 

وأَ, والناس٣(هم ذلكعجب(.  
ه إنّـ :  بقنطرة الديرخان فقـال    خطبنا علي :  قال عن زيد بن وهبٍ    ]٨١٩[

فقالـت  , فقـاتلهم , وفيهم ذو الثدية  ,  تخرج من قبل المشرق    قد ذكر بخارجةٍ  
هم لبعض  بعضُ ةُالحروري :كُفرد   كم يـوم حـروراء  م كمـا يـرد , هم  بعـضُ فـشج

                                                           

ال أبو إسـحاق   ق١٢٤دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
 .إسناده صحيح: الحويني

 قال أبو إسـحاق  ١٢٨دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(
 .إسناده صحيح: الحويني

 قال أبو إسـحاق  ١٣٠دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(
 .إسناده صحيح: الحويني
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والعـوالي  (قطعوا العوالي   : E  من أصحاب علي   فقال رجلٌ , ح بالرما بعضاً
 أو  اثنا عـشر رجـالً  E تل من أصحاب علي وقُ,  فداروا واستداروا  )الرماح

ما نقدر :  فقالوا) شاٍتوذلك في يومٍ  (ِالتمسوا المخدج   : قال,  عشر رجالً  ثالثةَ
قـالوا  , ضهذه من األر  : قال , الشهباء m  النبي  بغلةَ E فركب علي , عليه

, كلـوا اعملـوا وال تتّ   , ما كَذَبتُ وال كُـِذبتُ    : ج فقال خِرفأُ, التمسوا في هؤالء  
يعنـي  (, كم بما قـضى اهللا لكـم علـى لـسانه    كلوا ألخبرتُي أخاف أن تتّلوال أنّ 
النبي m (ُهـو  : كيف يا أمير المؤمنين؟ قال:  باليمن قالوا أناساً ولقد شهدت

١(مله(.  
]٨٢٠[  بيدة قال د بن ع  عن محم : قال علي E لوال أن تبطـروا    :  قال

ـ             كمثتُلحدٍد بما وعد اهللا الـذين يقتلـونهم علـى لـسان محم m , أنـتَ : قلـت 
  .)٢( الكعبةإي ورب: قال. m من رسول اهللا سمعتَ
ا خرجـت   لم:  قال اٍسثني عبد اهللا بن عب    حد:  قال عن أبي زميلٍ   ]٨٢١[

  . آالفةَ ستّ اعتزلوا في دارهم وكانواةُحروريال
ي آتـي هـؤالء     لعلّـ , يا أمير المـؤمنين أبـرد بـالظهر       : E  لعلي فقلتُ
اكلّ: قلتُ. ي أخاف عليكإنّ: قال. همالقوم فأكلّم.  

                                                           

 قال أبو إسـحاق  ١٣١دار الكتب العلمية بيروت ص  , مام علي للنسائي  تهذيب خصائص اإل   )١(
 .إسناده صحيح: الحويني

 قال أبو إسـحاق  ١٣٢دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(
دار العلم بالمملكـة  , ونحوه في فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل    . إسناده صحيح : الحويني

 .إسناده صحيح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس٢/٦١٢ العربية السعودية



 ٤٦٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

,  عليهم في نـصف النهـار وهـم قـائلون           ودخلتُ  وخرجتُ فقمتُ: قال
  فما جاء بك؟, اس بك يا ابن عبمرحباً: فقالوا,  عليهممتُفسلّ

وعلـيهم نـزل    ,  وصـهره  m كم من عند أصـحاب النبـي      أتيتُ:  لهم قلتُ
 وهـم أَ , القـرآنُألبلغَكـم مــا  , م مـنهم أحــد ولـيس فــيكُ ,  بتأويلـه مــنكم علــم
  .وتخبرون بما تقولون, يقولون

  ه؟ عم وابِنmم على أصحاب رسول اهللا أخبروني ماذا نقمتُ: قلت
  . ثالثٌ: قالوا
  ما هن؟: قلتُ
إن {: وقال اهللا تعـالى   ,  في أمر اهللا    الرجالَ كَّمه ح  فإنّ ا إحداهن أم: قالوا

هذه واحدة: فقلت. !ما شأن الرجال والحكم؟,  }ا هللا إلّالحكم.  
 اراًفـإن كـانوا كفّـ     , غـنم سِب ولـم ي    ولـم يـ    ه قاتـلَ  فإنّ, ا الثانية وأم: قالوا

  . وإن كانوا مؤمنين ما أحلَّ قتالهم, سلَبهم
  فما الثالثة؟, هذه اثنان: قلت

  .فهو أمير الكافرين, ه عن أمير المؤمنينه محى نفسإنّ: لواقا
  .نا هذاحسب: هذا؟ قالوا  غيرهل عندكم شيٌء: قلت
 مـا يـردm     ه  ة نبي  عليكم من كتاب اهللا ومن سنّ      م إن قرأتُ  أرأيتُ: قلتُ

  .نعم: أترضون؟ قالوا, كمقولَ
ليكم فـي كتـاب      ع فأنا أقرأُ ,  في أمر اهللا    الرجالَ ا قولكم حكَّم  أم: قلت

  الرجـالَ  فـأمر اهللاُ  , بـع درهـم   من ر ه إلى الرجال في ثَ     حكم اهللا أن قد صير اهللاُ    
 ها الـذين آمنـوا ال تقتلـوا الـصيد     يا أي {: قال اهللا تعالى  , أن يحكموا فيه  
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 وأنتم حرومن قتَ م لهمنكم م ن النعم يحكـم   ِملَتَ ما قَ مثِل فجزاُءداًتعم
 م الرجـال فـي أرنـبٍ      أَحكْـ : م بـاهللا تعـالى    كُنـشدتُ أَف, } مـنكم  به ذوا عدلٍ  

, م فـي دمـائهم وصـالح ذات بيـنهم         هـ ؟ أم حكم  ها مـن الـصيد أفـضلُ      ونحِو
  وأنتم تعلمون أن     كَ اهللا تعالى لو شاء لحم  ر ذلك إلى الرجال؟ قـالوا  ولم يصي :

  .بل هذا أفضل
بينهمـا   م شـقاق  وإن خفتُ {:  وجـلّ   وفي المرأة وزوجها قال اهللا عزّ     

 كماًفابعثوا ح   ـ   من أهلها إن يريدا إصالحاً     كماً من أهله وح  ق اهللاُ  يوفّ
صالح ذات بينهم وحقـن دمـائهم    الرجال في    حكم. كم باهللا فنشدتُ. }بينهما
  .نعم: أَخَرجتُ من هذه؟ قالوا.  من حكمهم في امرأة؟أفضلُ

, م عائـشةَ كُـ أَفَتـسبون أم ,  ولم يسِب ولم يغـنم     قاتلَ: ا قولكم وأم: قلتُ
 ا نـستحلُّ  كـم؟ فـإن قلـتم إنّـ       وهي أم , ون من غيرها  ون منها ما تستحلّ   وتستحلّ

 م ألن نا فقد كفـرتُ   م ليست بأم  ن قلتُ ِئول, م من غيرها فقد كفرتُ    منها ما نستحلُّ  
. }همهاتُه أم  أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج     النبي{: اهللا تعالى يقول  

 مـن هـذه؟     فخرجـتُ : قلتُ. فأتوا منهما بمخرج  , فأنتم تدورون بين ضاللتين   
  .نعم: قالوا

وأم   فأنـا آتـيكم بمـن ترضـون    , ه من أمير المؤمنينا قولكم محى اسم ,
وأراكــم قــد ســمعتم أنالنبــي  mفقــال ,  المــشركين يــوم الحديبيــة صــالح

لعليE :"ـ      : اُكتُب هذا ما صالح عليـه محماهللا    رسـولُ  د m "  فقـال
, ك رسول اهللا ألطعنـاك    لو نعلم أنّ  , ك رسول اهللا  ما نعلم أنّ  , المشركون ال واهللا  

 فاكتب محمد فقال رسول اهللا    ,  عبد اهللا   بنm :"      رسـولَ اهللا يا علـي اُمح ,



 ٤٦٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

هذا ما صالح عليه    :  واكتب امح يا علي  , ي رسولك  أنّ م إنّك تعلم  الله
محماهللا   فواهللا لرسولُ . " بن عبد اهللا   د m وقد,  من علي   خير ولم , ه محا نفس

يكن محوخرجتُ من هذه؟, ةه ذلك يمحاه من النبو  
  .نعم: قالوا

هم لَفقـتَ , تلـوا علـى ضـاللتهم     فقُ, هموخـرج سـائر   , فرجع مـنهم ألفـان    
  .)١(المهاجرون واألنصار

سـتكون  ": mقـال رسـول اهللا   :  قـال  الخـدري أبـي سـعيدٍ   عن   ]٨٢٢[
أمنتي فرقتي ,ها أُي قتلَيل,  من بينهما مارقةٌفتخرج٢("والهما بالحق(.  

  عنـد علـي    كنـتُ :  عـن أبيـه قـال       الجرمي  عاصم بن كليبٍ   عن ]٨٢٣[
, مونـه  ويكلّ م النـاس  كلّـ  ي وعلـي :  عليه ثياب السفر قـال      إذ دخل رجلٌ   جالساً
, وشـغله مـا هـو فيـه    , م؟ فلم يلتفت إليه   يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلّ     : فقال

,  عائـشة فلقيـتُ ,  معتمـراً كنـتُ : ك؟ قـال  ما خبر : هتُفسأل,  إلى الرجل  فجلستُ
:  قلـت  !ةًون حروريـ  سمهؤالء القوم الذين خرجوا في أرضـكم يـ        : فقالت لي 

ن شـهد   طـوبى لمـ   : فقالـت . وا بـذلك  م فـس  ى حروراءَ  يسم خرجوا في موضعٍ  
 أسـأله عـن     فجئـتُ : قـال . همخبـركم خبـر    ألَ  أبي طالبٍ  لو شاء ابن  , همهلكتَ

: قـال .  علينـا  عليه كما قصَّ  ن؟ فقصَّ  أين المستأذِ  : قال ا فرغ علي  مفل, خبرهم
                                                           

 قال أبو إسـحاق  ١٣٣دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
 .إسناده صحيح: الحويني

 قـال   ١٧٨مكتبـة المعـال ص    ,  للنـسائي  Eخصائص أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب           )٢(
 .إسناده صحيح: أحمد البلوشي
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,  المـؤمنين  غيـر عائـشة أم     وليس عنـده أحـدm      على رسول اهللا     ي دخلتُ إنّ
. اهللا ورسـوله أعلـم    :  قلـتُ  " وقوم كذا وكذا؟    يا علي  كيف أنتَ ": فقال لي 

 ال  ن القـرآن   يخرجون من المشرق يقرؤو    قوم":  أشار بيده فقال   ثم: وقال
فـيهم  , ة من الرمي  يمرقون من الدين كما يمرق السهم     , يجاوز تراقيهم 

: قـال . نعم: م بهم؟ قالوام باهللا أخبرتكُنشدكُ أَ". يده ثدي   كأن  مخدج رجلٌ
فـأخبرتموني  , فـأتيتموني : قـال . نعـم : ه فيهم؟ قالوا  كم أنّ أناشدكم باهللا أخبرتُ  

ونـه كمـا نعـتُّ      فـأتيتموني بـه تجر    , ه فيهم نّ لكم باهللا أ   فحلفتُ, ه ليس فيهم  أنّ
  .)١(هصدق اهللا ورسولُ: قال. نعم: لكم؟ قالوا

ا كنّـ : ثـه قـال   حد أبا الوضـيء عبـاداً   أنعن يزيد بن أبي صالحٍ     ]٨٢٤[
   بن أبي طالبعامدين إلى الكوفة مع علي ,ليلتـين أو ثـالثٍ  ا بلغنا مسيرةَ فلم  

 ,همكم أمـر  ال يهـولنّ  :  فقال كرنا ذلك لعلي  فذ,  كثير ا ناس  منّ من حروراء شذَّ  
:  فقال بن أبي طالٍب علي بطوله ـ فحمد اهللاَ هم سيرجعون ـ فذكر الحديثَ فإنّ
إن   قائد هؤالء رجلٌ    خليلي أخبرني أن  حلمةِ  ثديه شعراتُ  على,  اليد  مخدج  

ا إنّـ : لنافأتيناه فق , سوه فلم يجدوه   فالتم ,)٢( اليربوع  ذنب هن كأنّ  شعراتٌ ,ثدٍي
 ى جـاء رجـلٌ  حتّـ , بوا ذا اقِل, اقلبوا ذا :  بنفسه فجعل يقول   فجاء علي , لم نجده 

ن  يخبـركم مـ  ال يـأتيكم أحـد  , اهللا أكبـر  : قـال علـي   . هو ذا : من الكوفة فقال  
 ابـن : يقـول علـي   ,  هـذا مالـك    هـذا مالـك   :  يقولـون  فجعـل النـاس   : أبوه؟ قال 

                                                           

 قـال   ١٨٩مكتبـة المعـال ص    ,  للنـسائي  Eص أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب          خصائ )١(
 .إسناده حسن: أحمد البلوشي

 .حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا وله ذنب كذنب الجرذ: اليربوع )٢(



 ٤٦٩ ......................................)لسالمعليه ا(باب فضائل أمري املؤمنني 

١(ن؟م(.  
ا عامدين  كنّ: ه قال ثه أنّ  حد با الوضيء عباداً   أ أن عن أبي صالحٍ   ]٨٢٥[

   المخدج فذكر حديثَ ,  بن أبي طالب   إلى الكوفة مع علي  ,  فـواهللا  : قال علـي
  ثالثـة إخـوةٍ   خليلي أخبرني أنأما إن: فقال علي,  ثالثاًذبتُ وال كُ ذبتُما كَ 

هذا أكبرهممن الجن ,٢(والثالث فيه ضعف,  كثير والثاني له جمع(.  
 هـل سـمعتَ   :  لسهل بـن حنيـف     قلتُ: عن يسير بن عمرو قال     ]٨٢٦[ 

النبي E    ًـل         سـمعتُ : ؟ قـال   يقول في الخوارج شيئاه يقـول وأهـوى بيـده ِقب
يمرقـون  , جاوز تـراقيهم   القرآن ال ي   )٣( يقرءون  منه قوم  يخرج": العراق

ةمن اإلسالم مروقِمي٤(" السهم من الر(.  
هـم  ":  فقـال  الخـوارجm  اهللا   كـر رسـولُ   ذ: عن عائـشة قالـت     ]٨٢٧[
شرارتي أم ,قتلُيهم خيار٥("تي أم(.  

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٧٢٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: باساهللا بن محمد ع

 قـال وصـي    ٢/٧٢٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
دار الكتـب العلميـة     , المـستدرك علـى الـصحيحين     و. إسناده صـحيح  : اهللا بن محمد عباس   

 .صحيح اإلسناد:  قال الحاكم٤/٥٧٧بيروت 
 .واهللا أعلم. يقرأون أو يقرؤون: والصواب )٣(
:  قالـت ٥٠دار اآلثـار ص , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ألم شعيب الوادعيـة          )٤(

 .١٢/٢٩٠رواه البخاري 
 .سنده حسن:  قال ابن حجر١٢/٢٩٨فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٥(
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فـيهم  :  قـال E اً عليـ د بـن سـيرين عـن عبيـدة أن         عن محمـ   ]٨٢٨[
: فقـال , فطلبوه في القتلى فلم يجدوه    , مخدج اليد أو مثَدن اليد أو مودن اليد       

 لمن قتل mه  على لسان نبي  وجلّ  عزّ خبرتُكم بما قضى اهللاُ   لوال أن تبطَروا ألَ   
  .)١( لضاللتهممستبصراً, دانا لههؤالء عارفاً

جاء عبد اهللا بن    :  بن عمرو القاري قال    عن عبيد اهللا بن عياض     ]٨٢٩[١
ه من العراق ليالي قُتـل  ,  فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس  ,ادشدمرجع

فقالت له , علي :       ـ اد هـل أنـت صـادقي        يا عبـد اهللا بـن شـدا أسـألك عنـه؟     عم
: قالـت ! وما لي ال أصـدقُك : ثني عن هؤالء القوم الذين قتلهم علي؟ قال حدتُ

قال, تهمثني عن قصّ  فحد : ـ  فـإنـ  اً عليا كاتـب معاويـةَ     لم  كمـان   وحكـمالح , 
قال لهـا حـروراء مـن        ي فنزلوا بأرضٍ , راء الناس  من قُ   آالفٍ خرج عليه ثمانيةُ  

  اهللاُ هكَلبـس  أَ  مـن قمـيصٍ    انـسلختَ : ا عليـه فقـالوا    هـم عتبـو   وإنّ, جانب الكوفة 
فـال  ,  انطلقـتَ فحكّمـتَ فـي ديـن اهللا         ثـم ,  تعـالى بـه     اهللاُ اك سم واسٍم, تعالى
ا هللا تعالى   إلّ حكم ,فلم   بوا عليه وفـارقوه عليـه      ما عتَ  اًا أن بلغ علي , مؤذِّنـاً  فـأمر  

ا أن   فلمـ  ,حمـل القـرآن    قـد    ا رجـلٌ  فأذّن أن ال يدخل على أمير المؤمينن إلّـ        
 امتألت الدار  دعا بمصحف إمـام عظـيم فوضـعه بـين يديـه            ,اء الناس  من قر , 
:  فقـالوا  فناداه الناس , ث الناس ها المصحف حد  أي: ه بيده ويقول  فجعل يصكّ 

م بمـا روينـا    ونحن نتكلّ !ورق في   ما هو مداد  يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنّ      
,  اهللام كتاببيني وبينه, صحابكم هؤالء الذين خرجوا  أ: منه فماذا تريد؟ قال   

                                                           

:  قـال خالـد محمـود الربـاط        ٩/٣٢٧دار بلنـسية    , تحفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثـار       )١(
 .صحيح
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 بينهمـا   م شـقاق  وإن خفـتُ  {:  ورجـلٍ  يقول اهللا تعالى في كتابه فـي امـرأةٍ        
 ن أهله وحكماً   مِ كماًفابعثوا ح    ريدا إصالحاً  من أهلها إن ي ـ  ي  ق اهللاُ وفّ

 أن   علـي  ونقمـوا ,  ورجـل   مـن امـرأةٍ     وحرمةً  دماً  أعظم ٍد محم ةُفأم, }بينهما
 ونحـن    بن عمـروٍ   لُيوقد جاءنا سه  ,  بن أبي طالب    علي كتب: كاتبتُ معاوية 
: m اهللا   فكتـب رسـولُ   ,  بالحديبية حين صالح قومه قريشاً     mمع رسول اهللا    

, ال تكتـب بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم    : فقـال سـهيل  , بسم اهللا الرحمن الرحيم   
: mسـول اهللا  فقـال ر , اكتـب باسـمك اللهـم    :  فقـال  "كيف نكتـب؟  ": فقـال 

, ك رسـول اهللا لـم أخالفـك       لـو أعلـم أنّـ     : فقال, " رسول اهللا  د محم :فاكتب"
: يقـول اهللا تعـالى فـي كتابـه        ,  بن عبـد اهللا قريـشاً      دهذا ما صالح محم   : تبفكَ
  واليـوم   لمن كان يرجو اهللاَ     حسنةٌ سوةٌلقد كان لكم في رسول اهللا أُ      {

طنا ى إذا توسـ   حتّـ   معـه   فخرجـتُ  ,اٍس اهللا بـن عبـ     فبعث إليهم عبـد   , }اآلخر
عسكر  اء يخطب الناس   هم قام ابنفقال,  الكو :    يا حملة القـرآن إن    هـذا عبـد  

  اٍساهللا بن عب فه من كتاب اهللا مـا يعرفـه بـه               فمهـذا  , ن لم يكن يعرفه فأنا أعر
ن نزل فيه وفي قومه      مم}صمون خَ قوم{ واضـعوه  وه إلى صـاحبه وال تُ      فرد

فقا,  اهللا كتاب هم فقـالوا  م خطباؤ :    اهللا واهللا لنواضـعنّه كتـاب ,      فـإن جـاء بحـق  
  ثالثـةَ   اهللا الكتـاب   فواضعوا عبد ,  لنبكتنّه بباطله  وإن جاء بباطلٍ  , هنعرفه لنتّبعنَّ 

كلُّ  آالفٍ فرجع منهم أربعةُ  , امأي  هم تائب , اء  فيهم ابندخلهـم  ى أَ حتّـ ,  الكـو
 الكوفة على علي  ,   إلى بقي قد كان من أمرنا وأمر الناس      : تهم فقال فبعث علي
 وبيـنكم أن    , بيننـا  mد   محم ةُى تجتمع أم  م حتّ  شئتُ فقفوا حيثُ , مما قد رأيتُ  

كم إن فعلـتم فقـد      فـإنّ , ةً أو تظلموا ذمـ     أو تقطعوا سبيالً    حراماً ال تسفكوا دماً  
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على سواءنبذنا إليكم الحرب  ,إنالخائنين اهللا ال يحب  .  
واهللا مـا بعـث إلـيهم       : فقـال , هميا ابن شـداد فقـد قـتلَ       : ئشةفقالت له عا  

  .ة الذموا أهلَ واستحلّ وسفكوا الدمى قطعوا السبيلَحتّ
  .آهللا الذي ال إله إال هو لقد كان: آهللا؟ قال:  فقالت
ذو الثـدي  : يقولـون , ثونـه ة يتحد بلغني عن أهل الذمـ    فما شيءٌ :  قالت
  وذو الثدي؟ 

: فـدعا النـاس فقـال     ,  عليـه فـي القتلـى      مـتُ مـع علـي     قد رأيتُه وق  : قال
    ي يـصلّ  ه في مسجد بني فالنٍ    قد رأيتُ : ن جاء يقول  أتعرفون هذا؟ فما أكثر م, 

  .ذلكا عرف إلّولم يأتوا فيه بثَبٍت ي, ي يصلّه في مسجد بني فالٍنورأيتُ
  م أهل العراق؟  حين قام عليه كما يزع عليفما قولُ:  قالت

  .ه ورسولُصدق اُهللا:  يقولسمعته: قال
   ذلك؟ ه قال غير منه أنّهل سمعتَ:  قالت

  .اللهم ال: قال
ه كان مـن كالمـه ال      إنّ ,اً علي  اهللاُ يرحم, ه ورسولُ صدق اهللاُ , أجل: قالت

 العـراق يكـذبون     فيـذهب أهـلُ   , ه ورسـولُ   اهللاُ صدق: ا قال عجبه إلّ  ي يرى شيئاً 
  .)١(عليه ويزيدون عليه في الحديث

 بـن  دي مـع علـي   مع سيكنتُ:  مولى األنصار قال   عن أبي كثيرٍ   ]٨٣٠[
 النـاس وجـدوا فـي أنفـسهم ِمـن      فكـأن ,  حيث قُتل أهلُ النهـروان أبي طالبٍ 

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٥٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(



 ٤٧٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 يمرقـون  ثنا بـأقوامٍ  قـد حـدm   رسول اهللا    ها الناس إن  يا أي : فقال علي , قتلهم
ى يرجـع   حتّـ   أبـداً   ال يرجعون فيـه    ثم, من الدين كما يمرق السهم من الرمية      

على فوقه  السهم  ,وإن   فيهم رجـالً    آية ذلك أن   ج اليـد     أسـودخـدإحـدى  ,  م
,  هلبـاتٍ  حولـه سـبع   , كحلمـة ثـدي المـرأة       حلمـةٌ  )١(لها, يديه كثدي المرأة  

, فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهـر تحـت القتلـى         , ي أُراه فيهم  فإنّ, فالتِمسوه
 له   قوساً ه لمتقلّد وإنّ,  ورسوله صدق اهللاُ ,  أكبر اهللا: فكبر علي فقال  , فأخرجوه

ــ ــه ويقــول  , ةًعربي  صــدق اُهللا: فأخــذها بيــده فجعــل يطعــن بهــا فــي مخدجت
ــوله ــاس , ورس ــر الن ــشروا  وكب ــين رأوه واستب ــب, ح ــانوا   وذه ــا ك ــنهم م  ع
  .)٢(يجدون
 قـام   , بـالنهروان  ا خرجـت الخـوارج    لمـ :  قال زيد بن وهبٍ  عن   ]٨٣١[

أصحابه فقال  في علي  :إنهؤالء القوم وأغـاروا فـي   ,  الحـرام  قد سفكوا الدم
كم أنا أخاف أن وإن تسيروا إلى عدو  ,  إليكم  العدو م أقرب وه, سرح الناس 

تخـرج  ":  يقـول m اهللا   رسـولَ  ي سـمعتُ  إنّـ , يخلُفَكم هؤالء فـي أعقـابكم     
 إلى كموال صيام, كم إلى صالتهم بشيءٍ   ليس صالتُ , تي من أم  خارجةٌ

 يقـرؤون القـرآن   , كم إلى قـراءتهم بـشيءٍ     وال قراءتُ , صيامهم بشيءٍ 
يمرقوم من اإلسالم  , همال يجاوز حناجر  , ه لهم وهو عليهم   يحسبون أنّ 

  ة  كما يمرق السهموآيةُ,  من الرميفيهم رجالً ذلك أن ضُدوليس , له ع 
 لم الجـيشُ   لو يع  ." بيضٌ عليها شعراتٌ ,  حلمة الثدي  عليها مثلُ , له ذراع 

                                                           

 .له: والصواب )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٦١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
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      فـسيروا علـى    , هم التّكلـوا علـى العمـل      الذي يصيبونهم ما لهم على لسان نبي
  .)١(اسم اهللا
]٨٣٢[  بن أبي طالبٍ  عن علي ـ  كرم اهللا وجهرسـول اهللا  ه أن m قـال  :

"قوماً إن       ـة    يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهميقـرؤون  ,  من الرمي
 عالمـتهم رجـلٌ   , لهم وقتلـوه  طوبى لمن قت  , القرآن ال يجاوز تراقيهم   

  .)٢("مخدج اليد
كـان رسـول    :  قال  الخدري  عن أبي سعيدٍ   عن عاصم بن شميخٍ    ]٨٣٣[

 أبـي القاسـم   ال والذي نفـس ":  إذا حلف واجتهد في اليمين قـال      mاهللا  
يقـرؤون  , كم مع أعمالهم  رون أعمالَ حقِّتي تُ  من أم   قوم  ليخرجن ,بيده

القرآن   هم ال يجاوز تراقي ,    يمرقون من اإلسالم كما يمرق  مـن    الـسهم 
فهل من عالمةٍ : قالوا, "ةالرميي فيهم رجـلٌ ": ؟ قـال فون بهاعرـ ِد ذو ي أو ٍةي 
قال أبو سعيد  , "قي رؤوسهم  محلِّ ,ٍةثدي :فحد   وعشرون  ثني عشرون أو بضع 

  من أصحاب النبي m أن  اً علي E وما  بعد  أبا سعيدٍ  فرأيتُ: قال, هم قتلَ لي
  .)٣(هم أحلُّ عندي من قتال عدتهم من التركقتالُ: كَبر ويداه ترتعش يقول

 تي خـالف سيكون في أم":  قـال m  النبي أنعن أبي سعيدٍ   ]٨٣٤[ 
 ال يجـاوز    يقرأون القرآن , سيؤون الفعلَ  وي  يحسنون القيلَ   قوم ,رقةٌوفُ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٧٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٣٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٠٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(



 ٤٧٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

,  صـيامهم  ه مـع   وصـيام  ,ه مع صـالتهم   كم صالتَ ر أحد حقِّي, تراقيهم
   يمرقون من الدين مروق   ـ   , ة السهم من الرمي وا ى يرتـد  ال يرجعون حتّ

يـدعون  , هم وقتلوهن قتلَطوبى لم, ليقة الخلق والخَم شره, على فوقه 
. "لهم كان أولى باهللا مـنهم     ن قاتَ م, إلى كتاب اهللا وليسوا منه في شيء      

  .)١("التحليق": ما سيماهم؟ قال: يا رسول اهللا: قالوا
ا اعتزلـت  لمـ :  قـال اٍس عن عبد اهللا بن عب الحنفي عن أبي زُميلٍ   ]٨٣٥[

قلتُ ةُالحروري  عـن الـصالة لَ          :  لعلي ـِردي آتـي هـؤالء     علّـ يا أمير المـؤمنين أَب
فهم عليك  إنّ: قال,  فأكلّمهم القومقـال , ا إن شـاء اهللا    كلّـ : قلـتُ : قال, ي أتخو :

 ما أقدر عليه من هذه ا      فلبستُ أحسن ةليماني ,دخلت علـيهم وهـم قـائلون       ثم 
,  قـطُّ أشـد اجتهـاداً مـنهم     قومـاً  لـم أر   علـى قـومٍ    فـدخلتُ , في نحر الظهيـرة   

, فـدخلتُ : قـال , هم معلَبةٌ من آثار السجود    ووجوه, ما ثَِمن اإلبل  أيديهم كأنّ 
 أحـدثكم عـن     جئـتُ : مـا جـاء بـك؟ قـال       , اس يـا ابـن عبـ       بـك  مرحباً: فقالوا

ال : همفقـال بعـضُ  ,  بتأويلـه  م أعلـم   وهـ  نـزل الـوحيm ,   اهللا  أصحاب رسول   
 علـى ابـن     )٢(أخبروني ما تَنِفقـون   : قلت: قال, لَنحدثنَّه: هموقال بعضُ . تحدثوه

رسول اهللا    عم m  ِل وختَنه وأو ن آمن به   م , رسـول اهللا     وأصـحاب m   معـه؟ 
 فـي ديـن   ه حكّـم الرجـالَ  أولهن أنّ: ما هن؟ قالوا  : قلتُ, ننقم عليه ثالثاً  : قالوا

 ولـم  قاتـلَ : ومـاذا؟ قـالوا  : قلـت : قال, }إِن الحكم إال هللا{: وقد قال اهللا  , اهللا
ولـئن كـانوا مـؤمنين      , هم لقد حلّت له أموالُ    اراًلئن كانوا كفّ  , سِب ولم يغنم  ي

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١١/١٥٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .ما تنقمون: والصواب )٢(
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      ومـاذا؟ قـالوا   : قلـت : قـال , هملقد حرمـت عليـه دمـاؤ :   ه مـن أميـر     محـا نفـس
م أرأيـتُ : قلـت : قـال ,  المؤمنين فهو أمير الكافرين    كن أمير فإن لم ي  , المؤمنين
 ال   مـا  mكم  ة نبـي  م من سنّ   عليكم من كتاب اهللا المحكَم وحدثتكُ      إن قرأتُ 
  .نعم: أترجعون؟ قالوا, تنكرون

يـا  {: ه يقـول فإنّـ ,  في دين اهللاه حكّم الرجالَ ا قولكم إنّ  أم: قلت:  قال
أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيديحكم بـه ذوا   ـ إلى قولـه ـ     وأنتم حرم

وإن خقتم ِشقاق بينهما فابعثوا     {:  وقال في المرأة وزوجهـا     }, منكم عدٍل
أَحكم الرجال في حقن    , كم اهللاَ نشد أَ }, من أهلها   من أهله وحكماً   حكماً

    درهـم؟ قـالوا     ثمنها ربـع   أم في أرنبٍ  , دمائهم وأنفسهم وصالح بينهم أحق  :
: أخرجتُ مـن هـذه؟ قـالوا      : قال, دمائهم وإصالح ذات بينهم   اللهم في حقن    

  .اللهم نعم
ه قاتل ولم يسِب ولم يغنم     إنّ: ا قولكم وأم , ون كم أم تـستحلّ   أَتسبون أم
كم فقـد   ها ليـست بـأم    م أنّ وإن زعمتُ , مون من غيرها فقد كفرتُ    حلّتمنها ما تس  

ــيال{:  يقــول وجــلّ اهللا عــزّإن, م مــن اإلســالمكفــرتم وخــرجتُ ــى نب  أول
,  فأنتم تترددون بـين ضـاللتين      }همهاتُه أم وأزواج, بالمؤمنين من أنفسهم  

  .اللهم نعم: أَخرجتُ من هذه؟ قالوا, فاختاروا أيهما شئتم
ا قولكم وأم :   ه مـن أميـر المـؤمنين    محـا نفـس , رسـول اهللا  فـإن m  دعـا 

هـذا  . . اكتب  " :فقـال ,  يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً        قريشاً
ك رسـول اهللا مـا   ا نعلم أنّواهللا لو كنّ:  فقالوا" اهللا رسولُ دمحم ما قاضا عليه  

: فقـال . د بـن عبـد اهللا     محمـ : ولكـن اكتـب   , وال قاتلناك , صددناك عن البيت  
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 بـن عبـد     دمحم: اُكتب يا علي  , ي لرسول اهللا وإن كذّبتموني    واهللا إنّ "
اللهـم  :  مـن هـذه؟ قـالوا   أخرجـتُ , ن علي كان أفضلَ م m اهللا   فرسولُ, "اهللا
  .نعم

  .)١(وبقي منهم أربعةُ آالٍف فقُتلوا,  فرجع منهم عشرون ألفاً
ا مع عبد اهللا بن أبـي أوفـى نقاتـل     كنّ: عن سعيد بن جمهان قال     ]٨٣٦[

 هـذا   !يـا فيـروز   : فناديناه,  البن أبي أوفى بالخوارج    وقد لحق غالم  , الخوارج
: يقـول :  اهللا؟ قـال   ما يقول عدو  : قال.  لو هاجر   الرجلُ منع: قال, ابن أبي أوفى  

بعـد هجرتـي مـع رسـول اهللا           هجـرةٌ : فقال.  لو هاجر   الرجلُ نعم m ,دهـا  يرد
  .)٢(" قتلوههم ثملَن قتَطوبى لم":  يقولm اهللا  رسولَسمعتُ. ثالثاً

ما فعل :  اهللا بن أبي أوفىقال لي عبد: عن سعيد بن جمهان قال    ]٨٣٧[
,  النار كالب":  يقـول  m اهللا    رسولَ سمعتُ: قال.  األزارقةُ هتْلَقتَ: وك؟ قلتُ أب
  .)٣( طوبى ألبيك".طوبى لمن قتلوه,  السماء قتلى تحت ظلّرشَ

]٨٣٨[     هز الحضرميقالعن كثير بن ب  : فـي النـاس يخطـبهم    قام علـي 
 فقـال  خـر فقـام آ , ا هللاكـم إلّـ  ال ح: فقال رجلٌ من جانب المـسجد  ,  يوم ذاتَ

                                                           

 قـال عبـد     ١٠/٤١٣بيروت  , ر خضر دا, األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ١٣/١١٠بيروت  , دار خضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٢(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ١٣/١١٠بيروت  , دار خضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  حـق  كلمـةُ , اهللا أكبـر  : فقال علـي  , حكّمون ي  رجالٍ  توالى عدةُ  ثم,  ذلك مثلَ
ال نمنعكم مساجد اهللا    :  ما صحبتمونا   لكم عندنا ثالثاً    أما إن  !يلتمس بها باطل  

وال , وال نمنعكم الفيَء ما دامـت أيـديكم مـع أيـدينا           , أن تذكروا فيها اسمه   
  .)١( رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبتهثم. ى تبدؤونانقاتلكم حتّ

]٨٣٩[  ن ك ِمـ  يا مسروق إنّـ   : قالت عائشة :  قال  عن مسروقٍ  عن الشعبي
ك مِ لدي وإنّ و ن أحب هم إلي ,  ج؟ قال   فهل عندك علمنعـم : قلت:  من المخد ,
 قمرا وألسفله النهروان بـين أخـافي      قال له تا   ي  على نهرٍ   بن أبي طالبٍ   له علي تَقَ

مـسين   خ من كـلّ ها بخمسين رجالًفأتيتُ. أبغني على ذلك بينةً  : قالت. وطرفاء
 ه علـى نهـرٍ  لَـ  قتَ× اً علي ـ يشهدون أن  ذاك أخماساً ـ وكان الناس إذ بعشرٍة

ا وألسـفله  : قال ألعاله يـه    : فقلـتُ , النهـروان بـين أخـافيق وطرفـاء       : تامريـا أم
 سمعِت  شيٍءلدك ـ أي ن وي ِم فإنّي ـ قّ وبحm رسول اهللا  باهللا وبحقأسألِك
 الخلق  شرهم":  يقولm اهللا  رسولَ سمعتُ: قالت:  يقول فيه  m اهللا   رسولَ

  .)٢("وأقربهم عند اهللا وسيلةً,  الخلق والخليقةيقتلهم خير, والخليقة
ـ ":  فقـال  الخـوارجm  اهللا    رسـولُ  ذكـر : عن عائـشة قالـت     ]٨٤٠[ م ه
شرارتي أم ,أيقتلهم خيار ٣("تيم(.  

                                                           

 .٣/٣٩٩دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
دار اآلثـار ـ صـنعاء ـ     ,  البـن المغـازلي  Eمناقب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        )٢(

 . ١٢/٢٨٦ حسنها ابن حجر في الفتح هذه الرواية:  قال تركي بن عبد اهللا الوادعي١٠٨ص
: أقـول . انتهـى . سـنده حـسن  :  قـال ابـن حجـر   ١٤/٢٢٨دار الفكـر ـ بيـروت ـ     , فتح البـاري  )٣(

ولـم يكـن هـذا خافيـا        , s سيقاتلهم متواترة عـن النبـي        ×أحاديث الخوارج وأن عليا     
�  
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مـن  :  فقال له  × اء إلى علي   الكو  ابن مر: عن أبي الطفيل قال    ]٨٤١[
  .)١( حرورام أهلُه, ويلك: ؟ قال)األخسرون أعماالً(

 لـه ـ    أبي النضر مولى عمر بن عبـد اهللا ـ وكـان كاتبـاً    عن سالٍم ]٨٤٢[
 فإذا فيه   ,باًة كتا  اهللا بن أبي أوفى حين خرج إلى الحروري        كتب إليه عبد  : قال
رسول اهللا    أن m  قـال  :" ـ  , العـدو  وا لقاءَ ها الناس ال تتمنّ   يا أي وا اهللاَ لُ وس 

 الجنـة تحـت ظـالل       واعلمـوا أن  ,  فاصـبروا  فـإذا لقيتمـوه   , العافيةَ
  .)٢("السيوف
  رجلٌ وهو يقـسمm    أتى رسولَ اهللا    : عن عمرو بن العاص قال     ]٨٤٣[

ن يعدل عليـك إذا     وم, ويحك": قال. لد ِاعد يا محم :  يوم خيبر فقال   تمراً
يوشك أن يـأتي  ":  قال ثم" بعدي؟ العدلَعند من تلتمس ـ أو  لعِدلم أَ
مثلُ قوم    اهللا  هذا يتلون كتاب , م أعداؤه  ه , قـةٌ  محلّ , اهللا يقرؤون كتاب 

                                                                                                                              

�  

  ×لمـؤمنين   فبماذا ستجيب ربها يوم القيامة حين يسألها عـن حربهـا ألميـر ا             , على عائشة 
 مـضافا إلـى أن     !يوم الجمل وهي تعلـم أنـه خيـر الخلـق والخليقـة وأنـه خيـار هـذه األمـة                    

 يعمـي   ×لكـن بغـض أهـل البيـت         ,  قد حذّرها من خروجها هذا أكثر من مرة        sالنبي
  .أعاذنا اهللا من عمى القلوب واألبصار, القلوب

دار اآلثـار ـ صـنعاء ـ     ,  البـن المغـازلي  Eمناقب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        )١(
 .صح إلى أمير المؤمنين موقوفا عليه:  قال تركي بن عبد اهللا الوادعي١١١ص

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٢/٨٧دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(
 .ووافقه الذهبي, على شرط الشيخين ولم يخرجاه
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همرؤوس ,١("همفإذا خرجوا فاضربوا رقاب(.  
]٨٤٤[ ــ عــن شــد ــي عم ــد اهللا أب ــن عب ــالاٍراد ب ــة هدتُشــ:  ق ــا أمام  أب
الباهليE  وهو واقف    ة عند باب دمـشق وهـو يقـول         على رأس الحروري :
كالب  أهل النار ـ قالها ثالثاً ـ خير فقـال لـه   ,ودمعـت عينـاه  , ن قتلـوه  قتلى م 
ه مـن رسـول    سمعتَ  أشيءٌ , النار ك هؤالء كالب  يا أبا أمامة أرأيتَ قولَ    : رجل

 m لو لم أسـمعه مـن رسـول اهللا            لجريءٌ ي إذاً إنّ:  أو من رأيك؟ قال    mاهللا  
: قـال لـه رجـل   . ات ـ مـا حـدثتكموه    مرـ وعد سبع, تين أو ثالثاً أو مرةًا مرإلّ
هـم لمـا كـانوا مـؤمنين وكفـروا بعـد        إنّ: قـال . ك قـد دمعـت عينـاك      ي رأيتُـ  إنّ

 قـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا         {:  قـرأ  إيمانهم ثموال تكونوا كالذين تفر
تناجاءهم البي{٢(تين فهي لهم مر(.  

 يـوم النهـروان     E اً عليـ  شـهدتُ : عن مالك بن الحارث قال     ]٨٤٥[
 فلم يقدر عليه   طلب المخدج ,      فجعل جبينُـه يعـرق وأخـذه الكـرب  , ه  إنّـ ثـم

  .)٣(واهللا ما كَذَبتُ وال كُِذبتُ:  فقال ساجداًعليه فخر قدر
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٢/١٥٩يـة بيــروت  دار الكتــب العلم, المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .صحيح على شرط الشيخين

حــديث :  قــال الحــاكم٢/١٦٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

حــديث :  قــال الحــاكم٢/١٦٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
شرط الشيخين ولم يخرجـاه بـذكر سـجدة الـشكر وهـو غريـب صـحيح فـي          ح على   يصح

 .على شرط البخاري ومسلم: وقال الذهبي, سجود الشكر
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 فجعــل الٌ أتــاه مــm رســول اهللا  أن الخــدريعــن أبــي ســعيٍد ]٨٤٦[
 , ذو سيماء  , الثياب  مقلصُ  وفيهم رجلٌ  , وشماالً يضرب بيده فيه فيعطي يميناً    

  اهللا   فجعل رسولُ ,  السجود بين عينيه أثر m  ى  حتّـ   وشـماالً  ه يميناً  يضرب يد
فجعـل  .  اليـوم   منـذُ  واهللا ما عدلتَ  :  وقال  مدبراً ا نفذ المال ولّى   فلم,  المال نفذَ

 بعدي؟ أما ل فمن ذا يعدلُعِدإذا لم أَ  ": يقـول ه و ب كفَّ قلّ يm  اهللا   رسولُ
ـ     يمرقون من الدين مروق    ه ستمرق مارقةٌ  إنّ ة السهم من الرمي , ال  ثـم 

 ال يجـاوز  يقرؤون القـرآن , ى يرجع السهم على فوقهيعودون إليه حتّ 
فمـن  , فمن لقيهم فليقـاتلهم   , سيئون الفعل  وي حسنون القولَ ي, تراقيهم

 هـم شـر   , ن قتلوه فلـه أفـضل الـشهادة       وم, جر األ لهم فله أفضلُ  قاتَ
برىء اهللا منهم, ةالبري ,١("يقتلهم أولى الطائفتين بالحق(.  

 اً عليـ  إن: كانت الخـوارج تقـول    :  قال )٣(اٍر عن عم  )٢(عن سفيان  ]٨٤٧[
: قـال . ا أبـو الطفيـل    إلّـ   )٤( وال ذلك  اًفلم يكن أحد أدرك علي    . سبى المسلمين 

أبا الطفيل فقال   ا قدمتُ سألتُ  فلم  :إن لم يسِب مسلماً   اً علي  ,إن سبى بني   اً علي 
, ة ارتدوا عن اإلسالم ورجعوا إلى النـصراني       أسلموا ثم , ناجيةَ وكانوا نصارى  

                                                           

هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/١٦٧دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
وهـذه فـضيلة عظمـى ألميـر        : أقـول . ووافقـه الـذهبي   , صحيح ولم يخرجـاه بهـذه الـسياقة       

 . بأن له أفضلَ األجر بقتله لهؤالء الخوارجsلمؤمنين سالم اهللا عليه إذ شهد له النبي ا
 .ابن عيينة )٢(
 .أبو معاويةَ بن معاويةَ البجلي )٣(
 . سبى فيها المسلمين منهم×حادثة بني ناجية التي زعم الخوارج أن عليا : أي )٤(
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وبـاعهم مـن مـصقلةَ بـِن هبيـرةَ بمائـة            , موسبى ذراريهـ  , تل علي مقاتلتَهم  فق
 فـأعتَقَهم مـصقلةُ ولحـق       ,وبقيـتْ عليـه خمـسون     , فأعطاه خمسين ألفاً  , ألٍف

  .)١(فأجاز علي عتقَهم, بمعاويةَ
اَء بـن عـازٍب إلـى أهـل     بعـث علـي البـر   : عن أبـي الجهـم قـال       ]٨٤٨[

  .)٣( إليهموا ساربا أَفلم, اميدعوهم ثالثة أي )٢(النهر
]٨٤٩[  قـال اء بـن عـازبٍ    عن البر  :   بعثنـي علـيE    إلـى النهـر إلـى 

  .)٤( قبل أن نقاتلهمثاًم ثالفدعوتُه, الخوارج
 عـن قتـال أهـل النهـر         Eكف علي   :  قال عن قيس بن عبادٍ    ]٨٥٠[

قـد  ,  لـه  اب وهـو فـي قريـةٍ      فأتوا على عبد اهللا بن خب     , فانطلقوا, حدثواى ي حتّ
فأخـذها  ,  مـن رأس نخلـة      وقعـت  فرأوا تمرةً : قال, فأخذوه, تنحى عن الفتنة  

 مـن تمـر أهـل العهـد أخـذتَها بغيـر             مرةٌت: فقالوا, فجعلها في فيه  ,  منهم رجلٌ
: فقالوا, هم بسيفه فقتلَه  فبعجه أحد , وأتوا على خنزير  : قال. فلفظَها: قال, ثمن

من خنازير أهل العهد قتلتَه     خنزير  ,   ـ     فقال لهم عبـدب  ا اهللا بـن خبE : أال
                                                           

دار ,  بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري          صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز       )١(
 .إسناده صحيح:  قال المصنف٥٨٣الكتب العلمية بيروت ص

 .وهم الخوارج, أهل النهروان: أي )٢(
دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٣(

 .يدصحيح لغيره وهذا إسناد ج:  قال المصنف٣١٩الكتب العلمية بيروت ص
دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٤(

 .صحيح لغيره:  قال المصنف٣١٩الكتب العلمية بيروت ص



 ٤٨٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  ئكم أو أخبرأنب   من هذه التمرة وهذا الخنزيـر؟ اً عليكم حقّ  كم بمن هو أعظم  
,  رمـضان وال صـيام ,  منذ بلغت ما تركتُ صالةً  : )أُراه قال (أنا  : ن؟ قال م: واقال

ه بالمـسير   فـأمر أصـحابE ,    اًفبلـغ ذلـك عليـ     , فقربوه فقتلوه , وعدد أشياءَ 
نـا قتلَـه؟    كيـف نقيـدك بـه وكلُّ      : لواقا, ابأَقيدونا بعبد اهللا بن خب    : إليهم وقال 

وال , فواهللا ال يقتَل منكم عشرةٌ    , عليهماسطوا  : وقال ألصحابه . اهللا أكبر : فقال
فكان كذلك ,  منهم عشرةٌ  يفر .  فقال علـي E :   ًه كـذا   صـفتُ , اطلُبـوا رجـال

ن يعـرف   مـ : E فقال علي ,  طلبوه فوجدوه  ثم, فطلبوه فلم يجدوه  , وكذا
ي أريـد هـذا     إنّـ : فقـال ,  هذا بـالنجف   أنا رأيتُ : فقال رجل , هذا؟ فلم يعرف  

وال معرفة  يه ذو نسبٍ  وليس ف , المصر  , فقال علي E :َهو رجـلٌ  , صدقت 
  .)١(من الجن
 ]٨٥١[   بيدةَ السلمانيقال عن ع  :ا كان حيث أُصيب أهلُ النهـروان       لم

  الذين ذكـرهم رسـولُ        فإنّ, غوا فيهم ابتَ: قال لنا علي اهللا   هم إن كانوا القوم m 
اليد   فيهم رجالً  فإن جخَداليد  ,  م نثدفـدعوناه  , فابتغينـاه فوجـدناه  : القـ . أو م
 علـى   لوال أن تبطـروا لحـدثتُكم مـا قـضى اهللاُ          , اهللا أكبر : فقام عليه فقال  , إليه

؟ mأنتَ سمعتَه من رسـول اهللا       : قلتُ: قال. قَتلَ هؤالء   ِلمن mلسان رسوله   
ــال ــة: ق ــة, إي ورب الكعب ــال. إي ورب الكعب ــضَ أزواج   : ق ــك بع ــغ ذل فبل
النبيmّكأن على ذلكها ح تْهدس .مداً أَمسكْتُ عنها: قال عوف٢(ع(.  

                                                           

 قـال   ١٨/٢١٩دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )١(
 .ثر صحيحاأل: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل

. إسـناده صـحيح  :  قـال حـسين سـليم أسـد       ١/٣٧٠دار المـأمون    , مسند أبي يعلى الموصلي    )٢(
�  
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 علــيهم  أكــب الخــوارجا لقــي علــيلمــ: عــن أبــي مجلــز قــال ]٨٥٢[
  .)١(وهمفنَى أَ حتّصيب من المسلمين تسعةٌفواهللا ما أُ, المسلمون

 حـين   )٢( بن أبي طالبٍ   دي علي كنتُ مع سي  :  قال عن أبي كثيرٍ   ]٨٥٣[
فقـال  . قَـتِلهم  ن فـي أنفـسهم ِمـ   )٣( قد وجـدوا   فكان الناس , نقَتلَ أهلَ النهروا  

علي :ها الناس أي :إن نبي    ثني اهللا حـد :"يخرجون من الدين كمـا      ساًا أن أن 
  آيـة ذلـك أن     أال وإن , وال يعودون فيه أبداً   , يخرج السهم من الرمية   

ها حلْمـةٌ   ل, إحدى يديه كثدي المرأة   , )٤( أسود مجدع اليد   فيهم رجالً 
  ."كحلْمة المرأة

ا  ال أراه إلّـ    يفالتِمـسوه فـإنّ   , )٥(حولهـا سـبع هلَبـاتٍ     : وأحسبه قـال  : قال
  .فوجدوه على شَفير النهر تحت القتلى, فيهم

   لَمتَقَلِّـد قوسـاً لـه عربيـةً يطعـن بهـا            اً علي وإن, صدق اهللا ورسولُه  : فقال

                                                                                                                              

�  

 وال ×وهي نفسها التي كانت تبغض عليـا   , هي نفسها المرأة التي تغار من خديجة      : قلتُ
 .تطيب لها نفس بذكره صلوات ربي وسالمه عليه

 قـال عبـد الـرحيم       ١٥٠تبة التوفيقية ص  المك, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )١(
 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي

ونحـن نقتـدي بهـذا الـسلف الـصالح          , ×انظُر إلى السلف الصالح كيف يحترمون عليا         )٢(
 .×سيدنا علي : ونقول

 .غضبوا: أي )٣(
 .مقطَّع اليد: أي )٤(
 .شعرات: أي )٥(



 ٤٨٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .في مخدجته
ــال ــاس حــين رأوه  : ق ــشرواففــرح الن ــا كــانوا  , واستب وذهــب عــنهم م

   .)١(يجدون
  
 

           

                       

                                                           

 .حديث صحيح: ن سليم أسد قال حسي١/١٨٢دار السقا , مسند الحميدي )١(
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ة أمري املؤمننيمظلومي ×  

ه واهللا إنّـ  :  يقـول  اًسـمعتُ عليـ   :  قـال   بن يزيد الحماني   عن ثعلبةَ  ]٨٥٤[
لعهد النبي mإلي األمي  :"أنهذه األم ١("ن بعدي ِمة ستغدرك(.  

 في المسجد مـع  كنتُ جالساً:  عن أبيه قال   سعٍدعن مصعب بن     ]٨٥٥[
نرجلي , اًفتذاكرنا علي E , رسول اهللا    فأقبلَ, فتناولنا منه m باًغضَ م ي عرف 

  غضب رسول اهللا    أعوذ باهللا من    : فقلتُ, في وجهه الغضبm , فكنتَ": قـال 
تأمنأَو,    ما لكم ولي؟ م   يقولهـا ثـالثَ    " فقد آذانـي   اًن آذى علي   ات مـر .
,  األخيـنس  اتّقـوا فتنـةَ   : ض بك يقـول   عر ي اً علي إن: نتُ أوتى من بعد فيقال    فك

معاذ اهللا أن ,  خنيس الناس لضنينإن: فأقول. ال: هل سماني؟ فيقولون: فأقول
  .)٢( بعد ما سمعتُ منهm اهللا أوذي رسولَ

وأمـر علـى    , ن بعـث إلـى الـيمن جيـشيm          النبي  أن عن بريدةَ  ]٨٥٦[
: فقال لهمـا  ,  بن الوليد  وعلى اآلخر خالدE ,    بن أبي طالبٍ   يأحدهما عل 

,  منكمـا علـى أصـحابه       واحدٍ ما فكلُّ قتُوإن تفر , ما فعلي على الناس   فقتُإذا اتّ 
, وسـبينا الذريــةَ , فقتَلنـا المقاتلـةَ  , فظهـر المـسلمون علـى المـشركين    , يـا فالتقَ

                                                           

رواه أبو بكر بـن أبـي   :  قال البوصيري  ٩/٢٤٧مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )١(
 .شيبة بإسناد حسن

رواه محمد بن يحيى    :  قال البوصيري  ٩/٢٦٦مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )٢(
 .بن أبي عمر ورواته ثقات



 ٤٨٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

   فاصطفى عليE    فكتب معي ,  امرأةً من السبي لنفسه بن الوليد إلى    خالد 
النبي m بذلك  , وأمرني خالد     أن أنال من علـي  E , ـا قُـ  فلم  رئ الكتـاب 

  قال, نلتُ من علي : بعثتني مـع   , يا رسول اهللا  : فقلتُ,  في وجهه  فرأينا الغضب
ال تقـع فـي   , يا بريدةُ": فقـال , رسلتُ به ففعلتُ ما أُ, وأمرتني بطاعته  رجٍل
١("منهي وأنا ه منّفإنّ, علي(.  

]٨٥٧[  اٍرعن عم أن  النبي  m   قال لعلـي  :"إن  أشقى األو    لـين عـاقر 
 إلـى   ـ وأومـأَ   " على هذه ضربةًكن يضربمرين لَ أشقى اآلِخوإن, الناقة

  .)٢( ـ وأومأ إلى لحيته ـ" هذهبخضِّي", رأسه ـ 
كما بأشـقى   ثُحدأال أُ ": ×   وعلي اٍر لعمs قال رسول اهللا     ]٨٥٨[

 كوالذي يـضرب , أُحيمر ثمود الذي عقر الناقة  ": قـال , بلى:  قلنا "لناس؟ا
٣(يعني لحيته" ى تُبلَّ منه هذهحتّ ـ يعني قرنَه ـ  على هذهيا علي(.  
]٨٥٩[      عن فضالة بن أبي فضالة األنصاري أن  ي إنّـ :  مـرض وقـال    اً علي

 m اهللا لـي رسـولُ  ه عهـد إ وإنّ, أو من وجعي هذا   ,  من مرضي هذا   تاً مي لستُ
 هـذه ـ   ]دم[ضَّب هذه ـ يعنـي لحيتـه ـ مـن       تُخ]ر ثمأؤم[ ى ي ال أموت حتّأنّ

                                                           

رواه أحمـد باختـصار وفيـه أجلـح     :  قـال الهيثمـي  ٣/٢٠٠سـالة  مؤسـسة الر , كشف األستار  )١(
 .وبقية رجال أحمد رجال الصحيح, وضعفه جماعة, وثقه ابن معين وغيره, الكندي

صـحيح علـى    : أخرجه الحاكم وقـال   :  قال الهيثمي  ٣/٢٠٢مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٢(
 .شرط مسلم وأقره الذهبي

 .رجاله ثقات إال ِرشدين بن سعد وقد وثِّق:  قال الشوكاني٢٢٦در السحابة ص )٣(
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    .)١(يعني هامته
]٨٦٠[    قال عن أبي فضالة األنصاري  :         خرجـتُ مـع أبـي عائـداً لعلـي ,

ا  لو هلكـتَ بـه لـم يِلـك إلّـ          , ما يقيمك بهذا المنزل   : فقال له أبي  , كان مريضاً 
أعراب فـإن أصـابك مـا      ,  كنـتَ بـين أصـحابك      فلـو دخلـتَ المدينـةَ     , هينة ج

أصحاب كِليأو نخافه عليك و ـ وكـان أبـو فـضالة مـن أهـل بـدر ـ        , كتخاف
  إنّ: فقال له علي  ه لعهـد  إنّـ ,  أو مـن وجعـي هـذا   , في مرضي هـذا    تاًي لستُ مي

النبي mّوأ  أُ ـ :ى ـ أحسبه قال ي ال أموتُ حتّ أن بهـذه مـن   )٢(تخـضَّب ضـر 
  .)٣(ينني هامته ـ فقُتل أبو فضالة معه بصفّ ـ يع,هذه

]٨٦١[     عن ثعلبة بن يزيد الحمقال اني  :   ـ   : قـال علـية والـذي فلـق الحب
, مـا يحـبس أشـقاها   ف, للحيتـه مـن رأسـه   , ن هذه من هذه خضب لتُ وبرأ النسمةَ 

نـا  ربعـل ذلـك أَ   ف رجـالً لـو أن  , واهللا يا أميـر المـؤمنين     : فقال عبد اهللا بن سبيع    
  .)٤( قاتلي باهللا أن تقتل بي غيركنشدأَ: فقال. هعترتَ

نـا  ي وأ ه منّ  فإنّ ,ال تقع في علي   ":  لبريـدة  sقال رسول اهللا     ]٨٦٢[

                                                           

 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٢٧در السحابة ص )١(
 .وتُخَضَّب: والصواب )٢(
رواه البـزار وأحمـد بنحـوه ورجالـه     :  قـال الهيثمـي   ٣/٢٠٣مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٣(

 .موثقون
ورجاله رجال  , ه أحمد وأبو يعلى   روا:  قال الهيثمي  ٣/٢٠٤مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٤(

 .ورواه البزار بإسناد حسن, الصحيح غير عبد اهللا بن سبيع وهو ثقة



 ٤٨٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١("م بعديكُيِلوهو و, منه
عن عمرو بن شأس األسلمي ـ وكان مـن أصـحاب الحديبيـة ـ       ]٨٦٣[

ى وجـدتُ فـي     ني في سفري ذلك حتّ    فجفا,  إلى اليمن   مع علي  خرجتُ: قال
 ى سـمع رسـولُ    ه في المـسجد حتّـ      أظهرتُ شكايتَ  ا قدمت المدينةَ  فلم, نفسي

  فـي نـاسٍ   جالسm اهللا    ورسولُ  غداةٍ  ذات فدخلتُ المسجد , بذلك mاهللا  
ى إذا حتّـ ,  ـ   النظـر  إلـي دحـد : ــ يقـول  , هني عينيبدا رآني أَفلم, من أصحابه

  ".نيعمرو واهللا لقد آذيتَيا ": قالجلستُ 
  .ن أذاك يا رسول اهللاأعوذ باهللا ِم: قلتُ
  .)٢(" فقد آذانياًمن آذى علي, بلى": قال

 فـي المـسجد أنـا        جالـساً  كنـتُ :  قـال  اٍصعن سعد بن أبـي وقّـ       ]٨٦٤[
 فِن, النومعي رج  اهللا    رسولُ قبلَفأَ, لنا من علي mغضبان  ,يعرفي وجهـه  ف 

الغضب ,مالَكُم ومالي ": فقال. باهللا من غضبه  ذنا  فتعو ,ـ  م فقـد  اًن آذى علي 
  .)٣("آذاني

                                                           

رجاله رجال الصحيح غير األجلح الكندي وقـد وثقـه          :  قال الشوكاني  ٢٢٣در السحابة ص   )١(
 .وضعفه جماعة, ابن معين وغيره

 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٢٣در السحابة ص )٢(
. رجالــه رجــال الــصحيح غيــر رجلــين وهمــا ثقتــان :  قــال الــشوكاني٢٢٤حابة صدر الــس )٣(

ــة ــب العالي ــشهري ١٦/١٢٩دار العاصــمة , والمطال ــد اهللا ال ــال عب ــال . حــديث حــسن:  ق وق
ومختصر فـضائل أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب لمـصطفى                . رواته ثقات : البوصيري

ختلف فيه فلعله حسن الحـديث ويقويـه   قنان م:  قال٤٦الطبعة األولى ـ الفيحاء ـ ص  , باحو
�  
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, اتـه  فـي بعـض حج     قـدم معاويـةُ   :  قال اٍصعن سعد بن أبي وقّ     ]٨٦٥[
  فدخل عليه سعد , فنالَ, اًفذكروا علي ١( منه( ,  تقـول هـذا   :  وقـال فغـضب سـعد

ه وسمعتُ. " مواله  مواله فعلي  ن كنتُ م":  يقول m اهللا    رسولَ  سمعتُ لرجٍل
ـ , ي بمنزلة هارون من موسى     منّ أنتَ": يقـول  ـ  إلّ .  " بعـدي  ه ال نبـي   ا أنّ
  .)٢("ه ورسولَ اَهللا يحب رجالً اليوم الرايةَعطينُأل": ه يقولوسمعتُ
سـيغِدرونك  ":  األمـي   النبـي  ه لعهد واهللا إنّ :  قال × عليعن   ]٨٦٦[

    .)٣("عدين بِم
 E اً عليـ  سـمعتُ :  عن أبيـه قـال     انيحمعن ثعلبة بن يزيد ال     ]٨٦٧[

  . )٤(" بي هذه األمة ستغدرإن":  األمي النبيه لعهدواهللا إنّ: يقول على المنبر
]٨٦٨[  بن أبي طالبٍ   عن علي  E اهللا   بينمـا رسـولُ   :  قال m  ٌآخـذ  

يـا  : فقلـتُ , بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقـة           
 ة أحسن لك في الجنّ  ": mقال رسول اهللا    , ها من حديقة  رسول اهللا ما أحسن   
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وقد اشترط المصنف على نفسه أال يخـرج فـي هـذا            : أقول. انتهى. حديث عمرو بن شاس   
 .القسم إال ما صح أو حسن من الحديث

 .نال معاوية من علي وتكلّم فيه: أي: قال األلباني )١(
وسـنن ابـن   . صـحيح : قـال األلبـاني  ] ١٢١ [٣٧مكتبة المعـاف الريـاض ص   , سنن ابن ماجة   )٢(

نـال معاويـة مـن علـي     :  أي)فنال منه(:  قال السندي١/٨٦دار المؤيد   , ماجة بشرح السندي  
  . بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي, ووقع فيه وسبه

 .إسناده حسن:  قال البوصيري١٦/٦٤دار العاصمة , المطالب العالية )٣(
 .حسن لغيره:  قال عبد اهللا الشهري١٦/٦٦دار العاصمة , المطالب العالية )٤(



 ٤٩١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

لك في  ": ويقـول , نهاما أحس :  ذلك أقول  كلُّ, ى مررنا بسبع حدائق    حتّ "منها
:  قـال , باكيـاً  أجهـشَ  اعتنقنـي ثـم   ,ا خال لي الطريق   فلم, " منها ة أحسن الجنّ
 ال   فـي صـدور أقـوامٍ      ضـغائنm :" بكيك؟ قال   ما ي : يا رسول اهللا  : قلت

 مـن دينـي؟     يـا رسـول اهللا فـي سـالمةٍ        : قلـت : قـال . "ا من بعدي  يبدونها إلّ 
  .  )١(" من دينكفي سالمٍة": mقال

ــال    ]٨٦٩[ ــن عرفطــة ق ــد ب ــن خال ــي بكــر ب ــتُ ســعد: عــن أب ــن أتي  ب
. نـا قـد فعلْ  : ؟ قال E اًون علي سبكم تَ ذُِكر لي أنّ  :  بالمدينة فقال  Eمالٍك

 علـى  ضـع المنـشار  فلـو و , هسبال تَـ : قـال .  اهللامعاذَ: ك قد سببتَه؟ قال   فلعلَّ: قال
   فرقي على أن أسبم اً علي E   ُمـن رسـول      بعـد مـا سـمعتُ      ه أبـداً   ما سـببت 

  .)٢( ما سمعتmُاهللا
ا فلمـ ,  منه جفـوةً    فرأيتُ , اليمن  مع علي  غزوتُ: عن بريدة قال   ]٨٧٠[
 aرسـول اهللا    وجهفرأيتُ, هصتُ فتنقّاً ذكرتُ عليa  على رسول اهللا     قدمتُ

بلـى يـا    :  قلتُ " أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟    ألستُ, يا بريدة ": ر فقال يتغي
  .)٣(" مواله مواله فعلين كنتُم": قال, رسول اهللا

                                                           

 .حسن لغيره:  قال عبد اهللا الشهري١٦/١٠١دار العاصمة , المطالب العالية )١(
حـسن  :  قال عبد اهللا الـشهري     ١٦/١٣٢دار العاصمة   , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

معال الكويـت   مكتبة ال ,  للنسائي Eوخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        . لغيره
 ١٨/٢٩٩دار المنهـاج  , ومجمـع الزوائـد  . إسناده حـسن بتابعـه  :  قال أحمد البلوشي ١١٢ص

 .رواه أبو يعلى وإسناده حسن: قال الهيثمي
مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )٣(

�  



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٩٢

]٨٧١[ ــاٍدعــن شــدعلــى واثلــةَدخلــتُ:  قــالاٍر أبــي عم وعنــده قــوم , 
سـول  أال أخبـرك بمـا سـمعتُ مـن ر    : فقال,  معهم هفشتمتُ,  فشتموه )١(فذكروا

ه إلـى   توجـ :  فقالـت  ها عـن علـي     أسـألُ  أتيـتُ فاطمـةَ   : قال, بلى: قلت, mاهللا
 كـلّ ,  وحـسين  وحسن ومعه عليmفجاء رسول اهللا ,  فجلسmرسول اهللا  

,  فأجلسهما بين يديـه     وفاطمةَ اًدنى علي  فأَ ,ى دخل حتّ,  بيده  منهما آخذٌ  واحٍد
ه ـ أو   علـيهم ثوبـ   لفثم,  منهما على فخذه واحٍد كلَّ وحسيناًوأجلس حسناً

ـ  اُهللاما يريدإنّ{:  اآلية تال هذهثم, كساء: قال ـ   لي ذهب  عـنكم الـرجس  
  .)٢(" بيتي أحقوأهلُ,  بيتياللهم هؤالء أهلُ":  قالثم, } البيتأهلَ

]٨٧٢[ قــال× عــن علــي  :حتّــليبغــضني قــوم فــي ى يــدخلوا النــار 
٣(غضيب(.  

]٨٧٣[ قــالعــن الــشعبي :الــرحمن بــن ملجــٍم اكتنــف عبــد وشــبيب  
األشجعي ـ ,  حين خـرج إلـى الفجـر      اً عليفأم وثبـت  , فـضربه فأخطـأه  ا شـبيب 
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 قـال   ١٨/٨٠ر كنـوز إشـبيليا      دا, ومصنف ابن أبي شـيبة    . حديث صحيح :  قال ٤/٤٢القاهرة  
دار الكتـب العلميـة بيـروت       , والمستدرك على الصحيحين  . صحيح: سعد بن ناصر الشثري   

 .حديث صيحح على شرط مسلم:  قال الحاكم٣/١١٩
وال أدري متى يتوقف الناصبة عن تحريـف        ,  وسبوه ولعنوه كعادتهم   ×أي ذكروا عليا     )١(

قد ذكروا الفعل المتعـدي ولـم يـذكروا المفعـول     وإال كيف يستقيم المعنى و  . !األحاديث
  .به؟

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٨٠دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(



 ٤٩٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

صاحب بـ عليكم  : وقال الناس , ندةر نحو أبواب كِ   حِص أُ  ثم ,ه في الحائط  سيفُ
ا وأمـ , مى بالسيف ودخل فـي عـرض النـاس        شي أن يؤخَذ ر   ا خُ فلم, السيف

  لسيف على قرنه  ه با عبد الرحمن فضرب, فأدركـه  , حصر نحو بـاب الفيـل      أُ  ثم
إن أنـا   : فقـال علـي   ,  فأخذه فأدخله علـى علـي       الحضرمي  أو عويضٌ  عريضٌ

  .)١( كان القصاصوإن أنا نجوتُ, عوهم أو د فاقتلوه إن شئتُمتُّ
, ما يحبس أشقاها أن يجيء فيقتلنـي   : قال علي :  قال عن عبيدةَ  ]٨٧٤[ 
  .)٢(يم منّرحهرحني منهم وأَ فأَ,هم وسئمونيي قد سئمتُاللهم إنّ
 E بن أبي طالـبٍ    صوا علي  فتنقّ , جالساً كنتُ:  قال عن سعدٍ  ]٨٧٥[

ألن يكـون   :  خـصال   ثـالثَ   يقول في علـيm     اهللا   لقد سمعتُ رسولَ  : فقلتُ
  .معمر النَ من ح إلي أحب منهنلي واحدةٌ

ـ  إلّ, موسىي بمنزلة هارون من     ه منّ إنّ": ه يقـول  سمعتُ  ه ال نبـي   ا أنّ
 ,ه ورسـولَ   اهللاَ  يحـب   رجـالً   غداً  الرايةَ عطينُأل": ه يقول وسمعتُ, "بعدي
ه يقولوسمعتُ, "ه ورسولُه اُهللاويحب :"ن كنتُم٣(" مواله مواله فعلي(.  

  غـزوةَ m اهللا ا غـزا  رسـولُ    لمـ :  قـال  اٍصعن سعد بن أبـي وقّـ       ]٨٧٦[
  علي اًتبوك خلَّف م اهللا  كر قـالوا فيـه  . ه في المدينـة  وجه :م لَّـه ه صـحبتَ  وكـره ,

                                                           

 .حسن:  ناصر الشثري قال سعد بن٢١/١٨٢دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/١٨٣دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ٢٤دار الكتب العلمية بيروت ص  ,  تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .صحيح: الحويني



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٩٤

   فتبع عليE النبي  m ّيا رسول اهللا خلّفتنـي     : قال, ى لحقه في الطريق    حت
: m ه؟ فقـال النبـي     وكره صحبتَ  هملَّ: ى قالوا بالمدينة مع الذراري والنساء حتّ    

ـ      ,  على أهلي  كفتُلَّ خَ ما إنّ ,يا علي " ي بمنزلـة   أما ترضى أن تكـون منّ
  )١(!" بعديه ال نبيهارون من موسى غير أنّ

مـا  : اص لـسعد بـن أبـي وقّـ        قال معاويـةُ  :  قال عن عامر بن سعدٍ    ]٨٧٧[
يمنعك  أن تسب  أبي طالب؟ قال    ابن  : ال أسبما ذكرتُ ثالثـاً    ه   رسـولُ   قـالهن  
ه مـا   بمـا أسـ   , عممـر الـنَ    من ح   إلي  أحب  منهن ن يكون لي واحدةٌ    ألَ ,mاهللا  

دخلهم تحت ثوبـه   فأَ,ه وفاطمةَ وابني اً فأخذ علي   حين نزل عليه الوحي    ذكرتُ
هؤالء أهلُ":  قالثم بيتي وأهليرب ."  

 غزاها فه في غزوةٍ   حين خلَّ  ه ما ذكرتُ  وال أسب  , فتنـي مـع    خلَّ: قال علي
ي بمنزلـة هـارون مـن       أوال ترضى أن تكون منّ    ": الصبيان والنساء؟ قـال   

  ".ة بعديه ال نبوا أنّ إلّموسى
 اهللا  يـوم خيبـر حـين قـال رسـولُ          ه مـا ذكـرتُ    وما أسب m :"ُأل عطـين 

أيـن  ": فتطاولنـا فقـال   , " بيـده   اهللاُ حتويف, ه ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً الرايةَ
,  أعطـاه الرايـة  فبـصق فـي عينيـه ثـم    , "دعوهاُ": قـال , هو أرمد :  فقالوا "علي؟

  .ففتح اهللا عليه
  .)٢(ى خرج من المدينة حتّ بحرٍف معاويةُ ما ذكرهفواهللا

                                                           

 أبـو إسـحاق    قـال ٥١دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
 .وأصل الحديث صحيح, إسناده صحيح بما بعده: الحويني

 قـال أبـو إسـحاق    ٥٨دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(
�  



 ٤٩٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 منـه   فرأيتُ,  إلى اليمن  E  مع علي  خرجتُ: عن بريدة قال   ]٨٧٨[
 mفجعل رسـول اهللا     , هصتُ فتنقّ اً علي فذكرتُ, m فقدمت على النبي  , جفوة

يتغي قلـتُ " أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟     ألستُ ,يا بريدة ": فقال, هر وجه  :
  .)١(" مواله فعلي موالهن كنتُم": قال,  اهللابلى يا رسول

 إلـى الـيمن مـع خالـد بـن      mنـا رسـول اهللا   بعثَ: عن بريدة قـال    ]٨٧٩[
م كـر ( ما فعلـي  إن التقيتُ ": وقال,  آخر  على جيشٍ  E اًوبعث علي , الوليد

 قتما فكلُّ  , على الناس  )هاهللا وجهواحدٍ وإن تفر      نـده  منكمـا علـى ج" ,
لنـا  فقاتَ,  ـ من أهل الـيمن ـ وظفـر المـسلمون علـى المـشركين       يٍدنا بني زيفلق

وكتب بـذلك   ,  لنفسه من السبي   فاصطفى علي جاريةً  , ةَي وسبينا الذر  المقاتلةَ
خالد    بن الوليد إلى النبي  m ,َقـال , مرنـي أن أنـال منـه      وأ :   فـدفعت الكتـاب 

ال تـبغض يـا   ":  وقالm رسول اهللا ر وجهفتغيE ,  من علي   ونلتُ ,إليه
  .)٢("كم بعديوهو ولي, ي وأنا منه منّاً عليفإن, اً عليبريدةُ
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 ٣/١١٧دار الكتب العلمية بيـروت      , والمستدرك على الصحيحين  . إسناده صحيح : الحويني
  .على شرط مسلم فقط: ل الذهبيوقا, حديث صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم

 قـال أبـو إسـحاق    ٧٤دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
دار العلـم بالمملكـة العربيـة       , وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبـل     . إسناده صحيح : الحويني

 .إسناده صحيح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس٢/٥٨٤السعودية 
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٨دار الكتب العلمية بيروت ص   , اإلمام علي للنسائي  تهذيب خصائص    )٢(

رواه :  قال الهيثمـي  ١٨/٢٩٢دار المنهاج   , ونحوه في مجمع الزوائد   . إسناده حسن : الحويني
وثقه ابن معين وغيره وضـعفه جماعـة وبقيـة          , أحمد والبزار باختصار وفيه األجلح الكندي     

�  



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٤٩٦

]٨٨٠[      لـتُ دخ:  قـال  عن أبي عبد اهللا الجـدلي   سـلمة فقالـت     علـى أم  :
 سـمعتُ : قالت, سبحان اهللا ـ أو معاذ اهللا ـ   :  فيكم؟ قلتm اهللا  رسولُبسيأَ

  .)١("ني فقد سباً علين سبم":  يقولm اهللا رسولَ
]٨٨١[   اٍسعن ابن عب أن  أعمى     ولٍد تشتم كانت له أم النبي  m  وتقـع 

 جعلت تقع   ا كانت ذات ليلةٍ   فلم, ويزجرها فال تنزجر  , فينهاها فال تنتهي  , فيه
 في النبي m لَ فوضعه فـي بطنهـا      ,  وتشتمهواتّكـأ عليهـا فقتلهـا     , أخذ الِمغو ,

ذُِكـر ذلـك    , ا أصـبح  فلمـ , هنـاك بالـدم   فلطّخـتْ مـا     , فوقع بين رجليها طفـلٌ    
لي عليه  ,  ما فعل   فعلَ  رجالً أَنشُد اهللاَ ": جمع الناس فقـال   , mلرسول اهللا   

ى قعـد بـين يـدي       حتّ,  وهو يتزلزل  فقام األعمى يتخطّى الناس   . "ا قام حق إلّ 
النبي m ها    :  فقاليا رسول اهللا أنا صاحب , فأنهاهـا  ,  وتقـع فيـك    كانت تشتمك

وكانـت بـي    , ولي منها ابنان مثـلُ اللؤلـؤتين      , وأزجرها فال تنزجر  , يفال تنته 
, فأخــذتُ المغــولَ,  جعلــتْ تــشتمك وتقــع فيــكا كــان البارحــةفلمــ, رفيقــةً
أال اشـهدوا   ": m فقال النبي . هاى قتلتُ واتّكأتُ عليها حتّ  , ه في بطنها  فوضعتُ
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 .رجال أحمد رجال الصحيح
 قـال أبـو إسـحاق    ٧٩دار الكتب العلمية بيروت ص   , صائص اإلمام علي للنسائي   تهذيب خ  )١(

دار العلـم بالمملكـة العربيـة       , وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبـل     . إسناده صحيح : الحويني
والمــستدرك علــى . إســناده صــحيح:  قــال وصــي اهللا بــن محمــد عبــاس٢/٥٩٤الــسعودية 

ووافقــه , صــحيح اإلســناد: ال الحــاكم قــ٣/١٣٠دار الكتــب العلميــة بيــروت , الــصحيحين
رواه أحمـد ورجالـه رجـال       :  قـال الهيثمـي    ١٨/٣٠٠دار المنهـاج    , ومجمع الزوائد . الذهبي

 .الصحيح غير أبي عبد اهللا الجدلي وهو ثقة



 ٤٩٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

أنرد١(" دمها ه(.  
  سعداً معاويةُأمر:  عن أبيه قال   ٍصاعن عامر بن سعد بن أبي وقّ       ]٨٨٢[

 لـه رسـول      قـالهن   ثالثاً ا ما ذكرتُ  أم:  أبا تراب؟ قال   ما منعك أن تسب   : فقال
. معمـر الـنَ   إلـي مـن ح   أحـب  مـنهن ن تكون لي واحـدةٌ   َأل, ه فلن أسبm  اهللا  

يـا  : فقـال لـه   ,  يقول لـه وقـد خلّفـه فـي بعـض مغازيـه             m اهللا    رسولَ سمعتُ
أما ترضى  ": m تخلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسـول اهللا           !رسول اهللا 

ـ , ي بمنزلة هارون من موسـى     أن تكون منّ   ـ  إلّ . "ة بعـدي؟  ه ال نبـو   ا أنّ
ه  ورسـولَ   اهللاَ  يحـب   رجـالً   الرايةَ عطينُأل": وسمعته يقول في يوم خيبـر     

ـ   ":  فقال , فتطاولنا لها  "ه ورسولُ ه اهللاُ ويحب تيأُفـ . "اًاُدعوا لي علي    بـه أرمـد , 
 ليذهب عنكم   ما يريد اهللاُ  إنّ{ا نزلت   ولم,  إليه ودفع الرايةَ , فبصق في عينيه  

اهللا    دعا رسولُ  } البيت  أهلَ الرجس m فقـال   وحسيناً  وحسناً  وفاطمةَ اً علي  :
  . )٢("اللهم هؤالء أهلي"

                                                           

إنمـا  : أقـول . صـحيح :  قـال األلبـاني    ٣/٤٤مكتبة المعارف الرياض    , صحيح سنن أبي داود    )١(
وأنه لم يثبت في الشريعة حكـم قتـل        , ×قام أمير المؤمنين    ذكرتُ هذا الحديثَ ليعلَم م    

وقـد ثبـت فـي الـصحيح سـب          . ×أو سب عليـا     , sإال من سب النبي     , من سب مؤمناً  
ومـن سـب النبـي فقـد     , sكما صح أن من سبه فقـد سـب النبـي       , معاوية ألمير المؤمنين  

. مـؤمنين سـالم اهللا عليـه       وألميـر ال   sوهذه الفضيلة لم تثبت إال للنبـي        . صار مهدور الدم  
ومن هنـا يعلـم   .  بصريح القرآن الكريم   s هو نفس رسول اهللا      ×وكأن السبب أن عليا     

وكأنه أفتى ـ مـسبقاً ـ    , "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: "صحة الحديث النبوي القائل
 .  فيما بعد×بقتله لعلمه بأنه سيسب عليا 

 ٣٧مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEبي طالب خصائص أمير المؤمنين علي بن أ   )٢(
�  
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واسـتعمل علينـا    , ٍة فـي سـريm     اهللا   بعثنـا رسـولُ   :  قال عن بريدةَ  ]٨٣[
اًعلي, ـ  " صـاحبكم؟ م صحبةَكيف رأيتُ": ا رجعنا سـألنا   فلمه أنـا  ا شـكوتُ فإم
ـ فـإذا بوجـه رسـول      مكبابـاً  رأسي ـ وكنتُ رجـالً  فرفعتُ, ا شكاه غيريوإم 
  .)١("ه ولي فعليه ولين كنتُم": فقال,  قد احمرmاهللا

نـه   م فرأيتُ,  إلى اليمن   مع عليm   بعثني النبي : عن بريدة قال   ]٨٨٤[
يـا  ":  وقـال ه إلـي فرفـع رأسـ  , mه إلى رسول اهللا     شكوتُ ا رجعتُ فلم, جفوة
  .)٢(" مواله مواله فعلين كنتُ م!بريدة

 مـن  لم يكـن أحـد    : ثني أبي قال  حد: عن عبد اهللا بن بريدة قال      ]٨٨٥[
 ال   مـن قـريشٍ    ى أحببتُ رجـالً   حتّ,  بن أبي طالب    إلي من علي   الناس أبغضَ 

 أن يبعـث إليـه      m فكتب إلى النبي  . فأصاب سبياً , ا على بغضاء علي    إلّ هحبأُ
م سهن يـ   , خمـ ,  مـن أفـضل الـسبي      وفـي الـسبي وصـيفةٌ     , اًفبعث إلينا عليا فلم

فـي الخمـس    سه صارت الوصـيفةُ   خم  , ـس فـصارت    ثـمأهـل بيـت      فـي   خُم 
النبيm ,ثم     س فصارت في آل عليخُم  , فأتانا ورأس ما هـذا؟   : فقلنا, ه يقطر
 صـارت فـي أهـل بيـت          ثـم  ,ألم تروا الوصيفة؟ صـارت فـي الخمـس        : فقال

                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال أحمد البلوشي
 ٩٧مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(

رواه :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٢٦دار المنهـاج    , ومجمـع الزوائـد   . صـحيح : قال أحمد البلوشـي   
 . الصحيحالبزار ورجاله رجال

 ٩٩مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )٢(
 .صحيح: قال أحمد البلوشي



 ٤٩٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

النبيm ,فوقعتُ عليها,  صارت في آل عليثم.  
  فكتب وبعثني مقاًصد   لكتابه إلى النبي  m ,ملما قال فـي علـي      قاًصد  .

