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 الحمد  ، والصالة والسالم على رسول هللا األمین وآلھ وصحبھ المنتجبین.  

تناول ال زال الحوار الھادئ الذي یعتمد األدلة الموضوعیة ھو األساس في   
اختالف اآلفاق الفكریة والعقائدیة عند بني البشر، وقد حّث القرآن الكریم على اعتماد 

 .)١()وجادلھم بالّتي ھي أحسن(ھذا االُسلوب بقولھ تعالى: 

(فالتي ھي أحسن): ھي الكلمة الھادفة التي ترید أن تثبت حقیقتھا لآلخرین بعیداً   
 لعلمي.عن اُسلوب اإلرھاب الفكري واالضطھاد ا

(والتي ھي أحسن): ھي الوسیلة الخلقیة التي یمكن أن نسمع بھا آراء اآلخرین،   
الذین یستمعون القول فیتّبعون (كما یمكن لآلخرین أن یسمعوا بھا آراءنا ، حتى نكون من 

 .)٢()أحسنھ

إن قضیة االختالف بین المذاھب اإلسالمیة عموماً، قضیةٌ باتت تؤّرق أصحاب   
(صلى هللا علیھ وآلھ اء االُمة المخلصین، الذین یعّز علیھم أن یروا اُّمة محمدالھمم وعلم

تعبث بھا أنیاب التعصب وتتناھبھا خطوات االبتعاد، فال نعدم بین حین وحین ، وسلم)
نھضة مصلح ودعوة إمام وحركة اُّمة ، ترید أن تقّرب أبناء المسلمین وتحاول أن 

 تضیّق دائرة الخالف بینھم.

ّن من بین أھم ھذه المحاوالت ھي المحاولة الرائدة التي قام بھا َعلَمان من وإ  
(رضي هللا أعالم المسلمین ھما اإلمام السید عبدالحسین شرف الدین الموسوي العاملي

شیخ الجامع األزھر في مصر، وقد  (رضي هللا عنھ)واإلمام الشیخ سلیم البشري عنھ)
، والرؤیة الموضوعیة التي ال تشعر فیھا بأیّة شائبة اعتمدا فیھا اُسلوب الحجة العلمیة

 وال یتطرق الیھا شك.

یناقش قضایا حّساسة جّداً في عقائد المسلمین سنةً » المراجعات«إن كتاب   
وشیعةً، دون انفعال أو تعصب أو إثارة... مّما جعلھ یعمق التزام المسلمین بعلمائھم ، 

 ق.ویزیدھم ثقة بحركة الوعي الجدید الخالّ 

                                                           
 .١٢٥) النحل: ١(
 .١٨) الزمر: ٢(



إّن ما نحتاجھ الیوم لردم الھّوة فیما بین المسلمین ھو الحوار الھادئ الھادف فھو   
 وحده القادر على تأكید الوحدة واكتشاف مواطن اللقاء واالجتماع.

وقد حظي كتاب المراجعات باستقبال كبیر لدى أوساط المسلمین الغیارى، واُعیدت 
في مصر ولبنان والعراق وایران  طباعتھ عشرات المرات في مختلف البلدان،
 وغیرھا، كما ترجم الكتاب الى مختلف اللغات.

وألجل أھمیة الكتاب ومعالجتھ أھم المطالب الخالفیة بین المسلمین معالجة   
عمیقة وافیة، فقد قام العالّمة الشیخ حسین الراضي بجھد نوعي إضافي لتأكید وتوثیق 

دعمھ بھوامش تحقیقیة واسعة، یبیّن كل واحد مقوالت الكتاب وأفكاره ، وذلك حینما 
منھا عبر قائمة كبیرة من المصادر التاریخیة والحدیثیة السنیة والشیعیة التي تضمنت 

 توثیق ما ورد في الكتاب من أرقام ومؤّشرات وشواھد تاریخیة وحدیثیة وتفسیریة.

في الطبعة السابقة ھذه الھوامش  (علیھم السالم)وقد نشر المجمع العالمي ألھل البیت  
في نھایة الكتاب، وآثرنا في ھذه الطبعة نشرھا في ذیل الصفحات المتعلقة بھا بغیة 

في » منھ قدس سّره«التسھیل على القارئ، ومیّزنا ھوامش المصنف عنھا بعبارة 
نھایة كل ھامش كان بقلمھ الشریف، كما تمتاز ھذه الطبعة بتصحیحات وتصویبات 

 امشھ وتكمیل وتطبیق مستخرجاتھ على مصادرھا.كثیرة في الكتاب وھو

وقد زیّـنّا ھذه الطبعة بفھارس فنیة لآلیات واألحادیث واألعالم واألشعار للمتن   
مع فھرس موضوعي شامل لنصوص الكتاب وھوامشھ، یسھّل على الباحثین 

 اإلستفادة منھ.

ً للدفاع  عن كتاب المراجعات رداً    على إثارات وقد أضفنا الى الكتاب بحثا
بعض المتعّصبین الذین ضاقوا بحقائقھ الساطعة وبیاناتھ العلمیة الرشیقة والمتینة ال 
سیما بعد سعة انتشاره في األوساط المختلفة وذیوع شھرتھ واستمرار الطلب علیھ من 
الموافق والمخالف رغم كثرة طبعاتھ ، فراحوا یتشبّثون بشواھد واھیة یتصورونھا 

 اراتھم الواھیة وتضلیالتھم الظالمة.أدلة على صحة إث

وفي الختام نتقّدم بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة التحقیق والمقابلة والمراجعة   
اإلسالمي ـ المسؤول والمشرف العلمي على » علي«وھم: سماحة الشیخ أبو الفضل 

اللجنة ـ وفضیلة السید منذر الحكیم، وفضیلة الشیخ عبدالكریم آل نجف، واألخوین 
لفاضلین عزیز العقابي وحسین الصالحي، والشیخ محمد األمیني، والشیخ ھاشم ا

العاملي والشیخ عبداألمیر السلطاني، والشیخ علي البھرامي الذین بذلوا جھودھم في 
تحقیقھ وتدقیقھ وتطبیقھ، راجین لھم من هللا قبول الجھد، ومزید التوفیق انّھ سمیع 

 مجیب.



ء الكرام ھذا السفر الجلیل نرجو من هللا العلي القدیر أن ونحن إذ نقّدم الى القّرا  
ً الى ما فیھ الصالح والسؤدد والنجاح وااللتفاف حول  یأخذ بأیدي المسلمین جمیعا

 الحق الحقیق باإلتباع.

 

 (علیھم السالم)المجمع العالمي ألھل البیت

 قم المقّدسة                    



     قصــة المــراجعــات   

 



 

 

 

 قصة كتاب المراجعات ودفع

 )٣(الشبھـات عنـھ

في أكثر من موضع، ففي مقدمة  (رحمھ هللا)لكتاب المراجعات قصة ذكرھا المؤلف  
 المراجعات كتب یقول: 

ھذه صحف لم تكتب الیوم، وفَِكر لم تولد حدیثاً، وإنّما ھي صحف انتظمت منذ   
ھا الیوم، لكّن الحوادث زمن یربو على ربع قرن، وكادت یومئذ أن تبرز بروز

 والكوارث كانت حواجز قویّة عرقلت خطاھا...

ّما فكرة الكتاب فقد سبقت مراجعاتھ سبقاً بعیداً، إذ كانت تلتمع في صدري منذ شرخ  أ
الشباب، إلتماع البرق في طیّات السحاب، وتغلي في دمي غلیان الغیرة، تتطلّع الى 

 ع دابر الشغب بینھم...سبیل سوّي یوقف المسلمین على حدٍّ یقط

ً ، فھبطت مصر أواخر سنة    ً بھذا، وامتألت بحملھ ھّما ضقت ذرعا
نّي موفّق  نیل االُمنیة التي أنشدھا، وكنت اُلھمت أ» نیلھ«)  مؤّمال  في  ھـ ١٣٢٩(

 لبعض ما اُرید.

وھناك ـ على نعمى الحال، ورخاء البال، وابتھاج النفس ـ جمعني الحظّ السعید   
م من أعالمھا المبّرزین، بعقل واسع، وخلق وادع، وفؤاد حّي، وعلم عیلم، ومنزل بَعل  

رفیع، یتبّوأه بزعامتھ الدینیة، بحقٍّ وأھلیّة... فكان مّما اتّفقنا علیھ... أن أعظم خالف 
وقع بین االُمة: إختالفھم في اإلمامة... ولو أّن كالًّ من الطائفتین نظرت في بیّنات 

المتفاھم ال نظر الساخط المخاصم ـ لحصحص الحّق وظھر الصبح االُخرى ـ نظر 
 لذي عینین.

وقد فرضنا على أنفسنا أن نعالج ھذه المسألة  بالنظر في أدلّة الطائفتین،   
ً صحیحاً، من حیث ال نحّس إحساسنا المجلوب من المحیط والعادة  فنفھمھا فھما

والعصبیّات، ونقصد الحقیقة من  والتقلید، بل نتعّرى من كل ما یحوطنا من العواطف
                                                           

مع تغییرات  ٣٣ـ  ١٢/ ص  ١الحسیني المیالني ج) ھذا البحث مستل من كتاب تشیید المراجعات للسید علي ٣(
 طفیفة.



طریقھا المجمع على صحتھ، فنلمسھا لمساً، فلعّل ذلك یلفت أذھان المسلمین، ویبعث 
الطمأنینة في نفوسھم بما یتحّرر ویتقّرر عندنا من الحّق، فیكون حّداً یُنتھى إلیھ إن 

 شاء هللا تعالى.

فاُقّدم لھ الجواب بخطّي، لذلك قّررنا أن یتقّدم ھو بالسؤال خطّاً عّما یرید،   
 أو بالنقل الصحیح عند الفریقین. الشروط الصحیحة، مؤیّداً بالعقل على

وجرت بتوفیق هللا عّز وجّل على ھذا مراجعاتنا كلّھا، وكنّا أردنا یومئذ طبعھا   
لنتمتّع بنتیجة عملنا الخالص لوجھ هللا عّز وجّل، لكّن األیام الجائرة، واألقدار الغالبة 

 تاحت العزم على ذلك، ولعّل الذي أبطأ عنّي ھو خیر لي.اج

وأنا ال أّدعي أن ھذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألّفت یومئذ بیننا،   
ً من ألفاظ ھذه المراجعات خطّھ غیر قلمي، فإّن الحوادث التي أّخرت  وال أن شیئا

 طبعھا فّرقت وضعھا أیضاً كما قلنا.

مسائل التي جرت بیننا موجودة بین ھاتین الدفّتین غیر أن المحاكمات في ال  
بحذافیرھا، مع زیادات اقتضتھا الحال، ودعا إلیھا النصح واإلرشاد، وربّما جّر إلیھا 

 السیاق على نحو ال یخّل بما كان بیننا من اإلتّفاق.

 ذكر كتاب المراجعات وكتب عنھ یقول:» بغیة الراغبین«وفي كتابھ   

ا اُحّب ـ أن أزور مصر وأقف على أعالمھا ألخذ العلم عنھم، كنت اُحّب ـ فیم  
وألبلو ما یبلغني عن الجامع األزھر ذلك المعھد الجلیل. وظلّت ھذه االُمنیة كامنةً في 

،   )  ھـ ١٣٢٩نفسي حتى حفّزھا خالي المرحوم السید محمد حسین في أواخر سنة (
 حین زارنا في عاملة.

شیخ  ور في دورة الشیخ سلیم البشري المالكي ـوقد بدأت ھذه الجولة بالحض  
األزھر یومذاك ـ وكان یشرف على طالّبھ من منبره وھو منطلق في درسھ إنطالقاً 
ً في مسند اإلمام الشافعي...  یلحظ فیھ توفّره وضالعتھ فیما ھو فیھ. وكان یلقي درسا

ناقشتھ، المناقشة ف لي أثناء الدرس ما یوجب حضرت درسھ ألول مّرة... وعرض
علمت بعدئذ أن المناقشة وقت المحاضرة لیست من الدراسة األزھریة، فكنت  ثم

 بعدھا اُفضي الیھ بعد الدرس بما عندي من المسائل الجدیرة بالبحث والمذاكرة.

وقد كانت مناقشتي االُولى ـ في كّل حال ـ سبباً في اتّصال الموّدة بیني وبینھ،   
دل، ثم طالت االجتماعات بیننا، وتشاجنت األحادیث وسبیالً الى االحترام المتبا



ولو لم یكن من آثار ھذه الزیارة ». المراجعات«وتشّعب البحث بما سّجلناه في كتابنا 
 إالّ ھذا الكتاب لكانت جدیرة بأن تكون خالدة األثر في حیاتي على األقّل.

ذ منطلقین في ولعّل الكتاب یصّور بعض األجواء العلمیة التي تفیّأناھا یومئ  
آفاقھا، منطلقین من القیود الكثیرة التي كانت توثق األفكار آنذاك بمرجعیّات یضیق 

 صدرھا حتى بالمناقشة البریئة والتفكیر الصحیح.

ومھما یكن من أمر، فقد نّعمنا بمصر في خدمة ھذا الشیخ، واتّصلنا بغیره من   
ھم العالّمتین: الشیخ محمد أعالم مصر المبّرزین، إذ زارونا وزرناھم، أخّص من

السملوطي والشیخ محمد بخیت، وقد نجمت ھذه االجتماعات الكریمة عن فوائد 
 جّمة...

وعلى كل حال، فقد غادرت مصر وأنا أحّن إلیھا، وأتزیّد من اللبث فیھا، ولم   
أغادرھا قبل أن یتحفني أعالمھا الثالثة ـ البشري وبخیت والسملوطي ـ بإجازات 

اّمة عن مشایخھم أجمع، بطرقھم كلّھا المتّصلة بجمیع أرباب الكتب مفّصلة ع
والمصنّفات من أھل المذاھب األربعة وغیرھم، في جمیع العلوم، عقلیة ونقلیة، وال 
سیّما الصحاح الستّة وموطّأ مالك ومسند أحمد ومستدرك الحاكم، وسائر المسانید ، 

 اإلسالمیة مطلقاً. وكتب التفسیر والكالم والفقھ ، وبقیة العلوم

ومّمن نّعمنا بخدمتھ في مصر، وتبادلنا معھ الزیارات ، وكانت بیننا وبینھ   
محاضرات ومناظرات، في مسائل فقھیة واُصولیة وكالمیة، دلّت على غزارة فضلھ 

شیخنا الشیخ محمد عبدالحي ابن الشیخ عبدالكریم «ورسوخ قدمھ في العلم والفضیلة 
وقد أجازني أیضاً إجازة عاّمة وّسعت طرقي في الروایة ». لفاسيالكتّاني االدریسي ا

 والحدیث.

واطّردت المراسلة بعد العودة الى البالد بیني وبین شیخنا البشري زمناً، ثم   
 .)٤(طغت علیھا الشواغل وكوارث الحرب العالمیة االُولى

 .)٥()  ھـ  ١٣٣٠وكان رجوعنا من مصر في جمادى االُولى سنة (  

 حین ذكر مؤلفاتھ:» المراجعات«ال شارحاً قّصة وق  

                                                           
 ، أي بعد رجوعھ بسنتین فقط.  ھـ  ١٣٣٢) اُعلنت الحرب العالمیة االُولى سنة ٤(
 .٢/١٩٩) بغیة الراغبین : ٥(



مجلّد ». المراجعات، أو المناظرات األزھریة والمباحثات المصریة«كتاب   
لّفناه   أ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)واحد، یثبّت رأي اإلمامیة في اإلمامة والخالفة بعد رسول هللا

ید بإمامھا الوحید الشیخ ) فجمعنا الحظّ السع  ھـ  ١٣٢٩في مصر، إذ أتیناھا سنة (
، شیخ الجامع األزھر في ذلك العھد، حضرت درسھ، »سلیم البشري المالكي«

ً جّماً، وكان عیلم علم، وعلم حلم، وكنت أختلف الى منزلھ أخلو بھ  وأخذت عنھ علما
في البحث عّمـا ال یسعنا البحث عنھ إالّ في الخلوات، وكان جّل بحثنا ھذا في اإلمامة، 

ُسّل سیف في اإلسالم على قاعدة دینیة مثل ما ُسّل علیھا، وقد فرضنا على  التي ما
أنفسنا أن نمعن النظر في البحث عن أدلّتھا، متجّردین من كل عاطفة سوى انتجاع 

 الحقیقة والوصول إلیھ من طریقھا المجمع على صحتھ.

راسلة إبراماً وعلى ھذا جرت مناظراتناومراجعاتنا، وكانت خطّیةً تبادلنا بھا الم  
ونقضاً، فجئتھ بالحجج الساطعة ال تترك خلیجة وال تدع ولیجة، فقابلھا بالذود عن 
حیاضھا ال یألو في ذلك جھداً وال یّدخر وسعاً. لكّن هللا عّزوجل بھدایتھ وتوفیقھ یّسر 

 لي ـ ولھ الحمد ـ درء كّل شبھة ودحض كل إشكال، حتى ظھر الصبح لذي عینین...

مراجعة، لكن األقدار  ١١٢یومئذ طبع  تلك المراجعات، وھي  وكنت أردت  
سنفّصلھ في محلّھ ـ  ما  ) ـ  ھـ  ١٣٣٨الغالبة أرجأت ذلك، فلما نُكبنا في حوادث سنة (

 انتھت مع سائر مؤلفاتي یوم صیح نھباً في دورنا.

وما أن فّرج هللا تعالى عنّا ـ بفضلھ وكرمھ ـ حتّى استأنفت مضامینھا بجمیع   
باحثاتھا التي دارت بیننا، فإذا ھي بحذافیرھا مدّونة بین دفّتي الكتاب، مع زیادات ال م

تخّل بما كان بیننا من المحاكمات، على ما أوضحناه في مقدمة الكتاب، والحمد  ـ 
 .)٦(باعث َمن في القبور ـ على بعث ھذا السفر النافع ونشره

ً كتاب  (رحمھ هللا)وذكر السید   في المورد األول من كتاب » جعاتالمرا«أیضا
 فقال:» النّص واالجتھاد«

إذ استقصینا البحث ثّمة عن تلك » المراجعات«ومن أراد التفصیل فعلیھ بكتابنا   
النصوص، وعن كّل ما ھو حولھا مما یقولھ الفریقان في ھذا الموضوع، تبادلنا ذلك 

، شیخ »سلیم البشري المالكي«مع شیخنا شیخ اإلسالم، ومربّي العلماء األعالم الشیخ 
 الجامع األزھر یومئذ، رحمھ هللا تعالى، أیام

                                                           
 في ذكر مؤلفاتھ. ٢/٩٨) بغیة الراغبین في سلسلة آل شرف الدین: ٦(



 كنا في خدمتھ، وكان إذ ذاك شیخ األزھر، فعنى بي عنایتھ بحملة العلم

 ونصوصھا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عنھ، وجرت بیننا وبینھ حول الخالفة عن رسول هللا

 یغاالً في البحثمناظرات ومراجعات خطّیة، بذلنا الوسع فیھا إ

ً فیما یوجبھ اإلنصاف واالعتراف بالحق، فكانت  والتمحیص، وإمعانا

 تلك المراجعات ـ بیمن نقیبة الشیخ ـ ِسفراً من أنفع أسافر الحق، یتجلّى

فیھا الھدى بأجلى مظاھره، والحمد  على التوفیق. وھاھي تلك منتشرة في طول 
 شرحھ هللا للبحث، وقلبالبالد وعرضھا، تدعو الى المناظرة بصدر 

 واع لما یقولھ الفریقان، ورأي جمیع، ولبٍّ رصین، فال تفوتنّكم

 أیھا الباحثون.

(صلى هللا علیھ وآلھ نعم، لي رجاء اُنیطھ بكم فال تخیّبوه، أمعنوا في أھداف النبي  

ومرامیھ في أقوالھ وأفعالھ، التي ھي محّل البحث بیننا وبین الجمھور، وال وسلم)
نّكم العاطفة على أفھامكم وعقولكم، كالذین عاملوھا معاملة المجمل أو المتشابھ تغلب

إنھ (من القول، ال یأبھون بشيء من صّحتھا، وال من صراحتھا، وهللا تعالى یقول: 

لقول رسول كریم* ذي قّوة عند ذي العرش مكین* ُمطاع ثّم أمین* وما صاحبكم بمجنون.. .فأین 

 .)٩()٨(»)إن ھو إال وحي یوحى* علّمھ شدید القوى(ون أیھا المسلم)٧()تذھبون

ھذه ھي القصة التاریخیة للكتاب، وحقیقة المناظرة التي جرت بین السید شرف   
یؤكد بأن المناظرة قد وقعت بینھما وأنھ  (رحمھ هللا)الدین والشیخ البشري، وھاھو السید

 عّز وجّل، لكن األیام یومئذ طبعھا لنتمتع بنتیجة عملنا الخالص لوجھ هللا«أراد: 
أنا ال «ثم یصّرح بكل صدق: » الجائرة واألقدار الغالبة اجتاحت العزم على ذلك

أّدعي أن ھذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألّفت یومئذ بیننا وال أن شیئاً من 
ألفاظ ھذه المراجعات خطھ غیر قلمي، فإن الحوادث التي أّخرت طبعھا فّرقت 

والشيءالذي یّدعیھ في ھذا الكتاب: إن المحاكمات في المسائل » ا قلناوضعھاأیضاً كم
التي جرت بیننا موجودة بین ھاتین الدفّتین بحذافیرھا مع زیادات اقتضتھا  الحال 
ودعا إلیھا النصح واإلرشاد وربما جّر إلیھا السیاق على نحو ال یخّل بما كان بیننا من 

 اإلتفاق.

                                                           
 .٢٦ـ  ١٩) التكویر : ٧(
 .٥ـ  ٤) النجم: ٨(
 .٧٦) النّص واالجتھاد (الطبعة الثانیة): ٩(



لنستمع الى كلمات المشّككین وأدبھم الرفیع..!! في  وبعد ھذا الوضوح والصدق  
 الحدیث عن الكتاب والكاتب:

 

 التشكیك األول 

 یقول قائلھم مفتتحاً ما كتبھ بعد البسملة والحمدلة:  

من أھّم كتب الرافضة التي عرض فیھا » المراجعات«وبعد، یعتبر كتاب   
رة توھم الكثیر من أھل ، مذھبھ مذھب الرفض بصو»عبدالحسین الموسوي«مؤلّفھ 

الُسنّة بصدق ما جاء فیھا، ال سیّما اُولئك الذین لم یسبق لھم معرفة عقیدة الرافضة 
واُصولھم، وأسالیبھم الخبیثة الماكرة، والتي ترتكز على األدلة الكاذبة الموضوعة، 
 والتالعب باألدلة الصحیحة، سواء بالزیادة فیھا أو اإلنقاص منھا، أو بتحمیلھا من
المعاني ما ال تحتملھ، كل ھذا یفعلونھ نصرة لمذھبھم، وتأییداً لباطلھم. وھذا ما درج 

 ».المراجعات«علیھ الموسوي في كتابھ 

ولّما كانت ھذه المراجعات ال أصل لھا من الصحة، بل ھي محض كذب   
 ً من ولم نجد أحداً  )١٠(وافتراء، ولّما مّر على ظھور ھذا الكتاب قرابة الثالثین عاما

 علماء السنّة قد رّد على ھذه المراجعات المكذوبة جملةً وتفصیالً.

ولّما كان ھذا الكتاب قد أثّر في بسطاء المسلمین وعاّمتھم، جھالً منھم بعقیدة   
الرافضة واُصولھم المخالفة الُصول اإلسالم الثابتة في الكتاب والسنّة الصحیحة، 

دركین تدلیس وكذب صاحبھا، حیث أظھر وظنّاً منھم بصدق ھذه المراجعات، غیر م
موافقة شیخ األزھر على كل ما عرضھ من أدلّة مكذوبة، وفي الوقت نفسھ لم یجدوا 

 من یكشف لھم كذب ھذه المراجعات، ویبیّن لھم ما اشتملت علیھ من زیغ وضالل.

ولّما كان تحذیر المسلمین من عدّوھم، وفضح كّل الطوائف والفرق الخارجة   
ً على كل داعیة، بل ھو من أعظم القربات الى هللا حتى على اإل سالم أمراً واجبا

 یمیّزوا الخبیث من الطیّب، ویبیّنوا سبیل المجرمین.

لھذا كلّھ نرى أنفسنا مضطّرین للرّد على كتاب المراجعات، سائلین هللا أن   
ً عن أولیائھ، ونصرةً لدینھ، وغیرةً على ً لوجھھ، ودفاعا ُسنّة  یجعل ھذا خالصا

 .)١١(نبیّھ

                                                           
ھـ ، فقد مّر على ظھورھا حتى تاریخ ما كتبھ ھذا الرجل ـ وھو سنة  ١٣٥٥) المراجعات طبعت عام ١٠(

 ھـ قرابة الخمسین عاماً.  ١٤٠٦



أقول: أوالً: إننا عندما ننقل ھذه العبارات نرجو المعذرة من كّل مسلم غیور   
متأّدب بآداب اإلسالم، بل من كّل إنسان متخلّق باألخالق الفاضلة، وخاصة من سیّدنا 

 قّدس هللا نفسھ، فإنّنا إنّما أوردناھا:» شرف الدین«

والتشیّع إنّما یعادون المسلمین واإلسالم،  ـ لیتّضح أن الذین یعادون الشیعة ١  
الطعن بین أھل السنّة وبین الشیعة، وذلك ألن ھذا االُسلوب من الكالم  وال یفّرقون في

یشّوه سمعة الدین واإلسالم لدى أبناء األدیان االُخرى، إذ یتوھّمون أن ھذا ھو الُخلق 
نّة ـ بمعزل عن اآلداب اإلسالمي المحمدي، وأن المسلمین ـ سواء الشیعة أو الس

 اإلنسانیة واألخالق الفاضلة.

نّھ ـ في نفس الوقت الذي یتھّجم فیھ على الشیعة ـ یطعن في علماء  على أ  
مذھبھ، وینسبھم الى التھاون في أمر الدین والدفاع عن أولیاء هللا وسنّة الرسول، إذ لم 

ّمتھم ـ على حّد تعبیره ـ ولم یرّدوا على ھذا الكتاب الذي أثّر في بسطاء المسلمین وعا
 یكشفوا لھم كذب ھذه المراجعات! كما قال...

فھؤالء ـ في الواقع ـ اُناس یریدون الوقیعة بین المسلمین، وإیجاد التباغض   
بینھم، وضرب بعضھم ببعض، حتى یكون األعداء في راحة.... فكونوا على حذر 

 من ھؤالء، وانتبھوا أیھا المسلمون!!

تشھاد على ما ذكرنا من قبل، من أن في الناس من ال یروقھ قول الحّق ـ لالس ٢  
وبیان الحقیقة، وحین ال یمكنھ الرّد المتین المستند الى العقل والدین، یتفّوه بھذه 

 الكلمات.

إلیھا » داعیة«ـ للعلم بأن فیمن ینسب نفسھ الى السنّة المحمدیة، ویزعم كونھ  ٣  
ً غیر متّصفین بأدنى شيء من آدابھا، فاقرأ عل» غیوراً «عنھا » مدافعاً « یھا... اُناسا

عند حدیثھ عن الوحدة اإلسالمیة ومذاھب المسلمین  (رحمھ هللا)وقارن بین آداب المؤلف
 وبین آداب ھذا المتكلم عن كتاب المراجعات ومؤلفھ.

ة، وثانیاً: إن السید من كبار فقھاء االُمة اإلسالمیة، ومن أعاظم علماء اإلمامی  
من المصادر المعتبرة لدى المسلمین حتى أن بعض علماء » المراجعات«وكتابھ 

السنّة المحقّقین ینقلون عنھ ویعتمدون علیھ، قال العالّمة الشیخ محمود أبو ریّة ـ من 
وإذا «كبار علماء األزھر المشاھیر المحقّقین ـ في كالم لھ حول بعض الروایات: 

                                                                                                                                                                      
 .٦ـ  ٥ص  ١) البیّنات في الرّد على أباطیل المراجعات / محمود الزعبي / ج١١(



التي جرت بین » المراجعات«فارجع الى كتاب  أردت الوقوف على ھذه الروایات
وبین االُستاذ الكبیر الشیخ سلیم البشري شیخ  (رحمھ هللا)العالّمة شرف الدین الموسوي

 ً  .)١٢(األزھر سابقا

 وقد وصف االُستاذ عمر رضا كّحالة السیّد ومؤلفھ بقولھ:  

لمشھد عبدالحسین شرف الدین الموسوي العاملي عالم فقیھ مجتھد، ولد با  
الكاظمي مستھّل جمادى اآلخرة، وأخذ عن طائفة من علماء العراق، وقدم لبنان، 
ورحل الى الحجاز ومصر ودمشق وایران، وعاد الى لبنان، فكان مرجع الطائفة 
 الشیعیة، وأّسس الكلیة الجعفریة بصور، وتوفّي ببیروت

 دفن بالنجف.)، ونقل جثمانھ الى العراق ف  ھـ ١٣٧٧جمادى اآلخرة سنة ( ٨في 

من آثاره: المراجعات، وھي أسئلة وّجھھا سلیم البشري الى المترجم فأجاب   
عنھا، أبو ھریرة، الشیعة والمنار، الى المجمع العلمي العربي بدمشق، والفصول 

 .)١٣(المھمة في تألیف االُمة

ى وثالثاً: قد اعترف ھذا القائل في كالمھ بأن أحداً من أھل السنّة لم یرّد عل  
» تحذیر المسلمین من عدّوھم«المراجعات، فلماذا لم یرّدوا؟! أما كانوا یرون وجوب 

 ؟! أو لم یكونوا دعاة كما كان ھذا القائل؟!»داعیة«على كل 

ورابعاً: قد اعترف ھذا القائل في كالمھ بأن ھذا الكتاب قد أثّر في المسلمین،   
 لكن قال: في بسطاء المسلمین وعاّمتھم.

 

 

 

 یك الثاني التشك

ً یسعى جاّداً للدخول الى كل بیت   ً نجد كتابا  )١٤(وقال آخر:  وفي عصرنا أیضا
)، ویوّزع على سبیل الھدیة في الغالب  ھـ ١٤٠٢رأیت طبعتھ العشرین في سنة (

ذكر مؤلفھ شرف الدین ھذا الحدیث بالمتن الذي ». المراجعات«األعّم، واسم الكتاب 
                                                           

 .٤٠٤محمدیة: ) أضواء على السنّة ال١٢(
 .٥/٨٧)  معجم المؤلفین: ١٣(
یخفى ما تدّل علیھ   یُقبلون علیھ ویسعون وراء الحصول علیھ وجلبھ الى البیوت، وال» البیوت«) بل إن أبناء ١٤(

 من معنًى، منطوقاً ومفھوماً !» البیوت«كلمة أبناء 



(رحمھ : بأنّھ حدیث متواتر. ثّم نسب للشیخ سلیم البشريوقال )١٥(بیّنا ضعف أسانیده

 .)١٦(شیخ األزھر والمالكیة أنھ تلقّى ھذا القول بالقبول وأنھ طلب المزید...هللا)

 وقال في ُكتیب أسماه عقیدة اإلمامة عند الشیعة اإلمامیة.. دراسة  

 .)١٧(»ھل كان شیخ األزھر البشري شیعیّاً؟!«في ضوء الكتاب والسنّة ـ : 

 قال في مقدمتھ: وقبل أن أختم البحث رأیت أن اُشیر الى الفریة

» المراجعات«الكبرى التي جاء بھا الكاتب الشیعي شرف الدین الموسوي في كتابھ 
 وأن اُنبّھ الى براءة الشیخ سلیم البشري شیخ األزھر مما نسبھ الیھ ھذا المؤلف.

نا كتاب یسعى جاّداً للدخول : مّما رزئنا بھ في عصر١٧٠ثم قال في الصفحة   
 )... ھـ  ١٤٠٢الى كل بیت، رأیت طبعتھ العشرین في سنة (

الذي » المراجعات«وقال في الخاتمة: ومن أكبر ھذه المفتریات الكتاب المسّمى   
لم یكتف مؤلفھ بجعل األحادیث الموضوعة المكذوبة أحادیث ثابتة متواترة، بل نسب 

أنھ سلّم بھذا وأیّده. بل سلم بعقیدة الشیعة  (رحمھ هللا)ريلشیخ األزھر الشیخ سلیم البش
الجعفریة، ورأى أن أتّباع المذھب الشیعي الجعفري أولى باالتّباع من أي مذھب من 

 المذاھب األربعة.

 

 التشكیك الثالث

فقد استحوذ على اھتمام دعاة التشیّع، » المراجعات«وقال ثالث: وأّما كتاب   
م التي یخدعون بھا الناس، أو بعبارة أدّق: یخدعون بھ أتباعھم وجعلوه أكبر وسائلھ

وشیعتھم، ألن أھل السنّة ال یعلمون عن ھذا الكتاب وال غیره من عشرات الكتب التي 

                                                           
 . ٨المراجعة / ) یعني: حدیث الثقلین، انظر متون ھذا الحدیث وأسانیده ومصادره في ١٥(
 .٢٨)  حدیث الثقلین وفقھھ ـ للدكتور علي أحمد السالوس ـ : ١٦(
ھل كان شیخ األزھر «صفحة من القطع الصغیر! وقد جعل علیھ عنوان  ١٨٠) اسم ضخم! ولكنھ في ١٧(

تشیّع لیوھم أنھ سیحقق عن ھذا الموضوع، ولكن عندما تراجعھ ال تجد االّ استبعاداً إالّ أن » البشري شیعیاً؟
شیخ األزھر دلیل على تحقیقھ وإنصافھ، وھكذا یكون حال كل مسلم إن حقّق وأنصف! كما دعا الى ذلك السید 
شرف الدین في كل ما حقّق وصنّف! بخالف حضرة الدكتور وأمثالھ، المدافعین عن بني اُمیة اقتداًء بابن 

والذي یؤكد ما ذكرنا في خصوص  )رھم مقتدونإنا وجدنا آباءنا على اُمة وإنا على آثا(تیمیة! ولسان حالھم: 
الدكتور السالوس أنھ یحاول إیجاد ضّجة على الشیعة وأھل السنّة المحققین المنصفین ـ من علماء األزھر 
وغیرھم ـ الدعاة الى التقریب بین المسلمین، وذلك بإصدار كراریس، أحدھا في آیة التطھیر، واآلخر في 

دة اإلمامة عند الشیعة... والحال أن كالً منھا فصل من فصول كتابھ الكبیر حدیث الثقلین، وثالث في عقی
 ، فالحظ وتأمّل!»أثر اإلمامة في الفقھ الجعفري واُصولھ: «  أسماه بـ الذي



تخرجھا مطابع الروافض، اللھم إالّ من لھ عنایة واھتمام خاص بمذھب الشیعة. وقد 
بعض الروافض. والكتاب في زعم طبع ھذا الكتاب أكثر من مائة مرة، كما زعم ذلك 

مؤلفھ واقعة من وقائع التقارب بین أھل السنّة والشیعة، وھو عبارة عن مراسالت 
بین شیخ األزھر سلیم البشري، وبین عبدالحسین ھذا، انتھت بإقرار شیخ األزھر 

 بصّحة مذھب الروافض وبطالن مذھب أھل السنّة.

 خ األزھر،والكتاب ـ ال شّك ـ موضوع مكذوب على شی  

 وبراھین الكذب والوضع لھ كثیرة نعرض لبعض منھا، وقبل ذلك نشیر

 إلى أن الروافض من دأبھم وضع بعض المؤلفات ونسبتھا لبعض مشاھیر

 ونسبوه الى حجة اإلسالم» سّر العالمین«أھل السنّة، كما وضعوا كتاب 

 محمد الغزالي.

 ب فمنھا:أما  مظاھر وأمارات الكذب والوضع في ھذا الكتا  

أوالً: الكتاب عبارة عن مراسالت خطّیة بین شیخ األزھر سلیم البشري وبین   
ھذا الرافضي، ومع ذلك جاء نشر الكتاب من جھة الرافضي وحده، ولم یصدر عن 

 البشري أّي شيء یثبت ذلك.

وثانیاً: أّن ھذا الكتاب لم ینشره واضعھ إالّ بعد عشرین سنة من وفاة البشري،   
ھي سنة » المراجعات«) وأول طبعة لكتاب   ھـ ١٣٣٥ي توفّي سنة (فالبشر

 ) في صیدا. ھـ ١٣٥٥(

وثالثاً: أّن اُسلوب ھذه الرسائل واحد ھو اُسلوب الرافضي، وال تحمل رسالةٌ   
 واحدة اُسلوب البشري.

ورابعاً: أّما نصوص الكتاب فتحمل في طیّاتھا الكثیر والكثیر من أمارات   
 الوضع والكذب.

والحقیقة المفجعة: أن ھذا اإلفتراء یطبع عشرات المّرات باسم التقریب، وال أحد من 
 .)١٨(أھل السنّة ینتبھ بھذا األمر الخطیر

                                                           
 ؤللدكتور ناصر بن عبدهللا الغفاري، وھي رسالة ٢١٧ـ  ٢/٢١٣) مسألة التقریب بین أھل السنّة والشیعة ١٨(

في جزءین    ھـ  ١٤١٣في الریاض سنة » دار طیبة«ر، اُجیزت بتقدیر ممتاز! نشر: لنیل درجة الماجستی
 كبیرین.



ألبي حامد محمد » سّر العالمین وكشف ما في الدارین«أوالً: أن كتاب  أقول:  
اظ الغزالي، صاحب إحیاء العلوم، وقد نسبھ ـ فیمن نسبھ ـ إلیھ كبیر الحفّ 

المعتمدین من أھل السنّة، أال وھو شمس الدین الذھبي، المتوفّى سنة   والمؤّرخین
واعتمد علیھ ونقل منھ، فالحظ » میزان االعتدال«) في كتابھ المعروف   ھـ ٧٤٨(

 .)١٩(الكتاب المذكور

وعلى ھذا األساس نسبتھ الشیعة إلیھ، فلماذا اإلفتراء؟! ولماذا اإلنكار من ھؤالء   
 ألصاغر المتأخرین لما یقّر بھ أكابر أئمتھم المعتمدین؟!الطلبة ا

ً ـ من أقوى أدلّة صحة    ، »المراجعات«وثانیاً: أن ھذا الذي یعترف بھ ـ متفّجعا
واعتبار ما تحتویھ من استدالالت، وإالّ فعلماء قومھ مقّصرون أمام هللا والرسول 

رات المّرات كما ذكره، ومشایخ الصحابة المقتدى بھم في مذھبھم! رغم طبعھا عش
 . (رحمھ هللا)ورغم أنھا تدعو إلى المناظرة بصدر رحب... كما ذكره السید

قد أثّر في «یكّذبھ قول زمیلھ القائل: » وبعبارة أدّق...«وثالثاً: ما ذكره بعنوان   
على » یسعى جاّداً للدخول الى كل بیت...«وقول اآلخر: » بسطاء المسلمین وعاّمتھم

 ھما.حّد تعبیر

 ورابعاً: المراجعات لیست موضوعةً، كما مّر وسیأتي.  

وخامساً: إّن األمارات التي ذكرھا، تعود الثالثة االُولى منھا الى مطلب واحد   
سنجیب عنھ في الجواب عن السؤال عن الكوارث التي منعت طبع الكتاب وضیّعت 

 ص الكتاب.نسختھ، والرابعة یظھر بطالنھا من خالل ما سنوّضحھ حول نصو

 

 السبب في تأخیر طبع الكتاب

 ثّم إنھ قد اعترض على كالم السید في المقدمة بأنھ:  

                                                           
 .١/٥٠٠) میزان االعتدال، ترجمة الحسن بن الصباح ١٩(

ـ صاحب    ھـ  ٥٨١وممن نسب الكتاب الى الغزالى: الحافظ الواعظ سبط ابن الجوزي الحنفى ـ المتوفّى سنة  
الذي أورد فیھ بعض ما » تذكرة خواّص االُمة«وغیره من المصنّفات، ولھ: » مرآة الزمان«التاریخ الشھیر 

، بأسانیده الى النبى علیھ وآلھ الصالة والسالم، وألجلھ رموه بالترفّض مع (علیھم السالم)یتعلّق بأئمة أھل البیت
ة فى طبقات الجواھر المضیّ «الثناء علیھ ووصفھ بالحفظ والفقھ كما ال یخفى على من الحظ ترجمتھ فى 

 وغیرھما.» الفوائد البھیّة فى طبقات الحنفیّة«و » الحنفیة



ماذا یعني الموسوي بالحوادث والكوارث التي أّخرت طبع ھذه المراجعات   
أكثر من ربع قرن من الزمن؟ إنھ سؤال ال جواب علیھ، ألن الموسوي لم یقّدم لنا 

الحوادث والكوارث، وإذا عدناالى كتب  حادثة أو كارثة واحدة من ھذه
تّمت فیھا ھذه المراجعات المزعومة   التي الزمن  أّرخت لھذه الحقبة من التي التاریخ

 .)٢٠(نقلّب صفحاتھا فال نجد فیھا ما یمنع من نشرھا

كان في طلیعة الشخصیّات  (رحمھ هللا)وھذا جھل أو تجاھل، أن السید أقول:  
حتالل الفرنسي للبنان، وقاد شعبھ في مواجھة االحتالل، اإلسالمیة التي قاومت اال

واستخدم كافة األسالیب لھا، ووقف بصرامة یطالب خروج الفرنسیّین من بالده، 
ویدعو الى الوحدة السوریة المستقلة، فأوعز المحتلّون الى عمالئھم بالتخلّص من ھذا 

ً یدعى:  من أھالي مدینة صور، » برانابن الَحـالّج ج«القائد، واستغلّوا عمیالً عربیا
واقتحموا دار السید، وشھر العمیل مسّدسھ في وجھ السید، فركلھ برجلھ فوقع على 
ظھره وسقط المسّدس من یده، وتعالت األصوات وصیحات النساء، ففّر الفرنسیّون 
ً فأمرھم السید القائد  من الدار، وتوافدت الجموع إلیھا من كل جانب تشتاط غضبا

 بالھدوء.

 في كالم لھ: (رحمھ هللا)قال  

وكان من ذلك أن عزم الفرنسیّون، وعزمت ذیولھم، أن یتخلّصوا منّي عن   
طریق االغتیال، لتنھار ھذه الجبھة إذا خلوت من المیدان، وفي ضحى یوم الثالثاء 

م)، والدار ١٩١٩كانون الثاني سنة ( ١٤)، الموافق   ھـ ١٣٣٧ربیع الثاني سنة ( ١٢
رجال، أقبل فتًى من رجال األمن العام الذین أملى لھم الفرنسیّون أن خالیة من ال

یشتطّوا على المسلمین واألحرار من أھل الدین، وأقبل معھ رجالن من الجند 
الفرنسي، وكانوا جمیعاً مسلّحین، فاقتحموا الباب، ثم أحكموا أرتاجھا، ودنا الفتى 

ن اُعطیھ التفویض الذي كنّا أخذناه العربي ابن الحالّج شاھراً مسّدسھ، وھو یطلب أ
 من وجوه البالد وثائق تخّول الملك فیصل أن یتكلّم باسمنا في عصبة االُمم.

وحین أصبح على خطوة منّي ركلتھ برجلي ركلةً ألقتھ على ظھره فسقط   
المسّدس من یده، وأتبعت الركلة بضربات عنیفة بالحذاء على رأسھ ووجھھ، وعلت 

                                                           
 .٧ـ  ٦) البیّنات في الرّد على أباطیل المراجعات: ٢٠(



الدار، فملئت الطریق خلف الباب، فإذا الرھبة تتولّى ھزیمة صیحة نسائنا في 
 )٢١(الجندیَّین وصاحبھما مخفقین، وقد كادت األیدي واألرجل أن تقضي علیھم...

ثّم إن السید دعا الى مؤتمر للتحاور مع رجاالت السیاسة والفكر، التّخاذ   
حتى الوصول الى  القرارات المناسبة لالستمرار بالمواجھة والسیطرة على الموقف

ومثّل المؤتمرین في وفد الى سوریا » الحجیر«الھدف، فعقد المؤتمر في منطقة 
لالجتماع مع الملك فیصل، حتى إذا رجع وثب الفرنسیون بجیش جّرار الى جبل 

 إللقاء القبض على السید وقتلھ...» شحور«عامل توّجھ نحو قریة 

بنا من ھذه الجیوش حملة جّرارة قّدرت ومھما یكن فقد كان نصی: « (رحمھ هللا)قال  
بألف فارس مجھّزین بالمدافع الثقیلة والدبابات المدرعة، زحفت بقیادة الكولونیل 

وما كاد الفجر یتضّوأ بأضوائھ الندیّة حتى كانت المدافع » شحور«الى » دنجیر«
المشرفَین على القریة، وھبط » سلطان«و » الطور«الثقیلة منصوبة على جبلي 

جیش یتدفّق بین كروم التین، ویلتّف حول القریة، في رھبة أوحشت سكینة الفجر ال
)، وكنت  ھـ ١٣٣٨المستیقظ لذكر هللا تعالى في مستھّل شھر رمضان المبارك سنة (

أھوم بعد صالة الفجر بنعاس بعد تعب السفر وتعب السھر، وكانت وصیفتنا 
قریة ـ وھي تتبیّن الصبح ـ فراعھا تتھیّأ لصالتھا، فأشرفت على مدخل ال» السعیدة«

أن ترى أن آذان الخیل تنتشر بین أشجار التین في مثل ھذا البكور، فأجفلت مذعورة، 
 ورجعت توقظني من نومي.

نھضت مسرعاً الى أردیتي، وانسللت أتخطّى األزقّة والمضایق، ثم خرجت من   
بط الوادي الى غار بین العسكر وھم لي منكرون، وتركتھم یتظنّنون، وانسحبت أھ

 على شاطئ اللیطاني، كان لجأ الیھ جّدنا السید صالح في محنة الجّزار.

أما الجند فطفق یسأل عني، واستوقف الصغار من أفراخي مع عّمھم السید   
محمد وخالھم السید حسن، حتى یستنطقھم والسیف مصلت فوق رؤوسھم، ولكنھم 

من العثور علّي تفّرقوا في القریة یأكلون أجمعوا على أني في دمشق، ولما استیأسوا 
قبل أن یحرقوا الدار... فُحِكم عليَّ » شحوراً «ویشربون ویحطّمون، ولم یغادروا 

ً في  بالنفي المؤبّد مع مصادرة ما أملك. وقد احتلّوا دارنا في صور بعد أن صیح نھبا
ا القیّمة، وفیھا حجراتھا، فعظمت المصیبة وجلّت الرزیة بنھب المكتبة الحافلة بكتبھ

                                                           
 . ٢/١٥٠) بغیة الراغبین ٢١(



من نفائس الكتب المخطوطة ما ال یكاد یوجد في غیرھا، وكان لي فیھا كتب 
 .)٢٢(استفرغت في تألیفھا زھرة حیاتي وأشرف أوقاتي، فإنّا   وإنا إلیھ راجعون

ثّم إنھ ُشّرد بھ ـ طاب ثراه ـ مع أھلھ وذویھ الى دمشق، فبقي بھا مدةً وانتقل   
ھا الى مصر، وھو في جمیع ھذه األحوال متنّكر وراء كوفیّة منھا الى فلسطین، ومن

وعقال على نسق المألوف من المالبس الصحراویة الیوم، حتى إذا قصد الھجرة الى 
 ١٨العراق اُرسل إلیھ بأمان وطُلب منھ العودة الى وطنھ، وكانت العودة یوم الجمعة 

 )  .  ھـ ١٣٣٩شوال سنة (

ات االحتالل من القبض علیھ، عادت فسلّطت النار والخالصة: إنھ لما یئست قو  
فتركتھا ھشیماً تذروه الریاح، ثم احتلت داره الكبرى الواقعة » شحور«على داره في 

ً ونھباً، حتى لم تترك فیھا » صور«في  بعد أن أباحتھا لألیدي األثیمة تعیث فیھا سلبا
مكتبتھ العامرة بكّل ما فیھا غالیاً وال رخیصاً، وكان أوجع ما في ھذه النكبة تحریقھم 

من نفائس الكتب وأعالقھا، ومنھا مؤلفاتھ الكثیرة القیّمة التي كانت خطّیة في ذلك 
 الوقت، والمكاتیب والمراجعات.

وغیرھا من » المراجعات«فھذا موجز تلك الحوادث والكوارث، كما في مقدمة   
ً ومفكراً وأدیباً  اإلمام السید عبدالحسین شرف الدین«المؤلفات، وفي كتاب  » مصلحا

بقلمھ الشریف، » البغیة«وغیره مما كتب بترجمة السید، وإن شئت التفصیل فراجع 
فقد ذكر فیھا جمیع تلك الكوارث والحوادث بما لھا من خصوصیات وجزئیات... 

ثم صّرح بأن الصحف التي ینشرھا » المراجعات«في مقدمة  (رحمھ هللا)وإلیھا أشار
 وخطّھ.. اآلن كلھا بلفظھ

القاه وقاساه ـ مع شعبھ    لكّن البعض ال یصّدقون السید فیما یقول أو ال یرون ما  
ـ كوارث..! أو یریدون إنكار تلك الجھود، أو استنكار ذلك الجھاد ضد االستعمار! 
ً من عندھم، بوحي من ظنونھم السیّئة الفاسدة، وأغراضھم  فیذكرون للتأخیر سببا

 ل قائل منھم:الباطلة الكاسدة، فیقو

إنّما ھو حاجة في » المراجعات«والذي دفع الموسوي الى تأخیر نشر وطباعة   
غیر مالئمة لمثل  نفسھ، إذ أّن الفترة التي كانت فیھا المراجعات، والتي اعتبرھا فترة

ھذا األمر، إنّما تعني أواخر الخالفة العثمانیة التي مھما قیل فیھا فإنّھا تظّل خالفةً 

                                                           
 .٢/١٦٣) بغیة الراغبین: ٢٢(



سالم وتدفع عنھ أعداءه وخصومھ، وتناھض كّل الفرق الضالّة التي اتّخذت تدین باإل
من اإلسالم ستاراً لضرب اإلسالم والكید للمسلمین كالرافضة وغیرھم، والموسوي 
خشي على نفسھ من نشر ھذه المراجعات في ظّل ھذه الخالفة، لِما فیھا من مخالفة 

قد ال تسمح الخالفة العثمانیة بنشره، لذا فإنّھ للكتاب والسنّة وعقیدة االُمة، األمر الذي 
 كان ینتظر فرصةً مناسبةً ومؤاتیة لنشر ھذه األباطیل...

واألمر الثاني الذي دفعھ الى تأخیر نشر مراجعاتھ: أنھا مراجعات ال أصل لھا،   
فالبّد لھ من تأخیرھا، إذ لو نشرھا في الوقت الذي تّمت فیھ ھذه المراجعات لتصّدى 

تكذیبھ العدید من العلماء، ال سیّما شیخ األزھر الذي كذب علیھ وقّولھ ما لم یقل، الى 
فلما مات شیخ األزھر ومات بعض أقرانھ ونسي األحیاء منھم أمر ھذه المراجعات 
وما كان فیھا من وقائع وتفصیالت، ولّما اطمأّن الموسوي لھذا كلّھ سارع عندئذ لنشر 

 .)٢٣(أباطیلھ

 »:المراجعات«أمرین ھما السبب ـ بزعمھ ـ في تأخیر نشر  لقد ذكر أقول:  

أما األول: فال یتفّوه بھ عاقل، إذ الخالفة العثمانیة كانت في تلك األیام على   
وشك االنھیار واإلضمحالل، ولم تعد قادرة على حفظ كیانھا، على أنھ كان باإلمكان 

 لخالفة العثمانیة...طبع الكتاب ـ لوال الحوادث والكوارث ـ في غیر بالد ا

وعلى الجملة، فھذا األمر مما ال یصغى الیھ، وتضحك الثكلى بھ، ولعلّھ لذا لم   
 نجده عند غیر ھذا المتقّول.

وأما األمر الثاني: فقد أشار الیھ غیره أیضاً، وھو مردود بما ذكرناه في بیان   
 واقع الحال.

، وھي عدم رّد أحد من علماء على أنّا نسأل ھؤالء عن السبب للحقیقة المفجعة  
السنّة على ھذه المراجعات، ال سیّما مّمن نشأ في ظل الخالفة العثمانیة التي كانت 

 تناھض كل الفرق الضالّة على حّد زعمھ؟!

وعن السبب لنشر مثل ھذه التشكیكات والتكذیبات، في مثل ھذه الظروف، وبعد   
 نحو الخمسین عاماً على طبع المراجعات؟!

                                                           
 .٨ـ  ٧) البیّنات في الرّد على أباطیل المراجعات: ٢٣(



سنة،  ١٨مدة » أبو ھریرة«ن السبب في تأخیر طبع رّد أحدھم على كتاب وع  
؟! ثم تبعھ غیره، یأخذ الالحق من السابق، فیكّررون )٢٤(أي بعد وفاة السید بسنین

 .)٢٥(المتكّرر

 

 السبیل لتوحید المسلمین

إن ما یسعى إلیھ الموسوي إنّما ھو ضرب من المستحیل، إذ «وھنا یقول القائل:   
افترضنا الصدق فیھا، فھي محاولة للتوفیق بین الحّق والباطل وبین اإلسالم  أنھ لو

 والكفر!

إن السبیل الوحید لتوحید المسلمین ولّم شتاتھم وإزالة الفرقة بینھم إنّما یكون   
بالعودة الى الكتاب والسنّة، وفھم السلف الصالح لھما، كما أوضح ذلك الحق سبحانھ 

نازعتم في شيء فرّدوه الى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون با  والیوم فإن ت(وتعالى حیث قال: 

 وكما )٢٦()اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویالً 

تركت فیكم ما إن تمّسكتم بھ لن تضلّوا، كتاب هللا «حیث قال: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أوضح النبيّ 

 . (أخرجھ اإلمام مالك والترمذي وأحمد) فھل یستجیب»وُسنّتي

 .)٢٧(افضة   ورسولھ؟ ھیھات ھیھات!!الر

ویقول آخر: مفھوم التقریب عند ھذا الموسوي ھو أخذ المسلمین بعقیدة   
الروافض، وھو في سبیل ذلك یضع وقائع وھمیة وحوادث ال حقیقة لھا، ویزعم أنھا 
وقائع تقارب بین السنّة والشیعة لتصفیة الخالف، ولكن لم یكن لھذه المؤامرات من 

 .)٢٨( عند طائفتھأثر إالّ 

إن مفھوم التقریب لدى السید وطائفتھ ھو التعریف بالشیعة، وبیان عقیدتھا  أقول:  
مسألة اإلمامة ـ التي ھي أعظم خالف بین االُمة ـ وذكر شواھدھا وأدلّتھا في كتب  في

السنّة، والبحث والتحقیق حولھا عن طریق الجدل الحّق، ثم األخذ بما اتّفق الكّل على 
                                                           

للسید شرف » أبو ھریرة«، لمحمد عّجاج الخطیب، ألّفھ رّداً على كتاب: )  كتاب: أبو ھریرة راویة اإلسالم٢٤(
 ».أبو ھریرة في التیّار«الدین، فرّد علیھ الشیخ عبدهللا السبیتي بكتاب: 

لعبدالرحمن » أبو ھریرة وأقالم الحاقدین«لعبدالمنعم صالح العلي، ثم » دفاع عن أبي ھریرة«)  الحظ ٢٥(
 عبدهللا الزرعي، وھكذا...

 .٥٩) النساء: ٢٦(
 .٩) البیّنات في الرد على أباطیل المراجعات: ٢٧(
 .٢/٢١٧) مسألة التقریب ٢٨(



ایتھ ونقلھ في الكتب المشھورة بین المسلمین، وعلى ھذا األساس إستند السید في رو
وغیرھا من كتبھ الى ما جاء في كتب السنّة من األحادیث من طرقھم، » المراجعات«

ومن ھذا المنطلق یمكن التوفیق بین الطائفتین،... وال استحالة... وبذلك یكون قد 
فإن تنازعتم في شيء فرّدوه الى هللا (: تحقّق ما أمر سبحانھ وتعالى بقولھ

وإالّ فإّن كل طائفة ترى الحّق فیما ترویھ وتعتقده، وتحكم ببطالن ما )٢٩()والرسول...
 . تذھب إلیھ الطائفة االُخرى

في األحادیث » السنّة«في اآلیة الكریمة ومن » الرّد الى الرسول«فالمراد من   
وھو ما (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ت صدوره عن النبياآلمرة بالرجوع إلیھا ھو األخذ بما ثب

 اتّفق الكل على روایتھ بأسانیدھم.

فعزوه الى » تركت فیكم ما إن تمّسكتم بھ لن تضلّوا، كتاب هللا وسنّتي«وأما خصوص:   
 أحمد والترمذي كذب، إذ لیس ھو من أحادیث مسند أحمد وصحیح الترمذي قطعاً.

 

 ب هللا وسنّتيموجز الكالم على حدیث كتا

» الموطأ«بل ال یوجد في شيء من الصحاح والمسانید أصالً، نعم یوجد في   
وبعض كتب المتأخرین، ونحن نكتفي بالبحث عن سنده في الكتابین » المستدرك«و

 المذكورین، ألنھما عمدة الرواة لھ.

أ«* أما    ول وحّدثني عن مالك أنھ بلغھ أن رس«فقد جاء فیھ ما نّصھ: » الموطّ
تركت فیكم أمرین لن تضلّوا ما تمّسكتم بھما، كتاب هللا وسنّة «قال:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 .)٣٠(»نبیّھ

وصلھ ابن عبدالبّر من «وھو ـ كما ترى ـ ال سند لھ، فقال السیوطي بشرحھ:   
 .)٣١(»حدیث كثیر بن عبدهللا بن عمرو بن عوف، عن أبیھ، عن جّده

المذكور. قال ابن حجر : قال أبو » كثیر بن عبدهللا«ر في حال لكن یكفینا النظ  
 .)٣٢(طالب عن أحمد: منكر الحدیث، لیس بشيء

                                                           
 .٥٩) النساء: ٢٩(
أ: ٣٠(  .٣حدیث  ٢/٨٩٩) الموطّ
أ مالك: ٣١(  .٣/٩٣) تنویر الحوالك في شرح موطّ
 .٨/٣٧٧) تھذیب التھذیب: ٣٢(



 وقال عبدهللا بن أحمد: ضرب أبي علي حدیث كثیر بن عبدهللا في  

 المسند ولم یحّدثنا عنھ.

 وقال أبو خیثمة: قال لي أحمد: ال تحّدث عنھ شیئاً.  

ین: لجّده صحبة، وھو ضعیف الحدیث. وقال مّرة: وقال الدوري عن ابن مع  
 لیس بشيء.

 وكذا قال الدارمي عنھ.  

 وقال اآلجري: سئل أبو داود عنھ، فقال: أحد الكّذابین.  

 وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنھ، فقال: واھي الحدیث.  

 وقال أبو حاتم: لیس بالمتین.  

 وقال النسائي: لیس بثقة.  

 بن عدي: عاّمة ما یرویھ ال یتابع علیھ.وقال ا  

 وقال أبو نعیم: ضّعفھ علي بن المدیني.  

 وقال ابن سعد: كان قلیل الحدیث، یستضعف .  

 وقال ابن حجر: ضّعفھ الّساجي.  

نّھ مجمع على ضعفھ. ھذا، والحدیث عن   وقال ابن عبدالبر: ضعیٌف ، بل ذكر أ  
 ى عن أبیھ عن أبیھ عن جّده، وقد قال ابن حبان: رو

 جّده نسخة موضوعة ال یحّل ذكرھا في الكتب وال الروایة إالّ على وجھ التعّجب.

 وقال ابن السكن: یروي عن أبیھ عن جّده أحادیث فیھا نظر.  

 وقال الحاكم: حّدث عن أبیھ عن جّده نسخة فیھا مناكیر.  

عن ابن فقد أخرجھ من طریق ابن أبي أویس عن عكرمة » المستدرك«وأما   
فأخرجھ عنھ من » وقد وجدت لھ شاھداً من حدیث أبي ھریرة«عباس، ثم قال: 

 .)٣٣(طریق صالح بن موسى الطلحي

صالح بن موسى «و » إسماعیل بن أبي أویس«لكن یكفینا النظر في حال   
 ».الطلحي الكوفي

 .)٣٤(أما األول، فھذه كلماتھم فیھ  

                                                           
 .١/٩٣) المستدرك على الصحیحین : ٣٣(



 بوه ضعیفان.قال معاویة بن صالح عن ابن معین: ھو وأ  

 وعنھ أیضاً: ابن أبي اُویس وأبوه یسرقان الحدیث.  

 وعنھ: مخلّط ، یكذب، لیس بشيء.  

 وقال النسائي: ضعیف.  

 وقال في موضع آخر: غیر ثقة.  

وقال الالّلكائي: بالغ النسائي في الكالم علیھ الى أن یؤّدي الى تركھ، ولعلّھ بان   
 الء كلھم یؤول إلى أنھ ضعیف.لھ ما لم یبن لغیره، ألن كالم ھؤ

 وقال ابن عدي: روى عن خالھ أحادیث غرائب ال یتابعھ علیھا أحد.  

وقال الدوالبي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي یقول: ابن أبي   
 اُویس كّذاب.

وقال العقیلي في الضعفاء: حدثنا اُسامة الزفاف ـ بصري ـ سمعت یحیى ابن   
 أبي اُویس ال یسوى فلسین. معین یقول: ابن

 وقال الدارقطني : ال أختاره في الصحیح.  

وقال ابن حزم في المحلّى: قال أبو الفتح األزدي: حّدثني سیف بن محّمد: أن   
 ابن أبي اُویس كان یضع الحدیث.

قال سلمة بن شبیب: سمعت اسماعیل بن أبي اُویس یقول: ربما كنت أضع   
 ا اختلفوا في شيء فیما بینھم.الحدیث ألھل المدینة اذ

 .)٣٥(ّما الثاني، فھذه كلماتھم فیھ  وأ  

 قال ابن معین: لیس بشيء.  

 وقال أیضاً: صالح وإسحاق ابنا موسى لیسا بشيء وال یكتب حدیثھما.  

 وقال ھاشم بن مرثد عن ابن معین: لیس بثقة.  

 وقال الجوزجاني: ضعیف الحدیث على حسنھ.  

اتم عن أبیھ: ضعیف الحدیث جداً، كثیر المناكیر عن الثقات . وقال ابن أبي ح  
 قلت: یكتب حدیثھ؟ قال: لیس یعجبني حدیثھ.

 وقال البخاري: منكر الحدیث عن سھل بن أبي صالح.  

                                                                                                                                                                      
 .١/٢٧١) تھذیب التھذیب: ٣٤(
 ھـ دار الفكر. ١٤٠٤، ١من اسمھ صالح . ط  ٤/٣٥٤) تھذیب التھذیب: ٣٥(



 وقال النسائي : ال یكتب حدیثھ، ضعیف.  

 وقال في موضع آخر: متروك الحدیث.  

ھ علیھ أحد، وھو عندي مّمن ال یتعّمد وقال ابن عدي: عاّمة ما یرویھ ال یتابع  
الكذب، ولیس یشبّھ علیھ ویخطئ ، وأكثر ما یرویھ عن جّده من الفضائل ما ال یتابعھ 

 علیھ أحد.

 وقال الترمذي: تكلّم فیھ بعض أھل العلم.  

 وقال عبدهللا بن أحمد : سألت أبي عنھ فقال: ما أدري، كأنّھ لم یرضھ.  

 ع على شيء من حدیثھ.وقال العقیلي: ال یتاب  

وقال ابن حبّان: كان یروي عن الثقات ما ال یشبھ حدیث األثبات، حتى یشھد   
 المستمع لھا أنھا معمولة أو مقلوبة، ال یجوز االحتجاج بھ.

 وقال أبو نعیم: متروك، یروي المناكیر.  

ھ لیس ھذه أسانیده في أھّم الكتب المخّرجة لھ، وقد عرفت حالھا. فظھر أن أقول:  
... فال یجوز االحتجاج بھ فضالً عن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بحدیث صادر عن رسول هللا

وغیره من األحادیث » الكتاب، والعترة أھل البیت«أن یقابل بھ مثل حدیث الثقلین 
 القطعیة.

 .)٣٦(ھذا ، ومن أراد التفصیل فلیرجع الى رسالتنا فیھ  

الوئام بین المسلمین عن طریق البحث الصحیح والخالصة: إن السیّد یدعو الى   
والجدل الحّق ، في الحدیث والسیرة والتاریخ وغیر ذلك، ال عن طریق تناسي 
الماضي ، ألن ھذا لو أفاد في برھة من الزمن فال یكاد یجدي على المدى البعید، وال 

النفوس یعطي النتیجة المطلوبة، بل إن معنى ذلك بقاء االنطباعات عن القضایا في 
الحال ـ الى مضاعفات ال تكاد تقبل العالج من أي  واألذھان ، وھذا ما یؤّدي ـ بطبیعة

 طرف كان.

 وقد عرفت السید الى َمن أھدى كتابھ! وأّي شيء ترّجى منھ!  

 ھذا تمام الكالم حول المكابرات.  

 

 السید الموسوي والشیخ البشري في سطور

                                                           
 .١٨٧ـ  ١٧١ھـ  ، ص  ١٤١٢، شوال  ٢٩) مجلة (تراثنا) العدد ٣٦(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٢٤٨في محلّة بشر بمحافظة البحیرة عام » المالكي« * ولد الشیخ سلیم البشري 
ھـ ١٣١٧م) ودرس باألزھر، ثم تولى مشیختھ مّرتین: االُولى من عام ١٨٣٢ھـ (

م) ١٩٠٩ھـ (١٣٢٧م) والمّرة الثانیة من عام ١٩٠٤ھـ (١٣٢٠م) الى عام ١٩٠٠(
 م).١٩١٦ھـ ( ١٣٣٥إلى عام 

بد الحسین شرف الدین الموسوي * ولد السید ع * وفي عھده طبّق نظام امتحان  
ھـ من أبوین كریمین یصل نسبھما إلى رسول ١٢٩٠ـ سنة    العراق   في الكاظمیة ـ

 .(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا محمد

درس على ید كبار العلماء في سامراء والنجف األشرف وبرز في األوساط  
 العلمیة تلمیذاً واُستاذاً.

من عمره إلى جبل عامل في جنوب الراغبین في * عاد في الثانیة والثالثین  
التدریس باألزھر واجتاز ھذا االمتحان كثیرون من العلماء، وكان رحمھ هللا تعالى 
ً في ادارتھ لألزھر، ولم تمنعھ مسؤولیات المشیخة من القاء دروسھ على  حازما

 طالبھ.

سلف .. ومن * وللشیخ جملة مؤلفات، معظمھا من الحواشي والتقاریر على كتب ال 
 آثاره:

 * حاشیة تحفة الطالب لشرح رسالة اآلداب. 

 * حاشیة على رسالة الشیخ علي في التوحید. 

 * شرح نھج البردة.. في 

 األدب.



* االستئناس في بیان األعالم وأسماء األحباس.. وھو بحث في النحو عّول علیھ  
 كثیراً في التدریس باألزھر.

 ). م١٩١٦)  (  ھـ١٣٣٥عام (* توفّي الشیخ سلیم البشري  

 

 

 لبنان حیث منبت اُسرتھ، وغدى بعد فترة قلیلة زعیمھا الكبیر.

* قاد التغییر االجتماعي في بلده ثم تصّدى لمجابھة االستعمار واالحتالل الفرنسي  
في لبنان فطاردتھ القوات الفرنسیّة وأحرقت بیتھ ومقّره بما في ذلك مكتبتھ الكبرى 

تنقّل من لبنان إلى الشام ففلسطین فمصر، وأینما حّل كان مشعالً وشردت عائلتھ، ف
 لإلسالم ونوراً للمسلمین.

* التقى بمصر كبار علمائھا وأجّل زعماءھا وغادرھا عائداً إلى بلده بعد عّدة  
 سنین.

* لھ مناظرات علمیة كثیرة ومؤلفات متعّددة ومكانة سامیة بین العلماء  
 سالمي.والمجتھدین في العالم اإل

 ) . ھـ ١٣٧٧جمادى الثانیة سنة ( ٨* توفّي السیّد شرف الدین الموسوي في  

     مقـدمــة وإھــداء 



 

 

 

 مقدمة المؤلف

 

 

 

ً وإنما ھي صحف انتظمت منذ    ھذه صحف لم تكتب الیوم، وفَِكر لم تولد حدیثا
وادث زمن یربو على ربع قرن، وكادت یومئذ أن تبرز بروزھا الیوم، لكّن الح

 ، والكوارث كانت حواجز قویة عرقلت خطاھا، فاضطرتھا إلى أن تكمن وتكنَّ
فتریّثت تلتمس من غفالت الدھر فرصة تستجمع فیھا ما تشتّت من أطرافھا، 

ت وضعھا. رت طبعھا، مسَّ  وتستكمل ما نقص من أعطافھا، فان الحوادث كما أخَّ

، إذ كانت تلتمع في صدري منذ أما فكرة الكتاب فقد سبقت مراجعاتھ سبقاً بعیداً   
شرخ الشباب، التماع البرق في طیّات السحاب، وتغلي في دمي غلیان الغیرة، تتطلع 
إلى سبیل سوي یوقف المسلمین على حّد یقطع دابر الشغب بینھم، ویكشف ھذه 
الغشاوة عن أبصارھم، لینظروا إلى الحیاة من ناحیتھا الجدیة، راجعین إلى األصل 

مفروض علیھم، ثم یسیروا معتصمین بحبل هللا جمیعاً، تحت لواء الحق إلى الدیني ال
 العلم والعمل، إخوة بررة یشّد بعضھم أزر بعض.

واأسفاه! ـ  لكّن مشھد ھؤالء اإلخوة المتّصلین بمبدأ واحد، وعقیدة واحدة كان ـ  
ھج مشھد خصومة عنیفة، تغلو في الجدال غلو الجھال، حتى كأّن التجالد في منا

البحث العلمي من آداب المناظرة، أو أنھ من قواطع األدلة ! ذلك ما یثیر الحفیظة، 
ویدعو إلى التفكیر، وذلك ما یبعث الھمَّ والغمَّ واألسف فما الحیلة؟ وكیف العمل؟ ھذه 
ظروف ملّمة في مائتین من السنین، وھذه مصائب محدقة بنا من األمام والوراء، 

وذاك قلم یلتوي بھ العقم أحیاناً، وتجور بھ األطماع أحیاناً  وعن الشمال وعن الیمین،
اُخرى، وتدور بھ الحزبیة تارة، وتسخره العاطفة تارة اُخرى، وبین ھذا وذاك ما 

 یوجب االرتباك فما العمل؟ وكیف الحیلة؟

اً، فھبطت مصر أواخر سنة    ال   ١٣٢٩ضقت ذرعاً بھذا وامتألت بحملھ ھمَّ مؤمِّ
ل االُمنیة التي أنشدھا، وكنت ألھمت أني موفق لبعض ما اُرید ومتصل نی» نیلھ«في 



سھماً » الكنانة«بالذي أداور معھ الرأي، وأتداول معھ النصیحة، فیسّدد هللا بأیدینا من 
نصیب بھ الغرض، ونعالج ھذا الداء الملّح على شمل المسلمین بالتمزیق، وعلى 

ـ الذي أّملت، فإن مصر بلد ینبت العلم،  جماعتھم بالتفریق، وقد كان ـ والحمد  
فینمو بھا على اإلخالص واإلذعان للحقیقة الثابتة بقوة الدلیل; وتلك میزة لمصر فوق 

 ممیزاتھا التي استقلت بھا.

وھناك على نعمى الحال، ورخاء البال، وابتھاج النفس، جمعني الحظّ السعید   
وادع، وفؤاد حي، وعلم علیم ومنزل  بعلَم من أعالمھا المبرزین بعقل واسع، وخلق

 رفیع، یتبّوؤه بزعامتھ الدینیة، بحق وأھلیة.

وما أحسن ما یتعارف بھ العلماء من الروح النقي، والقول الرضي، والخلق   
النبوي، ومتى كان العالم بھذا اللباس األنیق المترف كان على خیر ونعمة، وكان 

أن یفضي إلیھ بدخیلة رأیھ، أو یبثھ ذات الناس منھ في أمان ورحمة، ال یأبى أحد 
 نفسھ.

م مصر وإمامھا، وھكذا كانت مجالسنا التي شكرناھا شكراً ال    كذلك كان َعلَ
 انقضاء لھ وال حّد .

شكوت إلیھ وجدي، وشكا إليَّ مثل ذلك وجداً وضیقاً، وكانت ساعة موفقة   
ث األمة، فكان مما اتفقنا علیھ أن أوحت إلینا التفكیر فیما یجمع هللا بھ الكلمة، ویلّم شع

ً بدین اإلسالم الحنیف، فھم فیما جاء  الطائفتین ـ الشیعة والسنة ـ مسلمون یدینون حقا
الرسول بھ سواء، وال اختالف بینھم في أصل أساسي یفسد التلبّس بالمبدأ اإلسالمي 

ختالفھم فیما الشریف، وال نزاع بینھم إالّ ما یكون بین المجتھدین في بعض األحكام ال
یستنبطونھ من الكتاب أو السنّة، أو اإلجماع أو الدلیل الرابع، وذلك ال یقضي بھذه 
الشقة السحیقة، وال یتجّشم ھذه المھاوي العمیقة، إذاً أي داع أثار ھذه الخصومة 

 سنَّة وشیعة ـ إلى آخر الدوران.   المتطایر شررھا منذ كان ھذان االسمان ـ

تاریخ اإلسالمي وتبینا ما نشأ فیھ من عقائد وآراء ونظریات ونحن لو محصنا ال  
لعرفنا أن السبب الموجب لھذا االختالف إنما ھو ثورة االُمة لعقیدة ودفاع عن نظریة 
أو تحّزب لرأي، وأن أعظم خالف وقع بین االُمة، اختالفھم في اإلمامة; فإنھ ما ُسلَّ 

على اإلمامة، فأمر اإلمامة إذاً من أكبر  سیف في اإلسالم على قاعدة دینیة مثل ما سلّ 
األسباب المباشرة لھذا االختالف، وقد طبعت األجیال المختلفة في اإلمامة على حب 
ھذه العصبیة، وألفت ھذه الحزبیة، بدون تدبّر وبدون رویة، ولو أن كالًّ من الطائفتین 



حصحص الحق نظرت في بینات االُخرى نظر المتفاھم ال نظر الساخط المخاصم، ل
 وظھر الصبح لذي عینین.

وقد فرضنا على أنفسنا أن نعالج ھذه المسألة بالنظر في أدلة الطائفتین، فنفھمھا   
ً صحیحاً، من حیث ال نحس إحساسنا المجلوب من المحیط والعادة والتقلید، بل  فھما
 نتعّرى من كل ما یحوطنا من العواطف والقومیة،

جمع على صحتھ، فنلمسھا لمساً، فلعل ذلك یلفت أذھان ونقصد الحقیقة من طریقھا الم
المسلمین، ویبعث الطمأنینة في نفوسھم، بما یتحّرر ویتقّرر عندنا من الحق، فیكون 

 حّداً ینتھى إلیھ إن شاء هللا تعالى.

ً عّما یرید، فاُقدم لھ الجواب بخطّي    لذلك قّررنا أن یتقدم ھو بالسؤال خطّـا
 الصحیح عند الفریقین.  مؤیَّداً بالعقل أو بالنقل الشروط الصحیحة، على

وجرت بتوفیق هللا عزوجل على ھذا مراجعاتنا كلھا، وكنا أردنا یومئذ طبعھا   
لنتمتّع بنتیجة عملنا الخالص لوجھ هللا عزوجل، ولكّن األیام الجائرة، واألقدار الغالبة 

 .)٣٧(»ولعل الذي أبطأ عني ھو خیر لي«اجتاحت العزم على ذلك; 

عي أن ھذه الصحف صحف تقتصر على النصوص التي تألّفت یومئذ    وأنا ال أدَّ
ً من ألفاظ ھذه المراجعات خطّھ غیر قلمي، فإن الحوادث التي  بیننا، وال أن شیئا
ً ـ كما قلنا ـ غیر أن المحاكمات في المسائل التي  أّخرت طبعھا فّرقت وضعھا أیضا

تین بحذافیرھا مع زیادات اقتضتھا الحال، ودعا جرت بیننا موجودة بین ھاتین الدفّ 
إلیھا النصح واإلرشاد، وربّما جرَّ إلیھا السیاق على نحو ال یُخّل بما كان بیننا من 

 االتفاق.

ً وخیراً، فإن    وإني ألرجو الیوم ما رجوتھ أمس: أن یحدث ھذا الكتاب إصالحا
فضل ربي، وذلك أرجا ماأرجوه  وفّق إلى عنایة المسلمین بھ، وإقبالھم علیھ فذلك من

إالّ با  علیھ توكلت وإلیھ  وماتوفیقي(ما استطعت من عملي، إن اُرید إالّ اإلصالح

 .)٣٨()أنیب

وإني ألھدي كتابي ھذا إلى اُولي األلباب من كل عالَّمة محقّق، وبّحاثة مدقّق،   
في السنن البس الحیاة العلمیة فمّحص حقائقھا; ومن كل حافظ محدث جھبذ حّجة 

واآلثار، وكل فیلسوف متضلّع في علم الكالم، وكل شاب حّي مثقّف حّر قد تحلل من 
القیود وتملص من األغالل، ممن نؤّملھم للحیاة الجدیدة الحّرة، فإن تقبلھ كل ھؤالء 

 واستشعروا منھ فائدة في أنفسھم، فإني على خیر وسعادة.

                                                           
 .١٣٩، ١/١٣٦، إقبال األعمال:  (علیھ السالم)) القائل اإلمام السجاد٣٧(
 . ٨٨) ھود: ٣٨(



اب فیھ على النحو األكمل من كل وقد جھدت في إخراج ھذا الكتاب، بنحت الجو  
الجھات، وقصدت بھ إلھام المنصفین فكرتھ وذوقھ، بدلیل ال یترك خلیجة، وبرھان ال 
یدع ولیجة، وعنیت بالسنن الصحیحة والنصوص الصریحة، عنایة أغنى بھا ھذا 
الكتاب عن مكتبة حافلة مؤثلة بأنفس كتب الكالم والحدیث والسیر ونحوھا، مّما 

ا الموضوع الخطیر، بفلسفة معتدلة كل االعتدال، صادقة كل الصدق، یتّصل بھذ
وبأسالیب تفرض على من ألمَّ بھ أن یسیروا خلفھ وھم ـ أعني منصفیھم ـ لھ تابعون، 
من أولھ إلى الفقرة األخیرة منھ، فإن ظفر كتابي بالقّراء المنصفین فذلك ما أبتغیھ، 

 وأحمد هللا علیھ.

حمد   إلى ھذا الكتاب، راض عن حیاتي بعده، فإنھ عمل أما أنا فمستریح وال  
الدھر   یجب أن ینسیني ما سئمت من تكالیف الحیاة الشاقّة، وھموم» كما أعتقد«

هللا تعالى، (وحسبھ هللا حاكماً، ومحمد  الفاقرة، وكید العدّو الذي ال أشكوه إالّ إلى
ً صیح في حجراتھ، إلى ما كان م ن محن متدفقة كالسیل خصیماً)، ودع عنك نھبا

اآلتي من كل جانب، محفوفة بالبالء مقرونة بالضیق واالكفھرار، إالّ أن حیاتي 
الخالدة بھذا الكتاب رحمة في الدنیا واآلخرة، ترضى بھا نفسي، ویستریح إلیھا 
 ضمیري، فأرجو من هللا سبحانھ أن یتقبل عملي، ویتجاوز

إن الذین آمنوا وعملوا (منین وھدایتھم بھ عن خطأي وزللي، ویجعل أجري علیھ نفع المؤ

 الصالحات یھدیھم ربھم بإیمانھم تجري من تحتھم األنھار في جنات

     ١المــراجعـــة / 

 .)٣٩()النعیم* دعواھم فیھا سبحانك اللھم وتحیتھم فیھا سالم وآخر دعواھم أن الحمد   رب العالمین

 

 عبد الحسین شرف الدین الموسوي

                                                           
 .١٠ـ  ٩) یونس : ٣٩(



 

 ١ـــة ـ المــراجع

 

  ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٦

 

 

 

 

 

 ـ تحیة المناظر . ١ 

 ـ استئذانھ في المناظرة . ٢ 

عبد الحسین شرف الدین الموسوي  )٤٠(ـ سالم على الشریف العالّمة الشیخ ١  
 ورحمة هللا وبركاتھ.

إني لم أتعّرف فیما مضى من أیامي دخائل الشیعة، ولم أبُل أخالقھم، إذ لم   
ً اُجالس آحا إلى محاضرة أعالمھم،  )٤١(دھم، ولم أستبطن سوادھم. وكنت متلعلعا

ان الجوانح إلى تخلّل عوامھم، بحثاً عن آرائھم، وتنقیباً عن أھوائھم، فلّما قّدر هللا  حرَّ
المعین، شفى هللا بسائغ   المحیط، وأرشفتني ثغر كأسك )٤٢(وقوفي على ساحل عیلمك

» جدك المصطفى«بمدینة علم هللا   )٤٤( ة  ، ونضح عطشي، وأَلِیَّ )٤٣(فراتك أوامي
إني لم أذق شربة أنقع لغلیل، وال أنجع لعلیل، من سلسال » أبیك المرتضى«وبابھا 

، وكنت أسمع أن من رأیكم ـ معشر الشیعة ـ مجانبة إخوانكم ـ )٤٥(منھلك السلسبیل

                                                           
جمادى الثانیة  ٨ھـ والمتوفى یوم االثنین  ١٢٩٠ین الموسوي المتولد )  السیِّد عبد الحسین شرف الد٤٠(

ه أمیر المؤمنین١٩٥٧كانون األول  ٣٠ھـ  . الموافق   ١٣٧٧ في النجف (علیھ السالم)م. وقد دفن بجوار جدِّ
 األشرف.

 . ٣٢٠/  ٨عرب )  متلعلعاً : تلعلع من الجوع والعطش اي تضّور ، وتلعلع الكلب دلع لسانھ عطشاً . لسان ال٤١(
 . ٤٢١/  ١٢)  العیلم : البئر الكثیرة الماء ، والبحر . لسان العرب ٤٢(
 . ٣٨/  ١٢)  األوام : العطش، وقیل شّدة العطش . لسان العرب ٤٣(
 . ٤/  ٢. لسان العرب  )  الیّة : األلت الحلف٤٤(
لعذوبتھ وصفائھ ویقال: شراب )  سلسبیل : السھل المدخل في الحلق ، والسلسال : سھل الدخول في الحلق ٤٥(

 . ٣٤٣/  ١١سلسل وسلسال وسلسبیل . لسان العرب 



وأنكم  ـ وانقباضكم عنھم، وأنكم تأنسون بالوحشة وتخلدون إلى الوحدة، أھل السنّة
، دقیق المباحثة، شھّي المجاملة، )٤٧(. لكني رأیت منك شخصاً رقیق المنافثة)٤٦(وانّكم

قوّي المجادلة، لطیف المفاكھة، شریف المعاركة، مشكور المالبسة، مبرور 
 المنافسة، فإذا الشیعي ریحانة الجلیس، ومنیة كل أدیب.

خوض عبابھ والغوص ـ وإني لواقف على ساحل بحرك اللّجّي، أستأذنك في  ٢  
على درره، فإن أذنت غصنا على دقائق وغوامض تحوك في صدري منذ أمد بعید، 
وإالّ فاألمر إلیك وما أنا فیما أرفعھ بباحث عن عثرة، أو متتبّع عورة، وال بمفّند أو 
منّدد، وإنما أنا نّشاد ضالّة، وبّحاث عن حقیقة، فإن تبیّن الحق، فإن الحق أحق أن 

 فإنَّا كما قال القائل: یتبع وإالّ 

 نحن بما عندنا وأنت بما عنـ *** ـدك راض والرأي مختلف

      ٢المــراجعـــة /   

وسأقتصر ـ إن أذنت ـ في مراجعتي إیاك على مبحثین: أحدھما في إمامة   
في اإلمامة العامة، وھي الخالفة عن رسول  )٤٨(المذھب اُصوالً وفروعاً، وثانیھما

. وسیكون توقیعي في أسفل مراجعاتي كلھا (س) فلیكن توقیعك علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا هللا
 س (ش) وأسلفك برجاء العفو عن كل ھفوة والسالم.

 

 

 ٢المــراجعـــة ـ 

 

  ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٦

 

 

                                                           
في الكتاب والسنة واألدب للعالّمة المغفور » الغدیر«)  التھم التي اُلصقت بالشیعة مع أجوبتھا . راجع كتاب ٤٦(

» ھب األربعةاإلمام الصادق والمذا«بیروت، كتاب  ٣ط  ٣٣٨ـ  ٧٨/ ص  ٣لھ الشیخ عبدالحسین األمیني ج 
 في بیروت. ٢ط  ٤٣٥ـ  ٣٧١/ ص  ٦، وج ١٦٥ـ   ٧٧/ ص  ٥للشیخ أسد حیدر : ج

 . ١٩٥/  ٢)  المنافثة : من النفث وھو شبیھ النفخ . لسان العرب : ٤٧(
لم یكتف باالستئذان حتى بیّن فیھ الموضوع الذي ستدور علیھ رحى البحث » بسم هللا الرحمن الرحیم) «٤٨(

مالھ وآدابھ في المناظرة، وال یخفى لطف الرمزین (س . و ش) ومناسبتھما فإن بیننا، وھذا من ك
 .(منھ قّدس سّره)شیعیّاً.  الدین وكوني شرف لقبي اسمھ سلیموكونھ سنیّاً، والشین إشارة الى الى إشارة السین



 

 ـ رّد التحیة . ١ 

 ـ اإلذن في المناظرة . ٢ 

 ركاتھ.ورحمة هللا وب )٤٩(ـ السالم على موالنا شیخ اإلسالم ١  

خّولتني بكتابك العطوف من النعم، وأولیتني بھ من المنن ما یعجز عن أداء حقھ   
 لسان الشكر، وال یستوفي بعض فرائضھ عمر الدھر.

رمیتني بآمالك ونزعت إلّي برجائك، وأنت قبلة الراجي، وعصمة الالجي، وقد   
رحال، منتجعاً ركبت من سوریا إلیك ظھور اآلمال، وحططت بفنائك ما شددت من ال

علمك، مستمطراً فضلك، وسأنقلب عنك حّي الرجاء قوّي األمل، إالّ أن یشاء هللا 
 تعالى.

ـ استأذنت في الكالم ـ ولك األمر والنھي ـ فسل عّما أردت، وقل ما شئت،  ٢  
 ولك الفضل، بقولك الفصل، وحكمك العدل وعلیك السالم.

 ش

                                                           
والمتوفى سنة  ھـ ) ١٢٤٨)  ھو الشیخ الجلیل العالّمة سلیم البشري شیخ الجامع األزھر المولود سنة (٤٩(

 . ) ھـ ١٣٣٥(



 

   المــراجعـــات

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالمبحث األ

 

 

 

 

 في إمامة المذھب

 



      ٣المــراجعـــة /   

 



 

 ٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٧

 

 

 

 

 

 ـ لم ال تأخذ الشیعة بمذاھب الجمھور. ١ 

 ـ الحاجة إلى االجتماع. ٢ 

 ـ ال یلّم الشعث إالّ بمذاھب الجمھور. ٣ 

لجمھور من المسلمین، ـ إنّما أسألك اآلن عن السبب في عدم أخذكم بمذاھب ا ١  
أعني مذھب األشعري في اُصول الدین، والمذاھب األربعة في الفروع، وقد دان بھا 
السلف الصالح، ورأوھا أعدل المذاھب وأفضلھا، واتفقوا على التعبّد بھا في كل 
عصر ومصر، وأجمعوا على عدالة أربابھا واجتھادھم، وأمانتھم وورعھم وزھدھم، 

 فّة نفوسھم، وحسن سیرتھم، وعلّو قدرھم علماً وعمالً.ونزاھة أعراضھم، وع

ـ وما أشّد حاجتنا الیوم إلى وصل حبل الشمل، ونظم عقد االجتماع بأخذكم  ٢  
بتلك المذاھب تبعاً للرأي العام االسالمي، وقد عقد أعداء الدین ضمائرھم على الغدر 

ھروا قلوبھم، والمسلمون بنا وسلكوا في نكایتنا كل طریق، أیقظوا لذلك آراءھم، وأس
عوا شعبھم،  غافلون، كأنھم في غمرة ساھون، وقد أعانوھم على أنفسھم، حیث صدَّ
ومّزقوا بالتحّزب والتعّصب شملھم، فذھبوا أیادي، وتفّرقوا قدداً، یضلّل بعضھم 

      ٤المــراجعـــة /   بعضاً، ویتبّرأ بعضھم من بعض، 

 

 ٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩سنة ذي القعدة  ٨



 وبھذا ونحوه افترستنا الذئاب، وطمعت بنا الكالب.

ـ فھل تجدون غیر الذي قلناه ـ ھداكم هللا ـ إلى لمِّ ھذا الشعث سبیالً؟ فقل  ٣  
 تُسمع وُمرتُطع، ولك السالم.

 س

 

 

 ـ األدلّة الشرعیة تفرض مذھب أھل البیت . ١ 

 ـ ال دلیل على األخذ بمذاھب الجمھور . ٢ 

 القرون الثالثة ال یعرفونھا . ـ أھل ٣ 

 ـ االجتھاد ممكن . ٤ 

 یلّم الشعث باحترام مذھب أھل البیت . ـ ٥ 

ـ إن تعبّدنا في االُصول بغیر المذھب األشعري وفي الفروع بغیر المذاھب  ١  
لعدم  األربعة لم یكن لتحّزب أو تعّصب، وال للریب في اجتھاد أئمة تلك المذاھب، وال

 تھم ونزاھتھم وجاللتھم علماً وعمالً.عدالتھم وأمان

لكّن األدلة الشرعیة أخذت بأعناقنا إلى األخذ بمذھب األئمة من أھل بیت النبوة   
وموضع الرسالة ومختلف المالئكة، ومھبط الوحي والتنزیل، فانقطعنا الیھم في 
فروع الدین وعقائده، واُصول الفقھ وقواعده، ومعارف السنّة والكتاب، وعلوم 

ألخالق والسلوك واآلداب، نزوالً على حكم األدلة والبراھین، وتعبّداً بسنّة سید ا
 النبیین والمرسلین صلى هللا علیھ وآلھ وعلیھم أجمعین.

ولو سمحت لنا األدلّة بمخالفة األئمة من آل محمد، أو تمّكـنّا من تحصیل نیّة   
ا أثر الجمھور، وجرینا القربة   سبحانھ في مقام العمل على مذھب غیرھم لقصصن

ً لعرى اإلخاء، لكنھا األدلة القطعیة تقطع  على اُسلوبھم، تأكیداً لعقد الوالء، وتوثیقا
 على المؤمن وجھتھ، وتحول بینھ وبین ما یروم.

ـ على أنھ ال دلیل للجمھور على رجحان شيء من مذاھبھم، فضالً عن  ٢  
احث المحقق بكل دقة واستقصاء، فلم وجوبھا، وقد نظرنا في أدلّة المسلمین نظر الب

نجد فیھا ما یمكن القول بداللتھ على ذلك، إالّ ما ذكرتموه من اجتھاد أربابھا وأمانتھم 
 وعدالتھم وجاللتھم.



لكنكم تعلمون أن االجتھاد واألمانة والعدالة والجاللة غیر محصورة بھم، فكیف   
 سبیل التعیین؟یمكن ـ والحال ھذه ـ أن تكون مذاھبھم واجبة على 

وما أظن أحداً یجرأُ على القول بتفضیلھم ـ في علم أو عمل ـ على أئمتنا، وھم   
أئمة العترة الطاھرة وسفن نجاة االُمة، وباب حطتھا، وأمانھا من االختالف في الدین، 

 فال«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأعالم ھدایتھا، وثقل رسول هللا، وبقیتھ في اُمتھ، وقد قال

لكنھا السیاسة،  )٥٠(   »تقّدموھم فتھلكوا، وال تقصروا عنھم فتھلكوا، وال تعلموھم فإنھم أعلم منكم
 وما أدراك ما اقتضت في صدر االسالم.