 بيـدي  فأمـسك , "صدق": وأقول ويقول, "صدق":  أقول عليه ويقول فجعلتُ
وإن , ال تبغـضه  ": فقـال . نعـم :  فقلـت  "؟اً علي تبغضُأَ":  وقال m اهللا   رسولُ

 فـي    علـي   آلِ فوالذي نفسي بيده لنـصيب    , اً له حب  ده فازد  تحب نتَكُ
   ". من وصيفةمس أفضلُالخُ

بعد رسول اهللا فما كان أحد mمن علي إلي أحب .  
  غيـرm  بـي واهللا ما في الحـديث بينـي وبـين الن   : قال عبد اهللا بن بريدة  

  .)١(أبي
فـسأله عـن   ,  إلـى ابـن عمـر   جاء رجـلٌ  :  قال عن سعد بن عبيدةَ    ]٨٨٦[

ال تسأل عن علي   : فقال, علي ,      ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي m . قـال :
  .)٢( اُهللابغضكأَ: قال. هي أبغضُفإنّ

 فـي  اً عليـ  ضـرب  عبد الرحمن بن ملجـمٍ  أن عن الليث بن سعدٍ    ]٨٨٧[
فـن  ومـات مـن يومـه ود      ,  بالسم مه كان س   بسيفٍ )٣(بح على دهسٍ  صالة الص 

                                                           

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد البلوشي١١٥ص

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
 .حديث صحيح:  قال أحمد البلوشي١٢٣ص

 .ما سهل والن من األرض ولم يبلغ أن يكون رمالً: الدهس )٣(
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  .)١(بالكوفة
]٨٨٨[  ال تَ :  يقول  أبا رجاءٍ  سمعتُ: ة قال عن قرسب هذا   وال أهلَ  اًوا علي 

 لم تروا هذا الفاسق   أَ:  لنا من بني الهجيم قدم من الكوفة فقال         جاراً إن, البيت
ابن  اهللا قتلَ   الفاسق؟ إن يعن, ه فرمـاه اهللاُ  : قـال . × ي الحسين  ن فـي    بكوكـوبي

  .)٢(ه بصر اُهللا فطمس,عينه
]٨٨٩[  اٍدعن شد  بـن األسـقع وعنـده     على واثلةَ  دخلتُ:  قال اٍر أبي عم 

قوم,  فشتموه فشتمتُ  اً فذكروا علي معهم ه  ,شـتمتَ هـذا     : ا قاموا قال لـي    فلم لـم
 أال أخبرك بما رأيـتُ    : فقال, م معه ه شتموه فشتمتُ   القوم رأيتُ: الرجل؟ قلتُ 

:  فقالـت   أسـألها عـن علـي       فاطمـةَ  أتيتُ: فقال. بلى: ؟ قلت mمن رسول اهللا    
ه إلى رسول اهللا     توجm , ُاهللا   ى جـاء رسـولُ     أنتظـره حتّـ    فجلـست m   ومعـه 
علي وحسن  ـ    ,ى دخـل   منهمـا بيـده حتّـ       واحدٍ  كلَّ  آخذاً  وحسيناً فـأدنى علي 

 منهمـا علـى      واحـدٍ   كـلَّ   وحسيناً  حسناً  وأجلس , فأجلسهما بين يديه   وفاطمةَ
 مـا يريـد  إنّ{:  تال هذه اآليةكساًء ـ ثم : ه ـ أو قال  عليهم ثوب لف ثم,فخذه

,  بيتياللهم هؤالء أهلُ":  قـال  ثم } البيت  أهلَ  الرجس ذهب عنكم  لي اُهللا
  .)٣(" بيتي أحقوأهلُ

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٥٨دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح إلى الليث: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٧٤دار العلم بالمملكة العربية السعودية      ,  الصحابة ألحمد بن حنبل    فضائل )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٧٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
�  



 ٥٠١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ـ ": mل اهللا   قـال رسـو   :  عن أبيـه قـال     عن مصعب بن سعدٍ    ]٨٩٠[ ن م
١(" فقد آذانياًآذى علي(.  
]٨٩١[  كنتُ:  قال ار بن ياسرٍ  عن عم   أنا وعلـي   ن فـي غـزوة ذي    رفيقـي
 من بني مدلج يعملـون       رأينا ناساً  , وأقام بها  m اهللا   ا نزلها رسولُ   فلم ,العشيرة
يا أبا اليقظان هـل لـك أن نـأتي هـؤالء            : فقال لي علي  ,  لهم في نخل   في عينٍ 
,  غـشينا النـوم   ثـم يف يعملون؟ فجئنـاهم فنظرنـا إلـى عملهـم سـاعةً        فننظر ك 

 , مـن التـراب    )٢( من النخل فـي دقعـاء       فاضطجعنا في صورٍ    أنا وعلي  فانطلقتُ
بنـا مـن تلـك      وقـد تتر  , كنـا برجلـه    يحرm ا رسول اهللا     فواهللا ما أهبنا إلّ    ,فنمنا

 لمـا يـرى عليـه مـن         "يا أبا تراب  ":  لعلـيm   قال رسول اهللا     فيومئٍذ, الدقعاء
بلـى يـا رسـول      : فقلنـا " ن؟حدثكما بأشقى الناس رجلي   أال أُ " :قال, التراب

 علـى    يا علـي   والذي يضربك ,  ثمود الذي عقر الناقةَ    حيمرأُ": قال, اهللا
  .)٣("ه منه هذه ـ يعني لحيتَبلَّى تُحتّ ه ـ ـ يعني قرنَهذه

                                                                                                                              

�  

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٦٣٣ العلم بالمملكة العربية السعودية      دار, فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
 .األراضي التي ال نبات فيها: الدقعاء )٢(
 قـال وصـي    ٢/٦٨٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

دار الكتـب العلميـة   , والمـستدرك علـى الـصحيحين   . إسـناده حـسن  : اهللا بن محمـد عبـاس    
وانظـر صـحيح   . ووافقـه الـذهبي  , صـحيح علـى شـرط مـسلم       :  قال الحـاكم   ٣/١٥١بيروت  

 .٢/٧٨دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي
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 اً عليـ  m اهللا    رسـولُ  بعـث : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيـه قـال          ]٨٩٢[
    إلى خالد بن الوليد ليمسم الخُ قس , وقال روح مـس  الخُ ليقبض بعـضَ  : ةً مر ,

أال تـرى إلـى مـا يـصنع         :  لبريـدة  فقـال خالـد   ,  يقطر هأصبح علي ورأس  ف: قال
 بمـا صـنع   ه أخبرتُـ m  إلـى النبـي  ا رجعتُفلم: هذا؟ ـ أو ما صنع هذا؟ ـ قال  

أبغض وكنتُ: قال, علي  ـ  تـبغضُ يا بريدة أَ  ": فقـال : قال, اً علي قـال "؟اً علي  :
مـس   لـه فـي الخُ  به فإنِحفأَـ : ةً مر ـ قال روح ال تبغضه": قال. نعم: قلت

  .)١("أكثر من ذلك
 اًبغـضتُ عليـ   أَ:  قـال  ثني أبـي بريـدةُ    حـد : عن عبد اهللا بن بريدة     ]٨٩٣[

ا علـى   ه إلّـ   لـم أحبـ     من قريشٍ   رجالً وأحببتُ: قال,  قطُّ  لم أبغضه أحداً   بغضاً
 فـصحبتُ  , الرجل على خيـلٍ    فبعث حيالَ : قال, اًبغضه علي ه      ا  إلّـ   مـا لـم أصـحبه

  فكتب إلى رسول اهللا     : قال. صبنا سبياً فأَ, اًعلى بغضه عليm: ِإلينـا مـن     بعـثْ  ا 
سهيقال, خم :  هـي مـن أفـضل الـسبي         وفـي الـسبي وصـيفةٌ      ,اًفبعث إلينا علي  ,
ألم تروا : يا أبا الحسن ما هذا؟ قال   : فقلنا, ه يقطر  فخرج ورأس  ,مس وقُ سمخُفَ

 فـصارت فـي     ستُ وخمـ  متُي قـس  فـإنّ , إلى الوصيفة التي كانت فـي الـسبي       
 تُع فوق  صارت في آل علي     ثمm,   صارت في أهل بيت النبي      ثم ,الخمس

 أقرأ الكتاب جعلتُف: قال, قاًصدبعثني م ِا: اهللا إلى نبي  وكتب الرجلُ : قال. بها
:  قلت : قال "؟اً علي تبغضُأَ": قال,  يدي والكتاب  فأمسك: قال. صدق: وأقول

ـ     فازدد ه تحب  وإن كنتَ  فال تبغضه ": قال, نعم اً لـه حب ,   فوالـذي نفـس 
                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٩٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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ٍدمحم  بيده لنصيب   فمـا  : قـال , " من وصيفة  مس أفضلُ  في الخُ   آل علي
بعد قول رسول اهللاكان من الناس أحد  mمن علي إلي ١( أحب(.  

  إلـى خالـدٍ    اً عليـ  m بعـث النبـي   :  عـن أبيـه قـال      عن ابن بريدةَ   ]٨٩٤[
أال تـرى إلـى     :  لخالد فقلتُ,  وقد اغتسل  اً علي  أبغضُ وكنتُ, مس الخُ ليقبضَ

 هذا؟ فلم   ا قدمنا على النبي m   أتـبغضُ  يا بريـدةُ  ": فقـال ,  ذكرتُ ذلك له  
قـال . نعم:  فقلتُ "؟اًعلي: " ال تبغضه , لـه فـي الخُ     فـإن    مـن   مـس أكثـر 

  .)٢("ذلك
م  كـر اً قال له ـ وكان قد شـكا عليـ   s رسول اهللا  أنعن بريدةَ ]٨٩٥[

ـ تـبغضُ أَ":  وجهه ـ  اُهللا فقـال  . نعـم :  قـال بريـدة  ".؟اً عليs:"  ال تبغـضه ,
 مـن   لـي  إ  أحـب  فما كان من الناس أحد    : قال بريدة , "اًب ح  له د وازد هبحِبوأَ

بعد قول رسول اهللا علي m
 )٣(.     

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٩١دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 ١٨/٢٩٠دار المنهـاج   , ومجمـع الزوائـد   . إسناده حسن صـحيح لغيـره     : اهللا بن محمد عباس   

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الجليل بن عطيـة وهـو ثقـة وقـد                 : قال الهيثمي 
 قـال حمـزة أحمـد       ١٦/٤٨٣دار الحـديث القـاهرة      , ومسند أحمد . بالسماع وفيه لين  صرح  
 .إسناده صحيح: الزين

 ].٤٣٥٠ [٣/١٦٢المكتبة السلفية القاهرة , صحيح البخاري )٢(
حـديث  :  قال أبو العينـين    ٤٩٨دار الفضيلة ص  , اإلعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي      )٣(

 أحـب الخلـق إليـه بعـد رسـول           ×صحابي يعتـرف أن عليـا       هذا بريـدة الـ    : قلتُ. صحيح
إن عليـا سـالم اهللا عليـه أحـب الخلـق إلينـا بعـد        : ونحن ـ واقتداًء بالصحابة ـ نقـول   , sاهللا

 .sرسول اهللا 
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]٨٩٦[ خرجـتُ  :  ـ وكان من أهل بدر ـ قـال   عن أبي فضالة األنصاري
: فقال له أبي: قال,  منه أصابه ثقلٌ من مرضٍ مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالبٍ      

تُحمـل  , ينـةَ ه ج ا أعـراب  ك لم يِلك إلّ   لو أصابك أجلُ  , ما يقيمك بمنزلك هذا   
 رسـول    إن : علـي  فقـال , ك أجلُـك وِليـك أصـحاب      فـإن أصـابك   , ى المدينـة  إل

ه ـ من   هذه ـ يعني لحيتَ ب تخضَّ ثم,ى أؤمري ال أموت حتّ أنّ عهد إليmاهللا
  .)١(ين يوم صفّفقُتل وقُتل أبو فضالة مع علي. دم هذه ـ يعني هامته ـ 

 ةَوالـذي فلـق الحبـ     : قـال  ف خطبنا علي :  قال عن عبد اهللا بن سبعٍ     ]٨٩٧[
فـواهللا  , عِلمنـا مـن هـو    فأَ: قال النـاس  : قال.  هذه من هذه   بنخضَّ لتُ وبرأ النسمةَ 

  .)٢(كم باهللا أن يقتل بي غير قاتلينشدأَ: قال. ه عترتَ أو لنبيرنهلنبيرنَّ
 Eاًه عاد عليـ   ثه أنّ  حد  الدؤلي  أبا سنانٍ  زيد بن أسلم أن   عن   ]٨٩٨[

فنا عليك يا أمير المؤمنين فـي       لقد تخو :  له فقلتُ: قال. شكاهاله أ  في شكوى 
 ي سـمعتُ   ألنّـ  , علـى نفـسي منـه      فـتُ خوي واهللا مـا تَ    لكنّ: فقال, شكواك هذه 

ـ ":  يقول  المصدوق  الصادقm  اهللا   رسولَ ـ  إنّ  هاهنـا    ضـربةً  بضرك ستُ
ـ ها حتّفيسيل دم ه ـ  ـ وأشار إلى صدغي  هاهناوضربةً  ,كى تختضب لحيتُ

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٩٤دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 قـال  ١٨/٣٢٤دار المنهـاج  , ونحوه فـي مجمـع الزوائـد    .  حسن إسناده: اهللا بن محمد عباس   

 .رواه البزار وأحمد بنحوه ورجاله موثقون: الهيثمي
 قـال وصـي    ٢/٧٠٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس



 ٥٠٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١(" الناقة أشقى ثمودها أشقاها كما كان عاقركون صاحبوي
 جاء رجلٌ : عن أبي بكر بن عبيد اهللا بن أبي مليكة عن أبيه قال            ]٨٩٩[

 اهللا  يا عدو :  فقال اٍس عب  فحصبه ابن  ,اٍس عند ابن عب   اً علي سبمن أهل الشام فَ   
 فــي الــدنيا  اُهللامهه لعــنَ ورســولَؤذون اَهللا الــذين يــإنm , اهللا  رســولَآذيــتَ

لهم عذاباًواآلخرة وأعد اهللا سولُرلو كان . هيناً م mآلذيتَاً حي ٢(ه(.  
:  وكان من أصحاب الحديبية قال      األسلمي عن عمرو بن شاسٍ    ]٩٠٠[

  خرجنا مع علي E  فـي   ى وجـدتُ   فجفاني في سفره ذلك حتّ     , إلى اليمن 
 ى بلـغ ذلـك رسـولَ       حتّـ  ,ده فـي المـسج     شـكايتَ   أظهـرتُ  ا قـدمتُ  فلم, نفسي

ــاٍسm اهللا  ورســولُ ذات غــداٍة المــسجدفــدخلتُ: قــال. mاهللا  مــن  فــي ن
ى إذا  حتّـ  ـ  النظـر  إلـي دحـد ــ  : يقـول : قـال . هني عينيا رآني أبد فلم,أصحابه
أعوذ باهللا أن أؤذيك يا : فقلتُ, "نييا عمرو أما واهللا لقد آذيتَ    ":  قال جلستُ

  .)٣(" فقد آذانياًن آذى عليم, ىبل": قال, رسول اهللا
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٢٢ميـة بيــروت  دار الكتــب العل, المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
رواه :  قـال الهيثمـي    ١٨/٣٢٤دار المنهـاج    , ومجمـع الزوائـد   . صحيح على شـرط البخـاري     

 .الطبراني وإسناده حسن
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣١دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(

 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٣١دار الكتــب العلميــة بيــروت , نالمــستدرك علــى الــصحيحي )٣(

رواه أحمـد   :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٩٦دار المنهـاج    , ومجمع الزوائد . ووافقه الذهبي , اإلسناد
 .باختصار ورجاله ثقات
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]٩٠١[  حججنـا فمررنـا علـى الحـسن بـن          :  قال بي طلحةَ  بن أ  عن علي
بـن حـديج     بالمدينة ومعنـا معاويـةُ     علي  ,    هـذا معاويـةَ    فقيـل للحـسن إن   بـن  

ما :  لعلي؟ فقال   الساب أنتَ: تي به فقال  فأُ, علي به : فقال,  لعلي  الساب حديٍج
 علـى   وما أحسبك تلقـاه يـوم القيامـة لتجـده قائمـاً      ههللا إن لقيتَ  وا: فقال. فعلتُ

,  مـن عوسـج     بيده عـصاً   ,)١( يذود عنه رايات المنافقين    mحوض رسول اهللا    
ثنيه الصادقحدالمصدوق  m,٢(ن افترى وقد خاب م(.  

]٩٠٢[ عــن علــي Eقــال  :ــإنمم ا عهــد إلــيالنبــي  mــ أنة  األم
  .)٣(ستغدر بي بعده

]٩٠٣[   قال اٍسعن ابن عب  : قال النبي m  ـ   ":  لعلـي ك سـتلقى   أمـا إنّ
٤(" من دينكفي سالمٍة":  من ديني؟ قالفي سالمٍة:  قال"هدابعدي ج(.     
]٩٠٤[  سمعتُ :ان األسدي عن حي  قال لـي رسـول اهللا       :  يقول اً عليm :

"إن وتُقتـل علـى    , تـي  علـى ملّ    تعيشُ  وأنتَ ,ة ستغدر بك بعدي    األم
 بخـضَّ  هذه ستُ  وإن,  أبغضني  ومن أبغضك  ,ني أحب كن أحب م, تيسنّ

                                                           

 .يدفع المنافقين عن الحوض: أي )١(
يح صــح:  قــال الحــاكم٣/١٤٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(

 .اإلسناد
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٥٠دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(

 .ووافقه الذهبي, اإلسناد
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٥١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٤(

 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين



 ٥٠٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١(ه من رأسه يعني لحيتَ"من هذا
]٩٠٥[     عن الحريث بن مخشى أن تل صـبيحة إحـدى وعـشرين        قُ اً علي

  يقول وهو يخطـب وذكـر مناقـب         بن علي   الحسن فسمعتُ: قال. من رمضان 
نِز أُ تل ليلةَ قُ:  فقال علي ض موسـى  ِب قُـ   وليلـةَ  ,ي بعيـسى  سـرِ  أُ يلةَ ول ,ل القرآن .
  .)٢( ‘  علي بنى عليه الحسنوصلّ: قال

 فـي المـسجد أنـا        جالـساً  كنـتُ :  قـال  اٍصعن سعد بن أبـي وقّـ       ]٩٠٦[
ِن فَ ,ن معي ورجلي  اهللا   قبل رسولُ فأَ, لنا من علي m عرف في وجهـه     , غضباني 

ذتُ باهللا من غضبه فقـال     , الغضبما لكم و  ": فتعومالي؟ مفقد اًن آذى علي 
  .)٣("آذاني

]٩٠٧[     قالعن أبي عبد اهللا الجدلي  :يا أبا عبـد اهللا :  سلمةقالت لي أم ,
سباهللا  رسولُأي mفيكم؟   

  ؟m اهللا  رسولُى يسبأنّ: قلتُ

                                                           

, صـحيح :  قـال الحـاكم  ٣/١٥٣لميـة بيـروت   دار الكتـب الع   , المستدرك علـى الـصحيحين     )١(
 .ووافقه الذهبي

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٥٤دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .صحيح اإلسناد

والبزار باختصار ورجـال   , رواه أبو يعلى  :  قال الهيثمي  ١٨/٢٩٨دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
والصحيح المسند من   . وهما ثقتان , بن خداش وقنان  أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود       
 .حديث حسن:  قال١٢٢دار ابن عفان ص, فضائل الصحابة لمصطفى بن العدوي
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  .)١(هحبيm  اهللا ه؟ وقد كان رسولُحبن يليس يسب علي ومأَ: قالت
ـ ": E  لعلـي ه قـال يومـاً    أنّـ  m  النبـي   عـن  عن صـهيبٍ   ]٩٠٨[ ن م

 قال "لين؟أشقى األو  : قـال . "صـدقتَ ": قـال .  يا رسـول اهللا  الناقةَ الذي عقر :
"ال علم لي يا رسول اهللا:  قال"شقى اآلِخرين؟ن أَفم.  

.  إلـى يافوخـه ـ    m  ـ وأشـار النبـي  "الذي يضربك على هـذه ": قال
 فكان علي E   ه قد انبعث أشقاكُ    أنّ دتُوِد:  يقول ألهل العراق خـضِّب  م ي

  .)٢(قدم رأسهه على مووضع يد, ه ـ من هذههذه ـ يعني لحيتَ
لتُخـضَّبن  :  يقـول  × اً عليـ  سـمعتُ :  قـال  عن عبد اهللا بن سبيعٍ     ]٩٠٩[

  فما ينتظر بي األشقى؟, ذه من هذهه
  .ه عترتَبيررنا به نُخِب فأَيا أمير المؤمنين: قالوا
  .)٣(تقتلون بي غير قاتليإذاً : قال

 فـي   m  النبـي  رأيـتُ :  قـال   الحنَقـي عـن علـي      عن أبي صـالحٍ    ]٩١٠[
ال ": فقال لي , ته من األود واللَدد فبكيتُ     من أم   إليه ما لقيتُ    فشكوتُ ,منامي

 تُرضَـخُ    وإذا جالميـد   , والتفتَ فالتفتُّ فإذا رجـالن يتـصعدان       "تبِك يا علي  
                                                           

رجاله رجال الصحيح غير أبـي عبـد اهللا         :  قال الهيثمي  ١٨/٣٠٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
 .وهو ثقة

اه الطبراني وأبو يعلـى وفيـه رشـدين         رو:  قال الهيثمي  ١٨/٣٢٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(
 .بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات

رواه أحمـد وأبـو يعلـى ورجالـه رجـال       :  قال الهيثمي  ١٨/٣٢٦دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
 .ورواه البزار بإسناد حسن, الصحيح غير عبد اهللا بن سبيع وهو ثقة



 ٥٠٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

   .يعود ـ :  يرجع ـ أو قالثم, فضَخَبها رؤوسهما حتى تُ
ى إذا كنـتُ  حتّـ ,  يوم أغدو عليه كلَّ    كما كنتُ  فغدوتُ إلى علي  : قال

زين لقيتُ الناسفقالوا ليفي الخر  :١( المؤمنينقُتل أمير(.  
 يـوم الجمعـة      بن أبـي طالـبٍ     قُتل علي :  قال عن يحيى بن بكيرٍ    ]٩١١[

  .)٢(نة أربعينيوم سبعةَ عشر من شهر رمضان س
]٩١٢[  اء قال عن البر : بعث النبي a ن جيشي, وأم رعلى أحدهما علي  

 "إذا كان القتـال فعلـي     ":  بن الوليد وقـال     وعلى اآلخر خالد   بن أبي طالبٍ  
 إلـى    كتابـاً   فكتـب معـي خالـد      , فأخـذ منـه جاريـةً      ,فافتتح علـي حـصناً    : قال

النبيa  على ال  فقدمتُ: قال.  يشي به نبي a,   ـ   فقرأ الكتـابلونُـ  ر فتغي  ه ثـم 
ـ ه وي  ورسولَ  اهللاَ  يحب ٍلجما ترى في ر   ": قـال  قـال   "ه؟ ورسـولُ  ه اهللاُ حب 
  .)٣(فسكتَ, ما أنا رسولٌ وإنّ, رسولهأعوذ باهللا من غضب اهللا وغضِب: قلت

  فـذكر  ,ه كـان فـي المـسجد      عبد الرحمن بـن األخـنس أنّـ       عن   ]٩١٣[
 فقـال  عيد بن زيدٍ   فقام س  ,× اًرجلٌ علي  : علـى رسـول اهللا       أشـهد J  ي  أنّـ

ـ   J النبي, ة في الجنّ  عشرةٌ": ه يقول سمعتُ  فـي   وعلـي  . . .ة   في الجنّ
  .)٤("ةالجنّ

                                                           

 .رجاله ثقات: ثمي قال الهي١٨/٣٣٠دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
 .رجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٣٤٥دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
:  قـال  ١٠٧دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى بن العـدوي         )٣(

 .صحيح لشواهده
:  قالـت ٣٣دار اآلثـار ص , الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ألم شعيب الوادعيـة          )٤(

�  
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:  على المنبر يقـول    E اً علي سمعتُ:  قال عن عبد اهللا بن سبعٍ     ]٩١٤[
 إلّ ما ننتظر  اًا شقي ,عهد اهللا    رسولُ  إلي m ُخضَّ لتقـالوا . هـذا  هـذه مـن دم       بن :

  .)١( قاتلي بي غير قتلَ رجالً اَهللانشدأَ: قال. ه عترتَبيرى نُرنا بقاتلك حتّأخِب
]٩١٥[  ار بن ياسرٍ  عن عم أن   النبـي           عليـه الـصالة والـسالم قـال لعلـي  :

والذي يـضربك   ,  ثمود الذي عقر الناقة    حيمرأُ: أشقى الناس رجالن  "
ـ يعنـي  " منه هـذه مـن الـدم   ى تبتلّحتّه ـ   ـ يعني قرنَـ   على هذهيا علي   

  .)٢(ه ـلحيتَ
شـقى  وأَ,  الناقـة  لين عـاقر  أشقى األوs :" قال رسـول اهللا      ]٩١٦[

  .)٣(ن ـ ـ وأشار إلى حيث يطع". يا عليكرين الذي يطعنُاآلِخ
اسـتُعمل علـى المدينـة      :  قـال   عن سهل بن سـعدٍ     عن أبي حازمٍ   ]٩١٧[

فدعا سهلَ : قال.  من آل مروان   جلٌر سعدٍ  بن    فأمره أن يشتم  فـأبى  : قال. اً علي
  .)٤( أبا التراب اُهللالعن: ل فقُبيتَأما إذا أَ:  فقال لهسهلٌ

 منـه   فرأيـتُ  ,ةَ إلى مكّـ   اً علي صحبتُ:  قال عن وهب بن حمزةَ     ]٩١٨[ 

                                                                                                                              

�  

:  قـال األلبـاني  ٣/١٣١مكتبـة المعـارف الريـاض    , وصـحيح سـنن أبـي داود    . حسنحديث  
 .صحيح

 .إسناده حسن:  قال عبد اهللا الدميجي٤/٢١٠٥دار الوطن , الشريعة لآلجري )١(
 .سنده صحيح:  قال١٣٩دار ابن حزم ص , تاريخ الخلفاء للسيوطي )٢(
 .حديث صحيح: أللباني قال ا٣/٧٨مكتبة المعارف , سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
 ].٢٤٠٩ [١١٣١دار طيبة , صحيح مسلم )٤(



 ٥١١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 ا قدمتُ فلمm , إلى رسول اهللا     كلئن رجعتُ ألشكونَّ  :  فقلت , ما أكره  بعضَ
, ل هـذا  ال تقُ ": فقال,  كذا وكذا   من علي  رأيتُ:  فقلتُ m  اهللا  رسولَ لقيتُ

  .)١("م بعديفهو أولى الناس بكُ
  ـ يعنـي الزبيـر   " لـه  ظـالم  وأنتَهقاتلنَّلتُ": aقال رسول اهللا  ]٩١٩[

اًوعلي E٢( ـ(.  
ــن ]٩٢٠[ ــي ع ــؤمنين عل ــر الم ــال×  أمي ــه ق ــر أنّ ــي بك ــ:  ألب  كلكنّ

  .)٣( نصيباmًرى لقرابتنا من رسول اهللا ا نوكنّ, استبددتَ علينا باألمر
ا نرى لنـا فـي هـذا األمـر     ولكنّ: ألبي بكرأنّه قال  ×  علي عن ]٩٢١[

  .)٤(فوجدنا في أنفسنا,  فاستبد علينانصيباً
 حـين ازدحمـوا عليـه    اً علي رأيتُ:  قال عن عبيد اهللا بن أبي رافعٍ      ]٩٢٢[

م حني مـنه  ِرفـأَ , م وكرهـوني  هتُي قـد كـره    اللهم إنّـ  : فقال, هوا رجلَ دمى أَ حتّ
  .)٥(يم منّحهِروأَ

                                                           

رواه الطبرانـي  :  قال الهيثمـي   ٩/٩٥دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )١(
 .ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثّقوا, وفيه دكين

: قـال الحـاكم   :  قـال األلبـاني    ٦/٣٣٩اض  مكتبة المعارف الري  , سلسلة األحاديث الصحيحة   )٢(
 .حديث صحيح ووافقه الذهبي

 ].٤٢٤٠ [١٠٤٠دار ابن كثير ص, صحيح البخاري )٣(
  ].٤٢٤٠ [١٠٤٠دار ابن كثير ص, صحيح البخاري )٤(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/١٨١مصنف ابن أبي شيبة  )٥(
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]٩٢٣[     طعـم أنّـ   عن جبير بـن م      بـن عفّـ    ه جـاء هـو وعثمـان  مـان  كلّان ي
يـا  : فقلـت , لـب  وبنـي المطّ مس بـين بنـي هاشـمٍ   م الخُس فيما قmُ اهللا  رسولَ

  هم نـا وقـرابتُ   وقرابتُ, لـب ولـم تعطنـا شـيئاً        إلخواننا بني المطّ   متَرسول اهللا قس
قـال  . "لب واحـد   وبنو المطّ  ما بنو هاشمٍ  إنّ": m فقال النبـي  , نك واحدةٌ م

 ممس كما قـس    من ذلك الخُ    وال لبني نوفلٍ   م لبني عبد شمسٍ   قسولم ي : جبير
 نحـو قـسم    مـس م الخُ قـس  ي وكـان أبـو بكـرٍ     : قـال , لـب  وبني المطّ  لبني هاشمٍ 
 m  ما كان النبـيm      عطي قربى رسول اهللا   ه لم يكن ي    غير أنّ  ,mرسول اهللا   

  .)١(طيهميع
بن هـذه مـن   لتُخضَّ:  يقول اً علي سمعتُ:  قال عن عبد اهللا بن سبعٍ     ]٩٢٤[

. ه عترتَـ بيـر رنـا بـه نُ   فأخِب,يا أميـر المـؤمنين  : فما ينتظر بي األشقى؟ قالوا , هذا
ولكـن  , ال: قـال , فاسـتخِلف علينـا   : قالوا,  قاتلي إذن تاهللا تقتلون بي غير    : قال

m اهللا م إليه رسولُكم إلى ما ترككُركُأت
 )٢(.  

 أَقتُلُ لـك : ام فقال  إلى الزبير بن العو    جاء رجلٌ : عن الحسن قال   ]٩٢٥[
٣(ه ومعه الجنود؟ال وكيف تقتلُ: ؟ قالاًعلي(.  

]٩٢٦[     المغيـرة بـن شـعبة كـان فـي المـسجد             عن ِرياح بن الحرث أن 

                                                           

أخرجـه البخـاري   :  قـال ٣٥٥فائس األردن ص  دار الن , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
 .٤٢٢٩في المغازي باب غزوة خيبر برقم 

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٦٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٠١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(



 ٥١٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 دعى سـعيد  يـ فجاءه رجلٌ, اره الكوفة عن يمينه وعن يس      وعنده أهلُ  ,األكبر
 من أهـل    فجاء رجلٌ , جلسه عند رجليه على السرير     وأَ اه المغيرةُ فحي, بن زيد 
:  هـذا يـا مغيـرة؟ قـال      ن يـسب  م: فقال, ب وس ب فس  فاستقبل المغيرةَ  ,الكوفة

يسب قال,  بن أبي طالب    علي : بن شُعب يا مغير ,أال , ثالثـاً , يا مغير بن شعب
 فأنـا أشـهد   !!غيـر؟  يسبون عندك ال تنكـر وال تُ m رسول اهللا    أصحاب معأس

ي فـإنّ , m قلبـي مـن رسـول اهللا     ووعاهذناي بما سمعت أmُعلى رسول اهللا  
 فـي   علـي " . . . : ه قـال  إنّـ ,  يسألني عنـه إذا لقيتُـه      لم أكن أروي عنه كذباً    

  .)١("ةالجنّ
 بن شعبة فنال    خطبنا المغيرةُ : الألخنس ق عن عبد الرحمن بن ا     ]٩٢٧[

 من علي , اهللا    رسولَ سمعتُ:  فقال  بن زيدٍ  فقام سعيد m  يقـول  :"فـي   النبي 
  .)٢("ة في الجنّوعلي. . . ة الجنّ

 بـن شـعبة فنـال مـن     خطـب المغيـرةُ  :  قـال عن عبد اهللا بن ظالمٍ     ]٩٢٨[
 أشـهد علـى     !!اًي عل سبأال تعجب من هذا ي    :  فقال  بن زيدٍ  فخرج سعيد , علي

اُثبـت ِحـراُء أو     ": m  فقال النبـي    أو أُحدٍ  ا على حراءٍ   أنّا كنّ  mرسول اهللا   
  .)٣( أو شهيديقدما عليك ِصفإنّ, أُحد

                                                           

وانظر مختصر  . إسناده صحيح : شاكر قال أحمد    ٢/٢٨٨دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )١(
 ٤٥الطبعة األولـى ـ الفيحـاء ـ ص    , فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمصطفى باحو

 .سنده صحيح: قال
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٩٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .صحيحإسناده :  قال أحمد شاكر٢/٢٩٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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 من الكوفـة    ا خرج معاويةُ  لم:  قال  المازني عن عبد اهللا بن ظالمٍ     ]٩٢٩[
وأنـا إلـى جنـب    : لقا,  يقعون في علي  فأقام خطباءَ  , بن شعبة  استعمل المغيرةَ 

: فقام فأخذ بيدي فتبعتُـه فقـال  , فغضب: قال, سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل     
مــن أهــل  بلعــن رجــٍلأال تــرى إلــى هــذا الرجــل الظــالم لنفــسه الــذي يــأمر 

  .)١(!ةالجنّ
 ـ وكان مـن أصـحاب الحديبيـة ـ       األسلميعن عمرو بن شاٍس ]٩٣٠[

 فـي   ى وجـدتُ  ي سفري ذلك حتّ   فجفاني ف ,  إلى اليمن   مع علي   خرجتُ :قال
 ى بلغ ذلـك رسـولَ      حتّ ,ه في المسجد   شكايتَ  أظهرتُ ا قدمتُ فلم, نفسي عليه 

,  من أصـحابه    في ناسٍ  m اهللا    ورسولُ  ذات غدوةٍ   المسجد فدخلتُ, mاهللا  
بدني عينيه ـ يقول ا رآني أَفلم :حددإلي يـا  ":  قـال ى إذا جلـستُ  ـ حتّـ   النظر

: قـال , أعـوذ بـاهللا أن أوذيـك يـا رسـول اهللا            : قلـت " نيعمرو واهللا لقد آذيتَ   
  .)٢(" فقد آذانياًمن آذى علي, بلى"

ا فلمـ ,  منه جفـوة   فرأيتُ,  اليمن  مع علي  غزوتُ: بريدة قال عن   ]٩٣١[
 m رسـول اهللا      وجه  فرأيتُ ,هصتُ فتنقّ اً علي  ذكرتُ m على رسول اهللا     قدمتُ

بلـى يـا   : قلت" بالمؤمنين من أنفسهم؟  أولى   لستُيا بريدة أَ  ": فقال, ريتغي
  .)٣(" مواله مواله فعلين كنتُم": قال, رسول اهللا

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٩٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٢/٣٩٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٧٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(



 ٥١٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

: قـال , ة في سريm   اهللا   بعثنا رسولُ : عن ابن بريدة عن أبيه قال      ]٩٣٢[
كيف رأيتُ ": ا قدمنا قال  لم قال "كم؟م صاحب  :ه أو شـكاه غيـري     ا شكوتُ فإم ,

,  قد احمر وجهـه    m فإذا النبي : قال,  مكباباً  رجالً  رأسي وكنتُ  فرفعتُ: قال
  .)١("هلي و فعليه ولين كنتُم": وهو يقول: قال

 علـى  ,ن إلـى الـيمن   بعثـيm  اهللا بعـث رسـولُ  : عن بريدة قـال   ]٩٣٣[ 
 بن أبي طالبٍ   أحدهما علي    م إذا التقيـتُ  ": فقال,  بن الوليد   وعلى اآلخر خالد

فلقينـا  , "نـده  منكما على ج    واحدٍ  فكلُّ ماوإن افترقتُ , فعلي على الناس  
فقاتلنـا  ,  فظفـر المـسلمون علـى المـشركين        , فاقتتلنـا  , من أهل اليمن   بني زيدٍ 
فكتـب معـي    ,  مـن الـسبي لنفـسه      فاصطفى علي امرأةً  , ةي وسبينا الذر  المقاتلةَ

بن الوليد إلى رسول اهللا   خالد mخبره بذلك ي ,ا أتيتُفلم النبـي  m ُدفعـت  
يا رسـول   : فقلت, m في وجه رسول اهللا       الغضب  فرأيتُ ,أَ عليه  فقُرِ ,ابالكت

  العائذ اهللا هذا مكان , رسـلتُ  مـا أُ ني أن أطيعـه ففعلـتُ   وأمرتَني مع رجلٍ عثتَ ب 
كم وهو ولي, ي وأنا منهه منّفإنّ,  تقع في علي   ال": mفقال رسـول اهللا     , به

  .)٢("ديكم بعي وأنا منه وهو وليه منّوإنّ, بعدي
تنـاولون مـن     ي  وهـم   على مجلـسٍ   ه مر عن ابن بريدة عن أبيه أنّ      ]٩٣٤[

إنّ: فوقف عليهم فقال  , علي شيٌءه قد كان في نفسي على علي  , وكان خالـد 
, صـبنا سـبياً    وأَ , عليها علـي   ٍة في سريm   اهللا   فبعثني رسولُ , بن الوليد كذلك  

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٨١ دار الحديث القاهرة, مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٩٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
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: قـال , دونك:  بن الوليد فقال خالد ,مس لنفسه  من الخُ   جاريةً فأخذ علي : قال
فلم   ا قدمنا على النبي m ُأُ جعلت ثـه بمـا كـان     حد , قلـت  ثـم  :ـ  إنأخـذ   اً علي 

 فرفعـت رأسـي فـإذا وجـه    : قال,  مكباباً  رجالً وكنتُ: مس قال  من الخُ  جاريةً
  .)١("ه ولي فعليه ولين كنتُم": فقال, ر قد تغيmرسول اهللا 

 اً عليـ  m اهللا   بعـث رسـولُ   : هللا بن بريدة عن أبيـه قـال       عن عبد ا   ]٩٣٥[
إلى خالد بن الوليد ليقس م الخمس ـ وقال روحليقبض الخمـس ـ قـال   : ةً مر :

  ورأس قال, ه يقطر فأصبح علي : أال ترى إلى ما يصنع هـذا       :  لبريدةَ فقال خالد
ـ قال ـ لما صنع وكنتُ:  عليأتـبغض  ةُيـا بريـد  ": فقـال : قـال , اً أبغض علي 

فال تبغضه": قال, )٢(نعم:  قلتُ"؟اًعلي" ـ قال روح فأَ": ة مرحبهله فـي   فإن 
  .)٣("الخمس أكثر من ذلك

 ا مـرض رسـولُ  لمـ : بن عبد اهللا عـن عائـشة قالـت        عن عبيد اهللا     ]٩٣٦[
فخـرج  ,  لـه نِذ فأَ, في بيتيضَمره أن ي فاستأذن نساءَ ,  في بيت ميمونة   mاهللا

ان فـي  خطّـ  تَ جـاله  ورِ , آخـر  ٍلجـ اس وعلى ر   على العب   معتمداً m   اهللا رسولُ
 هـو علـي   , أتدري من ذلـك الرجـل     : اسفقال ابن عب  : وقال عبيد اهللا  , األرض

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٥٠٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
ــول )٢( ــن      : أق ــر م ــد اهللا بكثي ــون عن ــر أه ــرب الخم ــصالة وش ــرك ال ــر  واهللا إن ت ــض أمي  بغ

فمـا بـال هـؤالء      . وال يبغض اَهللا إال كـافر     , ذلك أن بغضه بغضٌ هللا عز وجل      , ×المؤمنين
  .!!!القوم يبغضونه ويقاتلونه ويسبونه على المنابر

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٥٠٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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  .)١( عائشة التطيب لها نفساً ولكن, طالببن أبي
  هـذا الحـديثَ  ثتُفحـد : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة قـال    ]٩٣٧[

 بـن   علـي : قال. ال: ن الرجل؟ قلتُ  هل تدري م  : فقال, اسبن عب عنها عبد اهللا    
  .)٢( وهي تستطيعها كانت ال تقدر على أن تذكره بخيٍرولكنّ, أبي طالب

 اٍر وفـي عمـ     فوقـع فـي علـي      جاء رجلٌ :  قال عن عطاء بن يسارٍ    ]٩٣٨[
, يئاً لك فيـه شـ      قائلةً  فلستُ ا علي أم: رضي اهللا تعالى عنهما عند عائشة فقالت      

وأم ا عماهللا    رسولَ ي سمعتُ  فإنّ ار m يقول  :" خَال يير  ا اختار  ن إلّ  بين أمري
٣("هماأرشد(.  

]٩٣٩[         عائشة أخبرتـه قالـت     عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن  :لُأو 
ض فـي   مـر ه أن ي  فاسـتأذن أزواجـ   ,  في بيت ميمونة   m اهللا   ما اشتكى رسولُ  

 لـه علـى    ويـد , اس لـه علـى الفـضل بـن عبـ        فخرج ويد : التق,  له نِذفأَ, بيتها
جٍلر قـال عبيـد اهللا    ,  برجليـه فـي األرض      وهو يخـطّ    آخر : ثتُفحـد    بـه ابـن  

أتدرون من الرجل اآلخر الذي لم تُ      :  فقال اٍسعب؟ عائشةُ سم  هو علي  ,ولكن 
  .)٤(عائشة ال تطيب له نفساً

                                                           

 .إسناده صحيح: ال حمزة أحمد الزين ق١٧/٢٢٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .٢/٣٧٥دار ابن كثير دمشق بيروت , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )٢(
: قلـتُ . إسناده صحيح :  قال حمزة أحمد الزين    ١٧/٤٣٧دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )٣(

ير بين أمرين إال  وهو الذي ال يخَ   Eفلماذا خرجِت يا عائشةُ يوم الجمل تقاتلين عمارا         
 .اختار أرشدهما

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٨٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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]٩٤٠[     خلتُد:  قال عن أبي عبد اهللا الجدلي  سلمة فقالت لـي     على أم  :
ها ـ   نحوأو كلمةً, معاذ اهللا ـ أو سبحان اهللا :  فيكم؟ قلتm اهللا  رسولُبسيأَ

  .)١("نيب فقد ساً علين سبم":  يقولm اهللا  رسولَسمعتُ: قالت
 بـن أبـي      علـي  مـرضَ :  قـال  ة الديلي  أمي  بنِ  يزيد عن أبي سنانٍ   ]٩٤١[
: فقلنـا لـه   , ه بـرأ ونقـه     إنّـ  ثم, وخفنا عليه , )٢(ى أَدنَف حتّ,  شديداً  مرضاً طالٍب

ي لكنّـ : قال. ا خفنا عليك  قد كنّ , الحمد هللا الذي عافاك   ,  لك يا أبا حسن    هنيئاً
ى ي ال أمـوت حتّـ      أنّـ  m المـصدوق    رني الـصادق  أخب, لم أخف على نفسي   

 ب على هذه ـ وأشار إلى مقدهـذه م رأسه األيسر ـ فَتُخـ  أُضر منهـا بـدمٍ  ضَب   
كما عقر ناقةَ اهللا أشقى , ةيقتلك أشقى هذه األم": ـ وأخذ بلحيته ـ وقـال  

  .)٣(" من ثمودبني فالٍن
]٩٤٢[       عنـد معاويـةَ      :  قـال  عن ربيعة بن الحـارث الجرشـي ذُكـر علـي 

 اص بن أبـي وقّـ     وعنده سعد ,    فقـال لـه سـعد : ـذكَرعنـدك؟  أَي ٤( علـي(لـه   إن 
 أربع ن   ألَ ,مناقب    واحدةٌ مـنهن تكون في    إلـي ذكـر  .  مـن كـذا وكـذا     أحـب

حالنَ مر ُأل": هقولُ: معبمنزلة هـارون مـن موسـى    ":  وقولـه  " الرايةَ عطين" ,
  .)٥( الرابعةَونسي سفيان. " موالهن كنتُم": وقوله

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٣١٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .ثَقُلَ: أي )٢(
 .٢/٤٠٤بيروت , خضردار , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي )٣(
 . عندك×أَيسب علي : أي )٤(
 قــال ٣/١٥١بيــروت , دار خــضر, األحاديــث المختــارة لــضياء الــدين الحنبلــي المقدســي  )٥(

�  
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  بـن مالـكٍ     سـعد  أتيـتُ : عن أبي بكر بن خالد بـن عرفطـة قـال           ]٩٤٣[
؟ ه قـد سـببتَ    لعلّك: قال. قد فعلنا : قلتُ: ؟ قال اًون علي بستَكم  إنّ: فقال, بالمدينة

ه  على مفرق رأسي مـا سـببتُ       فلو وضع المنشار  , هفال تسب : قال. معاذ اهللا : فقلتُ
ـ ":  مـا سـمعتُ  m اهللا  رسـولَ   بعدما سـمعتُ   أبداً ن كنـتُ م  مـواله فعلـي  

  .)١("مواله
 المغيـرة بـن شـعبة      نـد  ع  قاعداً كنتُ: قالعن رياح بن الحارث      ]٩٤٤[

رحـب  ف,  بن عمرو فجاء سعيد بن زيد, الكوفة وعنده أهلُمسجد الكوفةفي  
 مـن أهـل   فجـاء رجـلٌ  ,  عنـد رجلـه علـى الـسرير      ه وأقعـد  )٢(وحيـا   المغيرةُ به

 قال له الكوفة ي :بن علقمة  قيس  ,  وس فاستقبله فسبفقال سعيد . ب :   يـا مغيـر ,
م ن يسـ : له هذا الرجلُ؟ قال     بيسـاً  بأال أرى يـا مغيـرةُ  : قـال لـه سـعيد    .  علي 

رسول اهللا    أصحاب m سي بنكر وال تُ   عندك فال تُ   ونرسـولَ   أنـا سـمعتُ    !رغي  
". . : ه ـ  فيـسألني عنـه إذا لقيتُـ   , م يقلي لعنّي أن أقول ما ل يقول ـ وإنّ mاهللا 

  .)٣(. ."ة علي في الجنّ.
  

                                                                                                                              

�  

 .إسناده حسن: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قـال عبـد     ٣/٢٧٤بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(

 .إسناده حسن:  عبد اهللا بن دهيشالملك بن
 .وحياه: والصواب )٢(
 قـال عبـد     ٣/٢٨٤بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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المدينة  ن ماٍسسافرتُ مع ابن عب   : ل قال عن األرقم بن شُرحبي    ]٩٤٥[ 
ا مـرض مرضَـه      لمـ  m  النبـي  إن: ؟ فقـال  m وصى النبـي  أَ: إلى الشام فسألتُه  

أال نـدعو  :  فقالت"اًدعوا لي علياُ": فقال, الذي مات فيه كان في بيت عائشة  
اُ":  يا رسول اهللا؟ قـال  أبا بكرٍ لكدعوه" , قالـت حفـصةُ  ثـم  :  ؟ أال نـدعو عمـر

ا لمـ . "ادعوه":  عمك؟ قالاسأال ندعو العب:  الفضل  قالت أم   ثم "دعوهاُ": الق
 حضروه رفع رأس ه فلم يرقومـوا عـن   : فقـال عمـر  , م ولـم يـتكلّ  فسكتَ, اً علي

النبي m,ٌفلو كانت له إلينا حاجة ى فعل ذلك ثالثَحتّ, ها ذكر١(ات مر(.  
مـا  :  فقـال   بعرفـاتٍ  اٍسبن عب  مع ا  كنتُ:  قال عن سعيد بن جبيرٍ    ]٩٤٦[

  لي ال أسمع الناس  ي فقلتُ ون؟لب  :خافون من معاوية  ي , ـ  فخرج ابنمـن   اٍس عب 
 غـضِ ن ب  ِمـ  ةَنّهم قـد تركـوا الـس      فـإنّ , يـك يـك لب   اللهـم لب   يـك لب: فُسطاطه فقال 

٢(علي(.  
مراء المدينـة   بعض أُإن: قيل لسهل بن سعد   :  قال أبي حازمٍ عن   ]٩٤٧[

د أن يبعث إليك تَـ    رييسـ بتقـول : أقـول مـاذا؟ قـال   : قـال ,  عنـد المنبـر  اً علي:  

                                                           

 قـال عبـد     ٩/٤٩٦بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )١(
 sوهـذا دليـل علـى أن النبـي     : قلـتُ . إسناده حسن بشاهده: لك بن عبد اهللا بن دهيش  الم

لكـن  , غير أن أهل الهوى أرادوا منعه مـن ذلـك         ,  في ذلك اليوم   ×أراد أن يوصي لعلي     
 .يأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون

 قـال عبـد     ١٠/٣٧٨وت  بير, دار خضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٢(
 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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m اهللا  رسولُاه بذلك إلّاواهللا ما سم: قال, أبا تراب
 )١(.  

  اهللاُ وفّىه كـان مـن خبرنـا حـين تَـ          إنّ: اب قال عن عمر بن الخطّ    ]٩٤٨[
نبيه m أن  اً علي ا فت عنّـ   وتخلَّ ,ا في بيت فاطمة   فوا عنّ  ومن معهما تخلّ    والزبير

٢( بأسرهااألنصار(.  
: ة قالد بن الحنفي عن محم  ,عن سالم بن أبي الجعد األشجعي      ]٩٤٩[ 

 فأتـاه أصـحاب   , هفقـام فـدخل منزلَـ     , E  مع أبي حين قُتـل عثمـان       كنتُ
وال نجد  ,  للناس من إمامٍ   دوال ب ,  هذا الرجل قد قُتل    إن:  فقالوا mرسول اهللا   

أَ  أحـداً  اليوم  حـق      سـابقةً   ال أَ ,  بهـذا األمـر منـك قـدم ,  ن رسـول    ِمـ  وال أقـرب
ال : فقـالوا ,  من أن أكون أميـراً   خير ي أكون وزيراً  فإنّ, ال تفعلوا :  فقال .mاهللا

 بيعتـي ال تكـون   فـإن , ففـي المـسجد  : قال. بايعكى نُواهللا ما نحن بفاعلين حتّ   
  . المسلمين)٣(ا عن رضاوال تكون إلّ, خفياً

 أن يأتي   فلقد كرهتُ : اس اهللا بن عب   فقال عبد : ن أبي الجعد  قال سالم ب  
شغَب عليـه  مخافةَ المسجدـ , ا المـسجد بـى هـو إلّـ   وأَ,  أن يدخـلَ ,ا دخـلَ فلم  

  .)٤( بايعه الناسثم, واألنصار فبايعوه المهاجرون
                                                           

:  قال٢/٧٩دار ابن كثير دمشق ـ بيروت  , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 .رجاله رجال الصحيح غير المحاربي وهو صدوق

: ال قـ ٣/١٨دار ابن كثير دمشق بيـروت   , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي       )٢(
 ].٦٨٣٠[حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه 

  . اسم علم)رضا(ألن , رضى: والصواب )٣(
 ٣/٣٧٠دار ابـن كثيـر دمـشق بيـروت          , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طـاهر البرزنجـي         )٤(

�  
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ــشيرٍ   ]٩٥٠[ ــن أبــي ب ــال العابــديع ــة حــين قُتــل   كنــتُ:  ق  بالمدين
عثمانE , فيهم طلحةُ ,  واألنصار واجتمع المهاجرون  ـ  فـأَ ,  والزبيـراًتوا علي 
 ,أنـا معكـم  , ال حاجـة لـي فـي أمـركم        : فقال, بايعكم نُ لُ ه يا أبا حسنٍ  : فقالوا

فقـالوا , فاختـاروا واهللا  ,  بـه  م فقد رضـيتُ   ن اخترتُ فم :     قـال  .كمـا نختـار غيـر  :
: فقالوا له   في آخر ذلك   وهتَ أَ ثم,  مراراً Eفاختلفوا إليه بعد ما قُتل عثمان       

م إلي كم قد اختلفتُإنّ: فقال لهم, وقد طال األمر  , ا بإمرة  إلّ ه ال يصلح الناس   إنّ
  .ا فال حاجة لي فيهوإلّ, كم قبلتُ أمر إن قبلتموه لكم قوالًي قائلٌوإنّ, موأتيتُ

فـاجتمع  , فجاء فصعد المنبـر   . بلناه إن شاء اهللا    قَ ما قلتَ من شيءٍ   :  قالوا
ا أن أكـون علـيكم     م إلّـ  فأبيتُ,  ألمركم  كارهاً ي قد كنتُ  إنّ: قالف,  إليه الناس ,
ه ليس لـي أن  أال وإنّ,  مفاتيح مالكم معيا أنإلّ, كمه ليس لي أمر دونَأال وإنّ 

 ثـم , اللهـم اشـهد علـيهم   : قـال . نعـم : م؟ قـالوا  رضيتُ, كم دونَ آخذ منه درهماً  
  .)١(بايعهم على ذلك

 من شٍّ في حاً بايع علي الزبيررأيتُ: عن الحسن ـ البصري ـ قال   ]٩٥١[
  .)٢(أحشاش المدينة

                                                                                                                              

�  

 .متنه صحيح: قال
 ٣/٣٧١دار ابـن كثيـر دمـشق بيـروت          , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طـاهر البرزنجـي         )١(

 .متنه صحيح: قال
إســناده :  قــال محمــد بــن طــاهر البرزنجــي٣/١٦دار الفكــر , أنــساب األشــراف للــبالذري )٢(

دار ابـن كثيـر دمـشق بيـروت     , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي   و. صحيح
٣/٣٧٢. 
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بايعـاني؟  ألـم تُ  :  والزبيرِ  لطلحةَ قال علي :  قال عن زيد بن وهبٍ    ]٩٥٢[
  .)١( عثمانليس عندي دم: فقال علي.  عثمان دمنطلب: فقاال

 بـن سـيرين    د محمـ  ي سـمعتُ  ا أنا فأشـهد أنّـ     أم:  قال عن عوفٍ  ]٩٥٣[
, حق أَ أنتَ: فقال طلحة ,  ألبايعك كط يد ابس:  جاء فقال لطلحة   اًعلي إن: يقول
  .)٢(ه فبايعه يد عليطَسبفَ: قال, كط يدفابس,  المؤمنين أميروأنتَ

,  ونحـن نريـد الحـج   قـدمنا المدينـةَ  :  قال عن األحنف بن قيسٍ    ]٩٥٤[
د فِزعـوا وقـد اجتمعـوا فـي       قـ : إذ أتانـا آٍت فقـال     , حالَنـا  رِ نا نـضع  ِلناِزمِبا لَ فإنّ

وإذا ,  فـي وسـط المـسجد       مجتمعـون علـى نفـرٍ      فانطلقنا فإذا الناس  , المسجد
علي وطلحةُ  والزبير  اوإنّـ , اصبي وقّ  بن أ   وسعد       بـن    لكـذلك إذ جـاء عثمـان 

: فقـال , ه قد قنّع بها رأس     له صفراءُ   قد جاء وعليه ملَيئةٌ    هذا عثمان :  فقيل اٍنعفّ
نـا طلحـة؟    هاهأَ: قـال , نعـم : هاهنا الزبير؟ قـالوا   أَ: قال, نعم:  قالوا ؟هاهنا علي أَ

 m رسـول اهللا     أتعلمـون أن  , ا هـو  نشدكم باهللا الذي ال إله إلّـ      أَ: نعم قال : قالو
 وعـشرين  ه بعشرين أو بخمـسةٍ  له؟ فابتعتُ غفر اُهللا بني فالنٍ  من يبتَع ِمربد  : قال

                                                           

 قـال ابـن حجـر العـسقالني فـي      ٧/٥٤٥دار الكتـب العلميـة بيـروت    , مصنف ابن أبي شيبة   )١(
وهـذا يعنـي أنهمـا أقـرا        : وقال محمد بن طـاهر البرزنجـي      . إسناده صحيح : )١٣/٧٥(الفتح  

ولكني رأيت طلحة والزبير والقوم بايعوا عليا طـائعين         : وقال األشتر , ببيعتهما له ولم ينكراه   
وهـذه الروايـة الـصحيحة تكـذّب     , ١٣/٥٨وصحح الحافظُ إسناده في الفتح   , غير مكرهين 

 . انتهى. ر أن األشتر سلّ سيفه وأجبر الزبير وطلحة على البيعةالروايات الضعيفة التي تذك
. ٣/٣٧٣دار ابـن كثيـر دمـشق بيـروت          , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجـي        )٢(

 .Eوكما ترى فهي ال تذكر خالفاً بين الناس في بيعة علي : قال
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اجعله فـي مـسجدنا   : قال, هل اهللا قد ابتعتُيا رسو:  فقلت m فأتيتُ  النبي  , ألفاً
 فلقيـتُ : قـال األحنـف   .  مـن هـذا النـوع       أشـياءَ  وذكـر , نعم: قالوا. جره لك وأَ

 ي ال أرى هـذا الرجـلَ      ن تأمراني به وترضيانه لي؟ فـإنّ      م:  فقلت بير والز طلحةَ
  . نعم: راني به وترضيانه لي؟ قاالأتأم: قلتُ. علي: قاال. ا مقتوالًإلّ

 Eفبينا نحـن بهـا إذ أتانـا قتـلُ عثمـان       , ةَ مكّ ى قدمتُ  حتّ انطلقتُف
: بـايع؟ قالـت  ن تـأمريني أن أُ  م: ها فقلتُ فلقيتُ, I المؤمنين    أم وبها عائشةُ 

نعم: ه لي؟ قالتتأمرينني به وترضينَ: قلتُ. علي.  
 وال  , إلى أهلي بالبـصرة     رجعتُ ثم, هعتُ بالمدينة فباي   على علي  فمررتُ

 هـذه عائـشةُ   : تـاني آٍت فقـال    فبينـا أنـا كـذلك إذ أ       ,  قد اسـتقام   ا إلّ رى األمر أ
وا لأرسـ : مـا جـاء بهـم؟ قـالوا       : فقلـتُ . زلوا جانب الخُريبة   قد ن   والزبير وطلحةُ

إليك يدعونك   على دم عثمان      يستنصرون بك E ,  ٍأمر أتـاني   فأتاني أفظع 
 m رسـول اهللا     مـؤمنين وحـواري    ال  خذالني هؤالء ومعهم أم    إن: فقلتُ, قطُّ

لشديد ,قتالي رجالًوإن ابن رسول اهللا  عم mَديدشَ قد أمروني ببيعته ل.  
جئنا لنستنصر على دم عثمان : هم قالواا أتيتُفلمE ,ًقُتل مظلوما.  

فقلـِت  , ن تـأمريني بـه    مـ : لتُ لـكِ  قُ باهللا أَ  ِكنشد المؤمنين أَ  يا أم : فقلتُ
  . نعم: ني به وترضينه لي؟ قلِتأتامرين: علي؟ فقلتُ
  .)١(نعم: قالت

,  فيقـتلهم  E  علـي  ع شـيعةَ   يتتبـ  كـان زيـاد   : عن الحسن قال   ]٩٥٥[

                                                           

 .٣/٣٨٠شق بيروت دار ابن كثير دم, صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
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فبلــغ ذلــك الحــسنبــن علــي  E ,فقــال :اللهــم تفــردالقتــل  بموتــه فــإن 
  .)١(كفّارة

]٩٥٦[  قال بن جديرٍ  عن عمران  :  بـن   العـاص والمغيـرةُ  قال عمـرو بـن 
ه قـد علمنـا     وإنّـ ,  ورأياً  له كالماً  وإن,  عيي  الحسن بن علي    إن :شعبة لمعاويةَ 

فـأَ , ال تفعلـوا  : فقـال ,  فال يجـد كالمـاً     م كالماً فيتكلّ, هكالمفـصعد  , وا عليـه  ب
 عمرو المنبر ـ   فذكراً علي فيـه  ووقـع  , فحمـد اهللاَ , بـن شـعبة   صـعد المغيـرةُ  ثـم  
: فقـال , داصـع :  للحسن بن علـي     قيل ثمE ,  في علي  عقَ و ثم, وأثنى عليه 

 وإن قلـتُ  , قونيصد أن تُـ   اً حقّـ  ى تعطـوني إن قلـتُ      حتّـ  مال أصعد وال أتكلّـ    
باهللا يـا   :  وأثنى عليه فقال    فحمد اهللاَ  فصعد المنبر , عطوهفأَ, بونيكذّ أن تُ  باطالً

ــتَ ــرةعمــرو وأن ــا مغي ــالm رســول اهللا علمــان أنتَ,  ي ــنلُ":  ق ــسائقع   ال
 يا معاوية ويـا      اهللاَ نشدكأَ: قال. اللهم نعم بلى  : ما فالن؟ قاال  ه أحد "والراكب

اللهـم  : ؟ قـاال   قال لعنةً   قافيةٍ  بكلّ مرواً ع نع لَ m رسول اهللا    مان أن  أتعلَ مغيرةُ
 مـان أن   يـا معاويـة بـن أبـي سـفيان أتعلَ            يا عمرو وأنـتَ    ك اهللاَ نشدأَ: قال. بلى

 الـذي   اَهللاي أحمـد فـإنّ : قـال الحـسن  . ىبلـ :  هذا؟ قاال قومنع لَ mرسول اهللا   
  .)٢(ن هذا ِمأَن تبرم فيموقعتُ

                                                           

:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/٦٨مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )١(
 . ورجاله رجال الصحيح٦/٢٦٦قال في المجمع 

:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/٧١مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )٢(
أحد األثبات ما علمت فيـه      : قال الذهبي ,  يحيى الساجي  رواه الطبراني عن شيخه زكريا بن     

وبقيـة  , محتلف فيه في الحديث وثّقه قوم وضـعفه آخـرون        : وقال ابن القطّان  , جرحا أصال 
�  
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 بـن  أي عمـر  [ ا قُـبض فلمـ :  قـال ×  أمير المـؤمنين علـي   عن ]٩٥٧[
 أن ال يعـدل     وأنا أظن , ضلي في نفسي قرابتي وسابقتي وفَ      تذكّرتُ ]ابالخطّ
 فـي   تـذكّرتُ هطُا اجتمـع الـر  فلمـ , هم أنـا أحـد   فبرئ منها إلى رهـطٍ    . . .بي  

 الرحمن   عبد فأخذَ, عدلوا بي  أن ال ي    أظن اضلي وأن نفسي قرابتي وسابقتي وفَ   
,  فـضرب بيـده     أخذ بيد ابن عفّانٍ    ثم, مرنانا أن نسمع ونطيع لمن ولّاه أَ      مواثيقَ

 وهـذا الـذي    . . . لغيـري    ذَوإذا ميثاقي قد أُِخـ     . .فنظرتُ في أمري    , هأي بايع 
ــاقي   ــه ميث ــذ ل ــد أخ ــيب ق ــد أُص ــايع,  ق ــلُفب ــلُ ني أه ــرمين وأه ــذين  الح  ه

  .)١(المصرين
: قالوا, جلٌ رجالً  فذكر ر  ا عند سعدٍ  كنّ:  قال  الجرشي عن ربيعةَ  ]٩٥٨[

م    د؟ قال ن هذا يا أبا محم :قال سعد . علي :   ـ لقد سـببتَ رقـال لـه رسـولُ      الًج  
قال , عم النَ ِرمن ح  م  إلي  أحب  منهن  لئن تكون لي واحدةٌ     أشياءَ  أربعةَ mاهللا

اها يوم  فأعطاه إي " ه ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً  الرايةَ عطينُأل": mرسول اهللا   
ـ ": وقـال , "ي بمنزلة هارون من موسى     منّ أنتَ": وقال له , خيبر ن كنـتُ  م 
وليهفعلي ولي ٢("ه(.  

                                                                                                                              

�  

 .رجاله رجال الصحيح
مكتبة القرآن القـاهرة  , مناقب األسد الغالب علي بن أبي طالب لشمس الدين ابن الجزري         )١(

 .اد جيدهذا إسن:  قال المصنِّف٣٧ص
  مؤسـسة غــراس , ِمنهـاج القاصـدين فـي فـضل الخلفـاء الراشـدين البـن قدامـة المقدسـي          )٢(

 .صحيح: قال الدكتور فالح السعيدي. ٥٩٢ـ الكويت ـ ص
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ضـون علـى   عركـم ستُ إنّ: E قال علـي   : قال  أبي صادقٍ  عن ]٩٥٩ [
ي ف سبسونيب , منّـ  رضت عليكم البراءةُ  فإن ع     ي علـى    فـإنّ  ,يأوا منّـ  ي فـال تبـر

ه ال دنيـا لـه وال آخـرة بعـد         فإنّـ , ه أمـ  تـه ه ثكلَ كم عنقَـ   أحـد  دفليمـد , اإلسالم
  .)١(} باإليمانطمئن مه وقلبكرهن أُا مإلّ{:  تالثم. اإلسالم
هذا فالن  :  فقال  جاء إلى سهل بن سعدٍ      رجالً  أن عن أبي حازمٍ   ]٩٦٠[

٣( عند المنبر)٢(اًـ ألمير المدينة ـ يدعو علي(.  
                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٢/٣٩٠دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
األمـور الغيبيـة التـي حـدث بهـا أميـر            هذه مـن    : أقول. اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي    

ثم أنظر إلى بني أميـة كيـف كـانوا يـأمرون النـاس بـسب رسـول                 , المؤمنين سالم اهللا عليه   
 .فهل يفعل هذا مسلم؟.  سب هللا ورسوله×وذلك أن سب علي ,  والبراءة منهsاهللا

, المقـام والقـرائن واضـحة فـي       , ×ألن هذا الرجل اللعين كان يسب عليا        , هذا تحريف  )٢(
وقـد  . يـدعو عليـا عنـد المنبـر       : ولـيس , يدعو عليا إلى المنبـر    : فلو كان يدعوه لقال الراوي    

فـانظر كيـف كـان بنـو أميـة يـسبون          . اعترف القسطالني بذلك خالل شرحه لهذا الحديث      
هـذه نتيجـة العـدول عـن خـط          .  على منابره والمسلمون ال يحركون سـاكنا       sرسول اهللا   

 .الثقلين
:  قال القـسطالني   ٨/٢٠١دار الكتب العلمية بيروت     , الساري لشرح صحيح البخاري   إرشاد   )٣(

)أي)يـدعو عليـا عنـد المنبـر      (. هو مروان بن الحكم   : )فالن  :    يـذكره بـشيء غيـر مرضـي .
ثم ثبـت فـي صـحيح       , أي شيء هذا الذي ال يكون مرضيا إال أن يكون سباً؟          : أقول. انتهى

كما ثبت في صـحيح سـنن ابـن ماجـة           , × أمير المؤمنين    مسلم أمر معاوية الناس بسبهم    
 وأمـر   sبالتـالي فقـد نـال مـن رسـول اهللا            . أن معاوية بن هند نال من علي سالم اهللا عليـه          

 نحمـد اهللا  !يفة الخامس من الخلفـاء اإلثنـي عـشر عنـد ابـن تيميـة       لهذا هو الخ  , الناس بسبه 
  .على نعمة العقول واتّباع أهل بيت الرسول
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 إلـى   اً عليـ  m بعـث النبـي   :  عن أبيـه قـال     عن عبد اهللا بن بريدةَ     ]٩٦١[
أال :  لخالـد  فقلـتُ , وقـد اغتـسل   , اًوكنتُ أبغـض عليـ    , س ليقبض الخُم  خالٍد

   ترى إلى هذا؟ فلم   ا قدمنا على النبي m   يـا بريـدةُ   ": فقال,  ذكرتُ ذلك له 
  .)١("ن ذلك ِممس أكثر له في الخُفإن": قال, نعم:  فقلتُ"؟اًتبِغض عليأَ

عـن الرجـل     )٢(سـِئل أبـو عبـد اهللا      :  قـال   المـروذي  عن أبي بكرٍ   ]٩٦٢[
  .)٣(هاعد: فأيش نقول؟ قال, m  مولى النبيأنتَ: يقول للرجل

 m  قـول النبـي     عـن  )٥(ه سـأل أبـا عبـد اهللا        أنّـ  )٤(عن أبي طالبٍ   ]٩٦٣[
لعلي :"ن كنتُ م مواله  مواله  فعلي "  ه؟ قال  ما وجه : دِع ,  في هذا )٦(ال تَكَلَّم

  .)٧( كما جاءالحديثَ
                                                           

هـذا بريـدة    : قلـتُ . ٣/١٢٣دار الكتـب العلميـة بيـروت        ,  البخاري بحاشية الـسندي    صحيح )١(
وذلـك أن  , فيكون بالتالي قد حكم علـى نفـسه بالنفـاق    , ×الصحابي يعترف ببغضه عليا     

مبغض علي سالم اهللا عليه منافق. 
 .أحمد بن حنبل: يعني )٢(
كـم  : أقـول . إسـناده صـحيح  : ة الزهراني قال عطي٢/٣٤٦دار الراية , السنة ألبي بكر الخلّال    )٣(

, وقـد تعمـد عـدم الجـواب    , هو قبيح أن يجيب رجلٌ مثلُ أحمد بن حنبـل بجـواب كهـذا    
فـسحقاً لرجـال الـدين    , لعلمه بأن جوابه سيلزمه بأمور كثيـرة فيمـا يخـصّ حـديث الغـدير              

 . الذين يوظّفون الدين في خدمة السلطة
 .هو أحمد بن حميد المشكاني )٤(
 .أحمد بن حنبل )٥(
 .ال تتكلّم: أي )٦(
كيـف  : أقول. إسناده صحيح:  قال عطية الزهراني٢/٣٤٦دار الراية , السنة ألبي بكر الخلّال   )٧(

�  
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 عـن قـول     )١( أبـا عبـد اهللا     سـألتُ :  قـال   المـروذي  عن أبـي بكـرٍ     ]٩٦٤[
النبيm ي بمنزلة هارون من موسى     منّ أنتَ":  لعلي" ,  ه؟ قـال  أيش تفـسير :

  .)٢(الخبر كما جاء, هذا ال تسأل عن ذااُسكُتْ عن 
 اً عليـ  على أن أسب    على مفرقي   المنشار لو وضع :  قال عن سعدٍ  ]٩٦٥[
  .)٣(ه أبداًما سببتُ

                                                                                                                              

�  

يدعي أحمد بن حنبل أنه من أهل السنّة وهو يمنـع النـاس أن يـسألوا عنهـا؟ ثـم لمـاذا لـم                 
الفون؟ أم أن سلفية اليـوم أعلـم   يجبه بأن معناها المحبة والنصرة كما يدعي الوهابية والمخ   

ويا عجباً ألمثال هؤالء كيف يروون السنة ثم ينهون الناس عن السؤال            . من إمامهم أحمد؟  
. فماذا ننتظر مـن عـوامهم؟     , هذا حال أئمتهم ورواة حديثهم    . عن تفسيرها ومعناها وداللتها   

ن عليـا سـالم اهللا   وأ, ×وقد ذكرت هذا الحديث هنا لما فيه من مظلومية ألمير المؤمنين   
وبعـد شـهادته ظُِلـم مـن طـرف أهـل الحـديث         , عليه ظُلم في حياتـه مـن طـرف الـصحابة          

 .والتاريخ والتفسير
 .أحمد بن حنبل: يعني )١(
عمـر  : أقـول . إسناده صحيح :  قال عطية الزهراني   ٢/٣٤٧دار الراية   , السنة ألبي بكر الخلّال    )٢(

وكـان يـضرب النـاس إذا سـألوه     , لناس عليهـا بن الخطاب منع تدوين السنة وكان يعاقب ا      
, وهذا أحمد بن حنبل يمنع الناس عن السؤال عن السنة النبويـة       , عن تفسير آية من القرآن    

 sوهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل علـى إصـرار هـؤالء علـى محاربـة سـنة رسـول اهللا                       
نــور اهللا يريـدون أن يطفئــوا  .  ومقــامهم×ومنـع النــاس مـن معرفــة فــضائل أهـل البيــت    

وال عجب مما فعلـه ابـن حنبـل مـع     . بأفواههم ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
فإنه لو أجابه عن معنى الحديث ال يلبث السائل أن يصير من شيعة أمير             , هذا السائل وغيره  

 .×وهذا الشيء الوحيد الذي ال يسمح به أعداء أهل البيت , ×المؤمنين 
وقـد ثبـت أن سـعد    : أقـول . ال بأس به:  قال ابن حجر  ١١/١٤٤ الرسالة العالمية    ,فتح الباري  )٣(

�  
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 أبـا التـراب   أن يسب  سعداً ـ E ـ   معاويةُأمر:  سعيد قالعن ]٩٦٦[
كـون لـي   ألن ت, ه فلـن أسـبm   له رسـول اهللا   قالهن ثالثاً ا ما ذكرتُ  أم: فقال

 يقـول لـه     m   اهللا  رسـولَ  سـمعتُ . معمـر الـنَ    إلـي مـن ح      أحـب   منهن واحدةٌ
 تخلّفني مع النساء    يا رسول اهللا  : E  علي فقال له , خلّفه في بعض مغازيه   و

ـ       ": mوالصبيان؟ فقال له رسـول اهللا        ي بمنزلـة   أما ترضـى أن تكـون منّ
: يقول فـي يـوم خيبـر       وسمعته   ".ة بعدي؟ ه ال نبو  ا أنّ إلّ, هارون من موسى  

  يفـتح اهللاُ   ه ورسـولُ   اهللاُ هه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً  الرايةَ عطينُأل"
 تعالوا نـدع  {  هذه اآلية  ا نزلت ولمE , اً فأعطاها علي  "تعالى على يديه  

:  فقـال   وحـسيناً   وحـسناً   وفاطمـةَ  اً عليـ  m دعا رسول اهللا     }كم  نا وأبناءَ أبناَء
  .)١("اللهم هؤالء أهلي"

 إذ  , يمـشي  ]اصبن أبي وقّـ   [ بينما سعد   :  قال عن عامر بن سعدٍ    ]٩٦٧[
مر بر ٍلج  وهو يشتم  والزبير  وطلحةَ اً علي ,   أقوامـاً   إنّ:  فقال له سعد قـد   ك لتشتم 

,  عليـك   وجلّ  عزّ  اهللاَ دعون عن شتمهم أو ألَ    واهللا لتكفن , سبق من اهللا ما سبق    
                                                                                                                              

�  

ــسب رســول اهللا    ــاص هــذا كــان ي ــي وق ــن أب ــي sب ــي زمــن النب ــر  ,  ف ــسبه ألمي ــك ب وذل
 فـال   !فكيـف بمـن سـبه     , sونحن واهللا ال نشك في كفـر مـن آذى النبـي             , ×المؤمنين

 .لموا أي منقلب ينقلبونحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وسيعلم الذين ظ
الطبعـة األولـى المحققـة      , ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى لمحـب الـدين الطبـري               )١(

لقد صـرح المـصنّف هنـا    : أقول. أخرجه مسلم والترمذي  :  قال محب الدين الطبري    ٦١ص
كما صرح بذلك أيضا ابن تيمية فـي منهـاج       . ×بأن معاوية بن هند أمر سعدا بسب علي         

 .ةالسن
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 قد سبق لهم اللهم إن كان هذا يشتم أقواماً: ال سعدق, ه نبيفني كأنّخوي: قال
  .)١(ته الناس لها فتخبطفجاءت نجيبةٌ فأفرج, منك ما سبق فاجعله اليوم نكاالً

 يـوم جمعـٍة     Eخطـب بنـا علـي       : عن زهير بن األرقـم قـال       ]٩٦٨[
ء القوم  ي واهللا أحِسب أن سيظهر هؤال     وإنّ,  قد طلع اليمن   نُبئتُ أن بسراً  : فقال

وخيـانِتكُم  , ا بعـصيانكم إلمـاِمكم وطـاعِتهم      وما يظهرون علـيكم إلّـ     , عليكم
, در وغَـ خـان  فَ قد بعثتُ فالنـاً   , وإفساِدكم في أرضكم وإصالِحهم   , وأمانِتهم

ى لو ائتمنتُ أحـدكم     حتّ, خان وغدر وحمل المالَ إلى معاوية      فَ وبعثتُ فالناً 
     ٍح َألخَـذَ ِعالقتَـهوكـرهتُهم وكرهـوني   ,  سـئمتُهم وسـئموني    قـد , )٢(على قد ,

  .يم منّرحهرحني منهم وأَاللهم فأَ
  .)٣(ى قُتلى الجمعةَ األخرى حتّ صلّفما

]٩٦٩[  أن  لمـا نَكَـلَ أهـلُ العـراق عـن الـذهاب معـه إلـى الـشام                   اً علي 
وتال عليهم آياٍت فـي الجهـاد       , دهمفوبخهم وأنّبهم وتوعدهم وهد   , خَطَبهم
 ومن س قةٍر متفر ,    فـأَ , هموحثَّهم على المسير إلى عدووا مـن ذلـك وخـالفوه    ب

 ذلـك  قيـل إن . قوا عنه هاهنا وهاهنـا  وتفر,وا في بالدهمواستمر, ولم يوافقوه 
                                                           

ــسمهودي    )١( ــشرفين لل ــضل ال ــي ف ــدين ف ــواهر العق ــداد ص , ج ــاني بغ ــة الع ــال ١٤٩مطبع  ق
أخـرج الحـاكم فـي مـستدركه        : أقـول . رواه الطبراني ورجاله رجال الـصحيح     : السمهودي

 .وليس فيها ذكر لطلحةَ وال للزبير, رواية شبيهة بهذه الرواية
 .السير الذي يعلَّق به القَدح: الِعالقةُ )٢(
دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٣(

 .إسناده صحيح:  قال المصنف٥٨٨الكتب العلمية بيروت ص
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   ويـرونهم أفـضلَهم    , هـم كـانوا قرابـاِتهم وإخـوانَهم       ألنّ, بسبب قتله الخـوارج
فدخل علـي عنـد ذلـك       , روهفتثاقلوا عنه وهج  , لعبادتهم وقراَءتهم , وخيرهم

  .)١( اُهللا بها عليمإلى الكوفة في حالٍة
 استخلف  ين إلى صفّ  ا سار علي  لم:  قال فَيٍعن ر عن عبد العزيز ب    ]٩٧٠[

هـا  أي: فقـال ,  فـرأى فـيهم قلّـةً      فخطبهم في يوم جمعةٍ   ,  على الناس  أبا مسعودٍ 
 مـنكم الكـاره لهـذا       ا واهللا نعلـم أن    إنّـ , فمن خرج فهو آمـن    , اُخرجوا, الناس

  .)٢(ن خرج فهو آمنفم, جوافاخر, األمر المتثاقلَ عنه
]٩٧١[       عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أناً علي Eًومعه  أتاهم عائدا 

فذكر شيئاً , ارعم . تاسكُ: فقال. يا أمير المؤمنين  : ارفقال عم ,  فواهللا ألكـونن 
 رسـول  إن, ة ما لقيـتُ هذه األم من ما لقي أحد:  قالثم. مع اهللا على من كان    

  وذكـر ي أبـو بكـرٍ     تـوفّ  ثـم  . .  أبـا بكـر     فبايع الناس  ,ي فذكر شيئاً  وفّ تُ mاهللا  
 إلـى هـؤالء    فجعـل األمـر  ي عمـر  توفّثم . . ـ  E ـ  فاستخلف عمر, كلمةً

م اليوم يميلون بيني وبـين   هثم . . ـ  E ـ   عثمانفبايع الناس, ةالرهط الستّ
                                                           

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )١(
 .ولخبر مقب:  قال المصنف٦٠٢الكتب العلمية بيروت ص

دار , صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لفواز بـن فرحـان بـن راضـي الـشمري                 )٢(
وهـذا دليـل علـى أن أهـل     : أقـول . صـحيح :  قـال المـصنف    ٣٦٣الكتب العلمية بيروت ص   

ال , فإن الشيعي من اتّبع إمامه المعصوم وأطاعه طاعة مطلقة        , الكوفة لم يكونوا كلهم شيعة    
وإذا خرج معه إلى القتال فألن رئيس العشيرة خرج وأمـره     ,  نصرته من خذله وتقاعس عن   

 .بالخروج
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  .)١(.!معاوية؟
,  علينـا سـتَّ سـنين    أميـراً كان مروان: عن عمير بن إسحاق قال  ]٩٧٢[
 فكان يسب جمعة  كلَّ اً علي  ,ِزل ثمع  ,بـن العـاص سـنتين         ثم استُعمل سـعيد  ,

هفكان ال يسب ,أُثم عيدمروان فكان ي سب٢(ه(.  
 بـن   علي  المغيرة بن شعبة سب    ه أن  عن عم  ,عن زياد بن عالقة    ]٩٧٣[

 رسـول   ألـم تعلـم أن    , يـا مغيـرةُ   :  بـن أرقـم فقـال      فقـام إليـه زيـد     , أبي طالب 
  .)٣( وقد مات؟اً عليبس تَ األموات؟ فلم نهى عن سب|اهللا

  بـن   معاويـةُ  أمر:  عن أبيه قال   اٍصعن عامر بن سعد بن أبي وقّ       ]٩٧٤[ 
  ثالثاً ا ما ذكرتُ  أم:  أبا تراب؟ فقال   ما منعك أن تسب   :  فقال أبي سفيان سعداً  

له رسول اهللا     قالهن m  ألن تكون لي واحدةٌ   , ه فلن أسب منهن  مـن     أحب إلي 

                                                           

:  قـال محمـد بـن سـعيد القحطـاني          ١/٥٦٣دار ابن القيم    , السنة لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل       )١(
 .رجاله ثقات

 قـال وصـي اهللا بـن       ٣/١٧٦الريـاض   , دار الخـاني  , العلل ومعرفة الرجال ألحمد بـن حنبـل        )٢(
اهللا المـستعان حـين يـسب       , نعـم : أقـول . انتهى.  إسناده صحيح واهللا المستعان    :محمد عباس 

ثـم انظـر كيـف ولِّـيs ,         سـب لرسـول اهللا       ×فسب علـي    ,  على منابره  sرسول اهللا   
. ؤمنين سالم اهللا عليـه    ممروان بن الحكم ثانيةً حينما امتنع سعيد بن العاص عن سبه ألمير ال            

 .اهللا العلي العظيمفال حول وال قوة إال ب
حــديث :  قــال الحــاكم١/٥٤١دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

, وسلـسلة األحاديـث الـصحيحة     . صحيح على شرط مـسلم ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي            
 .صحيح على شرط مسلم:  قال األلباني٥/٥٢٠مكتبة المعارف الرياض 
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مر النَ حاهللا    رسولَ سمعتُ. مع m  فقـال لـه   ,  يقول له خلّفه في بعـض مغازيـه
اهللا   ني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسـولُ       تف خلَّ !يا رسول اهللا  : علي m :" أما

ـ , ي بمنزلة هـارون مـن موسـى       ون منّ ترضى أن تك   ـ  إلّ ة ه ال نبـو   ا أنّ
  اهللاَ  يحـب   رجـالً   الرايـةَ  عطينُأل": ه يقول في يوم خيبر     وسمعتُ ".بعدي؟
ـ     ": فتطاولنا لها فقـال   :  قال "ه ورسولُ  اهللاُ هه ويحب ورسولَ اًاُدعـوا لـي علي." 