والعجب من قولكم! أن السلف الصالح دانوا بتلك المذاھب، ورأوھا أعدل   

م ال تعلمون المذاھب وأفضلھا، واتفقوا على التعبّد بھا في كل عصر ومصر، كأنك

بأن الخلف والسلف الصالحین من شیعة آل محمد ـ وھم نصف المسلمین في المعنى ـ 

، فلم یجدوا عنھ حوالً، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إنما دانوا بمذھب األئمة من ثقل رسول هللا

وأنھم على ذلك من عھد علي وفاطمة إلى اآلن، حیث لم یكن األشعري وال واحد من 

 ھب األربعة وال آباؤھم، كما ال یخفى.أئمة المذا

ً لم یدینوا بشيء من تلك المذاھب أصالً،  القرون  ـ على أن أھل ٣   الثالثة مطلقا
وأین كانت تلك المذاھب عن القرون الثالثة؟ـ وھي خیر القرون ـ وقد ولد األشعري 

أربع  حنبل ولد سنة  وابن)٥١(سنة سبعین ومائتین، ومات سنة نیف وثالثین وثالثمائة
والشافعي ولد سنة خمسین )٥٢(ومائتین وستین ومائة، وتوفّي سنة احدى وأربعین

ومات سنة  )٥٤(وولد مالك سنة خمس وتسعین )٥٣(ومائة، وتوفّي سنة مائتین وأربع

                                                           
 .٢الھامش  ٦٧، وص ٢، الھامش ٦٦ص  ٨)  إشارة الى حدیث الثقلین اآلتي مع مصادره في المراجعة ٥٠(
 ھو ابو الحسن علي بن اسماعیل األشعري إمام األشاعرة . ) ٥١(

 ط قم . ٢١٤ـ  ٢٠٧/ ص  ٥للخونساري : ج » روضات الجنات«راجع   
 الحنابلة :أحمد بن حنبل إمام  ) ٥٢(

 . ٥٢٧ـ  ٤٤١/ ص  ٤ج» : اإلمام الصادق والمذاھب األربعة«راجع   
 اإلمام الشافعي :  )٥٣(

 . ٢٥٤ـ  ١٧٥/ ص  ٣ج»: اإلمام الصادق والمذاھب األربعة«راجع   
)  ذكر ابن خلكان في أحوال مالك من وفیات األعیان: أن مالكاً بقي جنیناً في بطن اُمھ ثالث سنوات، ونّص ٥٤(

، وحیث أورد جماعة ١٧٠ص» المعارف«لى ذلك ابن قتیبة حیث ذكر مالكاً في أصحاب الرأي من كتابھ ع
 (منھ قدس سره)من المعارف أیضاً.  ١٩٨زعم أنھم قد حملت بھم اُمھاتھم أكثر من وقت الحمل، صفحة 



 وولد أبو حنیفة سنة )٥٥(تسع وسبعین ومائة

 . )٥٦( ومائة ثمانین، وتوفي سنة خمسین

ھل البیت ـ وأھل البیت أدرى بالذي فیھ ـ والشیعة یدینون بمذھب األئمة من أ  
وغیر الشیعة یعملون بمذاھب العلماء من الصحابة والتابعین، فما الذي أوجب على 
المسلمین كافّة ـ بعد القرون الثالثة ـ تلك المذاھب دون غیرھا من المذاھب التي كان 

تھ، وثقل معموالً بھا من ذي قبل؟ وما الذي عدل بھم عن أعدال كتاب هللا وسفر
 رسول هللا وعیبتھ، وسفینة نجاة االُمة وقادتھا وأمانھا وباب حطّتھا؟!

باب االجتھاد في وجوه المسلمین بعد أن كان في القرون  )٥٧(ـ وما الذي أرتج ٤  
الثالثة االُولى مفتوحاً على مصراعیھ؟ لوال الخلود إلى العجز واالطمئنان إلى الكسل، 

لنفسھ أن یكون ـ من حیث  بالجھل، ومن ذا الذي یرضى والرضا بالحرمان، والقناعة
هللا عّزوجّل لم یبعث أفضل أنبیائھ ورسلھ بأفضل أدیانھ  یشعر أو ال یشعر ـ قائالً بأن

ینزل علیھ أفضل كتبھ وصحفھ بأفضل حكمھ ونوامیسھ، ولم یكمل لھ  وشرائعھ؟ ولم
بقي، إالّ لینتھي األمر في   ما الدین، ولم یتم علیھ النعمة، ولم یعلمھ علم ما كان وعلم

ذلك كلھ إلى أئمة تلك المذاھب فیحتكروه ألنفسھم، ویمنعوا من الوصول إلى شيء 
منھ عن طریق غیرھم، حتى كأّن الدین االسالمي بكتابھ وسنّتھ، وسائر بیّناتھ وأدلتھ 

ة على غیر رأیھم، فھل كانوا ورث لم یبیحوا التصّرف بھ الخاصة، وأنھم من أمالكھم
األنبیاء، أم ختم هللا بھم األوصیاء واألئمة، وعلمھم علم ما كان وعلم ما بقي، وآتاھم 
ما لم یؤت أحداً من العالمین؟ كال، بل كانوا كغیرھم من أعالم العلم ورعاتھ وسدنتھ 
ودعاتھ، وحاشا دعاة العلم أن یوصدوا بابھ، أو یصّدوا عن سبیلھ، وما كانوا لیعتقلوا 

                                                           
 اإلمام مالك: ) ٥٥(

 »:األربعة صادقوالمذاھبال اإلمام«، ٢٢٧ ـ ٢٢٣/ ص ٧ج »: الجنات روضات«راجع أحوالھ في  
شرح موّطأ » تنویرالحوالك«. اإلمام مالك یبقى في بطن اُمھ ثالث سنین !! راجع  ٥٤٠ـ  ٤٨٧/ ص ٢ج

. ط داراحیاء الكتب العربیة بمصر، اإلمام الصادق والمذاھب األربعة :  ٣/ص ١الشافعي : ج مالك للسیوطي
. ط دار صادر،  ١٣٧  / ص ٤ة مالك : جفي ترجم» وفیات األعیان البن خلكان«،  ٤٨٩/ ص  ٢ج
 . ط الرحمانیة بمصر. ٢٥٧و ٢١٦البن قتیبة : ص » المعارف«
، مناقب مالك ١٢عبدالبر : ص  البن» االنتقاء«عن » األربعة الصادق والمذاھب اإلمام«كتاب  في ونقلھ   

 .٦للسیوطي: ص
 اإلمام أبو حنیفة : )٥٦(

 »:اإلمام الصادق والمذاھب األربعة«،  ١٧٦ ـ ١٦٧/ ص  ٨ج» : روضات الجنات«راجع  
 . ٣٣٠ـ  ٢٨١/ ص  ١ج

)  أرتج المرتج والرتاج الباب العظیم، وقیل ھو الباب المغلق، یقال: ارتج الباب إذا أغلقھ إغالقاً وثیقاً. لسان ٥٧(
 . ٢٧٩/  ٢العرب : 



لیسملوا أنظار األنام، وال لیجعلوا على القلوب أكنّة، وعلى    ام والالعقول واألفھ
األسماع وقراً، وعلى األبصار غشاوة، وعلى األفواه كمامات، وفي األیدي واألعناق 
أغالالً وفي األرجل قیوداً، ال ینسب ذلك الیھم إالّ من افترى علیھم، وتلك أقوالھم 

 نقول. تشھد بما

مھمة التي نبّھتنا الیھا من لّم شعث المسلمین، والذي أراه أن ـ ھلّم بنا إلى ال ٥  
ذلك لیس موقوفاً على عدول الشیعة عن مذھبھم، وال على عدول السنة عن مذھبھم، 
وتكلیف الشیعة بذلك دون غیرھم ترجیح بال مرجح، بل ترجیح للمرجوح، بل تكلیف 

 بغیر المقدور، كما یعلم مّما قّدمناه.

عث وینتظم عقد االجتماع بتحریركم مذھب أھل البیت، واعتباركم نعم، یلّم الش  
إیّاه كأحد مذاھبكم، حتى یكون نظر كل من الشافعیة والحنفیة والمالیكة والحنبلیة إلى 

كنظر بعضھم إلى بعض، وبھذا یجتمع شمل  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)شیعة آل محمد
 المسلمین وینتظم عقد اجتماعھم.

ین مذاھب أھل السنة ال یقّل عن االختالف بینھا وبین مذھب واالختالف ب  
تشھد بذلك االُلوف المؤلفة في فروع الطائفتین واُصولھما، فلماذا نّدد  )٥٨(الشیعة

مخالفتھم   السنة في المنّددون منكم بالشیعة في مخالفتھم ألھل السنة، ولم ینّددوا بأھل
جاز أن تكون المذاھب أربعة، فلماذا ؟ بل في مخالفة بعضھم لبعض، فإذا  )٥٩(للشیعة

ال یجوز أن تكون خمسة؟ وكیف یمكن أن تكون األربعة موافقة الجتماع المسلمین، 
ً تمزق االجتماع، وتفّرق المسلمون طرائق قدداً؟ ولیتكم إذ  ً خامسا فإذا زادت مذھبا

ھون دعوتمونا إلى الوحدة المذھبیة دعوتم أھل المذاھب األربعة الیھا، فإن ذلك أ
ولم خصصتمونا بھذه الدعوة؟ فھل ترون اتّباع أھل البیت سبباً في )٦٠(علیكم وعلیھم

                                                           
 ؤ للشیخ محمــد» لبیتلماذا اخترت مذھب أھل ا«راجع كتاب  ) االختالف بیـن المذاھب األربعـة:٥٨(

; بل  ١٧٧ـ  ١٧٣/ ص  ٥ج »: اإلمام الصادق والمذاھب األربعة«،  ١ـ  ط  ١٥ـ  ١٣األنطاكي : ص 
مخالفة المذھب لنفسھ أحیاناً وكمثال على ذلك آراء الشافعي التي تختلف بین آراء دّونھا في أول حیاتھ وآراء 

، وراجع  ٢٠٨ـ  ٢٠٥/ ص  ٣ج » : والمذاھب األربعة اإلمام الصادق«أظھرھا في آخر حیاتھ كما في كتاب 
» : طریقي الى التشیّع لألنطاكي«ـ من المراجعات، في  ١٩: اعتراف الشیخ سلیم البشري في المراجعة ـ 

 . ١٦ص 
 )  مخالفة أھل السنّة للسنّة النبویة :٥٩(

 . ٢١١ـ  ٢٠٩/ ص  ١٠ج» : الغدیر لألمیني«راجع  
 ب األربعة في المناقب والمثالب :التضارب بین المذاھ ) ٦٠(

 ط بیروت ، اإلمام الصادق والمذاھب األربعة : ٢٨٨ـ  ٢٧٧/ ص  ٥راجع الغدیر لألمیني : ج  
 . ١٧٣ـ  ١٧٢/ ص  ٥، و ج ٢٠٢ـ  ١٨٧/ ص  ١ج



ً الجتماع القلوب واتحاد  قطع حبل الشمل ونثر عقد االجتماع، واتّباع غیرھم موجبا
العزائم، وإن اختلفت المذاھب واآلراء، وتعددت المشارب واألھواء؟ ما ھكذا الظن 

 كم في القربى والسالم.بكم، وال المعروف من موّدت

 ش

 

 

 

 ٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٩

 

 

 

 

 ـ اعترافھ بما قلنا . ١ 

 ـ التماسھ الدلیل على سبیل التفصیل . ٢ 

ـ أخذت كتابك الكریم مبسوط العبارة، مشبع الفصول، مقبول األطناب، حسن  ١  

بیان عدم وجوب اتّباع شيء من التحریر، شدید المراء قوّي اللداد لم یّدخر وسعاً في 

مذاھب الجمھور في االُصول والفروع، ولم یأل جھداً في إثبات بقاء باب االجتھاد 

 مفتوحاً.

 فكتابك قوّي الحّجة في المسألتین، صحیح االستدالل على كل  

 منھما، ونحن ال ننكر علیك اإلمعان في البحث عنھما، واستجالء

 تعرض لھما صریحاً، والرأي فیھماغوامضھما، وإن لم یسبق منّا ال

 ما رأیت  .



ـ وإنّما سألناك عن السبب في إعراضكم عن تلك المذاھب التي أخذ بھا  ٢  

 جمھور المسلمین، فأجبت بأن السبب في ذلك إنّما ھو األدلة

 الشرعیة، وكان علیك بیانھا تفصیالً، فھل لك أن تصدع اآلن

      ٦المــراجعــة /   

 الكتاب أو السنّة أدلة قطعیة تقطع ـ كما ذكرت ـبتفصیلھا من 

 على المؤمن وجھتھ، وتحول بینھ وبین ما یروم، ولك الشكر والّسالم.

 س

 

 ٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩سنة  القعدة ذي ١٢

 

 

 

 ـ اإللماع إلى األدلة على وجوب إتّباع العترة . ١ 

 ـ أمیر المؤمنین یدعو إلى مذھب أھل البیت . ٢ 

 لمة لإلمام زین العابدین .ـ ك ٣ 

إنّكم  ـ بحمد هللا ـ مّمن تغنیھ الكنایة عن التصریح، وال یحتاج مع اإلشارة إلى   
في «شبھة، أو تالبسكم  » في أئمة العترة الطاھرة«توضیح، وحاشا   أن تخالطكم  

زوا غّمة، وقد آذن أمرھم بالجالء، فأربوا على األكفاء وتمیّ » تقدیمھم على من سواھم
علوم النبیّین، وعقلوا عنھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن النظراء، حملوا عن رسول هللا

 أحكام الدنیا والدین.

ً للنجاة إذا  ١   ـ ولذا قرنھم بمحكم الكتاب وجعلھم قدوة الُولي األلباب، وسفنا
ً لالُمة من االختالف إذا عصفت عواصف الشقاق، وباب  طغت لجج النفاق، وأمانا

 .)٦١(ة یغفر لمن دخلھا، والعروة الوثقى ال انفصام لھاحط  

                                                           
 ) اشارة الى أحادیث سوف تأتي قریباً .٦١(



نّى تؤفكون؟ واألعالم قائمة  فأین تذھبون وأ«: )٦٢((علیھ السالم)ـ وقد قال أمیر المؤمنین ٢  

كیف تعمھون وبینكم عترة نبیّكم وھم أزمة الحق،  بكم،بل واآلیات واضحة، والمنار منصوبة فأین یتاه

دق، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن وِرُدوھم ورود الھیم العطاش. أیھاالناس وأعالم الدین، وألسنة الص

: إنھ یموت من مات منّا ولیس بمیت، ویبلى من بلى (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من خاتم النبیین )٦٣(خذوھا

علیھ تقولوا بما ال تعرفون فإن أكثر الحق فیما تنكرون، واعذروا من ال حجة لكم  فال  منّا ولیس ببال،

وأترك فیكم الثقل األصغر، وركزت فیكم رایة اإلیمان..  )٦٤(وأنا ھو، ألم أعمل فیكم بالثقل األكبر

 .)٦٥(»الخ

انظروا أھل بیت نبیكم فالزموا سمتھم واتبعوا أثرھم فلن یخرجوكم من «: )٦٦((علیھ السالم)وقال  

وال تسبقوھم فتضلوا، وال  ھدى، ولن یعیدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نھضوا فانھضوا،

 .)٦٧(»تتأخروا عنھم فتھلكوا

ھم عیش العلم وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن «: )٦٨(مرة فقال (علیھ السالم)وذّكرھم  

علمھم، وظاھرھم عن باطنھم، وصمتھم عن حكم منطقھم، ال یخالفون الحق وال یختلفون فیھ، ھم 

الى نصابھ، وانزاح الباطل عن مقامھ، وانقطع لسانھ  دعائم اإلسالم ووالئج االعتصام، بھم عاد الحق

عن منبتھ، عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة ال عقل سماع وروایة، فإن رواة العلم كثیر ورعاتھ قلیل... 

 . )٦٩(»الخ

عترتھ خیر العتر واُسرتھ خیر االُسر وشجرتھ خیر «:  )٧٠(من خطبة اُخرى(علیھ السالم)وقال  

 .)٧١(»وبسقت في كرم لھا فروع طوال وثمرة ال تنال الشجر، نبتت في حرم

                                                           
 منھ قّدس سّره). ( ٨٣من الجزء األول من النھج من الخطبة  ١٥٢)  كما في صفحة : ٦٢(
إنھ یموت المیت من أھل البیت وھو في الحقیقة غیر «وھي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) أي خذوا ھذه القضیة عنھ٦٣(

 .(منھ قّدس سّره)لبقاء روحھ ساطعة النور في عالم الظھور. كذا قال الشیخ محمد عبده وغیره » میت
آن، وترك الثقل األصغر وھو ولداه، ویقال عترتھ قدوة للناس، ) عمل أمیر المؤمنین بالثقل األكبر وھو القر٦٤(

 (منھ قّدس سّره)كذا قال الشیخ محمد عبده وغیره من شارحي النھج .
 ١٥٣/ ص  ١ط آخر وج ١٤٩ط دار األندلس في بیروت وص  ١٥٥/ ص  ١) نھج البالغة لإلمام علي: ج٦٥(

 لمؤلف .ط االستقامة بمصر ; وھذه الطبعة ھي التي ینقل عنھا ا
 .(منھ قّدس سّره) ٩٣من الجزء األول من النھج من الخطبة  ١٨٩) كما في الصفحة ٦٦(
 ط آخر . ١٨٤ط دار األندلس ص  ١٩٠/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٦٧(
 .(منھ قّدس سّره) ٢٣٤من الجزء الثاني من النھج من الخطبة  ٢٥٩) كما في صفحة ٦٨(
 ط آخر. ٤٣٣ط األندلس وص  ٤٣٩ص  ٣) نھج البالغة ج٦٩(
 .(منھ قّدس سّره) ٩٠من الجزء األول من النھج من الخطبة  ١٨٥) كما في صفحة ٧٠(
 ط آخر . ١٨٠. ط األندلس وص  ١٨٦/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٧١(



نحن الشعار واألصحاب والخزنة واألبواب، وال تؤتى البیوت إالّ من «:  )٧٢((علیھ السالم)وقال  

ً  أبوابھا، فمن أتاھا من ... (إلى أن قال في وصف العترة الطاھرة): غیر أبوابھا سّمي سارقا

، إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم یسبقوا، فلیصدق رائد أھلھ، ...فیھم كرائم القرآن وھم كنوز الرحمن

 الخطبة. )٧٣(»ولیحضر عقلھ

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ، «:  )٧٤(من خطبة لھ (علیھ السالم)وقال  
تركھ، ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضھ، ولن تمسكوا بھ حتى تعرفوا الذي نبذه، 

مسوا ذلك من عند أھلھ، فإنھم عیش العلم، وموت الجھل، ھم الذین یخبركم حكمھم عن علمھم، فالت
وصمتھم عن منطقھم، وظاھرھم عن باطنھم، ال یخالفون الدین وال یختلفون فیھ، فھو بینھم شاھد 

 . إلى كثیر من)٧٥(»صادق وصامت ناطق

 بنا اھتدیتم في«: م)(علیھ السالالنصوص المأثورة عنھ في ھذا الموضوع نحو قولھ

 وقر سمع لم یفقھ )٧٦(الظلماء، وتسنّمتم العلیاء، وبنا انفجرتم عن السرار

أیھا الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، «: )٧٩(. وقولھ)٧٨(; الخطبة)٧٧(   »الواعیة
 الخطبة. )٨٠(»وامتاحوا من صفو عین قد روقت من الكدر

الرسالة ومختلف المالئكة، ومعادن العلم، وینابیع  نحن شجرة النبوة، ومحطّ «:  )٨١(وقولھ  
 .)٨٢(» الحكم، ناظرنا ومحبنا ینتظر الرحمة، وعدّونا ومبغضنا ینتظر السطوة

ً وبغیاً علینا، أن رفعنا هللا «:  )٨٣(وقولھ   أین الذین زعموا أنھم الراسخون في العلم دوننا كذبا
 ».یستعطى الھدى ویستجلى العمىووضعھم، وأعطانا وحرمھم، وأدخلنا وأخرجھم، بنا 

                                                           
 .(منھ قّدس سّره) ١٥٠من الجزء الثاني من النھج من الخطبة  ٥٨) كما في صفحة ٧٢(
 ط آخر . ٢٦٤وص . ط األندلس  ٢٧٠/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٧٣(
 .(منھ قّدس سّره) ]طبعة االستقامة[ ١٤٣من الجزء الثاني من النھج من الخطبة  ٤٣)  كما في صفحة ٧٤(
 . ط آخر . ٢٥٤ط األندلس وص  ٢٦٠/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٧٥(
. ) قال الشیخ محمد عبده في تعلیقھ: السرار ـ كسحاب وكتاب ـ آخر لیلة من الشھر یختفي فیھا القمر٧٦(

وانفجرتم: دخلتم في الفجر، والمراد كنتم في ظالم حالك، وھو ظالم الشرك والضالل، فصرتم إلى ضیاء 
(منھ واإلمام ابن عمھ ونصیره في دعوتھ.  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ساطع بھدایتنا وإرشادنا. والضمیر لمحمد

 قّدس سّره)
 ر .ط آخ ٣٩. ط األندلس وص  ٤٥/ ص  ١) نھج البالغة : ج٧٧(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء األول من النھج  ٣٣صفحة  ٣) ھي الخطبة ٧٨(
 .(منھ قّدس سّره) ١٠١من الجزء األول من النھج الخطبة  ٢٠١) كما في الصفحة ٧٩(
 ط آخر . ١٩٤. ط األندلس وص  ٢٠٠/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٨٠(
نحن أھل البیت «ج. وقال ابن عباس: من الجزء األول من النھ ٢١٤آخر صفحة  ١٠٥) في آخر الخطبة ٨١(

نقل ھذه الكلمة عنھ » شجرة النبوة ومختلف المالئكة وأھل بیت الرسالة وأھل بیت الرحمة ومعدن العلم
من الصواعق المحرقة البن  ١٤٢جماعة من أثبات السنة، وھي موجودة في آخر باب خصوصیاتھم صفحة 

 . (منھ قّدس سّره)حجر. 
 ط آخر. ٢٠٧. ط األندلس وص  ٢١٣/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٨٢(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الثاني من النھج  ٣٦صفحة  ١٤٠) من كالم لھ برقم ٨٣(



تصلح على سواھم، وال  إن األئمة من قریش غرسوا في ھذا البطن من ھاشم، ال«وقولھ:   
آثروا عاجالً وأّخروا آجالً، وتركوا صافیاً،  إلى أن قال عمن خالفھم ـ :تصلح الوالة من غیرھم ـ 

 ً  إلى آخر كالمھ. )٨٤(»وشربوا آجنا

ت منكم على فراشھ، وھو على معرفة حق ربھ، وحق رسولھ، وأھل فإنھ من ما«:  )٨٥(وقولھ  
من صالح عملھ، وقامت النیة مقام  بیتھ، مات شھیداً ووقع أجره على هللا، واستوجب ثواب ما نوى

 .)٨٦(»إصالتھ لسیفھ

نحن النجباء، وأفراطنا أفراط األنبیاء، وحزبنا حزب هللا عزوجل، والفئة «: (علیھ السالم)وقولھ  
 .)٨٨()٨٧(»اغیة حزب الشیطان، ومن سّوى بیننا وبین عدونا فلیس مناالب

وخطب اإلمام المجتبى أبو محمد الحسن السبط سید شباب أھل الجنة فقال:   
 .)٩٠()٨٩(الخطبة»اتقوا هللا فینا فإنّا اُمراؤكم«

ـ وكان اإلمام أبو محمد علي بن الحسین زین العابدین وسید الساجدین، إذا  ٣  
یدعو هللا عّز وجّل دعاءاً )٩١()یا أیھاالذین آمنوا اتقوا هللا وكونوامع الصادقین(تعالى:  قولھ تال

طویالً، یشتمل على طلب اللحوق بدرجة الصادقین والدرجات العلیة، ویتضمن 
وصف المحن وما انتحلتھ المبتدعة المفارقة ألئمة الدین والشجرة النبویة، ثم یقول: 

في أمرنا، واحتّجوا بمتشابھ القرآن، فتأّولوا بآرائھم، واتھموا مأثور وذھب آخرون إلى التقصیر «
 ):(إلى أن قالالخبر فینا... 

... فإلى من یفزع خلف ھذه االُمة، وقد درست أعالم ھذه الملّة، ودانت االُمة بالفرقة واالختالف، یكفّر 
ً وهللا تعالى یقول:  )٩٢()ا من بعد ما َجاَءُھْم البیناتوال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفو( بعضھم بعضا

الھدى، ومصابیح  فمن الموثوق بھ على إبالغ الكتاب، وتأویل الحكم إالّ أعدال الكتاب وأبناء أئمة

                                                           
 . ط آخر . ٢٤٩ط األندلس وص  ٢٥٥/ ص  ٢) نھج البالغة : ج٨٤(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الثاني من النھج  ١٥٦ص  ١٨٥) في آخر الخطبة ٨٥(
 ط آخر . ٣٤٧ط األندلس وص  ٣٥٣/ ص ٣) نھج البالغة : ج٨٦(
) نقل ھذه الكلمة عنھ جماعة كثیرون أحدھم ابن حجر في آخر باب خصوصیاتھم من آخر الصواعق صفحة ٨٧(

 (منھ قّدس سّره)وقد أرجف فأجحف.  ١٤٢
حدیث  ١٤٤ص  ٣) راجع : ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي ج٨٨(

ط إسالمبول،  ٢٧٧. ط الحیدریة وص  ٢٣١یروت، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ب ١ط  ١١٨٩
 ھـ . ١٣٧٥. ط دار المحمدیة بالقاھرة سنة  ٢٣٦الصواعق البن حجر ص 

. ط المحمدیة ، شرح نھج البالغة البن أبي  ٢٢٧) راجع : الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص ٨٩(
 ٩. ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، مجمع الزوائد ج ٢٢ص ١٦بمصر وج ١. ط  ٨ص  ٤الحدید ج

 ١. ط  ٦٥٣و ٦٥٢و ٦٥١و  ٦٥٠ح  ١٨ص  ٢القدسي، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي ج  ط. ١٧٢ص
 بیروت.

 .(منھ قّدس سّره) ١٣٧) راجعھا في أواخر باب وصیّة النبّي بھم من الصواعق المحرقة البن حجر ص٩٠(
 . ١١٩) التوبة: ٩١(
 . ١٠٥آل عمران: ) ٩٢(



الدجى، الذین احتّج هللا بھم على عباده، ولم یدع الخلق سدى من غیر حجة، ھل تعرفونھم أو تجدونھم 
صفوة الذین أذھب هللا عنھم الرجس، وطھرھم تطھیراً، إالّ من فروع الشجرة المباركة، وبقایا ال

بعین لفظھ.  )٩٤((علیھ السالم). ھذا كالمھ)٩٣(»وبّرأھم من اآلفات، وافترض مودتھم في الكتاب
فأمعن النظر فیھ وفیما تلوناه علیك من كالم أمیر المؤمنین، تجدھما یمثالن مذھب 

الجملة من كالمھما، نموذجاً  الشیعة في ھذا الموضوع بأجلى مظاھره. واعتبر ھذه
ألقوال سائر األئمة من أھل البیت، فإنھم مجمعون على ذلك، وصحاحنا عنھم في ھذا 

 متواترة. والسالم.

 ش
 

      ٨و  ٧المــراجعـــة /   

                                                           
ھـ.  ١٣١٢. ط المیمنیة بمصر سنة  ٩٠. ط المحمدیة ص  ١٥٠) راجع الصواعق المحرقة البن حجر ص ٩٣(

ط إسالمبول  ٢٧٣ھذه ھي الطبعة التي ینقل عنھا المؤلف (قدس سّره) ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص 
 ط الحیدریة. ٣٢٧ص 

واعتصموا بحبل هللا (حرقة البن حجر في تفسیر اآلیة الخامسة من الصواعق الم ٩٠)  فراجعھ في صفحة ٩٤(
 .(منھ قّدس سّره) ١١من اآلیات التي أوردھا في الفصل األول من الباب )جمیعاً 



 

 

 ٧المــراجعـــة ـ 
 

 ١٣٢٩القعدة سنة  ذي ١٣

 

 

 

 ـ طلب البیِّنة من كالم هللا ورسولھ . ١ 

 الم أئمة أھل البیت دوري .ـ االحتجاج بك ٢ 

ـ ھاتھا بیِّنة من كالم هللا ورسولھ، تشھد لكم بوجوب اتّباع األئمة من أھل  ١  
 البیت دون غیرھم، ودعنا في ھذا المقام من كالم غیر هللا ورسولھ.

ة على خصومھم، واالحتجاج بھ  ٢   ـ فإن كالم أئمتكم ال یصلح ألن یكون حجَّ
 ا تعلمون. والسالم .في ھذه المسألة دوري كم

 س
 

 ٨المــراجعـــة ـ 
 

 ١٣٢٩القعدة سنة  ذي ١٥

 

 

 ـ الغفلة عما أشرنا إلیھ . ١ 

 ـ الغلط في لزوم الدور . ٢ 

 ـ حدیث الثقلین . ٣ 

 ـ تواتره . ٤ 

 ـ ضالل من لم یستمسك بالعترة . ٥ 

 ـ تمثیلھم بسفینة نوح وباب حطة وھم األمان من االختالف في الدین . ٦ 

 ـ ما المراد بأھل البیت ھنا . ٧ 

 ـ الوجھ في تشبیھھم بسفینة نوح وباب حطة . ٨ 



. بل أشرنا إلیھا في (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ نحن ما أھملنا البیِّنة من كالم النبي ١  
      ٨المــراجعـــة /    أول 

حیث قلنا:  مراجعتنا صریحة بوجوب اتّباع األئمة من أھل البیت دون غیرھم، وذلك
قرنھم بمحكم الكتاب، وجعلھم قدوة الُولي األلباب، وسفن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إنھ

النجاة، وأمان االُمة، وباب حطة، إشارة إلى المأثور في ھذه المضامین من السنن 
الصحیحة، والنصوص الصریحة. وقلنا: إنكم مّمن تغنیھ الكنایة عن التصریح، وال 

 ة إلى توضیح.یحتاج مع اإلشار

ـ فكالم أئمتنا إذن یصلح ـ بحكم ما أشرنا إلیھ ـ ألن یكون حّجة على  ٢  
 خصومھم، وال یكون االحتجاج بھ في ھذه المسألة دوریاً كما تعلمون.

إذ أھاب في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وإلیك بیان ما أشرنا إلیھ من كالم النبي ٣  
 ادى:الجاھلین، وصرخ في الغافلین، فن

 . )٩٦()٩٥(»یا أیھا الناس إني تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا كتاب هللا وعترتي أھل بیتي«  

إني تركت فیكم ما إن تمّسكتم بھ لن تضلّوا بعدي، كتاب هللا حبل «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

يَّ الحوض، فانظروا كیف ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أھل بیتي، ولن یفترقا حتى یردا عل

اني تارك فیكم خلیفتین، كتاب هللا حبل ممدود «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وقال)٩٨()٩٧(»تخلفوني فیھما

                                                           
) أخرجھ الترمذي والنسائي عن جابر. ونقلھ عنھما المتقي الھندي في أول باب االعتصام بالكتاب والسنة من ٩٥(

 .(منھ قّدس سّره)ول. من جزئھ األ ٤٤كنز العمال ص
ط  ١٩٩ص  ١٣. ط دار الفكر في بیروت وج ٣٨٧٤ح  ٣٢٨) یوجد ھذا الحدیث في صحیح الترمذي ص ٩٦(

. ط مطبعة القضاء في النجف، ینابیع  ٢٣٢مكتبة بوالق بمصر، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي ص 
. ط اسالمبول، كنز العمال  ٣٧٠و ٤١و ٣٠ط الحیدریة وص ٤٤٥و ٤٥و  ٣٣المودة للقندوزي الحنفي ص 

. ط دار احیاء التراث العربي في لبنان،  ١١٣ص  ٤، تفسیر ابن كثیر ج ٢. ط ٨٧١ح  ١٥٣  ص ١ج
. ط محمد علي صبیح. جامع االُصول البن  ٢٧٩ص  ٢. ط القاھرة وج ٢٠٦ص ٢مصابیح الُسنّة للبغوي، ج

.  ٢٥٨ص  ٣، مشكاة المصابیح ج١٣٧مصر، المعجم الكبیر للطبراني ص   . ط٦٥ح ١٨٧ص  ١األثیر ج
. ط  ١١٤ط دمشق ، فصل الخطاب لخواجھ محمد مخطوط، إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص 

 الحلبي، مفتاح النجا للبدخشي مخطوط .
 . ط دار الكتب العربیة بمصر، الشرف المؤبد للنبھاني ٣٨٥ص  ٣وج ٥٠٣ص  ١الفتح الكبیر للنبھاني ج 

 ٢٣٧و ٢١٧و ١٨٢و ١٥١و ١١٤و  ١١٢و ٩٤ص ١قات األنوار قسم حدیث الثقلین ج. ط مصر، عب١٨ص
مخطوط، أرجح المطالب ص  ٣٠٤عن تجھیز الجیش للدھلوي ص  ٣٤٥ص  ٩ونقلھ في إحقاق الحق ج

. ط مصر، السیف الیماني المسلول ص  ١٥و  ١١. ط الھور، رفع اللبس والشبھات لإلدریسي ص  ٣٣٦
 ط الترقي بدمشق. ١٠

من جزئھ األول  ٤٤من أحادیث كنز العمال في ص ٨٧٤أخرجھ الترمذي عن زید بن أرقم وھو الحدیث ) ٩٧(
 .(منھ قّدس سّره)



ما بین السماء واألرض، أو ما بین السماء إلى األرض، وعترتي أھل بیتي، وإنھما لن یفترقا حتى یردا 

هللا وأھل بیتي،  إني تارك فیكم الثقلین كتاب«: لم)(صلى هللا علیھ وآلھ وسوقال )١٠٠()٩٩(»علي الحوض

 . )١٠٢()١٠١(»وإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

                                                                                                                                                                      
. ط بوالق بمصر  ٣٠٨ص  ٢دار الفكر وج ٣٨٧٦ص  ٣٢٩ص  ٥) یوجد أیضاً في صحیح الترمذي ج٩٨(

 ٦للسیوطي ج، الدر المنثور ٢٣١ط الصاوي، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي ص  ٢٠٠ص ١٣وج
ط المیمنیة بمصر،  ٨٩. ط المحمدیة وص  ٢٢٦و ١٤٧، الصواعق المحرقة ص١٦، ذخائر العقبى ص٧ص

ط  ٢٩٦و ١٩١و ٣٦و ٣٠ط الحیدریة وص ٣٥٥و ٢٢٦و  ٤٠و  ٣٣ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي ص 
 ٢األثیر الشافعي ج، اُسد الغابة في معرفة الصحابة البن ١٣٥ص  ١اسالمبول، المعجم الصغیر للطبراني ج

 ١ط اصفھان وج ٢٥من حدیث الثقلین ص ١، عبقات األنوار ج١١٣ص  ٤، تفسیر ابن كثیر ج١٣ص
ص  ١ط قم، كنز العمال ج ٢٧١، ٢٥٣، ٢٤١، ٢٣٧، ٢١٥، ١٩٣، ١٧٣، ١٣٥، ١١٣، ٩٣،  ٣٦ص
 ٢٠٦ص ، مصابیح السنة للبغوي ٤ص  ١، تفسیر الخازن ج٤٥١ص  ١، الفتح الكبیر للنبھاني ج٢ ط ١٥٤

ط محمد علي صبیح بمصر، الجمع بین الصحاح للعبدري مخطوط، جامع  ٢٧٩ص  ٢ط الخیریة بمصر، وج
، المنتقى في سیرة المصطفى للشیخ سعید الشافعي مخطوط، علم ٦٦ح ١٨٧ص  ١االصول البن االثیر ج

، مشكاة ط دمشق  ٤٣٦ص  ٥ط دھلي، منتخب تاریخ ابن عساكر ج ٢٦٤الكتاب للسید خواجھ الحنفي ص 
عن :  ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤،  ٣٣٢ـ  ٣٣١ص  ٩ونقلھ في إحقاق الحق ج ٢٥٨ص  ٣المصابیح للعمري ج

ط القاھرة، رفع  ٣٠٨ص  ٣ط نول كشور، التاج الجامع لألصول ج ١٦ص  ١تیسیر الوصول البن الدیبع ج
السیف ط الھور،  ٣٣٦ط مصر، أرجح المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي ص  ٥٢اللبس والشبھات ص 
 ط الترقي بالشام. ١٠الیماني المسلول ص 

، والثاني في ١٨٢)  أخرجھ اإلمام أحمد من حدیث زید بن ثابت بطریقین صحیحین أحدھما في أول صفحة ٩٩(
من الجزء الخامس من مسنده. وأخرجھ الطبراني في الكبیر عن زید بن ثابت أیضاً وھو  ١٨٩آخر صفحة 

 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ األول  ٤٤من أحادیث الكنز ص ٨٧٣الحدیث 
، إحیاء المیت للسیوطي بھامش ٦٠ص  ٢) یوجد ھذا الحدیث أیضاً في: الدر المنثور للسیوطي الشافعي ج١٠٠(

 ٤٢إسالمبول وص ط ١٨٣و  ٣٨، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص  ١١٦األشراف ص  اإلتحاف بحب
 ١ط  ١٦من حدیث الثقلین ص  ١. عبقات األنوار ج١٦٢ص  ٩ط الحیدریة، مجمع الزوائد للھیثمي ج ٢١٧و

 ١١٨و ١١٥و ٩٥و ٦٧و  ٤٠و ٢٨ص  ١ھـ . رواه عن زید ابن ثابت ج ١٣٩٨إصفھان وفي طبعة مھر بقم 
، الجامع الصغیر  ٢ط  ٩٤٨و  ٨٧٣ح ١٥٤ص  ١، كنز العمال للمتقي الھندي ج ٣٠٤و ١٤٥و ١٣٦و

 ٤٥١ص  ١مخطوط، الفتح الكبیر للنبھاني ج ٩ي ص ط مصر. مفتاح النجا للبدخش ٣٥٣ص  ١للسیوطي ج
عن الكتاب (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ط الھور. عبر النبي ٣٣٥.أرجح المطالب لآلمر التسري الحنفي ص 

ص  ٢ج» حدیث الثقلین» «عبقات األنوار«في عدة روایات راجع مصادر ذلك في  » الخلیفتین«والعترة بـ 
٦٢. 

من الجزء الثالث من المستدرك ثم قال: (ھذا حدیث صحیح اإلسناد على  ١٤٨) أخرجھ الحاكم في ص١٠١(
الذھبي في تلخیص المستدرك معترفاً بصحتھ على شرط الشیخین.  شرط الشیخین ولم یخرجاه). وأخرجھ

 .(منھ قّدس سّره)
 ١ ط ٢٣٤،٢٨١الشافعي ص  ) یوجد ھذا الحدیث أیضاً في : مناقب علي بن ابي طالب البن المغازلي١٠٢(

) ٣٣باب ( ١٤٤ص  ٢، فرائد السمطین للحمویني الشافعي ج٢٢٣بطھران، المناقب للخوارزمي الحنفي ص 
ص  ١، عبقات األنوار قسم حدیث الثقلین ج ١وفیھ بعد (وعترتي أھل بیتي): أال وھما الخلیفتان من بعدي، ط 

١٣١. 



إني اُوشك أن اُدعى، فاُجیب، وإني تارك فیكم الثقلین كتاب هللا «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

بیتي، وإن اللطیف  عزوجل وعترتي، كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أھل

 .)١٠٤()١٠٣(»الخبیر أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما

من حّجة الوداع ونزل غدیر خم، أمر بدوحات  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ولّما رجع  
كتاب هللا تعالى كأني دعیت فأجبت. إني قد تركت فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من اآلخر «فقممن فقال: 

 ».وعترتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض

 ـ: ـ ثم أخذ بید علي فقالإن هللا عّزوجّل موالي، وأنا مولى كل مؤمن « ثم قال:  

 الحدیث )١٠٥(»من كنت مواله فھذا ولیّھ، اللھم واِل من وااله، وعاِد من عاداه

ألست أولى «دهللا بن حنطب قال: خطبنا رسول هللا بالجحفة فقال: . وعن عب)١٠٦(بطولھ

                                                           
، والثاني في آخر ١٧ھما في آخر ص)  أخرجھ اإلمام أحمد من حدیث أبي سعید الخدري من طریقین: أحد١٠٣(

من الجزء الثالث من مسنده، وأخرجھ أیضاً ابن أبي شیبة وأبو یعلى وابن سعد عن أبي سعید وھو  ٢٦ص
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ األول  ٤٧من أحادیث الكنز في ص ٩٤٥الحدیث 

الب البن المغازلي ، مناقب علي بن ابي ط ٢ط  ٩٤٥ح ١٦٥ص  ١) یوجد أیضاً في : كنز العمال ج١٠٤(
ط المحمدیة وفیھا (لم) یفترقا،  ١٤٨بطھران، الصواعق المحرقة ص  ١ط  ٢٨٣ح  ٢٣٥  الشافعي ص

، إسعاف ١٦ط المیمنیة بمصر، ذخائر العقبى ص  ٨٩والصحیح (لن یفترقا) كما في الطبعة االُولى ص 
ط العثمانیة بمصر، ینابیع  ١٠١ط السعیدیة وص  ١٠٨الراغبین للصبان الشافعي بھامش نور األبصار ص 

ط  ٢٩٦و  ١٩١و  ٣٦و  ٣١ط الحیدریة وص  ٣٥٥و ٢٢٦و  ٤٠و  ٣٥المودة للقندوزي الحنفي ص 
ط البھیة بمصر، المعجم  ٣٣١ص  ٣اسالمبول، السیرة النبویة لزیني دحالن مطبوع بھامش السیرة الحلبیة ج

ص  ١مقتل الحسین للخوارزمي ج ط دھلي، ٧٣ط دار النصر بمصر وص ١٣١ص  ١الصغیر للطبراني ج
، الطبقات الكبرى البن ١١١ط مطبعة الزھراء ، إحیاء المیت للسیوطي الشافعي بھامش اإلتحاف ص  ١٠٤
ط الُسنّة  ١٨٧ص  ١لیدن، جامع االصول البن األثیر ج ٢ق  ٢دار صادر في بیروت ج ١٩٤ص  ٢سعد ج

ط مصر  ٧ص  ٧عن: المواھب اللدنیة ج ٣١٧و ٣١٥ص  ٩المحمدیة، ونقلھ في إحقاق الحق للتستري ج
ط اآلستانة، وأرجح المطالب لعبید هللا  ١٤٤مطبوع مع شرحھ، وراموز األحادیث للشیخ أحمد الحنفي ص 

 ٢٧٢ص ٢ط األدبیة في بیروت، فرائد السمطین ج ٤٣٥، واالنوار المحمدیة للنبھاني ص ٣٣٦الحنفي ص 
و  ٢٥٣و  ١٦٨و  ١٦٤و  ١٦١و  ١٥١و  ١٣٤و  ١٢٣ص  ١، عبقات األنوار قسم حدیث الثقلین ج٥٣٨ح 

 .٢٨٣و  ٢٦٥
ط  ١٩٣ط التقدم بمصر وص  ٢١) یوجد أیضاً في : خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي ص ١٠٥(

 ١٣٦، الصواعق المحرقة ص ٩٣ط بیروت، المناقب للخوارزمي الحنفي ص  ٣٥الحیدریة وص
، ٣٠ص  ١كر صدر الحدیث وصححھ، الغدیر لألمیني جط المحمدیة بمصر. ذ ٢٢٦و  ٤٠ط المیمنیة وص
ص  ١، عبقات األنوار قسم حدیث الثقلین ج٢ط  ٢٥٥ح ٩١ص  ١٥وج ٩٥٤ح ١٦٧ص  ١كنز العمال ج

 .٢٤١و  ٢١٣و  ١٧٧و  ١٦١،  ١٥٩و  ١٥٢و  ١٤٤، ١٣٢و  ١٢٥، ١٢٢، ١٢١، ١١٧
ثالث من المستدرك، ثم قال: ھذا من الجزء ال ١٠٩) أخرجھ الحاكم عن زید بن أرقم مرفوعاً في صفحة ١٠٦(

 ٥٣٣حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بطولھ. وأخرجھ من طریق آخر عن زید بن أرقم في ص
 من الجزء الثالث من المستدرك، ثم قال ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه.

 .(منھ قّدس سّره)وأورده الذھبي في تلخیصھ معترفاً بصحتھ. قلت:   



فإني سائلكم عن اثنین القرآن «قالوا: بلى یا رسول هللا، قال: » بكم من أنفسكم؟

 .)١٠٨()١٠٧(»وعترتي

ـ والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلین متواترة، وطرقھا عن بضع  ٤  
ً متضافرة. وقد صدع بھا رسو في مواقف  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ل هللاوعشرین صحابیا

لھ شتّى، تارة یوم غدیر خّم كما سمعت، وتارة یوم عرفة في حّجة الوداع، وتارة بعد 
انصرافھ من الطائف، ومرة على منبره في المدینة، واُخرى في حجرتھ المباركة في 

 مرضھ، والحجرة غاصة بأصحابھ، إذ قال:

ً سریعاً، فینطلق بي، وقد قّدمت إلیكم القول معذرة إلیكم، أال  أیھا الناس یوشك أن اُقبض«   قبضا

ھذا «، ثم أخذ بید علي فرفعھا فقال: »إني مخلّف فیكم كتاب ربي عّزوجّل، وعترتي أھل بیتي

. وقد )١١٠(الحدیث )١٠٩(»علي مع القرآن، والقرآن مع علي، ال یفترقان حتى یردا عليَّ الحوض
الجمھور، حتى قال ابن حجر ـ إذ أورد حدیث الثقلین  اعترف بذلك جماعة من أعالم

 »ثم اعلم أن لحدیث التمّسك بھما طرقاً كثیرة وردت عن نیف وعشرین صحابیاً «ـ : 
، وفي بعض تلك الطرق أنھ قال »ومّر لھ طرق مبسوطة في حادي عشر الشبھ«قال: 

قد امتألت ذلك بحّجة الوداع بعرفة، وفي اُخرى أنھ قال بالمدینة في مرضھ، و
الحجرة بأصحابھ، وفي اُخرى أنھ قال ذلك بغدیر خم، وفي اُخرى أنھ قال ذلك لّما قام 
ً بعد انصرافھ من الطائف كما مّر، قال: وال تنافي، إذ ال مانع من أنھ كرر  خطیبا

                                                           
جھ الطبراني كما في أربعین األربعین للنبھاني، وفي إحیاء المیت للسیوطي. وأنت تعلم أن ) أخر١٠٧(

یومئذ لم تكن مقصورة على ھذه الكلمة، فإنھ ال یقال عّمن اقتصر علیھا إنھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)خطبتھ
فإن ھذه القطرة من ذلك  خطبنا، لكن السیاسة كم اعتقلت ألسن المحّدثین وحبست أقالم الكاتبین، ومع ذلك

 .(منھ قّدس سّره)البحر، والشذرة من ذلك البذر كافیة وافیة والحمد  . 
، ١٤٧ص  ٣، اُسد الغابة البن األثیر ج ١٩٥ص  ٥) یوجد أیضاً في: مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي ج١٠٨(

من حدیث  ٢ج  ١٢لد ط الحلبي بمصر، عبقات األنوار مج ١١٥إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص 
 ط قم. ١٨٤ص  ١اصفھان وج ٦٢٥الثقلین ص 

ط  ٧٥ط المحمدیة بمصر وص  ١٢٤) یوجد أیضاً في : الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص ١٠٩(
ط الحیدریة، عبقات األنوار،  ٣٤٢ط اسالمبول وص  ٢٨٥المیمنیة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص 

 .٢٧٧ص  ١حدیث الثقلین ج
من الصواعق المحرقة البن حجر بعد األربعین حدیثاً من  ٩من الباب  ٢راجعھ في أواخر الفصل ) ١١٠(

 .(منھ قّدس سّره).  ٧٥األحادیث المذكورة في ذلك الفصل ص



علیھم ذلك في تلك المواطن وغیرھا اھتماماً بشأن الكتاب العزیز والعترة الطاھرة... 
 .)١١٢()١١١(ھآخر كالم إلى

                                                           
من آیاتھم التي أوردھا في الفصل األول من  )وقفوھم إنھم مسؤولون()  فراجعھ في تفسیر اآلیة الرابعة ١١١(

 .(منھ قّدس سّره).  ٨٩في آخر صفحة من صواعقھ  ١١  الباب
ط المیمنیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي  ٨٩ط المحمدیة وص  ١٤٨) یوجد في الصواعق المحرقة ص ١١٢(

 ط الحیدریة. ٣٥٥ط إسالمبول وص  ٢٩٦الحنفي ص 
 رواة حدیث الثقلین من الصحابة : 
 . (علیھ السالم)ـ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ١ 
 . (علیھ السالم)لحسن بن علي بن أبي طالبـ ا ٢ 
 ـ سیدنا سلمان. ٣ 
 ـ أبو ذر الغفاري. ٤ 
 ـ ابن عبّاس. ٥ 
 ـ أبو سعید الخدري. ٦ 
 ـ جابر بن عبدهللا األنصاري. ٧ 
 ـ أبو الھیثم بن التیھان. ٨ 
 ـ أبو رافع. ٩ 
 ـ حذیفة بن الیمان. ١٠ 
 ـ حذیفة بن أسید الغفاري. ١١ 
 ثابت ذو الشھادتین. ـ خزیمة بن ١٢ 
 ـ زید بن ثابت. ١٣ 
 ـ زید بن أرقم. ١٤ 
 ـ أبو ھریرة. ١٥ 
 ـ عبدهللا بن حنطب. ١٦ 
 ـ جبیر بن مطعم. ١٧ 
 ـ البراء بن عازب. ١٨ 
 ـ أنس بن مالك. ١٩ 
 ـ طلحة بن عبدهللا التیمي. ٢٠ 
 ـ عبدالرحمن بن عوف. ٢١ 
 ـ سعد بن أبي وقاص. ٢٢ 
 ـ عمرو بن العاص. ٢٣ 
 ـ سھل بن سعد األنصاري. ٢٤ 
 ـ عدي بن حاتم. ٢٥ 
 ـ أبو أیوب األنصاري. ٢٦ 
 ـ أبو شریح الخزاعي. ٢٧ 
 ـ عقبة بن عامر. ٢٨ 
 ـ أبو قدامة األنصاري. ٢٩ 
 ـ أبو لیلى األنصاري. ٣٠ 
 ـ ضمیرة األسلمي. ٣١ 
 ـ عامر بن لیلى بن ضمرة. ٣٢ 



                                                                                                                                                                      
 . (علیھا السالم)ـ فاطمة الزھراء ٣٣ 
 ـ اُم سلمة زوج الرسول . ٣٤ 
 ـ اُم ھاني اُخت أمیر المؤمنین . ٣٥ 
، عن زید بن أرقم قال: قام رسول هللا صلى هللا ٢وج ١راجع روایاتھم في عبقات األنوار، حدیث الثقلین ج  

وذكر،  بین مكة والمدینة فحمد هللا وأثنى علیھ ، ووعظ» خّما  «علیھ (وآلھ) وسلّم یوماً فینا خطیباً بماء یدعى 
أما بعد، أال أیھا الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب، وأنا تارك فیكم الثقلین، أولھما «ثم قال: 

وأھل فحّث على كتاب هللا فیھ ورّغب فیھ، ثم قال:  كتاب هللا فیھ الھدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا بھ
 ».بیتي م هللا في أھل بیتي، أذكركم هللا في أھلبیتي، اُذكركم هللا في أھل بیتي، اُذكرك

ط عیسى الحلبي  ٣٦٢ص  ٢یوجد في صحیح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ج  
ط مصر بشرح النووي، مصابیح الُسنّة للبغوي  ١٨٠ـ  ١٧٩ص  ١٥ط محمد علي صبیح وج ١٢٢ص  ٧وج

الخیریة بمصر، نظم درر السمطین للزرندي  ط ٢٠٥ص  ٢ط محمد علي صبیح وج ٢٧٨ص  ٢الشافعي ج
، مشكاة ٢ط ١١٣ص  ٤ط مصطفى محمد، تفسیر ابن كثیر ج ٤ص  ١، تفسیر الخازن ج٢٣١الحنفي ص 

ط دھلي، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي بھامش  ٥٦٨ط دمشق وص  ٢٥٥ص  ٣المصابیح للعمري ج
ط آخر، ینابیع المودة للقندوزي ص  ١٢١ط السعیدیة وص  ١٠٨ط العثمانیة وص  ١٠٠نور األبصار ص 

. الفتح الكبیر ٣٣٠ص  ٣ط اسالمبول مفتي مكة المطبوع بھامش السیرة الحلبیة ج ٢٩٦، ص ١٩١، ص ٢٩
، اإلتحاف بحب ٢٨٤ح  ٢٣٦، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ص  ٢٥٢ص  ١للنبھاني ج

، كفایة الطالب للكنجي الشافعي ١٦للطبري الشافعي ص ، ذخائر العقبى ٦األشراف للشبراوي الشافعي ص 
، عبقات األنوار حدیث الثقلین ٥٣٥ح ٢٦٨ص  ٢ط الغري، فرائد السمطین ج ١٢ط الحیدریة وص  ٥٣ص 
 ٢٠٤و  ٢٠٢و  ١٩٨و  ١٩٣و ١٩٢و  ١٨٨و  ١٨٦و  ١٦٥و  ١٤٧و  ١٢٦و  ١٠٤و  ٩٢و  ٧٨ص  ١ج
 ، عن زید بن أرقم قال:٣٠١و ٢٩٧و  ٢٧٥و  ٢٧٢و  ٢٦٤و  ٢٦٠و  ٢٥٥و  ٢٤٢و  ٢٣٣و  ٢١٦و 

(الى أن » أال وإني تارك فیكم الثقلین، احدھما كتاب هللا عّز وجلّ «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال رسول هللا  
 ، وأیم هللا! إن المرأة تكون مع الرجلالقال الراوي عن زید) فقلنا: من أھل بیتھ، نساؤه؟ قال: 

 قھا فترجع الى أبیھا... الخ.العصر من الدھر ثم یطل
ط عیسى الحلبي  ٣٦٢ص  ٢یوجد في : صحیح مسلم كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن ابي طالب ج  

ط مصر بشرح النووي ، الصواعق المحرقة البن  ١٨١ص  ١٥ط محمد علي صبیح وج  ١٢٣ص ٧وج
، عبقات ٥٢٠ح  ٢٥٠ص  ٢ط المیمنیة بمصر، فرائد السمطین ج ٨٩ط المحمدیة وص ١٤٨حجر ص 

 .٢٦٧و  ٢٦١و  ٢٤٢و  ١٠٤و  ٢٦ص  ١األنوار حدیث الثقلین ج

 حدیث الثقلین بألفاظ اُخرى

 حدیث الثقلین من األحادیث المتواترة بألفاظ مختلفة ومتعّددة من غیر ما تقدم فراجع مسند  

، ط المیمنیة بمصر ١٨١ص  ٥وج ٣٧١و ٣٦٦ص  ٤وج ١٤و  ٥٩و  ٢٦و  ١٧ص  ٣أحمد بن حنبل ج

و  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨و  ٣٧و  ٣٦و  ٣٤و  ٣٢و  ٣١و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٠ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص 

و  ٣٣و  ٣٢و  ٣١و  ٢٢ط اسالمبول وص  ٣٧٠و  ٢٩٦و  ٢٨٥و  ٢٤٥و  ١٩١و  ١٨٣و  ١١٦و  ٤١

 ٢٩٣و  ٢٩٢و  ٢٨٦و  ٢٦١و  ١٣٧و  ٤٨و  ٤٥و  ٤٤و  ٤٣و  ٤٢و  ٤١و  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨و  ٣٦و ٣٥

 ٣٦و  ٣٥و  ٣٤و  ٣٣و  ٣١و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٨و  ٢٧و  ٢٠ص  ١ط الحیدریة وج ٤٤٥و  ٣٥٥و  ٣٤٢و 

، مناقب علي بن أبي ٦٠ص  ٢ط العرفان بصیدا، الدر المنثور للسیوطي الشافعي ج ٤١و  ٣٩و  ٣٨و ٣٧و 



یكونوا عند هللا ورسولھ بمنزلة الكتاب،  الطاھرة أن وحسب أئمة العترة  

بذلك حّجة تأخذ باألعناق إلى التعبّد  بین یدیھ وال من خلفھ. وكفى  الباطل من یأتیھ ال

 بمذھبھم، فإن المسلم ال یرتضي بكتاب هللا بدالً، فكیف یبتغي عن أعدالھ حوالً.

                                                                                                                                                                      

، شرح ١٦٤و  ١٦٢ص  ٩وج ١٩٥ص  ٥، مجمع الزوائد ج٢٨١ح ٢٣٤طالب البن المغازلي الشافعي ص 

ط مصر بتحقیق محمد أبوالفضل، اضواء  ٣٧٥ص  ٦ط مصر ح ١٣٠ص  ٢بالغة البن أبي الحدید جنھج ال

ط آخر، المناقب  ٣٤٨دار المعارف بمصر وص ٣ط  ٤٠٤على الُسنّة المحمدیة للشیخ محمود أبو ریّة، ص 

 ٢ج ، ترجمة اإلمام علي بن ابي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي٢٢٣للخوارزمي الحنفي ص 

ط الغري، تفسیر  ٤٨ح  ١١٠ص  ٢بیروت، أنساب االشراف للبالذري ج ١ط  ٥٤٥و  ٥٣٤ح  ٣٦ص 

ط  ٣٥٣ص  ١ط المیمنیة وج ٥٥ص ١، الجامع الصغیر للسیوطي ج٦ص ٧وج ١٠٢ص  ٦الخازن ج 

 ١٥٥ص ١، النھایة البن االثیر ج٣٨٥ص  ٣وج ٥٠٣و ٢٥٢ص  ١مصطفى محمد، الفتح الكبیر للنبھاني ج

، لسان ٦ص ٧ط بیروت ، معالم التنزیل للبغوي بھامش تفسیر الخازن ج ٢١٦ص  ١ة بمصر وجط الخیری

ط وزارة الثقافة بمصر،  ٣٧٧ص  ١٨ط بوالق، نھایة األرب للنویري ج ٩٣ص  ١٣العرب البن منظور ج

ط السعادة، اإلتحاف  ٣٥٥ص  ١ط الخیریة بمصر، حلیة األولیاء ألبي نعیم ج ٢٤٥ص  ٧تاج العروس ج 

و  ١١٣و  ١١٢و  ١١٠، إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص٦حب األشراف للشبراوي الشافعي صب

ط المطبعة الحسینیة بمصر (مادة ثقل)، كنز العمال  ٣٤٢ص  ٣، القاموس للفیروز آبادي الشافعي ج ١١٦

و  ٩٥٢و  ٩٥١و  ٩٥٠و  ٩٤٧و  ٩٤٦و  ٩٤٥و  ٩٤٤و  ٩٤٣و ٨٩٩ح  ١٥٨ص  ١للمتقي الھندي ج

. ذخائر العقبى للطبري  ٢ط  ٣٥٦و  ٢٥٥ح  ٩١ص  ١٥وج  ١٦٦٨و ١٦٥٨و  ١٦٥١و  ٩٥٨و  ٩٥٣

 .٢٧٤و  ٢٣٤و  ١٤٦و  ١٤٢ص  ٢وج ٣١٧ص  ١، فرائد السمطین ج١٦ص 

طھران، محمد وعلي  ٣٧٥ـ  ٣٠٩ص  ٩وتوجد مصادر اُخرى فراجعھا في إحقاق الحق للتستري ج  

ـ  ١ط اآلداب، محمد وعلي وحدیث الثقلین للعسكري ص ٢٣٩ـ  ١١٧ص  ١وبنوه األوصیاء للعسكري ج

ط بیروت، كتاب حدیث الثقلین لمحمد  ٥٦ـ  ٤٣ص  ٢ط اآلداب، فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١٢٧

و  ٩٧و  ٩٤و  ٩٢و ٨٦و  ٧٤و ٤٤و  ٣١ص  ١قوام الدین ط مصر، وعبقات األنوار قسم حدیث الثقلین ج

 ١٧١و  ١٥٤و  ١٤٨و ١٤١و  ١٤٠و  ١٣٩و  ١٣٧و  ١٢٧و  ١٢٤و  ١٢٠و  ١١٥و  ١١٤و  ٩٩و  ٩٨

و  ٢٣٦و  ٢٣٣و  ٢٢٧و ٢٢٠و  ٢١٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥و  ٢٠٤و  ٢٠١و  ١٩٨و  ١٩٠و  ١٨٢و  ١٧٦و 

 ط بقم. ٢٧٩و  ٢٧٢و  ٢٧٠و  ٢٦٨و  ٢٥٤و  ٢٥٣و  ٢٤٣و  ٢٣٩و  ٢٣٧



إني تارك فیكم ما إن تمّسكتم بھ لن تضلّوا كتاب هللا «ن قولھ: ـ على أن المفھوم م ٥  

(صلى هللا إنما ھو ضالل من لم یستمسك بھما معاً كما ال یخفى. ویؤیّد ذلك قولھ »وعترتي

فال تقّدموھما فتھلكوا، وال تقصروا عنھم «في حدیث الثقلین عند الطبراني:  علیھ وآلھ وسلم)

 .)١١٣(»أعلم منكمفتھلكوا، وال تعلّموھم فإنھم 

فال تقّدموھم فتھلكوا، وال تقّصروا «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال ابن حجر: وفي قولھ  

دلیل على أن من تأھل منھم للمراتب العلیة  »عنھم فتھلكوا، وال تعلّموھم فإنھم أعلم منكم
 .)١١٥()١١٤(والوظائف الدینیة كان مقدماً على غیره... إلى آخر كالمھ

ا یأخذ باألعناق إلى أھل البیت، ویضطّر المؤمن إلى االنقطاع في ـ وممّ  ٦  
أال إن مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح، «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الدین إلیھم، قول رسول هللا

إنما مثل أھل بیتي «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وقولھ)١١٧()١١٦(»من ركبھا نجا ومن تخلّف عنھا غرق

سفینة نوح من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق. وإنما مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطة فیكم كمثل 

النجوم أمان ألھل «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وقولھ)١١٩()١١٨(»في بني إسرائیل من دخلھ غفر لھ

                                                           
ط.  ١٣٦و  ٨٩ط. المحمدیة، وص ٢٢٦و  ١٤٨) یوجد في الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص١١٣(

 ٣٧ط. الحیدریة وص ٣٥٥و  ٤١، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١٦٣ص ٩المیمنیة، مجمع الزوائد ج
، كنز ٨٠ص ٣وج ٣٤ص ١، الغدیر لألمیني ج٦٠ص ٢ط. إسالمبول، الدر المنثور للسیوطي ج ٢٩٦و

 ١٨٤ص ١قلین ج، عبقات األنوار قسم حدیث الث١٣٧ص ٣، اُسد الغابة ج٢  ط ٩٥٨ح ١٦٨ص ١العمال ج
 .٤٩ص ٢وج

م األشعري علیھم في اُصول  ١٣٥) فراجعھ في باب وصیة النبي بھم ص١١٤( من الصواعق، ثم سلھ لماذا قدَّ
الدین والفقھاء األربعة في الفروع، وكیف قدم في الحدیث علیھم عمران بن حطان وأمثالھ من الخوارج، وقدم 

سم، وقّدم في علم األخالق والسلوك وأدواء النفس وعالجھا التفسیر علیھم مقاتل بن سلیمان المرجئ المج في
معروفاً وأضرابھ، وكیف أّخر في الخالفة العامة والنیابة عن النبي أخاه وولیھ الذي ال یؤدي عنھ سواه; ثم قّدم 

ا م كل في ، ومن أعرض عن العترة الطاھرة(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فیھا أبناء الوزغ على أبناء رسول هللا
الدینیة واقتفى فیھا مخالفیھم فما عسى أن یصنع بصحاح الثقلین  ذكرناه من المراتب العلیة والوظائف

 . (منھ قّدس سّره)وأمثالھا، وكیف یتسنّى لھ القول بأنھ متمّسك بالعترة وراكب سفینتھا وداخل باب حطتھا؟ 
 دیث السفینة.ط. المیمنیة بمصر ح ١٣٦ط. المحمدیة وص ٢٢٧) الصواعق المحرقة ص١١٥(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الثالث من صحیحھ المستدرك.  ١٥١ذر ص باإلسنادإلى أبي الحاكم ) أخرجھ١١٦(
، نظم درر السمطین للزرندي ١٥١ص  ٣) یوجد في: تلخیص المستدرك للذھبي، بذیل المستدرك ج١١٧(

ط  ٣٧٠و  ٣٠قندوزي الحنفي ص، ینابیع المودة لل٢٣٥، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ٢٣٥الحنفي ص
ط. المحمدیة  ٢٣٤و ١٨٤ط. إسالمبول، الصواعق المحرقة البن حجر ص ٣٠٨  و ٢٧الحیدریة وص
ط. المیمنیة بمصر، تاریخ الخلفاء للسیوطي الشافعي، إسعاف الراغبین للصبان  ١٤٠و ١١١بمصر وص
 .٥١٩ح ٢٤٦ص ٢ط. العثمانیة، فرائد السمطین ج ١٠٢ط. السعیدیة وص ١٠٩الشافعي ص

من األربعین، الخامسة والعشرین من  ١٨)  أخرجھ الطبراني في األوسط عن أبي سعید وھذا ھو الحدیث ١١٨(
 .(منھ قّدس سّره)من كتابھ األربعین أربعین حدیثاً.  ٢١٦األربعین أربعین للنبھاني ص



رب ـ فإذا خالفتھا قبیلة من الع ـ في الدین  األرض من الغرق، وأھل بیتي أمان الُمتي من االختالف

 .)١٢١()١٢٠(»اختلفوا فصاروا حزب إبلیس ـ یعني في أحكام هللا عّزوجلّ  ـ
                                                                                                                                                                      

، مجمع الزوائد ط. الغري ٢٣٤ط. الحیدریة وص ٣٧٨) ویوجد في كفایة الطالب للكنجي الشافعي ص١١٩(
، إحیاء المیت للسیوطي بھامش ٢٢ص ٢، المعجم الصغیر للطبراني ج١٦٨ص ٩للھیثمي الشافعي ج

 ٣٥٨و  ٣٠ط. إسالمبول و ص ٢٩٨و  ٢٨، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١١٣اإلتحاف للشبراوي ص
هللا الحنفي  ط. مصر، أرجح المطالب لعبید ٧٩ط. الحیدریة، رشفة الصادي ألبي بكر الحضرمي ص

 ٢٤٢ص ٢ط. المحمدیة بمصر، فرائد السمطین ج ١٥٠ط. المیمنیة وص ٩١، الصواعق المحرقة ص٣٣ص
 .٥١٩و ٥١٦و
مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا « :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال الرسول  

 ».غرق
 ١٣٤لي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ص، مناقب اإلمام ع٣٠٦ص ٤یوجد في حلیة األولیاء ج 
، إحیاء المیت للسیوطي ١٦٨ص ٩، مجمع الزوائد ج٢٠، ذخائر العقبى للطبري الشافعي ص١٧٦و  ١٧٣ح

ط. المیمنیة بمصر، منتخب كنز العمال  ١٣٢ص ٢، الجامع الصغیر للسیوطي ج١١٣بھامش اإلتحاف ص
 ١٨٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١٣٣ص ٣اني ج، الفتح الكبیر للنبھ٩٢ص ٥بھامش مسند أحمد ج

 .١٠٤ص ١ط. الحیدریة، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي ج ٢٢٨و  ٢٢١ط. إسالمبول وص ١٩٣  و
 

 حدیث السفینة بألفاظ اُخرى

، ١٣٩ص ١وحدیث السفینة من األحادیث المتواترة عند المسلمین فراجع المعجم الصغیر للطبراني ج  

، مجمع الزوائد ٢٣٥، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي ص١٥١ص ٣وج ٣٤٣ص ٢لحاكم جالمستدرك ل

ط. المیمنیة بمصر، نور  ١٤٠و  ١١١ط. المحمدیة وص ٢٣٤و  ١٨٤، الصواعق المحرقة ص١٦٨ص ٩ج

 ١٣٢ط. السعیدیة، مناقب اإلمام علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ص ١٠٤األبصار للشبلنجي ص

ط. دار الكتب  ٢١١ص ١بطھران، عیون األخبار البن قتیبة ج ١ط  ١٧٧و  ١٧٦و  ١٧٥   و ١٧٤ح

، إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ١١٣ص ٢وج ٤١٤ص ١المصریة بالقاھرة، الفتح الكبیر للنبھاني ج

 ٧٣ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ج٩٥ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج١١٣ص

بدون ذكر  ١١٩ط. مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، كنوز الحقائق للمناوي ص ٢١٨ص ١صر وجبم ١ط 

 ١٩٣و  ١٨٧و  ١٨٣  و ١٨١و  ٢٨و  ٢٧ط. بوالق، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ١٤١المطبعة وص

 ط. الحیدریة. ٣٥٧و  ٣١٢و  ٢٢٨و  ٢٢١  و ٢١٧و  ٢١٣و  ٣١و  ٣٠ط. إسالمبول وص ٢٩٨و  ٢٦١و 

 ١ط. طھران، محمد وعلي وبنوه، األوصیاء للعسكري ج ٢٩٣ـ  ٢٧٠ص ٩الحق للتستري جإحقاق  

 .٥١٧ح ٢٤٣ص ٢ط. اآلداب، فرائد السمطین ج ٢٨٢ـ  ٢٣٩ص
من الجزء الثالث من المستدرك عن ابن عباس، ثم قال: ھذا حدیث صحیح  ١٤٩) أخرجھ الحاكم في ص١٢٠(

 .(منھ قّدس سّره)اإلسناد ولم یخرجاه. 
ط.  ٢٣٤و  ١٥٠ط. المیمنیة وص ١٤٠و  ٩١د في الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص) یوج١٢١(

، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ١١٤المحمدیة وصححھ، إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص



ھذا غایة ما في الوسع من إلزام االُمة باتّباعھم، وردعھا عن مخالفتھم. وما   
 أظن في لغات البشر كلھا أدّل من ھذا الحدیث على ذلك.

م، ولیس ـ والمراد بأھل بیتھ ھنا مجموعھم من حیث المجموع باعتبار أئمتھ ٧  
المراد جمیعھم على سبیل االستغراق، ألن ھذه المنزلة لیست إالّ لحجج هللا والقّوامین 
بأمره خاصة، بحكم العقل والنقل. وقد اعترف بھذا جماعة من أعالم الجمھور، ففي 
الصواعق المحرقة البن حجر: وقال بعضھم: یحتمل أن المراد بأھل البیت الذین ھم 

الذین یھتدى بھم كالنجوم، والذین إذا فقدوا جاء أھَل األرض من  أمان، علماؤھم ألنھم
اآلیات ما یوعدون ، قال: وذلك عند نزول المھدي لما یأتي في أحادیثھ أن عیسى 

ال في زمنھ، وبعد ذلك تتتابع اآلیات  .)١٢٣(إلى آخر كالمھ )١٢٢(یصلي خلفھ ویقتل الدجَّ

                                                                                                                                                                      
ط. الحیدریة، جواھر البحار  ٣٥٧ط. إسالمبول وص ٢٩٨، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص٩٣ص ٥ج

 ط. الحلبي بمصر. ٣٦١ص ١اني جللنبھ
 ».النجوم أمان ألھل السماء، وأھل بیتي أمان ألمتي«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال رسول هللا  
، إحیاء ٢٣٤، نظم درر السمطین للزرندي ص ١٧ویوجد في ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي ص 

ط. المیمنیة بمصر  ١٦١ص ٢یر للسیوطي ج، الجامع الصغ١١٢المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص
، ٩٢ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج٢٦٧ص ٣ط. دھلي، الفتح الكبیر للنبھاني ج ٥٨٧وص

ط. المیمنیة بمصر، ینابیع  ١٤٠و  ١١١ط. المحمدیة وص ٢٣٣و  ١٨٥الصواعق المحرقة البن حجر ص
ط.  ٢٥٧و  ٢٢٦و  ٢٢٢و  ٢٢إسالمبول وص ط. ٢٩٨و  ١٩١و  ١٨٨  و ٢٠المودة للقندوزي الحنفي ص

ط.  ١١٧ط. السعیدیة وص ١٢٨الحیدریة، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي بھامش نور األبصار ص
 .٥٢١ح ٢٥٢وص ٥١٥ح ٢٤١ص ٢العثمانیة بمصر، فرائد السمطین ج

 

 حدیث أھل بیتي أمان الُمتي بألفاظ اُخرى

 ١٨٥و ١٥٠، الصواعق المحرقة البن حجر ص٤٥٧ص ٣وج ٤٤٨ص ٢یوجد في المستدرك للحاكم ج  

ط. المیمنیة بمصر، إسعاف الراغبین للصبان  ١٤٠و  ١١١و  ٩١ط. المحمدیة بمصر وص ٢٣٤و  ٢٣٣و 

، ١٧٤ص ٩ط. العثمانیة بمصر، مجمع الزوائد ج ١١٧ط. السعیدیة وص ١٢٨بھامش نور األبصار ص

، ینابیع المودة ٩٢ص ٥بھامش مسند أحمد ج، منتخب كنز العمال ١٧ذخائر العقبى للطبري الشافعي ص

 ٢٢٦و  ٢٢٢  و ٢٣و  ٢٢و  ٢١ط. إسالمبول وص ١٩١و  ١٨٨و  ٢١و  ٢٠و  ١٩للقندوزي الحنفي ص

ط. طھران، محمد  ٣٠٨ـ  ٢٩٤ص ٩، إحقاق الحق للتستري ج٨١ص ٣ط. الحیدریة، الغدیر لألمیني ج

ب، محمد وعلي وحدیث الثقلین للعسكري ط. اآلدا ٢٨٢  ـ  ٢٣٩ص ١وعلي وبنوه األوصیاء للعسكري ج

 .٥٢٢ح ٢٥٢ص ٢وج ٤٥ص ١ط. اآلداب، فرائد السمطین للحمویني ج ١٧٠ـ  ١٢٧ص
 من الصواعق المحرقة ط المحمدیة. ١٥٠) یوجد في ص ١٢٢(
 .(منھ قّدس سّره)من الصواعق.  ٩١ص ١١من الباب  ٧) راجعھ في تفسیر اآلیة ١٢٣(



: ما بقاء الناس من  علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاوذكر في مقام آخر أنھ قیل لرسول هللا  
 .)١٢٥()١٢٤(»بقاء الحمار إذا كسر صلبھ«بعدھم؟ قال: 

بسفینة نوح، أن من لجأ الیھم في  (علیھم السالم)ـ وأنت تعلم أن المراد بتشبیھھم ٨  
الدین فأخذ فروعھ واُصولھ عن أئمتھم المیامین نجا من عذاب النار، ومن تخلّف 

الطوفان إلى جبل لیعصمھ من أمر هللا، غیر أن ذاك غرق  عنھم كان كمن آوى یوم
بباب حطة ھو (علیھم السالم)في الماء وھذا في الحمیم والعیاذ با . والوجھ في تشبیھھم

أن هللا تعالى جعل ذلك الباب مظھراً من مظاھر التواضع لجاللھ والبخوع لحكمھ، 
ً للمغفرة. وقد جعل انقیاد ھذه االُ  مة ألھل بیت نبیھا واالتباع ألئمتھم وبھذا كان سببا

ً للمغفرة. وھذا  مظھراً من مظاھر التواضع لجاللھ والبخوع لحكمھ، وبھذا كان سببا
ـ بعد أن أورد ھذه األحادیث وغیرھا من  )١٢٦(وجھ الشبھ، وقد حاولھ ابن حجر اذ قال

رفھم، وأخذ أمثالھا ـ : ووجھ تشبیھھم بالسفینة أن من أحبّھم وعظّمھم شكراً لنعمة مش
بھدي علمائھم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر 

یعني ووجھ   :) وباب حطة ـ)١٢٧(النعم، وھلك في مفاوز الطغیان. (إلى أن قال
تشبیھھم بباب حطة ـ أن هللا تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي ھو باب أریحاء أو 

اً للمغفرة، وجعل لھذه االُمة مودة أھل البیت بیت المقدس مع التواضع واالستغفار سبب
 . )١٢٨(سبباً لھا...الخ 

 )١٢٩(والصحاح في وجوب اتّباعھم متواترة، وال سیما من طرق العترة الطاھرة  
ولوال خوف السأم، ألطلقنا في استقصائھا عنان القلم، ولكن الذي ذكرناه كاف لما 

 أردناه .. والسالم.

                                                           
من أواخر  ١٤٣إلى ما حصل لھم من الشدة بعده; ص علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللا) فراجع آخر باب إشارتھ١٢٤(

(منھ قّدس الصواعق، ونحن نسأل ابن حجر فنقول لھ: إذا كانت ھذه منزلة علماء أھل البیت فأنَّى تصرفون؟! 
 .سّره)

 من الصواعق المحرقة ط. المحمدیة. ٢٣٧) راجعھ أیضاً في ص١٢٥(
 .(منھ قّدس سّره)من الصواعق ط المیمنیة بمصر.  ٩١ص ١١من الباب  ٧) في تفسیر اآلیة ١٢٦(
) راجع كالمھ ھذا ثم قل لي: لماذا لم یأخذ بھدي أئمتھم في شيء من فروع الدین وعقائده، وال في شيء من ١٢٧(

اُصول الفقھ وقواعده، وال في شيء من علوم السنة والكتاب، وال في شيء من األخالق والسلوك واآلداب; 
م فأغرق نفسھ في بحار كفر النعم، وأھلكھا في مفاوز الطغیان؟ سامحھ هللا بكل ما أرجف ولماذا تخلف عنھ

 .(منھ قّدس سّره) بنا، وتحامل بالبھتان علینا.
 ط. المیمنیة بمصر. ١٩١ط. المحمدیة وص ١٥١) الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص١٢٨(
ط. بیروت،  ٢وج ١رائد السمطین للحمویني ج) وألجل المزید من النصوص في فضائل أھل البیت راجع ف١٢٩(

ونظم درر السمطین، والمناقب للخوارزمي، والمناقب البن المغازلي، وترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من 
ط. بیروت، وشواھد التنزیل للحسكاني الحنفي ط. بیروت، وتذكرة  ٣وج ٢وج ١تاریخ دمشق البن عساكر ج

ریة، وإحقاق الحق مع تعلیق سماحة السید المرعشي، وینابیع المودة الخواص للسبط بن الجوزي ط. الحید
 للقندوزي، وغیرھا من عشرات الكتب.



      ١٠و  ٩المــراجعـــة /   

 ش

                                                                                                                                                                      
ط. الجدید، وأمالي الشیخ الصدوق ط. الحیدریة، وأمالي الشیخ  ٢وج ١ومن طریق أھل البیت راجع الكافي ج 

األنوار للعالمة المجلسي، الطوسي ط. النجف، وبصائر الدرجات للصغار وكشف الغمة لألربلي، وبحار 
 وغیرھا من مئات الكتب بل من آالف الكتب.



 

 

 ٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩القعدة سنة  ذي ١٧

 

 

 

 طلب المزید من النصوص في ھذه المسألة . 

أطلق عنان القلم، وال تخف من سأم; فإن اُذني لك صاغیة، وصدري رحب،   
وأنا في أخذ العلم عنك على جمام من نفسي، وارتیاح من طبعي، وقد ورد عليَّ من 

نشاطي، وأطلق عن نفسي عقال السأم، فزدني مع جوامع  أدلتك وبیّناتك ما استأنف
كلمك، ونوابع حكمك، فإني ألتمس في كالمك ضواّل الحكمة، وإنھ ألندى على فؤادي 

 من زالل الماء، فزدني منھ   أبوك زدني ، والسالم.

 س

 

 

 ١٠المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩القعدة سنة  ذي ١٩

 

 لمعة من النصوص كافیة . 

مراجعتي باُنسك، وأقبلت علیھا وأنت على جمام من نفسك فطالما لئن تلقیت   
عقدت آمالي بالفوز، وذیلت مسعاي بالنجح، وإن من كان طاھر النیة، طیب الطویة، 
ً بنجاد الحلم،  ً بالعلم، محتبیا متواضع النفس، مطرد الخلق رزین الحصاة، متّوجا



صاف والصدق في یده وفمھ. وما لحقیق بأن یتمثّل الحق في كلمھ وقلمھ، ویتجلّى اإلن
      ١٠المــراجعـــة /   أوالني بشكرك، وامتثال أمرك، إذ قلت: 

زدني، وھل فوق ھذا من لطف وعطف وتواضع ؟ فلبّیك لبّیك ألنعمّن وهللا عینیك 
 فأقول:

أخرج الطبراني في الكبیر، والرافعي في مسنده باإلسناد إلى ابن عباس قال:   
ه أن یحیا حیاتي ویموت مماتي، ویسكن جنة عدن «:لى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صقال رسول هللا من سرَّ

ً من بعدي، ولیوال ولیھ، ولیقتد بأھل بیتي من بعدي، فإنھم عترتي، خلقوا  غرسھا ربي، فلیوال علیا

من طینتي، ورزقوا فھمي وعلمي، فویل للمكذبین بفضلھم من اُمتي، القاطعین فیھم صلتي، ال أنالھم 

 .)١٣١()١٣٠(»هللا شفاعتي

وأخرج مطیر، والباوردي، وابن جریر، وابن شاھین، وابن منده، من طریق   
یقول:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أبي إسحاق، عن زیاد بن مطرف قال: سمعت رسول هللا

من أحّب أن یحیا حیاتي ویموت میتتي ویدخل الجنة التي وعدني ربي، وھي جنة الخلد فلیتوّل علیاً «

 .)١٣٣()١٣٢(»وذریتھ من بعده، فإنھم لن یخرجوكم من باب ھدى، ولن یدخلوكم باب ضاللة

                                                           
. وقد أورده ٦  من جزئھ ٢١٧من أحادیث الكنز في آخر ص ٣٨١٩) ھذا الحدیث بعین لفظھ ھو الحدیث ١٣٠(

من مسند أحمد، غیر  ٥من الجزء  ٩٤في منتخب الكنز أیضاً فراجع من المنتخب ما ھو في أوائل ھامش ص
زقوا فھمي ولم یقل: وعلمي ولعلھ غلط من الناسخ، وأخرجھ الحافظ أبو نعیم في حلیتھ ونقلھ عنھ أنھ قال: ور

عن أبي  ٤٤٩من المجلد الثاني من شرح النھج طبع مصر، ونقل نحوه في ص ٤٥٠عالمة المعتزلة في ص 
 عبدهللا أحمد بن حنبل في كل من مسنده وكتاب مناقب علي بن أبي طالب.

 .(منھ قّدس سّره)
 ١٧٠ص ٩ط. السعادة، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٨٦ص ١) یوجد أیضاً في حلیة األولیاء: ج١٣١(

ط. مصر بتحقیق محمد ابو الفضل دار مكتبة الحیاة في  ٢٥٢ص ٣ط. مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج
الطالب للكنجي ط. دار الفكر، كفایة  ٦٧٩ص ٢ط. دار إحیاء التراث العربي، وج ٤٣٠ص ٢بیروت، وج
، ترجمة اإلمام علي بن أبي ١٠٨ص ٩ط. الغري، مجمع الزوائد ج ٩٤ط. الحیدریة وص ٢١٤الشافعي: ص

 ١٢٦، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص٥٩٦ح ٩٥ص ٢طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ان، فرائد السمطین ط. طھر ١١١ص ٥ط. الحیدریة، إحقاق الحق ج ٣٧٧و  ١٤٩ط. إسالمبول وص ٣١٣و

 .٥٣ص ١للحمویني: ج
. وأورده في المنتخب أیضاً، ٦من جزئھ  ١٥٥من أحادیث الكنز في ص ٢٥٧٨) وھذا الحدیث ھو الحدیث ١٣٢(

من مسند أحمد، وأورده ابن  ٥من الجزء  ٣٢فراجع من المنتخب ما ھو في السطر األخیر من ھامش ص
ف في القسم األول من إصابتھ، ثم قال: قلت في إسناده حجر العسقالني مختصراً في ترجمة زیاد بن مطر

یحیى بن یعلى المحاربي وھو واه. أقول: ھذا غریب من مثل العسقالني! فإن یحیى بن یعلى المحاربي ثقة 
باإلتفاق، وقد أخرج لھ البخاري في عمرة الحدیبیة من صحیحھ. وأخرج لھ مسلم في الحدود من صحیحھ 

بخاري وسمع عند مسلم غیالن بن جامع. وأرسل الذھبي في المیزان توثیقھ إرسال أیضاً، سمع أباه عند ال



 من أراد«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ومثلھ حدیث زید بن أرقم قال: قال رسول هللا  

 أن یحیا حیاتي، ویموت موتي، ویسكن جنة الخلد التي وعدني ربي،

 .)١٣٥()١٣٤(»دى، ولن یدخلكم في ضاللةفلیتول علي بن أبي طالب، فإنھ لن یخرجكم من ھ

اُوصي من «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وكذلك حدیث عّمـار بن یاسر قال: قال رسول هللا  

آمن بي وصّدقني بوالیة علي بن أبي طالب، فمن توالّه فقد توالّني، ومن توالّني فقد تولَّى هللا، ومن 

من أبغضھ فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض هللا أحبّھ فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحّب هللا، و

 .)١٣٧()١٣٦(»عزوجل

ً مرفوعاً:    اللھم من آمن بي وصدقني، فلیتول علي بن أبي طالب، فإن «وعن عّمار أیضا

 .)١٣٩()١٣٨(»والیتھ والیتي، ووالیتي والیة هللا تعالى

                                                                                                                                                                      
 المسلمات. وعّده اإلمام القیسراني وغیره مّمن احتج بھم الشیخان وغیرھما.

 .(منھ قّدس سّره)
ط. مطابع الشعب، ومسلم في  ١٥٩ص  ٥ط. دار الفكر وج ٦٥ص  ٥) روى عنھ البخاري في صحیحھ ج ١٣٣(

ط.  ٤١٥ص  ٤ط. شركة اإلعالنات. والذھبي في میزانھ ج ١١٩ص ٥ط. الحلبي وج ٥١ص ٢صحیحھ ج
 در احیاء الكتب العربیة.

 ١٤٩مع زیادة ط. الحیدریة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ٣٤ویوجد في المناقب للخوارزمي: ص  
 ٥٤١ص ١شافعي جط. إسالمبول، اإلصابة البن حجر العسقالني ال ١٢٧و  ١٢٦ط. الحیدریة وص ١٥٠و

 ط. السعادة. ٥٥٩ص ١ط. مصطفى محمد وج
من صحیحھ المستدرك، ثم قال: ھذا حدیث صحیح اإلسناد  ٣من الجزء  ١٢٨) أخرجھ الحاكم في آخر ص١٣٤(

من أحادیث  ٢٥٧٧ولم یخرجاه، وأخرجھ الطبراني في الكبیر وأبو نعیم في فضائل الصحابة وھو الحدیث 
من  ٥من الجزء  ٣٢ورده في منتخب الكنز أیضاً فراجع ھامش ص. وأ٦من جزئھ  ١٥٥الكنز في ص

 .(منھ قّدس سّره)المسند. 
، ترجمة اإلمام علي ١٠٨ص ٩، مجمع الزوائد ج٣٥٠ـ  ٣٤٩ص ٤) یوجد في: حلیة األولیاء ألبي نعیم ج١٣٥(

، ٢١٣ص ٢، فضائل الخمسة ج٦٠٢ح ٩٩ص ٢بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي ج
 .٥٥ص ١ط. طھران، فرائد السمطین للحمویني ج ١٠٨ص ٥الحق ج إحقاق

من أحادیث الكنز في آخر  ٢٥٧١) أخرجھ الطبراني في الكبیر، وابن عساكر في تاریخھ، وھو الحدیث ١٣٦(
 .(منھ قّدس سّره). ٦من جزئھ  ١٥٤ص

 ٥٩٤ح ٩٣ص ٢) ویوجد في: ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي ج١٣٧(
 ٩، مجمع الزوائد ج٢٧٩و  ٢٧٧ح ٢٣٠، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ص٥٩٥و

ط. إسالمبول، منتخب كنز العمال  ٢٣٧ط. الحیدریة وص ٢٨٢، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١٠٨ص
 ٢٠٢ص ٢جط. طھران، فضائل الخمسة  ٤٣٧ـ   ٤٣٤ص ٦، إحقاق الحق ج٣٢ص ٥بھامش مسند أحمد ج

 .٢٩١ص ١ط. بیروت، فرائد السمطین ج
) أخرجھ الطبراني في الكبیر عن محمد بن أبي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر عن أبیھ عن جّده عن ١٣٨(

 ، وأورده في المنتخب أیضاً.٦جزئھ من ١٥٥من أحادیث الكنز، ص ٢٥٧٦عمار، وھو الحدیث 
 .(منھ قّدس سّره)



لشرف والمنزلة یا أیھا الناس إن الفضل وا«مّرة فقال:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وخطب  

 . )١٤١()١٤٠(»والوالیة لرسول هللا وذریتھ، فال تذھبّن بكم األباطیل

في كل خلف من اُمتي عدول من أھل بیتي، ینفون عن ھذا الدین «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

من تحریف الضالّین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین. أال وإّن أئمتكم وفدكم إلى هللا، فانظروا 

 .)١٤٣()١٤٢(»توفدون

فال تقّدموھم فتھلكوا، وال تقّصروا عنھم فتھلكوا، وال تعلّموھم «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

 .)١٤٥()١٤٤(»فإنھم أعلم منكم

اجعلوا أھل بیتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العینین «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

 .)١٤٧()١٤٦(»بالعینین من الرأس، وال یھتدي الرأس إال

                                                                                                                                                                      
 ١٩١ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي ج ) ویوجد في: ترجمة اإلمام١٣٩(

 .٥٩١ح
من المقاصد التي ذكرھا في تفسیر  ٤) أخرجھ أبو الشیخ في حدیث طویل، ونقلھ ابن حجر في آخر المقصد ١٤٠(

من صواعقھ; فأمعن النظر فیھ وفي المقصد األسمى من مرامیھ، وال تغفل عن  ١٠٥آیة المودة في القربى ص
 .(منھ قّدس سّره). »فال تذھبن بكم األباطیل« ھ:قول

ط. المیمنیة بمصر،  ١٠٥ط. المحمدیة وص ١٧٤) یوجد في: الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص١٤١(
ط. الحیدریة، نظم درر  ٣٦٧  و ١٩٨ط. إسالمبول وص ٣٠٦و  ١٦٩ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص

 .٢٠٨ـ  ٢٠٧السمطین للزرندي الحنفي ص
من الصواعق  ٩٠ص )وقفوھم إنھم مسؤولون() أخرجھ المال في سیرتھ، كما في تفسیر قولھ تعالى: ١٤٢(

 .(منھ قّدس سّره)المحرقة البن حجر. 
ط. المیمنیة بمصر، ینابیع  ٩٠ط. المحمدیة وص ١٤٨) یوجد في: الصواعق المحرقة البن حجر ص١٤٣(

ط.  ٢٩٧و  ٢٧٣و  ٢٧١و  ١٩١یة وصط. الحیدر ٣٢٧ـ  ٣٢٦و  ٢٢٦المودة للقندوزي الحنفي ص
 .١٧إسالمبول، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي ص

 )وقفوھم إنھم مسؤولون() أخرجھ الطبراني في حدیث الثقلین ونقلھ عنھ ابن حجر، في تفسیره اآلیة الرابعة ١٤٤(
 .(منھ قّدس سّره). ٨٩من صواعقھ ص ١١من اآلیات التي أوردھا في الباب 

 .١، الھامش ٧٥ص  ٨دمت مصادر ھذا الحدیث في المراجعة ) تق١٤٥(
 ) أخرجھ جماعة من أصحاب السنن باإلسناد إلى أبي ذر مرفوعاً، ونقلھ اإلمام الصبان في فضل١٤٦(

 وغیر» الشرف المؤبد«من  ٣١أھل البیت من كتابھ إسعاف الراغبین، والشیخ یوسف النبھاني في ص
 ئاستھم، وإن االھتداء إلى الحق ال یكون إالّ عن طریقھم.واحد من الثقات، وھو نص في وجوب ر

 .(منھ قّدس سّره)
 ط. ١٠٢ط. السعیدیة بمصر وص ١١٠) یوجد في: إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار ص١٤٧(

 ٩ط. الحیدریة، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي ج ٨العثمانیة، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي ص
 .١٧٢ص



نا،«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال    الزموا موّدتنا أھل البیت، فإنھ من لقي هللا وھو یودُّ

 دخل الجنة بشفاعتنا; والذي نفسي بیده، ال ینفع عبداً عملھ إالَّ بمعرفة

آل محمد جواز  معرفة آل محمد براءة من النار، وحبّ «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وقال)١٤٩()١٤٨(»حقّنا

 . )١٥١()١٥٠(»على الصراط، والوالیة آلل محمد أمان من العذاب

ال تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع، عن عمره «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

فیما أفناه، وعن جسده فیما أباله، وعن مالھ فیما أنفقھ، ومن أین اكتسبھ، وعن 

 .)١٥٣(»البیت أھل)١٥٢(محبّتنا

                                                           
الطبراني في األوسط، ونقلھ السیوطي في إحیاء المیت، والنبھاني في أربعین أربعینھ، وابن حجر  ) أخرجھ١٤٨(

ال ینفع عبداً عملھ إالّ «في باب الحّث على حبھم من صواعقھ، وغیر واحد من األعالم، فأنعم النظر في قولھ: 
عمال؟ ألیس ھو السمع والطاعة لھم ، ثم أخبرني ما ھو حقھم الذي جعلھ هللا شرطاً في صحة األ»بمعرفة حقنا

والوصول إلى هللا عّز وجّل عن طریقھم القویم وصراطھم المستقیم؟ وأي حق غیر النبوة والخالفة یكون لھ 
 ھذا األثر العظیم؟ لكن منینا بقوم ال یتأّملون، فإنّا   وإنا إلیھ راجعون.