  ـ .ليـه  ع ففـتح اهللاُ  , إليـه  ودفع الرايةَ ,  فبصق في عينه   ,فأتى به أرمدا نزلـت   ولم
  وفاطمـةَ  اً عليـ  m اهللا    دعـا رسـول    }. .كم  نا وأبناءَ  أبناءَ ل تعالوا ندع  فقُ{

  .)١("اللهم هؤالء أهلي":  فقال وحسيناًوحسناً
]٩٧٥[    ما كـان   : قال مروان :  بن  الحسين عن أبيه قال      عن عمر بن علي

 عن صاحبنا من صاحبكم ـ يعني علي فقلتُ: قال عن عثمان ـ  اًفي القوم أدفع :
  .)٢(ا بذلك إلّ األمرال يستقيم:  قال!ونه على المنابركم تسبما بالُ

دخـل علينـا    : ة قـال   عن أبيه عن ابـن الحنفيـ       عن الربيع بن منذرٍ    ]٩٧٦[
ـ   ملجـمٍ  ابنام الحم ,   وأنـا وحـسن  وحـسين   ـ    جلـوسـ , ام فـي الحما دخـل  فلم
دعـا  :  لهمـا  فقلـتُ :  قـال  !نـا مـا أجـرأَك تـدخل علي      : ا منـه وقـاال    هما اشمأزّ كأنّ

                                                           

ومـن  : أقـول . ٤/١٨٧١ × باب فضائل اإلمـام علـي        ,دار الحديث القاهرة  , صحيح مسلم  )١(
 فإليـه مـا قالـه    ×شك من الوهابية في أن معاوية بن هند أمر سعدا بـسب أميـر المـؤمنين          

مـا  : فقـال , وأما حديث سعد لما أمره معاويـة بالـسب فـأبى     : قال ابن تيمية  . شيخه ابن تيمية  
مـسلم فـي صـحيحه      فهـذا حـديث صـحيح رواه        . . .منعك أن تسب علي بن أبـي طالـب؟          

 .)٣/١٥دار الكتب العلمية بيروت , منهاج السنة(
 .إسناده قوي:  قال الذهبي٢/٣٩٧مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء )٢(



 ٥٣٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 أُتي به أسيراً قال     ا كان يوم  فلم.  من هذا  فَلَعمري ما يريد بكما أحشم    , ماعنك
ابن به منّ     : ة الحنفي رفما أنا اليوم بأع  امي يوم دخل علينا الحم ,ه إنّ: فقال علي

 وإن مـتُّ  , عفـوتُ فـإن بقيـتُ قتلـتُ أو        ,  فأَحسنوا نُزُلَه وأكرموا مثـواه     ,أسير
  .)١( المعتدين اهللا ال يحبإن,  وال تعتدوافاقتلوه ِقتلَتي

فكـان  ,  علينا سـنين    أميراً كان مروان : عن عمير بن إسحاق قال     ]٩٧٧[
يسب اً علي E َّعلى المنبر   جمعةٍ  كل  ,ثم  زل مروانع    بـن    واستُعمل سـعيد 

هالعاص سنين فكان ال يسب ,زل سعيدثمع  ,فكاوأُعيد مروان ن يسب٢(ه(.  
, اً عليـ  )٣( يتنـاول  ه سـمع رجـالً     عن أبيـه أنّـ     عن مصعب بن سعدٍ    ]٩٧٨[

ةٌ فقتلتهختيب طته٤(فدعا عليه فتخب(.  
مـا  :  فقـال   بعرفـاتٍ  اٍسكنتُ مع ابن عب   :  قال عن سعيد بن جبيرٍ    ]٩٧٩[

   لي ال أسمع الناس يخافون من معاوية: ون؟ قلت  يلب ,  ـ فخـرج ابـنمـن  اٍس عب 
  .)٥( من بغض عليةَنَّهم قد تركوا السيك فإنّيك لبيك اللهم لبلب: طاطه فقالفُس

                                                           

 قال أكرم ضياء العمـري فـي        ٣/٢٥دار الكتب العلمية بيروت     , الطبقات الكبرى البن سعد    )١(
 .يرهحسن لغ: ٤٨٩مكتبة العبيكان ص, عصر الخالفة الراشدة

:  قـال البوصـيري    ٨/٤٨دار الكتب العلمية بيروت     , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     )٢(
 .رواته ثقات

 .يسب: أي )٣(
دار القاسـم  , اإلبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة للشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد  )٤(

 .يحإسناده صح:  قال حمد بن عبد اهللا الحميدي١٠٦ص
 .صحيح اإلسناد: قال األلباني] ٣٠٠٦ [٤٦٥مكتبة المعارف الرياض ص, سنن النسائي )٥(
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 مـن  وأنـا رجـلٌ  :  سـالم اهللا عليـه قـال     اً عليـ   أن ×عن الحسن    ]٩٨٠[
ن ليس مثلـي     م )١(فوثب فيها , وال طلبة ,  عندي دعوى  ليس ألحدٍ , المسلمين

, ه كـسابقتي  وال سـابقتُ  , ه كعلمـي  وال علمـ  , ه كقرابتي ال قرابتُ , )يعني معاوية (
  .)٢(وكنتُ أحق بها منه

  
ــال   ]٩٨١[ ــم ق ــن الحك ــ: ع لم ــوم ــان ي ــطفّ ا ك ــل واص ــا , وا الجم دع

عليE   الزبير E , أَ: فأتاه فقالنشداهللاَ ك        رسـول    تعـالى أمـا تـذكر أن 
فمـا  , اللهـم نعـم   : )٣( E؟ قـال    " لـه   ظـالم   وأنـتَ  هقاتلنَّتُلَ":  قال mاهللا  

ــام  ــل مق ــه قب ــانطلق. ي هــذاذكرتُ ــاًف ــ,  راجع فلمــها رآه صــاحب ــي, ه تبع : يعن
  .)٤( بسهمفرماه مروانE ,طلحة

]٩٨٢[لكنّ: ه قال ألبي بكرأنّ× عن عليكاستبد ٥( علينا باألمرتَد(.  
                                                           

 . في معرض حديثه عن الخالفة بعد مقتل عثمان×قالها  )١(
 قـال   ١٨/١٠٢دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )٢(

 سنده صحيح: ال البوصيريق: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل

 .يعني الزبير )٣(
 قـال   ١٨/١٣٤دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )٤(

فما دام أن الزبير كان ظالمـا فمعنـاه         : قلتُ. حسن لغيره : عبد القادر بن عبد الكريم جوندل     
لم ترجـع أم المـؤمنين بأبنائهـا بعـدما سـمعت            ثم لماذا   , أن عليا سالم اهللا عليه كان مظلوما      

وهذا معناه أن كل الجيش كان كذلك ما دام أن العلة واحـدة            , ورأت أن الزبير كان ظالما    
 .؟؟؟×وهي قتال علي 

 ].٤٢٤٠ [١٤٢المكتبة السلفية ـ القاهرة ـ ص, صحيح البخاري )٥(
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 E مـرض علـي  : ة قـال  يزيـد بـن أميـ    الدؤليعن أبي سنانٍ  ]٩٨٣[
لحمد هللا الذي أصـحك يـا أميـر    ا: ه نقه وصح فقلنا إنّثم,  خفنا عليه منه  مرضاً

ي لـم أخـف   لكنّـ : Eقـال  , ا خفنا عليك من مرضك هذاقد كنّ , المؤمنين
ى يضرب هـذا    ال تموت حتّ  ":  قال  المصدوق ثني الصادق حد, على نفسي 

ه خصّ,  اهللا تعالى أشقى بني فالن     كما عقر ناقةَ  , ويقتلك أشقاها , منك
  .)١("إلى فخذه الدنيا دون ثمود

قال لي رسول   : E قال علي :  عن أبيه  عثمان بن صهيبٍ  عن   ]٩٨٤[
ـ  ,صـدقتَ ": قـال , عـاقر النـاقر   :  قلـتُ  "لين؟ن أشقى األو  مm :"اهللا   ن  فم

 "الذي يضربك على هـذه    ": mقـال   , ال علم لي  :  قلتُ "رين؟أشقى اآلخِ 
وددتُ لو قد انبعـث أشـقاها فخـضَّب هـذه           : وكان يقول . وأشار إلى يافوخه  

  .)٢(ه من دم رأسهحيتَمن هذه ـ يعني ل
]٩٨٥[   انيقال عن ثعلية الِحم  : قـال رسـول اهللا   :  يقولاًسمعتُ عليm :

"م  ن كذَب علي داً متعم  أ مقعدـ   وأشـهد أنّـ    "ه من النـار    فليتبوا كـان   ه مم
  .)٣(يشير إلي لَيخَضَّبن هذا من دم هذا ـ يعني ِلحيتَه من دم رأسه ـ

والذي :  فقال بن أبي طالٍبخطبنا علي :  قال عن عبداهللا بن سبعٍ    ]٩٨٦[
هذه مـن هـذه ـ يعنـي لحيتَـه مـن دم رأسـه ـ         ةَفلق الحب نة لَتُخَضَّبموبرأ النَس 

                                                           

 قـال   ١٨/٢٣١دار العاصـمة    , عسقالنيالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر ال        )١(
 .حسن لغيره: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل

 قـال   ١٨/٢٣٥دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )٢(
 .حسن لغيره: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل

 .رجاله ثقات: سين سليم أسد قال ح١/٤٤٢دار المأمون , مسند أبي يعلى الموصلي )٣(
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ر اَهللا ـ أو  أُذكِّـ : فقـال . ا أَبرنا عترتَهواهللا ال يقول ذاك أحد إلّ: فقال رجلٌ:  قال
  .)١(ا قاتلي ـ أن تقتلَ بي إلّأَنشُد اَهللا
 فجـاء عبـد   ,  إلـى البيعـة     النـاس  دعـا علـي   : عن أبي الطفيل قال    ]٩٨٧[

   لتخـضبن !ما يحـبس أشـقاها؟  :  أتاه فقالثم,  تينه مر فرد,الرحمن بن ملجمٍ 
يعني لحيته من رأسه,  ـ هذه من هذاـ أو لتصبغن ,تمثّل بهذين البيتينثم :  
  كــيـت القوــ المفإن   للموت      د حيازيمكشداُ        
  .)٢(كــبوادي  لَّـح   إذا   ل   ـتـالق ن ـم  تجزع وال        

]٩٨٨[ عن عبيدة أناً علي Eقال ملجٍم كان إذا رأى ابن  :  
  .)٤(رادن م ِم)٣(يلكن خَ ِمكذيرتلي      ع قَريده وي حياتَريدأُ
]٩٩٩[ ه قال أنّ× عن علي :هذا قاتليإن .  

  .)٥(ه لم يقتلني بعدإنّ: ك منه؟ قالفما يمنع: قيل

                                                           

 .إسناده حسن: قال حسين سليم أسد" ١/٤٤دار المأمون , مسند أبي يعلى الموصلي )١(
 قـال عبـد الـرحيم       ١٦٩المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٢(

 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
 .خليلك: والصواب )٣(
 قـال عبـد الـرحيم       ١٧٠المكتبة التوفيقية ص  , ي لمحمد متولي الشعراوي   سيرة آل بيت النب    )٤(

 .خبر صحيح: محمد متولي الشعراوي
 قـال عبـد الـرحيم       ١٧١المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٥(

 .إسناده حسن: محمد متولي الشعراوي



 ٥٣٩ ......................................)معليه السال(باب فضائل أمري املؤمنني 

  
  ×فضائل أخرى ألمري املؤمنني 

 فاطمـة بنـت      أن قـد تـواترت األخبـار     :  النيسابوري قال الحاكم  ]٩٩٠[
ه فـي جـوف    وجهـ م اُهللا كـر  بـن أبـي طالـبٍ    المؤمنين علـي    أمير لدتْ و أسٍد

           .)١(الكعبة
  فـسأله عـن   ,إلى ابن عمـر    جاء رجلٌ :  بن عبيدة قال   عن سعد   ]٩٩١[  

علي , ه أوسـطُ  بيتُـ , هـو ذاك  : قال.  عمله فذكر محاسن    بيـوت النبـي  m . ثـم 
 فاجهد علـى    انطلق,  بأنفك  اهللاُ رغمفأَ: قال. أجل: لعلّ ذاك يسوُءك؟ قال   : قال

  .)٢(جهدك
 مـن آل  اسـتُعِمل علـى المدينـة رجـلٌ    :  قـال عن سهل بن سـعدٍ    ]٩٩٢[
فقـال  , فـأبى سـهل   : قال, اً فأمره أن يشتم علي    ن سعدٍ فدعا سهلَ ب  : قال, مروان

 اسم أحـب    ما كان لعلي  : فقال سهل ,  أبا التراب   اهللاُ لعن: ل فقُ ا إذا أبيتَ  أم: له
  .)٣(وإن كان ليفرح إذا دعي بها, إليه من أبي التراب

 اهللا أمرني   إنm :"قال رسـول اهللا     : عن ابن بريدة عن أبيه قال      ]٩٩٣[
وأخبرني أنّ , بعة أر بحب ه ي ـ      : قيـل " همحـبيـا رسـول اهللا سقـال , هم لنـا  م :

أمرنـي  , وسـلمان , والمقـداد , وأبـو ذر  "يقول ذلك ثالثـاً     , "علي منهم "
                                                           

 . ووافقه الذهبي٣/٥٥٠روت دار الكتب العلمية بي, المستدرك على الصحيحين )١(
 ].٣٧٠٤ [٩١٣دمشق ـ بيروت ص, دار ابن كثير, صحيح البخاري )٢(
 .١١٣١دار طيبة ص, صحيح مسلم )٣(
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وأَ, همبحبرني أنّخبه ي١("همحب(.  
]٩٩٤[        قال عن عبد اهللا بن عمرو بن هند الجملي  : إذا  كنتُ: "قال علي 
  .)٢("نيكتُّ ابتدأَوإذا س, ي أعطانm اهللا  رسولَسألتُ

]٩٩٥[  اء قال عن البر : بعث النبي m جيشين ,    ر على أحدهما عليوأم  
" إذا كان القتـال فعلـي     ": وقال,  بن الوليد   وعلى اآلخر خالد   بن أبي طالبٍ  

 إلـى   فكتـب معـي خالـد كتابـاً       ,  فأخـذ منـه جاريـةً      , حـصناً  فافتتح علـي  : قال
النبيm  شي بهفقدمتُ: قال.  ي  على النبي  m     ـهر لونُـ  فقـرأ الكتـاب فتغي , ثـم 

ـ   ورسولَ  اهللاَ  يحب ما ترى في رجلٍ   ": قال قـال " ه؟ ورسـولُ  ه اهللاُ ه ويحب :
ــاهللا مــن غــضب اهللا ومــن غــضب رســوله : قلــت ــا رســولوإنّ, أعــوذ ب  .مــا أن

  . )٣(فسكتَ
,  يـوم الطـائف فانتجـاه      اً عليـ  mدعـا رسـول اهللا      :  قال عن جابرٍ  ]٩٩٦[

ـ  ": mفقال رسـول اهللا  , هلقد طال نجواه مع ابن عم   : ال الناس فق  همـا انتجيتُ
٤(" اهللا انتجاهولكن(.  

                                                           

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(
 .هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧١٨ [٨٤٣ص

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٢(
 .هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٢٢ [٨٤٤ص

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )٣(
 .حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٢٥ [٨٤٤ص

 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , ارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  مكتبة المع, سنن الترمذي )٤(
�  



 ٥٤١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]٩٩٧[  عن أم ة قالت  عطي :   بعـث النبـي m  ًجيـشا     قالـت  , فـيهم علـي  :
ـ   اللهـم ال تُ   ":  يديه يقول   وهو رافعm    النبي فسمعتُ نـي  ريى تُ متنـي حتّ

١("اًعلي(.  
سل ا اجتمعوا لغ  لم: عائشة قالت عن   عن أبيه    عن يحيى بن عبادٍ    ]٩٩٨[

 كمـا  m اهللا واهللا ما ندري أَنُجرد رسولَ  : فقالوا,  اختلفوا بينهم  mرسول اهللا   
أو نغسله وعليه ثيابه؟, د موتانانجر  

, ا ذَقنُه فـي صـدره      إلّ ى ما منهم رجلٌ    حتّ  عليهم النوم   اهللاُ فأرسلَ: قالت
اهللا   أَن اغـسلوا رسـولَ    :  يـدرون مـا هـو       نادى مناٍد من البيت ال     ثم m   وعليـه 

  .هقميصُ
 ,ه وعليه قميـصُ   m اهللا    فغسلوا رسولَ   واحدٍ  رجلٍ فوثبوا إليه وثبةَ  : قال

سه فـي  وكـان الـذي أجلَـ   .  ويدلكونـه مـن وراء القمـيص   ون عليـه المـاءَ    يصب
رضوان اهللا عليه أجلسه إلى صدره بن أبي طالٍبحجره علي .  
   .)٢(ت شيٌء مما يرى من الميm من رسول اهللا فما رِئي: قالت

  .  )٣("مينيفيي وأَصَ يا علي فَا أنتَوأمs :"قال رسول اهللا  ]٩٩٩[
                                                                                                                              

�  

 .حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٢٦ [٨٤٥ص
 ×بـاب مناقـب اإلمـام علـي     , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  , سنن الترمذي )١(

 .حديث حسن غريب: قال الترمذي] ٣٧٣٧ [٨٤٦ص
:  قـال حـسين سـليم أسـد        ٧/٦٠افة العربية دمـشق     دار الثق , موارد الظمآن للهيثمي المصري    )٢(

 .إسناده صحيح
:  قـال الهيثمـي    ٣/٢٢٠مؤسـسة الرسـالة     , كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي المصري       )٣(

�  
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]١٠٠٠[  قال  بن أبي طالبٍ   عن علي  :    اهللا بـن سـالم وقـد        قال لـي عبـد 
ك إن  فإنّـ ,  العـراق  ال تـأِت أهـلَ    : وضعتُ رجلي في الغرز وأنـا أريـد العـراق         

وايـم اهللا لقـد قالهـا لـي رسـول           : قـال علـي   ,  ذُباب السيف بهـا    هم أصابك أتيتَ
  . mاهللا

 مـا رأيـتُ كـاليوِم رجـالً محاربـاً         : فقلـتُ فـي نفـسي     : قال أبـو األسـود    
ث الناس١( بمثل هذايحد(.  

  : وهو يقولكان الحادي يحدو بعثمان:  قالعن أبي صالٍح ]١٠٠١[
     ـعل ده ــبع األمير   إنوفي        ي الزبير خلفرضي   

ه صاحب البغلة الـشهباء ـ يعنـي معاويـة ـ فقيـل       ولكنّ: فقال كعب: قال
يا أبا  : فأتاه فقال : قال, ك تلي هذا األمر   م أنّ  كعباً يسخر بك ويزع    إن: لمعاوية
  .)٢(هاأنت صاحب: د؟ قال وكيف وههنا علي والزبير وأصحاب محم!إسحاق
هذا فالن ـ أمير مـن   : فقال,  جاءهجالً ر أنعن سهل بن سعٍد ]١٠٠٢[ 

تقول : أقول ماذا؟ قال: قال,  على المنبراً عليتسبمراء المدينة ـ يدعوك أن  أُ

                                                                                                                              

�  

 .رواه البزار ورجاله ثقات
 ١٥/١٢٧مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(

 قـال   ٧/١٤٨دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن و. إسناده حسن : ؤوطقال شعيب األرن  
رواه :  قال الهيثمي  ٣/٢٠٤مؤسسة الرسالة   , وكشف األستار . إسناده جيد : حسين سليم أسد  

 .أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/١٨٠دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(



 ٥٤٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

m اهللاا رسولُاه إلّاه إيواهللا ما سم: فقال, فضحك سهل, أبو تراب: له
 )١(.  

]١٠٠٣[  بي طالبٍ  بن أ  عن علي E  قـال لـي رسـول اهللا        :  قـالm :
" أعلِّمك كلماتٍ  أال, يا علي   مع أنّ ,  غُفر لك   إذا قلتَهن ال :  لك ه مغفور

 سـبحان اهللا رب   ,  الكريم ا اهللا الحليم  ال إله إلّ  ,  العظيم ا اهللا العلي  إله إلّ 
العرش العظيمالسموات السبع ورب  ,٢(" العالمينوالحمد هللا رب( .  

ــال  ]١٠٠٤[ ــي ليلــى ق ــرحمن بــن أب ــي  بــن قــال علــي: عــن عبــد ال أب
  في كتاب اهللا آليـةً مـا عمـل بهـا أحـد وال يعمـل بهـا أحـد                    إنE :طالٍب
موا بين  فقدم الرسولَها الذين آمنوا إذا ناجيتُ يا أي {آية النجـوى    , بعدي

 فناجيـتُ  ,ه بعشرة دراهم   فبعتُ كان عندي دينار  : قال. }م صدقةً يدي نجواكُ 
النبي m , ّما ناجيتُ فكنتُ كل النبي  m بين يدي نجواي درهماًتُم قد  , ثـم 

موا بـين يـدي     م أن تقـد   شـفقتُ أَأَ{: فنزلـت , فلم يعمل بها أحـد    , سختنُ

                                                           

 ١٥/٣٦٨مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 .حديث صحيح: قال شعيب األرنؤوط

 ١٥/٣٧٢مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(
 ٧/١٤٤دار الثقافـة العربيـة دمـشق       , موارد الظمـآن  و. ححديث صحي : قال شعيب األرنؤوط  

دار العلــم , وفـضائل الــصحابة ألحمـد بــن حنبـل   . إسـناده حــسن : قـال حــسين سـليم أســد  
. إســناده صــحيح:  قــال وصــي اهللا بــن محمــد عبــاس ٢/٧١١بالمملكــة العربيــة الــسعودية 
صحيح علـى  :  قال الحاكم٣/١٤٩دار الكتب العلمية بيروت , والمستدرك على الصحيحين 

 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٥٤٤

  .)١(}م صدقاٍتنجواكُ
أنـا  : ه قـال   أنّ E  بن أبي طالبٍ    عن علي  عن قيس بن عبادٍ    ]١٠٠٥[

لُأو م  وقال قيس بـن عبـاد     . ومة يوم القيامة  جثو بين يدي الرحمن للخص    ن ي :
هـم الـذين    :  قـال  }هـم هذان خصمان اختـصموا فـي رب      {وفيهم أُنزلت   

  ـ أو أبـو عبيـدة بـن الحـارث ـ وشـيبةُ        وعبيـدةُ  وعليحمزةُ. تبارزوا يوم بدر
  .)٢( عتبة بن بن ربيعة والوليدوعتبةُ

 ]١٠٠٦[  عن علي E هذان خصمان  {: فينا نزلت هذه اآلية   :  قال
٣(}هماختصموا في رب(.  

  .)٤(" فقد آذانياًمن آذى عليs: "قال رسول اهللا  ]١٠٠٧[
]١٠٠٨[  سلمة قالت  عن أم  :اهللا    رسـولَ  ي سـمعتُ   أنّ أشهد m  يقـول  :

"من أحبفقد أَاً علي نيحب ,ومني فقد أَن أحبـ   وجلّ ـ عزّ  اَهللاحب  ,
ن أبغضَومـ عـزّ   اَهللابغضني فقـد أبغـضَ  ومن أَ, بغضني فقد أَاً علي  

  .)٥(" ـوجلّ
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٢/٥٢٤دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين

 ].٣٩٦٥ [٩٧٤دار ابن كثير دمشق ـ بيروت ص, صحيح البخاري )٢(
 ].٣٩٦٧[ ٩٧٤دار ابن كثير دمشق ـ بيروت ص, صحيح البخاري )٣(
 .صحيح بمجموع طرقه:  قال األلباني٥/٣٧٣سلسلة األحاديث الصحيحة  )٤(
:  قـال األلبـاني  ٣/٢٨٨مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , :سلسلة األحاديث الصحيحة لأللبـاني  )٥(

 .إسناده صحيح



 ٥٤٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 سبيـ أَ:  سـلمة  قالـت لـي أم    :  قـال  بـي عبـد اهللا الجـدلي      عن أ  ]١٠٠٩[
  رسـولُ  سبى يـ   وأنّـ  !سـبحان اهللا  :  بيـنكم علـى المنـابر؟ قلـتُ        m اهللا   رسولُ

 رسـول  ه؟ وأشهد أنن يحب وم بن أبي طالبٍ    علي أليس يسب : ؟ قالت mاهللا
  .)١(ه كان يحبmاهللا 

  .)٢("يقضي دين يعليs :"قال رسول اهللا  ]١٠١٠[
 ـ رضـوان اهللا   اً عليـ اشتكى الناس:  قال الخدريعن أبي سعيٍد ]١٠١١[

 ال تـشكوا  !ها النـاس أي":  فسمعته يقـول , خطيباmًعليه ـ فقام رسول اهللا   
ه َألفواهللا إنّ, اًعلي فـي ذات اهللا ـ أو فـي سـبيل اهللا ـ مـن أن       حـسن 

  .)٣("يشكى
, لديوأبو و ,  فَخَتْني علي يا   ا أنتَ أمs :"قال رسـول اهللا      ]١٠١٢[

٤("ي منّ وأنتَوأنا منك(.  
وأشـقى  ,  الناقـة  لين عاقر أشقى األوs :" قال رسـول اهللا      ]١٠١٣[

  .)٥(وأشار إلى حيث يطعن . " يا عليعنكرين الذي يطاآلِخ
                                                           

 ].٣٣٣٢ [٦٥٥مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص, :سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )١(
 ].١٩٨٠ [٦٤٧مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص, :ألحاديث الصحيحة لأللبانيسلسلة ا )٢(
]. ٢٤٧٩ [٦٣٧مكتبـة المعــارف ـ الريــاض ـ ص     , :سلـسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــاني  )٣(

 .٢/٣٤٣دار ابن كثير دمشق بيروت , وصحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي
 ].١٥٥٠ [٦٢٣ة المعارف ـ الرياض ـ صمكتب, سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )٤(
حـديث  :  قـال األلبـاني  ٣/٧٨سلـسلة األحاديـث الـصحيحة مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ           )٥(

 .صحيح



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٥٤٦

]١٠١٤[  عن علي E اهللا   أتانا رسولُ :  قال m,    ه بينـي    فوضـع رجلَـ
, يـا فاطمـة   ": فقـال , ناقول إذا أخذنا مضاجع   نا ما ن  م فعلَّ ,I وبين فاطمةَ 

   وثالثـين   واحمدا ثالثاً  , وثالثين  ثالثاً حا اهللاَ إذا كنتما بمنزلتكما فسب , 
وثالثين را أربعاً وكب " . واهللا ما تركتُ  : قال علي كان فـي    فقال له رجلٌ  . ها بعد 

  .)١(ين صفّوال ليلةَ: قال علي. ؟ين صفّوال ليلةَ: نفسه عليه شيٌء
دا شـباب أهـل    سي والحسينالحسنs :"قال رسول اهللا   ]١٠١٥[

  .)٢(" منهماما خير وأبوه,ةالجنّ
]١٠١٦[  موسى قالت  عن أم  : اًسمعتُ علي E ما رمـدتُ وال    :  يقول

 وجهـي وتفـل فـي عينـي يـوم خيبـر حـين               m اهللا   صدعتُ منذ مسح رسولُ   
  .)٣(أعطاني الراية

                                                           

صـحيح  :  قـال الحـاكم  ٣/١٦٥دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ     , المستدرك على الصحيحين )١(
ة بيــروت دار الكتــب العلميـ , وانظـر صـحيح مــسلم بـشرح النـووي    . علـى شـرط الــشيخين  

١٧/٣٨. 
 قـال الـضياء   ٤/٣٨دار الكتـب العلميـة     , صحاح األحاديث فيما اتفـق عليـه أهـل الحـديث           )٢(

:  قــال األلبــاني١/٦٠٧المكتــب اإلســالمي , وصــحيح الجــامع الــصغير. صــحيح: المقدســي
. صـحيح :  قال السيوطي  ٣/٥٠٦دار الكتب العلمية بيروت     , وفيض القدير للمناوي  . صحيح

رواه الطبرانـي وفيـه عبـد الـرحمن بـن           :  قال الهيثمي  ١٨/٥٢٢ دار المنهاج    ,ومجمع الزوائد 
دار , والمستدرك على الـصحيحين   . وبقية رجاله رجال الصحيح   , زياد بن أنعم وفيه خالف    

وسـنن ابـن    . ووافقـه الـذهبي   , حـديث صـحيح   :  قال الحاكم  ٣/١٨٢الكتب العلمية بيروت    
 .صحيح:  األلبانيقال] ١١٨ [٣٧مكتبة المعارف الرياض ص, ماجة

رواه أبو بكر بـن أبـي   :  قال البوصيري  ٩/٢٤٥مكتبة الرشد الرياض    , اف الخيرة المهرة  حإت )٣(
�  



 ٥٤٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]١٠١٧[  قمـتُ إ :  قالتةَعن صفي  لـى النبـي m ُه لـيس مـن   إنّـ :  فقلـت
 إلـى  وصي بِكأُ": ن توصي بي؟ قـال فإلى م,  وعشيرة ا لها قرابةٌ  أزواجك إلّ 

١("علي(.  
 أخي  أنتَ, واهللا ُألرضينَّك ": ×  لعلـيs  قال رسول اهللا     ]١٠١٨[
 تي وتُ قاتل عن سنّ  تُ, لديوأبو و تيبرئ ذم ,ن مات في عهـدي فهـو       م

ك بعـد   ن مات يحب  وم, ه عهدك فقد قضى نحب    ن مات في  وم,  اهللا كنزُ
ـ ,  أو غربـت    له باألمن واإليمان ما طلعت شمس      موتك ختم اهللاُ   ن وم
مات ميتةًمات يبغضك ٢(" وحوِسب بما عمل في اإلسالمةً جاهلي(.  

 "نيقد آذَيتَ ": mقال لي رسول اهللا     :  قال عن عمرو بن شأسٍ    ]١٠١٩[
  .)٣(" فقد آذانياًن آذى عليم": قال.  أؤِذيكما أحب أن, يا رسول اهللا: قلتُ

]١٠٢٠[  بن أبي طالبٍ   عن علي  E قال  :ا نزلت   لم} ها الذين  يا أي
قـال لـي    , }م صـدقةً   فقدموا بين يدي نجواكُ    م الرسولَ آمنوا إذا ناجيتُ  

                                                                                                                              

�  

 .شيبة ورواته ثقات
رواه أبو بكر بـن أبـي   :  قال البوصيري  ٩/٢٤٦مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )١(

 .رجال الصحيحرجاله :  قال الشوكاني٢١٣ودر السحابة ص. شيبة بسند صحيح
رواه أبـو يعلـى بـسند       :  قال البوصيري  ٩/٢٦٧مكتبة الرشد الرياض    , إتحاف الخيرة المهرة   )٢(

مـن  (:  وفيـه ١٦/١٤٠دار العاصـمة  , والمطالب العاليـة البـن حجـر العـسقالني        . رواته ثقات 
 .حسن لغيره: قال عبد اهللا الشهري.)مات في عهدي فهو أسير اهللا

. إسـناده جيـد  :  قـال حـسين سـليم أسـد       ٧/١٣٢لثقافـة العربيـة دمـشق       دار ا , موارد الظمـآن   )٣(
 .رواه أحمد ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٣/٢٠٠مؤسسة الرسالة , وكشف األستار



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٥٤٨

: قلـتُ " كـم؟ ": قـال . ال يطيقونـه  :  قلـتُ  "ما ترى؟ دينـار؟   ": mرسول اهللا   
موا بـين يـدي   م أن تقـد   أأشـفقتُ {:  فنزلـت  ".لزهيـد ك  إنّ": قـال . شَعيرةٌ

  .)١(ة عن هذه األم اُهللافبي خفَّفَ, }نجواكم صدقاٍت
 أفضل أهل المدينة ابن أبـي        أن ثُا نتحد كنّ: عن عبد اهللا قال    ]١٠٢١[
  .)٢(طالب

]١٠٢٢[   قال رسـول اهللا     :  قال عن أبي ذرm  ـ , يـا علـي   ":  لعلـي ن م
اَهللافارقني فارق  ,ومن فارقك٣("ني فارقَ يا علي(.   

:  بالرحبة فقالوا   إلى علي  جاء رهطٌ : رباح بن الحارث قال   عن   ]١٠٢٣[
سـمعنا  :  عـرب؟ قـالوا    م وأنتم قوم  كيف موالكُ : فقال. السالم عليك يا موالنا   

  .)٤(" مواله فهذا موالهن كنتُم":  يقول يوم غدير خمm اهللا رسولَ
]١٠٢٤[  قال رسول اهللا    :  قال ياسٍرار بن   عن عمm :"ُأ ن آمن  وصي م
ـ اه فقد تَ  ن تولّ م,  بن أبي طالب   قني بوالية علي  دبي وصَ  ـ , انيولّ ن وم

نـي فقـد    ن أحب ني وم حب فقد أَ  هحبن أَ وم,  تعالى ى اهللاَ اني فقد تولّ  تولّ

                                                           

 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد٧/١٤٧دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن )١(
,  رواه البـزار وفيـه يحيـى بـن الـسكن          : قال الهيثمي  ٣/١٩٥مؤسسة الرسالة   , كشف األستار  )٢(

 قــال ٢١٤ودر الــسحابة ص. وبقيــة رجالــه ثقــات, وثقــه ابــن حبــان وضــعفه صــالح جــزرة
 .رجاله ثقات: الشوكاني

 .رواه البزار ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٣/٢٠١مؤسسة الرسالة , كشف األستار )٣(
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٠٨در السحابة ص )٤(



 ٥٤٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

اهللا تعالى  أحب  ,بغضَن أَ ومبغضَ فقد أَ  ه أبغـضَ بغضني فقـد    ن أَ ني وم 
  .)١(" سبحانهاَهللا

]١٠٢٥[  اهللا   ها سمعت رسولَ   سلمة أنّ  عن أم m  في مرض   اً ينادي علي 
 يـساره  m اهللا  فجعـل رسـولُ  ,m كـب علـى النبـي   ا وصـل إليـه أَ     فلم, موته

  . )٢( الناس به عهداًوكان أقرب,  قُبض من يومه ذلكثم, ويناجيه
]١٠٢٦[  كان رسول اهللا  :  سلمة قالت  عن أمmإذا غضب  لم يجتـرئ  

أحدمه إلّكلِّ أن ي٣(ا علي(.  
يطلع عليكم من تحـت     ": mقال رسول اهللا    :  قال عن جابرٍ  ]١٠٢٧[

ـ اللهم إن شئتَ جعلتَ, ة من أهل الجنّهذا الصور رجلٌ ـ ثـالث    "اًه علي 
قال.  ـ اٍتمر :٤(فطلع علي(.  

]١٠٢٨[     إنّ:  قال عن عمرو بن ميمون األودي ي لجالس   اٍس إلى ابن عب 
ا أن تخلونـا  ا أن تقوم معنـا وإمـ      إم, اسيا ابن العب  :  فقالوا له   رهطٍ إذ أتاه سبعةُ  

 قبـل أن   صـحيح وهـو يومئـذٍ  ,  معكـم  بـل أقـوم   : اس عبـ  فقال ابن , عن هؤالء 
ه فجـاء يـنفض ثوبـ     : قـال , فمـا أدري مـا قـالوا      , ثوافانتبذوا فتحـد  : قال, يعمى

                                                           

 .رجال سنده مختلَف فيهم وقد وثِّقوا:  قال الشوكاني٢١٢حابة صدر الس )١(
, ونحوه في المستدرك علـى الـصحيحين  . رجاله ثقات :  قال الشوكاني  ٢١٣در السحابة ص   )٢(

 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد:  قال الحاكم٣/١٤٩دار الكتب العلمية بيروت 
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢١٤در السحابة ص )٣(
 .إسناده حسن:  قال الشوكاني٢١٥در السحابة ص )٤(
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 ال   رجـالً  بعـثن َأل": m  قـال لـه النبـي      ٍلجـ عوا في ر  قَو, أُف وتُف : ويقول
أبداً خزيه اهللاُ ي  ,ـ     , "ه ورسولَ  اهللاَ يحبقـال , ن استـشرف  فاستـشرف لهـا م :
  "كم ليطحن؟وما كان أحد": قال, في الرحل يطحن:  قالوا"أين علي؟"

  الرايـةَ  هزَّ ثم,فنفثَ في عينيه: قال,  ال يكاد يبصرفجاء وهو أرمد : قال
  . حيي بصفيةَ بنِتفجاء علي: قال. اهافأعطاه إي ثالثاً

  بسورة التوبة   فالناً وبعثَ: اسقال ابن عب ,  فأخذها منه  , ه خلفَ اً فبعث علي
  ".ي وأنا منه منّا رجلٌال يذهب بها إلّ": وقال

  اسقال ابن عب  : وقال النبي m   ـه لبني عم :"أي واليني في الـدنيا    كم ي
  . في الدنيا واآلخرةواليكأنا أُ: ل عليفقا, واب فأَ"واآلخرة؟
  .Iن أسلم من الناس بعد خديجة  ملَوكان أو: قال
  وحـسنٍ   وفاطمـةَ   فوضـعه علـى علـي      ,ه ثوبـ  m اهللا   وأخذ رسـولُ  : قال

ـ   اهللاُ ريـد ما ي إنّ{:  فقـال  وحسيٍن لي  ذهب عـنكم البيـت   أهـلَ  الـرجس 
ويركم تطهيراًطه{.  

وكـان  ,  نام مكانه   ثمm  رسول اهللا    بس ثوب ل, هى علي نفس  وشر: قال
  وعلـي  فجـاء أبـو بكـرٍ     , m اهللا   ونـه رسـولَ    يظنّ ,المشركون يرمون بالحجارة  

يحسب أنّ  وأبو بكرٍ : قال, نائم  اهللا ه نبي  ,   فقال له علـي :إن  اهللا قـد انطلـق       نبـي 
فدخل معه الغارفانطلق أبو بكٍر, نحو بئر ميمون فأَدِركه .  

 وهـو  m اهللا   يرمى بالحجارة كما كان يرمـى رسـولُ         علي وجعل: قال
يتضو  ر وقد لف ى أصـبح  ه في الثوب ال يخرجه حتّـ       رأس,  ـ     ثـمه  كـشف رأس
 وقد  ,ر تتضو وأنتَ, ر  ونحن نرميه   ك ال يتضو  وكان صاحب , ك للئيم إنّ: فقالوا



 ٥٥١ ......................................)المعليه الس(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .استنكرنا ذلك
  لـه علـي   فقـال   : قـال , وخرج بالناس فـي غـزوة تبـوك       : اسقال ابن عب :

أخرمعك ج  ,   فقال له النبـي m :"فبكـى علـي   , "ال ,     فقـال لـه النبـي m :" أال
ه إنّ, ك لست بنبي   أنّ رون من موسى إلّا   ي بمنزلة ها  ترضى أن تكون منّ   

  ".تيليفَ خَا وأنتَال ينبغي أن أذهب إلّ
  ". بعدي ومؤمنة مؤمٍن كلِّ وليأنتَ": mوقال له رسول اهللا 

 )١( جنـب فيـدخل المـسجد  ,  علـي  بـابِ  المسجد غيـر   اب أبو دسو: قال
وهو طريقه ليس له طريقه غير.  

قال ابنوقال: اس عب :"ن كنتُممواله فإن موالهاً علي ."  
  فَ{ه رضي عن أصحاب الشجرة   أنّ وأخبرنا اهللاُ : اسقال ابن عبعمـا  لم 

  .)٢(ه سخط عليهم بعد ذلكثنا أنّ هل حد.}في قلوبهم
  ثــالثَ بــن أبــي طالــٍبوتــي علــيلقــد أُ: عــن ابــن عمــر قــال ]١٠٢٩[
  رسـولُ  هجـ وزَ: مع الـنَ  مِر من ح   منها أحب إلي   ن تكون لي واحدةٌ   َأل, خصاٍل

 يوم وأعطاه الرايةَ , ه في المسجد  ا باب  إلّ  األبواب وسد, لدت له وه و  ابنتَ mاهللا  

                                                           

 .جنباً: والصحيح )١(
, وتهذيب خصائص اإلمام علي للنـسائي     . رجاله ثقات :  قال الشوكاني  ٢١٦در السحابة ص   )٢(

وفــضائل . إســناده حــسن:  قــال أبــو إســحاق الحــويني٣٤دار الكتــب العلميــة بيــروت ص
 قـال وصـي اهللا بـن        ٢/٦٨٣ العربية السعودية    دار العلم بالمملكة  , الصحابة ألحمد بن حنبل   

رجالـه  :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٦٥دار المنهـاج    , ومجمع الزوائـد  . إسناده حسن : محمد عباس 
 .رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين
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  .)١(خيبر
]١٠٣٠[  وال صدعتُ منـذ مـسح رسـول      ما رمدتُ :  قال × عن علي 

  .)٢(اهللا في وجهي وتفل في عينَي يوم خيبر حين أعطاني الراية
 الـذين آمنـوا     إن{: نزلـت فـي علـي     :  قـال  اٍسعن ابـن عبـ     ]١٠٣١[

  .)٣(} وداً الرحمن لهموعملوا الصالحات سيجعلُ
  ."؟اً عليتبغضُأَ":  قال لهm رسول اهللا  أنعن بريدةَ ]١٠٣٢[

  .عمن: قال
  ".باً له حه فازددوإن كنتَ تحب, فال تبغضْه": قال

 أحـب إلـي مـن       mفما كان من الناس بعد قول رسول اهللا         : قال بريدة 
٤(علي(.  

ال ":  فقـال  mقـام رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبـي سـعيدٍ     ]١٠٣٣[
فواهللا إنّ, اًتشكوا علي٥(" في سبيل اهللاأو في ذات اهللا ه َألخشن(.  

                                                           

 .رجاله رجال الصحيح:  قال الشوكاني٢١٨در السحابة ص )١(
 .له رجال الصحيحرجا:  قال الشوكاني٢١٨در السحابة ص )٢(
أخرجه الطبراني بإسناد فيه بـشر بـن عمـارة وقـد وثِّـق      :  قال الشوكاني٢٢٠در السحابة ص   )٣(

 .وبقية رجاله ثقات, وضعفه جماعة
رجاله رجال الصحيح غير عبد الجليل بـن عطيـة وهـو     :  قال الشوكاني  ٢٢٢در السحابة ص   )٤(

 .وهذا الحديث هو في الصحيح, ثقة وفيه لين
دار هجـر   , ونحـوه فـي البدايـة والنهايـة       . رجاله ثقـات  :  قال الشوكاني  ٢٢٣ر السحابة ص  د )٥(

 .هذا إسناد جيد على شرط النسائي:  قال ابن كثير٧/٣٩٦



 ٥٥٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

لقـد سـمعتُ    , والـذي نفـسي بيـده     :  قـال  عن سـعد بـن مالـكٍ       ]١٠٣٤[
  .)١( لو وِضع المنشار على مفرقي ما سببتُه شيئاً يقول في عليm اهللا رسولَ

]١٠٣٥[  اهللا    رسولَ سمعتُ:  سلمة قالت  عن أم m  يقـول  :"م  ن سـب 
اًعلي٢("ني فقد سب(.  

]١٠٣٦[   قال رسول اهللا    :  قال عن أبي ذرm :" ـ , يا علي ن فـارقني   م
اَهللافارق  ,ومن فارقكيا علي ٣("نيقَ فار(.  

]١٠٣٧[  اهللا    رسولَ سمعتُ:  قال  بن جنادةَ  عن حبشي m يقول  :"علي 
  .)٤("ا عليي إلّي عنّؤدوال ي, نا منهي وأمنّ

ــال  ]١٠٣٨[ ــن عبــد اهللا ق ــاد ب ــا عبــد: قــال علــي: عــن عب  اهللا وأخــو أن
 قبـل   يتُلَّصَـ , ابا كـذّ   ال يقولهـا بعـدي إلّـ       , األكبـر  يقدوأنا الصِ , mرسوله

  .)٥(الناس بسبع سنين
]١٠٣٩[  عن علي E قال لي رسول اهللا     :  قالm  ُمـن    حين رجعت 

                                                           

 .إسناده حسن:  قال الشوكاني٢٢٤در السحابة ص )١(
رجاله رجال الـصحيح غيـر أبـي عبـد اهللا الجـدلي وهـو       :  قال الشوكاني ٢٤در السحابة ص   )٢(

 .ثقة
 .رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٢٦در السحابة ص )٣(
 .حسن: قال األلباني] ١١٩ [٣٧مكتبة المعارف الرياض ص, سنن ابن ماجة )٤(
هـذا إسـناد صـحيح رجالـه        :  قـال البوصـيري    ١/١٦٠مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـة         )٥(

 .ثقات
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  .)١( لي به الدنيا جميعاً أن ما أحب قوالًجنازٍة
]١٠٤٠[   ـ :  قـال  × عن علـيي أبـو طالـبٍ    ا تـوفّ  لم    أتيـتُ النبـي  a 

حدث من أمـره  وال تُ, اذهب فواِره": قال,  قد ماتالشيخَك   عم إن: فقلت
ث حـدِ اذهـب فاغتـسل وال تُ     ": ه فقال  أتيتُ ه ثم  فواريتُ "ى تأتيني  حتّ شيئاً
  حمرني بهن ما يسرفدعا لي بدعواٍت, ه أتيتُ فاغتسلتُ ثم "ى تأتيني  حتّ شيئاً

  . )٢(هام وسودعالنَ
 جالساً في الرحبة إذ جـاء       ليبينا ع : عن رباح بن الحارث قال     ]١٠٤١[

: ن هـذا؟ فقـالوا    مـ : فقـال ,  عليك يا مـوالي    السالم:  السفر فقال   عليه أثر  رجلٌ
  اهللا    رسولَ ي سمعتُ إنّ: فقال,  األنصاري وٍبهذا أبو أي m يقول  :"ن كنتُ م 

موالهفعلي ٣(" مواله(.  
 آل   وفـدm  قدم علـى رسـول اهللا       : عن عبد اهللا بن شداد قال      ]١٠٤٢[

 الزكـاة    ولتؤتن  الصالةَ قيمنلتُ": mفقال لهم رسـول اهللا      ,  من اليمن  سرٍح
كم  مقـاتلتَ  قاتـلُ  كنفـسي ي   م رجالً  إليكُ بعثنأو ألَ , نطيع ولتُ نسمعولتَ

                                                           

ونحــوه فــي . حــسن لغيــره:  قــال عبــد اهللا الــشهري١٦/٨٢دار العاصــمة , المطالــب العاليــة )١(
 قـال  ١٥٩مكتبـة المعـال ص  ,  للنـسائي Eخصائص أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب      

 .إسناده حسن: أحمد البلوشي
مكتبـة ابـن تيميـة    , الجامع الصحيح مما ليس فـي الـصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              )٢(

وز إشـبيليا   دار كنـ  , ونحـوه فـي مـصنف ابـن أبـي شـيبة           . حديث حـسن  :  قال ٤/٤٥القاهرة  
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٣

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٥٧دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(



 ٥٥٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١( أخذ بيد عليثم, "اللهم أنا أو كنفسي, ويسبي ذراريكم
ده قولُ الناس في    ذُِكر عن : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال       ]١٠٤٣[ 

فقال علي  : قد جالسناه  ه فمـا سـمعتُ   ,  وقمنا له على األعمال     وواكلناه وشاربناه
 ,m رسـول اهللا      عـم  ابـن : مـا يكفـيكم أن تقولـوا      إنّ, ا يقولـون   ممـ  قول شيئاً ي

  .)٢( بدراً وشهد, الرضوان بيعةَ وشهد,هوختنُ
لقـد  : ال قـ m  مـن أصـحاب النبـي   عن أبي الطفيل عن رجلٍ    ]١٠٤٤[

  جاء في علي        من المناقـب مـا لـو أن  نقبـاً  م    مبـين النـاس ألَ      منهـا قُـس  وسـعم ه
  .)٣(خيراً

 ,ثن نتحـد  جالـسي  أنا والحـسن  كنتُ: ة قال  معاوية بن قر   عن ]١٠٤٥[
إذ ذكرعلي اً فقال الحسن :مبيلَأَراهإذ,  الس لهم الدين وأقاماعو ٤(ج(.  
]١٠٤٦[   قال رسـول اهللا     : قال عن أبي ذرm :"لينتهي٥(ن(   أو ألبعـثن  

ـ , مضي فـيهم أمـري    في,  كنفسي إليهم رجالً   ويـسبي   ل المقاتلـةَ  فيقتُ
الذر٦("ةَي(.  

                                                           

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٦٥دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 .صحيح: ر الشثري قال سعد بن ناص١٨/٦٥دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٧٨دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٧٩دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .بنو وليعة: أي )٥(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري١٨/٨١دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٦(
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:  قـال  اهللا بن أبـي رافـعٍ   عبيدسمعتُ: عن سعد بن إبراهيم قال     ]١٠٤٧[
ي قــد اللهـم إنّـ  : فقــال, هوا رجلَـ ى أدمـ  حــين ازدحمـوا عليـه حتّــ  اًرأيـتُ عليـ  

  .)١(يم منّرحهحني منهم وأَِر فأَ,هم وكرهونيكرهتُ
  وعنـده قـومm     ا عند النبـي   كنّ:  قال اٍصعن سعد بن أبي وقّ     ]١٠٤٨[

ا خرجــوا فلمــ, ا دخــل خرجــوافلمــ, م اهللا وجهــه كــرفــدخل علــي, جلــوس
فقالوا, مواتالو :  واهللا مـا   ": فقـال , فرجعوا فـدخلوا  , جنا إذ أدخله  واهللا ما أخر

  .)٢("مخرجكُ وأَه أدخلَبل اُهللا, كم وأخرجتُا أدخلتهأن
]١٠٤٩[ عــن علــيم اهللا وجهــه قــال كــر :ــواهللا الــذي فلــقوبــرأ ةَ الحب 
  .)٣(ا منافق وال يبغضني إلّا مؤمنني إلّه ال يحب أنmّ  النبيه لعهد إنّالنسمةَ
 كـان مـن   : قـال ,  عمـر عـن عثمـان       ابن سأل رجلٌ : عن العالء  ]١٠٥٠[

فـسأله  ,  فقتلـه   أصـاب ذنبـاً    فتاب اهللا عليه ثم   , وا يوم التقى الجمعان   الذين تولّ 
عن علي Eه من رسول اهللا  أال ترى منزلتَ, ال تسأل عنه:  فقالm

 )٤(.  
 أدخل كنتُ:  يقولE اً سمع علي  أنّه عن عبد اهللا بن يحيى     ]١٠٥١[

                                                           

 .صحيح:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/١٨١دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )١(
 قـال أبـو إسـحاق    ٤٧دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 .إسناده صحيح: الحويني
حاق  قـال أبـو إسـ   ٨٧دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .إسناده صحيح: الحويني
 قـال أبـو إسـحاق    ٨٩دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٤(

 .إسناده صحيح: الحويني



 ٥٥٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 اهللا   على نبي m َّفـإن كـان يـصلّ     ,  ليلـة   كل  حوإن لـم يكـن     , تُ فـدخل  ي سـب
  .)١( لي فدخلتُذني أيصلّ

]١٠٥٢[ عــن أمســلمة  المــؤمنين أم Iأقــرب النــاس برســول  أن 
  .)٢( E  عليmاهللا

 ا صـالح رسـولُ    لمـ : اء قـال   البـر  سـمعتُ : عن أبي إسحاق قال    ]١٠٥٣[
: قال,  لهم  كتب علي كتاباً   )ةأهل مكّ : اروقال ابن بشّ  ( ةَ مدينة مكّ   أهلَ mاهللا

لـو  ,  اهللا  رسـولُ  دمحمـ ال تكتـب    :  فقال المشركون  . رسول اهللا  دمحم: فكتب
ما أنـا بالـذي     : فقال علي , "اُمحه": E فقال لعلي ,  لم نقاتلك   رسوالً كنتَ
ه وصالحهم على أن يـدخل هـو وأصـحاب        ,  بيده m اهللا   فمحاه رسولُ , أمحاه

ا بجلبان السالحوال يدخلوها إلّ, امثالثة أي.  
  . )٣( بما فيهالقراب: ما جلبان السالح؟ قال: ار فسألوهقال ابن بشّ

 إلـى   غداً الرايةَ دفعنَأل": mقال رسـول اهللا     :  قال عن سعدٍ  ]١٠٥٤[
 " علـى يديـه    يفـتح اهللاُ  , ه ورسـولُ   اهللاُ هه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب رجٍل

                                                           

 قـال أبـو إسـحاق    ٩٥دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )١(
مكتبة ,  للنسائيE طالب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبيو .إسناده جيد: الحويني

  .إسناده حسن:  قال أحمد البلوشي١٢٩المعال الكويت ص
 قال أبو إسـحاق  ١١٧دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٢(

 .إسناده حسن: الحويني
 قال أبو إسـحاق  ١٣٦دار الكتب العلمية بيروت ص  , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .إسناده صحيح: نيالحوي
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١(فدفعها إلى علي, هفاستشرف لها أصحاب(.  
]١٠٥٥[    سـألتُ :  قـال  اٍرعن العالء بن عر  أال : قلـت ,  اهللا بـن عمـر    عبـد

, mه مـن بيـت رسـول اهللا          فهذا بيتُ  ا علي أم:  وعثمان؟ قال  ثني عن علي  حدتُ
 ثك عنه بغيره  وال أحد .فعفـى اهللا   ,  عظيماً  ذنباً حٍده أذنب يوم أُ   ا عثمان فإنّ  وأم

  .)٢( فقتلتموه صغيراًوأذنب فيكم ذنباً, عنه
]١٠٥٦[     ابـن عمـر وهـو فـي مـسجد           سـألتُ :  قـال  اٍرعن العالء بن عـر 

ر إلـى   وانظُـ ,  فال تسألني عنـه    ا علي أم: فقال.  وعثمان  عن عليm  رسول اهللا   
ه  فإنّـ  ا عثمـان  وأمـ . ه بيِتـ   غيـر  ليس في المسجد بيتٌ   , mمنزله من رسول اهللا     

 فـيكم  وأذنـب , فعفى اهللا عنه وغفـر لـه  ,  يوم التقى الجمعان    عظيماً  ذنباً ذنبأَ
  .)٣(موه دون ذلك فقتلتُباًذن

]١٠٥٧[      قـال  عن عبد اهللا بن نجـي  :   مـن   كانـت لـي سـاعةٌ     : قـال علـي 
فكان ذلك  , فإن كان في صالته سبح    , mالسحر أدخل فيها على رسول اهللا       
                                                           

 ٣٨مكتبة المعـال الكويـت ص  ,  للنسائيEخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    )١(
 .صحيح: قال أحمد البلوشي

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
,  حنبـل وفضائل الصحابة ألحمد بـن . إسناده صحيح بمتابعاته  :  قال أحمد البلوشي   ١٢٣ص

إســناده :  قــال وصــي اهللا بــن محمــد عبــاس٢/٥٩٥دار العلــم بالمملكــة العربيــة الــسعودية 
 .صحيح

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٣(
 .صحيح:  قال أحمد البلوشي١٢٣ص



 ٥٥٩ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)١(وإن لم يكن في صالته أذن لي, ه ليإذنَ
, كنـتُ ـ واهللا ـ إذا سـألتُ اُعطيـتُ     : قـال علـي  : عن زاذان قال ]١٠٥٨[

    . )٢(وإذا سكتُّ ابتُديتُ
]١٠٥٩[       قال عن عبد اهللا بن سخبرة عن علي  :     ما أصبح بالكوفـة أحـد 

 ويشرب مـن مـاء      ويجلس في الظلّ    ليأكل من البر    أدناهم منزلةً  إن, ا ناعماً إلّ
  .)٣(الفرات
ى يـدخلوا   حتّـ ني قـوم ليبغـضُ : قـال علـي  : عن أبي السوار قال    ]١٠٦٠[

النار٤(غضي في ب(.  
]١٠٦١[  قال رسول اهللا    :  قال اك بن مزاحمٍ  عن الضحm :"   يـا علـي ,

 ن شَ تدري مر لين؟ األو" , وقال وكيع ة مر : عن الضح  قـال  :  قال اك عن علي
ه  ورسـولُ اُهللا:  قلـتُ  "لـين؟ ن أشـقى األو   يا علي تدري مm :"   رسـول اهللا    

ـ ": ةًر  وقـال مـ     "تدري من شر  ": قـال , "عاقر الناقة ": قال, أعلم ن أشـقى   م
                                                           

ويــت مكتبــة المعــال الك,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )١(
 .إسناده حسن:  قال أحمد البلوشي١٣٠ص

مكتبــة المعــال الكويــت ,  للنــسائيEخــصائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد البلوشي١٣٤ص

 قـال وصـي    ١/٥٣١دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .هذا من عدله صلوات ربي وسالمه عليه: قلتُ. حيحإسناده ص: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٦٥دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
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  .)١("كقاتلُ": قال, اهللا ورسوله أعلم:  قلت"رين؟اآلِخ
]١٠٦٢[   ـ  سـمعتُ :  قـال  عن أبي مريميقـول  اً علي  :ي رجـالن   هلـك فـي  ,
  .)٢( قاٍلبغضٌ وم غاٍلمفرطٌ

]١٠٦٣[       عن سالم بن أبي الجعد عن محم  مـع   كنتُ: ة قال د بن الحنفي 
علي  محصور فقال جلٌفأتاه ر : قال,  وعثمان  :أميـر المـؤمنين مقتـول      إن  , ثـم 

 فقال جاء آخر  :ـ  . فقام علي: قال,  الساعة أمير المؤمنين مقتولٌ إندقـال محم :
 وقـد    الـدار  فـأتى علـي   : قال.  لك خلِّ ال أم  : قال,  بوسطه تخوفاً عليه   فأخذتُ

ا عليـه   فأتـاه النـاس فـضربو     ,  فدخلها وأغلق عليه بابـه     ,هفأتى دار , قُتل الرجلُ 
,  للنـاس مـن خليفـة      تل وال بد   هذا الرجل قد قُ    إن:  فدخلوا عليه فقالوا   ,الباب

 ي لكـم وزيـر  فـإنّ , ال تريـدوني : فقال لهم علـي .  بها منك حق أ وال نعلم أحداً  
ال واهللا ما نعلم أحداً    : فقالوا, ي لكم أمير   منّ خير م فإن أبيتُ : قال.  بها منك   أحق

  فـإن بيعتـي ال تكـ     علي   اًون سـر ,   ـ      ولكـن أخـرجن شـاء أن     إلـى المـسجد فم
قال. عنييبايعني باي :فخرج إلى المسجد فبايعه٣( الناس(.  

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٦٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن لغيره:  عباساهللا بن محمد

 قـال وصـي    ٢/٥٧١دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٧٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 قـال عبـد اهللا     ٤/١٧٦٠دار الـوطن    , لشريعة لآلجري وا. إسناده صحيح : اهللا بن محمد عباس   

 .إسناده حسن: الدميجي



 ٥٦١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 اش الزرقـي  عن سعيد بن عمرو القرشي عـن عبـد اهللا بـن عيـ              ]١٠٦٤[
 خطـاراً  لنـا ا   إن: قـال ,  بن أبي طالب   رنا عن هذا الرجل علي    أخِب:  له قلتُ: قال

  رجـالً كـان علـي  : قـال , نـا أن نقول فيه ما يقول بنو عم      ونحن نكره    ,وأحساباً
ما : قلت: قال,  حديدٍ وكان إذا قرع قرع إلى ضرسٍ     : قال,  يعني مزاحاً  ,تلعابة

ضرس؟  قال قراءةُ حديد١( وسماحة في الدين وشجاعةٌ القرآن وفقه(.  
ــوفٍ  ]١٠٦٥[ ــن ع ــالع ــتُ:  ق ــسن  كن ــد الح ــصري[ عن ــذكروا ]الب  ف

رسول اهللا  أصحاب  m,مـا أزري   إنّ,يا أبـا سـعيد  :  جوشن الغطفاني فقال ابن
  بأبي موسى اتّباع قال, اًه علي :حتّفغضب الحسن  ى تبـي فـي وجهـه  ن الغـضب  ,

,  إلى خيـرهم فبـايعوه      فعمد الناس  ن يتَّبع؟ قُتل أمير المؤمنين مظلوماً     فم: قال
  .)٢(ى ردها مراراًحتّ, فمن يتَّبع
:  فقــالmا مــع رســول اهللا كنّــ:  عبــد اهللا قــالعــن جــابر بــن ]١٠٦٦[

ـ   , ة من أهل الجنّ   يدخل عليكم رجلٌ  " اللهـم اجعلـه     اًاللهم اجعله علي 
اًعلي" ,٣(فجاء علي(.  

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٧٦دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 قال عطيـة    ٢/٣٤٢دار الراية   , والسنة ألبي بكر الخلّال   . إسناده صحيح : اهللا بن محمد عباس   

 .إسناده صحيح: الزهراني
 قـال وصـي    ٢/٥٧٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(

 .إسناده صحيح إلى الحسن البصري: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٥٧٧دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
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: mقــال رســول اهللا  :  قــالEعــن جــابر بــن عبــد اهللا     ]١٠٦٧[
فـدخل  :  قال "اً علي ه جعلتَ اللهم إن شئتَ  , ة من أهل الجنّ    رجلٌ لنليدخُ"

بن أبي طالٍب علي E )١(.  
 عينــي منــذ تفــل مــا رمــدتْ:  قــال موســى عــن علــيأمعــن  ]١٠٦٨[

النبيm٢( في عيني(.  
]١٠٦٩[    كـر عنـده قـولُ     ذُ: ة عـن ابـن أبـي ليلـى قـال          عن عمرو بن مر 

  قد جالسناه وحادثنـاه وواكلنـاه وشـاربناه        : فقال عبد الرحمن  , الناس في علي
أو ال يكفـيهم أن    , ا تقولـون   ممـ  ه يقول شيئاً  فما سمعتُ , وقمنا له على األعمال   

يقولوا ابن٣( وشهد بدراً, الرضوان وشهد بيعةَ,ه رسول اهللا وختنُ عم(.   
]١٠٧٠[   قال اٍسعن ابن عب  :كاتب    بـي   بن أ  الكتاب يوم الحديبية علي
  .)٤(طالب

 الكتـاب يـوم     من كـان كاتـب    :  الزهري سألتُ:  قال عن معمرٍ  ]١٠٧١[
                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٦دار الكتــب العلميــة بيــروت , ك علــى الــصحيحينالمــستدر )١(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

 قـال وصـي    ٢/٥٧٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح لغيره: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٨٠لكة العربية السعودية    دار العلم بالمم  , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٥٩٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس



 ٥٦٣ ......................................)لسالمعليه ا(باب فضائل أمري املؤمنني 

ولو سألتَ هؤالء قالوا عثمان ـ يعنـي بنـي    , هو علي: فضحك وقال. الحديبية
١(ة ـأمي(.  

 أفـضل أهـل   ث أنا نتحـد كنّـ :  قـال  ـ بن مسعود ـ  عن عبد اهللا ]١٠٧٢[
٢( بن أبي طالبالمدينة علي(.  

]١٠٧٣[   قال اٍسعن ابن عب  : بعثني النبي m  بـن أبـي طالـبٍ       إلى علي  
 ,نـي  فقـد أحب كحبن أَم,  في اآلخرة  دي في الدنيا وس   د سي أنتَ": فقـال 
وحبيبك اهللا  حبيب  ,وعدوك عدو  ي وعدو  لمـن   الويـلُ ,  اهللا ي عـدو 

  .)٣("أبغضك من بعدي
]١٠٧٤[   عند رجـلٍ    أنّ عن ربيعة الجرشي ه ذُكر علي  بـن   وعنـده سـعد 
ن تكـون لـي      أل ,)٤( أربعـا   له مناقب  نإ, اً علي رأتذكُ: فقال له سعد  , اصأبي وقّ 
 عطـين ُأل"ه  م وقولَـ  ع الـنَ  مـر  ح وذكر,  من كذا وكذا    إلي  أحب  منهن واحدةٌ
 مـن كنـتُ   "ه  وقولَـ , "ي بمنزلة هارون من موسى     منّ أنتَ"ه  وقولَ, "الرايةَ

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٥٩١دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده صحيح إلى الزهري: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٠٤دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٤٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(
 .رجال اإلسناد ثقات: ن محمد عباساهللا ب

 .ألنه ممنوع الصرف. مناقب أربع: والصحيح )٤(
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موالهمواله فعلي " .١( واحدةًونسي سفيان(.  
: اب قـال  عمر بـن الخطّـ   عن أبيه أن  عن سهيل بن أبي صالحٍ     ]١٠٧٥[ 

 إلـي مـن إعطـاء        ألن أكون أوتيتُها أحب    , ثالثاً  بن أبي طالبٍ    علي وتيلقد أُ 
ممر ال حنَع ,رسـول اهللا     جوار m    والثالثـة  ,  يـوم خيبـر     والرايـةَ  , فـي المـسجد

  .)٢(نسيها سهيل
]١٠٧٦[       لقَّـاني  : ه قـال   أنّـ   بن أبي طالبٍ   عن عبد اهللا بن جعفر عن علي
 أن ةٌ أو شــدوأمرنــي إن نــزل بـي كــرب , مـات  الكل)٣( هــؤالءm اهللا رسـولُ 
 العـرش    سـبحانه تبـارك اهللا رب      , الكريم الحليم  ا اهللاُ ال إله إلّ  ": أقولها

 تَلقِّنهـا الميـ   وكان عبـد اهللا بـن جعفـر ي   ," العالمين الحمد هللا رب   ,العظيم
٤( من بناتهمها المغتربةَعلّوينفث بها على الموعوك وي(.  

ي يا أمير المؤمنين إنّـ    :  فقال  رجلٌ اًأتى علي :  قال ٍلعن أبي وائ   ]١٠٧٨[
  رسـولُ  منـيهن  علّ مك كلمـاتٍ  أال أعلّ : قال علي , عنّيعجزت عن مكاتبتي فأَ   

                                                           

 قـال وصـي    ٢/٦٤٣دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )١(
 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس

 قـال وصـي    ٢/٦٥٩دية  دار العلم بالمملكة العربية السعو    , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٢(
 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس

 .هذه: والصحيح )٣(
 قـال وصـي    ٢/٦٦٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
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, بلـى : قلـت ,  دنانير ألداهن اُهللا عنـك  )١( جبل صبر   لو كان عليك مثلُ    ,mاهللا  
ـ           ": قل: قال ن اللهم اغنني بحاللك عن حرامـك واغننـي بفـضلك عم
  .)٢("واكس

 النـاس   شكى علي بن أبي طالبٍ    :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٠٧٩[
هـا النـاس ال تـشكوا    أي":  فسمعته يقول   فقام فينا خطيباً   mإلى رسول اهللا    

اًعلي,٣(" في ذات اهللا وفي سبيل اهللا فواهللا لهو أخيشن(.  
]١٠٨٠[  سلمة قالت  عن أم  :            ألقـرب والذي أحلـف بـه إن كـان علـي

:  يقول  بعد غداةٍ   غداةً m اهللا   دنا رسولَ ع: قالت, m برسول اهللا    الناس عهداً 
" قالت, فجاء بعد : قالت, كان بعثه في حاجة   : قالت فاطمة ,  مراراً "جاء علي :

 مـن    وكنـتُ  , فقعدنا عند البـاب    , فخرجنا من البيت   , له إليه حاجةً    أن فظننتُ
 بض رسـولُ   قُـ   ثـم  ,يساره ويناجيه  فجعل    فأكب عليه علي   ,أدناهم إلى الباب  

  .)٤( الناس به عهداً فكان أقرب, من يومه ذلكmاهللا 
                                                           

 .مثل جبل ثبير: وفي رواية الترمذي, كذا في األصل )١(
 قـال وصـي    ٢/٦٧٠دار العلم بالمملكة العربية السعودية      ,  بن حنبل  فضائل الصحابة ألحمد   )٢(

 .إسناده حسن: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٦٧٩دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٣(

 .إسناده صحيح: اهللا بن محمد عباس
 قـال وصـي    ٢/٦٨٦ة العربية السعودية    دار العلم بالمملك  , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     )٤(

:  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٤٢دار المنهـاج    , ومجمع الزوائد . إسناده صحيح : اهللا بن محمد عباس   
 .رجاله رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة
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]١٠٨١[  عن علي E ل:  قالالتي أمرني رسول اهللا      ا كان الليلةُ  م m 
 إلـى  m اهللا  انطلـق بـي رسـولُ   , مهاجراً ةَأن أبيت على فراشه وخرج من مكّ      

 m اهللا    صعد رسـولُ    ثم , إلى جنب الكعبة   فجلستُ, "ِاجلس": األصنام فقال 
: ا رأى ضـعفي تحتـه قـال    فلمـ , بـه  فنهـضتُ "ِانهـض ":  قـال   ثم ,على منكبي 

يـا  ":  قـال لـي     ثمm, ي وجلس لي رسول اهللا      ه عنّ  فأنزلتُ , فجلستُ "ِاجلس"
  نهـض بـي رسـولُ    ثـم , علـى منكبيـه     فـصعدتُ  "د على منكبـي   صع اِ ,علي

ى  إلـى الكعبـة وتنحـ   وصـعدتُ ,  نلتُ الـسماء   ي لو شئتُ   وخُيل لي أنّ   ,mاهللا
 مـن   بأوتـادٍ  موتـداً  وكان مـن نحـاسٍ  ,هم األكبر صنم  فألقيتُ ,m اهللا   رسولُ
  فمـا زلـتُ   , فعالجتـه  "عالجـه ": m فقال لـي رسـول اهللا        , إلى األرض  حديٍد

 منه  ى استمكنتُ  فلم أزل أعالجه حتّ    "إيه إيه ": mأعالجه ويقول رسول اهللا     
  .)١( ونزلتُرتهه فكس فدققتُ"دقَّه": فقال

:  يقـول  E اً علي سمعتُ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال       ]١٠٨٢[
اهللا لّاني رسولُو mُخ مس فوضعتُ الخُمس٢( في مواضعهه(.  

]١٠٨٣[  عن علي E اهللا  رسولَ غسلتُ:  قال m,ُأنظـر مـا    فجعلت 
تيكون من المي ,شيئاًفلم أر  ,وكان طيباً حي٣(تاًاً ومي(.  

                                                           

حـديث صـحيح    :  قال الحاكم  ٣/٦دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .اإلسناد

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٤٢دار الكتب العلمية بيروت     , صحيحينالمستدرك على ال   )٢(
 .اإلسناد

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٣/٦١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
�  
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]١٠٨٤[        لمـا بوِيـع   :  قـال  عن األسود بـن يزيـد النخعـي  بـن أبـي      علـي 
 بـين    وهـو واقـف     بن ثابـتٍ    قال خزيمةُ  m على منبر رسول اهللا      Eطالٍب

  :يدي المنبر
ــسبنا    ــاً فحــ ــا عليــ ــن بايعنــ      إذا نحــ
ــه     ــاس أنّ ــاس بالن ــى الن ــدناه أول      وج
ــاره  ــشق غبـــ ــا تـــ ــشاً مـــ      وإن قريـــ

    هـــ كلِّ الخير ِمن  هم ــفي وفيه الذي 

ــتن      ــن الف ــاف م ــا نخ ــسٍن مم ــو ح   أب
ــسنن     ــاب وبالـ ــشاً بالكتـ ــب قريـ   أطـ
  إذا ما جرى يوماً على الـضمر البـدن          
  )١ (وما فيهم كلُّ الذي فيه ِمن حسن  

ال :  إلـى حذيفـة قـال       علي ا جاءت بيعةُ  لم:  قال عن أبي راشدٍ   ]١٠٨٥[
  .)٢(ا أصعر أو أبترأبايع بعده إلّ

تي م ُألنيب تُأنتَ":  قال لعلـي m  النبي أن أنس بن مالكٍ  عن   ]١٠٨٦[
  .)٣("ما اختلفوا فيه من بعدي

 m اهللا دعاني رسولُ :  قال E  عن علي  عن ربيعة بن ناجذٍ    ]١٠٨٧[

                                                                                                                              

�  

 .ووافقه الذهبي, على شرط الشيخين
 خبـر صـحيح   :  قال الحاكم  ٣/١٢٤دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(

 .مجمع عليه
خبـر صـحيح    :  قال الحاكم  ٣/١٢٤دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(

 .مجمع عليه
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .صحيح على شرط الشيخين
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 تهبغـضَ أَ,  فيك من عيسى عليه الصالة والسالم مثالً        إن ,يا علي ": فقال
حتّ اليهود   هى بهتوا أم ,وأحبى أنزلوه بالمنزلة التي ليس     رى حتّ  النصا ته

,  يفرطني بمـا لـيس فـي        في محب مطري   ه يهلك  أال وإنّ  :وقال علي :  قال "بها
 بنبـي وال يـوحى      ي لستُ أال وإنّ ,  يحمله شنآني على أن يبهتني     ومبغضٌ مفترٍ 

١(إلي(.  
]١٠٨٨[  عن علي E قال لي رسـول اهللا      :  قالm :"   يـا علـي, إن  

 لـك    فإن , نظرةً فال تتبعن النظرةَ  , ك ذو قرنيها  وإنّ, ة الجنّ  في لك كنزاً 
  .)٢("األولى وليست لك اآلخرة

 د سي وعلي, لد آدم و دأنا سي ":  قال m  النبي  أن عن عائشةَ  ]١٠٨٩[
     .)٣("العرب

                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٣٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .اإلسناد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٣٣دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 قال  ٢/٣٩٧مكتبة المعارف الرياض    , وصحيح الترغيب والترهيب  . ووافقه الذهبي , اإلسناد
وذاك , ةذو قرنـي هـذه األمـ     : أي" وإنك ذو قرنيهـا   : " لعليm وقوله  , حسن لغيره : األلباني

واألخـرى مـن عمـرو    , أحدهما من ابن ملجـم لعنـه اهللا  , ألنه كان له شَجتان في قرني رأسه 
 أي ذو طرفيها ومليكها الممكن فيها الـذي تـسلك      : معناه إنك ذو قرني الجنة    : وقيل, بن ود

فـسمي ذا القـرنين     , جميع نواحيها كما سلك اإلسكندر جميع نواحي األرض شـرقا وغربـا           
 .انتهى كالم األلباني. واهللا أعلم, وقيل غير ذلك, وهذا قريب, األقوالعلى أحد 

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
 . ح اإلسناديصح
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 Eاً علي سمعتُ:  قال  الجملي عن عبد اهللا بن عمرو بن هندٍ       ]١٠٩٠[
  .)١( ابتدأني وإذا سكتُّ, أعطانيm اهللا لَ رسو إذا سألتُكنتُ: يقول

عطـي  لقـد أُ : Eاب قال عمر بن الخطّ   : عن أبي هريرة قال    ]١٠٩١[
ن تكون لي خصلةٌ    ألَ , خصالٍ  ثالثَ  بن أبي طالبٍ   علي   منها أحـب   مـن    إلـي 

  أن أُعطى حم مرقيل.  النع : جه فاطمةَ :  يا أمير المؤمنين؟ قال    وما هنبنت  تزو 
,  لـه  له فيـه مـا يحـلُّ       يحلُّ m مع رسول اهللا     كناه المسجد وسm , رسول اهللا 

  .)٢( يوم خيبروالرايةُ
]١٠٩٢[   سألتُ:  قال عن أبي إسحاق قثم   كيف ورثَ : اس بن العب  علي 
  .)٣(زوقاًنا به لُشد وأَنا به لحوقاًلَه كان أوألنّ:  دونكم؟ قالm اهللا رسولَ

]١٠٩٣[   نظر ا :  قال اٍسعن ابن عب لنبـي m  يـا علـي   ":  فقـال  )٤( إلـي, 
  حبيبـي وحبيبـي حبيـب      كحبيب,  في اآلخرة  د في الدنيا سي   د سي أنتَ
  .)٥(" بعدين أبغضك لموالويلُ,  اهللاي عدوي وعدو عدوكوعدو, اهللا

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .فقه الذهبيووا, صحيح على شرط الشيخين

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٣٥دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 . اإلسناد

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٦دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
 .ووافقه الذهبي, صحيح اإلسناد

 .وإال ال يستقيم معنى الحديث, ×نظر إلى علي : والصواب )٤(
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٣٨دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٥(

�  
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مـن يريـد أن     ": mقـال رسـول اهللا      : عن زيد بن أرقم قـال      ]١٠٩٤[
ـ     ةَجنّ موتي ويسكن     حياتي ويموتَ  )١(يحيى ي  الخلد التي وعدني رب

 ولن يدخلكم   خرجكم من هدى  ه لن ي   فإنّ , بن أبي طالبٍ    علي ولَّتَيفل
  .)٢("في ضاللة

  وهـو آخـذٌ    m اهللا    رسـولَ  سـمعتُ : عن جابر بن عبد اهللا قال      ]١٠٩٥[
 بن أبـي طالـبٍ     بضبع علي  E    وهـو يقـول  :"   قاتـلُ ,  البـررة هـذا أميـر 

  .)٣(ه بها صوتَ مدثم, "ن خذله مولٌمخذ, ن نصره ممنصور, الفجرة
]١٠٩٦[ رســول اهللا عــن أبــي هريــرة أن sيــا فاطمــة أمــا ":  قــال
ترضين اطّ  وجلّ  اهللا عزّ   أن  لـع        إلـى أهـل األرض فاختـار ر ج نلـي ,

هما أبوِكأحدواآلخر ٤("ِكعلُ ب(.  
]١٠٩٧[        مـا أنـتَ   إنّ{ عن عباد بن عبد اهللا األسدي عن علي  منـذر  

                                                                                                                              

�  

شرط الشيخين وأبـو األزهـر بإجمـاعهم ثقـة وإذا تفـرد الثقـة بحـديث فهـو علـى أصـلهم                       
 .صحيح

 .يحيا: والصحيح )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٣٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(

 . اإلسنادصحيح
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .صحيح اإلسناد
وعـن ابـن   :  قـال الحـاكم   ٣/١٤٠دار الكتـب العلميـة بيـروت        , المستدرك على الصحيحين   )٤(

 .عباس نحوه على شرط الشيخين
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  .)١( وأنا الهادي, المنذرm اهللا رسولُ: قال علي, } هاٍد قوٍمولكلِّ
]١٠٩٨[  سلمة   عن أم I أن  النبي  m      كان إذا غضب لم يجترىء 

ا يكلّ منّأحدمه غيربن أبي طالٍب علي  E )٢(.  
]١٠٩٩[      قال رجـلٌ  :  قال عن عوف بن أبي عثمان النهدي  مـا  :  لـسلمان

أشد حب ك اهللا    رسولَ معتُس: قال.  لعلي m يقول  :"ن أَم ـ حـب فقـد  اً علي 
  .)٣(" فقد أبغضنياً علين أبغضَوم, نيحبأَ

 اهللا نإ": mقــال رســول اهللا : عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال  ]١١٠٠[
 أمرني بحوأخبرني أنّ  , من أصحابي   أربعةٍ ب  قلنا:  قال "همه يحب :ن هـم   م

ـ  أال إن ":  فقـال  ,ن مـنهم   أن نكو  نا نحب يا رسول اهللا؟ وكلُّ    مـنهم  اً علي "  ثـم  
قالسكت ثم  :"أما إنمنهماً علي "٤( سكت ثم(.  