 .(منھ قّدس سّره)
، الصواعق ١١١عي المطبوع بھامش اإلتحاف بحب االشراف ص) یوجد في إحیاء المیت للسیوطي الشاف١٤٩(

ط. المحمدیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي  ٢٣٠ط. المیمنیة وص ١٣٨المحرقة البن حجر الشافعي ص
ط. إسالمبول،  ٣٠٤ـ  ٣٠٣  و ٢٧٢و  ٢٤٦ط. الحیدریة وص ٣٦٤  و ٣٢٦و  ٣٢٣و  ٢٩٣الحنفي ص

ط.  ١٠٣ط. السعیدیة وص ١١١وع بھامش نور األبصار صإسعاف الراغبین للصبان الشافعي المطب
 .١٧٢ص ٩العثمانیة، مجمع الزوائد ج

: بّر آلھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) أورده القاضي عیاض في الفصل الذي عقده لبیان أن من توقیره وبّره١٥٠(
تعلم أن لیس  ، وأنت١٣٢٨من قسمھ الثاني طبع اآلستانة سنة  ٤٠وذریتھ، من كتاب الشفاء في أول ص

; (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)المراد من معرفتھم ھنا مجرد معرفة أسمائھم وأشخاصھم وكونھم أرحام رسول هللا
فإن أبا جھل وأبا لھب لیعرفان ذلك كلھ، وإنما المراد معرفة أنھم اُولوا األمر بعد رسول هللا على حّد 

والمراد من حبھم ووالیتھم  »إمام زمانھ، مات میتة جاھلیة من مات ولم یعرف«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ
(منھ قّدس ألئمة الصدق، وھذا في غایة الوضوح. » عند أھل الحق«المذكورین، الحب والوالیة الالزمان 

 .سّره)
و  ٢٤٠، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص٤) یوجد في اإلتحاف بحب األشراف للشبراوي الشافعي ص١٥١(

ط. إسالمبول، إحقاق الحق للتستري:  ٣٧٠و  ٢٦٣و  ٢٤٩و  ٢٢ط. الحیدریة وص ٤٤٤  و ٣١٤و  ٢٨٦
 .٥٢٥ح ٢٥٧ص ٢بطھران، فرائد السمطین: ج ١ط  ٤٩٤ص ٩ج

) لوال أن لھم منصباً من قبل هللا یستوجب السمع والطاعة، ما كانت محبتھم بھذه المثابة. وھذا الحدیث ١٥٢(
. ونقلھ السیوطي في إحیاء المیت، والنبھاني في أربعینھ، وغیر واحد أخرجھ الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً 

 (منھ قّدس سّره)من األعالم. 
، إحیاء المیت للسیوطي بھامش ١٥٧ح ١١٩) یوجد في: مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي ص١٥٣(

 ٣٢٤و  ١٣٣ط. إسالمبول وص ٢٧١و ٢٧٠و  ١١٣، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١١٥اإلتحاف ص
، ٤٢ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي ج٥٦ـ   ٥٣الحیدریة، المناقب للخوارزمي الحنفي ص  ط.

، وبلفظ مقارب یوجد في: كفایة الطالب للكنجي الشافعي ١٠٩الفصول المھمة البن الصباغ المالكي ص



فلو أن رجالً صفن ـ صف قدمیھ ـ بین الركن والمقام، فصلّى «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

 .)١٥٥()١٥٤(»وصام، وھو مبغض آلل محمد دخل النار

                                                                                                                                                                      
ق البن عساكر ط. الغري، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمش ١٨٣ط. الحیدریة وص ٣٢٤ص

 .٥٥٧ح ٣٠١ص ٢، فرائد السمطین ج٦٤٤ح ١٥٩ص ٢الشافعي ج
) أخرجھ الطبراني والحاكم كما في أربعین النبھاني وإحیاء السیوطي وغیرھما، وھذا الحدیث نظیر ١٥٤(

 »ناوالذي نفسي بیده ال ینفع عبداً عملھ إالّ بمعرفة حقّ «في حدیث سمعتھ قریباً: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ
ولوال أن بغضھم بغض   ولرسولھ ما حبطت أعمال مبغضیھم، ولو صفن بین الركن والمقام فصلَّى وصام، 

ما كانت لھم ھذه المنزلة. وأخرج الحاكم وابن حبان في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ولوال نیابتھم عن النبي
(صلى هللا علیھ وآلھ قال: قال رسول هللاصحیحھ ـ كما في أربعین النبھاني وإحیاء السیوطي ـ عن أبي سعید 

. وأخرج الطبراني ـ كما في أربعین  »والذي نفسي بیده ال یبغضنا أھل البیت رجل إالّ دخل النار... الخ«: وسلم)
إیاك وبغضنا أھل البیت فإن رسول «النبھاني وإحیاء السیوطیـ عن اإلمام الحسن السبط، قال لمعاویة بن خدیج: 

(صلى . وخطب النبي»یبغضنا أحد وال یحسدنا أحد إال ذید یوم القیامة عن الحوض بسیاط من نار...الخهللا قال: ال 
. أخرجھ الطبراني »أیھا الناس من أبغضنا أھل البیت حشره هللا یوم القیامة یھودیاً « ، فقال: هللا علیھ وآلھ وسلم)

 .(منھ قّدس سّره)في األوسط كما في إحیاء السیوطي وأربعین النبھاني وغیرھما. 
وصححھ، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع  ١٤٩ص ٣) یوجد في المستدرك على الصحیحین للحاكم ج١٥٥(

ط. المیمنیة  ١٠٤ط. المحمدیة بمصر وص ١٧٢بذیل المستدرك، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي ص
، ینابیع ١٨لشافعي ص، ذخائر العقبى للطبري ا١١١بمصر، إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص

ط. إسالمبول، إحقاق الحق  ٣٠٥و  ٢٧٧و  ١٩٢ط. الحیدریة وص ٣٣١و  ٢٢٦المودة للقندوزي الحنفي ص
 .٣٦١ص ١بطھران، جواھر البحار للنبھاني ج ١ط  ٤٩٢ص ٩ج

 (علیھم السالم)التحذیر من بغض أھل البیت

 ».ال یبغضنا أھل البیت أحد إالّ أدخلھ هللا الناروالذي نفسي بیده «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال رسول هللا  

وصححھ. تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك،  ١٥٠ص ٣یوجد في: المستدرك للحاكم ج  

ط. العثمانیة  ١٠٤، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي ص١١١إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف ص

ط. المحمدیة  ٢٣٧و  ١٧٢حرقة البن حجر الشافعي صط. السعیدیة بمصر، الصواعق الم ١١٢وص

 ٣٦٥ط إسالمبول وص ٣٠٤ط. المیمنیة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص  ١٤٣وصححھ وص ١٠٤وص

 ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج١٠٦ط الحیدریة، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي ص

 ٩، إحقاق الحق للتستري ج٣٣٣ص ٣رة الحلبیة ج، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السی٩٤ص

 ١، جواھر البحار للنبھاني ج١٨١ح ١٣٨، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ص٤٦١ص

 .٣٦١ص

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إیاك وبغضنا أھل البیت، فإن رسول هللا«لمعاویة:  (علیھ السالم)وقال اإلمام الحسن  

 ».د، وال یحسدنا أحد إالّ ذید یوم القیامة عن الحوض بسیاط من نارقال: ال یبغضنا أح



من مات على حب آل محمد مات شھیداً، أال ومن مات على حب «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

لى حب آل محمد مات تائباً، أال ومن مات على حّب آل محمد آل محمد مات مغفوراً لھ، أال ومن مات ع

ره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكیر،  مات مؤمناً مستكمل اإلیمان، أال ومن مات على حب آل محمد بشَّ

أال ومن مات على حب آل محمد یّزف إلى الجنّة كما تزّف العروس في بیت زوجھا، أال ومن مات على 

في قبره بابان إلى الجنة، أال ومن مات على حّب آل محمد جعل هللا قبره مزار حّب آل محمد فتح لھ 

مالئكة الّرحمة، أال ومن مات على حّب آل محمد مات على الُسنّة والجماعة، أال ومن مات على بغض 

. إلى آخر خطبتھ آل محمد جاء یوم القیامة مكتوباً بین عینیھ: آیس من رحمة هللا ..
أن یرّد بھا شوارد األھواء،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لتي أرادا )١٥٧()١٥٦(»العصماء

 )١٥٩(وال سیما من طریق العترة الطاھرة)١٥٨(ومضامین ھذه األحادیث كلھا متواترة
ومناھل شریعتھ  )١٦٠(وما كانت لتثبت لھم ھذه المنازل لوال أنھم حجج هللا البالغة

                                                                                                                                                                      

، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي ١١١یوجد في إحیاء المیت للسیوطي الشافعي بھامش اإلتحاف ص  

، الصواعق ١٧٢ص ٩ط. السعیدیة، مجمع الزوائد ج ١١٢ط. العثمانیة وص ١٠٤بھامش نور األبصار ص

ط. المیمنیة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي  ١٠٤ط. المحمدیة وص ١٧٢افعي صالمحرقة البن حجر الش

 ط. إسالمبول. ٣٠٤ط. الحیدریة وص ٣٦٥ص

ً «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال رسول هللا    ».أیھا الناس من أبغضنا أھل البیت حشره هللا یوم القیامة یھودیا

، میزان االعتدال ١٧٢ص ٩، مجمع الزوائد ج١١٢ص یوجد في إحیاء المیت للسیوطي بھامش اإلتحاف  

 .٤٦٨ص ٩، إحقاق الحق للتستري ج١١٦ص ٢للذھبي ج
) أخرجھا اإلمام الثعلبي في تفسیر آیة المودة من تفسیره الكبیر عن جریر بن عبدهللا البجلي عن رسول ١٥٦(

(منھ إرسال المسلمات، فراجع.  ، وأرسلھا الزمخشري في تفسیر اآلیة من كشافھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا
 .قّدس سّره)

ط. مصطفى  ٤٠٣ص ٣ط. بیروت وج ٢٢١ـ  ٢٢٠ص ٤) توجد في تفسیر الكشاف للزمخشري الحنفي ج١٥٧(
ط. العثمانیة بمصر،  ١٠٣ط. السعیدیة بمصر وص ١٠٥ـ  ١٠٤محمد بمصر، نور األبصار للشبلنجي ص

و  ٢٦٣و  ٢٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي صط. الدار العامرة بمصر ٤٠٥ص ٧تفسیر الفخر الرازي ج
 ١ط  ٤٨٦ص ٩ط. الحیدریة، إحقاق الحق للتستري ج ٤٤٤و  ٣١٤  و ٢٩ط. إسالمبول وص ٣٦٩

 .٥٢٤ح ٢٥٥ص ٢بطھران، فرائد السمطین ج
لى (صوھم قربى الرسول األعظم )قل ال أسألكم علیھ أجراً إالّ المودة في القربى()وكذلك ینص الذكر الحكیم ١٥٨(

 .هللا علیھ وآلھ وسلم)
 ) فلیراجع في مظانھ مثل البحار ومناقب آل أبي طالب وغیرھما.١٥٩(
اللھم إني لو وجدت شفعاً أقرب إلیك من «) وھذا مما ال إشكال فیھ وفي نصوص أھل بیت العصمة یقولون: ١٦٠(

 .»محمد وأھل بیتھ األخیار لجعلتھم شفعائي



 السائغة، والقائمون مقام رسول

والممثّلون لھ بأجلى مظاھر ھدیھ، فالمحب لھم بسبب ذلك محب هللا في أمره ونھیھ، 
 ◌  ال یحبنا إال«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقد قال )١٦١(  ولرسولھ، والمبغض لھم مبغض لھما

 ولذا قال فیھم )١٦٣()١٦٢(»مؤمن تقي، وال یبغضنا إال منافق شقي

 الفرزدق:

 معتصم  من معشر حبھم دین وبغضھُم *** كفر وقربھُم منجًى و

 )١٦٤(قیل ھمُ  األرض أھل  كانوا أئمتھم *** أوقیل َمن خیرُ  التقى إن ُعدَّ أھل

 إني وأطائب اُرومتي، وأبرار عترتي،« یقول: (علیھ السالم)وكان أمیر المؤمنین  

 أحلم الناس صغاراً واعلم الناس كباراً، بنا ینفي هللا الكذب، وبنا یعقر

 هللا عنوتكم، وینزع ربق أعناقكم، وبنا ◌  هللا أنیاب الذئب الكلب، وبنا یفك

 .)١٦٦()١٦٥(»یفتح هللا ویختم

وحسبنا في إیثارھم على من سواھم، إیثار هللا عّز وجّل إیّاھم، حتى جعل   
الصالة علیھم جزءاً من الصالة المفروضة على جمیع عباده، فال تصّح بدونھا صالة 

ً أو ذا نور ً كان أو فاروقا أو نورین أو أنوار، بل ال بّد لكل  أحد من العالمین، صّدیقا
دهللا بفرائضھ، أن یعبده في أثنائھا بالصالة علیھم كما یعبده بالشھادتین، )١٦٧(من عبَ

وھذه منزلة عنت لھا وجوه االُمة، وخشعت أمامھا أبصار من ذكرتم من األئمة، قال 
 :(رضي هللا عنھ)اإلمام الشافعي

                                                           
 والتي سوف تأتي في ثنایا الكتاب.) ألجل النصوص الكثیرة التي تقدمت ١٦١(
 من الصواعق. ١١من الباب  ١٤) أخرجھ المال كما في المقصد الثاني من مقاصد اآلیة ١٦٢(

 .(منھ قّدس سّره)
و  ٣٦٥و  ٢٢٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص١٨) یوجد في ذخائر العقبى للطبري الشافعي ص١٦٣(

 ١٣٩و  ١٠٣مبول، الصواعق المحرقة البن حجر صط. إسال ٣٩٧و  ٣٠٤و  ١٩٢ط. الحیدریة وص ٤٧٦
 .٤٥٤ص ٩ط . المحمدیة بمصر، إحقاق الحق للتستري ج ١٧١ط. المیمنیة وص 

 ط. دار صادر في بیروت. ١٨٠ص ٢) دیوان الفرزدق ج١٦٤(
من أحادیث الكنز في آخر صفحة  ٦٠٥٠) أخرجھ عبد الغني بن سعد في إیضاح اإلشكال، وھو الحدیث ١٦٥(

 .(منھ قّدس سّره).  ٦ھ من جزئ ٣٩٦
 .٢ط  ٣٢٨ح ١١٤ص ١٥وج ١ط  ٦٠٥٠ح ٣٩٦ص ٦) یوجد في كنز العمال ج١٦٦(
 وجوب الصالة على آل محمد في أثناء الصالة.) ١٦٧(

 ١٤٥ـ  ١٤٤ط. المیمنیة بمصر وص ١٣٩و  ٨٧، الصواعق المحرقة ص٣٠٢ص ٢راجع الغدیر لألمیني ج 
الدار العامرة بمصر، ذخائر العقبى للطبري الشافعي  ط. ٣٩١ص ٧ط. المحمدیة، تفسیر الرازي ج ٢٣١و 
، األنوار المحمدیة ٢٠٨ص ١، فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج٢٦٩ص ١، المستدرك للحاكم ج١٩ص

 فیھم وكیفیة الصالة علیھم. )إن هللا ومالئكتھ(نزول  ١٢، وسوف یأتي في المراجعة ٤٢٢للنبھاني ص



 هللا في القرآن أنزلھ یا أھل بیت رسول هللا حبّكُم *** فرض من

 )١٦٩()١٦٨(لھ لم یصلِّ علیكم الصالة كفاكُم من عظیم الفضل أنكُم *** من

ولنكتف اآلن بھذا القدر، مّما جاء في السنّة المقّدسة من األدلّة على وجوب   
األخذ بسنّتھم، والجري على اُسلوبھم، وفي كتاب هللا عّزوجّل آیات محكمات توجب 

إلى شاھد لُبُِّكم ومرھف ذھنكم، وأنتم مّمن تكفیھ اللمحة الدالة، ذلك أیضاً، أوكلناھا 
 ویستغني بالرمز عن اإلشارة، والحمد   ربِّ العالمین.

 ش

 

                                                           
ي السائرة وھما بمكان من االنتشار واالشتھار، وقد أرسلھما عنھ إرسال ) ھذان البیتان من مدائح الشافع١٦٨(

 ٨٨ص )إن هللا ومالئكتھ یصلُّون على النبي(المسلّمات غیر واحد من الثقات كابن حجر في تفسیر قولھ تعالى: 
، من الشرف المؤبد، واإلمام أبي بكر بن شھاب الدین في رشفة الصادي ٩٩من صواعقھ، والنبھاني في ص 

 (منھ قّدس سّره) وجماعة آخرین.
ط المحمدیة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ١٤٦) ویوجدان في الصواعق المحرقة البن حجر: ص ١٦٩(

 ١١٨ط إسالمبول، إسعاف الراغبین للصبان بھامش نور األبصار: ص  ٣٥٧ط الحیدریة و ٣٥٤  ص
، نور األبصار ٢٩للشبراوي الشافعي: ص ط العثمانیة، اإلتحاف بحب األشراف  ١٠٨السعیدیة وص   ط

ط العثمانیة، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة النبویة:  ١٠٣ط السعیدیة وص  ١٠٥للشبلنجي: ص 
 ومصادر اُخرى كثیرة. ١٧٣ص  ٣، الغدیر لألمیني: ج  ٣٣٢ص  ٣ج



 ١١مــراجعـــة ـ ال

 ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٢٠_ 

 

 

 

 

 ـ اإلعجاب بما أوردناه من السنن الصریحة . ١ 

 ور .ـ الدھشة في الجمع بینھا وبین ما علیھ الجمھ ٢ 

 ـ االستظھار بالتماس الحجج من الكتاب . ٣ 

ـ تشّرفت بكتابك الجلیل ، سدید المناھج متسنَّى التحصیل ، مألَت الدلو بھ  ١  
، وتحّدرت فیھ تحّدر السیل من رؤوس الجبال، قلّبُت فیھ  )١٧٠(إلى عقد الكرب

ً فرأیتك بعید المستمر ، شدید )١٧٢(، ثبتاً في الَغَدر)١٧١(طرفي، وتأّملتھ ملیّا
 .)١٧٤(غرب اللسان )١٧٣(العارضة

تك ، وأمعنُت في التنقیب عن  ٢    ١٢المـراجعــة /   ـ وحین أغرقت في البحث عن حجَّ

     

، أنظر في حججك فأراھا ملزمة ، وفي بیِّناتك )١٧٥(، رأیتني في أمر مریج أدلّتك
ورسولھ،  أئمھ العترة الطاھرة فإذا ھي بمكانة من هللا فأجدھا مسلّمة، وأنظر في

یخفض لھا جناح الذّل ھیبة وإجالالً ، ثم أنظر إلى جمھور أھل القبلة والسواد 
 0\_ 0\األعظم من ممثلي ھذه الملّة ، فإذا ھم مع أھل البیت على خالف ما توجبھ 

ظواھر تلك األدلة ، فأنا اُؤامر _ 0\١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٢٢_ 0\_ 0\_ 0\١٢المــراجعـــة ـ _
: نفساً تنزع إلى متابعة األدلة ، واُخرى تفزع إلى األكثریة من أھل )١٧٦(منّي نفسین

                                                           
 . ٧١٤/  ١) الكرب : الحبل الذي یُشّد على الدلو . لسان العرب : ١٧٠(
 .(منھ قّدس سّره) قویّاً في الخصومة ال یسأم المراس. )١٧١(
) الغدر ـ بفتحتین ـ : األرض الرخوة ذات األحجار والحفر ; یقال : رجل ثبت الغدر إذا كان ثابتاً في ١٧٢(

 .(منھ قّدس سّره) الحرب أو الجدال أو نحوھما.
 .(منھ قّدس سّره)) أي شدید القدرة على الكالم. ١٧٣(
 .منھ قّدس سّره)() أي حدیده. ١٧٤(
 . ٣٦٥/  ٢) أمر مریج : أي التبس واختلط . لسان العرب : ١٧٥(
) قال في اللسان : والعرب قد تجعل النفس التي یكون بھا التمییز نفسین ، وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء ١٧٦(

 .ّره)(منھ قّدس سوتنھاه عنھ ، فجعلوا التي تأمره نفسھا وجعلوا التي تنھاه كأنھا نفس اُخرى. 



القبلة ، قد بذلْت لك االُولى قیادھا، فال تنبو في یدیك ، ونبت عنك االُخرى بعنادھا ، 
 فاستعصت علیك .

ـ فھل لك أن تستظھر علیھا بحجج من الكتاب قاطعة تقطع علیھا وجھتھا  ٣  
 لعام، ولك السالم.وتحول بینھا وبین الرأي ا

 س

 

 

 . حجج الكتاب 

ً ، وأحاطوا بجلیِّھ    إنّكم ـ بحمد هللا ـ مّمن وسعوا الكتاب علما

 ، فھل نزل من آیاتھ الباھرة في أحد ما نزل في العترة وخفیِّھ ُخبراً 

وھل ألحد من  )١٧٧(الطاھرة ؟ ھل حّكمت محكماتھ بذھاب الرجس عن غیرھم؟
 . )١٧٩()١٧٨(العالمین كآیة تطھیرھم

                                                           
. )إنما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً  () كما حكمت بذھابھ عنھم في قولھ تعالى : ١٧٧(

 .(منھ قّدس سّره)
 .(منھ قّدس سّره)لیس ألحدذلك وقد امتازوا بھافال یلحقھم الحق وال یطمع في إدراكھم طامع.  ) كالّ،بل١٧٨(
 . ٣٣األحزاب: آیة  . سورة)تطھیراً  البیتویطھركم أھل الرجس عنكم لیذھب إنَّمایریدهللا(:التطھیر آیة )١٧٩(

 . (علیھم السالم) محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسینھذه اآلیة نزلت في خمسة وھم : 
ط عیسى  ٣٦٨ص ٢یوجد في صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أھل بیت النبي: ج  

 ٣٢٨ص ٥، وج٣٢٥٨ح ٣٠ص ٥نووي. صحیح الترمذي: جط مصر بشرح ال ١٩٤ص ١٥الحلبي، وج
ط آخر ، مسند أحمد بن  ٢٠٠ص ١٣ط بوالق وج ٣١٩و  ٣٠٨و  ٢٠٩ص ٢ط دار الفكر وج ٣٨٧٥ح

ط دار المعارف بمصر بسند صحیح ، المستدرك على  ٢٥ص ٥ط المیمنیة بمصر، وج ٣٣٠ص ١حنبل: ج
، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع  ٤١٦ص ٢وج ١٥٨و  ١٤٧و  ١٤٦و  ١٣٣ص ٣الصحیحین للحاكم: ج

وشواھد التنزیل للحاكم  ١٣٥و  ٦٥ص ١بذیل المستدرك عین الصفحات، المعجم الصغیر للطبراني: ج
 ٦٥٠و ٦٤٩و ٦٤٨و ٦٤٤و ٦٤١و ٦٤٠و  ٦٣٩و  ٦٣٨و  ٦٣٧ح ٩٢ـ  ١١ص ٢الحسكاني الحنفي: ج

 ٦٦٧و ٦٦٦و ٦٦٥و ٦٦٤و ٦٦٣و ٦٦١و ٦٦٠و ٦٥٩و ٦٥٨و ٦٥٧و ٦٥٦و ٦٥٣و ٦٥٢و ٦٥١و
 ٧٠٧و ٦٩٤و ٦٩١و ٦٩٠و ٦٨٩و ٦٨٦و ٦٨١و ٦٨٠و ٦٧٨و ٦٧٥و ٦٧٣و ٦٧٢و ٦٧١و ٦٦٨و
 ٧٥٩و ٧٥٨و ٧٥٧و ٧٥٦و ٧٥٥و ٧٥٤و ٧٥١و ٧٤٠و ٧٢٩و ٧١٨و ٧١٧و ٧١٤و ٧١٣و ٧١٠و
بیروت، خصائص أمیر  ١ط  ٧٧٤و ٧٧٠و ٧٦٩و ٧٦٨و ٧٦٧و ٧٦٥و ٧٦٤و ٧٦٢و ٧٦١و ٧٦٠و

 ٧٢الحیدریة وص ط ٤٩ط بیروت وص ٨العلمیة بمصر وص ط التقدم ٤المؤمنین للنسائي الشافعي: ص
 ١٨٥ص ١بتحقیق المحمودي، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ٣٧٤و ٣٧٣و ٣٧٢و ٥٤، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١و ط ٣٢٢و ٣٢١و ٣٢٠و ٢٧٢و ٢٥٠ح
ط الغري، مسند  ٢٣٢و ٢٣١وصححھ و ٢٣٠و ٢٢٧و ١٣ط الحیدریة وص ٣٧٦وقد صححھ، و ٣٧٥و

ط المیمنیة بمصر،  ٣٠٦و ٣٠٤و ٢٩٨و ٢٩٦و ٢٩٢ص ٦وج ١٠٧ص ٤وج ٢٨٥و ٢٥٩ص ٣أحمد: ج
، ٥٨٩و ٥٢١ص ٥وج ٤١٣ص ٣وج ٢٠و ١٢ص ٢اُسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر الشافعي: ج

ط الحلبي بمصر،  ٢٠٣: صوأسباب النزول للواحدي ٢٤و ٢٣و ٢١ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص



                                                                                                                                                                      
الحلبي بمصر، الدر  ٢ط ٨و  ٧و  ٦ص ٢٢، تفسیر الطبري: ج٢٢٤و ٢٣المناقب للخوارزمي الحنفي: ص

ط عبد الرحمن محمد،  ٢٣٠ص ٥، أحكام القرآن للجصاص: ج ١٩٩و  ١٩٨ص ٥المنثور للسیوطي: ج
 ٣٤٩و ٣٤٨و ٣٤٥ح ٣٠١ط القاھرة ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٤٤٣وص
ط  ٢٠٤ص ٢ط محمد علي صبیح: ج ٢٧٨ص ٢، مصابیح السنة للبغوي الشافعي: ج ٣٥١و ٣٥٠و

ط مصطفى محمد  ١٩٣ص ١، الكشاف للزمخشري: وج٢٥٤ص ٣الخشاب،  مشكاة المصابیح للعمري: ج
ط الغري، مطالب السؤول  ٢٤٤ط بیروت، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٣٦٩ص ١وج
ط طھران، أحكام القرآن البن عربي:  ٨ط دار الكتب في النجف وص ٢٠و  ١٩ص ١بن طلحة الشافعي: جال
بالقاھرة ،  ١، ط ١٨٢ص ١٤، ط آخر بمصر، تفسیر القرطبي: ج١٥٢٦ص ٣ط مصر، وج ١٦٦ص ٢ج

،  ٨بمصر، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٢ط  ٤٨٥و ٤٨٤، و٤٨٣ص ٣تفسیر ابن كثیر: ج
، اإلصابة ١٨٣ص ٢، التفسیر المنیر لمعالم التنزیل للجاوي: ج ١٣٧ص ٣ل لعلوم التنزیل للكلبي: جالتسھی

ط  ٣٧٨ص ٤وج ٥٠٩ص ٢ط مصطفى محمد: وج ٣٦٧ص ٤، وج٥٠٢ص ٢البن حجر الشافعي: ج
 ٢ط مطبعة المشھد الحسیني بمصر وج ٢٤٠ص ٤السعادة بمصر، اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي: ج

 ١٤١ط المیمنیة بمصر، وص ١٣٧و ٨٥الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ط آخر، ٢٠٠ص
، السیرة النبویة  ٩٦ص ٥المحمدیة بمصر، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج ط ٢٢٧و

ط محمد  ٣٦٥ص ٣ط المطبعة البھیة بمصر وج ٣٣٠و ٣٢٩ص ٣لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج
ط السعیدیة  ١٠٦و ١٠٥و ١٠٤سعاف الراغبین للصبان بھامش نور األبصار: صعلي صبیح بمصر، إ

، نور  ٢٧٩ص ٤ط مصطفى محمد بمصر، فتح القدیر للشوكاني: ج ١٠٥ط العثمانیة وص ٩٨، و٩٧وص
ط مصطفى محمد، إحقاق  ١١٢ط العثمانیة بمصر وص ١٠١ط السعیدیة، وص ١٠٢األبصار للشبلنجي: ص

، االستیعاب البن عبد البر  ٢٤٣ـ  ٢٢٤ص ١، فضائل الخمسة: ج ٥٤٧ـ  ٥٠٢ص ٢الحق للتستري: ج
ط مصطفى محمد ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ٣١٧ص ٣ط السعادة وج ٣٧ص ٣بھامش اإلصابة: ج

 ١٣٥و ١٢٦و ١٢٥و ١٢٤ط إسالمبول، وص ٢٩٤و ٢٦٠و ٢٤٤و ٢٣٠و ٢٢٩و ٢٢٨و ١٠٨و  ١٠٧ص
 ٤ط الحیدریة، العقد الفرید البن عبد ربھ المالكي: ج ٣٥٣و ٣٥٢و ٢٧٢و ٢٧١و ٢٦٩و ٢٢٩و ١٩٦و

ط آخر،  ٢٧٥ص ٢ط دار الطباعة العامرة مصر وج ٢٩٤ص ٢ط لجنة التألیف والنشر مصر، وج ٣١١ص
، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ٣٦٥و ٣٦٤و ٣٦٣ص ٧فتح البیان لصدیق حسن خان: ج

 ٣٦٢و ٣٥٦ح ٩ص ٢، وج٢٥٠ح ٣١٦ص ١الشافعي: ج، فرائد السمطین للحمویني  ٢ط  ٢٤٨ص ٢ج
 . ٢٨٥ص ١، عبقات األنوار قسم حدیث الثقلین: ج ٣٦٤و

 (علیھم السالم)اختصاص أھل البیت بعلي وفاطمة والحسن والحسین 

اللھم « مشیراً إلى علي وفاطمة والحسن والحسین :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فقد قال الرسول األعظم   

. وقریب منھ ألفاظ اُخرى، راجع في ذلك : صحیح » یتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً ھؤالء أھل ب

، شواھد التنزیل للحسكاني  ٣٩٦٣ح ٣٦١وص ٣٨٧٥ح ٣٢٨وص ٣٢٥٨ح ٣١ص ٥الترمذي: ج

 ٦٥٦و ٦٥٥و ٦٥٤و ٦٤٩و ٦٤٨و ٦٤٧حدیث:  ٩٠ـ  ١٦ص ٢وج ١٧٢ح ١٢٤ص ١الحنفي: ج

 ٦٩٢و ٦٩١و ٦٨٩و ٦٨٦و ٦٨٤و ٦٨٣و ٦٨٢و ٦٧٥و ٦٧٣و ٦٧٢و ٦٧٠و ٦٥٩و ٦٥٨و ٦٥٧و

 ٧٣٩و ٧٣٨و ٧٣٧و ٧٣٤و ٧٣٢و ٧٣١و ٧٢٥و ٧٢٤و ٧٢٢و ٧٢١و ٧٢٠و ٧١٩و ٧١٨و ٦٩٣و

ط بیروت، صحیح مسلم كتاب  ٧٦٨و ٧٦٥و ٧٦١و ٧٦٠و ٧٥٩و ٧٥٨و ٧٥٤و ٧٤٣و ٧٤١و ٧٤٠و

سى ط عی ٣٦٠ص ٢ط مصر بشرح النووي، وج ١٧٦ص ١٥الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب: ج



                                                                                                                                                                      

ط محمد علي صبیح بمصر، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي:  ١١٩ص ٢الحلبي، وج

ط مطبعة  ١٦و ٤، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص ٣٥٠و ٣٤٩و ٣٤٨و ٣٤٧و ٣٤٦ح ٣٠٢ص

ط بتحقیق المحمودي،  ٤٦ط بیروت وص ١٥و ٨ط الحیدریة وص ٦٣و ٤٦التقدم العلمیة بالقاھرة وص

 ١٥٠و ١٤٧و ١٤٦و ١٠٨ص ٣وج ٤١٦و ١٥٢و ١٥٠ص ٣على الصحیحین للحاكم: جالمستدرك 

و  ٦ص ٢٢، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك نفس الصفحات، تفسیر الطبري: ج١٥٨و

 ٣ط البھیة بمصر، وج ٣٣٠ص ٣السیرة النبویة لزیني دحالن مطبوع بھامش السیرة الحلبیة: ج ٨و  ٧

، تفسیر  ٢٤و ٢٣بمصر، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: صط محمد علي صبیح  ٣٦٥ص

، مشكاة المصابیح  ١٦٩و ١٦٧ص ٩وج ٩١ص ٧، مجمع الزوائد: ج٤٨٤و ٤٨٣ص ٣ابن كثیر: ج

 ٢٩٨ص ٦وج ٢٨٥و ٢٥٩ص ٣، وج١٨٥ص ١، مسند أحمد بن حنبل: ج٢٥٤ص ٣للعمري: ج

 ٦٦ص ٥، وج٢٩و ٢٦ص ٤، وج٤١٣ص ٣جو ١٢ص ٢المیمنیة بمصر، اُسد الغابة البن األثیر: ج ط

 ١، التاریخ الكبیر للبخاري: ج ٥٣ص ٥منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٥٨٩و ٥٢١و ١٧٤و

 ١٣٣ھـ ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٣٨٢ط سنة  ٢١٧٤و ١٧١٩تحت رقم  ٦٩ص ٢ق

، الصواعق  ٢١٣ص ٥ازن: ج، معالم التنزیل للبغوي الشافعي مطبوع بھامش تفسیر الخ ٢٣٩و ٢٣٨و

 ١٣٧و ٨٧و ٨٥و ٧٢ط المحمدیة، وص ٢٢٧و ١٤٣و ١٤٢و ١٤١و  ١١٩المحرقة البن حجر: ص

، أسباب النزول  ١٠٩ص ١، مرآة الجنان للیافعي: ج ٢١٣ص ٥المیمنیة بمصر، تفسیر الخازن: ج ط

، ط مصطفى محمد ٣٦٧ص ٤، وج٥٠٣ص ٢، اإلصابة البن حجر العسقالني: ج ٢٠٣للواحدي: ص

، االستیعاب البن عبد البر  ٥ط السعادة، اإلتحاف للشبراوي الشافعي: ص ٣٧٨ص ٤وج ٥٠٩ص ٢وج

 ٢٤٢و ١٤٤و ١٤٢و ٥٤ط السعادة، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٧ص ٣بھامش اإلصابة: ج

، تذكرة الخواص ٨ط الغري، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١١٧و ٥٦و ٥٥الحیدریة، وص ط

ط الغري، مصابیح السنة للبغوي الشافعي:  ٢٤٤ط الحیدریة وص ٢٣٣سبط بن الجوزي الحنفي: صلل

 ١ط الخیریة بمصر، المعجم الصغیر للطبراني: ج ٢٠٤ص ٢ط محمد علي صبیح، وج ٢٧٨ص ٢ج

ط العامرة مصر  ، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي بھامش  ٧٨٣ص ٦، تفسیر الفخر الرازي: ج ٦٥ص

ط السعیدیة بمصر، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد:  ١٠٤ط العثمانیة وص ٩٧ر: صنور األبصا

، ٣٠ح ٢١ص ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ٩٦ص ٥ج

 ١٠٨و ١٠٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٧٤و ٢٧٣و ٢٧٢و ٢٧١و ٢٤٩ح ١٨٤وص

 ٢٢٩و ١٣٥و ١٢٦و ١٢٥ط إسالمبول، وص ٢٩٤و ٢٨١و ٢٤٤و ٢٣٠و ٢٢٩و ٢٢٨و ١٩٤و

ط الحیدریة، تاریخ الخلفاء للسیوطي:  ٣٥٣و ٣٥٢و ٣٣٧و ٢٩١و ٢٧٢و ٢٧١و ٢٧٠و ٢٦٩و

، الكلمة الغراء في تفضیل الزھراء لإلمام شرف الدین:  ٦٩ـ  ٢ص ٩، إحقاق الحق للتستري: ج١٦٩ص



                                                                                                                                                                      

 ١٩٩و  ١٩٨ص ٥ن ، الدر المنثور للسیوطي: جطبع ملحقاً مع الفصول المھمة ط النعما ٢١٧ـ  ٢٠٣ص

، المناقب  ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٧، فتح البیان لصدیق حسن خان ج ٢٧٩ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج

، مطالب السؤول البن طلحة  ٧٥ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٦٠للخوارزمي الحنفي: ص

ط  ٢١٢ص ٣ي برھان الدین الحلي الشافعي: جط النجف ،السیرة الحلبیة لعل ٢٠و  ١٩ص ١الشافعي: ج

ط محمد علي صبیح بمصر، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي:  ٢٤٠ص ٣البھیة بمصر وج

 . ٣٦٠ح ١٤ص ٢، وج٢٩٦ح ٣٦٨وص ٢٥٠ح ٣١٦ص ١، فرائد السمطین: ج ٢ط  ٢٤٨ص ٢ج

 أھل البیت عليٌّ وفاطمة والحسن والحسین

 ٣٢٥٨ح ٣١ص ٥بي وھي خارجة عنھم، راجع صحیح الترمذي: جباعتراف اُم سلمة زوج الن  

 ٦٥٩حدیث :  ٩٠ص ٢، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ٣٩٦٣ح ٣٦١وص ٣٨٧٥ح ٣٢٨وص

 ٧٢٩و ٧٢٦و ٧٢٥و ٧٢٤و ٧٢٢و ٧٢٠و ٧١٧و ٧١٤و ٧١٣و ٧١٠و ٧٠٩و ٧٠٨و ٧٠٧و ٧٠٦و

 ٧٦٠و ٧٥٩و ٧٥٨و ٧٥٧و ٧٥٥و ٧٥٤و ٧٥٣و ٧٥٢و ٧٤٨و ٧٤٧و ٧٤٠و ٧٣٨و ٧٣٧و ٧٣١و

 ٣٤٧ح ٣٠٣، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٧٦٨و ٧٦٥و ٧٦٤و ٧٦١و

، السیرة  ٤٨٥و ٤٨٤ص ٣، تفسیر ابن كثیر: ج ٨، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص٣٤٩و

ط محمد علي  ٣٦٥ص ٣ط البھیة بمصر وج ٣٣٠ص ٣النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج

ط  ٩٧، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار ص ٢٣٨بیح، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: صص

، اُسد الغابة البن األثیر:  ٢٢و ٢١ط السعیدیة ، ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص ١٠٤العثمانیة وص

، ینابیع المودة للقندوزي  ٨و  ٧ص ٢٢، تفسیر الطبري: ج ٢٩ص ٤وج ٤١٣ص ٣وج ١٢ص ٢ج

ط الحیدریة ،  ٣٥٢و ٢٧٠و ٢٦٩و ١٢٥ط إسالمبول وص ٢٩٤و ٢٣٠و ٢٢٨و  ١٠٧في: صالحن

 ٥ط الغري، الدر المنثور للسیوطي: ج ٢٢٨و ٢٢٧ط الحیدریة و ٣٧٢كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

، مطالب  ٣٦٤ص ٧، فتح البیان لصدیق حسن خان: ج ٢٧٩ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج ١٩٨ص

 ٢ط النجف ، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج ١٩ص ١الشافعي: جالسؤول البن طلحة 

 . ٢ط  ٢٤٨ص

  (علیھم السالم)أن أھل البیت ھم : علّي وفاطمة والحسن والحسین(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)اعتراف عائشة زوجة النبي 

 ١٥الحلبي بمصر وجط عیسى  ٣٦٨ص ٢راجع صحیح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أھل البیت: ج  

 ٦٧٧و ٦٧٦حدیث :  ٣٨ص ٢ط مصر بشرح النووي ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي ج ١٩٤ص

وفي ھذه األحادیث الثالثة اعترفت أن اآلیة  ٦٨٤و ٦٨٣و ٦٨٢و  ٦٨١و ٦٨٠و ٦٧٩و ٦٧٨و

ة وصححھ ، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل المستدرك، كفای ١٤٧ص ٣التشملھا، المستدرك للحاكم: ج

وصححھ ط الغري ،  ٢٣٠و ٢٢٩و ١٣ط الحیدریة، وص ٣٧٤و ٣٧٣و ٥٤الطالب للكنجي الشافعي: ص



 ؟)١٨١()١٨٠(ھل حكم بافتراض الموّدة لغیرھم محكم التنزیل

                                                                                                                                                                      

، فتح البیان  ٢٧٩ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج١٩٩ـ  ١٩٨نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص 

 . ٢٤، ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص ٣٦٥ص ٧لصدیق حسن خان: ج

 إذا خرج إلى الصالة یمرُّ بباب علي وفاطمة لمدة ستّة أشھر ویقول : ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآلالرسول   

 . )إنما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً  ( الصالة یا أھل البیت   

ـ  ١١ص ٢، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ٣٢٥٩ح ٣١ص ٥یوجد ذلك في صحیح الترمذي: ج  

 ٥والدر المنثور للسیوطي: ج ٧٧٣و ٦٩٦و ٦٩٥و ٦٤٤و ٦٤٠، ٦٣٩و ٦٣٨و ٦٣٧حدیث :  ٩٢

، اُسد الغابة البن  ١٦٨ص ٩، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج ٦ص ٢٢، تفسیر الطبري: ج ١٩٩ص

، الفصول المھمة البن  ٣٨ح ١٠٤ص ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج٥٢١ص ٥األثیر الشافعي: ج

 ١٥٨ص ٣، المستدرك للحاكم: ج٤٨٤و  ٤٨٣ص ٣ابن كثیر: ج ، تفسیر ٨الصباغ المالكي: ص

 ٢٣٠، و١٩٣وصححھ، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك ،ینابیع المودة للقندوزي: ص 

ط المیمنیة  ٢٨٥و ٢٥٩ص ٣الحیدریة، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢٦٩و ص  ٢٢٩ط إسالمبول و ص 

 ٣٦٥ص ٧، فتح البیان لصدیق حسن خان: ج ٩٦ص ٥ج بمصر، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد:

 . ١٩ص  ١ط بوالق بمصر، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ٢٧٧ص ٧ط العاصمة بالقاھرة، وج
قل ال أسألكم علیھ أجراً إال الموّدة () كال ، بل اختّصھم هللا سبحانھ بذلك تفضیالً لھم على من سواھم ، فقال: ١٨٠(

( لھم شكور  ( ألھل مودتھم) نزد لھ فیھا حسناً إن هللا غفور(وھي ھنا مودتھم )  حسنة ومن یقترف في القربى
 (منھ قّدس سّره).  )على ذلك)

 سورة الشورى : )قل ال أسألكم علیھ أجراً إال المودة في القربى  (، قال تعالى: آیة المودة) ١٨١(
 . ٢٣آیة 

(علیھم  : علي وفاطمة والحسن والحسینوھم  آلھ وسلم)(صلى هللا علیھ وھذه اآلیة نزلت في قربى الرسول   
 .السالم)

 ٨٢٥و ٨٢٤و ٨٢٣و ٨٢٢حدیث :  ١٤٤ـ  ١٣٠ص ٢راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي:  ٨٣٨و ٨٣٤و ٨٣٣و ٨٣٢و ٨٢٨و ٨٢٧و ٨٢٦و

، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي:  ١٣٨و ٢٥الشافعي: ص ، ذخائر العقبى للطبري ٣٥٢ح ٣٠٧ص
ط المحمدیة بمصر، مطالب السؤول البن  ٢٢٥و ١٦٨ط المیمنیة بمصر، وص ١٣٦و ١٣٥و ١٠١ص

 ٣١٣و ٩٣و ٩١ط النجف، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢١ص ١ط طھران وج ٨طلحة الشافعي: ص
، مقتل  ١١، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: صط الغري  ١٧٨و ١٧٥و ٣٢و ٣١ط الحیدریة، وص

ط بوالق مصطفى الحلبي،  ١٥ص ٢٥، تفسیر الطبري: ج ٥٧و ١ص ١الحسین للخوارزمي الحنفي: ج
، اإلتحاف للشبراوي ١٧٢ص ٣ط المیمنیة بمصر، المستدرك للحاكم: ج ١٥و  ١٤ص ٢٥بمصر وج

، نظم درر السمطین  ١١٠امش اإلتحاف: ص، إحیاء المیت للسیوطي الشافعي بھ ١٣و ٥الشافعي: ص
ط العثمانیة بمصر،  ١٠٦ط السعیدیة وص ١٠٢، نور األبصار للشبلنجي: ص ٢٤للزرندي الحنفي: ص