 إذ أتـاه    اٍس عند ابن عب   ي لجالس إنّ:  قال عن عمرو بن ميمونٍ    ]١١٠١[
ا أن تخلـو بنـا مـن بـين     ا أن تقوم معنا وإمـ إم, اسيا ابن عب:  فقالوا رهطٍ تسعةُ

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .صحيح اإلسناد

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤١دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .صحيح اإلسناد

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٤١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤١ار الكتــب العلميـة بيــروت  د, المـستدرك علــى الــصحيحين  )٤(
 .صحيح على شرط مسلم
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 قبـل  حيح صوهو يومئذٍ :  قال . أقوم معكم   بل أنا  :اس عب  فقال ابن  : قال ,هؤالء
ه  ثوبـ  فجـاء يـنفضُ   :  قال .دري ما قالوا   فال ن  ,ثوافابتدؤوا فتحد :  قال .أن يعمى 

, ه غيـرِ   ليست ألحدٍ   فضائلَ  له بضع عشرةَ   ٍلجعوا في ر  قَو, أُف وتُف : ويقول
 يحـب ,  أبداً ُهللاخزيه ا  ال ي   رجالً ألبعثنm :"  قال له النبي   وقعوا في رجلٍ  

أيـن  ": فقـال , فاستـشرف لهـا مستـشرف   , "ه ورسولُه اهللاُ ه ويحب  ورسولَ اَهللا
  ."هم ليطحن؟وما كان أحد": قال, ه في الرحى يطحنإنّ:  فقالوا"علي؟

  هـزَّ فنفـثَ فـي عينيـه ثـم    : قـال ,  ال يكاد أن يبصرفجاء وهو أرمد : قال
  . حييةَ بنِت بصفيي فجاء عل,اه فأعطاها إي ثالثاًالرايةَ

  اسقال ابن عب :اهللا    بعث رسولُ  ثم m ًـ    , بسورة التوبـة    فالنااً فبعـث علي 
  ".ي وأنا منه هو منّا رجلٌال يذهب بها إلّ": فأخذها منه وقال, خلفه

  اسقال ابن عب  : وقال النبي m   ـه لبني عم :"كم يواليني في الـدنيا     أي
  وأقبـل علـى رجـلٍ      m فقال رسول اهللا     , معهم  جالس وعلي:  قال "؟واآلخرة

 أنـتَ ":  فقـال لعلـي    ,وا فـأب  "كم يواليني في الدنيا واآلخرة؟    أي": منهم فقال 
وي في الدنيا واآلخرةلي."  

  .I من الناس بعد خديجةن آمن ملَ أو عليوكان: اس ابن عبقال
 حـسنٍ  و  وفاطمـةَ  ه فوضـعه علـى علـي       ثوبـ  mوأخـذ رسـول اهللا      : قال

ـ   اهللاُ ما يريـد  إنّ{: قال و ٍنوحسي لي   ذهب عـنكم  البيـت    أهـلَ   الـرجس 
ويركم تطهيراًطه{.  

  . نام مكانه ثمm  النبيفلبس ثوب ,هوشرى علي نفس: اس ابن عبقال
فجـاء أبـو    , m اهللا    رسـولَ  ن المـشركون يرمـون     وكـا  :اسقال ابن عبـ   
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: فقـال : قـال , m هللا اه رسـولُ  أنّسب يح وأبو بكرٍ : قال,  نائم وعليE بكٍر
 فقال له علي  ,  اهللا يا نبي:إن اهللا نبي  m     قد انطلـق نحـو بئـر ميمـون فأَدِركـه  ,

  . فدخل معه الغارفانطلق أبو بكٍر: قال
 m اهللا  يرمى بالحجـارة كمـا كـان رمـي نبـيE           وجعل علي : قال
 وهو يتضو  ر وقد لف ى أصـبح   حتّـ  ,ه في الثوب ال يخرجـه      رأس,  كـشف    ثـم 

وأنـت  , ر  ونحـن نرميـه     ك ال يتـضو   وكان صاحب , ك للئيم إنّ: رأسه فقالوا ن  ع
وقد استنكرنا ذلك,رتتضو .  

  رسول اهللا    وخرج: اسقال ابن عب m      بالنـاس    في غزوة تبـوك وخـرج 
, فبكـى علـي   , "ال": m  النبي فقال: قال, أخرج معك : فقال له علي  : قال, معه

ـ   نزلة هارون من مو   ي بم  ترضى أن تكون منّ    أما": فقال لـه   ـ  سـى إلّ ه ا أنّ
تيليفَ خَا وأنتَه ال ينبغي أن أذهب إلّإنّ, ليس بعدي نبي."  
  وقال له رسول اهللا     : اسقال ابن عبm :"َأنت بعـدي    مؤمنٍ  كلِّ  ولي 

  ".ومؤمنة
,  علـي  بـابِ  المـسجد غيـر   أبـوابm  اهللا   رسـولُ  وسد: اس ابن عب  قال

  .ه غيرريقه ليس له طريق وهو طاًبنُ ج المسجدفكان يدخل
  رسـول اهللا     وقال: اسقال ابن عب m :" ُمن كنت    مـواله   مـواله فـإن 

علي."  
 ه رضـي عـن    فـي القـرآن أنّـ    وجـلّ  عـزّ وقد أخبرنـا اهللاُ : اسقال ابن عب

ه سـخط علـيهم بعـد       فهـل أخبرنـا أنّـ     , أصحاب الشجرة فعلم مـا فـي قلـوبهم        
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  . )١(ذلك؟
]١١٠٢[   اٍسعن ابن عب النب  أن ي m  قـال  :"اني في الـدنيا    كم يتولّ أي

 "اني في الـدنيا واآلخـرة؟     يتولّيكم  أ":  مـنهم   رجلٍ  فقال لكلّ  "واآلخرة؟
, اك فـي الـدنيا واآلخـرة      أنـا أتولّـ   :  على أكثرهم فقال علـي     ى مر حتّ, ال: فقال
  .)٢("ي في الدنيا واآلخرة وليأنتَ": فقال

]١١٠٣[  ار بن ياسرٍ  عن عم E اهللا    رسـولَ  سـمعتُ :  قال m   يقـول 
ـ وويلٌ,  وصدق فيككن أحب طوبى لم,يا علي ": لعلـي  لم  ن أبغـضك 

  .)٣("وكذب فيك
]١١٠٤[   قال عن أبي البختري  : قال علي E :   ُاهللا   بعثنـي رسـول m 

علـي مـن    ه يـرد     وإنّـ   شـاب  ي رجـلٌ  يـا رسـول اهللا إنّـ      : فقلت: قال, إلى اليمن 
ـ   ": ضع يده على صـدري وقـال      فو:  قال ,القضاء ما ال علم لي به      تْاللهـم ثب 

   .)٤( في القضاء ـ أو في قضاء ـ بعدفما شككتُ. "ه قلبه واهِدلسانَ
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
ونحـوه فـي األحاديـث المختـارة لـضياء الـدين الحنبلـي              . ووافقه الـذهبي  , صحيح اإلسناد 

 .١٣/٢٦بيروت , دار خضر, المقدسي
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٥دار الكتــب العلميــة بيــروت , رك علــى الــصحيحينالمــستد )٢(

 .اإلسناد
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .صحيح اإلسناد
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٦دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٤(

�  
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يـا أبـا    :  فقلـت   بـن جبيـرٍ    سألت سعيد :  قال مالك بن دينارٍ  عن   ]١١٠٥[
  رايـة رسـول اهللا   ن كان حامـلَ  عبد اهللا م m ؟ قـال :  ك كأنّـ :  وقـال فنظـر إلـي

أال تعجبـون مـن     : اء فقلـت  ه إلى إخوانه من القر    وتُ وشك فغضبتُ, رخي البال 
ك  وقـال إنّـ     فنظـر إلـيm     رايـة رسـول اهللا       ن كـان حامـلَ    ي سألته م   أنّ سعيٍد

إنّ: قالوا,  البال لرخي   ك سألته وهو خائف  بالبيت فَـ   وقد الذَ , اج من الحج لْسه 
  .)١(اسبه من ابن ع هكذا سمعتُ,E ها عليكان حاملَ: ه فقالفسألتُ. اآلن

ـ  ": mقـال رسـول اهللا   :  قـال عن أنسٍ  ]١١٠٦[  إلـى  ةُِاشـتاقت الجنّ
  .)٢(" وسلماناٍر وعمعلي: ثالثة

 ي عـزّ   رب سألتُ": mقال رسول اهللا    : عن ابن أبي أوفى قال     ]١١٠٧[
ـ     ج إلّ تي وال أتزو   من أم   أحداً ج أن ال أُزو   وجلّ , ةا كان معي في الجنّ

  .)٣("فأعطاني
قـال رسـول    : بد اهللا بـن أسـعد بـن زرارة عـن أبيـه قـال              عن ع  ]١١٠٨[

                                                                                                                              

�  

 . ووافقه الذهبي,صحيح على شرط الشيخين
حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٤٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(

 .صحيح اإلسناد
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(

 .ووافقه الذهبي, اإلسناد
صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(

 .‘ عليا من فاطمة sوقد زوج النبي : قلتُ. ووافقه الذهبي, اإلسناد
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 ,قين المتّ  وإمام , المسلمين ده سي أنّ:  ثالثٌّ  في علي   إلي وحيأُ": mاهللا
الغُوقائد رالم ١("لينحج(.  

]١١٠٩[ عــن أبــي عثمــانالنهــدي ــ أناً علي Eبينمــا رســول :  قــال
يـا  :  فقلـت ا بحديقـةٍ  إذ مررنـ , بيدي ونحـن فـي سـكك المدينـة          آخذٌ mاهللا

  .)٢(" منهاة أحسنلك في الجنّ": قال, رسول اهللا ما أحسنها من حديقة
]١١١٠[      عن أبي حرب بن األسود الـديلي    عـن أبيـه عـن علـي  E 

ز وأنـا أريـد العـراق       جلي في الغـر    رِ  وقد وضعتُ   اهللا بن سالمٍ   أتاني عبد : قال
وأيـم  : قال علـي  .  السيف ه ذباب ه أصابك ب  ك إن أتيتَ   فإنّ  العراق ال تأتِ : فقال

 مـا   ,يـا اهللا  : فقلت في نفسي  : قال أبو األسود  .  قبلك mاهللا قالها لي رسول اهللا      
  .)٤( بمثل هذاث الناس يحد)٣( كاليوم رجل محاربرأيتُ

 فهاٍد  اًموها علي يتُلَّإن وm :" قال رسول اهللا    :  قال عن حذيفةَ  ]١١١١[

                                                           

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )١(
 .اإلسناد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٤٩دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .فقه الذهبيووا, اإلسناد

 .ألنه مفعول به, رجالً محارباً: والصواب )٣(
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٥١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٤(

رجاله رجـال   :  قال الهيثمي  ١٨/٣٢٩دار المنهاج   , ونحوه في مجمع الزوائد   . شرط الشيخين 
 .نالصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمو
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١(" مستقيمقيمكم على صراٍطمهتٍد ي(.  
,  وال أراكـم فـاعلين     اًروا علي ؤمإن تُ ": sقال رسول اهللا     ]١١١٢[

  )٢(" بكم إلى الطريق المستقيم يأخذُاً مهديتجدوه هادياً
]١١١٣[ ــي ذر ــالE عــن أب ــال رســول اهللا :  ق ــ":  لعلــيmق ن م

  .)٣(" فقد فارقنين فارقكوم, فارقني فقد فارق اهللا
:  أبـي يقـول    سـمعتُ : نبـل قـال   عن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن ح           ]١١١٤[

 ."تي ثالثـون سـنةً     في أم  الخالفةُ": m  عن النبي   ما روى سفينةُ   والخالفةُ
وال نعيب مـن ربـع      ,  عمر ما قال سفينة وما قال ابن     , ونستعمل الخبرين جميعاً  

لقرابته وصهره وإسالمه القديم وعدلـه      ,بعلي  ,أصـحاب رسـول اهللا       وأن m 
   الذين كانوا معه سومه المؤمنين  أمير  ,وأقام الحدود , ورجم ,  بالنـاس   وحـج , 

عي أميرالمؤمنينود ,٤( لم يعتب عليه في قسمته بالعدل ثم(.  

                                                           

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٥٣دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .شرط الشيخين

:  قـال محمـد بـن سـعيد القحطـاني          ١/٥٤١دار ابن القيم    , السنة لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل       )٢(
 .إسناده حسن

صــحيح : كم قــال الحــا٣/١٥٨دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(
 .رواه البزار ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٣١٨دار المنهاج , ومجمع الزوائد. اإلسناد

:  قـال محمـد بـن سـعيد القحطـاني          ١/٥٧٣دار ابن القيم    , السنة لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل       )٤(
 وصـححه ووافقـه     ٣/٧١والحـاكم   ,  وقال حديث حـسن    ٤/٥٠٣أخرجه الترمذي في الفتن     

 .الذهبي
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]١١١٥[  رأيتُ:  قال عن الشعبي َأل  ,  أبيضَ اللحية  , على المنبر  اً عليقد م
  .)١(ما بين منكبيه

]١١١٦[    اهللا    رسولَ سمعتُ: ة قال عن شَراحيل بن مر m  ول لعلـي   يقـ :
  .)٢("ك معيك معي وموتُحياتُ, أبِشر يا علي"

يا رسـول اهللا    : ة قالت صفي  ,ا حضر  لمm   النبي  أن عن ذُؤيبٍ  ]١١١٧[
فـإن حـدث    , ك أجليـتَ أهلـي    وإنّـ ,  من نسائك أهـلٌ تلجـأ إلـيهم         امرأةٍ لكلِّ

ن؟ قالحدثٌ فإلى م :"٣(" بن أبي طالبإلى علي(.  
 ألن , خصاٍل ثالثَ أبي طالبٍ  ابن وتيأُلقد  : عن ابن عمر قال    ]١١١٨[

ه  ابنتَـ  m اهللا   زوجه رسـولُ  :  من حمر النعم    إلي  أحب نهن م تكون لي واحدةٌ  
  .)٤( يوم خيبروأعطاه الرايةَ, ه في المسجدا باب إلّ األبوابوسد, وولدت له

]١١١٩[  عن علي E منذ مسح رسولُ    وال صُِدعتُ  ما رِمدتُ :  قال  
  .)٥(ي وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية وجهmاهللا 

 بـن أبـي   خرج علينـا علـي  : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال      ]١١٢٠[

                                                           

 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/١٩٨دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
 .رواه الطبراني وإسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٢٣٩دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٢٤٣دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
 .رجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٢٦٨دار المنهاج , ئدمجمع الزوا )٤(
رجالـه رجـال الـصحيح غيـر أم موسـى           :  قال الهيثمي  ١٨/٢٧٣دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٥(

 .وحديثها مستقيم
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وخرج علينا في الـشتاء  ,  الشتاء الشديد وعليه ثياب ـ في الحرE  ـ  طالٍب
 الصيف وعليه ثياب  ,فشربه  دعا بماءٍ  ثم  ,ثم  عن جبهته   مسح العرق , رجع  ثم  

  .هإلى بيت
 المـؤمنين؟ خـرج علينـا فـي      ما صنع أمير يا أبتاه أما رأيتَ   : فقلت ألبي 
الصيفالشتاء وعليه ثياب  ,الشتاءوخرج علينا في الصيف وعليه ثياب .  

,  فقال لـه الـذي صـنع       اًفأخذ بيد ابنه فأتى علي    . ما فِطنتُ : فقال أبو ليلى  
:  قال فبزق في عيني ثم    ,ان بعثني وأنا أرمد    ك m رسول اهللا    إن: فقال له علي  

اللهم ": ودعا لي فقـال   . ى الساعة فما اشتكيتُهما حتّ  , هما ففتحتُ "ِافتح عينيك "
فما وجدتُ. " والبردأَذهب عنه الحر١(ى يومي هذا حتّ وال برداًاً حر(.   

]١١٢١[   اهللا   دفع رسـولُ  :  قال اٍسعن ابن عب m  َالرايـة     بـن    إلـى علـي 
  .)٢(نةً عشرين س وهو ابنأبي طالٍب

ـ حبـك م  م":  قال لعلي  m  النبي  أنE عن سلمان    ]١١٢٢[ يحب, 
بغضُومك٣("بغضي م(.  

]١١٢٣[  اهللا    رسـولَ  ي سـمعتُ  أشهد أنّ :  سلمة قالت  عن أم m  يقـول  :
"م ن أحب اً علي  فقد أحب  ني وم ني فقد أَ  ن أحب ـ ,  اهللاَ حـب بغـضَ ن أَ وم 

                                                           

رواه الطبرانـي فـي األوسـط وإسـناده         :  قـال الهيثمـي    ١٨/٢٧٣دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  )١(
 .حسن

 .إسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٢٨٢دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
, رواه الطبراني وفيه عبد الملك الطويـل      :  قال الهيثمي  ١٨/٣٠٦دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

 .وثّقه ابن حبان وضعفه األزدي وبقية رجاله وثقوا
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اًعلي١(" اَهللابغضَن أبغضني فقد أ فقد أبغضني وم(.  
]١١٢٤[   اهللا   نظـر رسـولُ   :  قال اٍسعن ابن عب m    ال ":  فقـال   إلـى علـي

يحبإلّ ك  ا منافق  وال يبغضك إلّ   ا مؤمن ,م ن أحبك  ومـن  , نـي  فقد أحب
 ويـلٌ ,  اهللا  اهللا وبغيضي بغـيضُ    وحبيبي حبيب , أبغضك فقد أبغضني  

لم٢(" بعدين أبغضك(.  
]١١٢٥[   اٍسعن ابن عب ع  أن كان يقول في حياة رسـول اهللا  اًلي m :إن 
 واهللا ال   }م علـى أعقـابكم    تل انقلبتُ  أو قُ  أفإن ماتَ {:  يقـول   وجلّ اهللا عزّ 
واهللا لئن مات أو قُتل ألُ     ,  تعالى  على أعقابنا بعد إذ هدانا اهللاُ      ننقلبعلى  قاتلن 

 ن أحقفم, هارثُه وو عم وابن ه وولي ي ألخوه واهللا إنّ , ى أموت ما قاتل عليه حتّ   
  .)٣(ي؟به منّ

 ةَ مكّ m اهللا   ا افتتح رسولُ  لم:  قال عن عبد الرحمن بن عوفٍ     ]١١٢٦[
 ثـم ,  عشرةَ أو ثمان عشرةَ فلـم يفتتحهـا         فحاصرها سبع  ,انصرف إلى الطائف  

ـ , ها النـاس  يا أي ":  هجر فقـال    نزل ثم   روحةً أو غدوةً ثم    أوغلَ  ي فـرطٌ  إنّ
والـذي نفـسي    ,  موعدكم الحوضُ  وإن,  خيراً وأوصيكم بعترتي , لكم

ـ   إلـيهم رجـالً     أو ألبعـثن   بيده ليقيموا الصالة وليؤتوا الزكاةَ     ي أو   منّ
                                                           

 .رواه الطبراني وإسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٣٠٨دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
رواه الطبرانـي فـي األوسـط ورجالـه         :  قـال الهيثمـي    ١٨/٣١٠دار المنهـاج    , مجمع الزوائـد   )٢(

 ثقات

. رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح      :  قال الهيثمي  ١٨/٣١٤دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
 .٢/٢٣٣بيروت , دار خضر, واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي
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 فـرأى النـاس   :  قـال  "م ذراريه وليسبين,  مقاتلتهم  أعناق فليضربن, لنفسي
  .)١("هذا هو":  فقالوأخذ بيد علي.  أو عمره أبو بكٍرأنّ

ا كان من أهل البصرة الذي كـان        لم: مرة قال عن جري بن س    ]١١٢٧[
 فأتيـتُ ميمونـةَ  , ى أتيـت المدينـة  انطلقتُ حتّ,  بن أبي طالببينهم وبين علي 

: ن الرجـل؟ قلـت  مم:  عليها فقالتمتُفسلّ, بنت الحارث وهي من بني هالل  
  .من أهل العراق

  .من أهل الكوفة:  أهل العراق؟ قلتمن أي: قالت
  .من بني عامر: لكوفة؟ قلت أهل امن أي: قالت
  . ما جاء بكفمجيء,  على رحبورحباً,  على قرب قرباًمرحباً: قالت
  .اً عليفأقبلتُ فبايعتُ,  الذي كان وطلحةَكان بين علي: قلت
  .)٢(ى قالتها ثالثاًحتّ,  به وال ضُلَّلَّفواهللا ما ضَ, ق بهفالح:قالت

  بـن أبـي طالـبٍ      ن علـي   بـ  خطبنا الحسن : عن أبي الطفيل قال    ]١١٢٨[
  خــاتم األوصــياءE اًوذكــر أميــر المــؤمنين عليــ,  وأثنــى عليــهفحمــد اَهللا

 ووصـياألنبيــاء وأمــين يقينالــِصد  قــال والــشهداء ثـم  :لقــد , هــا النــاسيــا أي
 لقـد كـان رسـولُ   ,  اآلِخـرون دركـه  وال يلون بعلٍم ما سبقه األوفارقكم رجلٌ 

فما يرجع  ,  عن يساره   عن يمينه وميكائيلُ   قاتل جبريلُ  في , يعطيه الرايةَ  mاهللا
                                                           

رواه أبو يعلى وفيه طلحة بن جبـر وثّقـه        :  قال الهيثمي  ١٨/٣١٤دار المنهاج   , دمجمع الزوائ  )١(
 .وضعفه الجوزجاني وبقية رجاله ثقات, ابن معين في رواية وضعفه في أخرى

رواه الطبراني ورجالـه رجـال الـصحيح        :  قال الهيثمي  ١٨/٣١٧دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(
 .غير جري بن سمرة وهو ثقة
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,  في الليلة التي قُـبض فيهـا وصـي موسـى    ولقد قبضه اُهللا,  عليه ى يفتح اهللاُ  حتّ
وفي اللية التـي    , وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم          

وما في بيـت مالـه   , ةً وال فضّواهللا ما ترك ذهباً.  فيها الفرقان وجلّ  عزّ أنزل اهللاُ 
  أراد أن يـشتري بهـا خادمـاً   ,مسون درهماً فَضُلَت مـن عطائـه   وخا سبع مئةٍ إلّ

كلثومألم .  
ومـن لـم يعرفنـي فأنـا الحـسن بـن            , مـن عرفنـي فقـد عرفنـي       :  قـال  ثم

ٍدمحمm ,ثم        تال هذه اآليةَ قولَ يوسـف }      واتّبعتُ ملّـة آبـائي إبـراهيم 
وإسحاق ويعقوب { خذ ف  أ  ثم   أنـا ابـن     ,أنا ابـن البـشير    :  قال ي كتاب اهللا ثم 

, وأنـا ابـن الـسراج المنيـر       , أنا ابن الداعي إلى اهللا بإذنه     ,  وأنا ابن النبي   ,النذير
 وأنا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب اهللا      , للعالمين وأنا ابن الذي أُرِسل رحمةً    

 عنهم الرجس عـزّ  ُهللاوأنا مـن أهـل البيـت الـذين افتـرض ا           , رهم تطهيراً  وطه  
م ل ال أسـألكُ   قُ {:m ٍدفقال فيما أَنزل على محم    , همتهم وواليتَ  مود وجلّ

     .)١(}ربى في القُةَا المود إلّعليه أجراً
كان , ى بعير  ثالثةً عل  ا يوم بدرٍ  كنّ:  قال عن عبد اهللا بن مسعودٍ     ]١١٢٩[

ة رسول  وكانت عقب : قال, a رسول اهللا     زميلي بي طالبٍ أبو لبابة وعلي بن أ    
ـ    ": قـال , نحن نمشي عنك  : فقاال: قال, aاهللا   ي وال أنـا    ما أنتما بأقوى منّ

                                                           

رواه أحمد باختصار كبير وإسناد أحمد      :  قال الهيثمي  ١٨/٣٤٦دار المنهاج   , ع الزوائد مجم )١(
وبعض طرق البزار والطبراني في الكبير حسان. 
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  .)١("مابأغنى عن األجر منكُ
: Jقـال رسـول اهللا      :  سـفينة قـال     سعيد بن جهمان عـن     عن ]١١٣٠[

"  تي ثالثون سنةً  الخالفة في أم ثم  بعد ذلك   ملك " . قـال لـي سـفينة      ثـم  :
 :أمـسك :  قـال لـي    ثـم ,  عثمـان   وخالفـةُ  مر ع  وخالفةُ  أبي بكرٍ   خالفةُ :أمِسك
ة  بنـي أميـ   إن: فقلـت لـه   : قـال سـعيد   . فوجدناها ثالثين سنةً  : قال.  علي خالفةُ

يزع كذَبوا بنـو الزرقـاء    : قال,  الخالفة فيهم  مون أن ,     بـل هـم ملـوك    مـن شـر  
  .)٢(الملوك
 وعنده  m  عند النبي  كنتُ:  عن أبيه قال   عن إبراهيم بن سعدٍ    ]١١٣١[

قوم ,   فدخل عليه علـي E,    فقـاموا فخرجـوا ,   وجلـس علـي  E , ـا فلم
مــوا فقــالواخرجــوا تالو : مــا أخرجنــا؟ فرجعــوا فقــال النبــي m :" ــا ــا أن م

  وجــلّ عــزّبــل اُهللا, مه وأخــرجتكُوال أدخلتُــ, هكم وأدخلتُــأخــرجتُ
  .)٣("هلَم وأدخَأخرجكُ
ا  إلّـ  حـد  أ E اًما خـالف عليـ    : عن عبد اهللا بن إدريس قال      ]١١٣٢[

                                                           

:  قـال  ١١٦دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى بن العـدوي         )١(
 .حسن

:  قالـت ٦٥دار اآلثـار ص , ادعيـة الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ألم شعيب الو         )٢(
مكتبـة المعـارف   , وسـنن الترمـذي  . حـديث حـسن  : ٤/٥٠٣وقال الترمـذي  , حديث حسن 

  .صحيح: قال األلباني] ٢٢٢٦ [٥٠٣الرياض ص
 .إسناده صحيح:  قال عبد اهللا الدميجي٤/٢٠٨٤دار الوطن , الشريعة لآلجري )٣(
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كان علي Eمنه أحق  ,وما قام علي Eّ١(ا في أوان قيامه إل(.  
]١١٣٣[  إنّ{:  في قوله تعـالى    × عن علي  قومٍ  ولكلّ ما أنت منذر  

  .)٢( من بني هاشموالهاِد رجلٌ,  المنذرmرسولُ اهللا :  قال}هاٍد
]١١٣٤[   قال اٍسعن ابن عب  :ا نزلت هذه اآلية وضـع رسـول اهللا          لمm 

أنا المنذر ": ه على صدره وقال   يد" ,  الهـادي  أنـتَ ":  وقال وأومأ إلى علي , 
٣(" يهتدي المهتدون بعديبك(.  

ــال  ]١١٣٥[ ــن عبــد اهللا ق ــاد ب ــا عبــد اهللا وأخــو : قــال علــي: عــن عب أن
 قبل الناس يتُصلّ, ابا كذّوأنا الصديق األكبر ال يقولها بعدي إلّ      , mرسوله

  .)٤(بسبع سنين
ا كانـت  لمـ : ن حدثـه عـن ميمونـة قـال     أبـي إسـحاق عمـ     عن   ]١١٣٦[
علـيكم بـابن أبـي      :  المؤمنين؟ فقالـت   يا أم :  قيل لميمونة ابنة الحارث    ,الفرقةُ
  .)٥( بهلَّ وال ضُلَّفواهللا ما ضَ, طالب

                                                           

 .إسناده حسن:  الدميجي قال عبد اهللا٤/٢٠٩٦دار الوطن , الشريعة لآلجري )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٤٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
أخرجـه الطبـري   :  قـال ابـن حجـر العـسقالني    ٨/٢٣٤فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري       )٣(

 .بإسناد حسن
سـناد  هذا إ:  قال البوصيري١/١٦٠الجامعة اإلسالمية , مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة   )٤(

 .صحيح رجاله ثقات
:  قـال محمـد عوامـة      ١٣١كتـاب القـرآن ص    , مؤسسة علوم القـرآن   , مصنف ابن أبي شيبة    )٥(

 .صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي
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]١١٣٧[ أن النبي  a  ى يفتح اهللا عليه    فما يرجع حتّ    الرايةَ  كان يعطيه ,
  .)١( ـE اًره ـ يعني عليجبريل عن يمينه وميكائيل عن يسا

]١١٣٨[         اد بن عبد اهللا األسدي عن علـيـ :  قـال  × عن عبا نزلـت   لم
  عليه أهلmَجمع رسول اهللا : قال} ك األقربينوأنذر عشيرتَ {: هذه اآلية 

ـ    ": فأكلوا وشربوا وقال لهـم    , فاجتمعوا ثالثين رجالً  , بيته ي من يـضمن عنّ
:  قـال  "ون خليفتي في أهلي؟   ة ويك ذمتي ومواعيدي وهو معي في الجنّ     

مـن يطيـق    ,  بحـراً   يـا رسـول اهللا كنـتَ       أنـتَ : فقال رجلٌ , فعرض ذلك عليهم  
  .)٢(أنا: فقال علي,  واحٍدى عرض على واحٍدهذا؟ حتّ
]١١٣٩[   اٍسعن ابن عب أن   راية النبي  m        بـن    كانـت تكـون مـع علـي 

  .)٣(أبي طالب
ـ  من أحبs :" قال رسـول اهللا      ]١١٤٠[ فقـد  اً علي  نـي ومـن     أحب

أحب  وجل  عزّ  اهللاَ ني فقد أحب  ,  فقد أبغـضني ومـن      اًومن أبغض علي 
  .)٤(" وجل عزّ اَهللاأبغضني فقد أبغضَ

                                                           

 ].٢٤٩٦ [٥/٦٦٠مكتبة المعارف الرياض , سلسلة األحاديث الصحيحة )١(
 . خبر عندنا صحيح سندههذا:  قال الطبري٤/٦٠ ×مسند اإلمام علي , تهذيب اآلثار )٢(
رواه أحمد ورجاله رجـال     :  قال الهيثمي  ٥/٤١٤دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد    )٣(

 ٦/١٤٨وفتح الباري بشرح صـحيح البخـاري        . الصحيح غير عثمان بن زفر الشامي وهو ثقة       
 .أخرجه أحمد بإسناد قوي: قال ابن حجر العسقالني

 .سنده صحيح:  قال األلباني٣/٢٧٨مكتبة المعارف الرياض , سلسلة األحاديث الصحيحة )٤(
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 من مـات بغيـر إمـامٍ      ": mقال رسول اهللا    : عن معاوية قال   ]١١٤١[
  .)١("ة جاهلي ميتةًماتَ

]١١٤٢[  قال رسول اهللا    :  قال  بن أبي طالبٍ   عن عليm :"ّه سيكون  إن
  .)٢(" فافعل أن تكون السلمفإن استطعتَ,  أو أمرعدي اختالفب

]١١٤٣[  قال عن البهزي  :  سألت الحـسين    بـن علـي  E     دعـن تـشه 
علي E فقال  : هو تشهرسول اهللا    د m , قلـت : دعبـد اهللا؟ قـال     فتـشه  :إن 

  .)٣(تهخفّف على أم أن ي كان يحبmرسول اهللا 
  .)٤("اًن عادى علي مادى اُهللاع": sقال رسول اهللا  ]١١٤٤[
لـدي  خي وأبو و   فأَ  يا علي  ا أنتَ وأمs :"قال رسول اهللا     ]١١٤٥[

  .)٥("ي وإليومنّ
                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/١٨٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .رواه عبد اهللا ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٧/٣٣٦دار الكتب العلمية بيروت , مجمع الزوائد )٢(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٩٠وراد ـ الكويت ـ ص  دار األ, مقتل الحسين بن علي للطبراني )٣(

 .رجاله ثقات: اهللا
وصـحاح  . صحيح: قال األلباني] ٣٩٦٦ [٢/٧٣٥المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير  )٤(

قـال  ] ١٩٢٧١ [٥/٤١٦دار الكتب العلمية بيـروت      , األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحديث     
 .صحيح: ضياء الدين المقدسي

قـال  :  قال خالد محمود الرباط٩/١٦٦دار بلنسية , ر بترتيب شرح مشكل اآلثارتحفة األخيا  )٥(
" مجمـع الزوائـد   "وقـال الهيثمـي فـي     , صحيح علـى شـرط مـسلم ووافقـه الـذهبي          : الحاكم

 .رواه أحمد وإسناده حسن: ٩/٢٧٥
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 بـين   G اً وعليـ  شهدت عثمـان  : عن مروان بن الحكم قال     ]١١٤٦[
قـال  ,  أهـلَّ بهمـا    اًا رأى عليـ   فلمـ ,  ينهـى عـن المتعـة      وعثمـان , ة والمدينة مكّ

ة رسـول    سـنّ  عدلـم أكـن ألَ    :  وأنـت تفعـل؟ قـال       النـاس  ترانـي أنهـى   : عثمان
mاهللا

)١(.  
 G اً وعليــشــهدت عثمــان: عــن مــروان بــن الحكــم قــال ]١١٤٧[
جمع بينهما      وعثمانينهى عن المتعة وأن ي  ,فلم        أهـلّ بهمـا لب يـك  ا رأى علـي

  .)٢(حد لقول أmَ  النبيةَ سنّ ألدعما كنتُ: قال,  وحجةبعمرٍة
 مـع   كنتُ: د بن الحنفية قال   ن سالم بن أبي الجعد عن محم      ع ]١١٤٨[

 ثـم ,  أمير المـؤمنين مقتـول     إن:  فقال فأتاه رجلٌ : قال,  محصور وعثمان, علي
 فقال جاء آخر  :قال,  الساعة  أمير المؤمنين مقتولٌ   إن : ـ  , فقام عليدقال محم :

  عليه فقال  فاًفأخذتُ بوسطه تخو  :الـدار وقـد    فـأ : قال,  لكخلِّ ال أم تى علـي
فأتـاه النـاس فـضربوا عليـه         , فأتى داره فدخلها وأغلـق عليـه بابـه         قُتل الرجلُ 

,  للنـاس مـن خليفـة    هذا الرجل قد قُتـل وال بـد   إن: الباب فدخلوا عليه فقالوا   
 ي لكـم وزيـر    فـإنّ , ال تريـدوني  : فقال لهم علي  ,  بها منك  حق أ وال نعلم أحداً  

ال واهللا ما نعلم أحداً    : فقالوا. ي لكم أمير   منّ خير فإن أبيتم  : قال,  بها منك   أحق
 فإن علي       اً بيعتـي ال تكـون سـر ,   فمـن شـاء أن     ,  إلـى المـسجد    ولكـن أخـرج

                                                           

 .حديث صحيح:  قال أبو عبد الرحمن محمد الثاني٤/١٥٧دار المآثر , األغراب )١(
 ].١٤٥٩ [١/٢٥٦دار األرقم , خاريصحيح الب )٢(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٥٨٨

  .)١(فخرج إلى المسجد فبايعه الناس: قال. يبايعني بايعني
,  فيعطيـه الرايـة    كان يبعثه البعثَ  :  قال ×عن اإلمام الحسن     ]١١٤٩[

 عن يساره ـ يعني  وميكائيلُ,  عن يمينهجبريلُ,  يفتح اهللا عليهىفما يرجع حتّ
اًعلي E ٢( ـ(.  

]١١٥٠[    ب قال عن سعيد بن المسي : خرج عثمانى إذا كـان  حتّ, اً حاج
 فقال علي , ع بالعمرة إلى الحج   ه قد نهى عن التمتّ    إنّ: ببعض الطريق قيل لعلي   

مــه كلّفلــم ي, ه بعمــرةأصــحاب و علــيفأهــلَّ, إذا ارتحــل فــارتحلوا: ألصـحابه 
ع بـالعمرة؟ قـال    عن التمتّ  ك نهيتَ ألم أخبر أنّ  : فقال له علي  ,  في ذلك  عثمان :

  .)٣(بلى: ع؟ قال تمتmَّ اهللا م تسمع رسولَفلَ: قال, بلى
,  ينهـى عـن المتعـة   كـان عثمـان   :  قـال  عن عبد اهللا بـن شـقيقٍ       ]١١٥١[

يفتي بها وعلي  ,لقـد علمـتَ  : ل لـه علـي  فقـا ,  قـوالً فقال له عثمانرسـول   أن 
  .)٤(ا خائفينا كنّأجل ولكنّ: قال عثمان,  فعل ذلكmاهللا

]١١٥٢[       قال × عن عبد اهللا بن سلمة عن علي  :بي رسول اهللا   مر m 
 وإن كـان آجـالً  ,رحنياللهم إن كان أجلي قد حضر فأَ :  وأنا أقول  وأنا وجع  

                                                           

دار الكتـب   , صحيح أخبار صـفين والنهـروان وعـام الجماعـة لفـواز بـن فرحـان الـشمري                  )١(
 .إسناده صحيح:  قال فواز بن فرحان الشمري١/٤٨العلمية بيروت 

 ]٢٤٩٦ [٦٦٠مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة )٢(
 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر١/٣٣٥هرة دار الحديث القا, مسند أحمد )٣(
 .سناده صحيحإ:  قال أحمد شاكر١/٣٤٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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ـ  ": قال. وإن كان بالًء فصبرني   , فارفعني فـضربني  ,  عليـه   فأعـدتُ  "تَ؟ما قل
, "اشـفه " أو   "اللهم عافه ":  عليه فقـال   فأعدتُ: قال. "ما قلت؟ ": برجله فقال 

  .)١( بعد ذلك الوجعفما اشتكيتُ: قال
]١١٥٣[          كنـتُ شـاكياً  :  قـال عن عبد اهللا بن سـلمة عـن علـي بـي   فمـر 

فمـا  , "اللهـم اشـفه  , اللهـم عافـه  ": ه قال ا أنّ فذكر معناه إلّ  , mرسول اهللا   
  .)٢( بعد ذلك الوجعاشتكيتُ
]١١٥٤[ رمدتُما :  قال× عن عليمنذ تفل النبي  m٣( في عيني(.  
 mهل عندكم من رسول اهللا : اًسألنا علي : عن أبي جحيفة قال    ]١١٥٥[

  عزّؤتيه اُهللا يا فهمإلّ,  وبرأ النسمة ةَال والذي فلق الحب   :  بعد القرآن؟ قال   شيٌء
: ومـا فـي الـصحيفة؟ قـال       : قلـت , القرآن أو ما في الـصحيفة      في    رجالً وجلّ

  .)٤( بكافروال يقتل مسلم, العقل وفكاك األسير
]١١٥٦[     انطلقتُ:  قال عن أبي مريم عن علي  أنا والنبي  m ّى أتينـا    حت

فــذهبت ,  وصــعد علــى منكبــي"اجلــس": mالكعبــة فقــال لــي رســول اهللا 
اصـعد  ":  وقـال  m اهللا   س لـي نبـي    وجلـ ,  فنزل ي ضعفاً  فرأى منّ  ,ألنهض به 

 لُخيـ ه يفإنّـ : قـال . فـنهض بـي  : قال, فصعدت على منكبيه  :  قال "على منكبي 

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٤٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٤٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤١٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٢٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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  علـى البيـت وعليـه تمثـالٌ        ى صعدتُ حتّ,  السماء شئتُ لنلتُ أفق   ي لو إلي أنّ 
أزاولـه عـن يمينـه وعـن شـماله وبـين يديـه ومـن             )١(فجلـتُ ,  أو نحاس  صفر
,  فقذفت به  "اقذف به ": mمنه قال لي رسول اهللا      ى إذا استمكنتُ    حتّ, خلفه
ر كما   فتكسر القوارير تتكس ,فانطلقـت أنـا ورسـول اهللا          نزلـتُ  ثم m   نـستبق 

  .)٢( من الناسى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحدحتّ
]١١٥٧[  كانـت لـي مـن رسـول اهللا          :  قال × عن عليm  ٌلـم    منزلـة 

  .)٣( من الخالئقتكن ألحٍد
 أنطلق أنا وأسامة بـن زيـد     كنتُ: م اهللا وجهه قال    كر ن علي ع ]١١٥٨[

فنأخذ حريراق بأيدينا   ,  فنأتي بالعذرات  , التي حول الكعبة   إلى أصنام قريشٍ  
ن فعـل بآلهتنـا؟     مـ : فيصيحون يقولـون  , هاخُ فنلطّ فننطلق به إلى أصنام قريشٍ    

  .)٤(فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء
]١١٥٩[  قال ء بن عازبٍ  اعن البر  :  بـن أبـي طالـبٍ      كتب علـي   الـصلح  

                                                           

 .فال زلتُ: وفي رواية )١(
وصـحيح  . إسـناده صـحيح  :  قـال أحمـد شـاكر   ١/٤٤٣دار الحـديث القـاهرة    , مسند أحمد  )٢(

قـال الهيثمـي فـي المجمـع     :  قـال ٧٢لنفـائس األردن ص دار ا, السيرة النبوية إلبراهيم العلي   
 . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات٦/٢٣

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٤٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
قـال الحـافظ فـي      :  قـال  ٧٢دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلـي      )٤(

 .إسناده صحيح]: ٤٢٧٥[لعالية المطالب ا
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بين النبي m١( وبين المشركين يوم الحديبية(.  
 m  خـرج مـع النبـيE       اً عليـ   أن اٍصعن سعد بن أبي وقّ     ]١١٦٠[

فنـي مـع الخوالـف؟      تخلّ:  يبكـي يقـول    E وعلـي , ى جاء ثنية الـوداع    حتّ
ـ  ": فقـال  ـ  ي بمنزلـة هـارون مـن    أو ما ترضى أن تكون منّ ا موسـى إلّ
٢("ةالنبو(.  

]١١٦١[  عن علي E اهللا    رسولَ غسلتُ:  قال m, ُأنظـر مـا     فذهبت 
  تيكون من المي , وكان طيباً ,  شيئاً فلم أر m اً حي تاً ومي ,ِلـ وه وإجنانـه    دفنَـ  ي

, m مــولى رســول اهللا  وصــالح والفــضلُ والعبــاسعلــي: دون النــاس أربعــةٌ
  .)٣( نصباًب عليه اللبنصونُ,  لحداaًحد رسول اهللا ولُ

]١١٦٢[  قال رسول اهللا    :  قال × عن عليm :"ّه سيكون بعـدي    إن
اختالفأو أمر  ,٤(" فافعلفإن استطعتَ أن تكون السلم(.  
 اٍن بــن عفّــا لمــع عثمــانواهللا إنّــ: عـن عبــد اهللا بــن الزبيــر قــال  ]١١٦٣[

                                                           

أخرجـه البخـاري   :  قـال ٣١٨دار النفائس األردن ص   , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )١(
ومسلم في الجهاد والـسير بـاب صـلح الحديبيـة          , ٢٦٩٨في الصلح باب كيف يكتب برقم       

 .١٧٨٣برقم 
أخرجـه أحمـد    :  قـال  ٤٦٨دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبـراهيم العلـي       )٢(

 . وإسناده صحيح على شرط البخاري١/١٧٠
أخرجـه الحـاكم    :  قـال  ٥٧٩دار النفـائس األردن ص    , صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي     )٣(

 .وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي,  وإسناده صحيح٤/٥٣ والبيهقي ١/٣٦٢
 . إسناده صحيح: قال أحمد شاكر١/٤٦٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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إذ قـال  , الفهـري سلمة  بن م فيهم حبيب ,  من أهل الشام   ومعه رهطٌ , بالجحفة
وذُكر له التمتّ  , عثمانا  :  بالعمرة إلى الحج   ع أتم إنوالعمرة أن ال يكونـا     لحج 

ن كان   زورتي ى تزوروا هذا البيتَ    حتّ م هذه العمرةَ  رتُفلو أخّ , في أشهر الحج  
 فـي بطـن      بـن أبـي طالـبٍ      وعلـي ,  اهللا تعالى قد وسـع فـي الخيـر         فإن, أفضل

ى وقـف علـى      حتّـ  فأقبـلَ , فبلغه الذي قال عثمان   :  قال , له الوادي يعلف بعيراً  
 ص اهللاُ  رخّـ  ورخـصةٍ , m اهللا   ها رسـولُ   سـنَّ  ٍةأَعمـدتَ إلـى سـنّ     : عثمان فقال 

وقـد كانـت لـذي      ,  عليهم فيها وتنهى عنهـا     قضيتُ, تعالى بها للعباد في كتابه    
   أهلَّ الحاجة ولنائي الدار؟ ثم  معـاً   وعمرةٍ ٍة بحج  ,  علـى النـاس    فأقبـل عثمـان

فمـن شـاء   ,  أشرتُ بـه ما كان رأياً  إنّ, ي لم أنه عنها   وهل نهيتُ عنها؟ إنّ   : فقال
  .)١( به ومن شاء تركهأخذَ

لـد   إن و  أرأيـتَ , يا رسـول اهللا   : قال علي : ة قال ابن الحنفي عن   ]١١٦٤[
  لي بعدك وأُلد من فكانت رخصةً, "نعم": يه بكنيتك؟ قالكنّيه باسمك وأُسم 

  .)٢( لعليmهللا رسول ا
 ينهى عن المتعة وعلي     كان عثمان :  قال عن عبد اهللا بن شقيقٍ     ]١١٦٥[

بها يأمر  , ك كذا وكذا  إنّ:  لعلي فقال عثمان! ا قـد   لقد علمـتَ أنّـ    :  قال علي   ثم
  .)٣(ا خائفينولكن كنّ, أجل: فقال, mعنا مع رسول اهللا تمتّ

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٧٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٨٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٤٩٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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,  مـع علـي  أبي يـسمر كان : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال      ]١١٦٦[
 وكان علييلبس ثياب الشتاء في الصيف فقيل لـه  الصيف في الشتاء وثياب  :

 العـين يـوم خيبـر     وأنا أرمد بعث إليm   رسول اهللا    إن: فسأله فقال , لو سألته 
ب اللهم أذهِ ": فتفل في عيني وقـال    :  العين قال  ي أرمد يا رسول اهللا إنّ   : فقلت

 ما وجدتُ ف, " والبرد عنه الحر ُأل": وقـال ,  منـذ يومئـذ     وال بـرداً   اً حر عطـين 
فتشرف " ارليس بفر , ه ورسولُ ه اهللاُ ه ويحب  ورسولَ  اهللاَ  يحب  رجالً الرايةَ

لها أصحابالنبي  m١( فأعطانيها(.  
ة كانا من سـبي     عن أبيه أن يحنس وصفي     عن الحسن بن سعدٍ    ]١١٦٧[

 الزانـي  فادعـاه , ولـدت غالمـاً   مـن الخمـس ف   برجـلٍ ةُفزنـت صـفي  , الخمـس 
فاختصما إلى عثمان  , ويحنس ,بن أبي طالبفرفعهما إلى علي  ,  فقـال علـي :

 )٢(دهاوجلَـ ,  للفراش وللعاهر الحجر   الولدm :أقضي فيهما بقضاء رسول اهللا      
  .)٣(خمسين خمسين

]١١٦٨[  عن علي × رسول اهللا     أن m   ـ  أنـتَ ":  قال لـه ي وأنـا    منّ
  .)٤("منك

  قوٍم ولكلّ منذرما أنتَإنّ{ في قوله     عن علي  عن عبد خيرٍ   ]١١٦٩[

                                                           

 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر١/٥٠٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .واهللا أعلم. وجلدهما: والصواب )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٥٢٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٥٣٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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  .)١( من بني هاشموالهادي رجلٌ,  المنذرm اهللا رسولُ: قال} هاد
]١١٧٠[   نَش الكنانيعن ح فوقـع   بـاليمن حفـروا زُبيـةً ألسـدٍ      قومـاً   أن 

 بـآخر  ق اآلخـر  تعلّـ  ثـم , ق بآخر  فتعلّ فوقع فيها رجلٌ  ,  عليه فكاب الناس , فيها
, ى أخـذ الـسالح بعـضُهم لـبعض        فتنازع في ذلك حتّـ    , ى كانوا فيها أربعةً   حتّ

 إن  ولكـن سأقـضي بيـنكم بقـضاءٍ      !أتقتلون مائتين في أربعة؟   : فقال لهم علي  
, ة الديــوللثالــث نــصف, ة الديــوللثــاني ثلـثُ , ة الديــل ربــعلــألو, رضـيتموه 

 وا ال فأتَ, فلم يرضوا بقضائه  , ةُوللرابع الدي نبـي m  قـضي بيـنكم    سأَ":  فقـال
  .)٢( فأجازهفأُخِبر بقضاء علي" بقضاء
ة  بـين مكّـ     وعثمان اً علي شهدتُ: ه قال عن مروان بن الحكم أنّ     ]١١٧١[

 ا رأى ذلـك علـي     فلمـ ,  ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهمـا       وعثمان, والمدينة
 عنـه    ترانـي أنهـى النـاس      :فقال عثمان ,  معاً  وحج يك بعمرةٍ لب:  بهما فقال  أهلَّ

  .)٣( من الناس لقول أحٍدm رسول اهللا ةَ سنّلم أكن ألدع: وأنت تفعله؟ قال
]١١٧٢[      ب قـال  عن سعيد بـن المـسي :   ِاجتمـع علـي  وعثمـان   ـسفانبع  ,

 فعلـه   مـا تريـد إلـى أمـرٍ       : فقال علـي  ,  ينهى عن المتعة أو العمرة     فكان عثمان 

                                                           

واألحاديـث  . اده صـحيح إسـن :  قـال أحمـد شـاكر   ٢/٤٩دار الحديث القاهرة  , مسند أحمد  )١(
 قـال عبـد الملـك بـن         ٢/٢٨٦بيـروت   , دار خضر , المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي    

 .إسناده حسن: عبد اهللا بن دهيش
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٥٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .يحإسناده صح:  قال أحمد شاكر٢/٨١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(



 ٥٩٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

  .)٢(دعنا منك:  عثمان فقال)١( تنهى عنها؟mرسول اهللا 
 حـين قَتـل أهـل النهـروان         اً علي شهدتُ: عن أبي الوضيء قال    ]١١٧٣[

فـواهللا مـا كَـذَبتُ وال       , اطلبـوه : قـال , لم نجـده  : قالوا, التمسوا في القتلى  : قال
ي أنظـر   فكـأنّ : قـال أبـو الوضـيء     , ى استخرجوه من تحت القتلى    حتّ, كُِذبت

 ذَنَــب  مثــلُ عليهــا شــعراتٌ,مــرأةإحــدى يديــه مثــل ثــدي ال, حبــشي, إليــه
  .)٣(اليربوع
قـال رسـول    :  يقـول  اً عليـ  سـمعتُ :  قـال  عن عبد اهللا بـن ملَيـلٍ       ]١١٧٤[

ـ  ه لم يكن قبلي نبـي     إنّ": mاهللا   ا قـد أُعطـي سـبعةَ رفقـاء نجبـاء           إلّ
 , وحـسن , وعلـي , وجعفـر ,حمـزة :  عشري أُعطيتُ أربعةَ  وإنّ, وزراء

  .)٤( ". .وحسين 
]١١٧٥[  قال × عن علي  :   ألحمـل    فذهبتُ ,كان على الكعبة أصنام 

النبــي mولــو شــئتُ لنلــتُ,  أقطعهــافحملنــي فجعلــتُ,  إليهــا فلــم أســتطع 
  .)٥(السماء
:  قال لـه   m  النبي  أن  بن أبي طالبٍ    عن علي  ,عن أبي الطفيل   ]١١٧٦[

                                                           

 .تنهى عنه: والصواب )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٨٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٩٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٢٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٣٨لقاهرة دار الحديث ا, مسند أحمد )٥(
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  .)١("هارنيك ذو قَوإنّ, ة من الجنّ لك كنزاًإن, يا علي"
 m عن صالة رسول اهللا      اًسألنا علي : بن ضمرة قال  عن عاصم    ]١١٧٧[

إذا : قـال , ا ذلـك  ن أطـاق منّـ    مـ : قلنـا , كم ال تطيقون ذلـك    إنّ: فقال, من النهار 
وإذا , ى ركعتـين  كانت الشمس من ههنا كهيئتها مـن ههنـا عنـد العـصر صـلّ              

ي قبـل  صلّوي, ى أربعاًكانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلّ    
 ركعتـين   ويفـصل بـين كـلّ     , وقبل العصر أربعاً  , وبعدها ركعتين ,  أربعاً الظهر

   ــر ــة المق ــى المالئك ــسليم عل ــبالت ــبين والنبي ــؤمنين   ين وم ــن الم ــبعهم م ن ت
  .)٢(والمسلمين

 عن سعيد بن زيد بن عمـرو بـن          , التيمي عبد اهللا بن ظالمٍ   عن   ]١١٧٨[
  .)٣(ة من أهل الجنّاً عليأشهد أن:  قالنفيٍل

فيـك  ": m قـال لـي النبـي     :  قال  عن علي  ربيعة بن ناجذٍ  عن   ]١١٧٩[
ـ تهوأحب, هى بهتوا أم  أبغضته اليهود حتّ  , مثلٌ من عيسى   ى  النصارى حتّ

  مفـرطٌ  محـب : يهلـك فـي رجـالن     :  قـال   ثـم  "أنزلوه بالمنزلة التي ليس به    
   .)٤( يحمله شنآني على أن يبهتنيومبغضٌ, في يقرظني بما ليس

 إذ أتـاه    اٍس إلى ابن عب   ي لجالس إنّ: عن عمرو بن ميمونة قال     ]١١٨٠[

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٦٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/١٦٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٢٩٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده حسن:  قال أحمد شاكر٢/١٦٧دار الحديث القاهرة , مدمسند أح )٤(
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: قـال , ا أن يخلونـا هـؤالء   ا أن تقوم معنا وإم     إم اٍسيا أبا عب  :  فقالوا  رهطٍ تسعةُ
  وهو يومئٍذ: قال, بل أقوم معكم : اسفقال ابن عبقـال ,  قبل أن يعمى صحيح :

أُف : ه ويقـول  جـاء يـنفض ثوبـ     ف: قـال : ثوا فال نـدري مـا قـالوا       تدؤوا فتحد فاب
وقعوا في رجلٍ   !وتُف   وقعوا في رجلٍ  ,  له عشر      قـال لـه النبـي  m :" ألبعـثن 
فاستـشرف لهـا مـن    : قـال , "ه ورسـولَ  اَهللايحـب ,  أبداً خزيه اهللاُ  ال ي  رجالً

ومـا كـان    ": قـال , هو في الرحل يطحـن    :  قالوا "أين علي؟ ": قال, استشرف
ف:  قال "!كم ليطحن؟ أحدفنفث في عينيه : قال,  ال يكاد يبصرجاء وهو أرمد

ثالثاً الرايةَ هزَّثم اه فأعطاها إي ,بنت حييةَفجاء بصفي .  
ال ": قـال ,  فأخذها منه خلفهاً بسورة التوبة فبعث علي    بعث فالناً  ثم:  قال

  ".ي وأنا منه منّا رجلٌيذهب بها إلّ
وعلي :  قال "لدنيا واآلخرة؟ كم يواليني في ا   أي": هوقال لبني عم  : قال

ي  وليأنتَ": قـال , أنا أواليك في الدنيا واآلخرة  : فقال علي , وافأب, معه جالس 
كـم  أي":  مـنهم فقـال     أقبل علـى رجـلٍ     ثم, فتركه: قال, " الدنيا واآلخرة  في

يـك فـي الـدنيا      لأنـا أوا  : فقال علي : قال, فأبوا, "يواليني في الدنيا واآلخرة؟   
  ".ي في الدنيا واآلخرة؟أنت ولي":  فقال,واآلخرة

  . من أسلم من الناس بعد خديجةلَوكان أو:  قال
  وحـسنٍ   وفاطمـةَ  ه فوضـعه علـى علـي       ثوبـ  mوأخذ رسـول اهللا     :  قال

ـ  ما يريـد اهللاُ   إنّ{:  فقـال  وحسيٍن لي  ذهب عـنكم أهـل البيـت    الـرجس 
ويركم تطهيراًطه{.  

وكان : قال,  نام مكانه   ثمm   النبي لبس ثوب , ه نفس  علي ىوشر:  قال
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 وأبـو بكـرٍ   : قـال ,  وعلي نـائم   فجاء أبو بكرٍ  , mالمشركون يرمون رسول اهللا     
 m اهللا  نبـي  إن: فقال لـه علـي    : قال,  اهللا يا نبي : فقال: قال,  اهللا ه نبي نّيحسب أ 

,  فـدخل معـه الغـار      فـانطلق أبـو أبكـرٍ     : قال, قد انطلق نحو بئر ميمون فأدِركه     
قـد  ,  اهللا وهـو يتـضور     وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمـى نبـي         : الق

 رأس ى أصبح ه في الثوب ال يخرجه حتّ     لف , فقـالوا ,  كـشف عـن رأسـه      ثـم :
  .وقد استنكرنا ذلك, ر تتضور وأنتَك نرميه فال يتضوكان صاحب, ك للئيمإنّ

خـرج معـك؟   أ: فقال له علـي : قال, وخرج بالناس في غزوة تبوك    : قال
ـ     ": فقال لـه  ,  فبكى علي  "ال":  اهللا فقال له نبي  : قال ي أما ترضى أن تكون منّ

ه ال ينبغي أن أذهـب  إنّ, يبك لست بنا أنّ بمنزلة هارون من موسى؟ إلّ    
  ".ا وأنت خليفتيإلّ

  ". بعدي مؤمٍني في كلّأنت ولي": وقال له رسول اهللا:  قال
ـ      وا أبواب دس":  وقال فيـدخل  :  فقـال  ".اِب علـي   المـسجد غيـر ب

جنباًالمسجد وهو طريقه ليس له طريق ه غير.  
  ". مواله علي فإن موالهمن كنتُ": وقال:  قال

عــن , ه قــد رضــي عــنهم فــي القــرآن أنّــ وجــلّزّوأخبرنــا اهللا عــ:  قــال
  .!ه سخط عليهم بعد؟هل حدثنا أنّ, فعلم ما في قلوبهم, أصحاب الشجرة

: قـال , ائذن لـي فألضـربن عنقـه      :  حين قال   لعمرm اهللا   وقال نبي : قال
:  فقـال   اهللا قد اطّلع إلى أهل بـدرٍ        وما يدريك لعلَّ   !أو كنتَ فاعالً؟  "

  .)١("مِاعملوا ما شئتُ
                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٣/٣٣٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
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ألن ,  خصال ثالثَ أبي طالبٍ وتي ابن لقد أُ : عن ابن عمر قال    ]١١٨١[
ه  ابنتَـ m اهللا جه رسـولُ  وزَ,  من حمر النَعم    أحب إلي   منهن تكون لي واحدةٌ  

  .)١( يوم خيبروأعطاه الرايةَ, ه في المسجدا باب األبواب إلّوسد,  لهوولدتْ
 ألدفعـن ":  يـوم خيبـر    mقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة قال    ]١١٨٢[
فمـا  : فقـال عمـر   : قال, "ه يفتح اهللا عليه    ورسولَ  اهللاَ  يحب  إلى رجلٍ  الرايةَ

,  رجـاء أن يـدفعها إلـي       فتطاولتُ لها واستـشرفتُ   , ل يومئذ  قب  اإلمارةَ أحببتُ
فلم    فتَح  ل وال تلتفت حتّ   قاِت":  فدفعها إليه فقال   × اًا كان الغد دعا عليى ي

ى يـشهدوا   حتّ": يا رسول اهللا عالم أقاتل؟ قال     :  نادى  ثم فسار قريباً , "عليك
وا ذلك فقد منعوا    فإذا فعل , m اهللا    رسولُ داً محم ا اهللا وأن  أن ال إله إلّ   

  .)٢(" وجلّهم على اهللا عزّوحساب, هاا بحقّهم إلّهم وأموالَي دماَءمنّ
 m جـاء إلـى رسـول اهللا     أبـا بكـرٍ     أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١١٨٣[

  حـسن  ع بوادي كـذا وكـذا فـإذا رجـلٌ متخـشّ           ي مررتُ يا رسول اهللا إنّ   : فقال
 يصلّالهيئة ي ,  فقال له النبي m :" ليه فاقتُ ِاذهب إفـذهب إليـه أبـو      : قـال , "له

: قـال , mفرجع إلى رسـول اهللا  , ا رآه على تلك الحال كره أن يقتله    فلم بكٍر
 فقال النبي m ِاذهب فاقتُ ":  لعمرله" ,   فـرآه علـى تلـك الحـال         فـذهب عمـر 

ي يـا رسـول اهللا إنّـ      : فرجـع فقـال   : قـال . فكره أن يقتله  : قال, التي رآه أبو بكر   

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٤/٤٠٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
رواه , ده صـحيح  إسـنا :  قـال حمـزة أحمـد الـزين        ٩/٧٠دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )٢(

 . في فضل الجهاد٤/٦٥البخاري 



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٦٠٠

: قـال , "له اذهب فاقتُ  ,يا علي ": قـال ,  أن أقتله   فكرهتُ عاً متخشّ يه يصلّ رأيتُ
 فلم يره  فذهب علي  , فقـال  : قـال , ه لـم يـره    يا رسول اهللا إنّـ    :  فقال فرجع علي

النبي m :"يمرقون ,  هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم       إن
ى يعـود   حتّ ال يعودون فيه     ثم, من الدين كما يمرق السهم من الرمية      

  .)١("ة البريهم شر, فاقتلوهم, السهم في فوقه
:  فقـال  mا عنـد رسـول اهللا       كنّـ :  قـال   الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١١٨٤[

"فيكم م٣(" على تنزيله)٢(قاتل على تأويل القرآن كما قاتلن ي(.  
 مـن األنـصار      عنـد امـرأةٍ    mا مع رسول اهللا     كنّ:  قال عن جابرٍ  ]١١٨٥[

ـ     يدخل عليكم رجلٌ  ": m  فقال النبـي   ,صنعت له طعاماً    "ة من أهـل الجنّ
 ه جعلتَ اللهم إن شئتَ  ": ه تحت الودى فيقـول    دخل رأس  يm   النبي فرأيتُ

اًعلي"فدخل علي  Eّفهن ٤(يناه(.  
ا  كنّـ   صالةً  بن أبي طالبٍ   رنا علي لقد ذكَّ : عن أبي موسى قال    ]١١٨٦[

مـا ركـع     كلّ ركبـ ي, ا تركناها عمـداً    وإم ا نسيناها  إمm, يها مع رسول اهللا     صلّنُ
  .)٥(ما سجدما رفع وكلّوكلّ

                                                           

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٥٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .كما قاتلتُ على تنزيله: والصواب )٢(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٠٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١١/٤٨١رة دار الحديث القاه, مسند أحمد )٤(
, إسـناده صـحيح   :  قـال حمـزة أحمـد الـزين        ١٤/٤٩٤دار الحـديث القـاهرة      , مسند أحمـد   )٥(

كيف تأخذ األمـة  : قلتُ. انتهى.  وصالة الصحابة كثيرة جداً    Jوحكاية صالة رسول اهللا     
�  
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]١١٨٧[       لقد ذكَّرنا :  قال عن بريد بن أبي مريم عن األشعري  أبـي    ابـن 
ر إذا سـجد    كبـ يm ,يها مـع رسـول اهللا       ا نـصلّ   ونحن بالبصرة صالةً كنّ    طالٍب

  .)١(فال أدري أنسيناها أم تركناها عمداً, وإذا قام
]١١٨٨[  عن أبيه قالد بن أسامةَعن محم  : اجتمع جعفـر وعلـي  وزيـد  

كم أنـا أحـب   : وقال عليm , م إلى رسول اهللا     كُحبأنا أَ :  فقال جعفر  بن حارثةٍ 
ِانطلقـوا  : فقـالوا . mكم إلى رسول اهللا     أنا أحب : وقال زيد , mإلى رسول اهللا    

فجـاؤوا يـستأذنونه    : يـد  بـن ز   فقـال أسـامةُ   , ى نسأله  حتّ mبنا إلى رسول اهللا     
مـا أقـول    ,  وزيـد   وعلـي  هـذا جعفـر   :  فقلت "ر من هؤالء  اُخرج فانظُ ": فقال

: قـال , "فاطمة":  إليك؟ قـال   ن أحب م: ودخلوا فقالوا , "ِائذن لهم ": أبي؟ قال 
 قي وأشـبه  لُك خُ قُلُ خُ  فأشبه ,ا أنت يا جعفر   أم": قال, نسألك عن الرجال  

 فختنـي وأبـو     ا أنت يا علـي    وأم, شجرتيي و وأنت منّ , كلقَلقي خَ خَ
٢("يلدي وأنا منك وأنت منّو(.  

دخل على  : عن حارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيه قال          ]١١٨٩[
: فقـال , فإذن لي فـي الكـالم    , يا معاوية : فقال بريدة , م يتكلّ  فإذا رجلٌ  معاويةَ

                                                                                                                              

�  

ة وهـي عمـود   وإذا تُركـت الـصال  ,  عمـدا sدينها مـن صـحابة تركـوا صـالة رسـول اهللا          
  !!!فماذا بقي من هذا الدين يا ترى, الدين

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/٤٩٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
ــسند أحمــد )٢( ــاهرة , م ــزين ١٦/٩٣دار الحــديث الق ــال حمــزة أحمــد ال . إســناده حــسن:  ق

 قـال عبـد   ٤/١٥٢ بيـروت  ,دار خضر, واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي 
 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  رسـولَ سـمعتُ : فقـال بريـدة  , م بمثل ما قال اآلخـر     ه سيتكلّ وهو يرى أنّ  , نعم
 ما على األرض من     ي ألرجو أن أشفع يوم القيامة عدد      إنّ":  يقول mاهللا

 وال يرجوهـا علـي بـن أبـي          يـا معاويـةُ    أفترجوهـا أنـتَ   :  قـال  " ومدرة شجرٍة
  .)١(؟Eطالٍب

  اهللا عـزّ إنm :"قـال رسـول اهللا   : ابن بريدة عن أبيه قالعن   ]١١٩٠[
ـ أخبرنـي   ,  من أصـحابي أربعـةً      يحب وجلّ هم وأمرنـي أن    ه يحـب  أنّ

أحبمـن هـم يـا رسـول اهللا؟ قـال           : قـالوا , "مه :"ـ  إن مـنهم  اً علي  ,  وأبـو ذر 
  .)٢( بن األسود الكنديوالمقداد,  الفارسيوسلمان, الغفاري
]١١٩١[  سلمة قالت  عن أم  :         والذي أحلـف بـه إن كـان علـي  ألقـرب  

:  بعد غداة يقول    غداةً m   اهللا دنا رسولَ ع: قالت, m برسول اهللا    الناس عهداً 
  أن فظننـتُ ,  فجـاء بعـد    ه كان بعثه في حاجةٍ    وأظنّ: قالت.  مراراً "جاء علي؟ "

ن أدنـاهم إلـى    ِمـ فكنتُ, فقعدنا عند الباب,  فخرجنا من البيت   ,له إليه حاجةً  
 مـن   m اهللا   بض رسـولُ   قُـ  ثم, ناجيهه وي  عليه علي فجعل يسار     فأكب ,الباب

  .)٣( الناس به عهداً أقربفكان, يومه ذلك
]١١٩٢[  بـن أبـي طالـبٍ      عن علي  E  مـن    إذا سـمعتُ   كنـتُ :  قـال 

                                                           

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٧٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٤٨٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح: ة أحمد الزين قال حمز١٨/٢٦٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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  .)١( بما شاء منه نفعني اُهللا حديثاmًرسول اهللا 
:  مـع الحـسين فلـم أزل أسـمعه يقـول          وقفتُ: عن عكرمة قال   ]١١٩٣[

لب يا أبا عبـد اهللا مـا هـذا اإلهـالل؟ قـال            : فقلت, ى رمى الجمرة  حتّ, يكيك لب :
 رسـول   ثني أن وحد, ى انتهى إلى الجمرة    حتّ  يهلُّ  بن أبي طالبٍ    علي سمعتُ

  .)٢(ى انتهى إليها أهلَّ حتmّاهللا 
]١١٩٤[ بن ِحراٍشعن ربعي ـ   بن أبـي طالـبٍ   عن علي E  قـال  ـ :

فكتـب  ,  ـ يعني يوم الحديبيـة ـ قبـل الـصلح      mخرج عبدان إلى رسول اهللا 
مـا  وإنّ, واهللا ما خرجـوا إليـك رغبـةً فـي دينـك       , ديا محم : إليه مواليهم فقالوا  

   فقال ناس , خرجوا هرباً من الِرق :   يا رسول اهللا رفغـضب رسـولُ   , هم إلـيهم  د 
 علـيكم   ى يبعث اهللاُ   حتّ ما أراكم تنتهون يا معشر قريشٍ     ":  وقـال  mاهللا  

  اهللا عزّ  هم عتقاءُ ": وقـال , هموأبى أن يرد  , "من يضرب رقابكم على هذا    
  .)٣("وجل

: ن نـؤمر بعـدك؟ قـال      يا رسول اهللا م   : قيل:  قال × عليعن   ]١١٩٥[
وإن ,  فـي اآلخـرة  راغبـاً ,  فـي الـدنيا   زاهـداً  تجـدوه أمينـاً  روا أبا بكـرٍ  ؤمإن تُ "

                                                           

 قـال عبـد     ١/٨٢بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/٤٨بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )٢(
 .ده حسنإسنا: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/٦٩بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )٣(
 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٦٠٤

 اًروا علي ؤموإن تُ , ال يخاف في اهللا لومة الئم     ,  أميناً اً تجدوه قوي  روا عمر ؤمتُ
ــ, وال أراكــم فــاعلين  يأخــذ بكــم الطريــق,  مهــدياًاًتجــدوه هادي

  .)١("المستقيم
]١١٩٦[  قال رسـول اهللا     :  قال × عن عليm :"   ِلني إذا متُّ فاغـس

  .)٢(" غرسبئِر, بسبع ِقرٍب من بئري
يـوم   m قال لـي النبـي  :  ـ قال ×ـ   عن عليعن أبي صالٍح ]١١٩٧[

  .)٣(" معكجبريلُ":  أو قال" معكميكائيلُ": بدر
هـا الـذين آمنـوا إذا    يا أي {: ا نزلـت  لم:  قال × عليعن   ]١١٩٨[

قـال رسـول    :  قـال  }موا بين يـدي نجـواكم صـدقةً        فقد م الرسولَ ناجيتُ
ـ فَ": قـال . ال يطيقونـه  :  قلت " ديناراً؟ ,ما ترون ": mاهللا . شـعيرة :  قلـت  "م؟كَ

موا بين يدي نجـواكم  م أن تقدشفقتُأأَ{: فنزلـت : قال. "ك لزهيد إنّ": قال
  .)٤(ة عن هذه األم اُهللافبي خفَّفَ: قال. }صدقات

                                                           

 قـال عبـد     ٢/٨٦بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

 قـال عبـد     ٢/١٨٣بيـروت   , دار خـضر  , ث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي     األحادي )٢(
وفـي هـذا داللـة واضـحة علـى كـون       : أقـول . إسـناده حـسن  : الملك بن عبد اهللا بن دهيش    

خليفة رسول اهللا ×علي s ,وإال فلماذا لم يوِص أبا بكر بتغسيله بعد موته!.  
 قـال عبـد     ٢/٢٥٨بيـروت   , دار خـضر  ,  المقدسي األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي     )٣(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قــال ٢/٣٠٢بيــروت , دار خــضر, األحاديــث المختــارة لــضياء الــدين الحنبلــي المقدســي  )٤(

�  
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 ه اســتأذن رســولَ أنّـ × ة عــن علــيد بــن الحنفيـ عـن محمــ  ]١١٩٩[
فكانـت  : قـال , يـه بكنيتـه  كنّيه باسـمه وي سم أن يـ )١( في إن ولد له بعده  mاهللا

  .)٢(ه أبو القاسموكنيتَ, داًه محمفكان اسمm ,رخصةً من رسول اهللا 
]١٢٠٠[   لـد     , يا رسـول اهللا   : قال علي :  قال ةعن ابن الحنفيأرأيـتَ إن و

  لي بعدك وأُ, لدفكانـت رخـصةً    . "نعـم ": يه بكنيتك؟ قال  كنّيه باسمك وأُ  سم
  .)٣( لعليmمن رسول اهللا 

]١٢٠١[  قتـاالً   يـوم بـدرٍ    قاتلتُ:  قال ×  بن أبي طالبٍ   عن علي  , ثـم 
ـ    يا حـي  ":  يقـول   فإذا هو ساجدm     إلى النبي  جئتُ وم يـا قي"  ذهبـتُ   ثـم  

ففـتح  :  قال ".وم يا قي  يا حي ":  يقول  ساجدm   فإذا النبي  , جئت ثم, فقاتلتُ
  .)٤(اهللا عليه
قــدم معاويــة فــي بعــض :  قــالعــن عبــد الــرحمن بــن ســابٍط ]١٢٠٢[

اتهحج,  اهللا   سمعت رسولَ :  فقال  فأتاه سعد m   خصال  ثالثَ  يقول في علي  ,
                                                                                                                              

�  

 .إسناده حسن: عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
 .إن ولد له مولود: أي )١(
 قـال عبـد     ٢/٣٤٣بيـروت   , دار خـضر  , ن الحنبلي المقدسي  األحاديث المختارة لضياء الدي    )٢(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قـال عبـد     ٢/٣٤٤بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٣(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قـال عبـد     ٢/٣٥٦بيـروت   , دار خـضر  , ياألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدس      )٤(

 . وحسن إسناده١٠/١٤٧ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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  رسـولَ  سـمعتُ ,  مـن الـدنيا ومـا فيهـا        لـي  إ  أحب  منهن لئن يكون لي واحدةٌ   
ـ  أنـتَ "و, " مـواله  من كنتُ ": )١( يقول mاهللا ي بمنزلـة هـارون مـن        منّ

  .)٢(" الرايةألعطين"و, "موسى
أشـهد علـى التـسعة      :  قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ        ]١٢٠٣[

 اكنّ: وكيف ذاك؟ قال  : قيل. ر لم آثم  ولو شهدت على العاش   , ةهم في الجنّ  أنّ
 مع النبي m ـ   فإنّ, ثبت حراءأُ":  فقـال , بحراء  أو ا نبـي ه لـيس عليـك إلّ

  .)٣( . . .وعليm . . .  اهللا رسولُ: ن هم؟ قالفم:  قيل". أو شهيديقدِص
 فـذكروا مـن     m عنـد رسـول اهللا       ذُكـر رجـلٌ   :  قال عن أنسٍ  ]١٢٠٤[

ول اهللا   فقـال رسـ   , فأقبـل الرجـل   , ته في الجهاد واإلجتهاد في العبـادة      قوm :
 أقبـل    ثـم  "ي ألرى في وجهه سفعةً من الـشيطان       والذي نفسي بيده إنّ   "

هل حدثتَ نفسك حين أشرفتَ علينا      ": mفقال رسول اهللا    , م عليهم فسلَّ
, وذهـب فـاختطَّ مـسجداً     , نعـم :  قـال  " خير منك؟  ه ليس في القوم أحد    أنّ

 فذهب  "إليه فيقتُلُه؟ كم يقوم   أيm :"فقال رسول اهللا    , يوصف قدميه يصلّ  
كـم  أيm :"فقـال رسـول اهللا   , فهـاب أن يقتلـه    : قـال , ي فوجده يصلّ  أبو بكرٍ 

فـصنع  , يفوجـده يـصلّ   , أنـا أذهـب إليـه     : فقام عمر فقال  " يقوم إليه فيقتلُه؟  
                                                           

 .سقطت من المتن )١(
 قـال عبـد     ٣/٢٠٧بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٢(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
 قـال عبـد     ٣/٢٧٩بيـروت   , دار خـضر  , اديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي     األح )٣(

 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
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, "أنـتَ إن أدركتَـه    ": فقـال , أنـا : فقال علـي  .  رجع ثم,  ما صنع أبو بكر    مثلَ
 يخرج   قرنٍ لُ ألو  هذا إنm :"سول اهللا   فقال ر , فذهب فوجده قد انصرف   

لو قتلَ, تيمن أم١("تيه ما اختلف اثنان من أم(.  
 أصـلي   عليm :"قال رسول اهللا    :  قال عن عبد اهللا بن جعفرٍ     ]١٢٠٥[

  .)٢(" فرعي أصلي وعليجعفر":  أو "وجعفر فرعي
]١٢٠٦[   مـا أنـتَ  إنّ{:  في قوله  اٍسعن ابن عبم  قـومٍ  ولكـلّ نـذر  

  .)٣( بن أبي طالب عليوالهاِد,  المنذرm اهللا رسولُ: }اٍده
]١٢٠٧[   قال اٍسعن ابن عب  : قلـتَ   ك كنـتَ  إنّـ , يا رسول اهللا  : قال علي 

 الـشهادة  إن. . ي الشهادةُ واستُشهد من استـشهد     حين أُخِّرت عنّ   حٍدلي يوم أُ  
 إلـى   وأهـوى "  صبراً إذا خضِّبت هذه من هذه؟        ,كيف": قال, من ورائك 

, أما بينتَ مـا بينـتَ فلـيس ذلـك مـن مـواطن الـصبر               : قال علي , لحيته ورأسه 
  .)٤(ولكن هو من مواطن البشرى والكرامة

]١٢٠٨[  ـ     عن عمـ   اٍرار بن أبـي عمه تـال هـذه اآليـة    اس أنّـ  عـن ابـن عب

                                                           

 قـال عبـد     ٧/٨٩بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلـي المقدسـي        )١(
 .إسناده صحيح: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

  .٩/٢٠٠بيروت , دار خضر, اء الدين الحنبلي المقدسياألحاديث المختارة لضي )٢(
وعـزاه  , ١٠/١٥٩بيـروت  , دار خـضر , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسـي     )٣(

 ".المنذر أنا: "وفيه" المختارة"الضياء في 
 .١١/١٢٥بيروت , دار خضر, األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي )٤(
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 لكـم    علـيكم نعمتـي ورضـيتُ      كم وأتممتُ  لكم دينَ  اليوم أكملتُ {
لـو أُنـزل علينـا هـذا التّخـذنا      : مـن اليهـود فقـال      وعنده رجلٌ  } ديناً اإلسالم

١(ها عيداًيوم(.  
]١٢٠٩[  واهللا لـئن عـشتُ لنـصارى       :  قـال  ×  بن أبي طالبٍ   عن علي

ي كتبـتُ الكتـاب بـين    وذاك أنّـ ,  الذريةوألسبين,  المقاتلة ألقتلن, بني تغِلب 
النبي mّنَصِّروا أبناَءهم وبينهم على أل٢(ا ي(.  

,  بن علـي بـن أبـي طالـب         خطبنا الحسن : بي الطفيل قال  عن أ  ]١٢١٠[
,  خـاتم األوصـياء  E اًوذكـر أميـر المـؤمنين عليـ    , فحمد اهللا وأثنـى عليـه     

هـا النـاس لقـد    يـا أي :  قـال ثـم , وأمـين الـصديقين والـشهداء     , ووصي األنبيـاء  
 mلقد كان رسـول اهللا  , لون وال يدركه اآلِخرون    ما سبقه األو   فارقكم رجلٌ 

ى فما يرجـع حتّـ    ,  عن يساره   عن يمينه وميكائيلُ    فيقاتل جبريلُ  ,يعطيه الراية 
وعـرج  ,  في الليلة التي قُبض فيها وصي موسـى ولقد قبضه اُهللا, يفتح اهللا عليه  

وفي الليلـة التـي أنـزل    , بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم     
ا وما فـي بيـت مالـه إلّـ        , ةً وال فضّ  ترك ذهباً واهللا ما   ,  فيها الفرقان   وجلّ اهللا عزّ 

  ألم  أراد أن يـشتري بهـا خادمـاً        , فضُلَت من عطائه   سبع مئٍة وخمسون درهماً   
  .كلثوم

                                                           

 قـال عبـد     ١٢/٣٤٩بيروت  , دار خضر ,  المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي     األحاديث )١(
 .إسناده صحيح بشاهده: الملك بن عبد اهللا بن دهيش

وهـذا خبـر   :  قـال الطبـري    ٢٢٣ ص ×مسند علي بن أبـي طالـب        , تهذيب اآلثار للطبري   )٢(
 .عندنا صحيح سنده
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ومـن لـم يعرفنـي فأنـا الحـسن بـن            , مـن عرفنـي فقـد عرفنـي       :  قـال  ثم
دمحمm ,ثم     تال هذه اآلية قولَ يوسف  :}       واتّبعتُ ملّـةَ آبـائي إبـراهيم

أنـا ابـن    ,  البـشير  أنا ابن :  قال  ثم , أخذ في كتاب اهللا     ثم }عقوبوإسحاق وي 
وأنا , أنا ابن السراج المنير   ,  الداعي إلى اهللا بإذنه    أنا ابن , وأنا ابن النبي  , النذير

 عـنهم   هل البيت الذين أذهـب اهللاُ     وأنا من أ  ,  للعالمين ابن الذي أُرسل رحمةً   
الرجس وجـلّ   عـزّ  بيـت الـذين افتـرض اهللاُ      وأنا من أهـل ال    , رهم تطهيراً  وطه  

ـ     , تهم وواليتهم مودٍدفقال فيما أَنزل على محم m :}ُكم عليـه   ل ال أسألُ  ق
  }ربى في القُةَا المود إلّأجراً

  .)١(وفيها قُتل يوشع بن نون فتى موسى: وفي رواية
]١٢١١[  بعث رسول اهللا    :  قال اء بن عازبٍ  عن البرm بن الوليـد     خالد 

 ةَفأقام عليـه سـتّ  ,  فيمن سار معهفكنتُ,  يدعوهم إلى اإلسالم  إلى أهل اليمن  
 وأمـره أن     بـن أبـي طالـبٍ       علـيm   فبعث النبي ,  ال يجيبونه إلى شيء    أشهٍر

ن كان مع خالد بن الوليـد أن يعقّـب    فإن أراد أحد مم   ,  ومن معه  يقفل خالداً 
  بلـغ القـوم    ,يمنا انتهينا إلـى أوائـل الـ       فلم,  فيمن عقّب معه   فكنتُ. معه تركه 

الفجـر    فصلّ, فجمعوا له , الخبر ـ , ى بنا عليواحـداً  اًا فـرغ صـفّنا صـفّ      فلم  , ثـم 
                                                           

والكبيـر  ,  رواه الطبرانـي فـي األوسـط   : قـال الهيثمـي   ١٨/٣٤٦دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  )١(
والبزار بنحـوه إال    , وأبو يعلى باختصار  , ليلة سبع وعشرين من رمضان    : باختصار إال أنه قال   

وكانـت إحـدى    : وقـال , ويعطيه الراية فإذا حـم الـوغى فقاتـل جبريـل عـن يمينـه              : أنه قال 
طـرق البـزار    وإسـناد أحمـد وبعـض       , ورواه أحمـد باختـصار كبيـر      , وعشرين من رمـضان   

والطبراني في الكبير حسان. 
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فحمد اهللا وأثنى عليه   , م بين أيدينا  تقد ,ثم   رسـول اهللا   قرأ عليهم كتـاب m, 
ا فلمـ , mوكتب بذلك إلى رسـول اهللا    ,  واحد ها في يومٍ   كلُّ  همدان تْسلمفأَ

  ساجداً قرأ كتابه خر  ,الس": فقال,  جلس ثمالم  السالم علـى   ,  على همدان
    .)١( اليمن على اإلسالم أهلُ تتابع ثم,"همدان
  فـي نفـرٍ    m ا عند بيت النبـي    كنّ:  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٢١٢[

: قـال , بلـى :  قـالوا  "خبركم بخياركم؟ أال أُ ": فقـال , من المهاجرين واألنصار  
"  بونخياركم الموفون المطي ,إن  اهللا يحب  قال, " التقي  الخفي :ومر علـي  

  .)٢(" مع ذاالحق,  مع ذاالحق":  فقال,بن أبي طالٍب
]١٢١٣[   ـ    كنتُ:  قال اٍسعن ابن عبأنـا والعب ن عنـد رسـول       اسجالـسي 

وقبل بين , وعانقه,  وقام إليه السالمm فسلّم فرد النبي  ,  إذ دخل عليm   اهللا
ه عن يمينهوأجلس, هعيني .تُيا رسول اهللا أَ: اسفقال له العبه؟حب  

ـ  اهللا جعل ذر   إن, ي له منّ  اً أشد حب  واهللا هللاُ , يا عم ": لفقـا  كـلِّ  ةَي  
في صلبهنبي  ,وجعل ذر٣("تي في صلب هذاي(.  

                                                           

 .٢/٣٣٤دار ابن كثير دمشق ـ بيروت , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
رواه أبـو يعلـى ورجالـه       :  قـال الهيثمـي    ٧/٣٣٧دار الكتب العلميـة بيـروت       , مجمع الزوائد  )٢(

 .ثقات
دار , الشرف لشمس الدين الـسخاوي ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي      )٣(

وقول ابن الجوزي في العلـل      , وبعضها يقوي بعضا  :  قال السخاوي  ٢/٥٠٣البشائر اإلسالمية   
كالم الـسخاوي هـذا معنـاه أن الحـديث          : أقول.  انتهى. ليس بجيد " إنه ال يصح  : "المتناهية

 بعضا فإنـه يـصير      ألن الضعيف إذا تعددت طرقه وقوى بعضه      , حسن لغيره على أقل تقدير    
�  
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 مـع   m قـام النبـي   , ا كان يوم غزوة الطائف    لم:  قال عن جابرٍ  ]١٢١٤[
علي E فقال له أبو بكرٍ   , ر من النها  اً ملي E :  لقـد طالـت    , يا رسول اهللا

ـ    ": mفقال رسول اهللا    ,  منذ اليوم  اًك علي مناجاتُ  اهللا   ولكـن  ,هما أنـا انتجيتُ
  .)١("انتجاه

 إذا لـم يغـزُ أعطـى        m كـان النبـي   :  قـال   بن حارثةَ  عن جبلةَ  ]١٢١٥[
سالحأو أسامةَاًه علي  G )٢(.  

 وما  اًإن تستخلفوا عليm :"  هللا  قال رسول ا  : عن حذيفة قال   ]١٢١٦[
  .)٣(" يحملكم على المحجة البيضاءاً مهديتجدوه هادياً, أراكم فاعلين

]١٢١٧[     ـ  سـمعتُ :  قال عن أسماَء بِن الحكم الفزاريكنـتُ :  قـال  اً علي 
  .)٤( به بما شاء أن ينفعني منه نفعني اُهللا حديثاmً من رسول اهللا إذا سمعتُ

                                                                                                                              

�  

 حول الكـالم علـى   ٢/٤٢٤ولذلك فإن المؤلّف نفسه قال في األجوبة المرضية  . حسنا لذاته 
ونبهـتُ أنـه صـالح      , وقد كنتُ سئلتُ عن هـذا الحـديث وبـسطتُ الكـالم عليـه             : الحديث

 .وباهللا التوفيق, للحجة
:  حمدي عبد المجيد الـسلفي      قال ٢/١٨٦مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )١(

 .هذا حديث حسن غريب: رواه الترمذي وقال
:  قال حمدي عبد المجيد الـسلفي      ٢/٢٨٧مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )٢(

 .  رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط ورجال أحمد ثقات٥/٢٨٣قال في المجمع 
مكتبة القرآن القـاهرة  , بي طالب لشمس الدين ابن الجزري   مناقب األسد الغالب علي بن أ      )٣(

 .حديث حسن اإلسناد رجاله موثَّقون:  قال المصنِّف٣٣ص
 قـال عبـد المعطـي    ١٧/٥١٣٢دار الكتب العلمية بيروت     , جامع المسانيد والسنن البن كثير     )٤(

�  
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  طُعـن  اهللا ـ بعـدما   ه قـال البنـه عبـد   اب أنّـ عن عمـر بـن الخطّـ    ]١٢١٨[
  .)١( بهم الطريقلك ـ س× اً ـ يعني عليوها األجلحلَّإن و :عمر ـ 
ة لـه بعـد   م عن بيعـة األمـ   ـ وهو يتكلّ ×قال أمير المؤمنين   ]١٢١٩[

  .)٢(مبهِج على دين اهللا لم أُلوال الخشيةُ: مقتل عثمان ـ 
معك يـوم   , يا علي ": mل رسول اهللا    قا:  قال عن أبي سعيدٍ   ]١٢٢٠[

  .)٣("تذود بها المنافقين عن حوضي, ة من عصي الجنّالقيامة عصاً
علـي  :  إلـى ثالثـةٍ  ة لتشتاق الجنّإنs :"قال رسـول اهللا     ]١٢٢١[

وعم٤("اٍر وسلمان(.  
                                                                                                                              

�  

بي طالـب   وأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أ        . إسناده صحيح : أمين قلعجي 
 .إسناده صحيح:  قال٧٧دار ابن كثير دمشق ص, للدكتور علي محمد محمد الصلّابي

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد             )١(
 . صحيح اإلسناد:  قال١٦١دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي

ن أبي طالـب للـدكتور علـي محمـد محمـد      أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي ب       )٢(
 . وإسناده صحيح١٣/٧٥من فتح الباري :  قال١٩٧دار ابن كثير دمشق ص, الصلّابي

رواه الطبراني فـي األوسـط   :  قال الهيثمي  ٩/١٣٠دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٣(
. ة رجالهمـا ثقـات  وفيه سالم بن سليمان المدايني وزيد العمى وهما ضعيفان وقد وثقا وبقي   

وكـذا وثقـه    , سالم بن سليمان وثقه الحاكم النيسابوري وهو من هو في علم الرجال           : أقول
وقال أبـو بكـر البـزار وأحمـد         , أما زيد العمى فقد وثقه الحسن بن سفيان النسوي        . النسائي

 صالح: بن حنبل والدار قطني

 قـال   ٢/١٣٠ب العلميـة بيـروت      دار الكتـ  , صحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحـديث        )٤(
�  



 ٦١٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

كيـف  : بينا نحن حول حذيفـة إذ قـال  :  قالعن زيد بن وهبٍ    ]١٢٢٢[
)١(كمت نبي بيم وقد خرج أهلُ   أنتُ

mيـضرب بعـضُ  ,ن فرقتي  بعـضٍ هم وجـوه  
يـا أبـا   :  أصـحابه   ذلك لكـائن؟ فقـال بعـضُ       يا أبا عبد اهللا وإن    : بالسيف؟ فقلنا 

  التـي تـدعو   انظروا الفرقـةَ : ؟ قالعبد اهللا فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان 
٢(ها على الهدى فالزموها فإنّإلى أمر علي(.  

  التي تدعو إلى أمر علي     انظروا الفرقةَ : ذيفةُ قال ح  وفي روايةٍ  ]١٢٢٣[
  .)٣(ها على الحق فإنّ,فالزموها
ــال  ]١٢٢٤[ ــي ليلــى ق ــرحمن بــن أب ــي قــال علــي: عــن عبــد ال  بــن أب
  وال يعمـل بهـا أحـد        مـا عمـل بهـا أحـد         في كتاب اهللا آليـةً     إنE :طالٍب
موا بين قد فم الرسولَها الذين آمنوا إذا ناجيتُ يا أي {آية النجـوى    , بعدي

 فناجيـتُ ,  بعشرة دراهم  ه فبعتُ كان عندي دينار  : قال. }يدي نجواكم صدقةً  
النبي m ,ُما ناجيتُ  كلّ فكنت النبي  m بين يدي نجواي درهماًمتُ قد  , ثـم 

موا بـين يـدي     م أن تقـد   شـفقتُ أأَ{: فنزلـت , فلم يعمل بها أحـد    , سختنُ
                                                                                                                              

�  

 .حسن: الضياء المقدسي
وإال فقـد  , sمن يـسكن فـي بيـت النبـي     : أي, إنما يقصد بأهل البيت هنا المعنى اللغوي    )١(

فتخـرج عـن أهـل    , جاء في صحيح مسلم أن المرأة إذا طلّقها زوجها فإنها ترجع إلى أهلها 
وكيف يكون ذلك   ,  يوما ×على أنه لم تحدث أي حرب بين أهل الكساء          . بيت زوجها 

 .وقد طهرهم اهللا في القرآن تطهيرا
 .رواه البزار ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٧/٣٣٩دار الكتب العلمية بيروت , مجمع الزوائد )٢(
 .سنده جيد:  قال ابن حجر العسقالني١٣/٧٤دار الكتب العلمية بيروت , فتح الباري )٣(
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  .)١(}نجواكم صدقاٍت
]١٢٢٥[  فأتيـتُ   وجعاً وجعتُ: ال ق × عن علي   النبـي  m,   فأنـامني 

يا ابن أبـي    برئتَ  ":  قـال   ثوبه ثم  ألقى علي طرف  و, يوقام يصلّ , في مكانه 
ـ  إلّ شيئاًما سألتُ اهللا لي,  بأس عليك  فال ,طالب وال , ها سألتُ لك مثلَ

 فقمـتُ   " بعـدك  ال نبـي  : ه قـال لـي     أنّ غير, ا أعطانيه  إلّ  شيئاً سألتُ اهللاَ 
  .)٢(ي ما اشتكيتُفكأنّ

ــ بكــٍرعــن أبــي ]١٢٢٦[ ــالال الخلّ ــي حــرب:  ق ــن إســماعيل أخبرن  ب
 أنـتَ ":  لعلـي  m قول النبي :  يعني ابن راهويه   , إلسحاق قلتُ: الكرماني قال 

هـو فـي الـدنيا يـذود عنـه ويـدعو إليـه              : قـال , " لي على عقر حوضي    عوناً

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٢/٥٢٤تــب العلميـة بيــروت  دار الك, المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
قـد نـسبت هـذه الروايـةُ هـذا الكـالم         : أقـول . ووافقه الـذهبي  , صحيح على شرط الشيخين   

ومـتن  ,  نفـسه sإذ ال يعقل أن يناجي النبي  , ونسبته إليه واضحة البطالن   , sلرسول اهللا   
ا يذهب إليه القـوم مـن أن        ومن هنا يتبين بطالن م    , الرواية ظاهر فال يحتاج إلى مزيد تأمل      

فأين كان هـذان    . . في السفر والحضر والليل والنهار       sأبا بكر وعمر كانا مالزمين للنبي       
 الرجالن حين نزول هذه اآلية إلى حين نسخها؟   

. صححه ابـن جريـر ـ الطبـري ـ      :  قال المتقي الهندي١٣/١٧٠مؤسسة الرسالة , كنز العمال )٢(
ال : قال القاضي عيـاض   :  قال المصنف  ٢/٨٨١دار الصميعي   ,  عاصم السنة ألبي بكر بن أبي    

وهـذا دليـل علـى ثبـوت الحـديث عنـد       : أقـول . أعرف في فضيلة علي حـديثا أفـضل منـه         
ألن قوله بأنه ال يعرف فضيلة ألمير المـؤمنين أفـضل مـن هـذا دليـلٌ علـى       , القاضي عياض 

 .ثبوت الحديث عنده
 



 ٦١٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ويبي١( لهمن(.  
 بن أبـي    عليm :" رسول اهللا    قال: عن جابر بن عبد اهللا قال      ]١٢٢٧[
,  كعدد نجوم الـسماء    فيه أكواب ,  حوضي يوم القيامة    صاحب طالٍب
  .)٢(" حوضي ما بين الجابية إلى صنعاءوسعةُ

]١٢٢٨[  قال رسول اهللا    :  سلمة قالت  عن أمm :"م ن سب فقـد   اً علي 
نيسب,ومن سب ٣(" اَهللاني فقد سب(.  

]١٢٢٩[  سـول اهللا    قال ر :  قال × عن عليm :"   ـ روا علياًوإن تؤم ,
  .)٤(" يأخذكم الطريق المستقيماً مهدي هادياًتجدوه, وال أراكم فاعلين

                                                           

: أقـول . إسـناده صـحيح   :  قـال عطيـة الزهرانـي      ٤/٣٤٩ر الرايـة    دا, السنّة ألبي بكـر الخلّـال      )١(
وأما تأويـل إسـحاق     ,  على حوضه  s هو عون النبي     ×الحمد هللا أنهم اعترفوا بأن عليا       

 sألن النبـي    ,  هو عون النبي في الدنيا فواضح البطالن       ×بن راهويه للحديث بأن عليا      
, القيامة وليس فـي هـذه الـدنيا       والحوض يكون يوم    " أنت عونا لي على عقر حوضي     : "قال

ومن هنا تبـين أن الـذي سـينحي الـصحابة المرتـدين عـن الحـوض يـوم القيامـة هـو أميـر                     
وقد أخرجـه البخـاري ومـسلم       , وحديث الحوض وارتداد الصحابة متواتر    , ×المؤمنين  

 .في صحيحيهما
ــد )٢( ــة بيــروت  , مجمــع الزوائ ــال الهيثمــي١٠/٤٨٤دار الكتــب العلمي ــي رواه ا:  ق ــي ف لطبران

 .األوسط وفيه ضعفاء وثّقوا
إسـناده  :  قـال المنـاوي    ٣/٤٥٧دار الكتـب العلميـة بيـروت        , التيسير بشرح الجـامع الـصغير      )٣(

 .صحيح:  قال السيوطي٦/١٨١دار الكتب العلمية بيروت , وفيض القدير للمناوي. صحيح
 قــال ١١/٢٥٠بيــروت دار الكتــب العلميــة , ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد  )٤(

 قـال ابـن   ٧٠دار الكتـب العلميـة بيـروت ص      , والصواعق المحرقـة  . رجاله ثقات : المصنف
�  



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٦١٦

  .)١("علي يقضي ديني": sقال رسول اهللا  ]١٢٣٠[
 ,ةَ مكّـ  mافتـتح رسـول اهللا      :  قـال  عن عبد الرحمن بن عوفٍ     ]١٢٣١[

أو سـبعةً   فحاصـرهم ثمانيـةً   ,  انصرف إلـى الطـائف     ثم ,  أو   أوغـل غـدوةً    ثـم 
ـ    أي":  قال  ثم , هجر  ثم , نزل ثم, روحةً ـ , ي لكـم فـرط    ها النـاس إنّ ي وإنّ

 نوالذي نفسي بيده لتقـيم    , موعدكم الحوض , أوصيكم بعترتي خيراً  
ـ   علـيكم رجـالً     أو ألبعـثن    الزكـاةَ  ن ولتؤتُ الصالةَ  ,ي أو كنفـسي    منّ

أعناق مقاتليهم  فليضربن , ولي قال " ذراريهم سبين : ه يعنـي    أنّـ  فرأى الناس
  .)٢("هذا":  فقالفأخذ بيد علي,  أو عمرأبا بكٍر

, ... إلى ابن عمر فسأله عن عثمـان     جاء رجلٌ : عن ابن عمر قال   ]١٢٣٢[
ثم    سأله عن علـي  ,   ه أوسـطُ بيـوت     هـو ذاك بيتُـ    : قـال ,  عملـه  فـذكر محاسـن

النبيm .فـأر : قـال . أجـل :  ذلـك يـسوءك؟ قـال      لعـلّ :  قال ثماُهللا بأنفـك   غم  ,
  .)٣(انطِلق فاجهد على جهدك

                                                                                                                              

�  

 قـال  ٤/٤٦٨دار الكتـب العلميـة بيـروت      , واإلصابة في تمييز الـصحابة    . رجاله ثقات : حجر
 .سنده جيد: ابن حجر العسقالني

 .حديث حسن: ل األلباني قا٤/٦٣١مكتبة المعارف الرياض , سلسلة األحاديث الصحيحة )١(
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٢/١٣١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٢(

 .صحيح اإلسناد
 .٢/٢٩١دار ابن حزم , الجمع بين الصحيحين للحميدي )٣(



 ٦١٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

 يقول  mسمعت رسول اهللا    :  قال Eعن جابر بن عبد اهللا       ]١٢٣٣[
  ثم " واحدة  من شجرةٍ  وأنا وأنتَ , ى شتّ  من شجرٍ  الناس, يا علي ": لعلي

وجنّاتٌ من أعناٍب وزرع ونخيـلٌ ِصـنوان وغيـرm :}          قرأ رسـول اهللا     
  .)١(}ِصنواٍن يسقى بماٍء واحٍد

]١٢٣٤[  عن علي × رسول اهللا     أن J   فدعا ,  له غزاةً أراد أن يغزو
ال أتخلّف بعدك يـا رسـول اهللا        : فقال,  فأمره أن يتخلّف على المدينة     ,جعفراً

 ,فبكيتُ, م قبل أن أتكلّ    فعزم علي لما تخلّفتُ    ,J اهللا   فدعاني رسولُ , أبداً
بكينـي  ا رسـول اهللا ي    يـ :  قلـت  "ما يبكيك يـا علـي؟     ": Jفقال رسول اهللا    

ه مـا أسـرع مـا تخلّـف عـن ابـن عمـ             :  غـداً  تقول قـريشٌ  , واحدة  غير خصالٌ
ض للجهـاد فـي سـبيل        أريـد أن أتعـر      كنتُ , أخرى بكيني خصلةٌ وي, هلَذَوخَ
  وال ينالون من عـدو     اروال يطأون موطئاً يغيظ الكفّ    {:  اهللا يقول  ألن, اهللا

فقـال رسـول    , ض لفـضل اهللا    أن أتعـر   د أريـ  فكنـتُ ,  إلـى آخـر اآليـة      }نيالً
ـ     :ا قولك تقول قريشٌ   أمJ :"اهللا ـ      ما أسرع ما تخلّ ه ف عـن ابـن عم

أمـا  , اب وكـذّ   وكـاهن  سـاحر : قـالوا  قد,  لك بي أسوةً   فإن, وخذله
,  بعـدي  ه ال نبـي   ا أنّ هارون من موسى إلّ    ي بمنزلة ترضى أن تكون منّ   

ا قولك وأم :فهذه أبها  ,لفضل اهللا  ضُأتعر جاءنا من اليمن    من فلفلٍ  ر , 
ى يأتيكم اهللا من فضله     وفاطمة حتّ   واستمتع به أنتَ   فبعه ,المدينة  فإن 

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٢/٢٦٣دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .صحيح اإلسناد



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٦١٨

  .)١("ا بي أو بكال تصلح إلّ
: )٢(قيـل ألبـي عبـد اهللا      : عن أحمد بـن الحـسن الترمـذي قـال          ]١٢٣٥[

با عبـد اهللا     أ وسمعتُ: قال,  سفينة  وذكر حديثَ  .نعم: علي خليفة؟ قال  : تقول
  .)٣( عادل إمام& علي: قولي

, ه وخالفتَـ  اً وذكـر عليـ    )٥(سألت أبا عبـد اهللا    :  قال )٤(عن حنبل  ]١٢٣٦[
هم يحـضر   وكان بعضُ ,  رضوا به واجتمعوا عليه    m رسول اهللا    أصحاب: فقال

  يقيم الحدود فلم ينكر ذاك   ,وعلي  , م   , ونه خليفة وكانوا يسمويخطب ويقـس
خالفةُ: قلت له : ال حنبل ق.  فلم ينكروا ذلك   ,الغنائم سبحان :  ثابتة؟ فقال   علي

 قسمها بال حـق وجـب   ويويقطع ويأخذ الصدقةَ ,  الحدود &قيم علي    ي ,اهللا
 ,m رسـول اهللا      أصـحاب   رضـيه  ,نعم خليفـةٌ  , له؟ أعوذ باهللا من هذه المقالة     

ؤمنين  المـ ونه أميـر  سموكـانوا يـ   ,  وجاهدوا وحجوا  , وغزوا معه  ,وا خلفه وصلّ

                                                           

حـديث صـحيح اإلسـناد    :  قـال الحـاكم  ٢/٤٠٠دار الحـرمين   , المستدرك على الصحيحين   )١(
 .ولم يخرجاه

 .أحمد بن حنبل )٢(
مـن  : أقـول . إسـناده صـحيح   :  قال عطية الزهراني   ٢/٤١٢دار الراية   , السنة ألبي بكر الخلّال    )٣(

 ذكـر هـذا     وقـد اضـطررت إلـى     , غدر الزمان أننا صرنا نستدل على وجود النهار في رائعته         
الحديث هنا لما رأيته من بعض نواصب هذا الزمان حيث صاروا يطعنون فـي خالفـة أميـر          

 .×المؤمنين 
 .هو ابن أخي أحمد بن حنبل )٤(
 .عمه أحمد بن حنبل: يعني )٥(
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   رين منِكـ  راضين بذلك غيـر ,   لهـم  فـنحن تبـع ,    ونحـن نرجـو مـن اهللا الثـواب  
  .)١(باتّباعنا لهم إن شاء اهللا

]١٢٣٧[     قـال  عن أبي القاسم بن الجبلي  :        بـن   قـال أبـو عبـد اهللا أحمـد 
 من حديث أبـي سـلمة        أثبتَ  عندي في تثبيت خالفة علي     ليس شيءٌ : حنبل

والضح يٍد عن أبي سع   اك المشرقي, فـي حـديث بعـضهم       ألن  : م أولـى   يقـتله
٢(الطائفتين بالحق(.  

]١٢٣٨[  قال عن الشعبي  :  ـ   ,لما قُتـل عثمـانعلي وهـو فـي   اً أتـى النـاس 
فقـال  , ى يتشاور النـاس   حتّ: فقال, اُبسط يدك نبايعك  : سوق المدينة فقالوا له   

لـم  , ده قـائم   إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقعد بع       لئن رجع الناس  : همبعضُ
ن اإلختالف وفسادؤمبيده فبايعوه,  األمةي ٣(فأخذ األشتر(.  

بعثنـي  :  قـال  ×  عـن علـي    ,عن أبي عبـد الـرحمن الـسلمي        ]١٢٣٩[
:  فقــالنــا فــارس وكلُّ, الغنــويام وأبــا مرثــٍد بــن العــو والزبيــرmرســول اهللا 

كين معهـا    بها امرأةً مـن المـشر      فإن,  خاخٍ ى تأتوا روضةَ  انطلقوا حتّ "
فأدركناهـا تـسير    :  قـال  " إلى المشركين  من حاطب بن أبي بلتعةَ     صحيفة

أيـن الكتـاب الـذي      : قلنـا : قـال . m اهللا   لنـا رسـولُ   قـال    لها حيث    على جملٍ 
                                                           

يـا  : أقـول . إسـناده صـحيح   :  قال عطيـة الزهرانـي     ٢/٤١٣دار الراية   , السنة ألبي بكر الخلّال    )١(
  كيف لحنبل هذا أن يشك في خالفة من لم تجمع األمة على مثله؟سبحان اهللا

 .إسناد كالم أحمد صحيح:  قال عطية الزهراني٢/٤١٨دار الراية , السنة ألبي بكر الخلّال )٢(
:  قـال ابـن حجـر العـسقالني        ٢٣/١٠٦الرسالة العالميـة    , فتح الباري بشرح صحيح البخاري     )٣(

 .صحيح أو حسن
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.  فمـا وجـدنا شـيئاً      , فابتغينا في رحلها   ,نخنا بها فأَ. ما معي كتاب  : معك؟ قالت 
 متُ ما كذب رسـولُ اهللا       لقد عل : قلت: قال. ما نرى كتاباً  : فقال صاحبايm, 

ي أهوت  د منّ ا رأت الجِ  فلم. ِكخرِجن الكتاب أو ألجردنَّ   والذي يحلَف به لتُ   
فانطلقنا به إلى   , فأخرجت الكتاب , وهي محتجزةٌ بكساء  , بيدها إلى حجزتها  

mرسول اهللا 
 )١(.  

ميـر  يـا أ :  مـن اليهـود قـال لـه     رجـالً اب أنعن عمر بن الخطّـ    ]١٢٤٠[
خـذنا   اليهـود نزلـت التّ     لو علينا معشر  , )٢(ونها في كتابكم تقرء   آيةٌ, ؤمنينالم

 قال,  عيداً ذلك اليوم :اليو{:  آية؟ قال  أيتممـتُ كم وأَ لكم دينَ  أكملتُ م 
  .)٣(} ديناً لكم اإلسالمعليكم نعمتي ورضيتُ

]١٢٤١[   قال اٍسعن ابن عب  :     منـك      : قال الوليد بن عقبة لعلـي أنـا أحـد
.  فاسـق  مـا أنـتَ    فإنّ ,اسـكُتْ : فقـال علـي   .  وأمـُأل للكتيبـة    , لساناً وأبسط, اناًِسن

  .)٤(}ن كان فاسقاً كمن كان مؤمناًفمأَ{: فنزلت
ـ عادى اهللاُ ":  قال s  النبي زيد بن أرقم أن   عن   ]١٢٤٢[ ن عـادى   م

٥("اًعلي(.  
                                                           

 .صحيح:  قال مصطفى بن العدوي١/١٢٣دار بلنسية , د عبد بن حميدالمنتخب من مسن )١(
 .تقرؤونها: والصواب )٢(
. ١/١٠٥دار الكتب العلمية بيروت     , فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب الحنبلي        )٣(

 .اليوم أكملت لكم دينكم: باب, كتاب التفسير, والحديث في صحيح البخاري
 .إسناده قوي:  قال الذهبي٣/٤١٥ؤسسة الرسالة م, سير أعالم النبالء )٤(
ــصغير  )٥( ــامع ال ــحيح الج ــالمي ص , ص ــب اإلس ــاني ] ٣٩٦٦ [٧٣٥المكت ــال األلب ــحيح: ق . ص

�  
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ــال  ]١٢٤٣[ ــن عبــد اهللا ق ــاد ب ــا عبــد اهللا وأخــو : قــال علــي: عــن عب أن
 قبـل   يتُلّصَـ , ابا كـذّ  ال يقولهـا بعـدي إلّـ      ,  األكبـر  يقدوأنا الصِ , mولهرس

  .)١(الناس لسبع سنين
 الحـسنa :" قـال رسـول اهللا   :  قـال عن عبد اهللا بـن مـسعودٍ    ]١٢٤٤[

والحسينةدا شباب أهل الجنّ سي ,٢(" منهماوأبوهما خير(.  
ــا ": ÷  قــال لفاطمــةsَ رســول اهللا  أناٍسعــن ابــن عبــ ]١٢٤٥[ أم
ترضين أن       اهللا اختار من أهل األرض ر جِنلي, هما أبوكِ  أحد  واآلخـر  
  .)٣("زوجك
 فـي   ة علـى دارٍ   مررتُ أنـا وخـالي أبـو أميـ        :  قال عن أبي مكينٍ   ]١٤٦[

  .ترى هذه الدار؟ قلتُ نعم:  من مراد ـ فقال ـ حيجمٍل
                                                                                                                              

�  

 قـال  ٥/٤١٦دار الكتـب العلميـة بيـروت    , وصحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحديث    
 .صحيح: الضياء المقدسي

: فـي الزوائـد   :  قال محمد فـؤاد عبـد البـاقي        ١/٤٤دار إحياء الكتب العربية     , سنن ابن ماجة   )١(
صـحيح  : ورواه الحاكم في المستدرك عـن المنهـال وقـال       , هذا إسناد صحيح رجاله ثقات    

 .على شرط الشيخين
وصـحاح  . صحيح: قال األلباني] ٣١٨٣ [١/٦٠٧المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير  )٢(

 قـال الـضياء   ٤/٣٨كتـب العلميـة بيـروت     دار ال , األحاديث فيما اتّفـق عليـه أهـل الحـديث         
,  سيدي شـباب أهـل الجنـة       ‘إذا كان الحسن والحسين     : قلتُ. انتهى. صحيح: المقدسي

  .!!!فكيف بمن هو خير منهما
 .سنده حسن:  قال المصنف١٥/٢٦دار الكتب العلمية بيروت , الجامع الكبير للسيوطي )٣(
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 فـدعا   , فـشجته  فسقطت عليه قطعةٌ  ,  عليها وهم يبنونها    مر اً علي فإن: قال
  . أن ال يكمل بناؤها وجلّ عزّاَهللا

  .فما وضعت عليها لبنة: قال
  .)١( الدورفكنتَ تمر عليها ال تشبه: قال

ـ ":  لعلـي  mقـال رسـول اهللا      : عن جابر بن سـمرة قـال       ]١٢٤٧[  ك إنّ
  .)٢(" مقتولكمؤمر مستخلَف وإنّ

  ثـم  , ثالون سنةً  خالفةُال":  قال m رسول اهللا     أن عن سفينةَ  ]١٢٤٨[
  .)٣("تكون بعد ذلك ملكاً

 وهـو عنـه     mي رسـول اهللا     تـوفّ : اب قـال  عن عمر بـن الخطّـ      ]١٢٤٩[

                                                           

 قــال أبــو يعقــوب ١٠٥إلســالمية ـ القــاهرة ـ ص    المكتبــة ا, كرامــات األوليــاء للاللكــائي )١(
 .سنده حسن: المصري

 قال صـالح بـن محمـد        ١٧٠دار البخاري ص  , فضائل الخلفاء األربعة ألبي نُعيم األصبهاني      )٢(
 فيـه عبـد اهللا بـن محمـد بـن عقيـل وهـو حـسن                  ٦/١٨٨قال الهيثمـي فـي المجمـع        : العقيل

 مـستَخلَف فمـن الـذي اسـتخلفه؟       ×ليـا   فما دام أن ع   : قلتُ. الحديث وبقية رجاله ثقات   
عثمـان لـم يـستخلف أحـدا وقـد تـواترت األخبـار فـي أن خالفـة            : قلتُ, عثمان: فإن قلتَ 

هذا تكذيب لرسـول  : قلتُ, لم يستخلفه أحد : فإن قلتَ .  إنما كانت ببيعة األمة له     ×علي
 . هو من استخلفهsفليس هناك من طريق إال القول بأن النبي . sاهللا 

: قلـتُ ]. ١٧٦١ [٣١٧مكتبـة المعـارف الريـاض ص   , سلسلة األحاديث الـصحيحة لأللبـاني    )٣(
كما يبطل خالفـة معاويـة وكـل        , ×وهذا الحديث الصحيح يثبت خالفة أمير المؤمنين        

 . وكذا خلفاء بني العباس, من جاء بعده من خلفاء بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن
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  .)١(راٍض
 E ى مع علـي   صلّ:  قال عن مطرٍف عن عمران بن حصينٍ      ]١٢٥٠[

 فـذكر  .mيها مـع رسـول اهللا     ا نصلّ  كنّ  صالةً رنا هذا الرجلُ  كَّذَ: بالبصرة فقال 
  .)٢(ما وضَعما رفع وكلّر كلّكبه كان يأنّ

ى صـعد    يـوم خيبـر حتّـ       حمل البـابE    اً علي  أن عن جابرٍ  ]١٢٥١[
  .)٣(ا أربعون رجالًه جرب فلم يحمله إلّوأنّ, المسلمون ففتحوها

,  واجتهــاد وزهــٍد ذو عبــادٍةكــان فينــا شــاب:  قــالعــن أنــٍس ]١٢٥٢[
يناه لرسول اهللا    فسمm  فبينـا نحـن    , فلـم  يعرفـه    , هووصفناه بصفت ,  فلم يعرفه
ي ألرى علـى    إنّ": mفقـال   , هو هذا : mفقلنا لرسول اهللا    , ك إذ أقبل  كذل

أَجعلـتَ  ": mفقـال لـه رسـول اهللا      ,  فجاء فسلَّم  " من الشيطان  وجهه سفعةً 
 ولّـى  ثـم , اللهم نعم: فقال, " أن ليس في القوم أحد خيراً منك  في نفسك 

 فقــال أبــو " الرجــل؟ن يقتــلُمــ": mفقــال رســول اهللا , ودخــل المــسجد
ي وقد نهانا    يصلّ أقتُلُ رجالً : فقال, ي يصلّ فدخل فإذا هو قائم   , أنا: Eبكٍر

 " الرجلَ ن يقتلُ مm :"فقال رسول اهللا  ,  عن ضرب المسلمين   mرسول اهللا   
 فقال عمر E :     أنا يا رسول اهللاm , فدخل المسجد   فقـال  ,  فإذا هو ساجد

فقال رسول  , ي منّ ن هو خير   فقد رجع م   جعنألر: وزاد, G  أبي بكرٍ  مثلَ

                                                           

 ]. ٣٧٠١[والحديث في صحيح البخاري . ٧/٨٨علمية بيروت دار الكتب ال, فتح الباري )١(
 ].٧٨٤[والحديث في صحيح البخاري . ٢/١٤٦١دار الفكر , فتح الباري )٢(
 .حسن:  قال المتقي الهندي١٣/١٣٦مؤسسة الرسالة , كنز العمال )٣(
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  فقـال علـي  "؟ن يقتل الرجـلَ  مm :"فقـال   ,  فذكر له  "مه يا عمر  ": mاهللا  
E :فقال  , أناm :"َفوجـده قـد    ,  فدخل المسجد  "دتَهه إن وج   تقتلُ أنت
 ومـا اختلـف     ,أما واهللا لو قتلتَه لكان أولَّهم وآخرهم      ": m فقال   ,خرج
١("تي اثنانفي أم(.  

ــ  ]١٢٥٣[ ــن محم ــه عــن جــد ٍدعــن جعفــر ب ــ: ه قــال عــن أبي ــل لم ا قُت
عليE  قام الحسن  بن علي  Eًوأثنى عليهفحمد اَهللا,  خطيبا  ,ل قـا ثم :

فع عيسى   , القرآن نزل فيها     في ليلةٍ   رجالً ةَلليم ال واهللا لقد قتلتُ  : ا بعد أموفيها ر
٢(× قُتل يوشع بن نون فتى موسى  وفيها, مريمبن(.  

]١٢٥٤[      رأينا رسولَ اهللا  :  قال × عن مسعود بن الحكم عن عليm 
  .)٣(قام فقُمنا وقَعد فقعدنا ـ يعني في الجنازة ـ

                                                           

 قـال   ١٨/٢٢١دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )١(
 أخبـر  sومحـل الـشاهد أن النبـي      : قلتُ. حسن لغيره : عبد القادر بن عبد الكريم جوندل     

بخالف ما فعله أبو بكـر وعمـر الـذين تـسببا فـي      ,  سيقتل ذاك الرجل لو رآه     ×بأن عليا   
 .فتأمل, باإلضافة إلى رزية الخميس, ضالل األمة واختالفها بصريح هذا الحديث

 قـال   ١٨/٢٣٨دار العاصـمة    , بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني     المطالب العالية    )٢(
 فـي الليلـة التـي نـزل     ×قُتل علـي    : قلتُ. األثر حسن : عبد القادر بن عبد الكريم جوندل     

وقُتل في الليلة التي رفع فيها عيسى بن مـريم ألن           , فيها القرآن ألنه مع القرآن والقرآن معه      
 sوقُتل في الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون ألنـه وصـي النبـي        , ‘فيه شبهاً من عيسى     

 . ×كما كان يوشع وصياً لموسى 
, إسـناده صـحيح  :  قـال حـسين سـليم أسـد    ١/٢٤٨دار المـأمون  , مسند أبي يعلى الموصلي   )٣(

 في كل s للنبي ×وهذا يدل على اتّباع علي     : قلتُ]. ٩٦٢[وأخرجه مسلم في الجنائز     
�  



 ٦٢٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

]١٢٥٥[    اهللا طلبني رسولُ:  قالعن أبي المغيرة عن علي m  فوجـدني 
فـرأى  : قـال " ونك أبا تراب  م ما ألوم الناس يسم    قُ":  فقال  نائماً في جدولٍ 

 أخي  أنتَ. كم فواهللا ُألرضينَّ  قُ": من ذلك فقـال     في نفسي  )١(ي وجدتُ كأنّ
 تي , تي عن سنّ  تقاتلُ, لديوأبو ووتُبرىُء ذم ,ن مـات فـي  عهـدي        م

ـ   وم, ه عهدك فقد قضى نحب    ن مات في  وم,  اهللا فهو كنزُ  ن مات يحبك 
           أو غربـت  بعد موتك ختم اُهللا له باألمن واإليمان ما طلعـت شـمس  ,

ضُن مات يبغ  ومـ   مـات ميتـةً    ك وحوِسـب بمـا عمـل فـي        , ة جاهلي
  .)٢("اإلسالم
]١٢٥٦[ م اهللا وجهــه  عــن علــيكــرأنالنبــي  mأن ":  قــال خَلَّفْتُــك

أمـا ترضـى أن     ": أَتخلَّـف عنـك يـا رسـول اهللا؟ قـال          :  قال "تكون خليفتي 
  .)٣(" بعديه ال نبيا أنّي بمنزلة هارون من موسى؟ إلّتكون منّ
علي يزْهـر فـي     ":  قال m رسول اهللا     أن س بن مالكٍ  عن أن  ]١٢٥٧[

  .)٤("ة ككواكب الصبح ألهل الدنياالجنّ
                                                                                                                              

�  

 .غيرةكبيرة وص
 .غَضبتُ: أي )١(
ذكره صـاحب كنـز     :  قال حسين سليم أسد    ١/٤٠٢دار المأمون   , مسند أبي يعلى الموصلي    )٢(

 .رواته ثقات: قال البوصيري: ونسبه إلى أبي يعلى وقال] ٣٦٤٩١[العمال برقم 
رواه الطبرانـي فـي األوسـط     :  قال الهيثمـي   ٩/٩٨دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٣(

 .رجاله رجال الصحيحو
  .صحيح:  قال السيوطي٤/٤٥٧دار الكتب العلمية بيروت , فيض القدير )٤(
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 وقاتـلُ ,  إمام البررة  علي":  قـال  m رسول اهللا     أن عن جابرٍ  ]١٢٥٨[
  .)١("ن خذله ممخذولٌ, هن نصر ممنصور, الفجرة
]١٢٥٩[ عــن أمرســول اهللا  ســلمة أن mقــال  :"مــع القــرآنعلــي  

لن يفترقا حتّ,  مع عليوالقرآن٢(" الحوضَى يردا علي(.  
جاء رجلٌ إلـى ابـن عمـر فـسأله عـن            : عن سعيد بن عبيٍد قال     ]١٢٦٠[

  عليE ,ثك عنـه   : قالولكـن اُنظـر إلـى بيتـه مـن بيـوت رسـول              , ال أُحد
  . )٣(به أَبغضك اُهللا: قال, هإنّي أبغضُ: قال, mاهللا

علي بن أبي طالٍب يضَحي بكـبٍش عـن         كان  : عن حبيٍش قال   ]١٢٦١[
يـا أميـر المـؤمنين تُـضحي عـن          : قُلنـا لـه   . وبكبٍش عـن نفـسه    , mرسول اهللا   
  . )٤(فأنا عنه أبداً,  أن أُضَحي عنهmأمرني رسولُ اهللا : ؟ قالmرسول اهللا 

 ]١٢٦٢[   عن علي  E  اهللا   سـار رسـولُ   :  قـال m    ـ ,  إلـى خيبـرا فلم
, إلـى مـدينتهم وإلـى قـصرهم      النـاس ه عمـر ومعـ   بعـث m اهللا   أتاها رسـولُ  

فـساء  , هنونَبجم وي هنُبجفجاء ي , ه وأصحاب رمفلم يلبثوا أن هزموا ع    , لوهمفقاتَ
                                                           

,  قاتل الفجرة  ×علي  : قلتُ. حسن:  قال السيوطي  ٤/٣٥٦دار المعرفة لبنان    , فيض القدير  )١(
 . وقاتلَ معاويةَ بن هند يوم صفين, وكذلك طلحةَ والزبير, وقد قاتلَ عائشةَ يوم الجمل

 .حسن:  قال السيوطي٤/٣٥٦دار المعرفة لبنان , فيض القدير )٢(
 قـال أبـو إسـحاق    ٩٠دار الكتب العلمية بيروت ص   , تهذيب خصائص اإلمام علي للنسائي     )٣(

 .إسناده صحيح: الحويني
أخرجـه ابـن    :  قـال الـسيوطي    ١٣/٤٠دار الكتـب العلميـة بيـروت        , جمع الجوامع للسيوطي   )٤(

 .جرير الطبري وصححه



 ٦٢٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل أمري املؤمنني 

ـ  علـيهم ر   نبعـثَ َأل":  فقال mذلك رسولَ اهللا     الًج ي  ورسـولَه   اهللاَ حـب , 
يله ى يفتح اهللاُ  م حتّ قاتله  , ارليس بفر" . ها ل فتطاول الناس ,وموا أعنـاقهم   د

 ونَه أنفسراهللا فمكث رسولُ, هم رجاَء ما قال ي mًأين علـي؟ ":  فقال ساعة "
 ثـم ,  تفـل فيهـا   ثـم ,  عينـي  ا أتيتُه فـتح   فلم. "اُدعوه لي ": قال, هو أرمد : فقالوا

 فيهـا حـدثاً     mفانطلقتُ به سعياً خشيةَ أن يحدثَ رسـولُ اهللا          , أعطاني اللواءَ 
 م  تّح, أو فيم فقاتلتُهيرتجـزُ   , ى أتيتُه وبـرزتُ لـه أرتجـزُ كمـا        , فبرز مرحب

, نوا وأغلقوا الباب  فتحصَّ, هوانهزم أصحاب ,  بيدي  اهللاُ فقتله, ى التقينا يرتجزُ حتّ 
ه حتّفلم أزل أُ, فأتينا البابعالج١( اُهللاى فتحه(.                 

                                                           

. سـنده حـسن  :  قـال المتقـي الهنـدي   ١٠/٤٦٢مؤسسة الرسـالة   , كنز العمال للمتقي الهندي    )١(
وال أدري , دليلٌ على أن عمر بن الخطـاب كـان قـد فـر    " ليس بفرار: "sقول النبي   : قلتُ

  !!!كيف يصح أن يكون الفرار خليفةً
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 ٦٢٩ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 
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 ٦٣١ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  
  والحـسين  ي والحـسن   يـصلّ  m كان النبـي  : عن عبد اهللا قال     ]١٢٦٣[

ـ   , دعوهما": mفقال  , فيباعدهما الناس , يثبان على ظهره   يبأبي هما وأم ,
ن أَمحبني فليحب١("ن هذي(.  

 عن شـيء    سمعتُ ابن عمر وسأله رجلٌ    :  قال نُعٍمعن ابن أبي     ]١٢٦٤[
يـسألوني  : حرم يقتل الذباب ـ فقال عبد اهللا بن عمـر  سأله عن الم: ـ قال شعبة

     بنت رسول اهللا     عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن m ,    وقال رسول اهللاm :" هما
٣(" من الدنيا)٢(ريحانتي(.  

                                                           

 ١٥/٤٢٧ؤسـسة الرسـالة   م, اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 دار ابـن عفـان  ,  والصحيح المسند من فضائل الصحابة  .إسناده حسن : قال شعيب األرنؤوط  

 ٧/١٨٨دار الثقافة العربية دمشق     , وموارد الظمآن . حسن:  قال مصطفى بن العدوي    ٢٦٠ص
مكتبـة الرشـد ـ    , إتحـاف الخيـرة المهـرة   ونحـوه فـي   . إسناده حسن: قال حسين سليم أسد

والصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت      . إسناده حسن:  قال البوصيري٩/٣٢٢ـ الرياض   
 .حديث حسن:  قالت أم شعيب الوادعية٨٢دار اآلثار ص, النبوة

 .ألنه خبر واهللا أعلم, ريحانتاي: والصواب )٢(
اإلحـسان فـي تقريـب    و]. ٣٧٥٣ [٩٢١دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص , صحيح البخاري )٣(

:  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٤٢٥مؤسسة الرسالة   ,  لألمير ابن بلبان الفارسي    صحيح ابن حبان  
ــشيخين  ــاني . إســناده صــحيح علــى شــرط ال ــة , وسلــسلة األحاديــث الــصحيحة لأللب مكتب

 ٨٥٢مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذيو]. ٥٦٤ [٦٢٦المعارف ـ الرياض ـ ص  
دار , ومصنف ابن أبي شـيبة    .  صحيح :وقال األلباني , حديث صحيح : قال الترمذي ] ٣٧٧٠[

دار الحـديث   , مـسند أحمـد   و. صـحيح :  قال سـعد بـن ناصـر الـشثري         ١٨/٩٦كنوز إشبيليا   
�  
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 قام  ثم,  معه المغرب  يتُ فصلّ m  النبي أتيتُ: عن حذيفة قال   ]١٢٦٥[
عرض لي ملَك استأذن    ": فقـال ,  خرج فاتّبعتُه  ثم, ى العشاء ى صلّ ي حتّ يصلّ

  ه أن يرب وبشّ, سلِّم علي رني أن    دا شـباب أهـل      الحسن والحسين سـي
  .)١("ةالجنّ

]١٢٦٦[  قال عن علي  :لم  لد الحسنا و  ه حربـاً  يتُ سـم ,   فجـاء النبـي m 
, "بل هـو حـسن    , ال": قـال , حرباً:  قلنا "موه؟يتُما سم , أروني ابني ": فقال

فلم  لد الحسينا و ه حربـاً  يتُ سم ,   فجـاء النبـي m  مـا  , أرونـي ابنـي   ":  فقـال
قال, حرباً:  قلنا "يتموه؟سم :"  لـد لـي الثالـث      , "بل هو حسينفلمـا و , ه يتُسـم

يناه سـم : ا فقلنـ  "يتموه؟مـا سـم   , أروني ابنـي  ":  فقال m فجاء النبي , حرباً
شَـبر  : يتُهم بولَـد هـارون    ما سم إنّ":  قال ثم, "حسنبل هو م  ": قال, حرباً

  .)٢("وشبير ومشَبر

                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٥/١١٩القاهرة 
 ١٥/٤١٣مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(

 قال  ١٨/٩٢دار كنوز إشبيليا    , ومصنف ابن أبي شيبة   . حإسناده صحي : قال شعيب األرنؤوط  
 .صحيح: سعد بن ناصر الشثري

 ١٥/٤١٠مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(
 قـال   ٧/١٧٧دار الثقافة العربية دمشق     , وموارد الظمآن . إسناده حسن : قال شعيب األرنؤوط  

 ١/٧٧٣جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل    و. ناده صحيح إس: حسين سليم أسد  
دار الكتـب   , والمستدرك على الـصحيحين   . إسناده صحيح : قال وصي اهللا بن محمد عباس     

ومقتـل الحـسين بـن      . ووافقـه الـذهبي   , صحيح اإلسناد :  قال الحاكم  ٣/١٨٠العلمية بيروت   
�  



 ٦٣٣ ...............................)عليهما السالم( احلسنين باب فضائل اإلمامين

 الحـسنa :" قـال رسـول اهللا   :  قـال  الخـدري عن أبي سعيدٍ  ]١٢٦٧[
والحسين١("ةدا شباب أهل الجنّ سي(.  

  المقـدام بـن معـدي كـرب    وفـد : عـن خالـد بـن معـدان قـال      ]١٢٦٨[
 الحـسن بـن     أعلمتَ أن : فقال معاوية للمقدام  , وعمرو بن األسود إلى معاوية    

توفّ علي  ولـم ال أراهـا     : أتراها مصيبة؟ فقـال   : فقال معاوية . ع المقدام ي؟ فرج
 مـن   وحسين, يهذا منّ ":  في حجره وقال   a اهللا    وقد وضعه رسولُ   مصيبةً
٢(" رضي اهللا تعالى عنهماعلي(.  

                                                                                                                              

�  

حــديث : مــد شــجاع ضــيف اهللا قــال مح٢٦دار األوراد ـ الكويــت ـ ص    , علــي للطبرانــي
إسـناده  :  قـال أحمـد شـاكر      ١/٤٩٨دار الحـديث القـاهرة      , ومـسند أحمـد   . صحيح اإلسناد 

 .صحيح
:  قـال مـصطفى بـن العـدوي      ٢٥٧دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة     )١(

حديث : قال الترمذي] ٣٧٦٨ [٨٥٢مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , وسنن الترمذي. حسن
دار , والصحيح المسند من فـضائل أهـل بيـت النبـوة       . صحيح: وقال األلباني , حيححسن ص 

, فـضائل الـصحابة البـن حنبـل    و. حـديث صـحيح  :  قالت أم شـعيب الوادعيـة  ٨٢اآلثار ص 
ونظم المتنـاثر مـن   . إسناده صحيح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس     ١/٧٨٠جامعة أم القرى    

.  وهــذا معنــاه أن الحــديث متــواتر١٩٦صر صدار الكتــب الــسلفية بمــ, الحــديث المتــواتر
 قـال  ٤/٣٨دار الكتـب العلميـة بيـروت    , وصحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهـل الحـديث       

 .صحيح: الضياء المقدسي
:  قـال مـصطفى بـن العـدوي      ٢٦١دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة     )٢(

 ٦٤١المعــارف ـ الريــاض ـ ص    مكتبــة , :سلــسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــانيو. حــسن
]٨١١.[ 
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]١٢٦٩[ ــي ــالE عـــن علـ ــول اهللا :  قـ ــال رسـ ــسنm :"قـ  الحـ
والحسينG١("ةدا شباب أهل الجنّ سي(.  

 علـى عـاتقيG       والحـسين   الحـسن  رأيـتُ : عن عمر قال   ]١٢٧٠[
ونعم الفارسـان  ": m فقال النبي. نعم الفرس تحتكما:  فقلتmُرسول اهللا   

  .)٢("هما
:  قالـت   Fعـن فاطمـة الكبـرى       , عن فاطمة بنت الحسين    ]١٢٧١[

ــ لكــلّ": mل رســول اهللا قــا ــه إلّ ــي أم عــصَبةٌ ينتمــون إلي ــدا و بن  ل
                                                           

, رواتـه ثقـات   :  قال ابن حجر   ١٦/١٩٦دار العاصمة   , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )١(
مكتبــة , :سلــسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــانيو. صــحيح لغيــره: وقــال عبــد اهللا الــشهري

 ٧/١٨٢دمـشق  دار الثقافـة العربيـة   , ومـوارد الظمـآن  ]. ٧٩٦ [٦٤١المعارف ـ الرياض ـ ص  
مكتبـة الرشـد ـ الريـاض ـ      , إتحاف الخيرة المهـرة و. إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد

أخرجه الطبرانـي  :  قال الشوكاني٣٠١ودر السحابة ص. رواته ثقات:  قال البوصيري ٩/٣٢٣
مكتبـة ابـن تيميـة ـ     , الجامع الصحيح ممـا لـيس فـي الـصحيحين    و. في الكبير بإسناد حسن

دار المنهـاج  , مجمع الزوائدو. حديث صحيح:  قال مقبل بن هادي الوادعي٤/٥٦القاهرة ـ  
وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبـي  . رواه الطبراني وإسناده حسن:  قال الهيثمي ١٨/٥٢٤

  .صحيح لطرقه:  قال أحمد البلوشي١٥٠مكتبة المعال ص,  للنسائيEطالب 
حـسن  :  قال عبد اهللا الـشهري     ١٦/٢٠٣صمة  دار العا , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

رواه أبـو   :  قـال الهيثمـي    ٣/٢٢٥مؤسـسة الرسـالة     , وكشف األستار عن زوائـد البـزار      . لغيره
أخرجـه أبـو يعلـى    :  قـال الـشوكاني   ٣٠٨ودر الـسحابة ص   . يعلى ورجالـه رجـال الـصحيح      

رواه أبـو   : ي قال الهيثم  ١٨/٥١٤دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . بإسناد رجاله رجال الصحيح   
 .يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح



 ٦٣٥ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  .)١("هما وأنا عصَبتُهمافأنا وليI ,فاطمة
 أو   يـسجد فيجـيء الحـسنm      كان رسول اهللا    :  قال عن أنسٍ  ]١٢٧٢[
الحسين G ,    فيركب على ظهرهm في    فيقـال , طيـل الـسجود :   اهللا  يـا نبـي 

  . )٢("لهني ابني فكرهتُ أن أُعجارتحل": m فيقول !أطلتَ السجود؟
]١٢٧٣[    عن أبي هريرة أن النبي  m قال  :" من أحب  نـي هما فقد أحب ,

ن أبغضهما فقد أبغضنيوم"ـ يعني الحسن والحسين  G )٣( .  
                                                           

. حــسن:  وقــال الــسيوطي١٦/٢٠٦دار العاصــمة , المطالــب العاليــة البــن حجــر العــسقالني )١(
صـحيح  :  قـال الحـاكم    ٣/١٧٩دار الكتـب العلميـة بيـروت        , والمستدرك على الـصحيحين   

 .اإلسناد
صحيح :  قال عبد اهللا الشهري    ١٦/٢١٠ دار العاصمة , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٢(

 قـال  ٤/٥٤مكتبـة ابـن تيميـة ـ القـاهرة ـ       , الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينو. لغيره
دار كنـوز   , ونحـوه فـي مـصنف ابـن أبـي شـيبة           . حديث صـحيح  : مقبل بن هادي الوادعي   

دار , المـستدرك علـى الـصحيحين     و. صـحيح :  قال سـعد بـن ناصـر الـشثري         ١٨/٩٧إشبيليا  
  .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين:  قال الحاكم٣/١٨١الكتب العلمية بيروت 

:  قـال األلبـاني  ٦/٩٣١مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , :سلسلة األحاديث الصحيحة لأللبـاني  )٣(
إسـناده  :  قـال البوصـيري  ٩/٣٢٢مكتبة الرشد ـ الرياض ـ   , إتحاف الخيرة المهرةو. صحيح
وسـنن  . أخرجه أحمـد بإسـناد رجالـه ثقـات        :  قال الشوكاني  ٣٠٣ودر السحابة ص  . صحيح

وفــضائل . حــسن: قــال األلبــاني] ١٤٣ [٤٠مكتبــة المعــارف ـ الريــاض ـ ص    , ابــن ماجــة
إسـناده  :  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس        ١/٧٧١جامعـة أم القـرى      , الصحابة البن حنبـل   

. إسـناده صـحيح   : ي قـال عبـد اهللا الـدميج       ٥/٢١٨١دار الـوطن    , والشريعة لآلجري . صحيح
وصـحاح  . إسـناده صـحيح   :  قـال أحمـد شـاكر      ٧/٥١٩دار الحديث القاهرة    , ومسند أحمد 

 قـال الـضياء   ٨/١٥دار الكتـب العلميـة بيـروت      , األحاديث فيما اتّفـق عليـه أهـل الحـديث         
�  
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ـ   , هذان ابناي وابنا ابنتي   ": aقال رسـول اهللا      ]١٢٧٤[ ك اللهـم إنّ
  .)١("هما فأحبهماي أحبتعلم أنّ
 مـا   m النـاس برسـول اهللا        أشـبه  الحسن:  قال E  ليعن ع  ]١٢٧٥[

 مـن    مـا كـان أسـفلَ      m برسـول اهللا      أشـبه  والحـسين , بين الصدر إلى الرأس   
  .)٢(ذلك

, ه للحـسن  يـدلَع لـسانَ  mكان رسول اهللا    : عن أبي هريرة قال    ]١٢٧٦[
ذا أال أراه يصنع هـ    : فقال عيينة بن بدر   , فيهشُّ إليه , فيرى الصبي حمرةَ لسانه   

  .ه يكون لي الولد قد خرج وجهه وما قبلتُه قطُّ فواهللا إنّ!بهذا
فقال النبي m :"ممرحال ي رحم٣("ن ال ي(.  

]١٢٧٧[    عن عبد اهللا أن النبي  m   ـ  ":  قال للحسن والحسين ي اللهم إنّ

                                                                                                                              

�  

 .صحيح: المقدسي
. نإسـناده حـس   :  قـال حـسين سـليم أسـد        ٧/١٩٠دار الثقافة العربيـة دمـشق       , موارد الظمآن  )١(

ــسحابة ص  ــي در ال ــشوكاني٣٠٤ونحــوه ف ــال ال ــه رجــال  :  ق أخرجــه أحمــد بإســناد رجال
 .الصحيح

. إسـناده صـحيح   :  قـال حـسين سـليم أسـد        ٧/١٩٢دار الثقافة العربية دمشق     , موارد الظمآن  )٢(
:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة   ٨٥دار اآلثار ص , والصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة      

جامعـة أم القـرى     , فـضائل الـصحابة البـن حنبـل       و. إسـناده صـحيح   : قال أحمد بـن حنبـل     
 .إسناده صحيح:  قال وصي اهللا بن محمد عباس١/٧٧٤

 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد٧/١٩٢دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن )٣(



 ٦٣٧ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  .)١("نيهما فقد أحبن أحبوم, أحبهما فأَحبهما
  ومعـه الحـسنm     علينا رسـول اهللا      خرج: عن أبي هريرة قال    ]١٢٧٨[

ى حتّـ , ة وهـذا مـر    ةًيلثُم هذا مـر   , هذا على عاتقه وهذا على عاتقه     , والحسين
هما فقد ن أحبم":  قـال !هما يا  رسول اهللاك لتحب إنّ: فقال له رجل  , انتهى إلينا 

  .)٢("ومن أبغضهما فقد أبغضني, نيحبأ
 يقـول للحـسن     m   اهللا سـمعت رسـولَ   : عن أبـي هريـرة قـال       ]١٢٧٩[

  .)٣("ني فليحبهمان أحبم": والحسين
  .)٤("حبهماهما فأَحبي أُاللهم إنّ": aقال رسول اهللا  ]١٢٨٠[

                                                           

ر وإسـناده   رواه البـزا  :  قال الهيثمي  ٣/٢٢٦مؤسسة الرسالة   , كشف األستار عن زوائد البزار     )١(
 .أخرجه البزار بإسناد جيد:  قال الشوكاني٣٠٥ودر السحابة ص. جيد

رواه أحمـد ورجالـه     :  قال الهيثمي  ٣/٢٢٧مؤسسة الرسالة   , كشف األستار عن زوائد البزار     )٢(
دار اآلثـار  , والـصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت النبـوة           . ثقات وفي بعـضهم خـالف     

جامعـة أم   , وفضائل الصحابة البـن حنبـل     . اده صحيح إسن:  قالت أم شعيب الوادعية    ٨٥ص
ــرى  ــاس  ١/٧٧٨الق ــد عب ــن محم ــي اهللا ب ــال وص ــحيح :  ق ــناده ص ــى  و. إس ــستدرك عل الم

ووافقــه , صــحيح اإلســناد:  قــال الحــاكم٣/١٨٢دار الكتــب العلميــة بيــروت , الــصحيحين
.  حـسن إسناده:  قال حمزة أحمد الزين٩/٢٧٨دار الحديث القاهرة , ومسند أحمد . الذهبي
 قـال عبـد     ٢١٢المكتبـة التوفيقيـة ص    , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الـشعراوي       وانظر  

 .حديث حسن: الرحيم محمد متولي الشعراوي
رواه البـزار ورجالـه     :  قال الهيثمـي   ٣/٢٢٧مؤسسة الرسالة   , كشف األستار عن زوائد البزار     )٣(

 .وثقوا وفيهم خالف
الجـامع الـصحيح ممـا    و. أخرجـه البـزار بإسـناد حـسن    : ي قال الشوكان٣٠٦در السحابة ص  )٤(

�  
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]١٢٨١[    فقـال  ,  مروان أتاه في مرضه الذي مات فيه       عن أبي هريرة أن
نا إلّـ      ما وجدتُ عليك في شيءٍ    :  ألبي هريرة  مروانبـ     منـذ اصـطَحك ا فـي حب

لخرجنـا مـع      : فتحفّز أبـو هريـرة فجلـس فقـال        : قال, لحسين وا الحسن أشـهد
  صــوتmَ اهللا ســمع رســولُ, ا بــبعض الطريــقى إذا كنّــ حتّــmرســول اهللا 

       همـا الحسن والحسين وهما يبكيان وهما مـع أم ,   الـسير ى أتاهمـا    حتّـ  فأسـرع
 mفأخلف رسـول اهللا     : قال. العطش:  فقالت " ابني؟ ما شأن ": ه يقول فسمعتُ

: فنـادى , والناس يزيـدون  ,  أغداراً وكان الماء يومئذٍ  , ة يبتغي فيها ماءً   ى شَنّ إل
" منكم معه ماء؟   هل أحد "   ا أخلـف بيـده يبتغـي المـاء فـي            إلّ  فلم يبق أحد

 "همانـاوليني أحـدm :"   فقال رسـول اهللا     .  منهم قطرة   فلم يجد أحد   ,شَنَِّته
 اه مـن تحـت الِخـدر      فناولته إي ,   وهـو يـضغو مـا      , صـدره ه إلـى    فأخـذه فـضم

, فلـم أسـمع لـه بكـاء       , ى هـدأ وسـكن    ه حتّـ  ه فجعل يمصُّ  فأدلع لسانَ , يسكتُ
يبكي كما هو ما يسكت     واآلخر  ,ـ   , "نـاوليني اآلخـر   ":  قـال  ثماه فناولتـه إي

                                                                                                                              

�  

:  قـال مقبـل بـن هـادي الـوادعي     ٤/٥٦مكتبـة ابـن تيميـة ـ القـاهرة ـ       , ليس في الـصحيحين 
, سنن الترمذيو. ٩٢١دار ابن كثير دمشق ـ بيروت ص , وصحيح البخاري. حديث صحيح

وقـال  , يححـديث حـسن صـح   : قال الترمذي] ٣٧٨٢ [٨٥٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  
 قـال سـعد بـن ناصـر         ١٨/٩٢دار كنـوز إشـبيليا      , ومصنف ابـن أبـي شـيبة      . صحيح: األلباني
رواه أحمـد ورجالـه     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٠٥دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  و .حسن: الشثري

بيـروت  , دار خـضر  , واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي     . رجال الصحيح 
  .إسناده صحيح:  بن عبد اهللا بن دهيش قال عبد الملك٤/١١٣



 ٦٣٩ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  .)١( فلم أسمع له صوتاً,ففعل به كذلك
 m علـى رسـول اهللا       دخلـتُ :  قـال  اٍصعن سعد بـن أبـي وقّـ        ]١٢٨٢[

والحس والحسن يـا رسـول اهللا أتُ     : فقلـت ,  يلعبـان علـى بطنـه      ينهمـا؟ قـال   حب :
"٢("هما وهما ريحانتايومالي ال أحب(.  

]١٢٨٣[  قال رسـول اهللا     :  قال اء بن عازبٍ  عن البرm :"   ـ ةُنعـم المطي 
تُكُمام٣("طي(.  

 حـب نـي فلي  ن أحب مa :"قال رسـول اهللا     : عن عبد اهللا قال    ]١٢٨٤[
٤("نهذي(.  

 فـي بعـض      ذات ليلةٍ  m طرقتُ النبي :  قال عن أسامة بن زيدٍ    ]١٢٨٥[
ا فلمـ ,  ال أدري مـا هـو       علـى شـيءٍ     وهـو مـشتملٌ    m فخـرج النبـي   , الحاجة

  فإذا حـسن , عليه؟ فكشفه مشتملٌ ما هذا الذي أنتَ   : فرغتُ من حاجتي قلتُ   
ه  وحسينوابنا ابنتي   ": فقـال .  على وِركي ـ  , هذان ابناي همـا  ي أحب اللهم إنّ

                                                           

, ومجمع الزوائـد . أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات  :  قال الشوكاني  ٣٠٦در السحابة ص   )١(
 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٠٩دار المنهاج 

 .أخرجه البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح:  قال الشوكاني٣٠٧در السحابة ص )٢(
ومجمـع  . أخرجه الطبراني في األوسـط بإسـناد حـسن        :  قال الشوكاني  ٣٠٩ السحابة ص  در )٣(

 .رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٥١٦دار المنهاج , الزوائد
 قـال مقبـل بـن    ٤/٥٣مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ   , الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين )٤(

  .حديث حسن: هادي الوادعي
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م هما وأِحبفأحبهمان ي١("حب(.  
 لم ينزل    هذا ملك  إنm :"قال رسـول اهللا     : عن حذيفة قال   ]١٢٨٦[

 رني بـأن   ويبـشّ  م علي سلّاستأذن ربه أن ي   , األرضَ قطُّ قبل هذه الليلة    
 ة نساء أهل الجنّ   دةُفاطمة سي ,وأن   دا شباب أهل    الحسن والحسين سي

  .)٢("ةالجنّ
  نبـي  كـلّ إنm :" قـال النبـي  :  قـال  بن أبي طالبٍ   ن علي ع ]١٢٨٧[

ن مـ : قلنـا , " عـشر وأُعطيتُ أنا أربعةَ, أُعطي سبعةَ نجباَء رفقاَء أو رقباءَ  
  . )٣(..."أنا وابناي وجعفر وحمزة ": هم؟ قال
]١٢٨٨[ ــســمعتُ:  قــالعــن منــذر الثــورية يقــول ابــن الحنفي :حــسن 
وحسين٤(ي منّ خير(.  
]١٢٨٩[  رسول اهللا    رأيتُ:  قال اء بن عازبٍ  عن البر m َالحـسن    حامل 

                                                           

حـديث حـسن   : قال الترمذي] ٣٧٦٩ [٨٥٢مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص   , سنن الترمذي )١(
 .حسن: وقال األلباني. غريب

حـديث حـسن   : قال الترمـذي ] ٣٧٨١ [٨٥٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )٢(
ل  قـا  ١/٧٨٨جامعة أم القـرى     , وفضائل الصحابة البن حنبل   . صحيح: وقال األلباني , غريب

 .إسناده صحيح: وصي اهللا بن محمد عباس
حـديث حـسن   : قال الترمـذي ] ٣٧٨٥ [٨٥٥مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )٣(

 .غريب
:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٧٨جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٤(

 .إسناده حسن



 ٦٤١ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  .)١("هه فأحبي أحباللهم إنّ": أو الحسين على عاتقه وهو يقول
ــ": ‘ للحــسن والحــسين sقــال رســول اهللا  ]١٢٩٠[ ــم إنّ ي الله

  . )٢("نيهما فقد أحبن أحبوم, هما فأحبهماحبأ
  .)٣("حبهماني فلين أحبمs :"قال رسول اهللا  ]١٢٩١[
:  فقـال  يـا رسـول اهللا أَتحبهمـا؟      :  قـال  اٍصعن سعد بن أبي وقّ     ]١٢٩٢[

  .)٤("هما وهما ريحانتاي؟حبوما لي ال أُ"
]١٢٩٣[  عن يعلى بن مقال رسول اهللا : ة قالرm :"ي وأنـا   منّحسين

  .)٥(" سبطان من األسباط والحسينالحسن, هن أحبأحب اُهللا م, منه
]١٢٩٤[ عـــن ســـلمان Eســـمعت رســـول اهللا :  قـــالmيقـــول  :

"الحسن ابناي والحسين  ,من أحبـ , نيهما أحب ومـ نـي أَ ن أحب حباهللاه  ,
وم ن أحبة اهللا أدخله الجنّ   ه ,ـ , ن أبغضهما أبغـضني   وم أبغـضني   نوم 

  .)٦(" النار أدخلهن أبغضه اُهللاوم, أبغضه اهللا
                                                           

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٥جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
 .إسناده صحيح

 .رواه البزار وإسناده جيد:  قال الهيثمي١٨/٥٠٦دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
وفـي بعـضهم   , رواه البزار ورجاله وثقوا   :  قال الهيثمي  ١٨/٥٠٨دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

 .خالف
 .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح: ثمي قال الهي١٨/٥١٢دار المنهاج , مجمع الزوائد )٤(
 .رواه الطبراني وإسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٥١٢دار المنهاج , مجمع الزوائد )٥(
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٨١دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٦(

�  
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]١٢٩٥[   قال اٍسعن ابن عب :    كـان النبـي  m    يعـوذ الحـسن   والحـسين  
 ومـن كـلّ   ,  وهامة اٍن شيط ة من كلّ  أُعيذُكما بكلمات اهللا التام   ": يقـول 
 هكـذا كـان يعـوذ إبـراهيم ابنيـه إسـماعيلَ           ":  يقـول  ثـم . " المـة  عيٍن

١("وإسحاق(.  
]١٢٩٦[  عن محم    د بـن علـي    ـ :  قـال   عـن علـيلم ا و   لـد الحـسن  سـم اه 

:  فقـال mفدعاني رسول اهللا : قال. ه جعفراه بعم سمد الحسين لا و  فلم ,حمزةَ
 ما حسناً اهفسم,  ورسوله أعلم  اُهللا: فقلت, "ن هذي ر اسم غي أن أُ  ي أُمرتُ إنّ"
  .)٢(سيناًحو

]١٢٩٧[    عن يعلى العامري أن النبي  m     له ثمفقب قال  فغر فاه الحسين  :
"اُهللا م أحب٣("طان من األسباط سب, وحسناً حسيناًن أحب(.  

 العارضَ الذي عرض لـي      أما رأيتَ ": sقال رسـول اهللا      ]١٢٩٨[
  قبل هذه الليلة    من المالئكة لم يهبط إلى األرض قطُّ       قبيلُ؟ هو ملك  ,

                                                                                                                              

�  

 .شرط الشيخين
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٨٣دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )١(

 .ووافقه الذهبي, شرط الشيخين
وفـضائل  . إسـناده صـحيح   :  قـال أحمـد شـاكر      ٢/١٦٤دار الحـديث القـاهرة      , مسند أحمد  )٢(

 قـال وصـي اهللا بـن        ٢/٧١٢دار العلم بالمملكة العربية السعودية      , الصحابة ألحمد بن حنبل   
دار , اء الـدين الحنبلـي المقدسـي      واألحاديـث المختـارة لـضي     . إسناده حسن : محمد عباس 

 .إسناده حسن:  قال عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش٢/٣٥٢بيروت , خضر
 .إسناده حسن:  قال نجم عبد الرحمن خلف١/٣٨٦دار ابن القيم , العيال البن أبي الدنيا )٣(



 ٦٤٣ ...............................)عليهما السالم(ين باب فضائل اإلمامين احلسن

 جلّه عزّ و  استأذن رب    وي بـشّ  أن يسلِّم علي الحـسن والحـسين     رني أن 
ةدا شباب أهل الجنّسي ,وأن١("ةالجنّدة نساء أهل  فاطمة سي(.  

ـ   اهللاُ أحـب , ي وأنا منه   منّ حسينa :"قال رسول اهللا     ]١٢٩٩[ ن  م
حسيناًأحب  ,الحسن٢(" سبطان من األسباط والحسين(.  

 الحسنm :" رسول اهللا    قال: قالعن المقدام بن معد يكرب       ]١٣٠٠[
  .)٣(" من عليوالحسين, يمنّ

دا شـباب أهـل    سي والحسينالحسنs :"قال رسول اهللا   ]١٣٠١[
  .)٤("ةالجنّ

دا شـباب أهـل    سي والحسينالحسنs :"قال رسول اهللا   ]١٣٠٢[
  .)٥(" منهماما خيروأبوه, ةالجنّ

                                                           

 .صحيح: قال األلباني] ١٣٢٨ [١/٢٨٣المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير )١(
 .حسن: قال األلباني] ٣١٤٦ [١/٦٠١المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير )٢(
وصـحيح  . إسـناده قـوي   :  قـال الـذهبي    ٣/٢٥٨مؤسـسة الرسـالة     , سير أعالم النبالء للذهبي    )٣(

وتخريج أحاديـث   . حسن: قال األلباني ] ٣١٧٩ [١/٦٠٧المكتب اإلسالمي   , الجامع الصغير 
] ١٣٠٤ [٩٥٢دار العاصـمة ـ الريـاض ـ ص   ,  الحـداد إحياء علوم الدين لمحمود بن محمـد 

دار الكتـب  , وصحاح األحاديـث فيمـا اتّفـق عليـه أهـل الحـديث           . سنده جيد : قال العراقي 
 .حسن:  قال الضياء المقدسي٤/٣٨العلمية بيروت 

ومـسند  . حـسن : قـال األلبـاني   ] ٣١٨٠ [١/٦٠٧المكتب اإلسـالمي    , صحيح الجامع الصغير   )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٠حديث القاهرة دار ال, أحمد

وصـحاح  . صحيح: قال األلباني] ٣١٨٣ [١/٦٠٧المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير  )٥(
�  
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 ن مـات بغيـر إمـامٍ      مm :"قال رسول اهللا    : عن معاوية قال   ]١٣٠٣[
  .)١("ة جاهليمات ميتةً

]١٣٠٤[  عن علي ×  رسول اهللا      أن a  قـال  :"  ِابناي هذاِن الحسن 
والحسينةدا شباب أهل الجنّ سي ,٢(" منهماوأبوهما خير(.  

]١٣٠٥[  عن محم   د بن علـي    عـن علـي  E  أنّـ   ى ابنـه األكبـر     ه سـم
 m اهللا   ما رسـولُ  اهفـسم , ه وأخيـه   عمـ  باسـمي ,  جعفراً ى حسيناً وسم, حمزةَ

سناًح٣(سيناً وح(.  
]١٣٠٦[            رسـول اهللا     عن عبد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه أن m  عـن    عـق 

  .)٤( Gالحسن والحسين 
ــ":  يقــولmســمعت رســول اهللا : عــن أبــي هريــرة قــال ]١٣٠٧[ ن م

أحب٥("ومن أبغضهما فقد أبغضني, نيهما فقد أحب(.  

                                                                                                                              

�  

 قـال الـضياء   ٤/٣٨دار الكتـب العلميـة بيـروت      , األحاديث فيما اتّفـق عليـه أهـل الحـديث         
 .صحيح: المقدسي

  .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/١٨٨ة دار الحديث القاهر, مسند أحمد )١(
 .صحيح:  قال األلباني١/٧٠المكتب اإلسالمي , صحيح الجامع الصغير )٢(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٣٠دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٣(

 .حديث حسن اإلسناد: اهللا
 .إسناده صحيح: مزة أحمد الزين قال ح١٦/٥١١دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٥٨٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(



 ٦٤٥ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

  فجـاء الحـسن    , يخطبنـا  mكـان رسـول اهللا      : عن بريـدة قـال     ]١٣٠٨[
فنزل رسـول اهللا  ,  يمشيان ويعثران أحمراِن عليهما قميصانِ  والحسينm ن  مـ

مـا  إنّ, {صدق اهللا ورسـوله   ":  قال ثم,  فحملهما فوضعهما بين يديه    ,المنبر
 ,ين يمشيان ويعثران  نظرتُ إلى هذين الصبي   , }أموالُكم وأوالدكُم فتنةٌ  

  .)١("هما حديثي ورفعتُى قطعتُفلم أصبر حتّ
  معه الظهـر والعـصر  يتُ فصلّ,m  النبي أتيتُ: عن حذيفة قال   ]١٣٠٩[

فقـام وأنـا    ,  حجـره   تبعته وهـو يريـد أن يـدخل بعـضَ          ثم, اءوالمغرب والعش 
أتدري ": قال, حذيفة:  قلت "ن هذا؟ م":  قال ثم: قال, م أحداً ه يكلّ خلفه كأنّ 

قـال , ال:  قلت "ن كان معي؟  م :"فإن    بـشّ  جبريل جـاء ي الحـسن   رني أن 
٢("ةدا شباب أهل الجنّوالحسين سي(.  

  .)٣(نعن الحسن والحسين بكبشي عقm   النبي أنعن أنٍس ]١٣١٠[
]١٣١١[     عن عبد اهللا بن مسعود أنالنبي  aهمـا  دعوهمـا فإنّ ":  قال

ن أُممهماحب ,ي هما وأبوهمابأبي وأم ,من أحب٤("هماني فليحب( .  
                                                           

. إسـناده صــحيح :  قـال حمـزة أحمـد الـزين    ١٦/٤٩٢دار الحـديث القـاهرة   , مـسند أحمـد   )١(
وأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للدكتور علـي محمـد محمـد                 

 .إسناده صحيح:  قال٩٨دار ابن كثير دمشق ص, لّابيالص
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٦/٥٩٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .٧/٨٥بيروت , دار خضر, األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي )٣(
آلثـار ـ صـنعاء ـ     دار ا,  البـن المغـازلي  Eمناقب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        )٤(

 .الحديث حسن:  قال تركي بن عبد اهللا الوادعي٤٤٠ص
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 الحــسن  أمــر برأســيm رســول اهللا  أنعــن أنــس بــن مالــٍك ]١٣١٢[
 والحسين ابني بن أبي طالـبٍ     علي  G    بعهما يـوم سـا ,   فحلـق ثـم  ق  تـصد

  .)١(ولم يجد ذبحاً, ةًبوزنه فضّ
]١٣١٣[    رسول اهللا    عن أبي هريرة أن m  قـال  :"من السماء    ملكاً إن 

 الحسن  فبشّرني أن ,  في زيارتي   وجلّ  عزّ فاستأذن اهللاَ , لم يكن زارني  
والحسين٢("ةهل الجنّدا شباب أ سي(.  