 ٤٠٢ص ٣، تفسیر الكشاف للزمخشري: ج ١٧٢ص ٣تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك: ج
ط عبد الرحمن محمد بمصر  ١٦٦ص ٢٧ط بیروت، تفسیر الفخر الرازي: ج ٢٢٠ص ٤مصطفى محمد وج



 . )١٨٣()١٨٢(وھل ھبط بآیة المباھلة بسواھم جبرائیل؟  

                                                                                                                                                                      
اُفست  ٥٣ص ٥ط مصطفى محمد بمصر، وج ١٢٣ص ٤، تفسیر البیضاوي ج ٤٠٦ـ  ٤٠٥ص ٧وج

، مجمع  ١١٢ص ٤العثمانیة ، تفسیر ابن كثیر: ج ط ٦٤٢بیروت على ط دار الكتب العربیة بمصر، وص
، تفسیر  ٣٧٢ص ٨: ج، فتح البیان في مقاصد القرآن لصدیق حسن خان١٦٨ص ٩وج ١٠٣ص ٧الزوائد: ج
بمصر، الدر المنثور  ١ط  ٢٢ص ٤وج ٢ط  ٥٣٧ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج٢٢ص ١٦القرطبي: ج
 ١٢٣ط إسالمبول وص ٢٦١و ١٩٤و ١٠٦، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٧ص ٦للسیوطي: ج

 ٤ط العرفان بصیدا، تفسیر النسفي: ج ٨٥و ١٩ص ٢وج ١٠٥ص ١ط الحیدریة، وج ٣١١و ٢٢٩و
 ٣، إحقاق الحق للتستري: ج٣١١ـ  ٣٠٦ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٢٠١ص ٣، حلیة األولیاء: ج ١٠٥ص

 ١، فرائد السمطین: ج ٢٥٩ص ١بطھران، فضائل الخمسة: ج ١ط  ١٠١ـ  ٩٢ص ٩، وج٢٢ـ  ٢ص 
 . ٢٨٥ص ١، عبقات األنوار قسم حدیث الثقلین: ج ٣٥٩ح ١٣ص ٢وج ٢٠ص

اآلیة. )فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  (ھلة بھم خاصة ، فقال عز من قائل : ) كال ، وإنما ھبط بآیة المبا١٨٢(
 (منھ قّدس سّره)

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنت هللا  () قولھ تعالى : ١٨٣(
 . ٦١سورة آل عمران : آیة  )على الكاذبین 

 .(علیھم السالم)إلسالمیة على أن اآلیة نزلت في: النبي وعلیوفاطمة والحسن والحسین أجمعت االُمة ا   
 ١٥ط عیسى الحلبي، وج ٣٦٠ص ٢راجع صحیح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب: ج   

آخر  ط ١٨٧١ص ٤ط محمد علي صبیح بمصر، وج ١٢٠ص ٧ط مصر بشرح النووي: وج ١٧٦ص
المكتبة السلفیة، شواھد التنزیل  ٣٨٠٨ح ٣٠١ص ٥، وج٤٠٨٥ح ٢٩٣ص ٤ج بمصر ، صحیح الترمذي:
، المستدرك ١٧٥و ١٧٣و ١٧٢و ١٧١و ١٧٠و ١٦٨حدیث :  ١٢٩ـ  ١٢٠ص ١للحاكم الحسكاني الحنفي ج
 ).١٧وصححھ ، معرفة علوم الحدیث للحاكم ذكر في النوع ( ١٥٠ص ٣على الصحیحین للحاكم: ج

أخذ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سیر عن عبدهللا بن عباس وغیره أن رسول هللاوقد تواترت األخبار في التفا   
 یوم

ھؤالء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فھلموا «المباھلة بید علي والحسن والحسین وجعلوا فاطمة وراءھم ثم قال: 
 ، تلخیص المستدرك»أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتھل فنجعل لعنت هللا على الكاذبین

، مسند  ٣١٠ح ٢٦٣بي مطبوع بذیل المستدرك ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: صللذھ
ط دار المعارف ، كفایة الطالب للكنجي  ١٦٠٨ح ٩٧ص ٣ط المیمنیة، وج ١٨٥ص ١أحمد بن حنبل: ج

ط الغري، ترجمة اإلمام علي بن  ٥٦و ٥٥و ٢٩ـ  ٢٨و ١٣ط الحیدریة، وص ١٤٢و ٨٥و ٥٤الشافعي: ص
 ٢٠٩ص ٣، تفسیر الطبري: ج ٢٧١و ٣٠ح ٢١ص ١أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ١ط بیروت وج ٣٧٠ـ  ٣٦٨ص ١ط المیمنیة بمصر، الكشاف للزمخشري: ج ١٩٢ص ٣ط بوالق، وج
،  ١٠٤ص ٤، تفسیر القرطبي: ج ٣٧١ـ  ٣٧٠ص ١ط مصطفى محمد بمصر، تفسیر ابن كثیر: ج ١٩٣ص

أخذ بید  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، قال : لم یختلفوا فیھ أن النبي٢٩٦ـ  ٢٩٥ص ٢لجصاص: جأحكام القرآن ل
الحسن والحسین وعلي وفاطمة إلى آخر كالمھ ط عبد الرحمن محمد بمصر ، أسباب النزول للواحدي: 

ط السعادة بمصر، التسھیل  ١١٥ص ١الحلبي: وج ٢ط  ٢٧٥ص ١، أحكام القرآن البن عربي: ج ٥٩ص
، زاد المسیر البن الجوزي:  ٧٢ص ٢، فتح البیان في مقاصد القرآن: ج ١٠٩ص ١لعلوم التنزیل للكلبي: ج

بمصر  ١ط ٣١٦ص ١مصطفى الحلبي بمصر، وج ٢ط  ٣٤٧ص ١، فتح القدیر للشوكاني: ج ٣٩٩ص ١ج
ع ط البھیة بمصر، جام ٨٥ص ٨ط دار الطباعة العامرة بمصر، وج ٦٩٩ص ٢، تفسیر الفخر الرازي: ج
ط  ٨ط النجف وص ١٨ص ١، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ٤٧٠ص ٩االُصول البن األثیر: ج

ط  ١٤ط النجف وص ١٧، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٢٥طھران ، ذخائر العقبى: ص
 اُفست بیروت على ط ٢٢ص ٢، تفسیر البیضاوي: ج ٣٩ـ  ٣٨ص ٢الحیدریة، الدر المنثور للسیوطي: ج



 )١٨٥()١٨٤(ھل أتى ھل أتى بمدح سواھم *** ال ومولًى بذكرھم حالھا

                                                                                                                                                                      
، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي:  ١٦٩دار الكتب العربیة بمصر ، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص

ط المحمدیة بمصر. وفي ھذه الطبعة حذف اسم اإلمام الحسن وھو  ١١٩ط المیمنیة بمصر، وص ٧٢ص
 ١٤٣ط المیمنیة وص ٩٣و ٨٧ط المیمنیة وذكر نزول اآلیة فیھم ص ٧٢موجود في الطبعة االُولى ص

،  ٥، اإلتحاف بحب األشراف للشبراوي الشافعي: ص ٣٠٢ص ١ط المحمدیة، تفسیر الخازن: ج ١٥٣و
ط  ٢١٢ص ٣، السیرة الحلبیة للحلبي الشافعي: ج ٣٠٢ص ١معالم التنزیل للبغوي بھامش تفسیر الخازن: ج

مش السیرة ط محمد علي صبیح، السیرة النبویة لزیني دحالن بھا ٢٤٠ص ٣المطبعة البھیة بمصر، وج
، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ٩٧و ٦٠، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٥ص ٣الحلبیة: ج

 ٤ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٩١ص ١٦، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١١٠ص
 بطھران ، فضائل ١ط  ٩١ـ  ٧٠ص ٩وج ٦٢ـ  ٤٦ص ٣بمصر، إحقاق الحق للتستري: ج ١ط  ١٠٨ص

، اإلصابة البن حجر العسقالني  ٢٦ص ٤، اُسد الغابة البن األثیر الشافعي: ج ٢٤٤ص ١الخمسة: ج
ط مصطفى محمد بمصر، مرآة الجنان للیافعي:  ٥٠٣ص ٢ط السعادة بمصر، وج ٥٠٩ص ٢الشافعي: ج

 ولم یذكر ٥٤ص ٥، البدایة والنھایة البن كثیر: ج ٢٥٤ص ٣، مشكاة المصابیح للعمري: ج ١٠٩ص ١ج
 ١٤٣ص ٢السعادة بمصر تفسیر أبي السعود مطبوع بھامش تفسیر الرازي: ج . ط(علیھ السالم)أمیر المؤمنین

ط دار الكتاب العربي في  ٧٧ط مصر وص ٣٣ص ١ط الدار العامرة بمصر، تفسیر الجاللین للسیوطي: ج
 ٩مبول، وصط إسال ٢٩٥و ٢٨١و ٢٣٢و ٥٢و ٥١و ٤٤و ٩بیروت، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

،  ٢ط  ٢٤٨ص ٢ط الحیدریة، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج ٣٥٣و ٢٩١و ٢٧٥و ٥٩و ٥٧و ٤٩و
، عبقات األنوار  ٤٨٦و ٤٨٥و ٤٨٤ح ٢٠٥وص ٣٦٥ح ٢٣ص ٢وج ٣٠٧ح ٣٧٨ص ١فرائد السمطین: ج

طبعھ في » ةالمباھل«، وألّف المرحوم الشیخ عبدهللا السبیتي كتاباً بعنوان ٢٥٢ص ١قسم حدیث الثقلین: ج
 النجف .

) إشارة إلى نزول سورة الدھر فیھم وفي أعدائھم ، ومن أراد الوقوف على جلیّة األمر في كل من آیة ١٨٤(
التطھیر وآیة المباھلة وآیة المودة في القربى وسورة الدھر فعلیھ بكلمتنا الغّراء فإنھا الشفاء من كل داء وبھا 

 (منھ قّدس سّره)لحمد  . رد جماح األعداء، وزجر غراب الجھالء وا
إن األبرار یشربون من كأس كان مزاجھا كافوراً* عیناً یشرب بھا عباد هللا  (قولھ تعالى:  قصة اإلطعام )١٨٥(

إن ھذا كان لكم جزاًء وكان سعیكم إلى قولھ  یفّجرونھا تفجیراً* یوفون بالنذر ویخافون یوماً كان شره مستطیراً 
 .٢٢ـ  ٥: سورة الدھر آیة   )مشكوراً 

بمناسبة قّصة صیامھم ثالثة أیام وتصّدقھم  (علیھم السالم)علي وفاطمة والحسن والحسین  ھذه اآلیات نزلت في :   
 في تلك الثالثة بطعامھم على المسكین والیتیم واألسیر .

 ١٠٤٦و ١٠٤٢حدیث :  ٣١٥-  ٢٩٨ص ٢راجع ذلك في شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج   
،  ١٠٦١و ١٠٥٩و ١٠٥٨و ١٠٥٧و ١٠٥٦و ١٠٥٥و ١٠٥٤و ١٠٥٣و ١٠٥١و ١٠٤٨و ١٠٤٧و

الحیدریة،  ط ٣٤٨ـ  ٣٤٥، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٩٤ـ  ١٨٨المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
، مناقب علي ابن أبي  ٣١٧ـ  ٣١٢ط الغري ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٢٠١وص

السعیدیة  ط ١٠٤ـ  ١٠٢، نور األبصار للشبلنجي: ص ٣٠٢ح ٢٧٢ي الشافعي: صطالب البن المغازل
،  ١٣٠ص ١٩ط العثمانیة بمصر ، الجامع ألحكام القرآن ( تفسیر القرطبي): ج ١٠٢ـ  ١٠١بمصر، وص

ط  ٥١١ص ٢ط مصطفى محمد بمصر ج ١٩٧ص ٤ط بیروت، وج ٦٧٠ص ٤الكشاف للزمخشري: ج
 ٥٣١ـ  ٥٣٠ص ٥، اُسد الغابة البن األثیر الجزري الشافعي: ج١٥٧ ص ٢٩آخر، روح المعاني لآللوسي: ج
 ٣٩٢ص ٨ط البھیة بمصر، وج ٢٤٣ص ١٣، تفسیر الفخر الرازي: ج ٢٥١، أسباب النزول للواحدي: ص

الدار العامرة ، التسھیل  ط ٣٩٣ص ٨ط الدار العامرة بمصر ، تفسیر أبي السعود بھامش تفسیر الرازي: ج
الحلبي  ١ط  ٣٣٨ص ٥وج ٢ط  ٣٤٩ص ٥، فتح القدیر للشوكاني: ج ١٦٧ص ٤بي: جلعلوم التنزیل للكل



، والصادقین )١٨٧()١٨٦() واعتصموا بحبل هللا جمیعاً وال تفّرقوا (ألیسوا حبل هللا الذي قال :  

وأن ھذا صراطي مستقیماً   (وصراط هللا الذي قال :  )١٨٩()١٨٨()وكونوا مع الصادقین  (: الذین قال

                                                                                                                                                                      
، مطالب السؤول البن طلحة  ١٠٢و ٨٩، ذخائر العقبى: ص  ٢٩٩ص ٦بمصر ، الدر المنثور للسیوطي: ج

لجنة التألیف والنشر بمصر،  ٢ط  ٩٦ص ٥، العقد الفرید البن عبد ربھ المالكي: ج ٨٨ص ١الشافعي: ج
، معالم التنزیل للبغوي الشافعي بھامش تفسیر الخازن:  ١٥٩ص ٧خر ، تفسیر الخازن: جط آ ٤٥ص ٣وج
ط مصطفى محمد بمصر،  ٣٧٦ص ٤ط السعادة، وج ٣٨٧ص ٤، اإلصابة البن حجر: ج ١٥٩ص ٧ج

ط مصطفى  ٢٣٥ص ٤ط بیروت على ط دار الكتب العربیة الكبرى، وج ١٦٥ص ٥تفسیر البیضاوي: ج
،  ٣١٨ص ٤، تفسیر النسفي: ج٣٧٠ص ١الآللي المصنوعة للسیوطي: جط آخر،  ٥٧١ص ٢محمد: وج

،  ١٢٣ـ  ١١٠ص ٩وج ١٦٩ـ  ١٥٨ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ١١١ـ  ١٠٧ص ٣الغدیر لألمیني: ج
ط الحیدریة، نوادر  ٢٥١و ١٠٨ـ  ١٠٧ط إسالمبول وص ٢١٢و ٩٣ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص

 ٢١ص ١ون ذكر اسم المطبعة ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: جبد ٦٤االُصول للحكیم الترمذي: ص
 ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج ٢٧٦ص ١٣وج
 ٥٦ـ  ٥٣ص ٢، فرائد السمطین: ج٢٥٤ص ١، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج ٢ط  ٣٠٢و ٢٧٤ص
 . ٣٨٣ح

ي في معنى ھذه اآلیة من تفسیره الكبیر باإلسناد إلى أبان بن تغلب عن اإلمام جعفر ) أخرج اإلمام الثعلب١٨٦(
 . )واعتصموا بحبل هللا جمیعاً وال تفّرقوا  (: نحن حبل هللا الذي قال«الصادق قال : 

ھا ابن حجر في اآلیات النازلة فیھم، فھي اآلیة الخامسة من آیاتھم التي أوردھا في الفصل األول    من وعدَّ
 من صواعقھ ، ونقل في تفسیرھا عن الثعلبي ما سمعتھ من قول اإلمام جعفر الصادق . ١١الباب 

  ١٥وقال اإلمام الشافعي ـ كما في رشفة الصادي لإلمام أبي بكر بن شھاب الدین ص  
 ط االعالمیة بمصر ـ :

 ولّما رأیت الناس قد ذھبت بھم *** مذاھبھم في أبحر الغّي والجھل
 خاتم الرسل المصطفى بیت اسم هللا في سفن النجا *** وھم أھل ركبت على

 وأمسكت حبل هللا وھو والؤھم *** كما قد أمرنا بالتمّسك بالحبل
 .(منھ قّدس سّره)

ً وال تفّرقوا (: قولھ تعالى: آیة االعتصام) ١٨٧( حبل هللا ؤ  ،١٠٣سورة آل عمران: آیة )واعتصموا بحبل هللا جمیعا
 ھم أھل البیت .

، الصواعق  ١٨٠و ١٧٩و ١٧٨و  ١٧٧ح ١٣٠ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج   
ط المیمنیة بمصر، ینابیع المودة  ٩٠ط المحمدیة، وص ١٤٩المحرقة البن حجر الھیثمي الشافعي: ص

ط إسالمبول اإلتحاف بحب  ٢٩٧و ٢٧٤و ١١٩ط الحیدریة وص ٣٥٦و ٣٢٨و ١٣٩للقندوزي الحنفي: ص
، نور األبصار للشبلنجي:  ١٦ص ٤، روح المعاني لآللوسي: ج ٧٦شراف للشبراوي الشافعي: صاأل
ط السعیدیة  ١٠٧ط العثمانیة ، إسعاف الراغبین للصبان الشافعي: ص ١٠١ط السعیدیة، وص ١٠٢ص
 . ط العثمانیة . ١٠٠وص

، أخرجھ الحافظ أبونعیم تواترة الصادقون ھنا : رسول هللا واألئمة من عترتھ الطاھرة بحكم صحاحنا الم) ١٨٨(
عن  ٩٠من صواعقھ: ص ١١الباب وموفق بن أحمد ونقلھ ابن حجرفي تفسیراآلیة الخامسة من

 .(منھ قّدس سّره)). ٦العابدین في كالم لھ أوردناه في أواخر (المراجعة  زین اإلمام
، أي مع علي  ١١٩سورة التوبة: آیة  )ن یا أیھا الذین آمنوا إتقوا هللا وكونوا مع الصادقی (:  آیة الصادقین )١٨٩(

 ٣٥٣و ٣٥٢و ٣٥١و ٣٥٠ح ٢٥٩ص ١وأصحابھ . راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج
ط الغري، ترجمة اإلمام  ١١١ط الحیدریة، وص ٢٣٦، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٥٦و ٣٥٥و



واُولي األمر الذین  )١٩٢)(١٩١()وال تتّبعوا السبل فتفّرق بكم عن سبیلھ (وسبیلھ الذي قال :  )١٩٠()فاتّبعوه 

وأھل الذكر الذین قال:  )١٩٤)(١٩٣() یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول واُولي األمر منكم(قال : 

ومن یشاقق الرسول من بعد ما   (والمؤمنین الذین قال:  )١٩٦()١٩٥() فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون (

                                                                                                                                                                      
، تذكرة الخواص للسبط ابن ٩٢٣ح ٤٢١ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي:  ١٩٨، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٦الجوزي الحنفي: ص
ط المحمدیة  ١٥٠، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ٤١٤ص ٢، فتح القدیر للشوكاني: ج ٩١ص
 ١١٩و ١١٦الحیدریة وص ط ١٤٠و  ١٣٦نفي: صط المیمنیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي الح ٩٠وص

، روح المعاني  ٣٠٥ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٣٩٠ص ٣ط إسالمبول، الدر المنثور للسیوطي الشافعي: ج
 ٣١٧ص ١ط إیران، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢٤٨) ص٤٢، غایة المرام باب ( ٤١ص ١١لآللوسي: ج

 . ٣٠٠و  ٢٩٩ح ٣٧٠وص ٢٥٠ح
راجع    .  ١٥٣األنعام: آیة )صراطي مستقیماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ وأن ھذا  () ٤و  ٣(

 ٣ط إسالمبول ، إحقاق الحق للتستري: ج ١١١ط الحیدریة وص ١٣٠ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
 . ٤٣٤ط طھران ، غایة المرام: ص ٥٤٣ص

 
 قیم ھنا ھو اإلمام ، وال تتّبعوا السبل أي أئمة الضالل ،الصراط المست«) كان الباقر والصادق یقوالن: ٥(

 .(منھ قّدس سّره). »فتفرق بكم عن سبیلھ ، ونحن سبیلھ
) أخرج ثقة اإلسالم محمد بن یعقوب بسنده الصحیح عن برید العجلي قال : سألت أبا جعفر ( محمد الباقر ) ١٩٣(

ألم تر إلى الذین اُوتوا نصیباً  (، فكان جوابھ  )األمر منكم أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول واُولي (عن قولھ عزوجل : 
یقولون ألئمة  )من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین كفروا ھؤالء أھدى من الذین آمنوا سبیالً 

تجد لھ نصیراً أم  أولئك الذین لعنھم هللا ومن یلعن هللا فلن(الضالل والدعاة إلى النار! ھؤالء أھدى من آل محمد سبیالً 
فإذاً ال یؤتون الناس نقیراً أم یحسدون الناس على ما آتاھم هللا من  (یعني اإلمامة والخالفة )لھم نصیب من الملك 

فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة ( ونحن الناس المحسودون على ما آتانا هللا من اإلمامة دون خلقھ )فضلھ 
جعلنا منھم الرسل واألنبیاء واألئمة فكیف یقّرون بھ في آل إبراھیم وینكرونھ في آل  یقول )وآتیناھم ملكاً عظیماً 

 .(منھ قّدس سّره). )فمنھم من آمن بھ ومنھم من صّد عنھ وكفى بجھنَّم سعیراً (محمد 
ة النساء : آیة سور)یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأُولي األمر منكم (قولھ تعالى :  أولو األمر) ١٩٤(

 أولو األمر ھم : علي واألئمة من ولده . ٥٩
ط إسالمبول،  ١١٧و  ١١٤ط الحیدریة، وص ١٣٧و ١٣٤راجع  ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص  

 ٣، تفسیر الرازي: ج ٢٠٤و ٢٠٣ و ٢٠٢حدیث :  ١٤٨ص ١شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج
 ١بطھران ، فرائد السمطین: ج ١ط  ٤٢٤ص ٣الحق للتستري: ج ط الدار العامرة ، إحقاق ٣٥٧ص
 . ٢٥٠ح ٣١٤ص

نحن «) أخرج الثعلبي من معنى ھذه اآلیة من تفسیره الكبیر عن جابر قال: لما نزلت ھذه اآلیة قال علي : ١٩٥(
وعشرین  نیفاً  ٣٥، وھذا ھو المأثور عن سائر أئمة الھدى ; وقد أخرج العالمة البحریني في الباب »أھل الذكر

 حدیثاً صحیحاً في ھذا المضمون . یقصد كتاب غایة المرام للسید ھاشم البحراني.
  (منھ قّدس سّره)

. ھذه اآلیة  ٧ واألنبیاء : آیة ٤٣النحل : آیة  )فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون  (قولھ تعالى :  أھل الذكر) ١٩٦(
 . (علیھم السالم)لحسین علي وفاطمة والحسن وانزلت في أھل البیت وھم : 

 ٤٦٥و ٤٦٤و ٤٦٣و ٤٦٠و ٤٥٩حدیث :  ٣٣٤ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي ج  
ط إسالمبول ، تفسیر  ١١٩و ٤٦ط الحیدریة وص ١٤٠و ٥١وینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ٤٦٦و



إنما أنت  (. والھداة الذین قال: )١٩٨()١٩٧()تبیّن لھ الھدى ویتّبع غیر سبیل المؤمنین نولّھ ما تولّى ونصلھ جھنَّم 

ا من الذین أنعم هللا علیھم، وأشار في السبع المثاني ألیسو )٢٠٠()١٩٩() منذر ولكل قوم ھاد

فقال:  )٢٠٢)(٢٠١()اھدنا الصراط المستقیم* صراط الذین أنعمت علیھم (والقرآن العظیم إلیھم، فقال: 
                                                                                                                                                                      

، روح  ٥٧٠ص ٢ط بوالق ، تفسیر ابن كثیر ج ٥ص ١٧، تفسیر الطبري ج ٢٧٢ص ١١القرطبي ج
 بطھران . ١ط  ٤٨٢ص ٣، إحقاق الحق للتستري ج ١٤٧ص ١٤المعاني لآللوسي ج

) أخرج ابن مردویھ في تفسیر اآلیة أن المراد بمشاققة الرسول ھنا إنما ھي المشاقّة في شأن علي، وأن ١٩٧(
نحوه.  في تفسیره اشيالعی . وأخرج(علیھ السالم)إنما ھو شأنھ )من بعد ما تبیّن لھ الھدى(قولھ:  في الھدى

 .(علیھم السالم)المؤمنین إنما ھو سبیلھم  أن سبیل العترة الطاھرة في والصحاح متواترة من طریق
 .(منھ قّدس سّره)

 النساء )ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى . . . الخ  (قولھ تعالى :  آیة المنازعة) ١٩٨(
 .١١٥آیة : 

ط  ٤١٥ص ١ط النجف ، البرھان في تفسیر القرآن: ج ١٥٢ص ١م القمي: جراجع تفسیر علي بن إبراھی  
 طھران .

ا نزلت ھذه اآلیة وضع ١٩٩( ) أخرج الثعلبي في تفسیره ھذه اآلیة من تفسیره الكبیر عن ابن عباس قال: لمَّ
یھتدي  أنا المنذر وعلي الھاد ، وبك یا علي«یده على صدره وقال:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا 
، وھذا ھو الذي أخرجھ غیر واحد من المفسرین وأصحاب السنن عن ابن عباس وعن محمد بن »المھتدون

، وقال اإلمام أبو »كل إمام ھاد في زمانھ«مسلم قال: سألت أبا عبدهللا ( جعفر الصادق ) عن ھذه اآلیة، فقال: 
انتھى.  ».الساعة وهللا مازالت فیناالى«قال:  ، ثم»المنذر رسول هللا، والھادي علي«جعفر الباقر في تفسیرھا:

 .(منھ قّدس سّره)
 : علي . المنذر : محمد ، والھادي ٧الرعد آیة :  )إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد (قولھ تعالى :  اإلنذار والھدایة)٢٠٠(

، كفایة  ٤١٦إلى  ٣٩٨حدیث :  ٣٠٣ـ  ٢٩٣ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
ط بوالق  ٧٢ص ١٣ط الغري، تفسیر الطبري: ج ١٠٩ط الحیدریة وص ٢٣٣الطالب للكنجي الشافعي: ص

ط دار  ٢٧٢ص ٥، تفسیر الفخر الرازي: ج ٧٠ص ٣، تفسیر الشوكاني: ج ٥٠٢ص ٢، تفسیر ابن كثیر: ج
ط آخر ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن  ١٤ص ٣الطباعة العامرة بمصر وج

، الفصول المھمة البن الصباغ  ٩١٦و  ٩١٥و  ٩١٤و  ٩١٣حدیث :  ٤١٥ص ٢عساكر الشافعي: ج
العثمانیة  ط ٧١، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٣٠ـ  ١٢٩ص ٣، المستدرك للحاكم: ج ١٠٧المالكي: ص

 ١٠٤و ٩٩ط الحیدریة، وص ١٢١و ١١٥ط السعیدیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٧١وص
، نظم  ٣٠٧ص ٤، زاد المسیر البن الجوزي الحنبلي: ج ٤٥ص ٤المبول، الدر المنثور للسیوطي: جط إس

، روح المعاني لآللوسي:  ٧٥ص ٥، فتح البیان لصدیق حسن خان: ج٩٠درر السمطین للزرندي الحنفي: ص
 ٢٦٦ص ١، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج ٩٣ـ  ٨٨ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ١٠٨ص ١٣ج

عند  ٢٩، حدیث ٣٤١ص  ٤٨، راجع بقیة المصادر فیما یأتي في المراجعة  ١٤٨ص ١، فرائد السمطین: ج
 » .أنا المنذر وعلي الھاد«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ

 ) أخرج الثعلبي في تفسیر الفاتحة من تفسیره الكبیر عن أبي بریدة أن الصراط المستقیم٢٠١(
 یر وكیع بن الجراح عن سفیان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاھدھو صراط محمد وآلھ. وعن تفس

 ، قال: قولوا أرشدنا إلى حّب محمد وأھل بیتھ.)اھدنا الصراط المستقیم(عن ابن عبَّاس في قولھ : 
 .(منھ قّدس سّره)

 ٧- ٦ : ة آیةالفاتح)إھدنا الصراط المستقیم * صراط الذین أنعمت علیھم  (قولھ تعالى :  الصراط المستقیم) ٢٠٢(
 (علیھم السالم) الصراط : محمد وأھل بیتھ وھم : علي وفاطمة والحسن والحسین



ألم یجعل لھم الوالیة  )٢٠٤()٢٠٣() فاُولئك مع الذین أنعم هللا علیھم من النبیّین والصّدیقین والشھداء والصالحین (

 إنما َولِیُُّكُم هللاُ ورسولُھُ والَّذین آمنوا (لم یقصرھا بعد الرسول علیھم؟ فاقرأ :العاّمة؟ أ

الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزكاة وھم راكعون* ومن یتولَّ هللا ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب هللا ھم 

ء ألم یجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاً مشروطة باالھتدا )٢٠٦()٢٠٥()  الغالبون

ألم تكن  )٢٠٨()٢٠٧() وإنَّي لغفَّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى (إلى والیتھم إذ یقول : 
                                                                                                                                                                      

 ٩٠و ٨٩و ٨٨و ٨٧و ٨٦حدیث :  ٦٦ـ  ٥٧ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
، اإلتحاف بحب األشراف للشبراوي:  ١٠٥و ١٠٤و ١٠٣و ١٠٢و ١٠١و٩٥و ٩٤و ٩٣و ٩٢و ٩١و

 ٣ط الغري، إحقاق الحق للتستري: ج ٦٧ط الحیدریة وص ١٦٢لطالب للكنجي الشافعي: ص، كفایة ا ٧٦ص
 . ٥٣٤ص

 .(منھ قّدس سّره)) أئمة أھل البیت من سادات الصدیقین والشھداء والصالحین بال كالم. ٢٠٣(
یقین والشھداء ومن یطع هللا والرسول فأُولئك مع الذین أنعم هللا علیھم من النبیّین والصدّ  () قولھ تعالى : ٢٠٤(

 .٦٩النساء آیة :  )والصالحین 
(علیھما من النبیّین : محمد ، والصّدیقین : علي ، والشھداء : حمزة وجعفر ، والصالحین : الحسن والحسین  

 . السالم)
، ٢٠٩و ٢٠٨و ٢٠٧و ٢٠٦حدیث :  ١٥٣ص ١راجع  شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  

 ط إیران . ٤٢٦ص ١٨٢، غایة المرام باب  ٥٤٢ص ٣إحقاق الحق للتستري: ج
 ) أجمع المفسرون ـ كما اعترف بھ القوشجي وھو من أئمة األشاعرة في مبحث اإلمامة٢٠٥(

 من شرح التجرید ـ على أن ھذه اآلیة إنما نزلت في علي حین تصّدق راكعاً في
 الصالة .

ً صاحب عن عبدهللا بن س» علي«وأخرج النسائي في صحیحھ نزولھا في    الم ، وأخرج نزولھا فیھ أیضا
الجمع بین الصحاح الستة في تفسیر سورة المائدة . وأخرج الثعلبي في تفسیره الكبیر نزولھا في أمیر 

 .(منھ قّدس سّره)المؤمنین، كما سنوضحھ عند إیرادھا . 
 . ٥٦ـ  ٥٥المائدة آیة:

 وھو راكع في الصالة . ھ السالم)(علینزلت ھذه اآلیة في أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب    
 ٢١٨و ٢١٧و ٢١٦حدیث:  ١٨٤ـ  ١٦١ص ١یوجد ذلك في شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج 
 ٢٣٤و ٢٣٣و ٢٣٢و ٢٣١و ٢٣٠و ٢٢٨و ٢٢٧و ٢٢٦و ٢٢٥و ٢٢٤و ٢٢٣و ٢٢٢و ٢٢١و ٢١٩و
اریخ دمشق البن ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من ت ٢٤١و ٢٤٠و ٢٣٩و ٢٣٨و ٢٣٧و ٢٣٦و ٢٣٥و

، كفایة ١١٤و ١١٣، أسباب النزول للواحدي: ص ١ط  ٩٠٩و ٩٠٨ح ٤٠٩ص ٢عساكر الشافعي: ج
الغري، مناقب  ط ١٢٣و ١٢٢و ١٠٦ط الحیدریة، وص ٢٥١و ٢٥٠و ٢٢٨الطالب للكنجي الشافعي: ص

دة ، ینابیع المو ٣٥٨و ٣٥٧و ٣٥٦و ٣٥٥و ٣٥٤ح ٣١١علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
العرفان بصیدا، الكشاف  ط ١١٤ص ١ط الحیدریة، وج ١٣٥ط إسالمبول وص ١١٥للقندوزي الحنفي: ص

 ١٨٦ص ٦ط مصطفى محمد بمصر، تفسیر الطبري: ج ٦٢٤ص ١ط بیروت وج ٦٤٩ص ١للزمخشري: ج
 ط بوالق .

 ماففیھ أضعاف  ٣ھامش رقم  ٣١٠ص  ٤٠راجع بقیة مصادر اآلیة ونزولھا في علي في المراجعة    
 ذكرناه ھنا .

وإنّي (من صواعقھ ما ھذا لفظھ : اآلیة الثامنة قولھ تعالى:  ١١) قال ابن حجر في الفصل األول من الباب ٢٠٧(
ً ثم اھتدى (قال) وجاء . (قال) قال ثابت البناني: اھتدى إلى والیة أھل بیتھ )لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا



إنَّا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبین أن (والیتھم من األمانة التي قال هللا تعالى : 

لم تكن من السلم الذي أمر هللا أ )٢١٠()٢٠٩() یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنھ كان ظلوماً جھوالً 

 تتّبعوا یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال(بالدخول فیھ فقال: 

ثم لتسألّن یومئذ عن  (ألیست ھي النعیم الذي قال هللا تعالى :  )٢١٢)(٢١١()خطوات الشیطان

م یُضیّق علیھ في بتبلیغھا ؟ أل (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ألم یؤمر رسول هللا  )٢١٤()٢١٣() النعیم

یا أیھا الرسول بلِّغ ما أُنزل إلیك من ربِّك وإن  (ذلك بما یشبھ التھدید من هللا عزوجل حیث یقول : 

                                                                                                                                                                      
، وقد أشار  (علیھم السالم)ابن حجر أحادیث في نجاة من اھتدى إلیھمذلك عن أبي جعفر الباقر أیضاً، ثم روى 

یا حارث، أال ترى كیف اشترط هللا ولم تنفع «للحارث بن یحیى : (علیھ السالم)بما نقلھ عن الباقر إلى قول الباقر
 بسنده (علیھ السالم)، ثم روى»إنساناً التوبة وال اإلیمان وال العمل الصالح حتى یھتدي إلى والیتنا

 وهللا لو تاب رجل وآمن وعمل صالحاً ولم یھتد إلى والیتنا ومعرفة«إلى جّده أمیر المؤمنین قال: 
 . انتھى .»أغنى ذلك عنھ شیئاً   حقنا ما

وأخرج أبو نعیم الحافظ عن عون بن أبي جحیفة عن أبیھ عن علي نحوه . وأخرج الحاكم عن كل من الباقر    
 (منھ قدس سره).س بن مالك مثلھ. والصادق وثابت البناني وأن

اھتدى إلى والیة أھل   ٨٢طھ :  )وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدىقولھ تعالى : ( آیة الغفران) ٢٠٨(
 البیت .

 ٥٢١و ٥٢٠و ٥١٩و ٥١٨حدیث :  ٣٧٧ـ  ٣٧٥ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج   
ط المیمنیة بمصر، نظم  ٩١ط المحمدیة، وص ١٥١بن حجر الشافعي: ص، الصواعق المحرقة ال ٥٢٢و

ط  ١١٠الحیدریة وص ط ١٢٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٨٦درر السمطین للزرندي الحنفي: ص
 إسالمبول .

) راجع معنى اآلیة في الصافي وتفسیر علي بن إبراھیم ، وما رواه ابن بابویھ في ذلك عن كل من الباقر ٢٠٩(
، وما أورده العالّمة البحریني في تفسیرھا من حدیث أھل السنة في الباب  (علیھم السالم)والصادق والرضا

 .(منھ قّدس سّره)من كتابھ ( غایة المرام ).  ١١٥
، تفسیر علي بن  ٣٦٩ص ٢من سورة األحزاب ، راجع تفسیر الصافي: ج ٧٢ھي اآلیة :  آیة األمانة)٢١٠(

 ط إیران . ٣٩٦، غایة المرام: ص ١٩٨ص ٢إبراھیم القمي: ج
من كتابھ غایة المرام اثني عشر حدیثاً من صحاحنا في نزولھا  ٢٢٤) أخرج العالمة البحریني في الباب ٢١١(

أن االصفھاني األموي روى ذلك  ٢٢٣بوالیة علي واألئمة من بنیھ والنھي عن اتّباع غیرھم، وذكر في الباب 
 .)(منھ قّدس سّرهعن علي من عدة طرق. 

ط الحیدریة  ١٣٠من سورة البقرة، وراجع ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٠٨اآلیة  آیة السلم)٢١٢(
 ط إسالمبول . ١١١وص

من كتابھ غایة المرام ثالثة أحادیث من طریق أھل السنة في أن  ٤٨) أخرج العالمة البحریني في الباب ٢١٣(
وأمیر المؤمنین وأھل البیت ;  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) النعیم ھو ما أنعم هللا على الناس بوالیة رسول هللا

 .(منھ قّدس سّره) ) اثني عشر حدیثاً من صحاحنا في ھذا المعنى ، فراجع.٤٩وأخرج في الباب (
 .أي عن والیة أھل البیت.  ٨التكاثر :  )ثم لتسألّن یومئذ عن النعیم(قولھ تعالى :  آیة النعیم)٢١٤(

، ینابیع المودة  ١١٥٢و ١١٥١و  ١١٥٠ح ٣٦٨ص ٢یل للحاكم الحسكاني الحنفي: جراجع شواھد التنز   
 ط إیران . ٢٥٧ط إسالمبول ، غایة المرام: ص ١١١ط الحیدریة وص ١٣١للقندوزي الحنفي: ص



 لم تفعل فما بلَّغت رسالتھ وهللا یعصمك من الناس إنَّ هللا ال یھدي القوم

ن هللا یوم بتبلیغھا ع (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ألم یصدع رسول هللا  )٢١٦()٢١٥() الكافرین

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت  (خطابھ، وعّب ُعبابھ فأنزل هللا یومئذ :  )٢١٧(الغدیر حیث ھضب

ألم تَر كیف فعل ربّك یومئذ بمن جحد والیتھم  )٢١٩()٢١٨()علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دیناً 

 عالنیة، وصادر بھا رسول هللا جھرة فقال: اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك

یل كما  فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم، فرماه هللا بحجر من سجِّ

سأل سائل بعذاب واقع* للكافرین لیس  (: )٢٢٠(فعل من قبل بأصحاب الفیل، وأنزل في تلك الحال

وسیسأل الناس عن والیتھم یوم یبعثون كما جاء في تفسیر قولھ تعالى:  )٢٢١()  لھ دافع
                                                           

) أخرجھ غیر واحد من أصحاب السنن كاإلمام الواحدي في سورة المائدة من كتابھ أسباب النزول عن أبي ٢١٥(
. وأخرجھ اإلمام (علیھ السالم)، قال : نزلت ھذه اآلیة یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب سعید الخدري

الثعلبي في تفسیره بسندین ، ورواه الحمویني الشافعي في فرائده بطرق متعددة عن أبي ھریرة مرفوعاً ، 
عن عطیة مرفوعین،  ونقلھ أبو نعیم في كتابھ نزول القرآن بسندین أحدھما عن أبي رافع واآلخر عن األعمش

وفي غایة المرام تسعة أحادیث من طریق أھل السنة ، وثمانیة صحاح من طریق الشیعة بھذا المعنى; فراجع 
 .(منھ قّدس سّره). ٣٨وباب  ٣٧منھ باب 

یعصمك  یا أیھا الرسول بلِّغ ما أُنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالتھ وهللا (قولھ تعالى :  آیة التبلیغ)٢١٦(
 نزلت ھذه اآلیة یوم ٦٧سورة المائدة : آیة  )من الناس إن هللا ال یھدي القوم الكافرین 

 
من مكة إلى  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من الھجرة في حجة الوداع في رجوع النبي  ١٠من ذي الحجة سنة  ١٨

أن ینصب علیاً إماماً وخلیفة من  لھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآفأمر هللا نبیھ ». غدیر خم«المدینة في مكان یقال لھ: 
 فراجع . ٢ھامش رقم  ٣٧٧ص  ٥٦بعده. وسوف تأتي ھذه اآلیة مع مصادرھا في المراجعة 

 . ١/٧٨٥) ھضب في الحدیث وأھضب اذا اندفع فیھ لسان العرب: ٢١٧(
، (علیھما السالم) ما) نص على ذلك اإلمام أبو جعفر الباقر وخلفھ اإلمام أبو عبدهللا الصادق فیما صح عنھ٢١٨(

، صریحة في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأخرج أھل السنة ستة أحادیث بأسانیدھم المرفوعة إلى رسول هللا 
 .(منھ قّدس سّره)من غایة المرام.  ٤٠والباب  ٣٩ھذا المعنى والتفصیل في الباب 

ً  الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم(قولھ تعالى :  آیة اإلكمال) ٢١٩( سورة المائدة  ) نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا
من الھجرة بعد أن خطب النبي أصحابھ  ١٠من ذي الحجة سنة ١٨، ھذه اآلیة نزلت یوم الغدیر ٣آیة : 

ب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب خلیفة من بعده . وسوف تأتي اآلیة مع مصادرھا في المراجعة   ٥٦ونصَّ
 فراجع .  ٢، ھامش ٣٧٩ص 

) أخرج اإلمام الثعلبي في تفسیره الكبیر ھذه القضیة مفصلة ، ونقلھا العالمة المصري الشبلنجي في أحوال ٢٢٠(
والقضیة مستفیضة، ذكرھا الحلبي في أواخر حجة الوداع  ٧١علي من كتابھ ـ نور األبصار ـ فراجع منھ ص

من جزئھ  ٥٠٢، فراجع صفحة من سیرتھ، وأخرجھا الحاكم في تفسیر المعارج من المستدرك  ٣من الجزء 
 .(منھ قّدس سّره)الثاني. 

 ١المعارج آیة: ) سأل سائل بعذاب واقع* للكافرین لیس لھ دافع* من هللا ذي المعارج(قولھ تعالى :  آیة العذاب) ٢٢١(
یھ فوقع عل (علیھ السالم)، نزلت ھذه اآلیات : في الحرث بن النعمان الفھري لّما شّك في تنصیب النبي لعلي٢ـ 

 العذاب ... الخ القصة .



 وقفوھم (

 وال غرو فإن والیتھم لِمّما بعث هللا بھ األنبیاء )٢٢٣()٢٢٢() سؤولونإنھم م

 الحجج واألوصیاء، كما جاء في تفسیر قولھ تعالى: وأقام علیھ

                                                                                                                                                                      
 ١٠٣٣و ١٠٣١و  ١٠٣٠حدیث :  ٢٨٦ص ٢راجع ذلك في شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  

 ١٣٢٠ط البھیة بمصر سنة  ٢٧٥، ص ٣، السیرة الحلبیة لعلي بن برھان الدین الحلبي الشافعي: ج ١٠٣٤و 
،  ٩٣درر السمطین للزرندي الحنفي: ص، نظم  ٣٠ھـ ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص

ط  ٧١ط السعیدیة وص ٧١، نور األبصار للشبلنجي: ص٢٥الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص
إسالمبول، تفسیر أبي  ط ٢٧٤ط الحیدریة، وص ٣٢٨العثمانیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

 ١٨عة العامرة بمصر، تفسیر القرطبي: جط دار الطبا ٢٩٢ص ٨السعود بھامش تفسیر الرازي: ج
 . ٨٢ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج٢٧٨ص

عن : غریب القرآن ألبي عبید الھروي ، شفاء الصدور ألبي بكر  ٢٦٧ ـ ٢٣٩ص ١ونقلھ في الغدیر ج  
صابي النقاش تفسیر الثعلبي مخطوط، دعاة الھداة للحسكاني الحنفي، اإلكتفاء في فضل األربعة الخلفاء للو

الشافعي، معارج الوصول للزرندي الحنفي، ھدایة السعداء ألحمد دولت، السراج المنیر للشربیني الشافعي: 
 ٦، األربعین في مناقب أمیر المؤمنین للشیرازي، فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر: ج ٣٦٤ص ٤ج
 ٢نزھة المجالس للصفوري: ج، العقد النبوي والسر المصطفوي، وسیلة المآل في عد مناقب اآلل ،  ٢١٨ص
،  ٣٨٧ص ٢، الصراط السوي في مناقب النبي للقادري ، شرح الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٢٤٢ص

،  ١٣ص ٧معارج العلي في مناقب المرتضى، تفسیر شاھي، شرح المواھب اللدنّیة للزرقاني المالكي: ج
وغیرھا  ٤٦٤ص ٦لویة، تفسیر المنار: جذخیرة المآل للحفظي الشافعي، الروضة الندیة في شرح التحفة الع

 من المصادر .
وقفوھم «) أخرج الدیلمي ـ كما في تفسیر ھذه اآلیة من الصواعق ـ عن أبي سعید الخدري أن النبي قال: ٢٢٢(

. وقال الواحدي ـ كما في تفسیرھا من الصواعق أیضاً ـ : روي في قولھ تعالى: »إنھم مسؤولون عن والیة علي
قال: ألن هللا أمر نبیھ أن یعّرف الخلق أنھ ال یسألھم  »سؤولون أي عن والیة علي وأھل البیتوقفوھم إنھم م«

على تبلیغ الرسالة أجراً إال المودة في القربى ، قال: والمعنى أنھم یسألون ھل والوھم حق المواالة كما 
كالم الواحدي. وحسبك أن ابن  أوصاھم النبي؟ أم أضاعوھا أو أھملوھا فتكون علیھم المطالبة والتبعة. انتھى

من الصواعق في اآلیات النازلة فیھم، فكانت اآلیة الرابعة وقد أطال الكالم فیھا ،  ١١حجر عدھا في الباب 
 .(منھ قّدس سّره)فراجع. 