 يوم  حشر األنبياءُ يm :"قال رسـول اهللا     : عن أبي هريرة قال    ]١٣١٤[
 علـى   ويبعث صـالح  , القيامة على الدواب ليوافوا من يومهم المحشر      

 علـى    والحـسين  ويبعث ابناي الحـسن   , وأُبعث أنا على البراق   , ناقته
٣("ةن من نوق الجنّناقتي(.  

  .)٤("ي أحبهمااللهم أَحبهما فإنّ": sقال رسول اهللا  ]١٣١٥[
                                                           

:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/١٧مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )١(
 . في إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح: قال في المجمع

:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/٢٦كتبة ابن تيمية القاهرة     م, المعجم الكبير للطبراني   )٢(
: هذا إسناد حسن رجاله ثقات غيـر محمـد بـن مـروان الـذهلي قـال الحـافظ فـي التقريـب                  

 .مقبول
:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/٣٥مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )٣(

ليث وهو ضعيف وقد وثّق ويحيـى بـن عثمـان بـن             فيه أبو صالح كاتب ال    : قال في المجمع  
 .صالح المصري كذلك وبقية رجاله رجال الصحيح

 قـال   ٤/١٢٥دار الكتـب العلميـة بيـروت        , صحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحـديث        )٤(
�  



 ٦٤٧ ...............................)عليهما السالم(باب فضائل اإلمامين احلسنين 

فإذا سجد وثـب    , يلّص ي mكان رسول اهللا    : قالعن عبد اهللا     ]١٣١٦[
الحــسنــى ظهــره والحــسين ــيهم ,  عل ــإذا أرادوا أن يمنعوهمــا أشــار إل أن : ف
 حـب ني فلين أحبم": ا قضى الصالة وضَعهما في حجره فقـال      فلم, دعوهما
  .)١("هذين
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 .صحيح: الضياء المقدسي
,  حـسن إسـناده :  قـال عـادل بـن يوسـف الغـزاوي     ١/٢٦٤دار الـوطن  , مسند ابن أبي شـيبة     )١(

 ].٨٨٧[ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
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 ٦٤٩ .....................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام احلسن 

  
  
  
  

  )ليه السالمع(باب فضائل اإلمام الحسن 
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 ٦٥١ .....................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام احلسن 

  
 من m برسول اهللا   لم يكن أحد أشبه   :  قال عن أنس بن مالكٍ    ]١٣١٧[

  .)١(الحسن بن علي
 مـن   فـي سـوقٍ  m مـع رسـول اهللا   كنـتُ : عن أبي هريرة قال  ]١٣١٨[

, " بـن علـي    نادع الحس ": فقـال ,  معه فانصرف وانصرفتُ , أسواق المدينة 
 فجاء الحسن    يمشي وفي عنقه الشِّحاب  ,   فقـال النبـي m    فقـال  ,  بيـده هكـذا

ـ  ي أحب اللهم إنّ ": وقال, فأخذه, الحسن بيده هكذا   مـن    , هه فأحب وأَِحـب
قال أبو هريرة  , "هيحب :    إلي أحب فما كان أحد      بعـد مـا      من الحسن بـن علـي 

  .)٢( ما قالmقال رسول اهللا 
]١٣١٩[  رأيتُ:  قال اء بن عازبٍ  عن البر النبي  m  ًحـامال   بـن    الحـسن 

                                                           

اإلحـسان فـي تقريـب    و]. ٣٧٥٢ [٩٢١دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص ,  صحيح البخاري)١(
:  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٤٣٠مؤسسة الرسالة   , صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي      

 قــال ٢٦٣دار ابــن عفــان ص, والــصحيح المــسند مــن فــضائل الــصحابة. حــديث صــحيح
 .صحيح: مصطفى بن العدوي

 ١٥/٤١٧مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(
ونحـوه فـي سلـسلة األحاديـث        . إسناده صحيح على شرط الـشيخين     : قال شعيب األرنؤوط  

 دار, مجمـع الزوائـد  و]. ٢٨٠٧ [٦٢٢مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص     , الصحيحة لأللبـاني 
, والبـزار وأبـو يعلـى     , رواه الطبرانـي فـي الكبيـر واألوسـط        :  قال الهيثمـي   ١٨/٤٩٥المنهاج  

 .ورجال الكبير رجال الصحيح
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ي أُاللهم إنّ":  على عاتقه وهو يقولعليهحب١("ه فأَحب(.  
 يخطـب بعـدما     بينما الحسن بن علي   : عن زهير بن األقمر قال     ]١٣٢٠[

  رسـولَ  لقـد رأيـتُ   :  فقـال  , طوال  من األزد آدم    إذ قام رجلٌ   E تل علي قُ
ـ ": حبوته يقول ه في   واضعa اهللا   م ـ   ن أحب هنـي فليحب,    فليبلـغ الـشاهد  

  .)٢(كمثتُ ما حدa رسول اهللا ولوال عزمةُ, "الغائب
                                                           

واإلحسان فـي تقريـب   ]. ٣٧٤٩ [٩٢١ دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص  , صحيح البخاري )١(
: ألرنؤوط قال شعيب ا   ١٥/٤١٦مؤسسة الرسالة   , صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي      

دار العاصـمة   , المطالب العالية البن حجر العـسقالني     و. إسناده صحيح على شرط الشيخين    
والصحيح المسند مـن فـضائل   . صحيح لغيره:  قال عبد اهللا الشهري  ١٦/١٨٦للنشر والتوزيع   

سلـسلة األحاديـث   و. صـحيح :  قـال مـصطفى بـن العـدوي    ٢٥٩دار ابن عفان ص , الصحابة
 وكـشف األسـتار عـن    ].٢٧٨٩ [٦٢٢تبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص     مك, الصحيحة لأللباني

رواه الطبرانـي ورجالـه رجـال الـصحيح         :  قال الهيثمي  ٣/٢٢٩مؤسسة الرسالة   , زوائد البزار 
أخرجـه الطبرانـي فـي    :  قـال الـشوكاني    ٢٨٨ودر السحابة ص  . غير يزيد بن يحس وهو ثقة     

, سـنن الترمـذي   و]. ٢٤٢٢ [١١٣٦دار طيبـة ص   , وصحيح مسلم . الكبير بإسناد رجاله ثقات   
وقـال  . حـديث حـسن صـحيح   : قال الترمذي] ٣٧٨٣ [٨٥٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  

 قـال وصـي اهللا بـن    ١/٧٦٨جامعة أم القرى , وفضائل الصحابة البن حنبل . صحيح: األلباني
رواه :  قـال الهيثمـي    ١٨/٤٩٥دار المنهـاج    , ومجمـع الزوائـد   . إسناده صحيح : محمد عباس 

والمــستدرك علــى . نــي ورجالــه رجــال الــصحيح غيــر يزيــد بــن يحــنس وهــو ثقــة  الطبرا
ووافقــه , صــحيح اإلســناد:  قــال الحــاكم٣/١٨٥دار الكتــب العلميــة بيــروت , الــصحيحين

 .الذهبي
:  قـال مـصطفى بـن العـدوي      ٢٦٠دار ابـن عفـان ص     , الصحيح المسند من فضائل الصحابة     )٢(

 قـال  ٤/٥١مكتبة ابن تيمية ـ القـاهرة ـ    , ينوالجامع الصحيح مما ليس في الصحيح. صحيح
�  
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 ه أن ينظر إلى رجـلٍ     ن سر م": ه قال عن جابر بن عبد اهللا أنّ      ]١٣٢١[
 mي سـمعتُ رسـول اهللا        فإنّ "ة فلينظر إلى الحسن بن علي     من أهل الجنّ  

  .)١(يقوله
 بالمدينة في    جالساً كنتُ:  عن أبيه قال   إسماعيل بن رجاءٍ  عن   ]١٣٢٢[

  الحـسن   فمـر  , اهللا بن عمرو    وعبد  فيها أبو سعيدٍ    في حلقةٍ  mمسجد الرسول   
 م فسلَّ بن علي ,عليه القوم  فرد  ,   وسـكت عبـد      فقـال ,  تبعـه  اهللا بـن عمـرو ثـم :

, ى أهل الـسماء  أحب أهل األرض إل   هذا:  قال ثم, وعليك السالم ورحمة اهللا   
 استأذن   ثم ,ذن له فأ, فاستأذن: فقال أبو سعيد  , ين منذ ليالي صفّ   واهللا ما كلَّمتُة  

حـدثنا بالـذي    :  لعبد اهللا بـن عمـرو      فقال أبو سعيدٍ  , فدخل, لعبد اهللا بن عمرو   
ثتنا به حيثُ  حد  أنـا أ  , نعـم : فقـال ,  الحـسن   مـر إنّـ , ثكم بـه  حـد  أهـل   ه أحـب 

 أهـل  ي أحـب إذا علمـتَ أنّـ  : فقال لـه الحـسن    : قال, اءاألرض إلى أهل السم   
ي إنّـ ا أمـ : ين؟ فقـال  نا؟ أو كثـرتَ يـوم صـفّ       لم قاتلتَ , األرض إلى أهل السماء   

   مـع أبـي    ي حضرتُ ولكنّ,  وال ضربتُ معهم بسيف    واهللا ما كثرتُ لهم سواداً    
:  قـال  في معصية اهللا؟ه ال طاعة لمخلوٍقأما علمتَ أنّ:  نحوها ـ قال ـ أو كلمةً

 فـشكاني أبـي إلـى     ,m على عهد رسول اهللا      ي كنتُ أسرد الصوم   ولكنّ, بلى

                                                                                                                              

�  

 ١٨/٩٦دار كنوز إشـبيليا     , ومصنف ابن أبي شيبة   . حديث صحيح : مقبل بن هادي الوادعي   
دار , والـصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل بيـت النبـوة        . صحيح: قال سعد بن ناصر الشثري    

 .حديث صحيح:  قالت أم شعيب الوادعية٧٧اآلثار ص
 .إسناده صحيح:  قال حسين سليم أسد٧/١٩٣ر الثقافة العربية دمشق دا, موارد الظمآن )١(
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 عبد اهللا بن عمرو يـصوم النهـار ويقـوم           إن, يا رسول اهللا  :  فقال mرسول اهللا   
 "وأصوم وأفطـر  , ي وأنام صلّي أُ فإنّ, وكُلْ ونم , صُم وأَفِطر ": قال, الليل

  . )١(ين وخرجتُ معه صفّ يوم فخرج"أَِطع أباك, يا عبد اهللا": قال لي
  .)٢("دابني هذا سيs :"قال رسول اهللا  ]١٣٢٣[
 عنـد ابـن      بـن علـي    ذُكـر الحـسن   : عن كليب بن شهاب قـال      ]١٣٢٤[

اهللا ه كان يشبه رسولَإنّ:  فقالاٍسعب m
 )٣(.  

]١٣٢٥[  قال× عن علي  :أشبهالناس بالنبي  m     مـا بـين رأسـه إلـى 
٤(نحره الحسن(.  

                                                           

رواه البـزار ورجالـه     :  قال الهيثمـي   ٣/٢٢٨مؤسسة الرسالة   , كشف األستار عن زوائد البزار     )١(
أخرجه :  قال الشوكاني  ٢٨٩ودر السحابة ص  . رجال الصحيح غير هاشم بن البريد وهو ثقة       

دار , ومجمـع الزوائـد  . ير هاشـم بـن البريـد وهـو ثقـة       البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح غ     
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هاشم بن البريد وهو          :  قال الهيثمي  ١٨/٤٩٦المنهاج  

 .ثقة
رواه البـزار ورجالـه     :  قال الهيثمـي   ٣/٢٢٩مؤسسة الرسالة   , كشف األستار عن زوائد البزار     )٢(

قــال ] ٣٧٧٣ [٨٥٣رف ـ الريــاض ـ ص    مكتبــة المعــا, وســنن الترمــذي. رجــال الــصحيح
دار ابـن كثيـر ـ    , وصحيح البخاري. صحيح: وقال األلباني, حديث حسن صحيح: الترمذي

 ].٣٧٤٦ [٩٢١دمشق بيروت ـ ص
 .أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٨٧در السحابة ص )٣(
دار , ومجمـع الزوائـد   . ي بإسـناد جيـد    أخرجـه الطبرانـ   :  قال الشوكاني  ٢٨٨در السحابة ص   )٤(

 .رواه الطبراني وإسناده جيد:  قال الهيثمي١٨/٤٩٣المنهاج 
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    .)١("هحب فأنا أُهن أحباللهم مs :"ل رسول اهللا قا ]١٣٢٦[
: أو قـال  , ه لـسانَ   يمـصُّ  m رسـول اهللا     رأيتُ: عن معاوية قال   ]١٣٢٧[

 بن علي ـ وإنّ شفته ـ يعني الحسن ـ ه لن يأو شفتان م صَّعذَّب لسانما رسـولُ ه 
mاهللا 

 )٢(.  
 فجاء الحـسن    ,ا مع أبي هريرة   كنّ:  قال  المقبري عن أبي سعيدٍ   ]١٣٢٨[
 فسلّم بن علي  ,فقيل له , ومعنا أبو هريرة ال يعلم    ,  عليه القوم  فرد :   هـذا حـسن 
 بن علي  فلحقـه فقـال   ,  سـلّم :       تقـول يـا    : فقيـل لـه   . ديوعليـك الـسالم يـا سـي

فقال!دي؟سي  :أشهدرسول اهللا  أن mإنّ":  قاله سي٣("د(.   
]١٣٢٩[    عن أبي هريرة أن النبي  m   ـ  اللهم إنّ ": سن قال للحـ ه ي أحب

هفأحب ,م هوأَِحبقال. "ن يحب :٤(ه إلى صدرهوضم(.  
 مـن الحـسن بـن    m  بـالنبي  أشبهلم يكن أحد:  قال عن أنسٍ  ]١٣٣٠[

                                                           

 .أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٨٨در السحابة ص )١(
أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الـصحيح غيـر عبـد           :  قال الشوكاني  ٢٩٠در السحابة ص   )٢(

رواه :  قـال الهيثمـي    ١٨/٤٩٨دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . ي عوف وهو ثقة   الرحمن بن أب  
وسير أعالم النبالء   . أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة           

 .إسناده صحيح:  قال شعيب األرنؤوط٣/٢٥٩مؤسسة الرسالة , للذهبي
.  الكبيـر بإســناد رجالـه ثقــات  أخرجـه الطبرانــي فـي  :  قـال الــشوكاني ٢٩٠در الـسحابة ص  )٣(

صـحيح  :  قـال الحـاكم    ٣/١٨٥دار الكتـب العلميـة بيـروت        , والمستدرك على الـصحيحين   
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

 .صحيح: قال األلباني] ١٤٢ [٤٠مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص, سنن ابن ماجة )٤(
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  .)١(علي
]١٣٣١[     عن أبي هريرة عن النبي m ّـ   ": حـسن له قـال ل    أن ي اللهـم إنّ

أحبه وأَه فأحبحببم ن ي٢("هحب(.  
 بـن   وكـان الحـسنm   رسول اهللا رأيتُ:  أبي جحيفة قال  عن ]١٣٣٢[

علي ٣(هيشبه(.  
]١٣٣٣[   كـان رسـول اهللا      :  قـال  اٍسعن ابن عبm       حامـلَ الحـسن بـن 

على عاتقه فقال رجلٌ    علي  :نعم      رِكبتَ يـا غـالم المركَب  ,   فقـال النبـي m :
  .)٤("ونعم الراكب هو"

                                                           

مكتبـة  ,  الترمـذي سـنن و]. ٣٧٥٢ [٩٢١دار ابن كثير دمشق ـ بيروت ص , صحيح البخاري )١(
: وقال األلبـاني , حديث حسن صحيح: قال الترمذي] ٣٧٧٦ [٨٥٣المعارف ـ الرياض ـ ص  

 قـال وصـي اهللا بـن محمـد         ١/٧٧٥جامعة أم القـرى     , وفضائل الصحابة البن حنبل   . صحيح
 .إسناده صحيح: عباس

 ].٢٤٢١ [١١٣٦دار طيبة ص, صحيح مسلم )٢(
حـديث حـسن   : قال الترمـذي ] ٣٧٧٧ [٨٥٣رياض ـ ص مكتبة المعارف ـ ال , سنن الترمذي )٣(

 قـال   ١/٧٦٦جامعة أم القرى    , وفضائل الصحابة البن حنبل   . صحيح: وقال األلباني , صحيح
دار الكتـب  , والمـستدرك علـى الـصحيحين    . إسـناده صـحيح   : وصي اهللا بن محمـد عبـاس      

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين:  قال الحاكم٣/١٨٤العلمية بيروت 
حـديث حـسن   : قال الترمـذي ] ٣٧٨٤ [٨٥٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص  , سنن الترمذي )٤(

:  قـال الحـاكم    ٣/١٨٦دار الكتـب العلميـة بيـروت        , والمستدرك علـى الـصحيحين    . غريب
 .صحيح اإلسناد
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م  يـوم كلَّـ   بـن علـي  قـال الحـسن  : عن أنـس بـن سـيرين قـال      ]١٣٣٤[
ي رأيتُ أن أصلح     غيري؟ وإنّ  ه نبي  جد لٌجر:  ما بين حابرس وجابلق    معاويةَ
بين أمد ة محمm ,ُ١( أحقَّهم بذاكوكنت(.  

 النـاس اجتمعـوا     ي أن ثني جـد  حد: ى قال عن صدقة بن المثنّ    ]١٣٣٥[
   إلى الحسن بن علي    وأثنـى   َهللا فحمد ا  ,فخطبهم, ×  بالمدائن بعد قتل علي 

 قال عليه ثم  :ا بعد أم ,ما هو آتٍ    كلّ إن  قريب  ,وإن   إذاللـه وإن     أمر اهللا واقع 
د بن عبيد اهللا هـذه الكلمـة ـ  أن    ي واهللا ما أحببتُ ـ قال محم وإنّ, كره الناس

   ألي من أمر أم د  ة محمm   َـ  بما يزن مثقالهـراق فيهـا محجمـةٌ   ة خـردلٍ  حبي  
  .)٢(تكمحقوا بمطيلفا, نيفعني بما يضر منذ عقلت ما ينمن دٍم
]١٣٣٦[    رسـول اهللا     عن أبي بكرة أن m  ـ ":  قـال ه ريحـانتي مـن     إنّ
  . )٣("د ابني هذا سيوإن, الدنيا

ا كُف  ـ لمG  ـ  اٍس عبكان ابن: عن ميمون بن مهران قال ]١٣٣٧[
رِسل يدي   أ ثم, إذا أدخلتني على معاوية فسددني لفراشه     : بصره يقول لقائده  

  .ال يشمتْ بي معاويةُ
                                                           

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٦٩جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
 .إسناده صحيح

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٧٣جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٢(
 .إسناده صحيح

ورجـال  , رواه أحمد والبـزار والطبرانـي   :  قال الهيثمي  ١٨/٤٩٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
 .أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وهو ثقة
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ا جلـس معـه     فلم. لَيغْتَمن:  لبعض جلسائه  فقال معاويةُ , ففعل ذلك يوماً  
  . في الحسن بن علي اُهللاآجرك, اسبا عبيا أ: شه قالعلى فرا

  .نعم: قال . أَماتَ؟: قال
أمــا واهللا يــا , لحقَــه بــصالح ســلفهوأَ, رحمــة اهللا ورضــوانه عليــه: فقــال

ولقـد رِزئنـا بـأعظم    , وال تُخَلَّـد بعـده  , وال تأكلُ رزقَه,  ال تَسد حفرتَه   معاويةُ
  .)١( بعدهفما خذلنا اُهللا, mرسول اهللا , فَقداً منه
  حـسناً  قبـلَ m رسـول اهللا    عـروة بـن الزبيـر عـن أبيـه أن           عن ]١٣٣٨[

وضم   فقـال األنـصاري   ,  من األنصار  وعنده رجلٌ , هه إليه وجعل يشم :لـي   إن
 نـزع   أرأيـتَ إن كـان اهللاُ     ": mفقـال رسـول اهللا      . ه قـطُّ   قد بلغ ما قبلتُـ     ابناً

  .)٢("ن قلبك فما ذنبي؟ ِمالرحمةَ
: قلتُ للحسن بن علي   :  عن أبيه قال   عن عبد الرحمن بن جبيرٍ     ]١٣٣٩[

فقال. ك تريد الخالفة   الناس يقولون إنّ   إن :  العرب في يدي   قد كان جماجم , 
هـا ابتغـاء وجـه اهللا تعـالى         تركتُ, سالمون من سـالمتُ    وي يحاربون من حاربتُ  

وحقن دماء أمد ة محمm ,٣( ابتزّها باتئاس أهل الحجازثم(.  
                                                           

رواه الطبراني وفيـه يعقـوب بـن محمـد          : ال الهيثمي  ق ١٨/٥٠٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
 .وبقية رجاله رجال الصحيح, وضعفه جماعة, الزهري وقد وثِّق

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٨٦دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد على شرط الشيخين

إسناد صـحيح  :  قال الحاكم٣/١٨٦علمية بيروت دار الكتب ال, المستدرك على الصحيحين  )٣(
 .ووافقه الذهبي, على شرط الشيخين
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 وهـو يحمـل الحـسن بـن         mأقبل النبـي    : عن ابن عباٍس قال    ]١٣٤٠[
: قـال . نعم المركـب ركبـتَ يـا غـالم        : فلقيه رجلٌ فقال  : قال. علي على رقبته  
  .)١("ونعم الراكب هو": m فقال رسول اهللا

  بـن علـي    ي لـشاهد يـوم مـات الحـسن        إنّـ :  قال أبي حازمٍ عن   ]١٣٤١[
 فرأيتُ الحسن  يقول لـسعيد بـن العـاص ويطعـن فـي عنقـه ويقـول                بن علي  :

ةها سنَّ فلوال أنّ , متقد  أتنفـسون  : وكان بينهم شيٌء فقال أبو هريـرة  , متُكما قد
  اهللا  رسـولَ   وقد سـمعتُ   ,فنونه فيها  تد كم بتربةٍ على ابن نبي   m  ـ ":  يقـول ن م

أحب٢("نيبغضَني ومن أبغضهما فقد أَهما فقد أحب(.  
 عـشر    اثنـي   الحسن بن علـي    مةَا مقد كنّ: عن أبي الغريف قال    ]١٣٤٢[

 وعلينا , على قتال أهل الشام )٣(نا من الجد   تقطر سيوفُ  , مستميتين , بمسكن ألفاً
مـا كُـسرت    كأنّ , ومعاويـة   الحسن بـن علـي     ا أتانا صلح  مفل: قال, أبو العمرطة 

قال. نا من الحزن والغيظ   ظهور :فلم       قـام إليـه      الكوفـةَ  ا قدم الحـسن بـن علـي 
ال تقـل   :  فقـال  , المـؤمنين  ذلَّالسالم عليك يا م   : كنّى أبا عامر فقال   ا ي  منّ رجلٌ

  .)٤( على الملك ـ الملك ـ أو طلب أن أقتلهمي كرهتُولكنّ, ذاك يا أبا عامر
                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٣/١٨٦دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .صحيح اإلسناد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٨٧دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .يووافقه الذهب, اإلسناد

 .من الحد: وفي طبعة )٣(
 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٢٧٩دار كنوز إشبيليا , مصنف ابن أبي شيبة )٤(
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]١٣٤٣[   عن أبي جميلة أنالحسن بن علي اسـتُخلف ,  حين قُتل علي ,
فتمـرض  ,  فـي وركـه     فطعنه بخنجرٍ  ي بالناس إذ وثب إليه رجلٌ     فبينا هو يصلّ  

ا فإنّـ ,  فينا َهللاقوا  يا أهل العراق اتّ   :  قام فخطب على المنبر فقال     ثم, منها أشهراً 
 ما يريدإنّ{:  وجـلّ   عزّ  أهل البيت الذين قال اهللاُ     ونحن, كمكم وضيفانُ مراؤأُ

 فما زال يومئذٍ  . }ركم تطهيراً طه البيت وي   أهلَ  الرجس  عنكم  ليذهب اُهللا
  .)١(ا باكياًى ما ترى في المسجد إلّم حتّيتكلّ

ــبٍ   ]١٣٤٤[ ــن كلي ــم ب ــن عاص ــالع ــد:  ق ــ ح ــي أنّ ــا  ثني أب ــمع أب ه س
, رآني في المنام فقـد رآنـي      ن  مm :"قال رسول اهللا    :  يقول Eهريرة

قـال أبـي   , " بي لُ الشيطان ال يتمثّ   إن : ثتُفحـد    ـ   بـه ابـنقـد  :  وقلـت  اٍس عب
ه كـان  إنّـ : اس عبـ  فقـال ابـن   , ه بـه  هتُ فـشب   بن علـي    الحسن  فذكرتُ ,mهرأيتُ

يشبه٢(ه(.  
 إن: قال عمرو والمغيرة بن شـعبة لمعاويـة       : عن أبي مجلز قال    ]١٣٤٥[

   رجـلٌ  الحسن بن علـي   عيـي  ,ـ   وإنّـ ,  ورأيـاً   لـه كالمـاً    وإنها قـد علمنـا كالم ,
 فصعد عمرو المنبـر   , وا عليه بفأَ, ال تفعلوا : قال, كالماًه فال يجد    م كالم فنتكلّ

 ووقع فيه  اًفذكر علي  ,بن شعبة فحمد اَهللا صعد المغيرةُ  ثم وقـع   وأثنى عليه ثم 
ى م حتّـ  ال أصـعد وال أتكلّـ     : فقـال , ِاصـعد :  قيل للحسن بن علي    ثم, في علي 

                                                           

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي٩/٢٧٣دار الفكر , مجمع الزوائد )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٤٣٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(

 .ووافقه الذهبي, اإلسنادصحيح 
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, عطوهفـأَ , بوني أن تكـذّ  بـاطالً قوني وإن قلـتُ صد أن تُ  اً حقّ عطوني إن قلتُ  تُ
 فحمد اهللا وأثنى عليه فقال     فصعد المنبر  : بـاهللا يـا عمـرو ويـا مغيـرة          أنـشدك  ,

 رسول اهللا    أتعلمان أن m لعن اهللاُ ":  قال  ١( الـسابق(  والراكـب , هما أحـد
 أتعلمـان أن  ,  بـاهللا يـا معاويـة ويـا مغيـرة          كنشدأَ: قال, هم بلى الل: ؟ قاال "فالن

 كنـشد أَ: قال, اللهم بلى:  قالها لعنة؟ قاال   قافيةٍ  بكلّ  عمرواً  لعنm رسول اهللا   
  لعـن قـومm   رسـول اهللا  أتعلمـان أن , باهللا يا عمرو ويا معاوية بن أبي سفيان     

م فـيمن تبـرأ مـن        الـذي وقعـتُ    ي أحمـد اهللاَ   فـإنّ : قـال الحـسن   . بلى: هذا؟ قاال 
  .)٢(هذا

 G  والحـسن بـن علـي       سـعداً   أن عن أبي بكر بن حفـصٍ      ]١٣٤٦[
  .)٣(همه سفيرون أنّ, E ماتا في زمن معاوية

]١٣٤٧[     عن أبي هريرة عن النبي m  ٍـ ي أُ اللهم إنّ ":  قال لحسن حبه ,
  .)٤("هحبن يحب موأَ, بهِحفأَ

فلقينـا  ,  مع الحـسن بـن علـي       كنتُ: اق قال عن عمير بن إسح    ]١٣٤٨[
                                                           

 .السائق: والصواب )١(
رواه الطبرانـي عـن شـيخه       :  قال الهيثمـي   ٧/٣٥٢دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٢(

وقـال ابـن   , أحد األثبات ما علمت فيه جرحـا أصـال  : قال الذهبي, زكريا بن يحيى الساجي 
 .وبقية رجاله رجال الصحيح, مختلف فيه في الحديث وثّقه قوم وضعفه آخرون: القطان

فـي  :  قـال حمـدي عبـد المجيـد الـسلفي          ٣/٧٠مكتبة ابـن تيميـة      , المعجم الكبير للطبراني   )٣(
 .وعليه عالمة صح, فيرون أنه سمه: نسخة الظاهرية بالهامش في آخر هذا الحديث

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٧/٢٠٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
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: قـال , لقبـ  يm  اهللا    رأيـتُ رسـولَ    قبـل منـك حيـثُ     أرنـي أُ  : أبو هريرة فقال  
  .)١(تَهرل سفقب: قال,  بالقميصة]فقال[

]١٣٤٩[    رسول اهللا    عن أبي هريرة أن m َلقب  الحسن   بن علي G ,
واألقرع حابسٍ  بن  اهللا يا رسول : فقال األقرع ,  جالس  ,لي عشرةً من الولد     إن 

 فنظـر إليـه رسـول اهللا        : قـال , منهم قطُّ  إنساناً لتُما قبm  فقـال  :"مـن ال    إن 
يرحمال ي ٢("مرح(.  

]١٣٥٠[    رسـول اهللا     عن أبي هريرة أن m  ـ   ":  قـال ـ  اللهـم إنّ ه ي أحب
  .)٣(اٍت ثالث مر"هحب ين محب وأَهحبفأَ

 فقـال    أبا هريرة لقي الحـسن     رأيتُ: العن عمير بن إسحاق ق     ]١٣٥١[
: قـال , قبـل منـه   يm اهللا    رسولَ  رأيتُ قبل حيثُ ى أُ ِاكشف عن بطنك حتّ   : له

  .)٤(فكشف عن بطنه فقبله
: m قال رسول اهللا     ثم, ×جاء الحسن   : عن أبي هريرة قال    ]١٣٥٢[

 مـا رأيـتُ  : رةقال أبو هريـ ,  ثالثاً"هحب من ي حبه وأَ ه فأحب ي أحب اللهم إنّ "
٥(أو بكت ـ, ا فاضت عيني ـ أو دمعت عيني إلّالحسن(.  

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٧/٢٥٥دار الحديث القاهرة ,  أحمدمسند )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٧/٣٧٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٨/٢٩٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 . إسناده صحيح: قال حمزة أحمد الزين٩/٢٣٢دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٥٩٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
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 هم وجهـاً   أشـبه   بن علـي   كان الحسن :  قال عن أنس بن مالكٍ    ]١٣٥٣[
mبرسول اهللا 

 )١(.  
 بـه    وإن كان أشـبهm     اهللا    رسولَ رأيتُ: عن أبي جحيفة قال    ]١٣٥٤[
٢( بن عليالحسن(.  
 الحـسن [واهللا واهللا بعد أن ولي  ف: عن الحسن ـ البصري ـ قال   ]١٣٥٥[
بن علي[٣( من دمهرق في خالفته ملُء محجمٍة لم ي(. 
 m رسـول اهللا     رأيـتُ : قال  عن أبيه  عن عبيد اهللا بن أبي رافعٍ      ]١٣٥٦[

أذّن٤( بالصالة الحسن حين ولدته فاطمةُ في أذني(.  
:  عـن معاويـة قـال       الجرشـي  عن عبد الرحمن بن أبـي عـوفٍ        ]١٣٥٧[

  بـن علـي  يعنـي الحـسن  , هشـفتَ : ه ـ أو قـال   لـسانَ  يمـصُّ m رسول اهللا تُرأي
m اهللا ما رسولُه أو شفتان مصَّ لسانبعذَّه لن يوإنّ, صلوات اهللا عليه ـ 

 )٥(.  
 أن ينظـر إلـى   هن سـر م":  قـال m رسول اهللا  أن عن جابرٍ  ]١٣٥٨[

٦("ر إلى الحسند شباب أهل الجنة فلينظُسي(.  
                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١١/٧٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد)١(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٤/٢٥٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٥/٢١٩لحديث القاهرة دار ا, مسند أحمد )٣(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٧/١٥٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٣/١٨٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
 .صحيح: قال عادل شوشة ٥٢٨مكتبة فياض ـ المنصورة ـ ص, الصواعق المحرقة )٦(
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]١٣٥٩[       سـعداً  عن أبي بكر بن حفـص أن       والحـسن بـن علـي  G 
  .)١(همه سفيرون أنّ, Eماتا في زمن معاوية 

]١٣٦٠[         صين بن عبد الرحمن عن أبي جميلة أنالحـسن بينمـا     عن ح 
مـي أدرك   وع: قـال حـصين   . فطعنـه بخنجـر   , إذ وثب عليه رجـلٌ    , يهو يصلّ 

فقعـد علـى    ,  منها أشـهراً   فمرض,  الطعنة وقعت في وركه    فيزعمون أن , ذاك
فما : قال. كم الذي قال اهللا فينا    كم وأضيافُ ا أمراؤ فإنّ,  فينا اتّقوا اهللاَ : المنبر فقال 

  .)٢(ا من يحن بكاًءأرى في المسجد إلّ
 واجتمـع    الكوفـةَ  ا ورد معاويـةُ   لم:  قال ٍد عن محم  ,عن عوف  ]١٣٦١[

فـع فـي األنفـس لقرابتـه      الحـسن مرت  إن: قال له عمرو بن العاص    , عليه الناس 
, ه سـيعيى فإنّـ , فمـره فليخطُـب  , ه حـديث الـسن عيـي   وإنّ, mمن رسول اهللا   

فقام على المنبـر دون     , ى أمره فلم يزالوا به حتّ   , فأبى, فيسقط من أعين الناس   
 م بـين جـابلْق وجـابرس رجـالً    لو ابتغيتُ:  قالفحمد اهللا وأثنى عليه ثم   , معاوية

 ومـا  , حقـن الـدماء خيـر   ورأينا أن . . . أخي لم تجدوه     ري وغير جده نبي غي  
فغـضب  . ار بيده إلى معاويـة     وأش } إلى حين   لكم ومتاع   فتنةٌ هعلَّلَ{ أدري

                                                           

:  قال حمدي عبـد المجيـد الـسلفي        ٣/٧٠مكتبة ابن تيمية القاهرة     , المعجم الكبير للطبراني   )١(
, فيـرون أنـه سـمه    : وفي نسخة الظاهرية فـي آخـر هـذا الحـديث          , إسناده إلى قائله صحيح   

 .وعليه عالمة صح
أورده الهيثمـي   :  األرنـؤوط   قـال شـعيب    ٣/٢٧٠مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٢(

 .رجاله ثقات:  وقال٩/١٧٢في المجمع 
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: مـا أردتَ بقولـك    : وقال.  نزل ثم, )١( عييةً فاحشةً   فخطب بعده خطبةً   ,معاوية
  .)٢(أردتُ بها ما أراد اُهللا بها:  لكم ومتاع؟ قالفتنةٌ

 الحـسن   إن: عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي جميلة قـال          ]١٣٦٢[
 بن علي    استُخلف حين قُتل علي  E ,ي إذ وثب عليـه     فبينما هو يصلّ  : قال

 الـذي طعنـه رجـلٌ مـن بنـي      ه بلغـه أن  أنّـ وزعم حـصين ,  فطعنه بخنجر رجلٌ
فمـرض  ,  الطعنـة وقعـت فـي وركـه        فيزعمون أن : فقال,  وحسن ساجد  ,أسٍد
ا فإنّـ ,  فينـا قـوا اهللاَ  اتّ!يا أهل العراق: فقعد على المنبر فقال   ,  برأ ثم,  أشهراً منها

 مـا يريـد اهللاُ    إنّ{: ونحـن أهـل البيـت الـذي قـال اهللا          , كمكم وضيفانُ مراؤأُ
ليذهب  أهلَ  عنكم الرجس    ـ  البيـت وي فمـا زال  : قـال . }ركم تطهيـراً  طه

  .)٣( بكاًءهو يحنا و من أهل المسجد إلّى ما بقي أحديقولها حتّ
 يقول فـي خطبتـه       بن علي  سمعت الحسن : عن أبي بصرة قال    ]١٣٦٣[

  .)٤( بعده لنفسي الخالفةَي اشترطتُ على معاويةَإنّ: عند معاوية
                                                           

 .كلُّ إناء بما فيه ينضح: أقول )١(
. إسـناده صـحيح   :  قال شعيب األرنـؤوط    ٣/٢٧١مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٢(

 .وال يخطب خطبةً فاحشةً إلى فاحشٌ: أقول. انتهى
 قـال حكمـت بـن       ١٣/٧٦دار ابـن الجـوزي      , اتم الـرازي  تفسير القرآن العظيم البن أبي ح      )٣(

 .رجاله ثقات وإسناده صحيح: بشير بن ياسين
 قـال عبـد الـرحيم       ٢٠١المكتبة التوفيقية ص  , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي       )٤(

ولـذا قتلـه معاويـة بـن هنـد بالــسم      : قلـتُ . انتهـى . خبـر صـحيح  : محمـد متـولي الـشعراوي   
 . فتبا وتعسا ألمة قتلت ابن بنت نبيها, زيد شارب الخمر من بعدهواستخلف ابنه ي
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استأذن ملَك القطر ربـه أن      :  قال عن أنس بن مالكٍ    ,عن ثابت  ]١٣٦٤[

   يزور النبيm , فأذن له ,   سلمة فكان في يوم أم  ,  فقال النبـي m :"  احفظـي
 علينا الباب" ,   فبينا هي على البـاب إذ       . "ال يدخل علينا أحد   جـاء الحـسين 

فجعــل يتَوثَّــب علــى ظهــر ,  فــدخلففــتح البــاب, فــاقتحم, فَظَفَــر, بــن علــي
النبيm ,   لُهقبوي هتَلَثَّمي فقال له الملك  , وجعل النبي :قال. "نعم": ه؟ قال أَتحب :

 أما إن لهتك ستقتُ  أم ,   قتـل فيـه؟ قـال       إن شئتَ أريتُك المكاننعـم ":  الذي ي" .
  أو تـرابٍ  فجـاءه بـسهلةٍ  ,اهفـأراه إيـ  ,  من المكان الذي يقتل فيه  فقبض قبضةً 

أحمر ,فأخذتهفجعلته في ثوبها, سلمة أم .  
   . )١(ها كربالءإنّ: ا نقولكنّ: قال ثابت

 إذ جـيَء بـرأس      كنتُ عند ابـن زيـادٍ     :  قال عن أنس بن مالكٍ    ]١٣٦٥[
 !سناًتُ مثلَ هـذا حـ     ما رأي : فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول     : قال, الحسين

mه كان من أشبههم برسول اهللا أما إنّ: فقلتُ
 )٢(.  

                                                           

 ١٥/١٤٢مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
 قال  ٧/١٩٨دار الثقافة العربية دمشق     , وموارد الظمآن . حديث حسن : قال شعيب األرنؤوط  

 .إسناده حسن: حسين سليم أسد
 ١٥/٤٢٩مؤسـسة الرسـالة   , حسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي       اإل )٢(

 ٧/٢٠١دار الثقافـة العربيـة دمـشق        , ومـوارد الظمـآن   . إسناده صحيح : قال شعيب األرنؤوط  
مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , سـنن الترمـذي  و. إسـناده صـحيح  : قـال حـسين سـليم أسـد    

. صـحيح : وقـال األلبـاني   , ن صـحيح غريـب    حـديث حـس   : قال الترمـذي  ] ٣٧٧٨ [٨٥٣ص
�  
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 بـرأس الحـسين بـن        اهللا بن زيادٍ    أُتي عبيد  :عن أنس بن مالكٍ    ]١٣٦٦[
كـان  : فقال أنس, سنه شيئاً وقال في ح,فجعل ينكتُ, فجعل في طست  , علي
هم برسول اهللا أشبهa ,ً١(مة بالوسوكان مخضوبا(.   

 m  رأيـتُ رسـول اهللا    :  عن أبيه قال    عبيد اهللا بن أبي رافعٍ     عن ]١٣٦٧[
فاطمةُأذَّن في أذن الحسين حين ولدته  I )٢(.  

 مـن  ه أن ينظر إلـى رجـلٍ   ن سر م":  قـال  E عن جابرٍ  ]١٣٦٨[
ي سـمعتُ رسـول     فـإنّ , "G ر إلى الحسين بن علـي     ة فلينظُ أهل الجنّ 

  .)٣( يقولهmاهللا
                                                                                                                              

�  

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس     ١/٧٨٣جامعـة أم القـرى   , وفضائل الصحابة البن حنبل  
 .إسناده صحيح

والـصحيح المـسند مـن    ]. ٣٧٤٨ [٩٢١دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ ص  , صحيح البخاري )١(
 .صحيح:  قال مصطفى بن العدوي٢٦٢دار ابن عفان ص, فضائل الصحابة

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٩٧دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(
 .اإلسناد

صحيح :  قال عبد اهللا الشهري    ١٦/١٨٩دار العاصمة   , المطالب العالية البن حجر العسقالني     )٣(
ودر . ٦٦٤مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ ص     , :وسلسلة األحاديث الصحيحة لأللبـاني . لغيره

أخرجه أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح غيـر الربيـع           :  قال الشوكاني  ٢٩٦السحابة ص 
مكتبة ابـن تيميـة ـ القـاهرة ـ      , والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. بن سعد وهو ثقة

والصحيح المسند من فـضائل أهـل بيـت         . حديث حسن :  قال مقبل بن هاي الوادعي     ٤/٥٢
فـضائل الـصحابة البـن      و. حديث حـسن  :  الوادعية  قالت أم شعيب   ٧٩دار اآلثار ص  , النبوة
ومجمـع  . إسـناده صـحيح   :  قال وصي اهللا بن محمـد عبـاس        ١/٧٧٥جامعة أم القرى    , حنبل

�  
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  الحـسين  وهو حاملmٌ رسول اهللا  أيتُر: بي هريرة قال  عن أ  ]١٣٦٩[
اللهم إنّ":  وهو يقولبن عليهه فأَي أحب١("حب(.  
]١٣٧٠[  قال رسول اهللا : ة قالعن يعلى بن مرm :"نـا  ي وأ منّحسين

  .)٢(" من األسباط سبطٌحسين,  حسيناًن أحب م اُهللاحبأَ, من حسين
]١٣٧١[    عن أبيه  ,دعن جعفر بن محم ,  ه عن جد,   عن علـي  E أن  

قي بوزنه  الحسين وتصدني شعرِز":  فقالI  أمر فاطمةmَرسول اهللا 
  .)٣(" العقيقةجلَ ِرعطي القابلةَ وأَ,ةًفضّ

                                                                                                                              

�  

رواه أبـو يعلـى ورجالـه رجـال الـصحيح غيـر             :  قال الهيثمـي   ١٨/٥٣٢دار المنهاج   , الزوائد
 .وهو ثقة, ابن سعيد: وقيل, الربيع بن سعد

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٩٥دار الكتــب العلميــة بيــروت , نالمــستدرك علــى الــصحيحي )١(
 .ووافقه الذهبي, اإلسناد

. إسـناده جيـد   :  قـال األلبـاني    ٣/٢٢٩مكتبة المعارف الرياض    , سلسلة األحاديث الصحيحة   )٢(
 قال عبـد الـرحيم   ٢١٢المكتبة التوفيقية ص, سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي     و

مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , سـنن الترمـذي  و. ديث صـحيح حـ : محمد متولي الشعراوي
والمــستدرك علــى . حــسن: وقــال األلبــاني, حــديث حــسن: قـال الترمــذي ] ٣٧٥ [٨٥٣ص

ووافقــه , صــحيح اإلســناد:  قــال الحــاكم٣/١٩٥دار الكتــب العلميــة بيــروت , الــصحيحين
إسـناده  : م أسـد  قـال حـسين سـلي   ٧/١٩٦دار الثقافة العربية دمشق , موارد الظمآن و. الذهبي
. حـسن : قـال األلبـاني  ] ١٤٤ [٤١مكتبة المعارف ـ الريـاض ـ ص   , سنن ابن ماجةو. صحيح

 قـال وصـي اهللا بـن محمـد     ١/٧٧٢جامعة أم القرى , ونحوه في فضائل الصحابة البن حنبل    
  إسناده حسن: عباس

صــحيح :  قــال الحــاكم٣/١٩٧دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٣(
 .اإلسناد
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]١٣٧٢[  قال اٍرعن عم  :إن سلمة    أم Iقالت  : سمعتُ الجـن تنـوح  
  .)١( Eعلى الحسين 

ن بــن  علــى الحــسي تنــوح الجــنســمعتُ:  قالــتعــن ميمونــةَ ]١٣٧٣[
  .)٢(علي

   بـن   الـشهداء حمـزةُ    دسـي ":  قـال  m  عن النبي  عن جابرٍ  ]١٣٧٤[
  .)٣("هفقتلَ,  فأمره ونهاه جائٍر قام إلى إماٍمورجلٌ, لبالمطّ عبد

]١٣٧٥[     أنّ,  عن أبيه  عن عبد اهللا بن نجي   ه سار مع علي  وكان صاحب  
  صـبر أبـا   ِا: يفنـادى علـ   , ين إلـى صـفّ    ا حاذى نينوى وهو منطلق    فلم, طهرتهِم

 علـى   دخلـتُ : ومـاذا؟ قـال   : قلـتُ ,  الفـرات  صبر أبـا عبـد اهللا بـشطّ       ِا, اهللا عبد
                                                           

ــن حجــر العــسقالني  )١( ــشهري١٦/١٩٠دار العاصــمة , المطالــب العاليــة الب :  قــال عبــد اهللا ال
أخرجه الطبراني فـي الكبيـر بإسـناد        :  قال الشوكاني  ٢٩٨ودر السحابة ص  . موقوف صحيح 

رواه الطبرانـي   :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٧٤دار المنهاج   , ومجمع الزوائد . رجاله رجال الصحيح  
. صـحيح :  قال ابن كثيـر    ٩/٢٤٠دار عالم الكتب    , والبداية والنهاية . الصحيحورجاله رجال   

 قال محمد شجاع ضـيف  ٦٩ صدار األوراد ـ الكويت ـ  , ومقتل الحسين بن علي للطبراني
 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا

رواه الطبرانـي ورجالـه   :  قـال الهيثمـي   ٩/٢٣٤دار الكتـب العلميـة بيـروت        , مجمع الزوائـد   )٢(
 .لصحيحرجال ا

ــاني  )٣( ]. ٣٧٤ [٦٤٥مكتبــة المعــارف ـ الريــاض ـ ص     , :سلــسلة األحاديــث الــصحيحة لأللب
: قلـتُ . صـحيح :  قال األلباني  ٢/٥٧٤مكتبة المعارف الرياض    , وصحيح الترغيب والترهيب  

فقتله اللعين شارب   ,  أمر يزيد بن معاوية بالمعروف ونهاه عن المنكر        ×واإلمام الحسين   
 .الخمر
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النبيm  ٍقلت,  وعيناه تفيضان   ذات يوم : يا نبي   أحـد؟ مـا شـأن        اهللا أغـضبك 
 ثني أن فحـد ,  من قبـلُ   بل قام من عندي جبريلُ    ": عينيك تفيضان؟ قـال   
 "ك من تربته؟شمهل لك أن أُ ": فقـال :  قال ". الفرات الحسين يقتل بشطّ  

 فلـم أملـك عينـي     ,  فأعطانيها  من ترابٍ   يده فقبض قبضةً   فمد, نعم: قلت: قال
  .)١(أن فاضتا
]١٣٧٦[   قـال  اٍسعن ابن عب  :   جـر رسـول     فـي حِ    جالـساً  كـان الحـسين

ـ  ": أتحبـه؟ فقـال  : m فقـال جبريـلُ  , mاهللا ه وهـو ثمــرةُ وكيـف ال أحب 
 أال أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضةً      , هلُتك ستقتُ أم أما إن :  فقال "فؤادي؟

  .)٢(فإذا تربةٌ حمراء
                                                           

]. ١١٧١ [٦٣٩مكتبـة المعــارف ـ الريــاض ـ ص     , :لة األحاديــث الــصحيحة لأللبــانيسلـس  )١(
رواه أحمـد وأبـو   :  قـال الهيثمـي  ٣/٢٣١مؤسسة الرسـالة    , كشف األستار عن زوائد البزار    و

مكتبـة الرشـد ـ الريـاض ـ      , وإتحاف الخيرة المهـرة . يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات
أخرجـه أحمـد   :  قال الشوكاني٢٩٧ودر السحابة ص . حسنده صحي :  قال البوصيري  ٩/٣١٨

دار المنهـاج   , ومجمـع الزوائـد   . وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات        
ولـم ينفـرد   , ورجاله ثقـات , رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني:  قال الهيثمي ١٨/٥٣٤

. إسـناده صـحيح  :  قال أحمـد شـاكر   ١/٤٤٦دار الحديث القاهرة    , ومسند أحمد . نجي بهذا 
 قـال عبـد   ٢/٣٧٥بيـروت  , دار خضر, واألحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي 

دار المـأمون   , ومـسند أبـي يعلـى الموصـلي       . إسـناده حـسن   : الملك بن عبد اهللا بن دهـيش      
 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد١/٢٩٨

رواه البـزار ورجالـه     :  قال الهيثمـي   ٣/٢٣١سسة الرسالة   مؤ, كشف األستار عن زوائد البزار     )٢(
 .ثقات وفي بعضهم خالف
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ا عند خالـد بـن عرفطـة يـوم قُتـل            كنّ: عن خلّاد بن يحيى قال     ]١٣٧٧[
الحسين        اهللا هـذا مـا سـمعتُ رسـولَ     :  يومئـذٍ   رحمة اهللا عليـه فقـال خالـد m 

  .)١("ن بعديكم ستُبتَلَون في أهلي ِمإنّ": يقول
,  بـرأس الحـسين جعـل ينظـر         زيادٍ ا أُتي ابن  لم:  قال  أنسٍ عن ]١٣٧٨[

لقـد  : فقلـتُ : قـال أنـس  , إن كـان جمـيالً  : بـه ـ فقـال    ـ أو يقلّ ويقلّب بقضيٍب
  .)٢(أو يلثمه, هقبلُ يm اهللا  رسولَرأيتُ

]١٣٧٩[  عن عم   اٍرار بن أبي عم   قـال  اٍس عن ابن عب  :   رأيـتُ النبـي m 
  بنصف الن  فيما يرى النائم   أشـعثُ  هار وهو قائم   بيـده قـارورةٌ   , أغبـر  فيهـا دم , 

 الحــسين هــذا دم": ي يــا رســول اهللا ماهــذا؟ قــالبــأبي أنــت وأمــ: فقلــت
 فوجـدناه قبـل     ,فحفظنـا ذلـك   :  قـال  ". منذ اليـوم   ه لم أزل ألتقطه   وأصحاِب

  .)٣(ذلك
                                                           

رواه الطبرانــي :  قـال الهيثمــي ٣/٢٣٣مؤسـسة الرســالة  , كـشف األســتار عـن زوائــد البــزار   )١(
 .والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير عمارة وثقه ابن حبان

ــزار   )٢( ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــال, كــشف األس ــال الهيثمــي٣/٢٣٣ة مؤســسة الرس ــزار :  ق رواه الب
ماذا كـان يفعـل هـذا الـصحابي فـي مجلـس       : قلتُ. انتهى. والطبراني بأسانيد ورجاله وثقوا   
  !!!لعيٍن قاتِل سيد شباب أهل الجنة

. سـنده صـحيح  :  قـال البوصـيري  ٩/٣١٨مكتبـة الرشـد ـ الريـاض ـ     , إتحاف الخيرة المهرة )٣(
:  قالـت أم شـعيب الوادعيـة   ٨٠دار اآلثار ص , ت النبوة والصحيح المسند من فضائل أهل بي     

 Eمناقب أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب            وانظر  . حديث صحيح على شرط مسلم    
. صـحيح :  قـال تركـي بـن عبـد اهللا الـوادعي     ١٣٢دار اآلثـار ـ صـنعاء ـ ص    , البن المغـازلي 

أى النبي في منامـه  فمن ر, sوقد صح أن الشيطان ال يتمثّل في صورة النبي      : قلتُ. انتهى
�  
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]١٣٨٠[  سـلمة    عن أم I  قالـت  :   كـان النبـي m  ًفـي بيتـي     نائمـا  ,
 ه مخافـة أن يـدخل      فأمسكتُ, فقعدتُ على الباب  : قالت, درج ي فجاء الحسين

: قالـت .  فـدخل فقعـد علـى بطنـه    فـدب ,  غفلتُ فـي شـيءٍ    ثم: قالت. فيوقظه
 رسول اهللا    فسمعتُ نحيب m, ُقـال .  به يا رسول اهللا ما علمتُ    :  فقلت  فجئت :

ـ :  فقـال لـي     وهو على بطني قاعـد     × ما جاءني جبريلُ  إنّ" ه؟ أتحب
ـ  التـي ي   أال أريك التربةَ  , تك ستقتله  أم إن: قال. نعم: فقلت  "ل بهـا؟  قتَ

وإذا فـي   :  قالت ".فضرب بيده فأتاني هذه التربة    ":  قال ".بلى: فقلتُ": قال
  .)١("ك بعديلُن يقتُعري م ِشليتَ":  وهو يبكي ويقول حمراُءيده تربةٌ
]١٣٨١[ عن أمسلمة عن النبي  aّه قال أن :"ابني هـذا ـ يعنـي    إن 

فمن شهد , قال لها كربالُءي,  من أرض العراقالحسين ـ يقتل بأرضٍ  
  .)٢("رهنصُم فليذلك منكُ

 ابني الحـسين   جبريل أخبرني أن   إنa :"قال رسـول اهللا      ]١٣٨٢[
  .)٣(" تلك األرضوهذه تربةُ, يقتل

                                                                                                                              

�  

 .فقد رآه حقيقة
. سـنده صـحيح  :  قـال البوصـيري  ٩/٣١٩مكتبـة الرشـد ـ الريـاض ـ     , إتحاف الخيرة المهرة )١(

 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: ٩/١٨٧وقال الهيثمي في المجمع 
أخرجه البغـوي وابـن الـسكن والبـاوردي وابـن منـده             :  قال الشوكاني  ٢٩٤در السحابة ص   )٢(

 . عساكر والطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقاتوابن
 .أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح:  قال الشوكاني٢٩٥در السحابة ص )٣(
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 رسـول   شبه جـسد   الحـسين يـ    كان جـسد  : عن أبي هريرة قال    ]١٣٨٣[
mاهللا

 )١(.  
 أي واحـدٍ : قال لـي عبـد الملـك بـن مـروان          :  قال ن الزهري ع ]١٣٨٤[

لـم تُرفَـع    :  كانت يوم قُتل الحسين بن علي؟ قلتُ       ني أي عالمةٍ  أنت إن أعلمتَ  
ي إنّـ : فقـال لـي عبـد الملـك    .  عبـيط ا وجد تحتهـا دم حصاةٌ ببيت المقدس إلّ  

وإي٢(رينان في هذا الحديث لقَاك(.  
]١٣٨٥[  واحـدٍ : ل لـي عبـد الملـك بـن مـروان          قا:  قال عن الزهري أي 

مـا رفـع   :  كانت يوم قُتل الحسين بن علـي؟ قلـتُ       إن أعلمتني أي عالمةٍ    أنتَ
حجربالشام يوم قُتل الحسين ٣( إلّا عن دم بن علي(.  

  انكسفت الشمس   بن علي  ا قُتل الحسين  لم:  قال عن أبي قُبيلٍ   ]١٣٨٦[
  .)٤(ها هيى ظننّا أنّ حتّ,صف النهار نى بدت الكواكبكسفةً حتّ

                                                           

 .أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات:  قال الشوكاني٢٩٦در السحابة ص )١(
. ســناد رجالـه ثقــات أخرجـه الطبرانــي فـي الكبيـر بإ   :  قـال الــشوكاني ٢٩٧در الـسحابة ص  )٢(

ومقتـل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات      :  قال الهيثمي  ١٨/٥٦٧دار المنهاج   , ومجمع الزوائد 
:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٦٦دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني

 .رواته ثقات
. حأخرجــه الطبرانــي بإســناد رجالــه رجــال الــصحي :  قــال الــشوكاني٢٩٨در الــسحابة ص )٣(

 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٥٦٧دار المنهاج , ومجمع الزوائد
ومجمـع  . أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر بإسـناد حـسن           :  قال الشوكاني  ٢٩٨در السحابة ص   )٤(

ومقتـل الحـسين    . رواه الطبراني وإسناده حـسن    :  قال الهيثمي  ١٨/٥٦٨دار المنهاج   , الزوائد
�  
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]١٣٨٧[  عن عم   اٍرار بن أبي عم   رأيـتُ :  قال اٍس عن ابن عب  النبـي   a 
ع فيهـا   يلتقطه أو يتتب فيها دم معه قارورةٌ ,  أغبر في المنام بنصف النهار أشعثَ    

 لـم أزل    ,ه الحـسين وأصـحابِ    دم": ما هذا؟ قال  , يا رسول اهللا  : قلتُ, شيئاً
نذ اليومعه مأتتب."  

ارقال عم :١(× فوجدناه قُتل ذلك اليوم ,فحفظنا ذاك اليوم(.  
 ا جـيَء بـرأس عبيـد اهللا بـن زيـادٍ           لم:  قال عن عمارة بن عميرٍ    ]١٣٨٨[

قد جاءت قد   :  فانتهيتُ إليهم وهم يقولون    ,وأصحابه في المسجد في الرحبة    
بيـد  ي ِمنخـري ع   ى دخلت فـ    حتّ ,فإذا حيةٌ قد جاءت تَخَلَّلُ الرؤوس     , جاءت

قـد  :  قـالوا  ثـم . بتى تغي  حتّ  فذهبتْ , خرجت  ثم ,فمكثت هنيهةً , اهللا بن زياد  
  .)٢(تين أو ثالثاًففعلتْ ذلك مر, جاءت قد جاءت

 لم يدخل    ملك  البيتَ لقد دخل عليs :"  قال رسول اهللا     ]١٣٨٩[
                                                                                                                              

�  

حـديث  :  قال محمد شـجاع ضـيف اهللا   ٥٦دار األوراد ص  , طالب للطبراني بن علي بن أبي     
 .حسن اإلسناد

 قـال مقبـل بـن    ٤/٥٢مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ   , الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين )١(
جامعـة أم   , فضائل الصحابة البن حنبل   و. حديث صحيح على شرط مسلم    : هادي الوادعي 

دار , ومجمــع الزوائــد. إســناده صــحيح: ن محمــد عبــاس قــال وصــي اهللا بــ١/٧٧٨القــرى 
ورجال أحمـد   , رواه أحمد والطبراني  : قال الهيثمي ,  وليس فيه قول عمار    ١٨/٥٥٨المنهاج  

 .رجال الصحيح
, حـديث حـسن صـحيح   :  قال الترمذي٨٥٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ص , سنن الترمذي )٢(

 .صحيح: وقال األلباني
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فقال لي ,  قبلها علي :ـ فإن شئتَ أت  ,  مقتولٌ )١( ابنك هذا حسين   إن ك يتُ
  .)٢(" حمراء تربةًفأخرج إلي":  قال."من تربة األرض التي يقتل بها

]١٣٩٠[  سمعتُ:  قال اٍرعن عم سـمعتُ :  سلمة قالـت    أم  يبكـين   الجـن 
  .)٣( E تنوح على الحسين  الجنسمعتُ: وقالت: قال. على حسين

]١٣٩١[ ــن أم ــت ع ــلمة قال ــلُ :  س ــان جبري ــي × ك ــد النب , m  عن
هفتركتُ, فبكى,  معي والحسين ,   فدنا من النبـي m,    ـ تُأَ:  فقـال جبريـله يـا   حب

فقـال  ".نعم": د؟ فقـال  محم  :إن أريتُـ  وإن شـئتَ  , هتـك سـتقتلُ    أم مـن تربـة     ك 
  .)٤( يقال لها كربالُء فإذا األرضُ,اهفأراه إي, األرض التي يقتل بها

 سـلمة تقـول حـين جـاء         سمعت أم : ب قال عن شهر بن حوش    ]١٣٩٢[
روه وذلّوه  غَ,  اهللا  قتلهم تلوهقَ:  العراق وقالت   أهلَ تْلعنَ,  الحسين بن علي   ينع

مةُطوجاءته فا ,  اهللا لعنهم I ى همـا حتّـ  جاءت بهمـا تحملُ , )٥( ومعها ابنيها

                                                           

 .مقتولٌ: وخبره. نه بدلٌ من اسم إنأل, حسيناً: والصحيح )١(
:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٧٠جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٢(

رواه أحمـد   :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٣٥دار المنهاج   , ونحوه في مجمع الزوائد   . إسناده صحيح 
 .ورجاله رجال الصحيح

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٧٦جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٣(
 .إسناده حسن

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٢جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٤(
 .إسناده حسن

 .ابناها: والصحيح )٥(
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ـ  أين ابـن  ": هما بين يديه فقال   وضعتُ قـال . هـو فـي البيـت     : قالـت  "؟ِك عم :
"   فجاء:  قال ".اذهبي فادعيه وائتيني بابني  منهمـا    واحـدٍ   كـلُّ  ,هات تقود ابني 

 فأجلـسهما  mى دخلـوا علـى رسـول اهللا     حتّ, يمشي في أثرها    وعلي ,في يد 
 قالـت أم .  علـى يـساره   ت فاطمـةُ   على يمينـه وجلـس     وجلس علي , في حجره 

ه  فلفَّـ  , لنا علـى المنامـة فـي المدينـة          كان بساطاً  فأخذ من تحتي كساءً   : سلمة
 ه عـزّ اله بطرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربـ  فأخذه بشم  ,m اهللا   رسولُ
ـ  ذهب عنهم الـرجس   أَ, اللهم أهل بيتي  ":  قال ,وجلّ وطه م تطهيـراً  ره" 
رهم  وطه أذهب عنهم الرجس  , اللهم أهلي ":  ذلك يقـول   كلُّ,  مرار ثالثَ

    .)١("تطهيراً
تــى بـــرأس   حيــث أَ  ابــن زيـــادٍ شــهدتُ :  قـــالعــن أنــسٍ   ]١٣٩٣[
ه كـان أشـبههما     نّـ أما إ : فقلتُ,  في يده   بقضيبٍ  ينكتُ فجعل, Eالحسين

بالنبي m
 )٢(.  

]١٣٩٤[  عن عم   اٍرار بن أبي عم أن   اٍس ابن عب رأى النبي  m في منامه 
يا رسول : فقلتُ.  فيها دمفي يده قارورةٌ  ,  أغبر  بنصف النهار وهو أشعثُ    يوماً

فأحـصى  , " منذ اليـوم   هلم أزل ألتقط  ,  الحسين دم": اهللا ما هذا الدم؟ فقال    
                                                           

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٢جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
إسناده :  قال حمزة أحمد الزين    ١٨/٢٥٨ر الحديث القاهرة    دا, ومسند أحمد . إسناده حسن 

 .حسن
:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٤جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )٢(

 .إسناده صحيح
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  .)١(ذلك اليوم فوجدوه قُتل في ذلك اليوم
ا أوتي برأس الحـسين ـ يعنـي إلـى     لم:  قالأنس بن مالٍكعن  ]١٣٩٥[

يقول,  في يده بقضيٍبفجعل ينكتُ: بيد اهللا بن زياد ـ قال ع : إن كان لحـسن 
 قـضيبك   وضـع  م لُبـ قَ يm  اهللا    رسولَ لقد رأيتُ , كواهللا ألسوءنّ : فقلتُ. الثغر

  .)٢(من فمه
]١٣٩٦[  زامي قـال       عن محمد بن الضحاك بن عثمان الح :    كـان جـسد

mالحسين شَبه جسد رسول اهللا 
 )٣(.  

]١٣٩٧[  كان رسول اهللا    :  سلمة قالت  عن أمm  ًفـي    ذات يـومٍ    جالـسا 
 فـسمعتُ نـشيج  , فدخل الحسين,  فانتظرتُ"ال يدخلُ علي أحد ": قال, بيتي

 يمـسح  m  والنبـي  فـي ِحجـره   فـإذا حـسين   , فاطّلعـتُ , ييبك mرسول اهللا   
  .واهللا ما علمتُ حين دخل: فقلتُ, جبينَه وهو يبكي

ـ أفتُ: قال,  كان معنا في البيت× جبريل  إن": فقال ه؟ قلـتُ حب :
:  يقـال لهـا     هـذا بـأرضٍ    تـك سـتقتلُ    أم إن: قال. أما في الدنيا فنعم   

  ".كربالء
 حـين   ا أُحـيط بحـسينٍ     فلمm, فأراها النبي   ,  من تربتها  فتناول جبر يلُ  

                                                           

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٤جامعـة أم القـرى      , فضائل الصحابة البن حنبـل     )١(
 .إسناده صحيح

:  قـال وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس           ١/٧٨٤جامعـة أم القـرى      , بن حنبـل  فضائل الصحابة ال   )٢(
 .إسناده حسن لغيره

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٢٩دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
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كرب , صدق اُهللا ورسولُه  : فقال. كربالُء: ما اسم هذه األرض؟ قالوا    : قُتل قال 
  .وبالء

  .)١( وبالء كرٍبأرضُ, m اهللا صدق رسولُ: وفي روايٍة
 القطــر أن يــسلِّم علــى اســتأذن ملــك: عــن أبــي الطفيــل قــال ]١٣٩٨[

النبيm فقـال  سلمة  في بيت أم :" فجـاء الحـسين بـن    "اليدخلُ علينا أحـد 
عليG فدخل  , هو الحسين :  سلمة فقالت أم .   فقـال النبـي m :" ِدعيـه" ,

ه يـا   حبـ أَتُ: فقـال الملـك   , والملَك ينظر ,  ويعبث به  m  النبي فجعل يعلو رقبةَ  
إي واهللا إنّ": د؟ قالمحمي ُألحبه."  

فتنـاول  , فقال بيده,  أريتُك المكانوإن شئتَ , تك ستقتله  أم أما إن : قال
فكانوا يرون أن   ,  فصرته في خمارها    سلمة التراب   أم فأخذتْ,  من تراب  اًكفّ

  .)٢(ذلك التراب من كربالَء
]١٣٩٩[  قال × عن علي  : الحسين قْتَلَنوإنّ, لَي التـي    التربةَ ي ألعرف 

  .)٣( من النهرينيقتل فيها قريباً
]١٤٠٠[ خَــزٍِّمعــن شــيبانإنّــ:  قــال بــِن معلــي ــعي لَم E , إذ أتــى
  .ا شهداُء بدٍرإلّ,  ليس مثلَه شهداُءيقتَل بهذا الموضع شهيد: فقال, كربالَء

                                                           

رواه الطبرانـي بأسـانيد ورجـال أحـدها         :  قال الهيثمي  ١٨/٥٣٧دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
 .ثقات

 .رواه الطبراني وإسناده حسن:  قال الهيثمي١٨/٥٤١دار المنهاج , ائدمجمع الزو )٢(
 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٤٢دار المنهاج , مجمع الزوائد )٣(
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خُذْ ِرجـلَ   : فقلتُ لغالمي ,  ميتٍ  ِرجلُ حمارٍ  وثم,  ِكذباته بعض: فقلتُ
  .هذا الحمار فأَوِتدها في مقعده وغَيبها

 انطلقــتُ ومعــي  بــن علــيا قُتــل الحــسينفلمــ, ةًفــضرب الــدهر ضــرب
ه وإذا أصـحاب ,  على ِرجـل ذلـك الحمـار   ةُ الحسين بن علي  ثّفإذا ج , أصحابي

  .)١(ِربضَةٌ حوله
,  ـ بنهـر كـربالء   E ـ  كنـتُ مـع علـي   : عن أبي هرثَمةَ قال ]١٤٠١[

غُزْالنٍ    بشجرةٍ فمر رعها ث  ,فأخذ منه قبضةً  ,  تحتها بفشم حشَر من هذا   :  قال مي
  .)٢( بغير حسابةَالظَهر سبعون ألفاً يدخلون الجنّ

]١٤٠٢[   قال اٍسعن ابن عب  : جالساً كان الحسين      في ِحجـر النبـي  m, 
  ". فؤادي؟ه وهو ثمرةُوكيف ال أحب": ه؟ فقالحبأَتُ: mفقال جبريل 

 قبـضةً ريك مـن موضـع قبـره؟ فقـبض          أال أُ , تك ستقتله  أم أما إن : فقال
  .)٣(فإذا تربةٌ حمراُء

]١٤٠٣[   قال اٍسعن ابن عب  : لـوال  :  في الخـروج فقـال     استأذنني حسين
 علـي أن    فكان الـذي رد   , أن يزِْري ذلك بي أو بك لَشبكتُ بيدي في رأسك         

                                                           

, رواه الطبراني وفيـه عطـاء بـن الـسائب         :  قال الهيثمي  ١٨/٥٤٩دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
 .له ثقاتوبقية رجا, وهو ثقة ولكنه اختلط

: قلـتُ . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات      :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٥٠دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  )٢(
 .واهللا أعلم. ال سبعون ألفا. سبعون رجال: وربما قال

وفـي بعـضهم   , رواه البزار ورجاله ثقات:  قال الهيثمي  ١٨/٥٥٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
 .خالف
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 مـن أن يـستَحلَّ بـي حـرم اهللا           َألن أُقتَل بمكـان كـذا وكـذا أحـب إلـي           : قال
  .ورسوله

  .)١(ي سلّى بنفسي عنهفذلك الذ: قال
فَــشَلَّ ,  الحــسين وهــو يــشربرمــى رجــلٌ:  قــالبــيعــن الكل ]١٤٠٤[
  .)٢(ى تفطَّرفشرب حتّ,  اُهللاال أرواك: فقال, ِشدقيه

قام :  قال,ه شهد ما هناك ـ أو وائل بن علقمة ـ أنّ  عن ابن وائٍل ]١٤٠٥[
  .رأَبِشر بالنا: قال. نعم: أَفيكم حسين؟ قالوا: رجلٌ فقال
  . مطاعوشفيٍع,  رحيمأُبشَّر برب: قال

  .أو جويزةَ,  جويرةَأنا ابن: من أنتَ؟ قال: قالوا
  .قت رجلُه في الركابفتعلَّ, ة به الدابفنفرتْ. اللهم ِجزْه إلى النار: قال
  .)٣(جلُها ِرفواهللا ما بقي عليها منه إلّ: قال

ائتـوني  : حين أحس بالقتـل   قال حسين   : عن ابن أبي ليلى قال     ]١٤٠٦[
  . ال يرغب فيه أحد أجعله تحت ثيابي ال أُجردثوباً

                                                           

. رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح      :  قال الهيثمي  ١٨/٥٥٣المنهاج  دار  , مجمع الزوائد  )١(
 قال محمد شجاع ضـيف  ٦٧دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , ومقتل الحسين بن علي للطبراني

 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا
 .رواه الطبراني ورجاله إلى قائله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٥٦دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
وفيـه عطـاء بـن الـسائب        , رواه الطبراني :  قال الهيثمي  ١٨/٥٥٦دار المنهاج   , ع الزوائد مجم )٣(

 ٦١دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , ومقتل الحسين بـن علـي للطبرانـي   . وهو ثقة ولكنه اختلط
 .رجاله ثقات: قال محمد شجاع ضيف اهللا
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 فأخـذ ثوبـاً   , ةن ضُربت عليه الذلّ    م ذلك لباس , ال: تُبان؟ فقال : فقيل له 
  .)١(ا أن قُتل جردوهفلم, فجعله تحت ثيابه, فحرقه
 عنـد خالـد   اكنّـ : عن عمارةَ بن يحيى بن خالد بن عرفُطةَ قال      ]١٤٠٧[

      رفطة يوم قُتل الحسين بن عليبن ع G ,   هـذا مـا سـمعتُ      : فقال لنا خالـد
  .)٢("كم ستُبتَلَون في أهل بيتي من بعديإنّ": mمن رسول اهللا 

 خلـون مـن    لخمس ليـالٍ ولد الحسين:  قالاٍرعن الزبير بن بكّ    ]١٤٠٨[
سـنة إحـدى     وقُتل يـوم الجمعـة يـوم عاشـوراءَ        ,  من الهجرة   سنة أربعٍ  شعبان 

وأجهزَ عليه خولي بـن يزيـد األصـبحي مـن      ,  بن أبي أنس    ِسنان هلَتَقَ, ينوستّ
  :فقال سنان. تى به عبيد اهللا بن زيادوحزَّ رأسه وأَ, ِحمير

  ا        أنا قتلتُ المِلك المحجباــبـأَوِقر ِركابي فضَّةً وذه
  .)٣(اـــــوأب  اًـــ  أمِس ا       ـــنـــال  رــخي لتُ ـتـق
  سـلمة حـين جـاء نعـي      أم سـمعتُ : عن شهر بن حوشب قـال      ]١٤٠٩[

 الحسين بن عليالعراق وقالت أهلَنتْ لع  : قـتلهم وه غَـ ,  وجـلّ  اُهللا عـزّ قتلوهر

                                                           

 . ورجاله إلى قائله ثقات,رواه الطبراني:  قال الهيثمي١٨/٥٥٧دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
رواه الطبراني والبـزار ورجـال الطبرانـي    :  قال الهيثمي١٨/٥٥٨دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(

 .وعمارة وثّقه ابن حبان, رجال الصحيح غير عمارة
ومقتـل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٦٣دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , طبرانيالحسين بن علي لل
 .رجاله ثقات
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١(لعنهم اُهللا, ودلّوه(.   
]١٤١٠[  الِمنقري ـ  :  قالعن أسلماجدخلتُ علـى الحج ,  فـدخل ِسـنان 

فــي وجهــه ,  طويــلُ األنـف )٢(فــإذا شـيخٌ آدم جنَــأٌ ,  الحــسين قاتـلُ بـن أنــسٍ 
أنــتَ قتلــتَ : اج فقــالفنظــر إليــه الحجــ, اجفــأُوِقف بِحيــال الحجــ, )٣(بــرشٌ

  الحسين؟
  .نعم: قال
  .وكيف صنعتَ به؟: قال
  .دعمتُه بالرمح وهبرتُه بالسيف هبراً: قال

٤(كما لن تجتمعا في داٍرإما إنّ: اجفقال له الحج(.  
]١٤١١[   قال عن إبراهيم النخعي  :  ن قتلَ لو كنتُ فيم الحسين  ,غُفر  ثم 

  .)٥( فينظُر في وجهيm استحييتُ أن أمر على النبي, ةَ أُدِخلتُ الجنّثم, لي

                                                           

ومقتـل  . رواه الطبراني ورجالـه موثَّقـون    :  قال الهيثمي  ١٨/٥٦٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٤٧دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني

 .رجاله ثقات
 .أي فيه احديداب في ظهره,  انحناُء الكاهل على الصدر:الجنأُ )٢(
 .فيه نقطة حمراُء وأخرى سوداء أو غبراء, اختالف اللون: البرشُ )٣(
 .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  قال الهيثمي١٨/٥٦١دار المنهاج , مجمع الزوائد )٤(
ومقتـل  .  ورجالـه ثقـات   رواه الطبرانـي  :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦١دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٥(

:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٥٣دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني
 .رجاله ثقات
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,  أن يـستأِسر   أبـى الحـسين بـن علـي       :  قـال  عن الليث بن سعدٍ    ]١٤١٢[
 ه الذين    وقتلوا  , فقاتلوه فقتلوهقاتلوا معه بمكانٍ  بنيه وأصحاب     قال لـه الطـفي  ,

 بعلي حـسينٍ   بنـتِ   وسكينةَ  وفاطمةَ بنت حسينٍ    بن حسينٍ  وانطُِلق    بيـد   إلـى ع
فـأمر  ,  بن معاويـة فبعث بهم إلى يزيد,  غالم قد بلغ وعلي يومئذٍ , اهللا بن زياد  

  بسكينةَ فجعلها خلف     أبيهـا وذوي قرابتهـا     سريره لئلّا تـرى رأس  , بـن  وعلـي 
  : فقال,  على ثَِنيتَي الحسين فضرب,هفوضع رأس,  في غُلٍّسيٍنح

   كانوا أَعق وأَظلَماجاٍل أَحبٍة         إلينا وهمنُفلِّق هاماً ِمن ر
 بن حسين  فقال علي :} فـي األرض وال فـي       من مصيبةٍ  ما أصاب 

فَثَقُلَ , } ذلك على اهللا يسير     من قبل أن نَبرأَها إن     ا في كتابٍ  أنفسكم إلّ 
 عـزّ ,  من كتاب اهللا    بن الحسين آيةً   وتال علي ,  أن يتمثَّل ببيت ِشعر     يزيد على

  .وجل
  . عن كثيربل بما كسبت أيديكم ويعفو: ل يزيدفقا

 مغلـوبين َألحـب أن يخلِّينـا    m اهللا أما واهللا لو رآنـا رسـولُ    : فقال علي 
  .من الغُلِّ

   .فَخَلُّوهم من الغلِّ, صدقتَ: فقال
  .قربنا َألحب أن ي على بعٍدmولو وقفنا بين بين يدي رسول اهللا : قالف

 فجعلَت فاطمةُ وسكَينةُ يتطاوالن ِلتريـا رأس      , مبوهرفَقَ, صدقتَ: فقال
 , أمـر بهـم فجهـزوا      ثـم , وجعلَ يزيد يتطاول في مجلسه ِليـستُر رأسـه        , أبيهما

    .)١(وأصلح إليهم وأُخِرجوا إلى المدينة
                                                           

ومقتـل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦٢دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
�  
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,  بـرأس الحـسين    ا أُِتـي عبيـد اهللا بـن زيـادٍ         لمـ :  قـال  عن أنسٍ  ]١٤١٣[
  .جميالً: لقد كان ـ أحسبه قال ـ : يقول, فجعل ينكتُ بالقضيب ثناياه

 يلــثُم حيــث يقــع m اهللا ي رأيــتُ رســولَإنّــ, واهللا ألســوءنّك: فقلــتُ
  .قضيبك

  .)١(فانقبضَ: قال
 ]١٤١٤[  رأيـتُ فـي النـ     :  قال عن الشعبي  مـن الـسماء      رجـاالً  وم كـأن 

ــوا ــةَ , نزل ــون قتل ــراب يتتبع ــار ,  الحــسينمعهــم ِح ــزل المخت ــتُ أن ن ــا لبث  فم
  .)٢(مهلَفقتَ

 بيـد اهللا بـن زيـادٍ      دخلتُ على ع  : عن عبد الملك بن عمير قال      ]١٤١٥[
 امه على تُرس    وإذا رأسى دخلـت    حتّـ  ا قلـيالً  فواهللا مـا لبثـتُ إلّـ      ,  الحسين قُد

 ا قلـيالً  إلّـ  فواهللا ما لبثـتُ   ,  على ترس  بيد اهللا بن زيادٍ    ع  فإذا رأس  على المختار 
فـواهللا مـا    ,  المختار على تـرس     على مصعب بن الزبير وإذا رأس      ى دخلتُ حتّ

 مـصعب بـن الزبيـر        علـى عبـد الملـك وإذا  رأس         ى دخلتُ  حتّ ا قليالً  إلّ لبثتُ

                                                                                                                              

�  

: يف اهللا قـال محمـد شـجاع ضـ    ٣٩دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني
 .رجاله ثقات

 .رواه الطبراني بأسانيد ورجاله وثِّقوا:  قال الهيثمي١٨/٥٦٣دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
ومقتـل  . رواه الطبرانـي وإسـناده حـسن   :  قال الهيثمـي   ١٨/٥٦٤دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(

: ع ضـيف اهللا  قـال محمـد شـجا   ٥٥دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني
 .حديث حسن اإلسناد
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  .)١(على ترس
 انتُِهبـت   ا قُتـل الحـسين    لمـ :  عـن أبيـه قـال       الجعفـي  عن دويدٍ  ]١٤١٦[

  .)٢( فأَكفؤوها,ا طُِبخت إذا هي دمفلم, جزور من عسكره
قتـلُ  : لُّ ذلٍّ دخـل علـى العـرب       أو: عن عمرو بـن بعجـةَ قـال        ]١٤١٧[

  .)٣( زيادوادعاُء, الحسين بن علي
من أهل    وال أحداً  اًوا علي سبال تَ :  قال  العطاردي عن أبي رجاءٍ   ]١٤١٨[

ألم تـروا إلـى هـذا الفاسـق الحـسين بـن       :  قالٍميجهلْ لنا من بِ  جاراً فإن, تالبي
  .قتله اهللا, علي

  .)٤(ه بصر اُهللافطمس, هن في عيني بكوكبيفرماه اُهللا
                                                           

ومقتـل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦٤دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )١(
:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٧٥دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني

 .رجاله ثقات
ومقتـل  . لطبرانـي ورجالـه ثقـات    رواه ا :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦٥دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٢(

:  قـال محمـد شـجاع ضـيف اهللا    ٦٩دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني
 .رجاله ثقات

ومقتـل  . رواه الطبرانـي ورجالـه ثقـات     :  قـال الهيثمـي    ١٨/٥٦٥دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(
:  شـجاع ضـيف اهللا   قـال محمـد  ٧٢دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , الحسين بن علي للطبراني

  .رجاله ثقات
. رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح      :  قال الهيثمي  ١٨/٥٦٦دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٤(

 قال محمد شجاع ضـيف  ٥٣دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , ومقتل الحسين بن علي للطبراني
ض ـ  مكتبـة فيـا  , والـصواعق المحرقـة البـن حجـر الهيتمـي     . حـديث صـحيح اإلسـناد   : اهللا

�  
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]١٤١٩[ ــت حكــيٍمعــن أم ــل الحــسين:  قال ــٍذقُت ــا يومئ ــةٌ وأن ,  جويِري
  .)١( مثل العلقةاماً أيفمكثت السماُء

شـِهد رجـالن    : قالـت تي أم أبـي     ثتني جد حد: يان قال عن سف  ]١٤٢٠[
, ى كان يلُفُّه  ا أحدهما فطال ذَكَره حتّ    فأم, من الجعِفيين قتلَ الحسين بن علي     

على آخرها حتّ)٢( ِبِفيها اآلخر فكان يستقبل الرايةَوأم ى يأتي.  
  .)٣(ه مجنونكان به خَبلٌ وكأنّ, رأيت ولَد أحدهما: قال سفيان

فأصـاب  , خـِري رجـلٌ علـى قبـر الحـسين         : عن األعمش قال   ]١٤٢١[
لٌ وجنونصٌ وفقرأهلَ ذلك البيت خَبروب ذام٤( وج(.  