مسؤولون عن والیة أمیر المؤمنین علي  ٢٤الصافات آیة :  )وقفوھم إنھم مسؤولون(قولھ تعالى :  المساءلة )٢٢٣(
 .(علیھ السالم)ي طالب بن أب

 ٧٨٩و ٧٨٨و  ٧٨٧و ٧٨٦و  ٧٨٥حدیث :  ١٠٦ص ٢راجع في ذلك شواھد التنزیل للحاكم الحنفي: ج  
ط الغري، نظم درر السمطین للزرندي  ١٢٠ط الحیدریة وص ٢٤٧، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

لمودة للقندوزي الحنفي: ، ینابیع ا ١٧تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٠٩الحنفي: ص
الحیدریة ،   ط ٣٥٥و  ٣٥٤و  ٣٢٤و  ١٣٣و ١٣١ط إسالمبول وص ٢٩٥و  ٢٧٠و  ١١٤و  ١١٢ص

المحمدیة   ط ١٤٧، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ١٩٥المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
 ١فرائد السمطین ج،  ٢٨ص ٢٣ط المیمنیة بمصر، روح المعاني لآللوسي في تفسیر ھذه اآلیة: ج ٨٩وص
 . ٧٩ص



 بل ھي مّما أخذ هللا بھ )٢٢٥()٢٢٤()واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا  (

 وإذ(، كما جاء في تفسیر قولھ تعالى: »ألست بربكم«العھد من عھد 

 ن بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم ألستأخذ ربك م

 وتلقى آدم من ربھ كلمات التوسل بھم  )٢٢٧()٢٢٦() بربكم قالوا بلى

 . )٢٢٩()٢٢٨(فتاب علیھ

فھم  )٢٣٢(وھم أمان أھل األرض ووسیلتھم إلیھ )٢٣١()٢٣٠(وما كان هللا لیعّذبھم  
 )٢٣٤)(٢٣٣() آتاھم هللا من فضلھ ى ماأم یحسدون الناس عل (الناس المحسودون الذین قال هللا فیھم : 

                                                           
) حسبك ما أخرجھ في تفسیرھا أبو نعیم الحافظ في حلیتھ . وما أخرجھ كل من الثعلبي والنیسابوري ٢٢٤(

والبرقي في معناھا من تفاسیرھم، وما رواه إبراھیم بن محمد الحمویني وغیره من أھل السنة، ودونك ما 
من  ٤٥والباب  ٤٤عن أمیر المؤمنین ، وفي الباب رواه أبو علي الطبرسي في تفسیرھا من مجمع البیان 

 .(منھ قّدس سّره)غایة المرام ، سنن في ھذا المعنى تثلج األوام. 
(صلى أرسلوا على والیة محمد، ٤٥الزخرف :  )واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا  (قولھ تعالى :  اإلرسال )٢٢٥(

 ١٥٦ص ٢ي ذلك شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج. راجع ف (علیھ السالم)وعلي  هللا علیھ وآلھ وسلم)
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب  ٢٢٠، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٨٥٧و  ٨٥٦و  ٨٥٥:   حدیث

ط إیران ، فرائد  ٢٤٩ص ٤٤، غایة المرام باب  ٥٩٩ح ٩٧ص ٢من تاریخ ابن عساكر الشافعي: ج
 . ٨١ص  ١السمطین: ج

 (منھ قّدس سّره)ا حدیثنا عن أھل البیت في تفسیر اآلیة . ) یدلك على ھذ٢٢٦(
 ٨٩، اإلكلیل للسیوطي ص ٤٨راجع تفسیر فرات بن إبراھیم الكوفي: ص ١٧٢، األعراف : آیة الشھادة )٢٢٧(

 بطھران . ١ط  ٣٠٧ص ٣ط مصر، إحقاق الحق للتستري: ج
عن الكلمات التي  هللا علیھ وآلھ وسلم) (صلى) أخرج ابن المغازلي الشافعي عن ابن عباس قال: سئل النبي ٢٢٨(

سألھ بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ، قال 
 .(منھ قّدس سّره)انتھى . وھذا ھو المأثور عندنا في تفسیر اآلیة. فتاب علیھ وغفر لھ. 

 الكلمات التي ٣٧البقرة :  )دم من ربھ كلمات فتاب علیھفتلقّى آ(قولھ تعالى:  آیة التوبة )٢٢٩(
 . (علیھم السالم)سأل آدم ربھ بھا سألھ بحق محمد ، وعلي وفاطمة ، والحسن والحسین

، ینابیع المودة للقندوزي  ٨٩ح ٦٣راجع في ذلك مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  
، منتخب كنز العمال للمتقي  ط الحیدریة ٢٨٣و ١١٢و ١١١ط إسالمبول وص ٢٣٩و ٩٧الحنفي: ص

،  ٦٠ص ١، الدر المنثور للسیوطي الشافعي: ج ٤١٩ص ١الھندي مطبوع بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج
 . ٧٦ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٣٠٠ص ٧الغدیر لألمیني: ج

وھي اآلیة السابعة من  )لیعذبھم وما كان هللا() راجع من الصواعق المحرقة البن حجر تفسیر قولھ تعالى: ٢٣٠(
 .(منھ قّدس سّره)من ذلك الكتاب تجد االعتراف بما قلناه.  ١١آیات فضلھم التي أوردھا في الباب 

راجع الصواعق المحرقة البن  ٣٣األنفال :  )وما كان هللا لیعذبھم وأنت فیھم(قولھ تعالى :  الرسول أمان )٢٣١(
 ٢ط المحمدیة بمصر، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ج ١٥٠صط المیمنیة بمصر و ٩١حجر الشافعي: ص

 ط إسالمبول . ٢٩٨ط الحیدریة وص ٣٥٧ص
 ٢، ھامش ٧٨ص  ٨في المراجعة  »أھل بیتي أمان الُمتي«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) إشارة إلى قولھ ٢٣٢(

 فراجع .



وھم رجال  )٢٣٦)(٢٣٥()والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ (وھم الراسخون في العلم الذین قال: 
ورجال الصدق الذین  )٢٣٨)(٢٣٧() وعلى األعراف رجال یعرفون كالً بسیماھم(األعراف الذین قال: 

لوامن المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھم (قال:   من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدَّ

                                                                                                                                                                      
یھم فكانت اآلیة السادسة من آیاتھم التي ) كما اعترف بھ ابن حجر حیث عد ھذه اآلیة من اآلیات النازلة ف٢٣٣(

من صواعقھ . وأخرج ابن المغازلي الشافعي ـ كما في تفسیر ھذه اآلیة من الصواعق ـ  ١١أوردھا في الباب 
من غایة المرام ثالثون  ٦١والباب  ٦٠. وفي الباب »نحن الناس المحسودون وهللا«عن اإلمام الباقر أنھ قال: 

 .(منھ قّدس سّره)بذلك. حدیثاً صحیحاً صریحاً 
. المحسودون ھم أھل  ٥٤النساء :  )أم یحسدون الناس على ما آتاھم هللا من فضلھ (قولھ تعالى :  الحسد) ٢٣٤(

 البیت .
 ١٩٧و ١٩٦و  ١٩٥حدیث :  ١٤٣ص ١یوجد ذلك في  شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
، ینابیع المودة للقندوزي  ٣١٤ح ٤٦٧مغازلي الشافعي: ص، مناقب اإلمام علي بن أبي طالب البن ال ١٩٨و

ط إسالمبول ، الصواعق المحرقة  ٢٩٨و ٢٧٤و ١٢١ط الحیدریة وص ٣٥٧و ٣٢٨و ١٤٢الحنفي: ص
ط  ١٠٢ط المیمنیة بمصر، نور األبصار للشبلنجي: ص ٩١ط المحمدیة وص ١٥٠البن حجر الشافعي: ص

ط  ١٠٨ن للصبان الشافعي مطبوع بھامش نور األبصار: صط العثمانیة، إسعاف الراغبی ١٠١السعیدیة وص
، رشفة الصادي ألبي  ٧٦ط العثمانیة، اإلتحاف بحب األشراف للشبراوي الشافعي: ص ١٠٠السعیدیة وص

 . ٦١ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٣٧بكر الحضرمي: ص
قوم فرض هللا عزوجل  نحن«) أخرج ثقة اإلسالم محمد بن یعقوب بسنده الصحیح عن اإلمام الصادق قال: ٢٣٥(

أم یحسدون الناس على ما آتاھم هللا من  (قال هللا تعالى :  ،»طاعتنا ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون
 .(منھ قّدس سّره)أیضاً. (علیھ السالم)الصحیح عن اإلمام الصادق التھذیب بإسناده الشیخ في . وأخرجھ)فضلھ 

، راجع تفسیر  ٧آل عمران آیة  )لعلم یقولون آمنا بھ والراسخون في ا () قولھ تعالى : ٢٣٦(
 . ٩٦ص ١القمي: ج إبراھیم بن علي

) أخرج الثعلبي في معنى ھذه اآلیة من تفسیره عن ابن عباس قال: األعراف موضع عال من الصراط علیھ ٢٣٧(
 وجوه.انتھى.العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبّیھم ببیاض الوجوه ومبغضیھم بسواد ال

نقف یوم القیامة بین الجنة والنار، فمن نصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه «وأخرج الحاكم بسنده إلى علي قال :   
یا علي إنك واألوصیاء من «، وعن سلمان الفارسي: سمعت رسول هللا یقول: »الجنة ومن أبغضنا عرفناه بسیماه

 ٩جھ الدارقطني ـ كما في أواخر الفصل الثاني من الباب ویؤیده حدیث أخر». . الحدیثولدك على األعراف.
أنشدكم با ، «من الصواعق أن علیاً قال للستة الذین جعل عمر األمر شورى بینھم كالماً طویالً من جملتھ: 

حجر:  قال ابن». ؟ قالوا: اللھم الھل فیكم أحد قال لھ رسول هللا : یا علي أنت قسیم الجنة والنار یوم القیامة غیري 
یا علي أنت قسیم الجنة «قال لھ : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)معناه ما رواه عنترة عن علي الرضا أن النبي 
(قال ابن حجر) : وروى ابن السماك أن أبا بكر قال لعلي  »والنار، فیوم القیامة تقول للنار ھذا لي وھذا لك
(منھ قّدس . »لصراط إال من كتب لھ علي الجوازال یجوز أحد ا«رضي هللا عنھما: سمعت رسول هللا یقول: 

 .سّره)
. رجال األعراف ھم  ٤٦األعراف :  )وعلى األعراف رجال یعرفون كالً بسیماھم(قولھ تعالى:  آیة األعراف) ٢٣٨(

 ١. راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: جعلي وجعفر وحمزة والعباس یعرفون محبیھم ومبغضیھم : 
ط الحیدریة  ١١٩و  ١١٨ط بیروت ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٥٨و ٢٥٧و ٢٥٦ح ١٩٨ص
ط المحمدیة  ١٦٧ط المیمنیة وص ١٠١ط إسالمبول، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ١٠٢وص

، فضائل الخمسة من الصحاح  ٢٠٨ص ٢، فتح القدیر للشوكاني: ج٢١٢ص ٧بمصر، تفسیر القرطبي: ج
 . ٢٨٦ص ١الستة: ج



 ورجال التسبیح )٢٤٠()٢٣٩()تبدیالً 

 یسبِّح لھ فیھا بالغدو واآلصال* رجال ال تلھیھم تجارة(:  الذین قال هللا تعالى

ھي  )٢٤٢(وبیوتھم )٢٤١()وال بیع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاة یخافون یوماً تتقلب فیھ القلوب واألبصار

                                                           
سئل (علیھ السالم)من صواعقھ حیث ذكر وفاة علي، أنھ  ٩ذكر ابن حجر في الفصل الخامس من الباب ) ٢٣٩(

اللھم غفراً، ھذه اآلیة نزلت فقال:  )رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ(وھو على المنبر بالكوفة عن قولھ تعالى: 
 یدة فقد قضىفيَّ وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبیدة بن الحرث بن المطلب، فأما عب

 نحبھ شھیداً یوم بدر، وحمزة قضى نحبھ شھیداً یوم اُحد، وأما أنا فأنتظر أشقاھا
 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یخضب ھذه من ھذه، وأشار بیده إلى لحیتھ وھامتھ، عھد عھده إلّي حبیبي أبو القاسم

 انتھى .
(علیھ بن ثابت عن أبي إسحاق عن علي وأخرج الحاكم ـ كما في تفسیرھا من مجمع البیان ـ عن عمرو  

 .فینا نزلت رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ وأنا وهللا المنتظر وما بدلت تبدیالً قال: السالم)
 .(منھ قّدس سّره)

 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھم من قضى نحبھ(قولھ تعالى :  الصادقون) ٢٤٠(
 المنتظر ھو أمیر المؤمنین علي بن.  ٢٣األحزاب :  )دیالً ومنھم من ینتظر وما بدلوا تب

 .(علیھ السالم)أبي طالب
، كفایة الطالب للكنجي  ٦٢٨و ٦٢٧حدیث :  ١ص ٢راجع في ذلك شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  

إسالمبول   ط ٩٦ط الغري، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٢٢ط الحیدریة وص ٢٤٩الشافعي: ص
ط الحیدریة، تذكرة الخواص للسبط بن  ١٩٧ط الحیدریة، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١١٠وص

، الصواعق المحرقة البن حجر  ١١٦الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١٧الجوزي الحنفي: ص
السعیدیة   ط ٩٨ط المحمدیة بمصر، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٣٢ط المیمنیة وص ٨٠الشافعي: ص

، معالم التنزیل للبغوي الشافعي بھامش تفسیر الخازن:  ٢٠٣ص ٥ط العثمانیة، تفسیر الخازن: ج ٩٧وص
، فضائل الخمسة من  ٣٦٣ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٥١ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٢٠٣ص ٥ج

 . ٢٨٧ص ١الصحاح الستة: ج
 وإذا رأوا () عن تفسیر مجاھد ویعقوب بن سفیان عن ابن عباس في قولھ تعالى : ٢٤١(

 إن دحیة الكلبي جاء یوم الجمعة من الشام )تجارة أو لھواً انفّضوا إلیھا وتركوك قائماً 
 بالمیرة، فنزل عند أحجار الزیت ثم ضرب بالطبول لیؤذن الناس بقدومھ، فنفر الناس إلیھ وتركوا

 لحسین وفاطمة وسلمان وأبا ذرقائماً یخطب على المنبر إال علیاً والحسن وا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي 
 لقد نظر هللا إلى مسجدي یوم الجمعة فلوال ھؤالء ألضرمت«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)والمقداد ، فقال النبي

 . وأنزل هللا فیمن بقي مع رسول هللا في»المدینة على أھلھا ناراً وحصبوا بالحجارة كقوم لوط
 .)دو واآلصال رجال ال تلھیھم تجارة... اآلیة یسبح لھ فیھا بالغ (المسجد قولھ تعالى : 

 .(منھ قّدس سّره)
 في بیوت أذن هللا أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ (قولھ تعالى :  البیوت المقدسة )٣و  ٢(

 فیھا بالغدو واآلصال* رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاة
ً تتقلّب  نزلت في.  ٣٧ـ  ٣٦سورة النور : )فیھ القلوب واألبصار  یخافون یوما

 أھل البیت .
 ، الدر٥٦٨و ٥٦٧و ٥٦٦ح ٤٠٩ص ١راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  

 ٣١٧، غایة المرام: ص ١٧٤ص ١٨، روح المعاني  لآللوسي: ج ٥٠ص ٥المنثور للسیوطي: ج
 ط إیران .



.وقد جعل  )٢٤٤()٢٤٣() في بیوت أذن هللا أن تُرفَع ویذكر فیھا اسمھ (ھا هللا عزوجل فقال: التي ذكر
 هللا مشكاتھم في آیة النور مثالً 

ابِقُوَن* (وھم  )٢٤٧()السماوات واألرض وھو العزیز الحكیم  ولھ المثل األعلى في()٢٤٦()٢٤٥(لنوره ابِقُوَن السَّ َوالسَّ

بُون  .)٢٤٩()٢٤٨() اُولئِك المقرَّ

                                                           
من تفسیره الكبیر باإلسناد إلى أنس بن مالك وبرید قاال: قرأ رسول هللا ھذه  ) أخرج الثعلبي في معنى اآلیة٤(

 ، فقام إلیھ أبو بكر فقال: یا رسول هللا ھذا )في بیوت أذن هللا أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ  (اآلیة 
 . انتھى.قال: نعم من أفاضلھاالبیت منھا؟ ـ وأشار إلى بیت علي وفاطمة ـ 

 .(منھ قّدس سّره) یة المرام تسعة صحاح، ینشق منھا عمود الصباحمن غا ١٢وفي الباب   
 
، فقد أخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ باإلسناد ) ... اآلیةمثل نوره كمشكاة () إشارة إلى قولھ تعالى : ٢٤٥(

(علیھ . قال )كمشكاة فیھا مصباح (إلى علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( الكاظم ) عن قولھ عزوجل: 
كانت فاطمة كوكباً دّریّاً قال: )والزجاجة كأنھا كوكب دري (، المشكاة فاطمة، والمصباح الحسن والحسین«:  السالم)

 ال یھودیة وال نصرانیة،  )ال شرقیة وال غربیة  (، شجرة إبراھیم  )توقد من شجرة مباركة (، بین نساء العالمین
یھدي ( فیھا إمام بعد إمامقال: )ولو لم تمسسھ نار نور على نور ( نطق منھایكاد العلم ی، قال:  )یكاد زیتھا یضيء   (

(منھ انتھى. وھذا التأویل مستفیض عن أھل بیت التنزیل.  ».یھدي هللا لوالیتنا من یشاء )هللا لنوره من یشاء 
 .قّدس سّره)

اجة كأنھا كوكب دّري یوقد من مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة الزج(قولھ تعالى :  النور) ٢٤٦(
 . ٣٥النور :  )شجرة مباركة

 بطھران . ١ ط ٣٦١حدیث :  ٣١٦راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  
 .٢٧) الروم: ٢٤٧(
 من الصواعق المحرقة ٩من الفصل الثاني من الباب  ٢٩) أخرج الدیلمي ـ كما في الحدیث ٢٤٨(

السبق ثالثة فالسابق إلى موسى «عباس أن النبي قال:  براني وابن مردویھ عن ابنالبن حجر ـ عن عائشة والط
 انتھى .» . بن أبي طالب محمدعلي إلى  یوشع بن نون. والسابق إلى عیسى صاحب یاسین. والسابق

 .(منھ قّدس سّره)وأخرجھ الموفق بن أحمد والفقیھ بن المغازلي باإلسناد إلى ابن عباس.   
، نزلت في علي ابن ١١ـ  ١٠الواقعة :  )والسابقون السابقون* اُولئك المقربون  (قولھ تعالى :  السابقون) ٢٤٩(

 ٩٢٧و ٩٢٦و ٩٢٥و ٩٢٤ح ٢١٧-٢١٣ص ٢. راجع شواھد التنزیل للحسكاني: ج (علیھ السالم)أبي طالب 
ة ، تذكر ٣٦٥ح ٣٢٠، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص٩٣١و ٩٣٠و ٩٢٩و ٩٢٨و

، الصواعق المحرقة البن ١٥٤ص ٦، الدر المنثور للسیوطي: ج١٧الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ط 
ط  ١١٥و ٦٠ط المیمنیة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٧٤ط المحمدیة وص ١٢٣حجر الشافعي: ص
، فتح البیان  ٢ط  ٩٤ص ٥ط الحیدریة، العقد الفرید البن عبد ربھ المالكي: ج ١٣٥و ٦٩إسالمبول وص

،  ١٣٢ص ٢٧، روح المعاني لآللوسي: ج ٢٨٣ص ٤، تفسیر ابن كثیر: ج ٢٥٤ص ٩لصدیق حسن خان: ج
 ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ١٨٤ص ١، فضائل الخمسة: ج ٢٣١ص ١البدایة والنھایة البن كثیر: ج

 علیھ وآلھ (صلى هللا. عند قولھ ٤، الھامش رقم ٣٤٤ص  ٤٨. راجع بقیة المصادر في المراجعة ١١٤ص
 ».السبق ثالثة«:  وسلم)



یقونوھم    ھداء والصالحون، وفیھم وفي أولیائھم قال هللا  )٢٥١()٢٥٠(الصدِّ والشَّ

 (وقال في حزبھم وحزب أعدائھم :  )٢٥٣()٢٥٢()  ومّمن خلقنا اُّمة یھدون بالحق وبھ یعدلون (تعالى: 

، وقال في الحزبین أیضاً: )٢٥٥)(٢٥٤() ال یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنّة ھم الفائزون

، وقال فیھما )٢٥٧)(٢٥٦()الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في األرض أم نجعل المتّقین كالفّجار أم نجعل (

 : ً أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواًء محیاھم ومماتھم ساء ما  (أیضا

                                                           
: قال رسول  مما أَشرنا إلیھ من الصواعق ـ عن ابن عباس قال ٣٠النجار ـ كما في الحدیث  ابن ) أخرج٢٥٠(

 .» الصدیقون ثالثة : حزقیل مؤمن آل فرعون، وحبیب النجار صاحب یاسین، وعلي بن أبي طالب«هللا: 
مما أشرنا إلیھ من الصواعق ـ عن ابن أبي لیلى أن  ٣١في الحدیث وأخرج أبو نعیم وابن عساكر ـ كما   

الصدیقون ثالثة: حبیب النجار مؤمن آل یاسین، قال یا قوم اتبعواالمرسلین ، وحزقیل مؤمن آل «رسول هللا قال: 
بقھ انتھى . والصحاح في س». فرعون قال: أتقتلون رجالً أن یقول ربي هللا ، وعلي بن أبي طالب وھو أفضلھم

 .(منھ قّدس سّره)وكونھ الصدیق األكبر والفاروق األعظم متواترة. 
یقون) ٢٥١( سورة الحدید ) والذین آمنوا با  ورسولھ اُولئك ھم الّصدیقون والشھداء عند ربھم (قولھ تعالى :  الصدِّ

 .الصدیقون : علي بن أبي طالب ، ومؤمن آل فرعون ، ومؤمن آل یاسین ، ١٩آیة : 
، غایة  ٩٤٢و ٩٤١و ٩٤٠و ٩٣٩و ٩٣٨ح ٢٢٦ـ  ٢٢٣ص ٢ھد التنزیل للحسكاني الحنفي: جراجع شوا  

، الھامش ٣٤٥ص ٤٨ط إیران ، وتأتي بقیة المصادر في المراجعة  ٦٤٨و ٤١٧ـ ص ١٦٥المرام: باب ـ 
صدیق ھو ال (علیھ السالم). وفي كون علي  »الصدیقون ثالثة« : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، عند قولھ ٢رقم 

 . ٨، الھامش رقم ٤٥٧ص  ٧٠األكبر والفاروق األعظم. راجع ما یأتي في المراجعة 
تفترق ھذه االُّمة ثالثاً «) نقل صدر األئمة موفق بن أحمد عن أبي بكر بن مردویھ بسنده إلى علي قال: ٢٥٢(

وممن خلقنا اُّمة یھدون  (:قھموسبعین فرقة كلھا في النار إال فرقة فإنھا في الجنة وھم الذین قال هللا عزوجل في ح
 .(منھ قّدس سّره)انتھى  » .وھم أنا وشیعتي )بالحق وبھ یعدلون 

(صلى هللا نزلت في آل محمد ١٨١األعراف :  )ومّمن خلقنا اُمة یھدون بالحق وبھ یعدلون  () قولھ تعالى : ٢٥٣(
 . ٢٦٧و ٢٦٦ح ٢٠٤ص ١. راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني ج علیھ وآلھ وسلم)

(صلى هللا علیھ وآلھ ) أخرج الشیخ الطوسي في أمالیھ بإسناده الصحیح عن أمیر المؤمنین أن رسول هللا ٢٥٤(
أصحاب الجنة من أطاعني وسلم لعلي بن أبي «فقال:  )ال یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة(تال ھذه اآلیة: وسلم)

. »بعدي العھد وقاتلھ سخط الوالیة ونقض من«النار؟ قال:  فقیل: وأصحاب ،»طالب بعدي وأقّر بوالیتھ
. وأخرج أبو المؤید موفق بن أحمد عن جابر قال: قال رسول  (علیھ السالم)الصدوق عن علي  وأخرجھ

(منھ ». وشیعتھ ھم الفائزون یوم القیامةـ یعني علیاً ـ   والذي نفسي بیده إن ھذا«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا
 .قّدس سّره)

 . ١٨١من سورة الحشر . راجع تفسیر فرات الكوفي ص ٢٠آلیة ) ا٢٥٥(
 من غایة المرام. ٨٢والباب  ٨١) راجع معنى اآلیة في تفسیر علي بن إبراھیم إن شئت ، أو الباب ٢٥٦(

 .(منھ قّدس سّره)
عل المتقین أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في األرض أم نج (قولھ تعالى:  المتقون والفجار) ٢٥٧(

علي بن أبي طالب وحمزة وعبیدة بن الحارث ، والفجار : الولید ، المتقون ھم : ٢٨سورة ص اآلیة :  )كالفجار 
 وعتبة وشیبة .

 ٨٠١و ٨٠٠و ٧٩٩و ٧٩٨حدیث :  ١١٥ـ  ١١٣ص ٢راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
 ط إیران . ٣٧٩، غایة المرام: ص ١٨٩ص ٢٣، روح المعاني لآللوسي: ج ٨٠٤و ٨٠٣و ٨٠٢و



ملوا الصالحات اُولئك ھم خیر إن الذین آمنوا وع (:   وقال فیھم وفي شیعتھم )٢٥٩)(٢٥٨() یحكمون

ھذان خصمان اختصموا في ربِّھم فالذین كفروا قطّعت لھم ثیاب (خصومھم:  وقال فیھموفي )٢٦١)(٢٦٠() البریة

فاسقا   كان أفمن كان مؤمناً كمن (وفیھم وفي عدوھم نزل :  )٢٦٣)(٢٦٢()من نار یُصبُّ من فوق رؤوسھم الحمیم
                                                           

حمزة علیوعبیدة لما برزوا لقتال عتبة وشیبةوالولید فالذین آمنوا حمزة  ) حیث نزلت ھذه اآلیة في٢٥٨(
 .سّره) قّدس (منھصحیحة. ذلك أحادیث اجترحوا السیئات عتبة وشیبة والولید وفي وعلیوعبیدة، والذین

حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا أم (قولھ تعالى :  المؤمنون والفاسقون) ٢٥٩(
الذین آمنوا: علي بن أبي طالب وحمزة وعبیدة، ، ٢١الجاثیة :  )الصالحات سواًء محیاھم ومماتھم ساء ما یحكمون
 والذین اجترحوا السیئات ھم: عتبة وشیبة والولید.

 ٨٧٤و ٨٧٣و ٨٧٢حدیث:  ١٦٨صو ٨٠١ح ١١٤ص ٢راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي ج  
ط الغري، تذكرة الخواص للسبط بن  ١٢٠ط الحیدریة وص ٢٤٧، كفایة الطالب للكنجي الشافعي ص ٨٧٥و

، فضائل  ٤٨٦ص ٧، تفسیر الفخر الرازي ج١٩٥، المناقب للخوارزمي الحنفي ص ١٧الجوزي الحنفي ص
 . ٥٦ص ٢، الغدیر لألمیني ج ٢٨٩ص ١الخمسة ج

من آیاتھم التي  ١١ أن ابن حجر قد اعترف بنزولھا فیھم وعدھا من آیات فضلھم فھي اآلیة) حسبك في ذلك ٢٦٠(
من صواعقھ ، فراجعھا وراجع ما أوردناه من األحادیث المتعلقة بھذه  ١١أوردھا في الفصل األول من الباب 

 .(منھ قّدس سّره)اآلیة في فصل بشائر السنة للشیعة من فصولنا المھمة. 
 .٧البینة :  )إنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة(قولھ تعالى:  ریةخیر الب )٢٦١(

 یا علي ھم أنت وشیعتك .:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول
 ١١٢٧و ١١٢٦و ١١٢٥حدیث :  ٣٦٦ـ  ٣٥٦ص ٢راجع شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج  
 ١١٤١و ١١٤٠و ١١٣٩و ١١٣٧و ١١٣٥و ١١٣٤و ١١٣٣و ١١٣٢و ١١٣١و ١١٣٠و ١١٢٩و ١١٢٨و
 ٢٤٤، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١١٤٨و ١١٤٧و ١١٤٦و ١١٤٥و ١١٤٤و ١١٤٣و ١١٤٢و
،  ١٨٧و ٦٢ط الغري، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١١٩و ١١٨ط الحیدریة وص ٢٤٦و ٢٤٥و

، ترجمة اإلمام ٩٢للزرندي الحنفي: ص، نظم درر السمطین ١٠٧الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص
، ینابیع المودة للقندوزي ٩٥١ح ٤٤٢ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

الحیدریة ، نور األبصار  ط ٣٦٢ـ  ٣٦١و ٨٤و ٧١ط إسالمبول وص ٢٧٠و ٧٤و ٦٢الحنفي: ص
 ط العثمانیة ١٠١و ٧١ط السعیدیة، وص ١٠٢و ٧١للشبلنجي: ص

 ط المحمدیة، ١٥٩ط المیمنیة بمصر، وص ٩٦الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص بمصر،
ط المیمنیة بمصر، تذكرة الخواص  ١٤٦ص ٣٠، تفسیر الطبري: ج ٣٧٩ص ٦الدر المنثور للسیوطي: ج

 ، روح المعاني لآللوسي: ٤٧٧ص ٥، فتح القدیر للشوكاني: ج ١٨للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
 ١، فضائل الخمسة: ج ٥٧ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٢٨٧ص ٣ق الحق للتستري: ج، إحقا ٢٠٧ص ٣٠ج
 ١ط إیران ، فرائد السمطین ج ٣٢٨المقصد الثاني ص ـ من ٢٨، غایة المرام باب ـ ٢٧٨ص

 . ١٥٦ص 
 من صحیحھ باإلسناد إلى علي قال: ٣من الجزء  ١٠٧) أخرج البخاري في تفسیر سورة الحج ص٢٦٢(

 (قال البخاري) قال قیس: وفیھمیدي الرحمن للخصومة یوم القیامة  أنا أول من یجثو بین
 . قال: ھم الذین بارزوا یوم بدر : علي)ھذان خصمان اختصموا في ربھم  (نزلت: 

 بن ربیعة وصاحباه عتبة بن ربیعة والولید بن عتبة. انتھى.  وصاحباه حمزة وعبیدة، وشیبة
 ھذان خصمان (ھ كان یقسم أن ھذه اآلیة وأخرج في الصفحة المذكورة عن أبي ذر أن  

 نزلت في علي وصاحبیھ، وعتبة وصاحبیھ یوم برزوا في یوم بدر. )اختصموا في ربھم 
 .(منھ قّدس سّره)



صالحات فلھم جنات المأوى نزالً بما كانوا یعملون * وأما الذین فسقوا فمأواھم النار ال یستوون * أما الذین آمنوا وعملوا ال

بون وفیھم  )٢٦٥()٢٦٤() كلما أرادوا أن یخرجوا منھا اُعیدوا فیھا وقیل لھم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بھ تكذِّ

                                                                                                                                                                      
ھذان خصمان اختصموا في ربھم فالذین كفروا قطِّعت لھم ثیاب من نار یصب من فوق  (قولھ تعالى : الخصومة  )٢٦٣(

. نزلت ھذه اآلیة یوم بدر، في علي وصاحبیھ: الحمزة وعبیدة. وفي الولید ١٩:  . الحج آیة )رؤوسھم الحمیم 
 .(علیھ السالم)وصاحبیھ، وأول من یجثو للخصومة یوم القیامة علي بن أبي طالب

 ٦ط دار الفكر، وج ٢٤٢ص ٥راجع في ذلك صحیح البخاري كتاب التفسیر باب تفسیر سورة الحج: ج  
ط بمبي ، شواھد التنزیل  ٧٩ص ٥ط الخیریة بمصر وج ١١٦ص ٣جط مطابع دار الشعب، و ١٢٤ص

، صحیح مسلم ٥٤٢و ٥٣٨و ٥٣٥و ٥٣٤و ٥٣٣و ٥٣٢حدیث :  ٣٨٦ص ١للحاكم الحسكاني الحنفي: ج
ط محمد علي صبیح بمصر، المستدرك للحاكم:  ٢٤٥ص ٨ط عیسى الحلبي وج ٦١١ص ٢كتاب التفسیر: ج

بوع بذیل المستدرك وصححھ، مناقب علي بن أبي وصححھ، تلخیص المستدرك للذھبي مط ٣٨٦ص ٢ج
، أسباب النزول ٣٤٨ص ٤، الدر المنثور للسیوطي: ج ٣١١ح ٢٦٤طالب البن المغازلي الشافعي: ص

 ٤٤٣ص ٣، فتح القدیر للشوكاني: ج ٩٣، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٧٦للواحدي: ص
ط المیمنیة بمصر،  ٧٦ط المحمدیة وص ١٢٤، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ٢ط  ٤٤٤و

ط البھیة بمصر، تفسیر  ٢٩ص ٢٣ط دار الطباعة العامرة بمصر وج ٢٢٢ص ٦تفسیر الفخر الرازي: ج
، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ٢١٢ص ٣، تفسیر ابن كثیر: ج ٢٦و ٢٥ص ١٢القرطبي: ج

، منتخب كنز العمال  ٢ط  ٢٧٤ص ٢ط الخانجي بمصر، وج ٢٠٧ص ٢، الریاض النضرة: ج ٨٩ص
، أسباب النزول للسیوطي بھامش  ٥٥٢ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٤٦٣ص ١بھامش مسند أحمد: ج
 ط بیروت . ٤٤٢تفسیر الجاللین: ص

) نزلت ھذه اآلیة في أمیر المؤمنین والولید بن عقبة بن أبي معیط بال نزاع ، وھذا ھو الذي أخرجھ ٢٦٤(
المفسرون ، أخرج اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في معنى اآلیة من كتابھ ( المحدثون وصرح بھ 

أسباب النزول ) باإلسناد إلى سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال الولید بن عقبة بن أبي معیط لعلي بن أبي 
 (; فنزل »اُسكت فإنما أنت فاسق«طالب: أنا أحدُّ منك سناناً وأبسط منك لساناً وأمأل للكتیبة منك، فقال لھ علي: 

(منھ قّدس قال : یعني بالمؤمن علیاً وبالفاسق الولید بن عقبة.  )أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ال یستوون 
 .سّره)

أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ال یستوون * أما الذین آمنوا وعملوا (قولھ تعالى :  بین المؤمن والفاسق) ٢٦٥(
 جنات المأوى نزالً بما كانوا یعملون* وأما الذین فسقوا فمأواھم النار الصالحات فلھم

 كلما أرادوا أن یخرجوا منھا أُعیدوا فیھا وقیل لھم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بھ
 الولید بن عقبة. طالب، والفاسق أبي بن رجلین: المؤمن علي ، نزلت في٢٠ـ  ١٨السجدة :  ) تكذبون

 ٦١٢و ٦١١و ٦١٠ح ٤٥٣ـ  ٤٤٥ص ١التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج راجع في ذلك شواھد  
، مناقب اإلمام علي بن أبي  ٦٢٦و ٦٢٢و ٦٢١و ٦٢٠و ٦١٩و ٦١٨و ٦١٧و ٦١٦و ٦١٥و ٦١٤و ٦١٣و

ط بوالق، الكشاف  ٦٨ص ٢١، تفسیر الطبري: ج٣٧١و ٣٧٠ح ٣٢٤طالب البن المغازلي الشافعي: ص
 ١٤ط مصطفى محمد بمصر، تفسیر القرطبي: ج ٢٤٥ص ٣ط بیروت وج ٥١٤ص ٣للزمخشري: ج

، أسباب النزول للواحدي: ٤٦٢ص ٣، تفسیر ابن كثیر: ج٢٥٥ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج١٠٥ص
ط بیروت، أحكام القرآن البن  ٥٥٠، أسباب النزول للسیوطي مطبوع بھامش تفسیر الجاللین: ص٢٠٠ص

 ٢٩٢ص ٦وج ٨٠ص ٤غة البن أبي الحدید: جعیسى الحلبي، شرح نھج البال ٢ط  ١٤٨٩ص ٣عربي: ج
ط الحیدریة  ١٤٠ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٣٨ص ١٧وج
، المناقب ٨٨، ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص١٧٨ص ٥ط الغري، الدر المنثور للسیوطي: ج ٥٤وص

، تذكرة الخواص للسبط بن ٩٢الحنفي: ص، نظم درر السمطین للزرندي ١٩٧للخوارزمي الحنفي: ص



قایة أجعلتم س (وفیمن فاخرھم بسقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام أنزل هللا تعالى: 

 یستوون عند هللا وهللا ال یھدي القوم الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با  والیوم اآلخر وجاھد في سبیل هللا ال

ومن الناس من یشري نفسھ  (وفي جمیل بالئھم وجلیل عنائھم قال هللا تعالى:  )٢٦٧)(٢٦٦() الظالمین

                                                                                                                                                                      
ط النجف،  ٥٧ص ١طھران وج  ط ٢٠، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ص٢٠٧الجوزي الحنفي: ص

إسالمبول، زاد المسیر البن الجوزي  ط ٢١٢ط الحیدریة، وص ٢٥٠ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
، ١٨٧ص ٥، تفسیر الخازن: ج١٥٠ح ١٤٨ص ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج ٣٤٠ص ٦الحنبلي: ج

 معالم التنزیل للبغوي الشافعي بھامش تفسیر الخازن:
 ط البھیة بمصر، ٧٦ص ٢ط مصر وج ٨٥ص ٢، السیرة الحلبیة للحلبي الشافعي: ج١٨٧ص ٥ج

ط بیروت، االنتصاف فیما تضمنھ  ٥١٤ص ٣تخریج الكشاف البن حجر العسقالني مطبوع بذیل الكشاف: ج
 ط مصطفى محمد بمصر، إحقاق  ٢٤٤ص ٣بذیل الكشاف: ج الكشاف مطبوع

 ٢٧٣ص ٢، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج٤٦ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٣٤٧ص ٣الحق: ج
 . ٢٦٨ص ١، فضائل الخمسة: ج ٢ط 

) نزلت ھذه اآلیة في علي وعمھ العباس وطلحة بن شیبة وذلك أنھم افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البیت ٢٦٦(
ما أدري ما تقوالن ; لقد «مفاتیحھ وإليَّ ثیابھ، وقال العباس: أنا صاحب السقایة والقائم علیھا. وقال علي:  بیدي

فأنزل هللا تعالى ھذه اآلیة، ھذا ما نقلھ اإلمام الواحدي ـ في ». صلیت ستة أشھر قبل الناس وأنا صاحب الجھاد
البصري والشعبي والقرضي، ونقل عن ابن سیرین معنى اآلیة من كتابھ أسباب النزول ـ عن كل من الحسن 

؟ فقال: ألست في أفضل (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) أال تھاجر أال تلحق بالنبيومرة الھمداني أن علیاً قال للعباس : 
 من الھجرة ألست أسقي حاج بیت هللا وأعمر المسجد الحرام ؟ فنزلت اآلیة.

 .(منھ قّدس سّره)
أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با  والیوم اآلخر وجاھد (قولھ تعالى:   السقایة واإلیمان)٢٦٧(

نزلت في علي بن أبي طالب  ١٩. التوبة :  )في سبیل هللا ال یستوون عند هللا وهللا ال یھدي القوم الظالمین 
 والعباس، وعلي ھو الذي آمن با .