                                                                                                                              

�  

, وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل. صحيح اإلسناد:  قال عادل شوشة٤٨٦المنصورة ـ ص 
إســناده :  قــال وصــي اهللا بــن محمــد عبــاس٢/٥٧٤دار العلــم بالمملكــة العربيــة الــسعودية 

  .صحيح
رواه الطبرانـي ورجالـه إلـى أم حكـيم     :  قـال الهيثمـي  ١٨/٥٦٧دار المنهاج , مجمع الزوائد  )١(

 قـال  ٥٥دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   ,  ومقتـل الحـسين بـن علـي للطبرانـي     .رجال الصحيح
 .حديث صحيح اإلسناد: محمد شجاع ضيف اهللا

 .ِبفَِمه: أي )٢(
رواه الطبراني ورجاله إلى جـده سـفيان        :  قال الهيثمي  ١٨/٥٦٩دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٣(

 قال محمد شـجاع  ٦٦كويت ـ ص دار األوراد ـ ال , ومقتل الحسين بن علي للطبراني. ثقاتٌ
 .رواته ثقات: ضيف اهللا

. رواه الطبراني ورجاله رجـال الـصحيح      :  قال الهيثمي  ١٨/٥٧٠دار المنهاج   , مجمع الزوائد  )٤(
 قال محمد شجاع ضـيف  ٦٧دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , ومقتل الحسين بن علي للطبراني

 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا
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  فـي رجـب َألربـع ليـالٍ        ي معاويةُ وفّتُ:  قال عن الليث بن سعدٍ    ]١٤٢٢[
 منه نسنة ستّ   , خَلَو يزيد واستخْلَفوفي سنة إحدى وستّ   , ين   ين قُتل الحـسين 

وقُتـل  , م يـوم عاشـوراء    من المحر   خلون  لعشر ليالٍ   F وأصحابه   يبن عل 
العباس  بن أبي طالٍب بن علي ه أمةٌ وأمالبنين عامري  ,وجعفربن أبـي   بن علي 
وأبو ,  بن أبي طالب   وعثمان بن علي  ,  بن أبي طالب    اهللا بن علي    وعبد ,طالٍب

 بن الحسين   وعلي,  نَهشَِليةٌ بنتُ مسعودٍ وأمه ليلى   ,  بن أبي طالب    علي  بن بكٍر
ه الربـاب   اهللا بـن الحـسين وأمـ   وعبـد , ه ليلى ثقفيـةٌ  وأم,  األكبر بي طالبٍ بن أ 

 والقاسـم بـن الحـسين ألم   ,  الحـسين ألم ولـدٍ     بـن  وأبو بكـرٍ  , بنتُ مري كلبيةٌ  
جعفـر بـن أبـي       بـن    دومحمـ , وعون بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب        , ولد

,  بـن عقيـل بـن أبـي طالـب       ومـسلم ,  بن عقيل بن أبـي طالـب       وجعفر, طالب
 وهـو ابـن     وقُِتـل الحـسين   ,  اهللا رضيع الحـسين    وعبد, وسليمان مولى الحسين  

  .)١( Fثماٍن وخمسين سنةً 
ا إذا ذكرنا حسيناً ومن قُتل معه قـال         كنّ: عن منذٍر الثوري قال    ]١٤٢٣[

محمد  كلُّهم    : ة بن الحنفي ِحِم فاطمـةَ     قُتل معه سبعةَ عشرارتَكَضَ في رI 
  .)٢(وعنهم

                                                           

 .رواه الطبراني ورجاله إلى قائليه ثقاتٌ:  قال الهيثمي١٨/٥٧٠نهاج دار الم, مجمع الزوائد )١(
ــد )٢( ــال الهيثمــي١٨/٥٧٠دار المنهــاج , مجمــع الزوائ ــي بإســنادين:  ق ورجــال , رواه الطبران

 ٦٥دار األوراد ـ الكويـت ـ ص   , ومقتل الحسين بن علي للطبراني. أحدهما رجال الصحيح
 .إلسنادحديث صحيح ا: قال محمد شجاع ضيف اهللا
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]١٤٢٤[  عن محم  بن الحـسين قـال     د بن علي  :   قُتـل الحـسين   بـن علـي  
  .)١(خمسين سنةًووهو ابن ثماٍن 

 تنــوح علــى الحــسين بــن ســمعتُ الجــن: عــن ميمونــةَ قالــت ]١٤٢٥[
    .)٢(علي

]١٤٢٦[   عن أ ,  اهللا  شداد بن عبد   اٍرعن أبي عمالفضل بنت الحـارث     م 
  منكـراً ي رأيتُ حلمـاً إنّ, يا رسول اهللا  :  فقالت mها دخلت على رسول اهللا      أنّ

 رأيـتُ كـأن   :  قالـت  "ما هـو؟  ": قـال , ه شديد إنّ:  قالت ".ما هو؟ ": قال. الليلة
رأيِت ": mفقال رسـول اهللا     , ضعت في حجري  عت وو طّ من جسدك قُ   قطعةً
  فولـدت فاطمـةُ    " فيكون في حجرك    غالماً ن شاء اهللاُ   إ  فاطمةُ تلد, خيراً

فكان في حجري كما قال رسول اهللا         الحسين m , ًإلى رسـول    فدخلتُ يوما 
 m فـإذا عينـا رسـول اهللا         ي التفاتـةٌ   حانت منّـ    ثم , فوضعتُه في حجره   mاهللا  

: ك؟ قـال ي مالَـ   اهللا بـأبي أنـت وأمـ       فقلتُ يـا نبـي    : قالت. تهريقان من الدموع  
تـي سـتقتلُ ابنـي       أم ي جبريل عليه الصالة والسالم فأخبرني أن      أتان"

  . )٣( من تربته حمراء وأتاني بتربٍة"نعم": هذا؟ فقال:  فقلتُ"هذا
]١٤٢٧[   ـ       :  قال اٍسعن ابن عبٍدأوحى اهللا تعـالى إلـى محم J:  ي  إنّـ

                                                           

 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٥٧١دار المنهاج , مجمع الزوائد )١(
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:  قال الهيثمي١٨/٥٧٤دار المنهاج , مجمع الزوائد )٢(
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٣/١٩٤دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(

  ].٢٥٠٧ [٤٥٧مكتبة المعارف الرياض ص, وسلسلة األحاديث الصحيحة. رط الشيخينش
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   قتلتُ بيحيى بن زكري عين  وسـب  ي قاتلٌ بابن ابنتك سبعين ألفاً      وإنّ , ألفاً ا سبعين
  .)١(ألفاً

]١٤٢٨[     عن عائـشة أو أم   سـلمة أن   النبـي  m    لقـد  ":  قـال إلحـداهما
 ابنـك هـذا     إن: فقال لي ,  قبلها  لم يدخل علي    ملك دخل علي البيتَ  

 "قتـل بهـا   من تربة األرض التـي ي كوإن شئتَ أريتُ  ,  مقتول )٢(حسين
  .)٣(" حمراء تربةًفأخرج": قال

اب يخطـب علـى     كان عمـر بـن الخطّـ      : ل قا أبي البختري عن   ]١٤٢٩[
: فقـال عمـر  .  عن منبر أبـي لْنِزِا:  فقالE   بن علي   إليه الحسين  المنبر فقام 

منبر   أبي  أبيك ال منبر  ,م   واهللا مـا أمـره بهـذا    :  فقـال ن أمرك بهـذا؟ فقـام علـي
  . )٤(أحد

]١٤٣٠[  صعدتُ:  عن الحسين قال   بيد بن حنينٍ  عن ع إلى عمـر     المنبر 
 أبـي لـم يكـن لـه         إن: فقـال . نزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك        اِ :فقلت

منيـه   مـا علَّ   : هذا؟ قلـتُ   مكن علَّ  م ,إي بني : ا نزل قال   فلم ,قعدني معه فأَ. منبر
 ووضـع  )٥( ! أنـتم  ثما اُهللا إلّ على رؤوسنا الشعرتَبنْوهل أَ, إي بني: قال. أحد

                                                           

وقـال  , صـحيح اإلسـناد  :  قـال الحـاكم   ٣/٢١٢دار الحـرمين    , المستدرك علـى الـصحيحين     )١(
 .على شرط مسلم: الذهبي

 .حسيناً ألنه بدل من اسم إن: والصحيح )٢(
 ].٢٦٧٧ [٤٩٠ض صمكتبة المعارف الريا, سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
 .إسناده صحيح:  قال٩٢دار الكتب العلمية بيروت ص, تاريخ الخلفاء للسيوطي )٤(
ذلـك أن الـذي ينبـت الـشعر         , لزم من كالم عمر هذا أن يكون ضاال مبتدعا مـشركا          : قلتُ )٥(

�  
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  .)١(تأتينا وتغشانا إي بني لو جعلتَ: يده على رأسه وقال
]١٤٣١[  عن عم  ـ     )٢(ارار بن عمرأيـتُ :  قـال اٍس عـن ابـن عب النبـي  m 

  فيما يرى النائم النهار أشعثَ   نصف  معه قارورةٌ   أغبر    فقلـت   فيهـا دم  :  يـا نبـي 
:  قـال  ". لم أزل ألتقطه منذ اليوم     ,ه الحسين وأصحابِ  دم": اهللا ما هذا؟ قـال    

  .)٣(تل قبل ذلك بيوٍم فوجدوه قُ,حصي ذلك اليومفأُ
 I سـلمة    أخبرتني أم : عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة قال        ]١٤٣٢[

رسول اهللا    أن m  َليلةٍ  اضطجع ذات      للنوم فاستيقظ وهو حـائر ,  اضـطجع    ثـم 
 اضـطجع   ثـم , ة األولـى   بـه المـر     دون مـا رأيـتُ      استيقظ وهو حـائر     ثم ,فرقد

مـا هـذه التربـة يـا رسـول اهللا؟      :  فقلت)٤(لهاقب ي حمراُءفاستيقظ وفي يده تربةٌ   
                                                                                                                              

�  

 .على الرؤوس هو اهللا تعالى وحده ال غير في منطق بني وهبون
ونحوه في تهـذيب    . إسناده صحيح :  قال الذهبي  ٣/٢٨٥لرسالة  مؤسسة ا , سير أعالم النبالء   )١(

رواه الخطيـب بـسند صـحيح       :  قال ابن حجـر العـسقالني      ١/٤٢٦مؤسسة الرسالة   , التهذيب
 قـال ابـن   ٢/٦٩دار الكتـب العلميـة بيـروت    , وانظر اإلصابة في تمييـز الـصحابة    . إلى يحيى 

 .سنده صحيح وهو عند الخطيب: حجر العسقالني
 .عمار بن أبي عمار: ابوالصو )٢(
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٤٣٩دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط مسلم
ونحـن واقتـداًء    , × يقبلُ التربة التي سيقتل بها اإلمام الحـسين          sهذا رسول اهللا    : أقول )٤(

 قَبل تلك التربة ولـم يكـن قـد قُتـل اإلمـام        sالنبي  ثم إن   .  نُقبل تربة سيد الشهداء    sبه  
  للمؤمنين أن يفعلوا أكثر من ذلـك بالتربـة التـي قُتـل فيهـا      , الحسين سالم اهللا عليه بعد فحق

 .sسبطُ رسول اهللا 
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 ,بأرض العراق قتل هذا ي  أخبرني جبريل عليه الصالة والسالم أن     ": قال
 فهـذه   ,قتـل بهـا    األرض التـي ي    رني تربـةَ  أَ: فقلت لجبريل , للحسين

  .)١("هاتربتُ
]١٤٣٣[    د بن يحيى بـن حمـزة      عن أحمد بن محم : ثني أبـي عـن     حـد
 مـن أجمـل      امرأةً رأيتُ:  قال  يزيد الحضرمي   بن  أبي حمزةُ  أخبرني: أبيه قال 

: قالـت .  سـنة  بلغـت مئـةَ   : قـال ي, حاضـنة يزيـد   , ريا: قال لها  ي عقلهنالنساء وأَ 
 وجيـىء ,  مـن الحـسين  ر فقـد أمكنـك اهللاُ    بـشِ أَ:  علـى يزيـد فقـال      دخل رجلٌ 

ه فحـين رآه خمـر وجهـ      ,  فكـشف   الغالم فأمر, فوضع في طست  : قال, برأسه
  .إي واهللا: أَقَرع ثناياه بقضيب؟ قالت: فقلتُ لها.  شم منههكأنّ

قال حمزةُ  ثم  : ثني بعض أهلنا أنّ   وقد حد  الحـسين مـصلوباً  ه رأى رأس  
بدمشق٢(ام ثالثة أي(.  
ا فلمـ , E علـي ه سافر مـع      عن أبيه أنّ   عبد اهللا بن نجي   عن   ]١٤٣٤[

: وما ذاك؟ قال  : قلت,  الفرات طّ بش صبراً,  أبا عبد اهللا   صبراً: حاذى نينوى قال  
 هـل أغـضبك   :  فقلـت  , وعينـاه تفيـضان     ذات يومٍ  m على رسول اهللا     دخلتُ

ـ    ,  يا رسـول اهللا    أحدمـالي أرى عينين؟ قـال    كتَيفـِضيقـام مـن عنـدي      ":  م
هل لك أن   :  قال ثم,  ابني تي تقتل الحسين   أم  فأخبرني أن  ,×جبريلُ

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٤٤٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .ه الذهبيووافق, صحيح على شرط الشيخين

 .حكاية قوية اإلسناد:  قال الذهبي٣/٣١٩مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء )٢(
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هـا لـم    ا رأيتُ  فلم , فقبض قبضةً  , يده فمد, نعم:  من تريته؟ قلتُ   ريكأُ
  .)١("أملك عيني أن فاضتا

]١٤٣٥[  بيد اهللا بن أبي يزيد قال     عن ع : رأينا الحسين    بـن علـي  E 
٢(ب بالوسمةخضّي(.  

تـل   على الحـسين يـوم قُ  رأيتُ:  قال الهمدانيعن أبي عكاشةَ  ]١٤٣٦[
٤( سندٍس)٣(يلمق(.  

ــ  ]١٤٣٧[ ــن محم ــٍدعــن جعفــر ب ــل الحــسينقُ:  قــال)٥(ه عــن أبي ــن ت  ب
عليE٦( وخمسين ثماٍن وهو ابن(.  

]١٤٣٨[    ٍدعن جعفر بن محم     ـ   عـن أبيـه أناً علي E ُق      تـل وهـو ابـن 

                                                           

قال محمد شـجاع    ] ٤٦ [٤٢دار األوراد ص  , مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب للطبراني        )١(
 قـال عبـد   ١٩/٢١٧٥دار الـوطن    , والشريعة لآلجـري  . رجال هذا الحديث ثقات   : ضيف اهللا 

 .ناده حسنإس: اهللا الدميجي
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٣٢دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(

 .رجاله ثقات: اهللا
 .وهو ثوب يلبس فوق الثياب, كلمة فارسية وتعني قباء )٣(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٣٤دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٤(

 .إسناده حسن: اهللا
 .×هو اإلمام الباقر  )٥(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٣٨دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٦(

 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا
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 ي علـي  وفّوتُـ ,  وخمسين  ثمانٍ  وهو ابنE   تل الحسين وقُ,  وخمسين ثماٍن
١( وخمسين ثماٍنبن الحسين وهو ابن(.  

حـيط بالحـسين   ا أُلمـ : نطب قاللب بن عبد اهللا بن ح     عن المطّ  ]١٤٣٩[
 قال بن علي  : فقال, كربالء:  هذه األرض؟ قيل   ما اسم : صدق النبي m ,ّهـا  إن

  .)٢( وبالء كرٍبأرضُ
]١٤٤٠[   قال  عن أنس بن مالكٍ    عن ثابت البناني  :   القطـر   ِاسـتأذن ملـك 

وجلّ ه عزّ رب    أن يزور النبي  m , فأذن له ,  ال سلمة فقفجاءه وهو في بيت أم :
" فبينمـا هـم علـى      , " سلمة ِاحفظي علينا الباب ال يدخل علينا أحد        يا أم

البــاب إذ جــاء الحــسين,ففــتح البــاب , فجعــل يتقفّــز علــى ظهــر النبــي  m 
والنبيm  له يلتثمه ويتُ: فقال له الملك  , قبحبه  أما : قال, "نعم": د؟ قال  يا محم

إن قتـل فيـه        ريك من  أن أُ  ه وإن شئتَ  لُتك ستقتُ  أمقـال .  تربة المكان الـذي ي :
  أم ه فأخذتْـ  , حمـراءَ   فأتـاه بـسهلةٍ    , من المكان الـذي يقتـل فيـه        فقبض قبضةً 
  .)٣(ها كربالءنّا نقول إكنّ: قال ثابت.  في ثوبهاهسلمة فجعلتْ

  الحسين بن علـي     أن عائشة عن أبيه عن     عبد اهللا بن سعيدٍ   عن   ]١٤٤١[
                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٢دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .حديث حسن: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٣ األوراد ـ الكويت ـ ص  دار, مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(
 .رجاله ثقات: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٣دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٣(
 .حديث صحيح: اهللا
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لقـد  , يا عائشة أال أُعجبـِك؟    ": m ل النبـي   فقا ,mدخل على رسول اهللا     
  ملك قطُّ فقـال       آنفاً دخل علي ما دخل علي  :ابنـي هـذا مقتـولٌ      إن  ,

  بيده فأراني تربةً   فتناول الملَك ,  يقتل فيها   تربةً ك أريتُ إن شئتَ : وقال
  .)١("حمراَء
]١٤٤٢[  بن زيدٍ  عن علي   بن الحسين قال    عن علي  :     قـال لـي الحـسين 

ــن ــيب ــوم  عل ــه بي ــل قتل ــك   إن:  قب ــم مل ــان له ــرائيل ك ــي إس ــر , . . . بن وذك
  .)٢(الحديث
]١٤٤٣[  كان رسول اهللا    :  سلمة قالت  عن أمm  ًفـي    ذات يـومٍ    جالـسا 

 فـسمعتُ نـشيج  , فدخل الحسين,  فانتظرتُ"ال يدخلُ علي أحد ": قال, بيتي
 يمـسح  m ي فـي ِحجـره والنبـ   فـإذا حـسين   , فاطّلعـتُ ,  يبكي mرسول اهللا   

  .واهللا ما علمتُ حين دخل: فقلتُ, جبينَه وهو يبكي
ـ : قال,  كان معنا في البيت    × جبريل   إن": فقال ه؟ فقلـتُ  تحب :

:  يقـال لهـا     هـذا بـأرضٍ    لُتـك سـتقتُ    أم إن: قال. أما في الدنيا فنعم   
  ".كربالء

 ا أُحـيط بحـسينٍ    فلمـ . mفأراها النبي   ,  من تربتها  ×فتناول جبر يل    
, صـدق اُهللا ورسـولُه    : قـال . كربالُء: ما اسم هذه األرض؟ قالوا    : ن قُتل قال  حي

                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٥دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٥دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(
 .هذا الحديث له عالقة بالذي قبله: قلتُ. حديث جيد اإلسناد: اهللا
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  .)١( وبالء كرٍبأرضُ
]١٤٤٤[  سلمة   عن أم I قال لي رسـول اهللا      :  قالتm :"  ِاجلـسي

 أحد علي نِلجفقمتُ. "بالباب ال ي بالباب إذ جاء الحـسين  E ُفـذهبت  
 , فـداك   اهللا جعلني اهللاُ   يا نبي : تفقل, ه فدخل على جد    فسبقني الغالم  ,أتناوله

ا  فلمـ  , أتناولـه فـسبقني     ابنك جـاء فـذهبتُ      وإن  عليك أحد  ني أن ال يلج   مرتَأَ
 ك تـسيلُ   ودموعـ  طال ذلك تطلّعتُ من الباب فوجدتُك تقلّـب بكفَّيـك شـيئاً           

نعم": قـال ,  على بطنك  والصبي ,   أتاني جبريل فأخبرني أن تي يقتلونه  أم, 
  .)٢("ب بكفّيقلِّ فهي التي أُ,بة التي يقتل عليهاوأتاني بالتر

]١٤٤٥[  عن أم  رسول اهللا     سلمة أن m  فاسـتيقظ  ,ع ذات يـومٍ   اضـطج 
 حمـراءُ   وفي يـده تربـةٌ     )٣( النفس وهو خاثر  مـا هـذه التربـة يـا        : بهـا فقلـت   قلِّ ي

   هذا يقتـل بـأرض العـراق        أن ×أخبرني جبريل   ": رسول اهللا؟ فقـال   
,  األرض التي يقتـل بهـا  رني تربةَأَ: × لجبريل ـ للحسين ـ فقلتُ 

  .)٤("هافهذه تربتُ
                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٧دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .رجاله ثقات: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٨دار األوراد ـ الكويت ـ ص  ,  علي للطبرانيمقتل الحسين بن )٢(
 .رجاله ثقات: اهللا

 .وال نشيطها, لم يكن طيب النفس: أي )٣(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٨دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٤(

 .رجاله ثقات: اهللا
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]١٤٤٦[  ـ    عن عمـ      اٍرار بن أبي عمرسـولَ  رأيـتُ :  قـال  اٍس عـن ابـن عب  
: فقلت,  فيها دم   بيده قارورةٌ   أغبر  بنصف النهار أشعثَ    فيما يرى النائمm   اهللا

  ي يا رسول اهللا ما هذا؟ فقال      بأبي أنت وأم :"لم أزل  , هحاِب الحسين وأص  دم
  .)١( فوجد قد قُتل يومئٍذ,حصي ذلك اليوم فأُ".ألتقطه منذ اليوم

 ,ى أتـى الكوفـة     حتّـ  E اً عليـ  صـحبتُ : عن أبي حبرة قال    ]١٤٤٧[
 فحمد اهللاَ  ,فصعد المنبر    قال  وأثنى عليه ثم  :    ـ كيف أنتم إذا نزل بذري  كم ة نبـي

والذي نفسي بيده : فقال.  حسناًاهللا فيهم بالءً  وإذن نُبلي   : بين ظهرانيكم؟ قالوا  
إليهم فلتقتُلينزلن همنَّلُ بين ظهرانيكم ولتخرجن ,أقبل يقولثم :  

     وا نجاةً ال نجاةَ وال عذردوا       أحب٢(هم أوردوهم بالغُرور وعر(.  
 ,تالً قَـ  ليقتلن الحسين :  قال E  عن علي  عن هانئ بن هانئٍ    ]١٤٤٨[

  .)٣( من النهرين التي يقتل فيها قريباًربةَ التي ألعرفوإنّ
 , بنهـري كـربالء    E  مـع علـي    كنـتُ : أبي هرثمة قال  عن   ]١٤٤٩[

بشجرةٍ فمر   فأخذ منه قبضةً, غزالن تحتها بعر ها ثمحشَر مـن هـذا   :  قال فشمي

                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٩د ـ الكويت ـ ص  دار األورا, مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٤٩دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(
 .رجاله ثقات: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٠دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٣(
 .رجاله ثقات: اهللا
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  .)١( بغير حسابةَالظَهر سبعون ألفاً يدخلون الجنّ
]١٤٥٠[  زَّمٍ  عن شيبانحوك  بن م  إنّ: اً قال ان عثماني    علـي ـعي لَم E 

ا  إلّـ   لـيس مـثلهم شـهداءُ      يقتل في هذه الموضع شـهداءُ     :  فقال إذ أتى كربالءَ  
خـذ  :  لغالمـي  فقلـتُ  ميٍت ِرجلُ حمارٍ  وثم. بعض كذباته : فقلتُ.  بدر شهداُء
ا قُتـل   فلمـ ,  ضربةً هرفضرب الد . دها في مقعده وغيبها    هذا الحمار فأوتِ   ِرجلَ

 الحـسين بـن     ةُ انطلقتُ ومعي أصحاب لـي فـإذا جثّـ         G  بن علي  لحسينا
علي Eعلى ِرجل ذاك الحمار ,ضَةٌ حوله وإذا أصحابب٢(ه ر(.  

 خلف عبيـد     القصر  دخلتُ : قال بيد اهللا بن زيادٍ   حاجب ع عن   ]١٤٥١[
ه  فقـال هكـذا ِبكُمـ      )٣( فاضطرم في وجهه نـاراً     , حين قُتل الحسين   اهللا بن زيادٍ  
  .)٤( أكتم ذلكفأمرني أن. نعم: هل رأيتَ؟ قلت: لفقا, على وجهه

 بيـد اهللا بـن زيـادٍ      ا جـيء بـرأس ع     لم:  قال مارة بن عميرٍ  ن ع ع ]١٤٥٢[
قـد جـاءت قـد    :  إلـيهم وهـم يقولـون    نصَبتُ في الرحبـة فانتهيـتُ   ,وأصحابه

                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٠دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .رجاله ثقات: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥١دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(
 .رجاله ثقات: اهللا

 .واهللا العالم, نار ألنها فاعل: والصواب )٣(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٤دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , لطبرانيمقتل الحسين بن علي ل )٤(

 .رجاله ثقات إلى حاجب ابن زياد: اهللا
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بيـد  ع ى دخلـت فـي ِمنخَـر    حتّـ  الرؤوس)١( فإذا حيةٌ قد جاءت تخَلَّلُ !جاءت
 ذلـك  ففعلـتْ  !قـد جـاءت  :  قـالوا ثم,  خرجت فذهبتْفمكثت هنَيهةً ثم, اهللا
٢(تين أو ثالثاًمر(.  

 بـن   يوم قُتل الحـسين  جرما رفع بالشام ح   :  قال عن ابن شهابٍ   ]١٤٥٣[
ا عن دم إلّعلي ,E )٣(.  

ت  انكـسف  E   بن علـي   ا قُتل الحسين  لم:  قال عن أبي قبيلٍ   ]١٤٥٤[
سفةً حتّ كالشمسى بدت الكواكب٤(ها هيا أنّى ظننّ حتّ, النهار نصف(.  
]١٤٥٥[  عن محم         اك بـن عثمـان الحزامـيعـن أبيـه قـال      د بن الـضح  :

 خرج الحسينبن علي  G ًإلى الكوفة سـاخطا   بـن معاويـة   لواليـة يزيـد  ,
 فكتب يزيد    د ه قـ إنّـ :  وهو واليه علـى العـراق  بيد اهللا بن زيادٍ   بن معاوية إلى ع

 ك مـن بـين األزمـان   وقد ابتُلي بـه زمانُـ     ,  قد سار إلى الكوفة     حسيناً بلغني أن ,
ـال       , ك من بين البلدان   وبلدأو يعـود       , وابتُليتَ به مـن بـين العم عتَـقوعنـدها ي
ا وضـع  فلمـ ,  وبعث برأسه إليـه ,بيد اهللا بن زيادٍ   ع هلَتَقَفَ.  كما يعتَبد العبيد   عبداً

                                                           

 .تتَخَلَّلُ: أي )١(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٤دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(

 .حديث حسن صحيح: اهللا
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٥الكويت ـ ص دار األوراد ـ  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٣(

 .حديث صحيح اإلسناد: اهللا
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٦دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٤(

 .حديث حسن اإلسناد: اهللا
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  :قول الحصين بن الحمامل بمثَّبين يديه تَ
  .)١(ظلمام كانوا أعق وأَ      إلينا وهٍةحب أَرجاٍل من   هاماً فلِّق ن  
]١٤٥٦[ اٍرعن عمقال الدهني  :مرعلي  E ب ـ األحبـار ـ     على كعـ

ى  خيولهم حتّ  ال يجف عرق   د هذا الرجل رجلٌ في عصابةٍ     يقتَل من ول  : فقال
  ٍديردوا على محم m ,فمر حسن  E ال: هذا يا أبا إسـحاق؟ قـال     :  فقالوا ,

فمر٢(نعم: هذا؟ قال:  فقالوا حسين(.  
]١٤٥٧[    خرجـتْ : ه مصعب بن عبـد اهللا قـال       عن الزبير عن عم  زينـب  

  على النـاس بـالبقيع تبكـي قتالهـا بـالطف            عقيل بن أبي طالبٍ    الصغرى بنتُ 
  :وهي تقول

     مـــاذا تقولـــون إن قـــال النبـــي لكـــم
     بأهــــل بيتــــي وأنــــصاري وذريتــــي

    مـــما كان هذا جزائي إذْ نصحتُ لك

ــمِ      ــر األمـ ــتُم آخـ ــتُم وكنـ ــاذا فعلـ   مـ
ــدمِ      ــرجوا ب ــى ضُ ــارى وقتل ــنهم أُس   م
  أن تخلفوني بسوٍء في ذوي رحِمي  

 قـال  ثـم , اآليـة } ...نالمنا أنفـس  نا ظَ رب{: نقول: فقال أبو األسود الدؤلي   
  :أبو األسود الدؤلي

                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٥٩دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .رجاله ثقات: اهللا

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٦٣دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٢(
 .رجاله ثقات: اهللا
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     أقـــول وزادنـــي جزعـــاً وغيظـــاً   
     وأبعـــدهم كمـــا غـــدروا وخـــانوا

     مــهــإلي ِركابهم  تْ ــــرجع وال 

ــادِ    ــي زيــــ ــك بنــــ   أزال اُهللا ملــــ
  كمـــا بعـــدت ثمـــود وقـــوم عـــاِد  
  .)١(اِدـــــالتَن وم ـــــإذا قَفَّتْ إلى ي  

ــال   ]١٤٥٨[ ــفيان ق ــن س ــد: ع ــدح ــت تي أمثتني ج ــي قال ــت ر:  أب أي
سر٣( الرماد الذي أُخذ من عسكر الحسين صار مثلَ)٢(الو(.  
 إلـى   ا أُتي برأس الحسين بـن علـي       لم:  قال عن أنس بن مالكٍ    ]١٤٥٩[

الثغـر     :  في يده ويقول    جعل ينكت بقضيبٍ   بيد اهللا بن زيادٍ   ع نـسإن كان لَح .
 قـضيبك مـن      يقبـل موضـعm     اهللا    رسـولَ  لقد رأيـتُ  , واهللا ألسوأنَّك : فقلت

  .)٤(فيه
]١٤٦٠[ بن الحسين عن أبيه قالعن علي  :أحب٥( اإلسالمونا بحب(.  

                                                           

 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٦٤دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )١(
 .حديث جيد اإلسناد: اهللا

 .نبات أصفر كالسمسم يصبغ به: الورس )٢(
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٦٦دار األوراد ـ الكويت ـ ص  ,  علي للطبرانيمقتل الحسين بن )٣(

 .رواته ثقات: اهللا
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٧٥دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٤(

 .رجاله ثقات: اهللا
 قال محمـد شـجاع ضـيف    ٨١دار األوراد ـ الكويت ـ ص  , مقتل الحسين بن علي للطبراني )٥(

 أنهـا  sوكيف تحبه هذه األمـة وقـد شـهد عليهـا النبـي       : قلتُ. حديث حسن اإلسناد  : اهللا
, فأين كـان مـن يـسمون أنفـسهم بأهـل الـسنة          : قلتُ. قتلته الشيعةُ : هي التي قتلته؟ فإن قلتَ    

�  
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ن  م اُهللاأحب, ي وأنا من حسين منّ حسينs" :قال رسول اهللا     ]١٤٦١[
حسيناًأحب  ,١(" من األسباط سبطٌحسين(.  

]١٤٦٢[  عن عم   اٍرار بن أبي عم   رأيـتُ :  قـال  اٍس عن ابن عب  النبـي  m 
ع فيهـا   يلتقطه أو يتتب فيها دم معه قارورةٌ ,  أغبر ف النهار أشعثَ  صي المنام بن  ف

لم أزل  , ه الحسين وأصحابِ  دم": يا رسول اهللا ما هذا؟ قـال      : قلت: قال, شيئاً
عه منذ اليومأتتب" ,٢(فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قُتل ذلك اليوم: ارقال عم(.  

]١٤٦٣[  اٍرعن عم   رأيتُ: ل قا اٍس عن ابن عب النبي  m فيما يرى النائم  
بـأبي أنـت    : فقلت,  فيها دم  بيده قارورةٌ ,  أغبر  أشعثُ وهو قائم , بنصف النهار 

ي يا رسول اهللا ما هذا؟ قـال      وأم :"لـم أزل ألتقطـه   , ه الحسين وأصحاِبدم
  .)٣(فوجدوه قُتل في ذلك اليوم,  فأحصينا ذلك اليوم."منذ اليوم

ه أن  ملـك القطـر اسـتأذن ربـ       أن نس بن مالـكٍ    عن أ  عن ثابتٍ  ]١٤٦٤[
 يأتي النبي m  فأذن له  , سـلمة  فقال ألم  :"   ال يـدخلُ   ,املكي علينا البـاب  
فوثـب فـدخل فجعـل يقعـد        , هتْ ليدخل فمنع  وجاء الحسين : قال, "علينا أحد 

  على ظهر النبي m   قـال ,  وعلى منكبه وعلى عاتقه :   فقـال الملـك للنبـي m :
 الـذي    وإن شئتَ أريتُك المكان    ,تك ستقتله  أم أما إن :  قال "نعم": اله؟ ق تحبأَ

                                                                                                                              

�  

 ولماذا لم ينصروه؟

 .إسناده حسن:  قال حمزة احمد الزين١٣/٤١٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٢/٥٥١دار الحديث القاهرة , د أحمدمسن )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٣/١٥٥دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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 سـلمة فـصرتها فـي    فأخـذتها أم ,  حمـراء فضرب بيده فجـاء بطينـةٍ  , يقتل فيه 
  .)١(ها كربالءبلغنا أنّ: قال ثابت: قال, خمارها
  القطـر أن يـأتي رسـولَ    ملـك ستأذن ِا: قال عن أنسٍ  ثابٍتعن   ]١٤٦٥[

, "ِاحفظي علينا الباب ال يـدخل أحـد       ":  سلمة فقال ألم , له فأذن   ,m اهللا
  فجعل يـصعد علـى منكـب       ,ى دخل  فوثب حتّ  G  بن علي  جاء الحسين ف

النبي m ,له الملك  قالف  :ه؟ قال أتحب النبي  m :"قال "نعم  :فإن تقتلهتك   أم, 
,  أحمر فضرب بيده فأراه تراباً   :  قال ,وإن شئتَ أريتُك المكان الذي يقتل فيه      

   . فصرته في طرف ثوبهاذلك التراب سلمة  أمفأخذت
  .)٢(كربالءب ا نسمع يقتلفكنّ: قال

  سـلمة أن  عـن أبيـه عـن عائـشة أو أم    عـن عبـد اهللا بـن سـعيدٍ     ]١٤٦٦[
النبيm   قال إلحـداهما  :"  البيتَ لقد دخل علي  ملك       لـم يـدخل علـي  
 مـن تربـة األرض      أريتك وإن شئتَ ,  ابنك مقتول  إن: فقال لي , قبلها

  .)٣("فأخرج تربة حمراء": قال, "التي يقتل بها
لقيـتُهم تلـك    :  قـال   بـن يـسافٍ    ثني هاللُ حد:  قال عن حصينٍ  ]١٤٦٧[

 وال  يمينـاً فلم يكونوا يمرون في طريٍق, الليلة في الطريق عند مسجد األنصار   
ا بلـغ   فلمـ , ذلـك ونحـو   , الثالثـون واألربعـون   ,  منهم طائفـة   ا وذهبتْ  إلّ شماالً

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١١/٢٠٧دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح: مد الزين قال حمزة أح١١/٢٧٤دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٨/٢٤٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
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واهللا ما نرى كثيـر  : قيل البن زياد, ودخلوا المسجد,  مظلمةوهي ليلةٌ , السوق
 أمـر   ثـم , فـأمر بـسقف المـسجد فقُلـع       , وال نسمع أصـواتَ كثيـر أحـد       , أحد

فنزل فصعد  .  خمسين رجالً  فإذا قريب , فجعلوا ينظرون , بحرادي فيها النيران  
,  إلـى رأس ربعهـم   قـومٍ فانطلق كـلُّ  ,  أرباعاً تميزوا أرباعاً : المنبر وقال للناس  

 مـن   وقُتـل نـاس   ,  ثقيلـة   جراحـةً  )١(فجرح مسلم , فنهض إليهم قوم يقاتلونهم   
 إلـى   فجـاء رجـلٌ   ,  من دور ِكندة    فدخل داراً  فخرج مسلم , أصحابه وانهزموا 

محم    ه,  إلى ابن زياد   د بن األشعث وهو جالسفقال له , فسار :فـي    مـسلماً  إن 
قـال ابـن    ,  فـي دار فـالن      مسلماً إن: ما قال لك؟ قال   :  زياد فقال ابن , الندار ف 

 وقـد أوقـدت لـه       فدخال عليه وهو عند امـرأةٍ     , انطلقا فأتياني به  : زياد لرجلين 
اعقـد لـي    : فقـال .  يدعوك األمير, قانطِل: فقاال له , ل عنه الدماء   فهو يغس  ,النار

  .ما نملك ذاك: فقاال, عقداً
, ِهيه ِهيـه يـا بـن خليـة        :  قال ف ثم فأمر به فكُتِّ  , ى أتاه تّفانطلق معهما ح  

  . . .ه  أمر به فضُربت عنقُ ثم! لتنزع سلطانيجئتَ
    وكان فيمن بعث إليه الحر   بن يزيد الحنظلي  ثم   علـى خيـل     النهـشلي  ,

فلم       أال تقبلـون مـن هـؤالء مـا يعرضـون           :  قـال لهـم    ا سمع مـا يقـول الحـسين
ا بوا إلّـ  فـأَ ! لكـم أن تـردوه   ما حلَّكم هذا الترك والديلم    واهللا لو سأل   !عليكم
فرسـه     ,  ابن زياد  حكم وجـه وانطلـق إلـى الحـسين وأصـحابه       , فصرف الحر ,

  . قِتل رحمة اهللا عليهثم, نفقتل منهم رجلي, ما جاء ليقاتلهمه إنّوا أنّفظنّ
 وذكر أن    اً     زهير بن القين البجليوكان حاج قبل معـه  فأ,  لقي الحسين ,

                                                           

 .×ابن عقيل  )١(
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  وخرج إليه ابن    ة المـراديأبي بحري  ـ          وراج جـالن آخـران وعمـرو بـن الحج
لميومعنالس .  

 من أهل الكوفـة   أشياخاًإن:  بن عبيدة قالثني سعدوحد: قال الحصين 
يـا أعـداء    : قلـت : قـال . كاللهم أنِزل نصر  : لَوقوف على التلّ يبكون ويقولون    

,  زيـاد  ن بعث إليـه ابـن      يكلّم م  فأقبل الحسين :  قال !أال تنزلون فتنصرونه  , اهللا
فرمـاه رجـلٌ    , مهم انصرف  كلَّ افلم,  من برود  ي ألنظر إليه وعليه جبةٌ    وإنّ: قال

ي ألنظر إلى السهم بـين كتفيـه        فإنّ, عمر الطُهوي بسهم  : من بني تميم يقال له    
هـم  وإنّ, ظـر إلـيهم   ي ألن وإنّـ , بوا عليه رجع إلى مـصافّه     ا أَ فلم, قا في جبته  متعلِّ

فيهم ِلصُلبِ ,  من مئة رجل   لَقريب علي    ومن بني  ,  خمسةٌ ×  بن أبي طالب
 مـن بنـي كنانـة       ورجـلٌ ,  من بني سـلَيم حليـف لهـم        ورجلٌ, ة عشر هاشم ستّ 

لهمحليف .  
ا لمستنقعون في الماء مع عمـر بـن   إنّ:  بن عبيدة قال   ثني سعد وحد: قال

  جويريـةَ بـن بـدرٍ    زيـادٍ قد بعث إليك ابـن : ل له  فساره وقا  إذ أتاه رجلٌ  , سعد
التميمي ,   وأمره إن لم ي   أن يضرب عنقك فوثـب إلـى فرسـه    : قال, قاتل القوم
ــيهم , ه علــى فرســهوإنّــ, ه فلبــسه دعــا ســالحثــم, فركبــه فــنهض بالنــاس إل

فجعـل  , فوضـع بـين يديـه     , فجيء بـرأس الحـسين إلـى ابـن زيـاد          , فقاتلوهم
  .)١( بقضيبهينكتُ
]١٤٦٨[    عن الحسين بن علي E قال  :م ن أحب  صاحب  نا للدنيا فإن 

                                                           

:  قال٤/٦٦دار ابن كثير دمشق ـ بيروت  , صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي )١(
 .رجل إسناد الطبري هنا ثقات
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 الدنيا يحب ه البر والفاجر  ,ن أَ ومنا هللا كنّ  حب ا نحن        ن   وهـو يـوم القيامـة كهـاتي ,
  .)١(وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى

, "ال تُبكُـوا هـذا  ":  لنـسائه  mقال رسول اهللا    : عن أبي أمامة   ]١٤٦٩[
 سيناًيعني ح . فكان يوم فقال رسول اهللا     فنزل جبريلُ ,  سلمة  أم m سلمة  ألم  :

ى فـدخل حتّـ   , فخلَّتـه يـدخل   , فبكى,  فجاء حسين  " يدخل ال تدعي أحداً  "
يقتلونـه  ": قال. تك ستقتُله أمإن:  فقال جبريل  mجلس في حجر رسول اهللا      

  .)٢(وأَراه تربتَه. نعم:  قال"وهم مؤمنون؟
لقد دخـل  : " قال لها  m رسول اهللا     سلمة أن  أمعن عائشة أو     ]١٤٧٠[

وإن ,  مقتـول   حـسيناً  إن: فقال,  ملَك لم يدخل علي قبلها     علي البيتَ 
  .)٣("شئتَ أريتُك التربة

]١٤٧١[  سلمة قالت  عن أم  : وتنـوح    يبكين على حـسينٍ    سمعتُ الجن 
  .)٤(عليه

]١٤٧٢[  عن عم ارار بن أبي عم ,ها سمع سلمة أنّعن أمتنـوح  ت الجن 
                                                           

 قال الـصالحي   ١١/٥٨دار الكتب العلمية بيروت     , خير العباد سبل الهدى والرشاد في سيرة       )١(
 .سنده ال بأس: الشامي

 .إسناده حسن:  قال الذهبي٣/٢٨٩مؤسسة الرسالة , سير أعالم النبالء للذهبي )٢(
إسـناده صـحيح    :  قال  شعيب األرنـؤوط     ٣/٢٩٠مؤسسة الرسالة   , سير أعالم النبالء للذهبي    )٣(

 .٣/١١ كما قال المؤلّف في تاريخه
رجالـه رجـال    :  قـال شـعيب األرنـؤوط      ٣/٣١٦مؤسـسة الرسـالة     , سير أعالم النبالء للذهبي    )٤(

 .الصحيح
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  .)١(على الحسين بن علي
, G بــين الحــسن والحــسين كنــتُ: عــن أبــي يحيــى قــال ]١٤٧٣[
ومروان   يشتم الحـسين  , والحـسن    ينهـى الحـسين  G ,    إذ غـضب مـروان 

 لـتَ أهـل بيـتٍ     أَقُ:  وقـال  E فغـضب الحـسن   .  ملعونـون   بيـتٍ  أهـلُ : فقال
  .)٢(بيك في صلب أ وأنتَ اُهللاكعنَملعونون؟ فواهللا لقد لَ

]١٤٧٤[  ها دخلت علـى رسـول اهللا         الفضل بنت الحارث أنّ    عن أمm 
ه إنّ:  قالت ".وما هو؟ ": قال.  الليلة  منكراً  حلماً ي رأيتُ يا رسول اهللا إنّ   : فقالت
ضعت عت وو طّ من جسدك قُ    قطعةً  كأن رأيتُ:  قالت "وما هو؟ ": قال. شديد

 فيكون فـي     اهللا غالماً   إن شاء  تلد فاطمةُ ,  خيراً رأيتي": قال. في حجري 
, mفكان في حجري كما قال رسول اهللا        , ين الحس فولدت فاطمةُ . "حجرك
 ي التفاتـةٌ  حانـت منّـ  ثـم ,  في حجره فوضعتهm إلى رسول اهللا   يوماً فدخلتُ

 اهللا بـأبي أنـت   يـا نبـي  : فقلـت .  تهريقـان مـن الـدموع   mفإذا عينا رسول اهللا  
ـ ": ك؟ فقالي مالَوأم   عليه الصالة والسالم ـ فأخبرني أن أتاني جبريل 
من تربتـه    ٍةوأتاني بترب , نعم": هذا؟ فقـال  : لتفق. " ابني هذا  تي ستقتلُ أم 

  .)٣("حمراء

                                                           

 .وهذا صحيح:  قال ابن كثير٩/٢٤٠دار عالم الكتب , البداية والنهاية )١(
 قـال   ١٨/٢٦٥دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )٢(

 .صحيح بهذا اإلسناد: لقادر جوندلعبد ا
 ].٢٥٠٧ [٤٥٧مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )٣(
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]١٤٧٥[   رسول اهللا    عن يعلى أن m قـال  :" ـ حـسين ي وأنـا مـن    منّ
  .)١(" من األسباطوالحسين سبطٌ,  حسيناًن أحب اُهللا محبأَ, حسين
 , مـن المزدلفـة    دفعتُ مع الحـسين بـن علـي       : قال عن عكرمةَ  ]١٤٧٦[

مـا هـذا   : فقلتُ له, ى انتهى إلى الجمرة   حتّ, يكيك لب لب: فلم أزل أسمعه يقول   
ى انتهـى   يهلُّ حتّـ  بن أبي طالٍبسمعتُ أبي علي  : اإلهالل يا أبا عبد اهللا؟ قال     

فرجعـتُ  : قال. ى انتهى إليها  أَهلَّ حتّ  m رسول اهللا    ثني أن وحد, إلى الجمرة 
فأخبرتُه بقول حسيٍن فقالاٍسإلى ابن عب  :٢(صدق(.  

,  إلى عمر  صعدتُ المنبر :  عن الحسين قال   عن عبيد بن حنينٍ    ]١٤٧٧[
 أبـي لـم يكـن لـه         إن: فقال.  عن منبر أبي  واذهب إلى منبر أبيك        نزلِْا: فقلتُ

منيـه  مـا علَّ  :  قلـتُ   من علّمك هذا؟   ,نيأي ب : ا نزل قال   فلم ,قعدني معه فأَ. منبر
بني : قال. أحد أي!    إلّ وهل أنبتَ على رؤوسنا الشعر أنتما اُهللا ثم ! ه  ووضع يـد

  .)٣( لو جعلتَ تأتينا وتغشانا,أي بني: على رأسه وقال

                                                           

: قلـتُ . إسناده حسن:  قال عادل بن يوسف الغزاوي   ٢/٣٠٨دار الوطن   , مسند ابن أبي شيبة    )١(
مـن  فمـا لـي ال أرى عالمـا     ,  سبط مـن األسـباط     × يصرح بأن الحسين     sفها هو النبي    

علماء القوم جعل اإلمام الحسين سالم اهللا عليه من الخلفاء اإلثني عشر الذين أعـزّ اهللا بهـم                 
  .!!!بينما جعلوا معاوية بن هند ويزيد بن معاوية منهم, اإلسالم

. إسـناده صـحيح  :  قـال حـسين سـليم أسـد       ١/٢٧١دار المـأمون    , مسند أبي يعلى الموصلي    )٢(
 . سنّةً ومنهاجاJً للنبي األكرم ×البيت وهذا معناه اتّباع أهل : قلتُ

وانظـر  . إسـناده صـحيح  :  قـال الـذهبي  ٣/٢٨٥مؤسـسة الرسـالة    , سير أعالم النبالء للـذهبي     )٣(
:  قـال ابـن حجـر العـسقالني        ٢/٦٩دار الكتـب العلميـة بيـروت        , اإلصابة في تمييز الصحابة   

�  
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 حـسين بـن      أن  اهللا بن كعبٍ   أخبرني عبد :  قال عن ابن شهابٍ   ]١٤٧٨[
علي G     قام إلى عمر E     وهو على منبر رسول اهللا  m  يخطب الناس  

. ر يا ابـن أخـي     تأخَّ: E فقال عمر . ينزل عن منبر جد   ِا: يوم الجمعة فقال  
نـزل عـن   ِا:  ويقـول )١( فلـم يـزل يجبـذه      G برداء عمـر     وأخذ حسين : قال

 يمنبر جد ,وأقـام الـصالة  ,  ونـزل عـن المنبـر   ,هى قطع خطبتَد عليه حتّ وترد ,
إلى حسينٍ  ى أرسلَ ا صلّ فلم  E ,ـن أمـرك         :  قال ا جاءه فلميا ابـن أخـي م

 يقـول لـه ذلـك حـسين       : قـال . ما أمرنـي بـه أحـد      : ؟ قال حسين  بالذي صنعتَ 
 ولم يـزد    !أَو لي؟ : Eقال عمر   , ما أمرني به أحد   :  ذلك كلُّ, ات مر ثالثَ

  .)٢( دون المحتلم يومئٍذE وحسين. على ذلك
ــلٍ   ]١٤٧٩[ ــن رج ــى ع ــي يحي ــن أب ــب ع ــي ض ــن بن ــال م ــهدتُ : ة ق ش

اًعليE   منـاخُ :  فأومـأ بيـده فقـال      في ناحيـةٍ   فانطلق فقام ,  حين نزل كربالء 
  بيــده األرضEَفـضرب  ,  رحـالهم عـن يــساره  وموضــع, ركـابهم أمامـه  

, E  جاء الحـسين    ثم ,سفك فيه ذا الدماء تُ  واحب, واها: فقال,  فشمها قبضةً
ى  إلــ زيــاٍدفكنــتُ فــي الخيــل التــي بعثهــا ابــن : يقــال الــضب, فنــزل كــربالء

,  وأشار بيـده   E  إلى مقام علي   نظرتُما  ا قدمت فكأنّ  فلمE ,الحسين

                                                                                                                              

�  

 .سنده صحيح
 .يجذبه: والصواب )١(
إسـناده  :  قـال عبـد اهللا الـدويش   ٣/١٤دار العليان , البن شبة النميريأخبار المدينة المنورة     )٢(

 .صحيح
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فسلّمتُ عليه وقلتُ   , G  انصرفتُ إلى الحسين بن علي     ثم, بتُ فرسي فقلّ
ه في زمان كـذا وكـذا قـال         ي شهدتُ  وإنّ , الناس  كان أعلمE  باك   أ إن: له

صنع أنت؟ أتلحق   فما تريد أن ت   : فقال,  الساعة ك واهللا لمقتولٌ   وإنّ ,كذا وكذا 
ا نـي إلّـ    لي لَعيـاالً ومـا أظنّ       علي لَديناً وإن   واهللا إن : بنا أم تلحق بأهلك؟ فقلتُ    

 موضـوع  فخذ من هذا المـال حاجتَـك ـ وإذا مـالٌ     , أماالً: قال. سألحق بأهلي
وال ,  أحـد فـواهللا ال يـسمع الداعيـةَ   ,  النجاثم, بين يديه ـ قبل أن يحرم عليك 

واهللا : قلـتُ . m ٍد على لـسان محمـ  ا كان ملعوناً نا إلّ عينُأحد وال ي  يرى البارقةَ   
ال أجمعمالَآخذُ: ن اليوم أمري ١(هفانصرف وتركَ. وأخذُلك, ك(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 قـال   ١٨/٢٤٦دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )١(
 .هذا أثر حسن لغيره: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل



 ٧١٣ ...................................)المعليه الس(فضائل اإلمام زين العابدين 

  
  
  
  
  
  

  )عليه السالم(فضائل اإلمام زين العابدين 

�àè‚e^ÃÖ]�àè‡�Ý^Úý]�Øñ^–Ê×� �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٧١٤

  



 ٧١٥ ...................................)عليه السالم(فضائل اإلمام زين العابدين 

  
قـال رسـول    : ه سـمع أبـا هريـرة يقـول        نّ أ عن سعيد بن مرجانةَ    ]١٤٨٠[

 , منه من النار منه إرباً إرٍب بكلّ أعتق اُهللا مؤمنةً رقبةًن أعتق مm" :اهللا
 فقال علـي  , "وبالفرج الفرج , وبالرجل الرجل , ه ليعتق باليد اليد   ى إنّ حتّ

 بـن   فقال علـي  , نعم:  فقال سعيد   هذا من أبي هريرة؟     سمعتَ أنتَ: بن حسين 
: ا قـام بـين يديـه قـال        فلمـ : قال, ياًرطَاُدع لي م  : هلماِن غِ )١(رِهفْ له أَ  ٍم لغال حسيٍن

  .)٢( وجلّ لوجه اهللا عزّ حرِاذهب فأنتَ
أبـي    عـن  ه حـدث علـي بـن حـسينٍ         أنّـ   سعيد بن مرجانـةَ    عن ]١٤٨١[

 رسول اهللا    هريرة أن m  قـال  :"منه   عضوٍ  كان له بعتق كلِّ    ن أعتق رقبةً  م 
قـال , ى ذكـر الفـرج     حتّـ  "ار من الن  عضو :   لـه   غالمـاً  بـن حـسينٍ    فـدعا علـي 

  .)٣(هعتقَفأَ
 فـأتى  G اٍس عنـد ابـن عبـ   كنـتُ :  قالعن روين بن عبيدٍ   ]١٤٨٢[

زين   بـن الحـسين     العابدين علـي  ,     ـ  فقـال لـه ابـنبالحبيـب بـن     مرحبـاً : اس عب 
  .)٤(الحبيب

                                                           

". اُدعوا لي أَفرد غلماني مطرقاً     "١٣/١١٢روت  دار الكتب العلمية بي   , جاء في عمدة القاري    )١(
ألن الواو فـي هـذا الفعـل أصـليةٌ فـال تُكتـب              , )اُدعوا(ال  , )اُدعو(: والصواب: أقول. انتهى

 .باأللف في حالة فعل األمر وكذا في المضارع
 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٢٠٩دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٢(
  .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين٩/٣٠٧دار الحديث القاهرة , أحمدمسند  )٣(
دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٤(

�  
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 بـن الحـسين   مـا أكـل زيـن العابـدين علـي     : عن جويريةَ قـال    ]١٤٨٣[
  .)١( قطُّبقرابته من رسول اهللا درهماً

ــعيد   ]١٤٨٤[ ــن س ــى ب ــن يحي ــمعتُ: ع ــن  س ــي ب ــدين عل ــن العاب    زي
ونـا  حبأَ, هـا النـاس  يـا أي : ه يقـول  أدركتُـ  هاشـمي  ـ وكان أفضلَ &الحسين 

٢( اإلسالمحب(.  
                        

  
  

                                                                                                                              

�  

 .إسناده صحيح:  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين١/١٦٩البشائر اإلسالمية 
دار , رسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء ال     )١(

إسناده صـحيح إلـى جويريـةَ       :  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين      ٢/٦٩٣البشائر اإلسالمية   
 .بِن أسماَء

دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٢(
 .إسناده صحيح: صمي بابطين قال خالد بن أحمد ال٢/٧٠٧البشائر اإلسالمية 



 ٧١٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

                   
  
  
  
  
  

  )عليه السالم(هدي باب فضائل اإلمام الم
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ــذهبي ــال ال ــر: ق ــشريف, المنتظ ــم, ال ــو القاس ــ, أب ــسن محم ــن الح د ب
العسكري  بن علي  ٍد الهادي بن محم   بـن موسـى   )١( الرضـى  الجـواد بـن علـي 

     ٢( الباقر بن زيـن العابـدين بـن        ٍدالكاظم بن جعفر الصادق بن محم(  بـن    علـي 
  .)٣( الحسينيالعلوي,  بن أبي طالبن الشهيد بن اإلمام عليالحسي

 الرضـا بـن موسـى بـن     د بـن علـي   بن محم بن عليالحسن: وقال أيضاً 
  .جعفر الصادق
 ٍدأبو محم, الهاشمي  الحسيني ,  أحد أئم      عي الـشيعةُ  ة الشيعة الـذين تـد 

قـال لهـا    هـا ي  فإنّ, ءا لكونه سـكن سـامر      العسكري قال له الحسن  وي, همعصمتَ
  .العسكر

  .وهو والد منتظر الرافضة
ولـه  , )٤(ينل سـنة سـتّ  اء في ثامن ربيـع األو ي إلى رضوان اهللا بسامر    توفّ

وعشرون سنةًتسع  ,ةٌ, فن إلى جانب والدهوده أَموأم.  
ا ابنُ وأم ه محم       الخلف د بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم ة الحج ,

سنة ستٍّ وخمسين : وقيل, اٍن وخمسين لد سنة ثم  فو .عاش بعد أبيه سنتين ثم 

                                                           

 .ألنه اسم علم, الرضا: والصواب )١(
 .×محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين : والصواب )٢(
هذا إقـرار مـن الـذهبي بـوالدة         : أقول. ١٣/١١٩مؤسسة الرسالة   ,  النبالء للذهبي  مسير أعال  )٣(

 .عدوم إال عديم العقلألنه ال يترِجم للم, اإلمام المهدي أرواحنا له الفداء
 .ألنه كان في مقام ترجمة أصحاب هذه الطبقة, بعد المائتين: يقصد )٤(
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  .)١(م كيف ماتولم يعلَ, عدم
    يقول عبد اهللا بن محم   د بن الـصد  وهـو ينقـل    , اإلدريـسي  يق الحـسني  

 فـي   قـال الـشوكاني   :  المنتظـر  يث المهدي  بعض العلماء في تواتر أحاد     أقوالَ
مـا  " ال والمسيحاء في المنتظر والدج  التوضيح في تواتر ما ج    "اه   له سم  تأليٍف

  : هنصُّ
خمـسون  :  عليها  والتي أمكن الوقوف    الواردة في المهدي   واألحاديثُ

 وال   بال شـك   وهي متواترةٌ , فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر    , حديثاً
 التـواتر علـى مـا دونهـا علـى جميـع اإلصـطالحات        بل يصدق وصف  , شبهة

ـ و, رة في األصـول  المحرأم ا اآلثـار   عـن الـصحابة المـصر  فهـي  حة بالمهـدي 
  .إذ ال مجال لإلجتهاد في مثل ذلك, لها حكم الرفع,  أيضاًكثيرةٌ

 فـي   القنـوجي  البخـاري   بـن حـسن الحـسيني      يقدب ِصـ  أبو الطيـ  وقال  
  :هما نصُّ" اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة"كتاب 

, اً جـد  كثيـرةٌ رواياتهـا علـى اخـتالف     الواردة في المهدي واألحاديثُ
عـاجم  وهي في السنن وغيرها مـن دواويـن اإلسـالم مـن الم       ,  التواتر  حد تبلغُ

  .والمسانيد

                                                           

قد بين الذهبي كيف ومتى ولد اإلمـام        : أقول. ١٩/١١٣دار الكتاب العربي    , تاريخ اإلسالم  )١(
ومـن هنـا حـق للعاقـل        , وأما ادعـاؤه موتَـه فـدعوى ال دليـل لـه وال لغيـره عليهـا                , المهدي

ثم كيـف يمـوت هـذا اإلمـام وقـد أخبرنـا الـصادق        . ×صحاب حياة اإلمام المهدي     است
األمين بأن الدنيا لن تزول حتى يظهر اإلمام المهدي ليمألها قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما            

 وجورا؟
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 د جسوس في شرح رسالة ابن أبـي زيـدٍ         امة أبو عبد اهللا محم    وقال العلّ 
  :هما نصُّ

ورد  المهدي في أحاديث   خبر  , أنّ ذكر السخاوي       ها وصـلت إلـى حـد 
  .)١(ترالتوا

  . من التابعين وعدد,اً وثالثون صحابيقد رواه ثالثةٌ: قلتُ
 وقـد تـواترت   :  في كتابه مناقـب الـشافعي  قال الحافظ اآلبري السجزي

واستفاضت عن رسول اهللا      األخبار m   ه مـن أهـل بيتـه      أنّـ و , بذكر المهـدي, 
 يخـرج  × عيـسى   وأن, عـدالً ه يمـأل األرضَ    وأنّـ  , سـنين  ه يملـك سـبع    وأنّ

وأنّ, الفيساعده على قتل الدجه يؤهذه األمةَم , ٢(هي عيسى خلفَصلّوي(.  
 فـي    ثابتـةٌ   صالة عيسى خلـف المهـدي      إن: قال جالل الدين السيوطي   

بإخبار رسول اهللا      صحيحةٍ ة أحاديثَ عد m,      وهو الصادق المصدوق الـذي 
ال ي٣(هخلف خبر(.  

وعدخروج ٤(لمتواترات الموعود من ا اإلمام المهدي(.  
  خـروج المهـدي    إن: ق عبد القادر بن عبد الكـريم جونـدل        قال المحقّ 

 مـن   وقد صـرح بتـواتره مجموعـةٌ      ,  فيه  ال شك  في آخر الزمان أصبح متواتراً    

                                                           

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسيني اإلدريسي          )١(
 .٨ص

 .٤٠دار ابن حزم ص, دي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحةالمه )٢(
 .٢/١٦٧دار الكتب العلمية بيروت , الحاوي للفتاوي )٣(
 .٢٢٥دار الكتب السلفية بمصر ص, نظم المتناثر من الحديث المتواتر )٤(



 األحاديث الصحيحة يف فضائل العترة املليحة ............................... ٧٢٢

   .)١(العلماء
ــديs" :قــال رســول اهللا  ]١٤٨٥[ ــن والمه ــي م ــن عترت ــد  م ل
  .)٢("فاطمة

كيف أنتم إذا نـزل     ": m  قال رسول اهللا  : عن أبي هريرة قال    ]١٤٨٦[
مريم فيكُابن ٣("كم منكمم وإمام(.  

ال : " يقـول  m اهللا    رسـولَ  سـمعتُ : عن جابر بن عبـد اهللا قـال        ]١٤٨٧[
, ظاهرين إلـى يـوم القيامـة      , قاتلون على الحق  تي ي  من أم  تزال طائفةٌ 

  مريم فينزل عيسى بن  , ال: فيقـول .  صـلِّ لنـا    تعالَ: همفيقول أمير ,إن 
  . )٤("ةَ أمراُء لتكرمة اهللا هذه األم على بعٍضبعضكم

                                                           

 .١٨/٣٥٢دار العاصمة , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني )١(
سـنن أبـي    و. صـحيح :  قـال األلبـاني    ٢/١١٤٠المكتـب اإلسـالمي     , صحيح الجميع الـصغير    )٢(

وصـحاح  . صـحيح :  قـال األلبـاني    ٧٦٦كتاب المهـدي ص   , مكتبة المعارف الرياض  , داود
 قـال الـضياء   ٤/١٨٤دار الكتـب العلميـة بيـروت     , األحاديث فيما اتّفق عليه أهـل الحـديث       

 .صحيح: المقدسي
اإلحـسان فـي تقريـب    و]. ٣٤٤٩ [٨٥٥دار ابن كثير دمشق ـ بيـروت ص   , البخاريصحيح  )٣(

:  قال شعيب األرنؤوط   ١٥/٢١٣مؤسسة الرسالة   , صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي      
الـصحيح المـسند مـن أحاديـث الفـتن والمالحـم          و. إسناده صـحيح علـى شـرط البخـاري        

 ٥١١ ص ×باب إمامة المهـدي لعيـسى       , دار الهجرة , وأشراط الساعة لمصطفى العدوي   
 .صحيح: قال المصنف

 ١٥/٢٣١مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٤(
 .إسناده صحيح: قال شعيب األرنؤوط



 ٧٢٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

 ال تقوم الساعةُ  : " قـال  m عن النبي ,  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٤٨٨[
   مـن أهـل بيتـي      يخرج رجلٌ  ثم,  وعدواناً  ظلماً ى تمتلىء األرضُ  حتّ

لئت ظلماً كما  وعدالًها ِقسطاًـ أو عترتي ـ فيملؤم١("دواناً وع(.  
ال تقـوم الـساعة   : "mقـال رسـول اهللا   :  قـال عن أبي سـعيدٍ   ]١٤٨٩[

لئـت   كمـا م    عدالً يمأل األرضَ , ى يملك رجلٌ من أهل بيتي أقنى      حتّ
  .)٢(" سنينيملك سبع, لماًقبله ظُ
]١٤٩٠[  اهللا    رسـولَ  سمعتُ:  سلمة قالت  عن أم m  يقـول  :" المهـدي 

  .)٣("من ولَِد فاطمة
  عند كنزكم ثالثةٌ   قتتلُيm" : اهللا   قال رسـولُ  : عن ثوبان قال   ]١٤٩١[

  السود  تطلع الراياتُ   ثم , منهم  ال يصير إلى واحدٍ     ثم , خليفة هم ابن كلُّ
:  فقـال   ذكر شيئاً  ثم, " لم يقاتله قوم    فيقاتلونكم قتاالً  ,بل المشرق من قِ 

                                                           

 ١٥/٢٣٦مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )١(
دار , مــسند أحمــدوانظــر . إســناده صــحيح علــى شــرط الــشيخين: رنــؤوطقــال شــعيب األ

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١١٦الحديث القاهرة 
 ١٥/٢٣٨مؤسـسة الرسـالة   , اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لألمير ابن بلبان الفارسي        )٢(

 .إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط
الـسنن الـواردة فـي      و. صحيح:  قال األلباني  ٣/٣٤٠لمعارف  مكتبة ا , صحيح سنن ابن ماجة    )٣(

. صـحيح :  قال نضال عيسى العبوشي٢٥٨بيت األفكار الدولية ص , الفتن ألبي عمرو الداني   
 قـال  ٤/١٨٤دار الكتـب العلميـة بيـروت    , وصحاح األحاديث فيما اتّفق عليه أهل الحديث    

 .صحيح: الضياء المقدسي
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"ه خليفةُ فإنّ, على الثلج فبايعوه ولو حبواًإذا رأيتموه١(" اهللا المهدي(.  
 المهـدي ":  قـال  a رسـول اهللا      أن  الخـدري  عيٍدبـي سـ   عن أ  ]١٤٩٢[

لئـت   كما م   وعدالً سطاً قِ يمأل األرضَ ,  أجلى الجبهة أقنى األنف    ,يمنّ
  .)٢(" سنينيملك سبع,  وظلماًجوراً

]١٤٩٣[  عن علي × رسول اهللا     أن a قال : " ـ  المهـدي  ا أهـلَ   منّ
  .)٣(" في ليلةصلحه اُهللا ي,البيت

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥١٠ار الكتــب العلميـة بيــروت  د, المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
والمهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار      . ووافقه الذهبي , صحيح على شرط الشيخين   

. إســناده صــحيح:  قــال١٨٤دار ابــن حــزم ص, الــصحيحة للــدكتور عبــد العلــيم البــستوي
:  قـال ابـن كثيـر   ٢٨صدار الكتب العلميـة بيـروت   , والنهاية في الفتن والمالحم البن كثير     

الصحيح المسند من أحاديث الفـتن والمالحـم وأشـراط الـساعة     و. هذا إسناد قوي صحيح  
 .صحيح:  قال المصنف٣٣٧دار الهجرة ص, لمصطفى العدوي

, وصحيح الجامع الـصغير   . صحيح:  قال السيوطي  ٦/٢٧٨دار المعرفة بيروت    , فيض القدير  )٢(
مكتبة المعـارف   , وسنن أبي داود  . حسن:  األلباني قال] ٦٧٣٦ [٢/١١٤٠المكتب اإلسالمي   

ــاض ــاب المهــدي ص, الري ــاني٧٦٦كت ــال األلب ــي ضــوء  . حــسن:  ق والمهــدي المنتظــر ف
:  قـال ١٦٦دار ابـن حـزم ص  , األحاديث واآلثار الـصحيحة للـدكتور عبـد العلـيم البـستوي      

ب دار الكتـ  , وصحاح األحاديـث فيمـا اتّفـق عليـه أهـل الحـديث            . حديث حسن لشواهده  
 .حسن:  قال الضياء المقدسي٤/١٨٤العلمية بيروت 

مكتبـة  , وسـنن ابـن ماجـة   . حـسن :  قال الـسيوطي ٦/٢٧٨دار المعرفة بيروت    , فيض القدير  )٣(
ــاني] ٤٠٨٥ [٦٨٠المعــارف الريــاض ص دار الحــديث , مــسند أحمــدو. حــسن: قــال األلب

 اتّفـق عليـه أهـل       صحاح األحاديث فيما  و. إسناده صحيح :  قال أحمد شاكر   ١/٤٤٤القاهرة  
والمهـدي  . صـحيح :  قـال الـضياء المقدسـي      ٤/١٨٤دار الكتـب العلميـة بيـروت        , الحديث

�  
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ال : " يقـول  m رسـول اهللا     سـمعتُ : رة قـال  عن جـابر بـن سـم       ]١٤٩٤[
  هم تجتمع   كلُّ ى يكون عليكم اثنا عشر خليفةً      حتّ  قائماً يزال هذا الدين

 فسمعت كالماً , "ةعليه األم  من النبي  mmmm    ُمـا  :  ألبـي   لم أفهمه فقلـت
  .)١("هم من قريشكلُّ: "يقول؟ قال

ال ":  يقـول m رسـول اهللا    سـمعتُ : ر بـن سـمرة قـال      بعن جـا   ]١٤٩٥[
وا  وضـج  ر النـاس  بـ فكَ: قال"  إلى اثني عشر خليفةً    زال هذا الدين عزيزاً   ي

٢("هم من قريشكلُّ": يا أبِة ما قال؟ قال: ألبيقلتُ,  خفيفة قال كلمةًثم(.  
]١٤٩٦[  عن علي E  عن النبي  m ا لو لم يبق من الدهر إلّ ":  قال

من أهل بيتي    رجالً ] وجلّ عزّ [ لبعث اهللاُ  يوم  دالًها ع  يملؤ  لئـت   كما م
  .)٣("جوراً

                                                                                                                              

�  

دار ابـن حـزم     , المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبد العليم البستوي         
 .إسناده حسن على األقل:  قال٢٠٥ص

. صـحيح :  قـال األلبـاني  ٧٦٥كتـاب المهـدي ص   , مكتبة المعارف الرياض  , سنن أبي داود   )١(
: قــال األلبــاني] ٢٣٧١ [٥/٤٨٦مكتبــة المعــارف الريــاض , وسلــسلة األحاديــث الــصحيحة

 وعلـو مكـانتهم     ×وقـد أجمعـت األمـة علـى فـضل أهـل البيـت               : قلتُ. حديث صحيح 
 . وعلمهم وشرفهم ولم تجتمع األمة على غيرهم

 .صحيح:  قال األلباني٧٦٥كتاب المهدي ص, مكتبة المعارف الرياض, سنن أبي داود )٢(
. صـحيح :  قـال األلبـاني  ٧٦٦كتـاب المهـدي ص   , مكتبة المعارف الرياض  , سنن أبي داود   )٣(

. صـحيح :  قـال سـعد بـن ناصـر الـشثري        ٢١/٤٠٣دار كنوز إشـبيليا     , ومصنف ابن أبي شيبة   
دار , والمهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبد العليم البـستوي           

�  
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ـ    : "mقال رسول اهللا    : عبد اهللا قال  عن   ]١٤٩٧[ ى ال تذهب الدنيا حتّ
  .)١("ه اسميواطىء اسم ي, من أهل بيتييملك العرب رجلٌ

]١٤٩٨[    عن عبد اهللا عن النبي mمن أهـل بيتـي  يلي رجلٌ: " قال , 
ه اسمييواطىء اسم."  

 من الدنيا لو لم يبق: "هريرة قال  عن أبي    خبرنا أبو صالحٍ  أو: قال عاصم 
  .)٢("ى يلي ذلك اليوم حتّ اُهللالَ لطوا يومإلّ

 ,نا حدثٌ خشينا أن يكون بعد نبي    :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٤٩٩[
 اهللا   فسألنا نبي m  فقـال  :"إن   خمـساً أو    يخرج يعيشُ ,  في أمتي المهدي 

: قـال . "سـنين ": ومـا ذاك؟ قـال  : قلنـا :  ـ زيـد الـشاك ـ قـال     " أو تـسعاً سبعاً
فيحثـي لـه    ":  قـال  ".عطنيأَعطني أَ :  فيقول يا مهدي   فيجيء إليه رجلٌ  "

  .)٣("في ثوبه ما استطاع أن يحمله
                                                                                                                              

�  

الـصحيح المـسند مـن أحاديـث الفـتن والمالحـم            و. إسناده صحيح :  قال ٢٣٣بن حزم ص  ا
 .صحيح:  قال المصنف٣٥١دار الهجرة ص, وأشراط الساعة لمصطفى العدوي

, حـديث حـسن صـحيح     :  قـال الترمـذي    ٥٠٤مكتبة المعارف الريـاض ص    , سنن الترمذي  )١(
 .حسن صحيح: وقال األلباني

حـديث حـسن    : قـال الترمـذي   ] ٢٢٣١ [٥٠٤ارف الريـاض ص   مكتبة المعـ  , سنن الترمذي  )٢(
 .حسن صحيح: وقال األلباني, صحيح

, حـديث حـسن   : قـال الترمـذي   ] ٢٢٣٢ [٥٠٤مكتبة المعارف الريـاض ص    , سنن الترمذي  )٣(
:  قال حمـزة أحمـد الـزين   ١٠/٧١دار الحديث القاهرة , ومسند أحمد. حسن: وقال األلباني 
 .إسناده حسن
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تـي  يكون في أم  : " قـال  m  النبي  أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥٠٠[
وإلّ    ,المهدي إن قصُر فسبع  ا فتسع ,  م فيه أملـم ينعمـوا     تي نعمـةً  فتنع 

,  يومئـٍذ كُـدوس    والمالُ,  فال تدخر منهم شيئاً    ,تُؤتي أُكُلَها , ها قطُّ مثلَ
  .)١("ذخُ: يا مهدي أَعطني فيقول: فيقوم الرجل فيقول

تي يخرج في آخر أم   : " قـال  m رسول اهللا     أن عن أبي سعيدٍ   ]١٥٠١[
المهدي ,هـا  نباتَخـرج األرضُ وتُ,  الغيـثَ سقيه اهللاُ ي ,عطـي المـالَ  وي 

  .)٢(" أو ثمانياًيعيش سبعاً, ةُوتعظم األم,  الماشيةوتكثر, حاحاًِص
حثـي   ي تـي خليفـةٌ   يكون في آخر أمs" :   قال رسول اهللا     ]١٥٠٢[
  .)٣("ثياً ال يعده عداً حالمالَ

ي عيـسى بـن     صلّا الذي ي  منّ: "mقـال   :  قال عن أبي سعيدٍ   ]١٥٠٣[
  .)٤("همريم خلفَ

  جـوراً   األرضُ مألنلتُ: "ة عن أبيه مرفوعـاً     بن قر  عن معاويةَ  ]١٥٠٤[
ـ   رجالً  بعث اهللاُ   وظلماً فإذا ملئت جوراً  , وظلماً , ه اسـمي  اسـم , ي منّ

                                                           

 .حسن: قال األلباني] ٤٠٨٣ [٦٧٩ مكتبة المعارف الرياض ص,سنن ابن ماجة )١(
 ].٢٦٤٩ [٤٨٤مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )٢(
مكتبـة  , وسلسلة األحاديث الصحيحة لأللبـاني    ]. ٢٩١٣ [١٣٣٢دار طيبة ص  , صحيح مسلم  )٣(

 ].٢٦٥٩ [٤٨٧المعارف الرياض ص
المهدي و]. ٢٧١٣ [٤٩٦مكتبة المعارف الرياض ص   ,  لأللباني سلسلة األحاديث الصحيحة   )٤(

دار ابـن حـزم     , المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبد العليم البستوي         
 .إسناده حسن لغيره:  قال٣١٥ص
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  .)١(" وظلماًلئت جوراًكما م,  وعدالًسطاًفيملؤها ِق
 ال تزال طائفةٌ: " قـال m رسول اهللا     أن عن عمران بن حصينٍ    ]١٥٠٥[
 من أم تي ي  ـ  ,ن على من ناوأهم    ظاهري ,قاتلون على الحق قاتـل  ى ي  حتّ
آخره٢("الَم الدج(.  

 بين الـركن    ع لرجلٍ بايي":  قـال  m  النبي أبي هريرة أن  عن   ]١٥٠٦[
 فال تسأل عن    وهفإذا استحلّ , ها أهلُ  إلّ  هذا البيتَ  ولن يستحلَّ , والمقام

  وهم , بعده أبداً  رعم ال ي  به خراباً  فتخر  تجيء الحبشةُ  ثم, هلكة العرب 
   .)٣("هالذين يستخرجون كنزَ

يكـون فـي   ": mقـال رسـول اهللا   : عن جابر بن عبد اهللا قـال      ]١٥٠٧[
يحثي المالَتي خليفةٌأم ثياً حال ي عداًه ع٤("د(.  

                                                           

 ].٢٧٣٢ [٤٩٩مكتبة المعارف الرياض ص, سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني )١(
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٤٩٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , نالمـستدرك علــى الــصحيحي  )٢(

 هـو آخـر     ×ومعلوم أن اإلمام المهـدي      : قلتُ. ووافقه الذهبي , صحيح على شرط مسلم   
 .خلفاء هذه األمة

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٤/٤٩٩دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
 قـال سـعد بـن ناصـر      ٢١/٢٣٧كنـوز إشـبيليا     دار  , ومصنف ابـن أبـي شـيبة      . شرط الشيخين 

والمهدي المنتظر في ضوء األحاديـث واآلثـار الـصحيحة للـدكتور عبـد              . صحيح: الشثري
دار الحـديث   , مـسند أحمـد   و. إسـناده صـحيح   :  قال ٢٩١دار ابن حزم ص   , العليم البستوي 

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٨/٢٦القاهرة 
صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٤/٥٠١الكتب العلمية بيروت    دار  , المستدرك على الصحيحين   )٤(

 .شرط مسلم
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تي ينـزل بـأمm" :    اهللا   قال نبي :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥٠٨[
ى  حتّ, منه أشدٌءع بالسم لم ي, من سلطانهم شديد في آخر الزمان بالءٌ   
 ال يجد   , وظلماً مأل األرض جوراً  ى ي  وحتّ  الرحبةُ تضيق عنهم األرضُ  

مـن    رجـالً   وجلّ  عزّ فيبعث اهللاُ ,  يلتجيء إليه من الظلم     ملجأً المؤمن 
يرضـى  ,  وجـوراً  لئت ظلماً  كما م   وعدالً سطاً قِ  فيمأل األرضَ  ,عترتي

 عنه ساكن  األرض السماء وساكن ,ال تد من بـذرها شـيئاً  ضُ األرخر  
,  علـيهم مـدراراً    ا صـبه اهللاُ    إلّ  من قطرها شيئاً    وال السماءُ  ,ا أخرجته إلّ

  ـ    ى األ تتمنّ,  سنين أو ثمان أو تسع     يعيش فيها سبع ا حياَء األمـواتُ مم
  .)١("ن خيره بأهل األرض ِم وجلّ عزّصنع اُهللا

: ل يقـو  m اهللا    رسـولَ  سمعتُ: عثمان بن أبي العاص قال    عن   ]١٥٠٩[
  ومـصر  , بملتقـى البحـرين    مـصر ,  أمـصار  يكون للمسلمين ثالثـةُ   "

 الُفيخرج الـدج  ,  فزعات  ثالثَ فيفزع الناس ,  بالشام  ومصر ,بالجزيرة
 ه المـصر   يـرد   مـصرٍ  لُفأو, بل المشرق م من قِ  هزَ في في عراض جيشٍ  

 تقـيم وتقـول     فرقـةٌ :  فرق ها ثالثَ  فتصير أهلُ  ,الذي بملتقى البحرين  
 تلحـق بالمـصر     وفرقـةٌ ,  تلحق بـاألعراب    وفرقةٌ ,ننظر ما هو  نشامه و 

ثون  فيبع , فينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق      يأتي الشام  ثم, الذي يليهم 
  وتـصيبهم مجاعـةٌ    , ذلـك علـيهم    م فيشتد هصاب سرح  لهم في  بسرٍح

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥١٢دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .صحيح اإلسناد
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م فبينما ه ,  قوسه فيأكله   أحدهم ليحرق وتر    )١(ى أن  حتّ  وجهد شديدةٌ
فيقـول  . ها الناس أتاكم الغوث   يا أي :  من السحر  اهم منادٍ كذلك إذ ناد  

فينزل عيسى بـن مـريم      .  شبعان  رجلٍ  هذا لصوتُ  إن: هم لبعض بعضُ
م يـا   تقد: عليه الصالة والسالم عند صالة الفجر فيقول له إمام الناس         

 بعـضكم علـى     ة أمراءُ  هذه األم  كم معشر إنّ: فيقول, روح اهللا فصلِّ بنا   
 فـإذا انـصرف أخـذ       ,ي بهم  فيصلّ مفيتقد, صلِّ بنا  فَ م أنتَ قدتَ, بعض

 فإذا رآه ذاب كما يذوب     ,اله نحو الدج   اهللا عليه حربتَ   عيسى صلواتُ 
 فلـيس   ,ه ينهزم أصـحاب    ثم ,ه بين ثندوته فيقتله   فتقع حربتُ , الرصاص

 هـذا  يـا مـؤمن  :  الحجر يقولى إن حتّ يحبس منهم أحداً    يومئذٍ شيٌء
٢("له فاقتُكافر(.  

]١٥١٠[  الـ  م الرايـاتِ  إذا رأيـتُ  :  قـال  عن ثوبان بـل  ن قِ  ِمـ   خرجـتْ  سود
وها ولو حبواً فأتُخراسان,فإن ٣( فيها خليفةَ اهللا المهدي(.  
قـال   ي رجلٌيخرجm" :قال رسـول اهللا   : عن أبي هريرة قال    ]١٥١١[

 له السفياني  في ع  مق دمشق ,ةُوعام ن كلب ن يتبعه مِ   م ,ـ قفي ـ  تُ ى ل حتّ
                                                           

منهـا إذا جـاءت   ,  تُكسر وجوبا في اثني عـشر موضـعاً  )إن(فإن همزة . حتى إن : والصحيح )١(
  .)حتى(بعد 

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٢٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , لــصحيحينالمـستدرك علــى ا  )٢(
 صحيح اإلسناد على شرط مسلم

صـحيح علـى    :  قال الحاكم  ٤/٥٤٧دار الكتب العلمية بيروت     , المستدرك على الصحيحين   )٣(
 .شرط الشيخين
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يبقر النساء ويقتل الصبيان    بطون  ,   ـ    فتجمع لهم قـيس ى ال   فيقتلهـا حتّ
فيبلـغ  , ة مـن أهـل بيتـي فـي الحـر     ويخرج رجـلٌ  , عةيمنع ذنب تل  

من جنده فيهزمهم    فيبعث إليه جنداً   ,السفياني ,     فيسير إليـه الـسفياني  
هم  فال ينجو من   ,سف بهم  من األرض خُ   ى إذا صار ببيداءَ   بمن معه حتّ  

  .)١(" عنهما المخبرإلّ
ــ  ]١٥١٢[ ــل عــن محم ــي الطفي ــعــن أب ــن الحنفي ــالد ب ــ: ة ق ــد كنّ ا عن

عليE  ٌفسأله رجل   عن المهدي   فقال علي  E :هيهات ,عقد بيـده    ثم 
 فيجمـع اهللاُ ,  اهللا اهللا قُتلذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجلُ :  فقال سبعاً

 ال يستوحشون إلى , بين قلوبهم اُهللافؤلِّي, زع السحاب كقُ زع قُ تعالى له قوماً  
لـم يـسبقهم    , ة أصـحاب بـدر     على عـد   , يدخل فيهم   وال يفرحون بأحدٍ   أحٍد
األو  الـذين جـاوزوا     وعلى عدد أصحاب طالوتَ   , روندركهم اآلخِ لون وال ي 

٢(معه النهر(.  
ال تقـوم   : "mقـال رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبي سعيدٍ   ]١٥١٣[
 يخرج مـن أهـل      ثم,  وعدواناً  وجوراً  ظلماً مأل األرضُ ى تُ حتّالساعة  
وعدالًسطاًن يمألها ِقبيتي م لئت ظلماً كما م٣("دواناً وع(.  

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٦٥دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .ووافقه الذهبي, ناد على شرط الشيخينصحيح اإلس

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٩٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٦٠٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
�  
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ـ  المهديm" :قال رسـول اهللا     :  قال عن أبي سعيدٍ   ]١٥١٤[  ا أهـلَ   منّ
لئـت   كما م   وعدالً  قسطاً يمأل األرضَ ,  األنف أقنى أجلى   أشم, البيت
ن من يمينه المسبحة    ه وإصبعي  يسار وبسطَ" يعيش هكذا ,  وظلماً جوراً

  .)١(واإلبهام وعقد ثالثةً
يخـرج فـي    ":  قال m رسول اهللا     أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥١٥[
 ها نباتَ خرج األرضُ  وتُ , الغيثَ يسقيه اهللاُ , تي المهدي آخر أم ,عطـي  وي

ـ  , ة وتعظم األم  , الماشيةُ  وتكثر ,حاحاًالمال صَ  " و ثمانيـاً   أ بعاًيعيش س
  .)٢(ججاًيعني ِح
  األرضُ مُألتُ":  قال m رسول اهللا     أن  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥١٦[
  .)٣(" من عترتي فيخرج رجلٌ وظلماًجوراً

                                                                                                                              

�  

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين
حــديث :  قــال الحــاكم٤/٦٠٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(

 .صحيح على شرط مسلم
صــحيح :  قــال الحــاكم٤/٦٠١دار الكتــب العلميــة بيــروت , المــستدرك علــى الــصحيحين )٢(

والمهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للـدكتور         . ووافقه الذهبي , اإلسناد
هـذا سـند    : إسـناده صـحيح وقـال األلبـاني       :  قال ١٦٣دار ابن حزم ص   , ليم البستوي عبد الع 

, والصحيح المسند من فضائل أهـل بيـت النبـوة ألم شـعيب الوادعيـة          . صحيح رجاله ثقات  
 .حديث صحيح اإلسناد:  قالت١٨٩دار اآلثار ص

ديث حــ:  قــال الحــاكم٤/٦٠١دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
 .صحيح على شرط مسلم
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ال : " قـال  mأخبرني خليلـي أبـو القاسـم        : عن أبي هريرة قال    ]١٥١٧[
ـ   ,  من أهل بيتي    يخرج عليهم رجلٌ   ى حتّ تقوم الساعةُ  ى فيـضربهم حتّ

  .)١("رجعوا إلى الحقي
يخرج في آخـر الزمـان      ":  قال m  عن النبي  عن أبي سعيدٍ   ]١٥١٨[
  .)٢(" بغير عددعطي الحق يخليفةٌ
 النـاس  م أسـعد أنـتُ , يا أهل الكوفة : عن عبد اهللا بن عمرو قال      ]١٥١٩[

  .)٣(بالمهدي
 موهـو الـذي يـؤ     , ة من هذه األمـ    المهدي: عن ابن سيرين قال    ]١٥٢٠

  .)٤( ‘  مريم بنعيسى
]١٥٢١[  ـ       : د بن سـيرين قـال     عن محمال ة خليفـةٌ يكـون فـي هـذه األم 

                                                           

:  قـال عبـد القـادر جونـدل        ١٨/٣٥٣دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     )١(
 .حديث حسن لذاته

صـحيح  :  قـال سـعد بـن ناصـر الـشثري          ٢١/٤٠١دار كنـوز إشـبيليا      , مصنف ابن أبي شـيبة     )٢(
 ].٢٩١٤[أخرجه مسلم 

 .حسن:  قال سعد بن ناصر الشثري٢١/٤٠٢يليا دار كنوز إشب, مصنف ابن أبي شيبة )٣(
رجالـه ثقـات   :  قـال محمـد عوامـة    ٢١/٢٩٣مؤسـسة علـوم القـرآن       , مصنف ابن أبي شـيبة     )٤(

والمهدي المنتظر فـي ضـوء األحاديـث واآلثـار          . وشواهده كثيرة من األحاديث الصحيحة    
صـحيح رجالـه    إسـناده   :  قال ٢١٩دار ابن حزم ص   , الصحيحة للدكتور عبد العليم البستوي    

 .كلهم ثقات
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عليه أبو بكٍرلُفضَّي ١( وال عمر(.  
 فـي    وهـو قاعـد     الخدري قال أبو سعيدٍ  : أبي الصديق قال  عن   ]١٥٢٢[

  أصل منبر النبي m  قلـت ,  وله حنين :  رتُتـذكّ : بكيـك؟ قـال   مـا ي  النبـي  m 
هذا المنبر قاله على   ومقعد :"يـأتي  , من أهل بيتـي األقنـى األجلـى   إن 

 "يعيش هكـذا  ,  وعدالً فيملؤها ِقسطاً ,  وجوراً لماًلئت ظُ  وقد م  األرضَ
  .)٢( أو تسعاًوأومى بيده سبعاً

يكون فـي   : "mقال رسـول اهللا     :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥٢٣[
أم تي المهدي ,  وإلّ, إن قصَّر فسبع لّوإ, ا فثمان ا فتسع ,  م فيها أمتـي  تنع

ال تـدخر   ,  علـيهم مـدراراً    رسـل الـسماءُ   تُ, نَعمةً لم ينعموا قبلها قطُّ    
يـا مهـدي    : يقوم الرجل فيقول  , والمالُ عنده ,  من نباتها   شيئاً األرضُ
  .)٣("خذ: فيقول, أعطني

                                                           

. رجالـه ثقـات  :  قـال محمـد عوامـة     ٢١/٢٩٣مؤسـسة علـوم القـرآن       , مصنف ابن أبي شيبة    )١(
دار , والمهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبد العليم البـستوي           

والعـرف  . إسناده صحيح وهـو أثـر مقطـوع مـن كـالم ابـن سـيرين               :  قال ٣٤٩ابن حزم ص  
 قال  ١١٨دار الكتب العلمية بيروت ص    , ي أخبار المهدي لجالل الدين السيوطي     الوردي ف 
دار الكتـب   , والتقاء المسيحين في آخر الزمان للشيخ الطهطاوي      . إسناده صحيح : السيوطي

 .رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح:  قال١٠٢العلمية بيروت ص
 قال نضال عيـسى    ٢٥٢بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )٢(

 .حسن: العبوشي
 قال نضال عيـسى    ٢٥٣بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )٣(

 .حسن: العبوشي
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قـال رسـول    :  يقـول  E اً عليـ  سـمعتُ : عن أبي الطفيل قال    ]١٥٢٤[
 كمـا    يملؤها عدالً   رجالً  لبعث اهللاُ  ا يوم  من الدنيا إلّ   لو لم يبقm" :  اهللا
١("لئت جوراًم(.  

ـ : "mقـال رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبي سـعيدٍ    ]١٥٢٥[ صيب ي
الناس  مـن    رجـالً   فيبعـث اهللاُ   ,ى ال يجد الرجل ملجأً     حتّ  بالٌء شديد 

, اً وجـور  لئت ظلمـاً   كما م   وعدالً  ِقسطاً يمأل األرضَ , عترة أهل بيتي  
يحب ه ساكن  خـرج   وتُ , قطرها رسل السماءُ وتُ,  األرض  السماء وساكن

  .)٢(" سنينيعيش في ذلك تسع,  منه شيئاًال تمسك, ها نبتَاألرضُ
]١٥٢٦[       عن عبد اهللا عـن النبـي m  قـال  :"  ـ    ال تـذهب ى  الـدنيا حتّ

  .)٣("ه اسمييواطئ اسم,  من أهل بيتييملك العرب رجلٌ
 مـن   لـو لـم يبـقm" :     قال رسول اهللا    : رة قال عن أبي هري   ]١٥٢٧[
  .)٤(" من أهل بيتي فيها رجلٌكلَما ليلةٌ لَالدنيا إلّ

                                                           

 قال نضال عيـسى    ٢٥٧بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )١(
 .صحيح: العبوشي

 قال نضال عيـسى    ٢٥٨بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )٢(
 .٤/٢٢٣٤أخرجه مسلم في صحيحه : العبوشي

 قال نضال عيـسى    ٢٥٩بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )٣(
 .حسن صحيح: العبوشي

 قال نضال عيـسى    ٢٦٠بيت األفكار الدولية ص   ,  الداني السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو      )٤(
 .حسن صحيح: العبوشي
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 بـن عبـد العزيـز       عمـر : قيل لـه  :  عن مطر قال   ,عن ابن شوذب   ]١٥٢٨[
  المـالُ يكثر: قال,  شيٌء لم يبلغه عمرلقد بلغنا عن المهدي : مهدي؟ قال مطر  

  ثم ,فيأخذ, ذأُدخل فخُ :  فيسأله فيقول له    رجلٌ فيأتيه: قال, في زمان المهدي  
فيرجـع إليـه    , أنا من بين النـاس    : فيندم فيقول : قال, يخرج فيرى الناس ِشباعاً   

  .)٢(عطي وال نأخذا نُ إنّ:)١(فيأبى فيقول, فيسأله أن يأخذ منه ما أعطاه
 يخــرجm" :قــال رســول اهللا : عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــال  ]١٥٢٩[

فيها مناٍد ينادي   ى رأسه غمامةٌ   وعل المهدي  :  اهللا   خليفـةُ  هذا المهـدي 
  .)٣("بعوهفاتّ

  مـريم ينزل عيـسى بـنm" :  قال رسول اهللا :  قالعن جابرٍ  ]١٥٣٠[
 فيقول أميره فيقـول .  صلِّ بنا تعالَ: م المهدي :بعـضكم علـى   أال وإن 

  .)٤(" لهذه األمة تكرمةً أمراُءبعٍض
 إذا أقبلـت الرايـاتُ  ": m قـال رسـول اهللا      :عن عبد اهللا قال    ]١٥٣١[

                                                           

 .×ألنه من نفس كالم اإلمام المهدي , ويقول: والصحيح )١(
 قال نضال عيـسى    ٢٦٤بيت األفكار الدولية ص   , السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني       )٢(

 .أثر مقطوع من قول مطر واإلسناد صحيح إليه: العبوشي
قـال  :  قـال أبـو يعلـى البيـضاوي        ١٣األربعون حديثا في المهدي ألبي نعيم األصـفهاني ص         )٣(

 .إسناده حسن: ٦٠ص" المهدي"الشيخ عبد اهللا الغماري في كتابه 
قال ابـن  :  قال أبو يعلى البيضاوي  ٢٤األربعون حديثا في المهدي ألبي نعيم األصفهاني ص        )٤(

 .اده جيدإسن: ١٣٤ص" المنار المنيف"القيم في 
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وها من خراسان فأتُالسود,فيها خليفةَ فإن ١(" اهللا المهدي(.  
يكون فـي  ": mقال رسـول اهللا  :  قال  الخدري أبي سعيدٍ عن   ]١٥٣٢[

أم تي المهدي,       ه أو قَصُر عاش سبعرسنين أو ثمان سـنين     إن طال عم 
 مطر ها وتُ  نباتَ خرج األرضُ تُ,  وعدالً  قسطاً يمأل األرضَ ,  سنين أو تسع
  .)٢("ها قطرالسماُء
 مـريم  ينزل عيـسى بـنm" :  قال رسول اهللا :  قالعن جابرٍ  ]١٥٣٣[

 فيقول أمير ال: فيقـول .  بنـا   صلِّ تعالَ: هم المهدي ,إن    بعـضهم أميـر  
  .)٣("ة تكرمةَ اهللا لهذه األمبعٍض

ـ    ال    المهـدي  إنs :"قال رسول اهللا     ]١٥٣٤[ ى يقتـل   يخـرج حتّ
 الزكي ةُالنفس ,  فإذا قُتلت النفس ةُ الزكي   ن في الـسماء     غضب عليهم م

العروس إلـى         , ن في األرض  وم فزفُّوه كما تُزف المهدي فأتى الناس
  األرضُ  وتُخـرج  , وعدالً  ِقسطاً  األرضَ وهو يمألُ , زوجها ليلة عرسها  

تي فـي واليتـه ِنعمـةً لـم          أم م وتنع , السماُء مطَرها  مطر وتُ ,ن نباتها ِم

                                                           

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )١(
 .حديث حسن لغيره وقد ورد متنه عن ثوبان بسند حسن:  قال١٥٨ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٢(
 .حديث حسن لشواهده:  قال١٧٦ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٣(
 .هذا إسناد جيد: وقال ابن القيم, إسناده صحيح:  قال١٨٠ابن حزم ص
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  .)١("تنعمها قطُّ
]١٥٣٥[  عن علي     اس قال  بن عبد اهللا بن العب :   ى  حتّـ  ال يخرج المهـدي

٢( آيةًتطلع الشمس(.  
 حـق هـو؟   المهـدي : ب لـسعيد بـن المـسي      قلتُ: عن قتادة قال   ]١٥٣٦[

ن ِمـ : قـال  قـريش؟    ن أي ِمـ : قلـتُ . ن قريش ِم: ن هو؟ قال  مم: قلتُ. حق: قال
 من أي : قلت. لبمن بني عبد المطّ   :  بني هاشم؟ قال   ن أي ِم: قلتُ. بني هاشم 

  .)٣(لد فاطمةن وِم: عبد المطلب؟ قال
 إحـدى أو اثنتـين      وهـو ابـن   ,  نبي ه اسم اسم: عن السميط قال   ]١٥٣٧[

  .)٤(ثمان سنين ـ: ما قال سنين ـ ورب يقوم على الناس سبع,وخمسين سنةً
 من أهـل بيتـي   يلي رجلٌ":  قـال  m ن عبد اهللا عن النبي    ع ]١٥٣٨[

ي٥("ه اسميواطىء اسم(.  
                                                           

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )١(
 .إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات:  قال٢١٣م صابن حز

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٢(
 .إسناده صحيح:  قال٢٢٠ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٣(
 .إسناده حسن:  قال٢٢٤ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٤(
 .إسناده صحيح إلى السميط:  قال٢٢٧ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٥(
�  
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لـو لـم يبـق مـن       : "mقال رسول اهللا    :  قال عن ابن مسعودٍ   ]١٥٣٩[
  .)١("ه اسميواطىء اسما ليلةٌ لملَك رجلٌ من أهل بيتي يالدنيا إلّ
]١٥٤٠[   عن عبد اهللا عن النبي m" : ـ هذه األم ـ  يلي أمر ر ة فـي آخ

زمانها رجلٌ من أهل بيتي ي٢("ه اسميواطىء اسم(.  
]١٥٤١[     عن عبد اهللا عن النبي mقال " :من الدنيا إلّلم لو يبق ا يوم 

اهللاُ لَلطو   ـ  ى يبعث فيه رجـالً     حتّ  ذلك اليوم أو مـن أهـل بيتـي      ي   منّ
ي٣(" ..ه اسمي واطىء اسم(.  

ال تقـوم   : "m  قـال رسـول اهللا    :  قـال   الخـدري  عن أبي سعيدٍ   ]١٥٤٢[
 يمـأل األرضَ  , أجلى األنـف  ,  من أهل بيتي   ى يملك رجلٌ  الساعة حتّ 

  .)٤(" سنينيكون سبع, لئت قبله ظلماً كما معدالً
تُمــُأل : "mقــال رســول اهللا :  قــال الخــدريعــن أبــي ســعيٍد ]١٥٤٣[

                                                                                                                              

�  

 .إسناده حسن:  قال٢٥٣ابن حزم ص
دار , مهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي       ال )١(

 .الحديث حسن:  قال٢٥٦ابن حزم ص
دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٢(

 .إسناده حسن:  قال٢٥٨ابن حزم ص
دار , اآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي   المهدي المنتظر في ضوء األحاديث و     )٣(

 .الحديث صحيح لغيره:  قال٢٦٢ابن حزم ص
دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٤(

 .إسناده حسن:  قال٢٩٧ابن حزم ص
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 , أو تـسعاً    يملك سبعاً  , من عترتي   فيخرج رجلٌ  , وظلماً  جوراً األرضُ
  .)١(" وعدالًسطاً األرض قفيمُأل

لــتُمألن األرضُ ": mقـال رسـول اهللا   :  قــالعـن أبـي سـعيدٍ    ]١٥٤٤[
 من يملؤهـا  عترتـي ـ  : ـ أو قالن أهل بيتي  ِم ليخرجن ثم وعدواناًظلماً

  .)٢(" وعدواناًلئت ظلماً كما م وعدالًسطاًِق
ال تقـوم   : "mقـال رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبي سعيدٍ   ]١٥٤٥[
 مـن    رجـلٌ   يخـرج   ثـم  , وعدواناً  ظلماً ى تمتلىء األرضُ   حتّ الساعة
 لئـت ظلمـاً   كمـا م  وعـدالً  يملؤهـا قـسطاً  من أهل بيتي ـ ـ أو عترتي 
  .)٣("وعدواناً
 في آخـر الزمـان      يخرج":  قال m  عن النبي  عن أبي سعيدٍ   ]١٥٤٦[
  .)٤(" بغير عددعطي الحق يخليفةٌ

                                                           

دار , عبـد العلـيم البـستوي   المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور      )١(
 .الحديث حسن لشواهده:  قال٣٠٢ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٢(
 .إسناده صحيح لغيره:  قال٣٠٦ابن حزم ص

دار , تويالمهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـس        )٣(
الـصحيح المـسند مـن أحاديـث الفـتن والمالحـم            و. إسناده صحيح :  قال ٣١٢ابن حزم ص  

 .صحيح:  قال المصنف٣٥٣دار الهجرة ص, وأشراط الساعة لمصطفى العدوي
دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٤(

 .إسناده صحيح:  قال٣١٧ابن حزم ص
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ن خلفائكم خليفةٌ   ِم: "mهللا  قال رسـول ا   :  قال عن أبي سعيدٍ   ]١٥٤٧[
  .)١("اًه عد ال يعد حثياًيحثو المالَ

يكـون فـي    ": mقـال رسـول اهللا      :  قاال  وجابرٍ عن أبي سعيدٍ   ]١٥٤٨[
  .)٢("ه وال يعد المالَمقس يآخر الزمان خليفةٌ

ال تـزال   ":  يقـول  m سمعت النبي : عن جابر بن عبد اهللا قال      ]١٥٤٩[
فينـزل  ,  ظاهرين إلى يوم القيامـة     ,تلون على الحق  تي يقا  من أم  طائفةٌ

 مريم   عيسى بن mmmm ال: فيقـول ,  لنـا  صـلِّ تعـالَ : هم فيقول أميـر,إن  
   .)٣("ة أمراُء تكرمة اهللا لهذه األمبعضكم على بعٍض

]١٥٥٠[   بـن أبـي طالـبٍ     عن علـي  E سـتكون فتنـةٌ يحـصَّل    :  قـال
وا بوسـ ,  الـشام  وا أهـلَ  ال تـسب   فـ  ,الناس منها كما يحصَّل الذهب في المعـدن       

ى  إليهم سيباً من السماء فيفـرقُهم حتّـ    وسيرسل اهللاُ ,  فيهم األبدالَ  هم فإن لمتَظَ
   غلب هملو قاتلهم الثعالب ,من عترة الرسـول       يبعث اهللا عند ذلك رجالً     ثم m 

هم المـتُ هم أو ع  تُأمـار ,  إن كثُروا   ألفاً  عشر  إن قَلّوا وخمسةَ   في اثني عشر ألفاً   
                                                           

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )١(
 . وهذا سند واضح كالشمس٤/٢٢٣٥أخرجه مسلم في صحيحه :  قال٣٢٠ابن حزم ص

دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٢(
مـسند  و.   والحـديث صـحيح  ٤/٢٢٣٥ه مـسلم فـي صـحيحه    أخرجـ :  قال٣٢٢ابن حزم ص 

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١٢٣دار الحديث القاهرة , أحمد
دار , المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي        )٣(

 .١/١٣٧أخرجه مسلم في صحيحه :  قال٣٢٩ابن حزم ص
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احب  لـيس مـن صـ      , سبع راياتٍ   يقاتلهم أهلُ  ,على ثالث رايات  ,  أمتْ أِمتْ
 يظهـر الهاشـمي فيـرد اُهللا     ثم,مون ويهزَ , فيقتتلون , بالملك ا وهو يطمع   إلّ رايٍة

  .)١(الى يخرج الدج فيكونون على ذلك حتّ,إلى الناس أُلفتَهم ونعمتَهم
 اهللا لَ لطـو ا يـوم  ن الـدنيا إلّـ    لو لـم يبـق مـ      : عن أبي هريرة قال    ]١٥٥١[
m ٍد من آل محمى يلي رجلٌذلك حتّ

 )٢(.  
]١٥٥٢[  سلمة   عن أم Iعن النبي  m قـال  :"عند يكون اختالف 

ـ    ة هارباً  من أهل المدين    فيخرج رجلٌ  ,موت خليفة   فيأتيـه   ,ةَ إلـى مكّ
ة من أهل مكّ   ناس ,فيبايعونـه بـين الـركن      , خرجونـه وهـو كـاره     في

ـ      خس في , من الشام  ث إليه بعثٌ  بعوي, والمقام ة ف بهم بالبيداء بـين مكّ
 أهـل    الـشام وعـصائب     أتـاه أبـدالُ     ذلك فإذا رأى الناس  , والمدينة

ه  من قريش أخوالُ    ينشأ رجلٌ   ثم , فيبايعونه بين الركن والمقام    ,العراق
والخيبـةُ ,  كلب فيظهرون عليهم وذلك بعثُ   , اًفيبعث إليهم بعث  , كلب 

كلبهد غنيمةَن لم يش  لم  ,فية  ويعمـل فـي النـاس بـسنّ    م المـالَ قس
همنبيmmmm, لقي اإلسالم بجرانه إلى األرض     وي,  سـنين  فيلبث سبع , ثـم  

                                                           

دار ,  في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي      المهدي المنتظر  )١(
دار الكتب  , والمستدرك على الصحيحين  . إسناده صحيح واهللا أعلم   :  قال ٣٤٣ابن حزم ص  

 .ووافقه الذهبي, حديث صحيح اإلسناد:  قال الحاكم٤/٥٩٦العلمية بيروت 
دار , ة للدكتور عبـد العلـيم البـستوي   المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيح     )٢(

 .إسناده حسن:  قال٣٤٥ابن حزم ص



 ٧٤٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

١("ي عليه المسلمونى ويصلّتوفّي(.  
 إذ أقبـل  mبينمـا نحـن عنـد رسـول اهللا      :  قال عن ابن مسعودٍ   ]١٥٥٣[

: فقلـت , هر لونُـ  عيناه وتغي  اغرورقت   m ا رآهم النبي  فلم,  من بني هاشم   فتيةٌ
 لنـا    اختـار اهللاُ   ا أهل بيتٍ  إنّ":  فقـال  )٢( نكرهه ما نزال نرى في وجهك شيئاً     

  وتـشريداً   أهـل بيتـي سـيلقون بعـدي بـالءً          وإن, اآلخرة على الدنيا  
 فيسألون   سود  معهم راياتٌ  ,بل المشرق  من قِ  ى يأتي قوم  حتّ, وتطريداً

عطونه  الحقفال ي  , عطَون ما سألوا   فيقاتلون فيفـال يقبلونـه    , نصرون في
 )٣( كمـا ملؤهـا    فيملؤها قسطاً ,  من أهل بيتي   ى يدفعوها إلى رجلٍ   حتّ

ـ , علـى الـثلج    فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولـو حبـواً        , جوراً ه  فإنّ
٤("المهدي(.  
 م ثالثةٌ عند كنزكُقتتلُيm :"قال رسـول اهللا    : عن ثوبان قال   ]١٥٥٤[

  السود  تطلع الراياتُ  ثم,  منهم  ال يصير إلى واحدٍ     ثم , خليفة هم ابن كلُّ
                                                           

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )١(
الحـديث حـسن    : ١٣٢قال ابن القيم في المنار المنيـف ص       :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٥٣ص

 .صحيح: ومثله مما يجوز أن يقال فيه
 .واهللا أعلم, تكرهه: والصواب )٢(
 .ملؤوها: والصحيح )٣(
دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٤(

" إبـراز الـوهم المكنـون     "قـال الـشيخ أحمـد الغمـاري فـي           :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٥٦ص
 .حديث حسن: ٩٧ص
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 اهللا   يجـيء خليفـةُ    ثم,  لم يقتله قوم    فيقتلونكم قتالً  ,بل المشرق من قِ 
م به فأتُ  فإذا سمعتُ , المهديـ ,  علـى الـثلج    عوه ولو حبـواً    فبايِ وه ه فإنّ

  .)١(" اهللا المهديخليفةُ
 تي خليفـةٌ سيكون في أمm" :قال رسول اهللا :  قال عن جابرٍ  ]١٥٥٥[

والـذي نفـسي بيـده    , اًه عـد ال يعـد , ثيـاً  فـي النـاس ح   يحثو المالَ 
  .)٢("لَتَعدون
  المهـدي يخـرجm" : قـال رسـول اهللا   :  قـال  عن ابن عمـرو    ]١٥٥٦[

 اهللا   خليفـةُ  هـذا المهـدي   : نـادي  ي فيـأتي منـادٍ   , وعلى رأسه غمامةٌ  
  .)٣("عوهِبفاتّ

]١٥٥٧[  سلمة   عن أم I قال رسول اهللا    : قالتm" :بايع لرجـلٍ  ي 
                                                           

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , الـدين الـسيوطي   العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل          )١(
, هذا إسناد قوي صـحيح    : ٢٦ص" النهاية"قال ابن كثير في     :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٥٧ص

وقـال الحـاكم فـي    , هذا إسناد صحيح رجالـه ثقـات  : )١٤٤٢("زوائده"وقال البوصيري في  
أهـل بيـت   والصحيح المسند من فضائل   . صحيح على شرط الشيخين   : ٤/٤٦٣" المستدرك"

حـديث صـحيح علـى    :  قال أبو عبد الـرحمن ١٨٨دار اآلثار ص  , النبوة ألم شعيب الوادعية   
  .شرط مسلم

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٢(
وقـال  , رجالـه رجـال الـصحيح   : ٧/٣١٦" المجمـع "قال فـي  :  قال أبو يعلى البيضاوي ٦٠ص

  .صحيح: )١٦٥٢(" مختصر زوائد البزار"الحافظ في 
دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٣(

 .إسناده حسن: قال الشيخ عبد اهللا الغماري:  قال أبو يعلى البيضاوي٦١ص



 ٧٤٥ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

   أهل بدر  ةُبين الركن والمقام عد  , أهل العراق وأبـدالُ    فيأتيه عصائب  
ـ ,  من أهل الشام   فيغزوهم جيشٌ , أهل الشام  ى إذا كـانوا بالبيـداء      حتّ

ـ   من قريشٍ  فيغزوهم رجلٌ , سف بهم خُ فيلتقـون  , ه مـن كلـب     أخوالُ
  .)١("نيمة كلبن خاب من غفالخائب م, فيهزمهم اُهللا

 فـي    المهـدي  يخرج":  قال m رسول اهللا     أن عن أبي سعيدٍ   ]١٥٥٨[
ـ  ,  للناس  غياثاً يبعثه اهللاُ , تيأم وتُ, ة وتعـيش الماشـية    تنعم األم خـرج 

  .)٢(" صحاحاًعطي المالَوي, ها نباتَاألرضُ
 م الرايــاِتإذا رأيــتُ": mقــال رســول اهللا : عــن ثوبــان قــال ]١٥٥٩[
على الثلج  وها ولو حبواً  لت من خراسان فأتُ    قد أقب  السود ,  فيهـا    فـإن 
  .)٣(" اهللا المهديخليفةَ

                                                           

ت دار الكتـب العلميـة بيـرو      , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )١(
في الصحيح طـرف منـه      : ٧/٣١٣" المجمع"قال الهيثمي في  :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٦٣ص

باختصار وفيع عمران القطان وثقه ابـن حبـان وضـعفه           " الكبير واألوسط "رواه الطبراني في    
 .جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح

ميـة بيـروت    دار الكتـب العل   , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٢(
وقـال  , حديث صحيح اإلسناد وأقـره الـذهبي     : قال الحاكم :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٦٩ص

 .هو إسناد صحيح: األلباني
دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٣(

ره وحـده   طرفاً من الحديث ثـم كـر  ٤/٤٦٣أخرج الحاكم :  قال أبو يعلى البيضاوي ٧١ص
حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخين وأقــره      : فـي الموضـع اآلخـر وقـال فـي الموضــعين     

:  قـال الحـاكم  ٤/٥٤٧دار الكتـب العلميـة بيـروت    , والمستدرك علـى الـصحيحين   . الذهبي
�  
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 ينـزل عيـسى بـنm" :     قال رسـول اهللا     :  قال عن أبي سعيدٍ   ]١٥٦٠[
 أال وإن : فيقـول .  بنـا   صـلِّ  تعـالَ : م المهـدي  ه فيقول أميرb,  مريم

  .)١("ة تكرمةً لهذه األم أمراُءبعضكم على بعٍض
قـال رسـول    : قـال  ه عـن أبيـه عـن جـد        مـرو بـن شـعيبٍ     ععن   ]١٥٦١[

 فتكـون   ب الحـاج  نهئٍذ ي وعام, في ذي القعدة تَجادب القبائل    : "mاهللا
ـ ,  بمنى ملحمةٌ ـ , سفك فيهـا الـدماء  فيكثر فيها القتلى وتُ ى تـسيل  حتّ

حتّ ,هم على عقبة الجمرة   دماؤ   همى يهرب صاحب, ؤتى به بين الركن     في
ـ   إن أبيتَ : ويقال له , هو كاره فيبايع و , والمقام فيبايعـه  , ك ضربنا عنقَ

  .)٢(" األرضالسماء وساكنيرضى عنه ساكن , ة أهل بدر عدمثلُ
, اء الـضر  وفتنـةُ , اء السر فتنةُ,  أربعة الفتن:  قال E  علي عن ]١٥٦٢[

 صلح يـ m  من عترة النبي يخرج رجلٌثم الذهب ـ   كذا ـ فذكر معدن وفتنةُ
  .)٣(هميديه أمر على اُهللا

                                                                                                                              

�  

 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
يـة بيـروت    دار الكتـب العلم   , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )١(

هـذا إسـناد    : ١٣٤ص" المنـار المنيـف   "قـال ابـن القـيم فـي         :  قال أبو يعلى البيضاوي    ٧٤ص
 .ووافقه الذهبي, جيد

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )٢(
 .إسناده حسن: قال الشيخ عبد اهللا الغماري:  قال أبو يعلى البيضاوي٨٠ص

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , لعرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي           ا )٣(
 .سنده صحيح على شرط مسلم:  قال السيوطي٨٦ص



 ٧٤٧ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

]١٥٦٣[    عن عائشة عن النبي m  من عترتي  هو رجلٌ ":  قـال  ,قاتلُي 
  .)١(" أنا على الوحيتي كما قاتلتُعلى سنّ
ال تـزال   ":  يقـول  m سمعت النبي : جابر بن عبد اهللا قال    عن   ]١٥٦٤[

فينـزل  ,  ظاهرين إلى يوم القيامـة     ,تي يقاتلون على الحق    من أم  ائفةٌط
 مريم عيسى بن  m   فيقـول .  فـصلِّ لنـا    تعـالَ : هم فيقول أميـر : ال إن 

  .)٢("ةتَكِرمةَ اهللا لهذه األم,  أمراءبعضكم على بعٍض
ركم بـشّ أُ: "mقـال رسـول اهللا   :  قـال  الخدريأبي سعيٍد عن   ]١٥٦٥[

  قسطاً فيمأل األرضَ ,  من الناس وزالزل   بعث على اختالفٍ  ي, بالمهدي
  الـسماء وسـاكن   يرضى  عنه سـاكن    ,  وظلماً لئت جوراً  كما م  وعدالً

ة بالسوي: "قـال ؟   ما صحاحاً  :قال له رجلٌ  "  صحاحاً م المالً قسي, األرض
ـ  يـسعه و, )٣(غنـاء  m ٍدة محم  أم  قلوب ويمأل اهللاُ , بين الناس  ه م عدلُ

؟ فما يقـوم مـن      حاجةٌ ن له في مالٍ   م:  فينادي فيقول  ى يأمر منادياً  حتّ
 يعنـي الخـازن ـ   ان ـ  ِائِت السد: فيقول, أنا: قول في واحدا رجلٌالناس إلّ

ى إذا  حتّ. اُحثُ: فيقول له ,  يأمرك أن تعطيني ماالً     المهدي إن: ل له فقُ
    كنتُ:  فيقول جعله في حجره وائتزره ندم  ـ   أجـشع ـ   أم ٍدة محم m  أو

ا ال نأخذ إنّ: قال له في, فال يقبل منه   ,هفيرد": قال". همي ما وسع   عنّ عجز
                                                           

دار الكتـب العلميـة بيـروت       , العرف الوردي في أخبار المهـدي لجـالل الـدين الـسيوطي            )١(
 .حديث جيد:  قال الشيخ عبد اهللا الغماري١٠٧ص

 ].٢٤٧ [٨١بة صدار طي, صحيح مسلم )٢(
 .واهللا أعلم, غنى: والصواب )٣(
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,  سـنين   سنين أو ثمان سنين أو تسع       فيكون كذلك سبع   , أعطيناه شيئاً
ثمـ أو قال ـ " في العيش بعده ال خير " :١(" ال خير في الحياة بعدهثم(.  

]١٥٦٦[  سلمة   عن أم I سمعتُ:  قالت  النبـي  m   يـذكر المهـدي  
  .)٢("ن بني فاطمةوهو ِم, نعم هو حق": فقال

ال ":  قـال  mثني خليلـي أبـو القاسـم        دح: عن أبي هريرة قال    ]١٥٦٧[
ـ    , من أهل بيتي   ى يخرج عليهم رجلٌ    حتّ تقوم الساعةُ  ى  فيـضربهم حتّ

٣(" واثنتينخمساً: "وكم يملك؟ قال: قلت" يرجعوا إلى الحق(.  
 يخـرج المهـديm :"   قـال رسـول اهللا      : عن ابـن عمـر قـال       ]١٥٦٨[

  .)٤("عوهِبفاتّ اهللا  خليفةُهذا المهدي:  يناديوعلى رايته مناٍد
                                                           

إسـناده  :  قـال ٢٣عالم الكتب ص, المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الغماري      )١(
رواه أحمــد :  قـال الهيثمــي ٧/٤٣١دار الكتـب العلميــة بيــروت  , مجمــع الزوائــدو. صـحيح 
دار الحـديث القـاهرة     ,  أحمـد  ومـسند . ورجالهما ثقات , وأبو يعلى باختصار كثير   , بأسانيد

 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/١١٩
إسـناده  :  قـال ٣٣عالم الكتب ص, المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الغماري      )٢(

استجالب ارتقـاء الغُـرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الـشرف لـشمس الـدين                  و. صحيح
إسـناده حـسن    :  قال خالد بن أحمد الصمي بابطين      ٢/٥٢١دار البشائر اإلسالمية    , السخاوي
 .بشواهده

قـال  :  قـال ٣٨عـالم الكتـب ص   , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الـصديق الغمـاري           )٣(
. رجاله ثقات غير مرجـى بـن رجـاء فوثّقـه أبـو زرعـة وضـعفه ابـن معـين         : الحافظ الهيثمي 

 .ي في الصحيح بصيغة الجزمووثّقه الدارقطني وعلّق له البخار: قلتُ. انتهى
إسـناده  :  قـال ٥٩عالم الكتب ص, المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الغماري      )٤(

�  
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 ن مـات بغيـر إمـامٍ   مm" :قال رسـول اهللا   :  قال عن معاويةَ  ]١٥٦٩[
  .)١("ةً جاهليمات ميتةً

يكـون  ":  يقـول  m اهللا   سـمعت رسـولَ   :  سـلمة قالـت    أمعن   ]١٥٧٠[
ـ   , فيخـرج مـن بنـي هاشـم       ,  عند موت خليفـة    اختالف  ةَفيـأتي مكّ

 من بيته بين الركن والمقام     فيستخرجه الناس ,مـن    إليـه جـزءٌ    زُفيجه 
 فتكون الدائرة   , فيهزمهم اهللاُ  , إليه جيشٌ  زُهجفي, ه من كلب  الشام أخوالُ 

ـ فَ, ن خاب من غنيمة كلب  م الخائب,  كلب فذلك يوم , عليهم يِتفْتَسح 
فيعيـشون  , لقي اإلسالم بجرانه إلـى األرض      وي  األموالَ مقس وي الكنوزَ

٢(" تسعـ: ـ قال سنين أو بذلك سبع(.  
ـ   نِّم: "s قال رسول اهللا   ]١٥٧١[ صلّا الذي ي    مـريم   ي عيـسى بـن 

  .)٣("هخلفَ
 امال تــذهب األيــ: "mقــال رســول اهللا : عــن عبــد اهللا قــال ]١٥٧٢[
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 .حسن
: قلـتُ . إسناده صحيح :  قال حمزة أحمد الزين    ١٣/١٨٨دار الحديث القاهرة    , مسند أحمد  )١(

 المهدي ه فمات فميتته جاهلية×فمن لم يكن اإلمامإمام .  
رواه الطبراني فـي األوسـط   :  قال الهيثمي  ٧/٤٣٣دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٢(

 .ورجاله رجال الصحيح
حــديث :  قــال األلبــاني٥/٣٧١مكتبــة المعــارف الريــاض , سلــسلة األحاديــث الــصحيحة )٣(

ــصغير. صــحيح ــاني] ٥٩٢٠ [٢/١٠٢٩المكتــب اإلســالمي , وصــحيح الجــامع ال : قــال األلب
 .صحيح
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  .)١("ه اسمي من أهل بيتي اسمى يملك رجلٌوالليالي حتّ
ال تـذهب   : "mقال رسـول اهللا     :  قال  الخدري عن أبي سعيدٍ   ]١٥٧٣[

 يمـألُ , ه اسـمي   من أهل بيتي يـواطىء اسـم       يملك رجلٌ ى  الدنيا حتّ 
  .)٢(" وظلماًلئت جوراً كما م وقسطاً عدالًاألرضَ
 تجيـىءُ ": mقـال رسـول اهللا   :  قـال عن عبـد اهللا بـن مـسعودٍ      ]١٥٧٤[
 فـي الـدماء إلـى       وتخـوض الخيـلُ   ,  من قبل المـشرق     سود راياتٌ

  .)٣("ثندوتها
ال ":  قـال  mلـي أبـو القاسـم       ثني خلي حد: عن أبي هريرة قال    ]١٥٧٥[

ـ        ى يخرج إليهم رجلٌ    حتّ تقوم الساعةُ  ى  من أهل بيتـي فيـضربهم حتّ
  وكم يملك؟ قال  : قلت: قال, "يرجعوا إلى الحق :"قـال , " واثنتـين  خمس :

  .)٤(ال أدري:  واثنتين؟ قالما خمس: قلت
قـال رسـول   :  يقـول اً عليـ  سمعتُ: اجقال حج , عن أبي الطفيل   ]١٥٧٦[

                                                           

حـديث  :  قال دسـمان يحيـى معـالي       ١٠/٨٩٢أضواء السلف   , الطيوريات للطيوري السلفي   )١(
 .صحيح

:  قـال األلبـاني    ٤٤مكتبـة المعـارف الريـاض ص      , تخريج أحاديث فـضائل الـشام ودمـشق        )٢(
 .صحيح على شرط الشيخين

 وهـو  فيه يزيد بن أبي زيـاد  :  قال الهيثمي  ٧/٤٣٤دار الكتب العلمية بيروت     , مجمع الزوائد  )٣(
 .وبقية رجاله ثقات, لين

رواه أبــو يعلــى وفيــه :  قــال الهيثمــي٧/٤٣٣دار الكتــب العلميــة بيــروت ,  مجمــع الزوائــد)٤(
 .المرجي بن رجاء وثقه أبو زرعة وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات



 ٧٥١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

ـ   رجـالً   وجـلّ   عـزّ   لبعث اهللاُ  ا يوم  من الدنيا إلّ   لو لم يبقm:"   اهللا   ا  منّ
ها عدالًيملؤوراً كما م١("لئت ج(.  

]١٥٧٧[    عن عبد اهللا عن النبي m" :ُى يلي رجلٌ حتّال تقوم الساعة 
من أهل بيتي ي٢("ه اسميواطئ اسم(.  

ـ   : "mقال رسـول اهللا     : عن عبد اهللا قال    ]١٥٧٨[ ال تنقضي األيوال  ام 
 رجلٌ من أهل بيتي       حتّ يذهب الدهر ـ   , ى يملك العرب ه يواطئ اسـم

  . )٣("اسمي
ال تقـوم   : "mقـال رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبي سعيدٍ   ]١٥٧٩[

  األرضَ  يمـألُ  , من أهل بيتـي أجلـى أقنـى        ى يملك رجلٌ  الساعة حتّ 
  .)٤(" سنينيكون سبع, لئت قبله ظلماً كما معدالً

تي يكون من أمm" :   قال النبـي  :  قال  الخدري سعيٍدعن أبي    ]١٥٨٠[
المهدي ,  فإن طال عمرأو قصُ  ه  ر عمر    سـنين أو ثمـان      ه عـاش سـبع 

ها  نباتَ وتخرج األرضُ ,  وعدالً  قسطاً يمأل األرضَ , سنين أو تسع سنين   
السماُءوتمطر ٥("ها قطر(.  

                                                           

 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر١/٥٠٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٣/٤٩١ الحديث القاهرة دار, مسند أحمد )٢(
 .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر٣/٤٩٣دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٣(
 .إسناده حسن:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٥٨دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٤(
 .ده حسنإسنا:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٨٦دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )٥(
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  ظلمـاً  األرضُمـألُ تُ":  قـال m رسول اهللا  أن عن أبي سعيدٍ   ]١٥٨١[
  األرضَ فيمُأل,  أو تسعاً   سبعاً  من عترتي يملك    يخرج رجلٌ   ثم وجوراً

  .)١(" وعدالًسطاًِق
تي  من أم  ائفةٌال تزال ط  : " يقـول  m ه سمع النبي   أنّ عن جابرٍ  ]١٥٨٢[

  ظاهرين إلـى يـوم القيامـة       ,يقاتلون على الحق  ,     فينـزل عيـسى بـن 
 بعـضكم علـى     إن, ال: فيقول,  بنا  صلِّ تعالَ: مهفيقول أمير  ,×مريم
  .)٢("ة هذه األم اُهللاكرملي,  أميربعٍض

]١٥٨٣[  قال رسول اهللا    :  قال × عن عليm :"  من الدنيا   لو لم يبق 
  .)٤("راًلئت جو كما م يملؤها عدالً,ا منّ رجالً اُهللا)٣(بعث, ا يومإلّ

 ليقـومن : " قـال  a عـن رسـول اهللا        الخـدري  عن أبي سـعيدٍ    ]١٥٨٤[
 عدالً يوِسع األرضَ , ن أهل بيتي أقنى أجلى    تي مِ على أم   سعت  كما و

  .)٥("يملَّك سبع سنين,  وجوراًظلماً
                                                           

 .إسناده صحيح:  قال حمزة أحمد الزين١٠/٩٠دار الحديث القاهرة , مسند أحمد )١(
ــزين ١١/٥٢٤دار الحــديث القــاهرة , مــسند أحمــد )٢( ــال حمــزة أحمــد ال إســناده حــسن :  ق

 .١/١٣٧والحديث صحيح رواه مسلم 
 .لبعثَ: والصواب )٣(
 قـال عبـد     ٢/١٧٢بيـروت   , دار خـضر  , األحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي      )٤(

 .إسناده حسن: الملك بن عبد اهللا بن دهيش
وفيـه عـدي بـن أبـي      , رواه أبـو يعلـى    :  قـال الهيثمـي    ١٥/٤٠٥دار المنهـاج    , مجمع الزوائد  )٥(

فـي  (: قـولهم : أقول. وبقية رجاله رجال الصحيح, في حديثه اضطراب  : قال العقيلي , عمارة
�  



 ٧٥٣ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

]١٥٨٥[  بن أبي طالبٍ   عن علي  E رسول اهللا     أن m  يكون : " قـال
, في آخر الزمان فتنةٌ تُحصِّلُ الناس كما يحصَّلُ الذهب فـي المعـدن            

 ول,  الشام وا أهلَ فال تسب كن سب هموا شرار, يوشـك  , األبدالَ فيهم    فإن
 ق جماعتَهم        أن يمن السماء فيفر لَ على أهل الشام سببى لو  حتّ, رس

فعند ذلك يخرج خارج من أهـل بيتـي فـي          , قاتلتهم الثعالب غلبتهم  
اثنـا  : والمقلُّ يقـول  , هم خمسةَ عشر ألفاً   : المكثِّر يقول , ثالث رايات 

 منها   رايةٍ تحت كلّ , يلقَون سبع رايات  , أَِمتْ أَِمتْ : أَمارتُهم, عشر ألفاً 
  لكإلى المـسلمين أُلفـتَهم      ,  جميعاً  فيقتلهم اهللاُ  ,رجلٌ يطلب الم ردوي

  .)١("همهم وقاصيهم ودانيونعمتَ
:  يقـول  m اهللا   سـمعت رسـولَ   :  قـال   الخـدري  عن أبي سـعيدٍ    ]١٥٨٦[

 مـن    القطـر   وجـلّ   عـزّ  ينزل اهللاُ , يتتي يقول بسنَّ   من أم  يخرج رجلٌ "
  وعـدالً  تُمُأل األرضُ منه قسطاً   ,  من بركتها   له األرضُ  خرجوتُ, السماء

نزلُ بيتَ  وي,  سنين ة سبع يعمل على هذه األم   ,  وظلماً كما ملئت جوراً  
  .)٢("المقدس
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 فـاألول ال يعنـي ضـعف حديثـه          )ضطرب الحـديث  مـ (:  لـيس كقـولهم    )حديثه اضطراب 
 .على أن مجرد اضطراب الحديث ال يسقطه رأساً, بخالف الثاني, بالضرورة

فيـه ابـن لهيعـة وهـو لـين وبقيـة رجالـه        :  قال الهيثمـي ١٥/٤١٤دار المنهاج  , مجمع الزوائد  )١(
 .ثقات

رجالـه  : محمد بـن الـصديق     قال عبد اهللا بن      ٢/١٥دار الحرمين   , المعجم األوسط للطبراني   )٢(
 .ثقات
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 إذ mبينما نحن عنـد رسـول اهللا   :  قالعن عبد اهللا بن مسعودٍ     ]١٥٨٧[
ه ر لونُـ  وتغيـ  عينـاه تْ اغرورقَـ  m ا رآهـم النبـي    فلم,  من بني هاشم   ةٌأقبل فتي 

  اختـار اهللاُ   ا أهل بيتٍ  إنّ": فقال,  نكرهه ما نزال نرى في وجهك شيئاً     : فقلت
  وتـشريداً   أهل بيتي سيلقون بعـدي بـالءً       وإن,  على الدنيا  لنا اآلخرةَ 
 فيسألون  , سود بل المشرق معهم راياتٌ    من قِ  ى يأتي قوم  حتّ, وتطريداً

الخير  يقاتلون فينصرون , هونَعطَ فال ي, فـال يقبلونـه    , عطون ما سألوا   في
 كمـا ملؤوهـا      فيملؤها قـسطاً   , من أهل بيتي   ى يدفعوها إلى رجلٍ   حتّ

  .)١(" على الثلجم فليأتهم ولو حبواً ذلك منكُفمن أدرك, جوراً
 ذي فــي: "mقــال رسـول اهللا  : عـن عبـد اهللا بــن عمـرو قـال     ]١٥٨٨[

 وعامئٍذ,  القبائل القعدة تجاذب ي نه بمنـى  فتكـون ملحمـةٌ   , ب الحاج , 
 بايعه مثلُ ي, ع بين الركن والمقام وهو كاره     بايهم في ى يهرب صاحب  حتّ
ة أهل بدرعد ,يرضى عنه ساكن٢(" األرض السماء وساكن(.  

 مـن    رجـلٌ  المهـديm" : قال رسول اهللا    : عن عائشة قالت   ]١٥٨٩[
                                                           

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي           )١(
ورجاله ثقات على شـرط     , وخرجه ابن عدي من طريق ابن فضيل عن يزيد به         :  قال ٢٨ص

وصـفه  الصحيح إال يزيد بن أبي زياد ففيه خالف وقد حسن له الترمذي وروى له مـسلم و    
في مقدمة صحيحه بالصدق ووثّقه ابن سعد وأحمد بن صالح المـصري وابـن حبـان وابـن       

 . شاهين وغيرهم
عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي           )٢(

 .إسناده حسن:  قال٥٤ص
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  .)١(" أنا على الوحيتي كما قاتلتُقاتل على سنّي ,عترتي
يـا  :  فـي منامـه فقلنـا      m رسـول اهللا     عبـثَ : عن عائـشة قالـت     ]١٥٩٠[

  أناسـاً   أن العجـب ": فقال,  لم تكن تفعله    في منامك شيئاً   رسول اهللا صنعتَ  
 من أم ـ ,  قـد لجـأ بالبيـت       من قريشٍ   لرجلٍ ون البيتَ تي يؤم ى إذا  حتّ

.  الطريق قد يجمع النـاس     يا رسول اهللا إن   :  فقلنا ".ف بهم سكانوا بالبيداء خُ  
 يهلكـون مهلكـاً   ,  الـسبيل   وابـن   والمجبور فيهم المستبصر , نعم": قال

  .)٢("اتهم على نييبعثهم اُهللا, ى شتّويصدرون مصادر, واحداً
 مـن    فـي نفـرٍ    m اهللا   كـان رسـولُ   : عن عبد اهللا بن عمـر قـال        ]١٥٩١[

إذ ,  عن يمينه  اس والعب , عن يساره   بن أبي طالبٍ   وعلي, المهاجرين واألنصار 
ــ تالحــى العبــصار ورجــلٌاس ــن األن ــصاري,  م ــأغلظ األن ــف فأخــذ , اس للعب

النبيmو اس بيد العبوقالبيد علي  :" سـيـ  خرج  ـ يعنـي   لب هـذا  مـن صُ
اس ـ  العبوظلماً جوراً يمأل األرضَفتى  , وسـيخرـ  ج   لب هـذا  مـن صُ

م ذلـك فعلـيكم   فإذا رأيتُ,  وعدالً قسطاً يمأل األرضَفتى ـ  اًـ يعني عليـ 
 رايـة   وهـو صـاحب   , بـل المـشرق   قبل مـن قِ   ه ي  فإنّ ,بالفتى التميمي 

                                                           

عـالم الكتـب بيـروت      , يـسي المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدر          )١(
 .حديث جيد:  قال٥٧ص

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي           )٢(
. خرجه البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ وخرج نحـوه أبـو يعلـى بإسـناد صـحيح       :  قال٥٨ص

 .١/٢٨٨دار األرقم , وانظر الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج لجالل الدين السيوطي
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  .)١("المهدي
 وعلى  المهدييخرجm" :قال رسول اهللا  : عن ابن عمر قال    ]١٥٩٢[

  .)٢("بعوه اهللا فاتَّ خليفةُهذا المهدي: نادي يرايته مناٍد
]١٥٩٣[  قال × عن علي  :فتنةُ:  أربع الفتن اء وفتنةُ  السر اء وفتنةُ  الضر 

 كذا ـ وذكرالذهب ـ   معدن  ,يخرج رجلٌثم  من عترة النبـي  m ـصلح اُهللا ي 
٣(همعلى يديه أمر(.  

 ى تُمــأل األرضُ ظلمــاً حتّــال تقــوم الــساعةُ: "sقــال  ]١٥٩٤[
ـ تي ـ ـ أو من أهل بي من عترتي  يخرجثم, وعدواناً م هـا ِقـسطاً  ن يملؤ 

  .)٤(" وجوراً كما مِلئت ظلماًوعدالً
ال تـزال   : "mقـال رسـول اهللا      : عن عمـران بـن حـصين قـال         ]١٥٩٥[
ـ ,  ظاهرين على من نـاوأهم     ,تي يقاتلون على الحق    من أم  طائفةٌ ى حتّ

                                                           

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي           )١(
 .إسناده على شرط الحسن:  قال٥٨ص

عـالم الكتـب بيـروت      , المهدي المنتظر لعبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي           )٢(
 .إسناده حسن:  قال٥٩ص

عـالم الكتـب بيـروت      , عبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريـسي        المهدي المنتظر ل   )٣(
 .إسناده صحيح:  قال٧٠ص

دار , ِاستجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف لشمس الدين الـسخاوي      )٤(
إسـناده صـحيح علـى شـرط        :  قال خالد بن أحمد الصمي بـابطين       ٢/٥٣٠البشائر اإلسالمية   

 .الشيخين
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الَيالدج هم المسيح١("قاتل آخر(.  
 عنـد كنـزكم     تـلُ يقت: "mقـال رسـول اهللا      : عن ثوبان قـال    ]١٥٩٦[

  تطلع الراياتُ  ثم,  منهم  ال يصير إلى واحدٍ    ثم,  خليفة هم ابن  كلُّ ,ثالثةٌ
فيقاتلونكم قتاالً  ,بل المشرق  من قِ  السود    لم يقاتله قوم  " ذكـر شـيئاً    ثـم  

ـ , علـى الـثلج     ولـو حبـواً    عوهإذا رأيتموه فبايِ   ":فقال  اهللا ه خليفـةُ  فإنّ
٢("المهدي(.  
ــ عــن,طفيــل أبــي العــن ]١٥٩٧[ ــ محما عنــد كنّــ: ة قــالد بــن الحنفي

عليE  ٌعن المهدي   فسأله رجل ,  فقال علي  E :هيهات ,عقد بيده ثم 
  اُهللافيجمـع ,  اهللا اهللا قُتل في آخر الزمان إذا قال الرجلُذاك يخرج :  فقال سبعاً

ن إلى  ال يستوحشو, بين قلوبهم اُهللافؤلِّي,  السحابزِع كقُ  قزع تعالى له قوماً  
 لـم يـسبقهم     , بـدر  ة أصـحاب   على عـد   , يدخل فيهم   وال يفرحون بأحدٍ   أحٍد

                                                           

حديث صحيح  :  قال الحاكم  ٢/٨١دار الكتب العلمية بيروت     , مستدرك على الصحيحين  ال )١(
الصحيح المسند من أحاديث الفتن والمالحم وأشراط       و. ووافقه الذهبي , على شرط مسلم  

وهــذا :  أقــول. صــحيح:  قــال المــصنف٣٦٣دار الهجــرة ص, الــساعة لمــصطفى العــدوي
والدليل علـى ذلـك   , ×ة هم أهل البيت   الحديث يدل داللة واضحة على أن هذه الطائف       

وهـو مـن أهـل البيـت        , ×اتفاق األمة على أن الذي سيقاتل الدجالَ هو اإلمام المهـدي            
, وال أدري كيف ادعى بعض الجهلة أن هذه الطائفة هـم أهـل الحـديث    . باتّفاق المسلمين 

  .!وهل أهل الحديث هم من سيقاتلون الدجال في آخر الزمان
هـذا حـديث   :  قال الحـاكم   ٤/٥١٠دار الكتب العلمية بيروت     , على الصحيحين المستدرك   )٢(

 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين
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األو  الـذين جـاوزوا     وعلى عدد أصحاب طالوتَ   , روندركهم اآلخِ لون وال ي 
ه إنّـ : قـال . نعـم : ريـده؟ قلـت   أتُ: ة الحنفيـ  قـال ابـن   : قال أبو الطفيـل   . معه النهر 

. ى أمـوت  أريهمـا حتّـ  ال جـرم واهللا ال : قلـت . يخرج من بين هذين الخشبتين   
  .)١(ة حرسها اهللا تعالىيعني مكّ. فمات بها

ال تقـوم   : "mقـال رسـول اهللا      :  قـال   الخـدري  عن أبي سعيدٍ   ]١٥٩٨[
 يخرج مـن أهـل       ثم , وعدواناً  وجوراً  ظلماً مأل األرضُ ى تُ  حتّ الساعةُ
وعدالًن يمألها قسطاًبيتي م ٢(" وعدواناًلئت ظلماً كما م(.  

ا  منّ المهديm" :قال رسول اهللا    :  قال  الخدري ي سعيدٍ عن أب  ]١٥٩٩[
 كمـا    وعـدالً   قسطاً  يمأل األرضَ  , أقنى أجلى  , األنف  أشم , البيت أهلَ

يعيش هكذا  , وظلماً لئت جوراً م  " ه وإصبعين مـن يمينـه      وبسط يسار
  .)٣(المسبحة واإلبهام وعقد ثالثةً

ى يملك   حتّ امي الليالي واأل  ال تذهبs" :  رسـول اهللا      قال ]١٦٠٠[
  .)٤("ه اسميواطئ اسم من أهل بيتي يرجلٌ

                                                           

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٥٩٧دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )١(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٦٠٠ة بيــروت دار الكتــب العلميـ , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٢(
 .ووافقه الذهبي, صحيح على شرط الشيخين

حــديث :  قــال الحــاكم٤/٦٠٠دار الكتــب العلميـة بيــروت  , المـستدرك علــى الــصحيحين  )٣(
 .صحيح على شرط مسلم

دار العاصـمة  , السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لعثمان بن سعيد الـداني        )٤(
�  
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]١٦٠١[  رسول اهللا عن أبي هريرة أن mقال  :"من الـدنيا  لو لم يبق 
 يملك جبـلَ  ,  من من أهل بيتي    ى يملك رجلٌ   حتّ )١( اهللاُ لَ لطو ا يوم إلّ

٢("ةالديلم والقسطنطيني(.  
]١٦٠٢[     عن عبد اهللا عن النبي m ال تذ ":  قالى يلـي    الدنيا حتّ  هب
تي رجلٌعلى أممن أهل بيتي ي ٣("ه اسميواطئ اسم(.  
 إلى عبد   فجئتُ, اجاًجخرجنا ح : عن سالم بن أبي الجعد قال      ]١٦٠٣[

مـن أهـل    : قلـت :  يـا رجـل؟ قـال      ن أنـتَ  ممـ : فقـال , اهللا بن عمرو بن العاص    
 هم أسعدفإنّ: الق. أنا منهم : فقلت: قال, فكن إذاً من أهل الكوفة    : قال, العراق

  .)٤(الناس بالمهدي
هـا سـمعت    أنّأخبرتنـي حفـصةُ  : عن عبد اهللا بـن صـفوان قـال        ]١٦٠٤[

                                                                                                                              

�  

: الحديث سكت عليه الحاكم وقال الذهبي     : قال الدكتور رضاء اهللا المباركفوري     ٥/١٠٤٧
 . صحيح

 .لطَولَ اُهللا ذلك اليوم: والصواب )١(
:  قـال الـسيوطي  ٣/٢٤٠دار الكتـب العلميـة بيـروت    , التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي     )٢(

 .إسناده حسن
دار العاصـمة  , وأشراطها لعثمان بن سعيد الـداني السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة        )٣(

 .إسناده حسن:  قال الدكتور رضاء اهللا المباركفوري٥/١٠٥١
دار العاصـمة  , السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لعثمان بن سعيد الـداني        )٤(

موقـوف  هـو  : أقول. موقوف وإسناده حسن:  قال الدكتور رضاء اهللا المباركفوري     ٥/١٠٥٩
 .ألنه من كالم صحابي وهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص
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النبي m هذا البيتَ جيشٌ يغزونه : " يقول نمؤى إذا كانوا ببيـداَء  حتّ, لَي
 يخـسف   ثـم , لُهم آخـرهم  نادي أو وي, من األرض يخسف بأوسطهم   

  .)١("الذي يخِبر عنهما الشريد فال يبقى إلّ, بهم
يـوم  {:  في قوله تعالى    عن عبيد بن عميرٍ    عن عمرو بن دينارٍ    ]١٦٠٥[

 أو   من قبلُ  ها لم تكن آمنتْ    إيمانُ  نفساً  ال ينفع  كآيات رب يأتي بعضُ   
  .)٢( الشمس من مغربهاطلوع: قال}  في إيمانها خيراًكسبتْ
  العبادة انتظار  أفضلُ":  قال s رسول اهللا     أن عن ابن مسعودٍ   ]١٦٠٦[
  .)٣("الفرج

]١٦٠٧[    رسول اهللا    عن أبي هريرة أن m ى  حتّ ال تقوم الساعةُ  ":  قال
, فإذا طلعت فرآها النـاس آمنـوا أجمعـون        , تطلع الشمس من مغربها   
 من قبلُ أو كسبت في      ها لم تكن آمنتْ    إيمانُ فذلك حين ال ينفع نفساً    

  .)٤("إيمانها خيراً
                                                           

 .١١٥٥كتاب الفتن ص, بيت األفكار الدولية, صحيح مسلم )١(
دار العاصـمة  , السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لعثمان بن سعيد الـداني        )٢(

وقـد أخـرج    : قلتُ. يحمقطوع وإسناده صح  :  قال الدكتور رضاء اهللا المباركفوري     ٦/١٢٦٣
 .البخاري نحوه مرفوعاً

 قـال   ١/١٨٧دار الكتب العلميـة بيـروت       , كشف الخفاء ومزيل اإللباس للعجلوني الشافعي      )٣(
 .حسن: قال ابن حجر العسقالني: المصنف

 والحـديث فـي     ١١/٣٠٠دار الكتـب العلميـة بيـروت        , فتح الباري شرح صـحيح البخـاري       )٤(
 ].٦٥٠٦[صحيح البخاري 



 ٧٦١ ......................................)عليه السالم(باب فضائل اإلمام املهدي 

ال : " قـال mثني خليلـي أبـو القاسـم    حـد : لعن أبي هريرة قا   ]١٦٠٨[
ـ   ,  من أهل بيتي   ى يخرج عليهم رجلٌ    حتّ تقوم الساعةُ  ى فيـضربهم حتّ

قلت:  قال".يرجعوا إلى الحق :؟ قالوكم يملك :"١(" واثنتينخمس(.  
]١٦٠٩[  قال رسـول اهللا     :  قال × عن عليm" :منكم أهلَ   المهدي 
                      .)٢(" في ليلةصلحه اُهللاي, البيت

  

                                                           

 قـال   ١٨/٣٥٣دار العاصـمة    , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني        )١(
 .الحديث بهذا اإلسناد حسن لذاته: عبد القادر بن عبد الكريم جوندل

 .إسناده حسن:  قال حسين سليم أسد١/٣٥٩دار المأمون , مسند أبي يعلى الموصلي )٢(
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 ٧٦٣ .....................................................................اخلامتة

  الخاتمة
  اخلامتة

   الحمد هللا الذي معلينا بوالية الطـاهرين    ن  , فـي قلوبنـا البـراءةَ      وغـرس  
 وال  مـالٌ  لي يوم ال ينفعاللهم اجعل كتابي هذا شفيعاً, الجائرينن أعدائهم   ِم

إلّ بنون  سليم ن أتى اهللا بقلبٍ   ا م  ,يدعى كلُّ أُ   ومبإمامهم ناٍس ي  ,لم يكن   نفم 
الحميمله إمام أُصِلي نار .  

 مـع  ةَل الجنّـ ه أُدِخـ  إمامـ × ن كـان علـي  مـ : هنالك ينـادي المنـادي   
الممين على نع س ٍرر لينتقاِب م ,وم  ه إمامن كان إمامودي ة أهـل النـار نُـ    من أئم

وإنّ,خُِل النار مع الداخلينبه أن اد ك فيها لمخلَّدينن الم.  
, وقد منع الحديثَ قـوم    , نا من فضائل العترة الطاهرة    هذا بعض ما وصل   

ن بـين المـشرق والمغـرب        ِمـ  فـسطع ,  الرايات الفـاجرة   وأخفى فضائلَهم أبناءُ  
  .ما رمى الظَلَمةُ بسهامهم الطائرِة الخاسرة كلّ بالحقتصدح,  ثائرةراياتٌ

,  مـن الـزمن   قرنـاً ×  أميـر المـؤمنين   بعـد سـب   وصلتنا هذه الفضائلُ  
  سـبطِ وبعـد سـم  ,  وعلى مرأى من الناس وفي العلن      s منبر رسول اهللا     على
النبي sاإلماِم الحسن  ,ن ِم فيا لها ِموبعد قتل اإلمام الحسين عطشاننح.   

 دي سـي  ةُوأطاعـت األمـ   , فكيف لو كان الحكـم ألبنـاء فاطمـةَ البتـول          
مـا  و, ن تحت أرجلنا  ن فوقنا ومِ  هللا مِ  ألكلنا وا  !ة أبناَء الرسول  شباب أهل الجنّ  

  .مسنا شر وال لُغوب طوال حياتنا
 فاللهم عج بالعـدل واإلحـسان     األرضَ لـيمألَ ,  الزمان  صاحبِ ل ظهور  ,

 لئت بالظُ بعدما م دوانلم والع , وانتشر الظلم فالعجـلَ ,  مكـان   في كـلِّ    والفساد 
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لتأخـذ بثـأر مـن      , انة والبره ج الح يا صاحب , رآن والقُ ِةنَّ الس حيي يا م  العجلَ
  الظــالمون مــن قبــورهم ويــصلَبخــرجوي, عــِصرت بــين البــاب والجــدران

  .مرانالِش
  

ـة               تمالخميس في الثامن عـشر مـن ذي الحج ١٤٤٢إنهاُء الكتاب يوم 
رزقنـا اُهللا   , وهو يوم عيد الغـدير األغـر      . م٢٠٢١ / ٧ / ٢٧: الموافق ل . هجري

والحمد هللا رب   , البراءة من أعدائهم الشياطين   و, الثباتَ على والية الطاهرين   
  . العالمين
  

*     *     *  
  
  
  
   

  



 ٧٦٥ ......................................................................املراجع

  المراجع
  املراجع

مكتبة الرشـد ـ   , إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري ـ١
  .م١٩٩٨ه ـ ١٤١٩الطبعة األولى . الرياض ـ 

تبـة القـرآن ـ    مك, إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعالمة المناوي ـ٢
  .القاهرة ـ 

دار خضر ـ بيـروت ـ الطبعـة     , األحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي ـ٣
  .م٢٠٠١ـ  هـ١٤٢١الرابعة 

األربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية لمحمد بن جعفر الكتـاني              ـ٤
  .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة األولى , الحسني

ــريج   ـ٥ ــي تخ ــل ف ــاني  إرواء الغلي ــسبيل لأللب ــار ال ــث من ــب ,  أحادي المكت
  .م١٩٧٩ـ هـ١٣٩٩الطبعة األولى . اإلسالمي

ِاستجالب ارتقـاء الغـرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الـشرف لـشمس                 ـ٦
تحقيق خالـد بـن أحمـد الـصمي         . دار البشائر اإلسالمية  , الدين السخاوي 

  .بابطين
دار , صالبيأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لل           ـ٧

  .ابن كثير
ــن حــزم ـ بيــروت ـ      , تــاريخ الخلفــاء للــسيوطي ـ٨ ــى . دار اب الطبعــة األول

  .م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٤
دار , تخريج أحاديـث إحيـاء علـوم الـدين لمحمـود بـن محمـد الحـداد                 ـ٩
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  .م١٩٨٧ـ هـ١٤٠٨الطبعة األولى . العاصمة
  .دار المآثر, التفسير الصحيح لحكمت بن بشير بن ياسين ـ١٠
المؤسـسة  , مطبعـة المـدني   , لمحمـد بـن جريـر الطبـري       تهذيب اآلثـار     ـ١١

  .السعودية بمصر
تحقيق الـسيد حـسن   , الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة للسيوطي     ـ١٢

  . م٢٠١٠ـ هـ١٤٣١الطبعة األولى . جمعية اآلل واألصحاب, الحسيني
, الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لمقبـل بـن هـادي الـوادعي              ـ١٣

  .م١٩٩٥ـ هـ١٤١٦الطبعة األولى . القاهرة ـ مكتبة ابن تيمية ـ 
, جيهـتحقيق قلع , جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن البن كثير        ـ١٤

  .م١٩٩٤ـ هـ١٤١٥.دار الفكر ـ بيروت ـ 
, در السحابة في مناقب القرابة والـصحابة لمحمـد بـن علـي الـشوكاني               ـ١٥

  .م١٩٨٤ـ هـ١٤٠٤الطبعة األولى . دار الفكر ـ دمشق ـ 
الطبعـة  . الـدار الـسلفية ـ الكويـت ـ      , ة الطـاهرة النبويـة للـدوالبي   الذري ـ١٦

  .م١٩٨٦ـ هـ١٤٠٧األولى 
وزارة , سبل الهدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد للـصالحي الـشامي                ـ١٧

  .م١٩٩٧ـ هـ١٤١٨األوقاف ـ القاهرة ـ 
. مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , سلسلة األحاديـث الـصحيحة لأللبـاني    ـ١٨

  .م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٥الطبعة األولى 
ـ هــ ١٤١٠دار الراية ـ الرياض ـ الطبعـة األولـى     , السنة ألبي بكر الخالل ـ١٩

  .م١٩٨٩
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الطبعـة األولـى   . المكتـب اإلسـالمي  , السنة ألبـي بكـر بـن أبـي عاصـم       ـ٢٠
  .م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠

الطبعـة  . مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , سنن ابن ماجة بتحقيق األلبـاني  ـ٢١
  .األولى

مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ الطبعـة       , نيسـنن الترمـذي بتحقيـق األلبـا     ـ٢٢
  .األولى

المكتبة التوفيقية ـ مصر ـ   , سيرة آل بيت النبي لمحمد متولي الشعراوي ـ٢٣
.  
ـ هــ ١٤١٥الطبعة األولى   . مؤسسة الرسالة , شرح مشكل اآلثار للطحاوي    ـ٢٤

  .م١٩٩٤
ـ هــ ١٤١٨الطبعـة األولـى   . دار الـوطن ـ الريـاض ـ      , الـشريعة لآلجـري   ـ٢٥

  .م١٩٩٧
دار , أهل الحديث للـضياء المقدسـي  هـحاديث فيما اتّفق علي  صحاح األ  ـ٢٦

  .الكتب العلمية ـ بيروت ـ 
الطبعـة األولـى   . بيـروت ـ   , دار ابـن كثيـر ـ دمـشق    , صـحيح البخـاري   ـ٢٧

  .م٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٣
. مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ       , صـحيح الترغيـب والترهيـب لأللبـاني     ـ٢٨

  .م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢١الطبعة األولى 
دمـشق ـ   . المكتـب اإلسـالمي  , ه لأللبـاني صغير وزيادتصحيح الجامع ال ـ٢٩

  .م١٩٨٨ـ هـ١٤٠٨الطبعة الثانية . بيروت
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دار النفـائس ـ األردن ـ الطبعـة     , صحيح السيرة النبويـة إلبـراهيم العلـي    ـ٣٠
  .م١٩٩٥ـ هـ١٤١٥األولى 

دار ابـن   , الصحيح المسند من فضائل الـصحابة لمـصطفى بـن العـدوي            ـ٣١
  .م١٩٩٥ـ هـ١٤١٦الطبعة األولى . ديةعفان بالمملكة العربية السعو

دار , الصحيح المسند من فضائل أهل بيـت النبـوة ألم شـعيب الوادعيـة       ـ٣٢
  .م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢١الطبعة األولى . اآلثار

دار ابـن كثيـر ـ    , صحيح تـاريخ الطبـري لمحمـد بـن طـاهر البرزنجـي       ـ٣٣
  .م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨الطبعة األولى . بيروت ـ , دمشق

الطبعـة  . مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , بـاني صحيح سنن أبي داود لألل ـ٣٤
  .م١٩٩٨ـ هـ١٤١٩األولى للطبعة الجديدة 

الطبعـة  . مكتبـة المعـارف ـ الريـاض ـ      , صحيح سـنن النـسائي لأللبـاني    ـ٣٥
  .م١٩٩٨ـ هـ١٤١٩األولى للطبعة الجديدة 

  .دار طيبة, صحيح مسلم ـ٣٦
الطبعـة األولـى    . مكتبـة فيـاض   , الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمـي      ـ٣٧

  .م٢٠٠٨ـ هـ١٤٢٩
ــشافعي   ـ٣٨ ــر ال ــي بك ــات ألب ــوزي , الغيالني ــن الج ــى . دار اب ــة األول . الطبع

  .م١٩٩٧ـ هـ١٤١٧
الطبعـة  . دار العلـم جامعـة أم القـرى       , فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل     ـ٣٩

  .م١٩٨٣ـ هـ١٤٠٣األولى 
الطبعـة األولـى    . دار الفرقان , فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري     ـ٤٠
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  .م٢٠٠٨ـ هـ١٤٢٩
الطبعـة  . مكتبة التوعية اإلسالمية  , ضائل فاطمة ألبي حفص بن شاهين     ف ـ٤١

  .م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨الثانية 
ـ هــ ١٤٢٢. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ   , فيض القدير للعالمة المناوي ـ٤٢

  .م٢٠٠١
دار , كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عـساكر الـشافعي         ـ٤٣

  .م١٩٨٦ ـ  هـ١٤٠٦الطبعة األولى . الفكر
. مؤسـسة الرسـالة   , كشف األستار عن زوائـد البـزار للهيثمـي المـصري           ـ٤٤

  .م١٩٧٩ـ هـ١٣٩٩الطبعة األولى 
الطبعـة  . دار المنهـاج  , مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد للهيثمـي المـصري          ـ٤٥

  .م٢٠١٥ـ هـ١٤٣٦األولى 
دار , مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العـشرة للبوصـيري          ـ٤٦

  .م١٩٩٦ـ هـ١٤١٧الطبعة األولى . روت ـ الكتب العلمية ـ بي
  .دار المآثر, المذكر والتذكير والذكر ألبي بكر بن أبي عاصم ـ٤٧
ـ هــ ١٤١٨الطبعـة األولـى   . دار الـوطن ـ الريـاض ـ     , مسند ابن أبي شيبة ـ٤٨

  .م١٩٩٧
تحقيـق محمـد بـن عبـد المحـسن        , دار هجر , مسند أبي داود الطيالسي    ـ٤٩

  .التركي
, دار المـأمون  , قيـق حـسين سـليم أسـد       تح, مسند أبي يعلـى الموصـلي      ـ٥٠

  .م١٩٧٣ـ هـ١٣٩٣الطبعة األولى . دمشق ـ بيروت
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  .م١٩٩٥ـ هـ١٤١٦الطبعة األولى . دار الحديث ـ القاهرة ـ , مسند أحمد ـ٥١
المكتــب , تحقيــق األلبــاني , مــشكاة المــصابيح للخطيــب التبريــزي    ـ٥٢

  .م١٩٦١ـ هـ١٣٨١الطبعة األولى . اإلسالمي
.  كنـوز إشـبيليا بالمملكـة العربيـة الـسعودية          دار, مصنف ابن أبي شـيبة     ـ٥٣

  .م٢٠١٥ـ هـ١٤٣٦الطبعة األولى 
دار , المطالب العاليـة بزوائـد المـسانيد الثمانيـة البـن حجـر العـسقالني               ـ٥٤

  .م١٩٩٨ـ هـ١٤١٩الطبعة األولى . العاصمة
تحقيـق حمـدي   . مكتبة ابن تيمية ـ القـاهرة ـ    , المعجم الكبير للطبراني ـ٥٥

  .عبد المجيد السلفي
دار , المقصد العلي في زوائد أبـي يعلـى الموصـلي للهيثمـي المـصري              ـ٥٦

  .تحقيق سيد كسروي حسن. الكتب العلمية ـ بيروت ـ 
مكتبة القرآن ـ  , مناقب األسد الغالب علي بن أبي طالب البن المغازلي ـ٥٧

  .القاهرة ـ تحقيق طارق الطنطاوي
لمعـال ـ   مكتبـة ا , للنـسائي  هعنـ  Eمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي  ـ٥٨

  .م١٩٨٦ـ هـ١٤٠٦الطبعة األولى . الكويت ـ 
دار بلنسية ـ الرياض ـ الطبعـة الثانيـة     , المنتخب من مسند عبد بن حميد ـ٥٩

  .م٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٣
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثـار الـصحيحة للـدكتور عبـد              ـ٦٠

. المكتبـة المكيـة ـ بيـروت ـ      , دار ابـن حـزم  , العليم عبد العظيم البـستوي 
  .م١٩٩٩ـ هـ١٤٢٠لطبعة األولى ا
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دار الثقافــة , مــوارد الظمــآن إلــى زوائــد ابــن حبــان للهيثمــي المــصري ـ٦١
  .م١٩٩٠ـ هـ١٤١١الطبعة األولى , دمشق ـ بيروت. العربية

. المكتـب اإلسـالمي   , المواهب اللدنيـة بـالمنح المحمديـة للقـسطالني         ـ٦٢
  .م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٥الطبعة الثانية 

دار , تــواتر لمحمــد بــن جعفــر الكتــانينظــم المتنــاثر مــن الحــديث الم ـ٦٣
  .الكتب السلفية ـ مصر ـ الطبعة الثانية المصححة
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