 ٣٢٩و ٣٢٨ح  ٢٤٤ص ١الحسكاني الحنفي: جراجع في ذلك: شواھد التنزیل للحاكم   
 ، مناقب علي بن أبي طالب البن٣٣٨و ٣٣٧و ٣٣٦و ٣٣٥و ٣٣٤و ٣٣٣و ٣٣٢و ٣٣١و ٣٣٠و

 ، تفسیر القرطبي: ٩٦ص ١٠، تفسیر الطبري: ج ٣٦٨و ٣٦٧ح ٣٢١المغازلي الشافعي: ص
 ٢، فتح القدیر للشوكاني: ج ٣٤٢ـ  ٣٤١ص ٢، تفسیر ابن كثیر: ج ٩٢ـ  ٩١ص ٨ج
 ط دار الطباعة العامرة ٦٠٥ص ٤، تفسیر الرازي: ج٥٧ص ٣، تفسیر الخازن: ج٣٤٦ص

 ط البھیة بمصر، معالم التنزیل للبغوي الشافعي بھامش تفسیر الخازن:١٠ص ١٦بمصر، وج
 ط مصطفى محمد، أسباب النزول للسیوطي ١٣٩، أسباب النزول للواحدي: ص٥٦ص ٣ج

 ، نور٢١٩و ٢١٨ص ٣المنثور للسیوطي: ج ط بیروت، الدر ٢٦١بذیل تفسیر الجاللین: ص
 ط العثمانیة، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ٧١ط السعیدیة وص  ٧٠األبصار للشبلنجي: ص

 ١٠٨ط الغري، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١١٣ط الحیدریة وص ٢٣٧ص
 دوزي، ینابیع المودة للقن ٨٩ط الحیدریة، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص

 ط الحیدریة، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من ١٠٦ط إسالمبول وص ٩٣الحنفي: ص
 ،٤٧٧ص ٩، جامع االُصول البن األثیر: ج٩١٠ح ٤١٣ص ٢تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، فرائد ٢٧٩ص ١، فضائل الخمسة: ج ١٢٢ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٥٣ص ٢الغدیر لألمیني: ج
 . ١٥٩ح ٢٠٣ص ١السمطین: ج



إن هللا اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة  (وقال:  )٢٦٩()٢٦٨()ابتغاء مرضاة هللا وهللا رؤوف بالعباد 

یقاتلون في سبیل هللا فیقتلون ویقتلون وعداً علیھ حقاً في التوراة واإلنجیل والقرآن ومن أوفى بعھده من هللا فاستبشروا ببیعكم 

كعون الساجدون اآلمرون بالمعروف الذي بایعتم بھ وذلك ھو الفوز العظیم * التائبون العابدون الحامدون السائحون الرا

الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سراً ( وقال:)٢٧٠()والناھون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنین

وقد صدقوا بالصدق فشھد  )٢٧٢()٢٧١() وعالنیة فلھم أجرھم عند ربھم وال خوف علیھم وال ھم یحزنون
                                                           

من المستدرك عن ابن عباس قال: شرى علي نفسھ ولبس ثوب  ٣من الجزء  ٤) أخرج الحاكم في صفحة ٢٦٨(
النبي الحدیث، وقد صرح الحاكم بصحتھ على شرط الشیخین وإن لم یخرجاه، واعترف بذلك الذھبي في 

إن أول من شرى قال: تلخیص المستدرك وأخرج الحاكم في الصفحة المذكورة أیضاً عن علي بن الحسین 
 ثم نقل أبیاتاً لعلي أولھا : نفسھ ابتغاء رضوان هللا علي بن أبي طالب إذ بات على فراش رسول هللا
 وقیت بنفسي خیر من وطئ الحصا *** ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر

 (منھ قّدس سّره)
البقرة آیة: )ضاة هللا وهللا رؤوف بالعباد ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مر (قولھ تعالى :  الفدائي األّول) ٢٦٩(

(صلى هللا علیھ وآلھ . نزلت ھذه اآلیة في أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب حین بات على فراش النبي٢٠٧
 عند الھجرة.وسلم)

 ١٣٧و ١٣٦و ١٣٥و ١٣٤و ١٣٣ح ١٠٢-  ٩٦ص ١راجع ذلك في شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
الغري،  ط ١١٤ط الحیدریة، وص ٢٣٩كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص، ١٤٢و ١٤١و ١٤٠و ١٣٩و

ط آخر، تذكرة الخواص للسبط بن  ٣٣ط الحیدریة وص ٣١الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص
ط  ٧٨ط آخر، نور األبصار للشبلنجي: ص ١١٥و ٢١ط الحیدریة، وص ٢٠٠و ٣٥الجوزي الحنفي: ص

ط الحیدریة،  ١٠٥ط إسالمبول وص ٩٢بیع المودة للقندوزي الحنفي: صط العثمانیة، ینا ٧٨السعیدیة وص
ط دار الطباعة بمصر، شرح نھج  ٢٨٣ص ٢ط البھیة بمصر، وج ٢٢٣ص ٥تفسیر الفخر الرازي: ج

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، السیرة النبویة لزیني دحالن  ٢٦٢ص ١٣البالغة البن أبي الحدید: ج
 . ٣٠٦ص ١بھامش السیرة الحلبیة: ج

 جنایة على اإلسالم

ط المطبعة الوھبیة بمصر ذكر الحدیث  ٢٥ص ٤في اُسد الغابة البن األثیر الجزري الشافعي: ج  

صحیحاً; ثم قامت المكتبة اإلسالمیة لصاحبھا الحاج ریاض الشیخ بتصویر (اُسد الغابة) باألوفست وحّرفت 
(علیھ بال على فراشھ) إھانة لإلمام أمیر المؤمنین ھذا الحدیث فأبدلت كلمة (بات على فراشھ) إلى كلمة (

ص  ٣٤المراجعة   وسیِّد الوصیین فإنَّا   وإنَّا إلیھ راجعون. راجع بقیة المصادر فیما یأتي في السالم)
ص  ٢٦في المراجعة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). مبیت أمیر المؤمنین على فراش النبي٢، الھامش ٢٩١

 . عشر فضائل لعلي.١، الھامش رقم ٢٦١
 . ١١٢ـ  ١١١) التوبة: ٢٧٠(
) أخرج المحدثون والمفسرون وأصحاب الكتب في أسباب النزول بأسانیدھم إلى ابن عباس في قولھ تعالى: ٢٧١(

قال: نزلت في علي بن أبي طالب; كان عنده أربعة دراھم  )الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سراً وعالنیة (
داً وبالنھار واحداً وفي السر واحداً وفي العالنیة واحداً، فنزلت اآلیة. أخرجھ اإلمام الواحدي فأنفق باللیل واح

(منھ في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس، وأخرجھ أیضاً عن مجاھد، ثم نقلھ عن الكلبي مع زیادة فیھ. 
 .قّدس سّره)



فھم رھط  )٢٧٤()٢٧٣()  جاء بالصدق وصّدق بھ اُولئك ھم المتقونوالذي  (لھم الحق تبارك اسمھ فقال: 

رسول هللا المخلصون ، وعشیرتھ األقربون الذین اختّصھم هللا بجمیل رعایتھ 

واُولوا األرحام بعضھم  (وھم اُولو األرحام:  )٢٧٥()  وأنذر عشیرتك األقربین  (وجلیل عنایتھ فقال: 
                                                                                                                                                                      

ربِّھم وال ؤ لیل والنھار سراً وعالنیة فلھم أجرھم عند الذین ینفقون أموالھم بال(قولھ تعالى:  السر اإلنفاق في )٢٧٢(
 . (علیھ السالم)نزلت ھذه اآلیة في علي بن أبي طالب  ٢٧٤البقرة :  )خوف علیھم وال ھم یحزنون 

 ١٥٩و ١٥٨و ١٥٦و ١٥٥ح ١١٥ـ  ١٠٩ص ١راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
 ، كفایة٣٢٥ح ٢٨٠البن المغازلي: ص ، مناقب علي بن أبي طالب١٦٣و ١٦٢و ١٦١و ١٦٠و

 ط الغري، أسباب النزول للواحدي: ١٠٨ط الحیدریة وص ٢٣٢الطالب للكنجي الشافعي: ص
 ط بیروت ٣١٩ص ١ط الھندیة بمصر، الكشاف للزمخشري: ج ٦٤ط الحلبي وص ٥٠ص
 ، تذكرة الخواص للسبط بن ٨٨ط مصر، ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص ١٦٤ص ١وج

 ط السعیدیة، تفسیر ٧١ط العثمانیة وص ٧١، نور األبصار للشبلنجي: ص١٤الحنفي: صالجوزي 
 ١، تفسیر ابن كثیر: ج٣٤٧ص ٣ط البھیة بمصر، تفسیر القرطبي: ج ٨٩ص ٧الفخر الرازي: ج

ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٧٦ص ١٣وج ٢١ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج٣٢٦ص
، لباب النقول في  ٣٦٣ص ١، الدر المنثور للسیوطي الشافعي: ج ٣٢٤ص ٦الفضل، مجمع الزوائد: ج

ط  ٢١٢و ٩٢، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص١١٨أسباب النزول للسیوطي بھامش تفسیر الجاللین: ص
 ١ط  ٢٦٥ص ١وج ٢ط  ٢٩٤ص ١ط الحیدریة، فتح القدیر للشوكاني: ج ٢٥٠و ١٠٦إسالمبول وص

، ترجمة اإلمام ٩٠، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٩٨حنفي: صبمصر، المناقب للخوارزمي ال
 ٤، اُسد الغابة: ج ٩١٢و ٩١١ح ٤١٣ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، الریاض النضرة لمحب الدین ٢٤٩ص ١، معالم التنزیل للبغوي الشافعي بھامش تفسیر الخازن: ج٢٥ص
ط  ٢٤٦ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٢٤٩ص ١، تفسیر الخازن: ج ٢ط  ٢٧٣ص ٢الطبري الشافعي: ج

 . ٣٥٦ص ١طھران ، فرائد السمطین: ج
) الذي جاء بالصدق رسول هللا والذي صّدق بھ أمیر المؤمنین بنّص الباقر والصادق والكاظم والرضا وابن ٢٧٣(

حسین وعلي بن جعفر الصادق، وكان أمیر عباس وابن الحنفیة وعبدهللا بن الحسن والشھید زید بن علي بن ال
المؤمنین یحتّج بھا لنفسھ، وأخرج ابن المغازلي في مناقبھ عن مجاھد قال: الذي جاء بالصدق محمد والذي 

 .. (منھ قّدس سّره)صّدق بھ علي، وأخرجھ الحافظان ابن مردویھ وأبو نعیم وغیرھما
 . ٣٣اآلیة في سورة الزمر :  المصّدق األول) ٢٧٤(

،  ٨١٥و ٨١٤و ٨١٣و ٨١٢و ٨١١و ٨١٠ح ١٢٠ص ٢اجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: جر  
 ٢٣٣، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص٣١٧ح ٢٦٩مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

،  ٢٥٦ص ١٥، تفسیر القرطبي: ج ٣٢٨ص ٥ط الغري، الدر المنثور للسیوطي: ج ١٠٩ط الحیدریة وص
،  ٩١٨و ٩١٧ح ٤١٨ص ٢إلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جترجمة ا

 . ١٧٧ص ٣إحقاق الحق للتستري: ج
 ، وحدیث الدار. ٢١٤الشعراء :  )وأنذر عشیرتك األقربین (قولھ تعالى:  آیة اإلنذار )٢٧٥(

روت، تفسیر بی ١ ط ٥٨٠ح ٤٢٠وص ٥١٤ح ٣٧٢ص ١راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
بمصر، تاریخ الطبري:  ٢ط  ١٢١ص ١٩ط المیمنیة، وج ٦٨ص ١٩ط بوالق وج ٧٤ص ١٩الطبري: ج

ط المیمنیة بمصر، كفایة  ١١١ص ١ط آخر، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢١٦ص ٢ط مصر وج ٣١٩ص ٢ج
ط الغري، تذكرة الخواص للسبط بن  ٨٩ط الحیدریة، وص ٢٠٦ـ  ٢٠٤الطالب للكنجي الشافعي: ص

 ٥ط النجف ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٤٤ط الحیدریة، وص ٣٨زي الحنفي: صالجو
ط الحیدریة ، شرح  ١٢٢ط إسالمبول، وص ١٠٥، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص٤٣و ٤٢و ٤١ص



یوم القیامة إلى درجتھ، الملحقون بھ في دار وھم المرتقون  )٢٧٦() أولى ببعض في كتاب هللا

ألتناھم من  والذین آمنوا واتبعتھم ذّریّتھم بإیمان ألحقنا بھم ذریتھم وما (جنات النعیم بدلیل قولھ تعالى: 

وآت ذا القربى حقھ  (وھم ذوو الحق الذي صدع القرآن بإیتائھ :  )٢٧٨()٢٧٧() عملھم من شيء

()٢٧٩( 

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن   خمسھ وللرسول  (ذمة إالّ بأدائھ : وذوو الخمس الذي ال تبرأ ال

 )٢٨١()ما أفاء هللا على رسولھ من أھل القرى فللّھ وللرسول ولذي القربى  (وأولوا الفيء:  )٢٨٠()  ولذي القربى

                                                                                                                                                                      
 ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، الكامل البن األثیر: ج ٢١٠ص ١٣نھج البالغة البن أبي الحدید: ج

ط القسطنطینیة، الدر  ١١٩ص ١ط آخر بمصر، تاریخ أبي الفداء: ج ٢١٦ص ٢ط دار صادر، وج ٦٢ص
 ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٩٧ص ٥المنثور للسیوطي: ج

 ٣٣٤و ٣٢٣ح ١١٣ص ١٥، كنز العمال: ج ٣٥١ص ٣، تفسیر ابن كثیر: ج ١٤٠و ١٣٩و ١٣٨ح ٨٥ص
، ٣٧١ص ٣، تفسیر الخازن وبھامشھ تفسیر النسفي: ج ١ط  ٣٩٦ص ٦بحیدر آباد، وج ٢ط  ٣٨١و ٣٨٠و

 فراجع. ١، ھامش رقم ٢٤٩ص  ٢٠. وسوف تأتي بقیة المصادر في المراجعة  ٢٨٦ص ١السیرة الحلبیة: ج
(علیھ نزلت في علي ٧٥األنفال :  )واُولوا األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب هللا  (قولھ تعالى :  آیة األرحام)٢٧٦(

 ، راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:السالم)
 . ١٢ح ١٤ص ١ج

من الجزء الثاني من صحیحھ المستدرك عن ابن عباس  ٤٦٨) أخرج الحاكم في تفسیر سورة الطور ص٢٧٧(
یرفع ذریة المؤمن معھ في درجتھ في الجنة  قال: إن هللا )ألحقنا بھم ذریتھم وما ألتناھم  (في قولھ عزوجل: 

یقول: )والذین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بإیمان ألحقنا بھم ذریتھم وما ألتناھم  (وإن كانوا دونھ في العمل ثم قرأ : 
 .(منھ قّدس سّره)وما نقصناھم. 

 ٢١آیة: ؤ الطور )ذریتھم ... ھمذریتھم بإیمان ألحقنا ب واتَّبعتھم والذین آمنوا(قولھ تعالى:  الذریة الصالحة )٢٧٨(
 . (علیھم السالم) نزلت في الخمسة

 ٩٠٧و ٩٠٦و ٩٠٥و ٩٠٤و ٩٠٣ح ٢٠٠ـ   ١٩٧ص ٢راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
 ط إسالمبول . ١٠٩ط الحیدریة وص ١٢٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩٠٩و ٩٠٨و

. القربى : فاطمة وزوجھا وأوالدھا، ولما  ٢٦اإلسراء :  )قربى حقَّھ وآت ذا ال (قولھ تعالى:  آیة القربى) ٢٧٩(
 نزلت ھذه اآلیة أعطاھا فدكا.

 ٤٧١و ٤٧٠و ٤٦٩و ٤٦٨و ٤٦٧ح ٣٤١ـ  ٣٣٨ص ١راجع في ذلك شواھد التنزیل للحسكاني: ج  
 ١٥، تفسیر الطبري: ج٤٩ص ٧، مجمع الزوائد ج١٧٧ص ٤، الدر المنثور للسیوطي: ج٤٧٣و ٤٧٢و

ط إسالمبول، منتخب كنز  ١١٩ط الحیدریة، وص ١٤٠و ٤٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ٢ ط ٧٢ص
 ٣طھران، فضائل الخمسة: ج ٥٤٩ص ٣، إحقاق الحق للتستري: ج ٢٢٨ص ١العمال بھامش مسند أحمد: ج

 . فراجع .٢، الھامش رقم ٩٨ص  ١٢. ومعنى القربى تقدم في المراجعة  ١٣٦ص
.  ٤١األنفال : )واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن   خمسھ وللرسول ولذي القربى  (تعالى : قولھ  آیة الخمس)٢٨٠(

 .(علیھم السالم)ذو القربى: علي وفاطمة والحسن والحسین
 ٢٩٦و ٢٩٥و ٢٩٤و ٢٩٣و ٢٩٢ح ٢٢١ـ  ٢١٨ص ١راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
 ٥٠بوالق، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: صوط  ٢ط  ٨و ٥ص ١٠، تفسیر الطبري: ج٢٩٨و ٢٩٧و
 .٢، ھامش ٩٨ص  ١٢ط إسالمبول . وتقدم من ھم ذوو القربى. في المراجعة  ٤٥الحیدریة، وص ط



إنما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم  (وھم أھل البیت المخاطبون بقولھ تعالى: 

سالم على آل  (وھم آل یاسین الذین حیّاھم هللا في الذكر الحكیم فقال:  )٢٨٢()تطھیراً 

 (وآل محمد الذین فرض هللا على عباده الصالة والسالم علیھم فقال:  )٢٨٤()٢٨٣() یاسین

وا علیھ وسلّموا تسلیماً  : یا رسول فقالوا )٢٨٦()٢٨٥() إن هللا ومالئكتھ یصلُّون على النبّي یا أیّھا الذین آمنوا صلُّ
                                                                                                                                                                      

 )ما أفاء هللا على رسولھ من أھل القرى فللّھ وللرسول ولذي القربى  (قولھ تعالى:  آیة الفيء) ٢٨١(
 .٧الحشر: 

 وط بوالق. ٢ط  ٣٩ص ٢٨ط بیروت، تفسیر الطبري ج ٥٠٢ص ٤راجع الكشاف للزمخشري ج  
إنَّما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً  (قولھ تعالى في آیة التطھیر :  آیة التطھیر )٢٨٢(

. تقدم نزولھا في  (علیھم السالم) نزلت في الخمسة : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین ٣٣األحزاب : )
 ، فقد ذكرنا عشرات المصادر فراجع .٤، الھامش رقم ٩٣ص  ١٢المراجعة 

من صواعقھ، ونقل أن جماعة من  ١١) ھذه ھي اآلیة الثالثة من اآلیات التي أوردھا ابن حجر في الباب ٢٨٣(
المفسرین نقلوا عن ابن عباس القول: بأن المراد بھا السالم على آل محمد، قال ابن حجر: وكذا قال الكلبي، 

قال: وذكر الفخر الرازي أن أھل بیتھ یساوونھ في خمسة أشیاء: في السالم، قال: السالم علیك أیھا إلى أن 
طھ  (وفي الصالة علیھ وعلیھم في التشھد ، وفي الطھارة وقال هللا تعالى : )سالم على آل یاسین  (النبي وقال: 

فاتبعوني یحببكم هللا (في المحبة قال تعالى: ، وفي تحریم الصدقة، و )ویطھركم تطھیراً (أي یا طاھر . وقال :  )
 .)قل ال أسألكم علیھ أجراً إالّ المودة في القربى  (وقال: )

 .(منھ قّدس سّره)
 .(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وھم آل محمد ١٣٠الصافات آیة :  )سالم على آل یاسین  () قولھ تعالى : ٢٨٤(

 ٧٩٥و ٧٩٤و ٧٩٣و ٧٩٢و ٧٩١ح ٢١٢ـ  ١٠٩ص ٢راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
، تفسیر الفخر ١٧٤ص ٩، مجمع الزوائد: ج٩٤، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص٧٩٧و ٧٩٦و

 ١٥ط دار الطباعة بمصر، تفسیر القرطبي: ج ١٦٣ص ٧ط البھیة بمصر، وج ١٦٢ص ٢٦الرازي: ج
ط المحمدیة  ١٤٦شافعي: ص، الصواعق المحرقة البن حجر ال ٢٠ص ٤، تفسیر ابن كثیر: ج ١١٩ص
، ٤١٢ص ٤، فتح القدیر للشوكاني: ج٢٨٦ص ٥ط المیمنیة بمصر، الدر المنثور للسیوطي: ج ٨٨وص

 ٣ط إسالمبول، إحقاق الحق للتستري: ج ٢٩٥ط الحیدریة وص ٣٥٤ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
 ط طھران . ٤٤٩ص

إن هللا ومالئكتھ «لجزء الثالث من صحیحھ في باب ) كما أخرجھ البخاري في كتاب تفسیر القرآن من ا٢٨٥(
من تفسیر سورة األحزاب، وأخرجھ مسلم في باب الصالة على النبي من كتاب الصالة » یصلون على النبي

 .(منھ قّدس سّره)في الجزء األول من صحیحھ وأخرجھ سائر المحدثین عن كعب بن عجرة. 
إنَّ هللا ومالئكتھ یصلّون على النبي یا أیھا الذین  (قولھ تعالى :  وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ الصالة على النبي  )٢٨٦(

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) كیفیة الصالة على النبي.  ٥٦األحزاب : )آمنوا صلُّوا علیھ وسلِّموا تسلیماً 
 ٦على النبي جراجع في ذلك صحیح البخاري كتاب التفسیر باب قولھ تعالى: إِنَّ هللا ومالئكتھ یصلُّون   

ط األمیریة، وكتاب بدء الخلق باب  ١٢٠ص ٦ط مطابع الشعب. وج ١٥١ص  ٦ط دار الفكر وج ٢٧ص
(صلى هللا علیھ ط دار الفكر، وكتاب الدعوات باب الصالة على النبي ١١٨ص ٤یزفون النّسالن في المشي: ج

(صلى هللا علیھ وآلھ لى النبيط دار الفكر، صحیح مسلم كتاب الصالة باب الصالة ع ١٥٦ص ٧:جوآلھ وسلم)
 ٣٠١ص ١ط عیسى الحلبي، صحیح الترمذي: ج ١٧٣ص ١ط شركة اإلعالنات، وج ١٦ص ٢:جوسلم)
، سنن ابن ٤٩ـ  ٤٥ص ٣ط بوالق، سنن النسائي: ج ٢١٢ص ٢ط دار الفكر، وج ٣٨ص ٥وج ٤٨١ح

 ،٩٨١و ٩٧٨و ٩٧٧و ٩٧٦ح ٢٥٧ص ١، سنن أبي داود: ج ٩٠٦و ٩٠٤و ٩٠٣ح ٢٩٢ص ١ماجة: ج



قولوا اللھم صلِّ على محمد وعلى «هللا أما السالم علیك فقد عرفناه فكیف الصالة علیك؟ قال: 

، فعلم بذلك أن الصالة علیھم جزء من الصالة المأمور بھا في ھذه »الحدیثآل محمد.. 

ھا العلماء من  اآلیة، ولذا عدَّ

ھا ابن حجر في الباب  من صواعقھ ١١  اآلیات النازلة فیھم، حتى عدَّ

 جنات عدن مفتحة ()٢٨٩()لھم وحسن مآب  )٢٨٨(طوبى (  فـ(علیھم السالم))٢٨٧(في آیاتھم

 )٢٩١(.من یباریھم وفي الشمس معنى *** مجھد متعب لمن باراھا)٢٩٠()لھم األبواب 

فھم المصطفون من عباد هللا ، السابقون بالخیرات بإذن هللا ، الوارثون كتاب   

وھو الذي ال  [ثم أَْوَرْثنَا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ  ( هللا الذین قال هللا فیھم :

                                                                                                                                                                      
ط المیمنیة بمصر،  ٣٥٣ص ٥وج ٤٧ص ٣، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢٠٧أسباب النزول للواحدي: ص

، ذخائر ٢٣٣ص ١٤، تفسیر القرطبي: ج ١٧٩ص ١موطأ مالك المطبوع مع شرحھ تنویر الحوالك: ج
 ٢٥، تفسیر الفخر الرازي: ج٥٠٧ص ٣، تفسیر ابن كثیر: ج٤٣ص ٢، تفسیر الطبري: ج١٩العقبى: ص

 ٣ط دار الطباعة العامرة بمصر، أحكام القرآن البن عربي: ج ٧٩٧ص ٦لبھیة مصر، وجط ا ٢٢٧ص
ط مصر، الصواعق المحرقة البن حجر:  ٢١٥ص ٥ط عیسى الحلبي، الدر المنثور للسیوطي: ج ١٥٧٠ص
، ٣٠٣ص ٤ط المیمنیة بمصر، فتح القدیر للشوكاني: ج ١٣٩وص ٨٧ط المحمدیة وص ٢٣١و ١٤٤ص

، ینابیع المودة ٤٥، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص٨٦و ٧٤ص ١راني: جالمعجم الصغیر للطب
ط الحیدریة، معالم التنزیل للبغوي بھامش تفسیر الخازن:  ٣٥٤ط إسالمبول وص ٢٩٥للقندوزي الحنفي: ص

ط  ٢١٨٨و ٢١٨٧و ٢١٨٦و ٢١٨٥و ٢١٨٤و ٢١٧٠و ٢١٥١ح ٤٣٧ص ١، كنز العمال: ج٢٢٥ص ٥ج
 ١٥، مسند اإلمام الشافعي: ص ٢٢٦ص ٥، تفسیر الخازن: ج ٢٧١ص ٤ولیاء: جبحیدر آباد، حلیة األ ٢
، المستدرك للحاكم:  ٣٠٢ص ٢، الغدیر لألمیني: ج٢٥٢ص ٣المطبوعات العلمیة بمصر، إحقاق الحق: ج ط
 . ٣٧٨ص ٢، السنن الكبرى للبیھقي: ج٨٥ص ١، أخبار إصبھان: ج٢٦٨ص ١ج

 .(منھ قّدس سّره). ٨٧ص ) فراجع اآلیة الثانیة من تلك اآلیات٢٨٧(
وقال:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) أخرج الثعلبي في معناھا من تفسیره الكبیر بسند یرفعھ إلى رسول هللا ٢٨٨(

. فقال بعضھم : یا رسول هللا سألناك عنھا فقلت طوبى شجرة في الجنة أصلھا في داري وفرعھا على أھل الجنة
ألیس داري ودار علي واحدة :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)جنَّة فقال أصلھا في دار علي وفرعھا على أھل ال

 .(منھ قّدس سّره)؟
 .٢٩ الرعد:)الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لھم وحسن مآب  (قولھ تعالى :  آیة حسن المآب )٢٨٩(

، مناقب علي ٤٢١و ٤١٩و ٤١٨و ٤١٧ح ٣٠٦ـ  ٣٠٤ص ١راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  
 ٩٠ط المحمدیة وص ١٤٨، الصواعق المحرقة: ص٣١٥ح ٢٦٨بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط الحیدریة،  ١٥٥و ١١١ط إسالمبول، وص ١٣١وص ٩٦ط المیمنیة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص 
ط  ٢٠الحیدریة وص ط ٦٧مصر، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٥٩ص ٤الدر المنثور للسیوطي: ج

 . ٤٤١ص ٣الغري، إحقاق الحق للتستري: ج
 . ٥٠) سورة ( ص ) آیة : ٢٩٠(
 ط النجف . ١٣١)األزریة ص٢٩١(



 ]وھو اإلمام  [ومنھم سابق بالخیرات بإذن هللا،  ] وھو الموالي لألئمة [ومنھم مقتصد  ]یعرف األئمة 

 وفي )٢٩٣()٢٩٢() ذلك ھو الفضل الكبیر

 نزل في علي ھذا القدر من آیات  فضلھم كفایة، وقد قال ابن عباس:

، وال غرو فإنھم )٢٩٦(، وقال غیره نزل فیھم ربع القرآن)٢٩٥()٢٩٤(وحده ثالثمائة آیة

 وإیاه الشقیقان ال یفترقان، فاكتف اآلن بما تلوناه علیك من آیات محكمات

 ھّن اُم الكتاب، خذھا في سراح ورواح، ینفجر منھا عمود الصباح،

یر علیھ سقطت، وال ینبئك مثل خبیر، خذھا رھواً سھواً، وعفواً صفواً، خذھا من خب

 والسالم .

 ش

                                                           
ثم () أخرج ثقة اإلسالم الكلیني بسنده الصحیح عن سالم قال: سألت أبا جعفر ( الباقر ) عن قولھ تعالى: ٢٩٢(

السابق بالخیرات ھو اإلمام، والمقتصد ھو «:  م)(علیھ السال، قال  )... اآلیةأورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا
، وأخرج نحوه عن اإلمام أبي عبدهللا الصادق وعن »العارف باإلمام ، والظالم لنفسھ ھو الذي ال یعرف اإلمام

اإلمام أبي الحسن الكاظم وعن اإلمام أبي الحسن الرضا. وأخرجھ عنھم الصدوق وغیر واحد من أصحابنا، 
وفي » ھم نحن، والتفصیل في كتابنا تنزیل اآلیات «علي أنھ قال في تفسیر ھذه اآلیة :  وروى ابن مردویھ عن

 (منھ قدس سره).غایة المرام. 
، ٣٢فاطر: )ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم مقتصد... () قولھ تعالى : ٢٩٣(

 .ط دار القاموس الحدیثة  ٣٥١راجع غایة المرام: ص
 .٧٦من الصواعق ص ٩من الباب  ٣الفصل ) أخرجھ ابن عساكر عن ابن عباس كما في٢٩٤(

 .(منھ قّدس سّره)
 ثالثمائة آیة. (علیھ السالم)نزلت في علي )٢٩٥(

ط المیمنیة بمصر، كفایة الطالب  ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٥راجع الصواعق المحرقة البن حجر: ص  
 ٢٨٦و ١٢٦ط الغري، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ص ١٠٨ط الحیدریة وص ٢٣١للكنجي الشافعي: ص
 .٢، ھامش رقم ٣٥٢ص ٤٩ط الحیدریة . راجع بقیة المصادر في المراجعة  ٣٤٣و ١٤٨ط إسالمبول وص

 ربع القرآن . (علیھم السالم) ) نزل في أھل البیت٢٩٦(
، شواھد التنزیل الحیدریة  ط ١٤٨إسالمبول وص ط ١٢٦الحنفي: ص راجع ینابیع المودة للقندوزي  

 ١ط  ٣٧٥ح ٣٢٨، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي: ص٤٧و ٤٥و ٤٤ص ١للحسكاني الحنفي: ج
 بطھران .



      ١٣المـراجعــة /   

 ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ١٣٢٣المــراجعـــة ـ 

 

 

 

 نزول تلك اآلیات . قیاس ینتج ضعف الروایات في 

عن مقام  )٢٩٨(یراعك، ومقاطر أقالمك، ما أرفع مھارقھا )٢٩٧(  مراعف  
عن نظر الناقد والمستدرك، تتجارى  )٢٩٩(االمتحدي والمعارض، وما أمنع وضائعھ

في طریق قاصد، فال ترد  )٣٠١(الى غرض واحد وتتوارد أضامیمھا )٣٠٠(أضابیرھا
 مراسیمھا على سمع ذي لب فتصدر عنھ إال عن استحسان.

ھ   جئت فیھ باآلیات  )٣٠٣(وطفحت أواِذیُّھ )٣٠٢(أما مرسومك األخیر فقد سال أتِیُّ
ما أخذ علیك، ولم تقصر في شيء   فخرجت من عھدةالمحكمة، والبیّنات القیّمة ، 

مّما عھد بھ إلیك، فالراد علیك سیّئ اللجاج ، صلف الحجاج، یماري في الباطل 
 ویتحكم تحّكم الجاھل.

      ١٤المـراجعــة /   

وربما اعترض بأن الذین رووا نزول تلك اآلیات فیما قلتم إنما ھم رجال   
 س، )٣٠٤(أھل السنَّة بھم ، فماذا یكون الجواب الشیعة، ورجال الشیعة ال یحتجّ 

  ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ١٤٢٤المــراجعـــة ـ 

 

 ـ بطالن قیاس المعترض . ١ 

                                                           
 . ٩/١٢٣) المراعف : األنف وما حولھ ، لسان العرب : ٢٩٧(
 .(منھ قّدس سّره))أي صحائفھا. ٢٩٨(
 .(منھ قّدس سّره) )جمع وضیعة وھو الكتاب یكتب فیھ الحكمة.٢٩٩(
 .(منھ قّدس سّره)ع إضبارة وھي الحزمة من الصحف. )جم٣٠٠(
 .(منھ قّدس سّره))جمع إضمامة وھي بمعنى اإلضبارة. ٣٠١(
 .(منھ قّدس سّره)) سیلھ .٣٠٢(
 .(منھ قّدس سّره)) جمع آذى وھو موج البحر .٣٠٣(
جوا نزول ھذه اآلیات ھم علماء السنّة كما ذكرنا في مصادر اآلیات فراجعھا إن ٣٠٤(  أردت.) الذین خرَّ



 ـ المعترض ال یعلم حقیقة الشیعة . ٢ 

 ـ امتیازھم في تغلیظ حرمة الكذب في الحدیث . ٣ 

ن ـ الجواب: أن قیاس ھذا المعترض باطل، وشكلھ عقیم، لفساد كل م ١  
 صغراه وكبراه.

إن الذین رووا نزول تلك اآلیات إنما ھم من رجال «أما الصغرى وھي قولھ:   
فواضحة الفساد، یشھد بذلك ثقات أھل السنّة الذین رووا نزولھا فیما » الشیعة

ً في ذلك من الشیعة كما فصلناه في كتابنا  قلناه، ومسانیدھم تشھد بأنھم أكثر طرقا
في فضل العترة الطاھرة). وحسبك غایة المرام المنتشر في  (تنزیل اآلیات الباھرة

 .)٣٠٥(بالد اإلسالم

فأوضح » إن رجال الشیعة ال یحتّج أھل السنّة بھم«وأما الكبرى وھي قولھ:   
فساداً من الصغرى; تشھد بھذا أسانید أھل السنّة وطرقھم المشحونة بالمشاھیر 

حتّج برجال من الشیعة، وصمھم من رجال الشیعة، وتلك صحاحھم الستة وغیرھا ت
الواصمون بالتشیّع واالنحراف، ونبزوھم بالرفض والخالف، ونسبوا إلیھم الغلو 
 واإلفراط والتنكب عن الصراط، وفي شیوخ البخاري

 رجال من الشیعة نبزوا بالرفض، ووصموا بالبغض ، فلم یقدح ذلك في

 اح بكل ارتیاح،عدالتھم عند البخاري وغیره، حتى احتّجوا بھم في الصح

 إن رجال الشیعة ال یحتج أھل«فھل یصغى بعد ھذا الى قول المعترض: 

 كالّ.» السنّة بھم

ـ ولكّن المعترضین ال یعلمون، ولو عرفوا الحقیقة لعلموا أن الشیعة إنما  ٢  
جروا على منھاج العترة الطاھرة، واتسموا بسماتھا، وأنھم ال یطبعون إال على 

ون إال على قالبھا، فال نظیر لمن اعتمدوا علیھ من رجالھم في غرارھا، وال یضرب
الصدق واألمانة، وال قرین لمن احتجوا بھ من أبطالھم في الورع واالحتیاط، وال 
شبیھ لمن ركنوا إلیھ من أبدالھم في الزھد والعبادة وكرم األخالق، وتھذیب النفس 

ھار، ال یبارون في الحفظ ومجاھدتھاومحاسبتھا بكل دقة آناء اللیل وأطراف الن
والضبط واإلتقان، وال یجارون في تمحیص الحقائق والبحث عنھا بكل دقة 
واعتدال، فلو تجلّت للمعترض حقیقتھم ـ بما ھي في الواقع ونفس األمر ـ لناط بھم 

                                                           
) وكتاب شواھد التنزیل في اآلیات النازلة في أھل البیت للحسكاني الحنفي من أعالم القرن الخامس ٣٠٥(

) روایة، طبع ١١٦٣) من اآلیات التي نزلت في أھل البیت بروایات متعددة تبلغ (٢١٠الھجري، فإنھ ذكر (
 ان.ط الجدید بطھر ٣و ج ٢في بیروت. وراجع أیضاً إحقاق الحق للتستري: ج



ثقتھ، وألقى إلیھم مقالیده، لكن جھلھ بھم جعلھ في أمرھم كخابط عشواء، أو راكب 
وصدوق  )٣٠٦(ماء، یتھم ثقة اإلسالم محمد بن یعقوب الكلینيعمیاء في لیلة ظل

وشیخ االُمة محمد بن الحسن بن  )٣٠٧(المسلمین محمد بن علي بن بابویھ القمي
(صلى هللا ویستخف بكبتھم المقدسة ـ وھي مستودع علوم آل محمد )٣٠٨(علي الطوسي

ذین قصروا ـ ویرتاب في شیوخھم أبطال العلم وأبدال األرض، ال علیھ وآلھ وسلم)
، وألئمة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أعمارھم على النصح   تعالى ولكتابھ ولرسولھ

 المسلمین ولعامتھم.

ـ وقد علم البر والفاجر حكم الكذب عند ھؤالء األبرار ، واالُلوف من  ٣  
مؤلفاتھم المنتشرة تلعن الكاذبین، وتعلن أن الكذب في الحدیث من الموبقات 

، ولھم في تعّمد الكذب في الحدیث حكم قد امتازوا بھ )٣٠٩(ول النارالموجبة لدخ
حیث جعلوه من مفطّرات الصائم، وأوجبوا القضاء والكفارة على مرتكبھ في شھر 

كما أوجبوھما بتعّمد سائر المفطّرات ، وفقھھم وحدیثھم صریحان  )٣١٠(رمضان
، قّوامون اللیل بذلك، فكیف یتھمون بعد ھذا في حدیثھم، وھم األبرار األخیار

محمد وأولیائھم متھمین، ودعاة  األبرار من شیعة آل صّوامون النھار، وبماذا كان
الخوارج والمرجئة والقدریة غیر متھمین لوال التحامل الصریح، أو الجھل القبیح. 
نعوذ با  من الخذالن، وبھ نستجیر من سوء عواقب الظلم والعدوان، وال حول وال 

 لعلي العظیم، والسالم.قوة إال با  ا

 ش

                                                           
ھـ ) وقد  ٣٢٩ھـ ) أو ( ٣٢٨ھو ثقة االسالم ابو جعفر محمد بن یعقوب الكلیني المتوفى سنة ( الكلیني :) ٣٠٦(

وھو صاحب كتاب الكافي أحد الكتب األربعة المعول علیھا، طبع منھا عدة  (علیھ السالم)أدرك سفراء المھدي
 أجزاء. ٨طبعات منھا الطبعة الجدیدة في 

یس المحدثین محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المعروف بالشیخ الصدوق ھو رئ الصدوق : )٣٠٧(
وھو صاحب كتاب (من ال یحضره الفقیھ) أحد الكتبة (علیھ السالم)ھـ ) ولد بدعاء الحجة ٣٨١المتوفى سنة (

 األربعة، طبع عدة طبعات منھا بالنجف في أربعة أجزاء ولھ من الكتب ما یقرب من ثالثمائة كتاب.
ھو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المعروف بشیخ الطائفة ولد في  الطوسي : )٣٠٨(

ھـ ) وھو صاحب كتابي التھذیب واالستبصار وھما اثنان من الكتب األربعة.  ٤٦٠ھـ ) وتوفي في (  ٣٨٥(
 طبعا في النجف وغیرھا . لھ في الكتب ما یقرب من خمسین كتاباً.

 ط دار الكتب االسالمیة بطھران. ٣٣٩ص  ٢لكلیني ج) الكافي ل٣٠٩(
ط. طھران، الحدائق  ٣٤٠ص  ٢ط  الحیدریة ، الكافي للكلیني ج ٦٢) االنتصار للسید المرتضى ص ٣١٠(

 ط جماعة المدرسین / قم. ١٤١ص  ١٣الناضرة ج



 

 

 ١٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي القعدة سنة  ٢٥

 

 

 

 

 

 ـ لمعان بوارق الحق . ١ 

 ـ التماس التفصیل في حجج السنّة من رجال الشیعة . ٢ 

ـ كان كتابك األخیر محكم التنسیق ، ناصع التعبیر ، عذب الموارد ، جم  ١  
بعید األمد ، واري الزند ; صعدت فیھ  الفوائد ، قریب المنال ، رحیب المجال ،

 نظري وصّوبتھ ، فلمعْت من مضامینھ بوارق نجحك ، والحت لي أشراط فوزك.

ا ذكرت احتجاج أھل السنّة برجال الشیعة أجملت الكالم، ولم  ٢   ـ لكنك لمَّ
تفصل القول في ذلك ، وكان األولى أن تذكر اُولئك الرجال بأسمائھم ، وتأتي 

لسنّة على كل من تشیعھم واالحتجاج بھم ، فھل لك اآلن أن تأتي بنصوص أھل ا
 بذلك ، لتتّضح أعالم الحق ، وتشرق أنوار الیقین ، والسالم .

 س

 

 

 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢

 

 



      ١٦المـراجعــة /   

 (٣١١( ١٦المـراجعــة ـ    

 مائة من أسناد الشیعة في إسناد السنّة . 

 عجالة ـ بما أمرت ، مقتصراً على ثلّة مّمن ُشّدتنعم، آتیك ـ في ھذه ال  

 )٣١٢(إلیھم الرحال ، وامتّدت نحوھم األعناق ، على شرط أن ال اُكلف باالستقصاء
فإنھ مما یضیق عنھ الوسع في ھذا اِإلمالء ، وإلیك أسماءھم وأسماء آبائھم مرتبة 

 على حروف الھجاء .

 
 

 حرف األلف

 لقارئ الكوفي ، ترجمھ الذھبي في، بن رباح اـ أبان بن تغلب  ١  

 الكوفي شیعي جلد ، لكنھ صدوق ،» أبان بن تغلب م عو«میزانھ فقال :  

 فلنا صدقھ ، وعلیھ بدعتھ ( قال ) : وقد وثقھ أحمد بن حنبل، وابن معین ،

ً في التشیع . وقال السعدي :  وأبو حاتم . وأورده ابن عدي وقال : كان غالیا

 . )٣١٣(خر ما حكاه الذھبي عنھم في أحوالھزائغ مجاھر ... إلى آ

وعّده ممن احتج بھم مسلم ، وأصحاب السنن األربعة ـ أبو داود، والترمذي، 
 والنسائي ،

 

                                                           
 ؤ  لما فیھا) جاءت ھذه المراجعة طویلة القتضاء الحال تطویلھا ، فأھل العلم الیسأمون من طولھا ٣١١(
 من الفوائد الجلیلة التي ھي ضالّة كل باحث ومدقق ، أما غیرھم فمتى أوجس الملل فلیكتف   أ

ً من التطویل المملّ  ١٧ببعضھا ولیقس علیھ الباقي ثم لیضرب صفحاً إلى المراجعة   وما بعدھا، وخوفا
 . ن الفوائد والفرائدآثرنا ترك فھرستھا المشتمل على اإلشارة إلى ما جاء في غضون التراجم م

 (منھ قّدس سّره).
 فإن ھناك أضعاف ھؤالء في الصحاح الستة وغیرھا، یجد ذلك من لھ احاطة بكتب )١(

 الفریقین .
 . ٥ص ١)  میزان االعتدال للذھبي: ج٣١٣(



 



 



حیث وضع على اسمھ رموزھم . ودونك حدیثھ في صحیح مسلم ،  )٣١٤(- وابن ماجة
،  والسنن األربع عن الحكم واألعمش ، وفضیل بن عمرو ، روى عنھ عند مسلم

سفیان بن عیینة ، وشعبة ، وإدریس األودي . مات رحمھ هللا سنة إحدى وأربعین 
 ومائة .

، بن عمرو بن األسود بن عمرو النخعي الكوفي الفقیھ، واُمھ ـ إبراھیم بن یزید ٢  
ملیكة بنت یزید بن قیس النخعیة اُخت األسود وابراھیم وعبدالرحمن بني یزید بن 

یھم : علقمة ، واُبّي ، ابني قیس، من أثبات المسلمین ، قیس، كانوا جمیعاً كعمّ 
وأسناد أسانیدھم الصحیحة ، احتج بھم أصحاب الصحاح الستة وغیرھم ، مع 

 االعتقاد بأنھم شیعة .

من )٣١٦()٣١٥(قتیبة في معارفھ أما إبراھیم بن یزید صاحب العنوان فقد عّده ابن  
دونك حدیثھ في كل من صحیحي رجال الشیعة ، وأرسل ذلك إرسال المسلّمات . و

عن عم اُمھ علقمة بن قیس ، وعن كل من ھمام بن الحارث ،  )٣١٧(البخاري ومسلم
وأبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعود ، وعن عبیدة ، واألسود بن یزید ـ وھو خالھ ـ 

،  بن منجاب وحدیثھ في صحیح مسلم عن خالھ عبد الرحمن بن یزید، وعن سھم
بن نضلة ، وعابس . وروى عنھ في الصحیحین منصور ، وأبي معمر ، وعبید 

واألعمش ، وزبید ، والحكم ، وابن عون . روى عنھ في صحیح مسلم ، فضیل بن 
عمرو ، ومغیرة ، وزیاد بن كلیب ، وواصل ، والحسن ابن عبید هللا ، وحماد بن 

 أبي سلیمان ، وسماك .

                                                           
ج على  ٥١ص  ١)  روي عنھ في صحیح مسلم: كتاب اإلیمان باب تحریم الكبر وبیانھ ج ٣١٤( . ونحن إنما نخرِّ

، سنن  ٣٩٨٧ح  ٣٤ص  ٤رد واحد فقط وإالّ فقد یكون ھناك عشرات الموارد ، سنن أبي داود: ج مو
. وقد روى عن اإلمام علي بن الحسین وأبي  ١٦١ص  ٥النسائي: كتاب مناسك الحج باب كیفیة التلبیة ج 

:  (علیھ السالم)جعفر ، وكانت لھ عندھم حظوة وقدم ، قال لھ اإلمام أبو (علیھم السالم)جعفر وأبي عبد هللا 
ص  ٢، حیاة اإلمام محمد الباقر ج  »اُجلس في مسجد المدینة وأفت الناس فإني اُحب أن أرى في شیعتي مثلك«

 .  ٢ط  ٤١والفھرست للطوسي ص  ٧ورجال النجاشي ص  ١٩٢
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٣١٥(
 .ّره)(منھ قّدس س، حیث ذكر رجال الشیعة في المعارف.  ٢٠٦)  ص٣١٦(
، صحیح مسلم:  ١٤ص ٣) روي عنھ في صحیح البخاري: كتاب البیوع باب شراء اإلمام الحوائج بنفسھ ج٣١٧(

، سنن النسائي: كتاب  ٤٨٠٤ح  ٢٥٤ص ٤، سننن أبي داود: ج ٥١ص ١كتاب اإلیمان باب تحریم الكبر ج
 ٢بن ماجة ج، سنن ا ١٥٥ح  ١٠٤ص ١، صحیح الترمذي: ج ٥٧ص ٦النكاح باب الحث على النكاح ج

 ط مصر بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . ٤١٧٣ح  ١٣٩٧ص



سعین ، بعد موت ولد إبراھیم سنة خمسین ، ومات سنة ست أو خمس وت  
 الحجاج بأربعة أشھر .

، واحتّجا بھ   ، الكوفي الحفري أخذ عنھ أبو زرعة ، وأبو حاتمـ أحمد بن المفضل ٣  
ـ كما في  ، وھما یعلمان مكانھ في الشیعة ، وقد صرح أبو حاتم بذلك حیث قال

قد ترجمة أحمد من المیزان ـ : كان أحمد بن المفضل من رؤساء الشیعة صدوقاً . و
ووضع على اسمھ رمز أبي داود والنسائي ، إشارة  )٣١٨(ذكره الذھبي في میزانھ

عن الثوري . ولھ عن  )٣١٩(إلى احتجاجھما بھ ، ودونك حدیثھ في صحیحیھما
 أسباط بن نصر وإسرائیل .

، األزدي الكوفي الوّراق ، شیخ البخاري في صحیحھ ، ذكره ـ إسماعیل بن أبان ٤  
بما یدّل على احتجاج البخاري والترمذي بھ في  )٣٢٠(الذھبي في المیزان

وذكر أن یحیى وأحمد أخذا عنھ ، وأن البخاري قال : صدوق ،  )٣٢١(صحیحیھما
) لكن القیسراني ذكر أن  ھـ ٢٨٦وأن غیره قال : كان یتشیع ، وأنھ توفّي سنة (

) ، وروى عنھ البخاري بال واسطة في غیر موضع من  ھـ ٢١٦وفاتھ كانت سنة (
 حھ ، كما نص علیھ القیسراني وغیره .صحی

، المالئي الكوفي ، وكنیتھ أبو إسرائیل وبھا یعرف ، ذكره ـ إسماعیل بن خلیفة ٥  
ً من الغالة الذین  )٣٢٢(الذھبي في باب الكنى من میزانھ ً بغیضا فقال : كان شیعیا

فقد أخرج یكفّرون عثمان ، ونقل عنھ في ذلك شیئاً كثیراً ال یلزمنا ذكره ، ومع ھذا 
ن أبو حاتم  )٣٢٣(عنھ الترمذي في صحیحھ وغیر واحد من أرباب السنن . وحسَّ

حدیثھ . وقال أبو زرعة : صدوق ، في رأیھ غلو . وقال أحمد : یكتب حدیثھ. وقال 
ابن معین مرة : ھو ثقة . وقال الفالس : لیس ھو من أھل الكذب، ودونك حدیثھ في 

عتیبة ، وعطیة العوفي، روى عنھ  صحیح الترمذي وغیره ، عن الحكم بن
إسماعیل بن عمرو البجلي ، وجماعة من أعالم تلك الطبقة ، وقد عّده ابن قتیبة من 

 رجال الشیعة في كتابھ: المعارف . 

                                                           
 . ١٥٧ص ١)  میزان االعتدال: ج٣١٨(
 . ٢٦٨٣ح  ٥٩ص ٣سنن أبي داود: ج )  روي عنھ في٣١٩(
 . ٢١٢ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٢٠(
 ط حیدر آباد .  ٣٤٧ص ١ق  ١)  روي عنھ في التاریخ الكبیر للبخاري: ج٣٢١(
 . ٦٢٤، المعارف البن قتیبة: ص ٢٢٦ص ١) المیزان للذھبي: ج٣٢٢(
 )  روي عنھ في صحیح الترمذي ، سنن أبي داود .٣٢٣(



 )٣٢٤(، األسدي الخلقاني الكوفي . ترجمھ الذھبي في میزانھـ إسماعیل بن زكریا ٦  
صدوق شیعي ، وعّده ممن احتج بھم  الخلقاني الكوفي» إسماعیل بن زكریا«فقال : 

حیث وضع على اسمھ الرمز إلى اجتماعھم على ذلك.  )٣٢٥(أصحاب الصحاح الستة
ودونك حدیثھ في صحیح البخاري عن محمد بن سوقة، وعبید هللا بن عمر ، 
وحدیثھ في صحیح مسلم عن سھیل ، ومالك بن مغول ، وغیر واحد ، أما حدیثھ 

ً ، روى عنھ محمد بن الصباح ،  عن عاصم األحول فموجود في الصحیحین جمیعا
وأبو الربیع ، عندھما ، ومحمد بن بكار ، عند مسلم . مات سنة أربع وسبعین 
ومائة ببغداد ، وأمره في التشیع ظاھر معروف حتى نسبوا إلیھ القول : بأن الذي 
ول نادى عبده من جانب الطور إنما ھو علي بن أبي طالب ، وأنھ كان یقول : األ

واآلخر والظاھر والباطن علي بن أبي طالب، وھذا من إرجاف المرجفین بالرجل 
لكونھ من شیعة علي ، والمقدمین لھ على من سواه . قال الذھبي في ترجمتھ من 
المیزان بعد نقل ھذه األباطیل عنھ : لم یصح عن الخلقاني ھذا الكالم فإنھ من كالم 

 الزنادقة... الخ

، بن العباس الطالقاني أبو القاسم ، المعروف بالصاحب بن عبادـ إسماعیل بن  ٧  
 فوضع على اسمھ (دت) )٣٢٧()٣٢٦(عباد . ذكره الذھبي في میزانھ

رمزاً إلى احتجاج أبي داود والترمذي بھ في صحیحیھما، ثم وصفھ بأنھ: أدیب بارع 
 من الجاللة : تشیّعھ مّما ال یرتاب فیھ أحد ، وبذلك نال ھو وأبوه ما ناالقلت شیعي . 

والعظمة في الدولة البویھیة ، وھو أول من لُقّب بالصاحب من الوزراء ، ألنھ 
، واستمر علیھ ھذا اللقب »الصاحب«صحب مؤید الدولة ابن بویھ منذ الصبا فسماه 

حتى اشتھر بھ ، ثم أطلق على كل من ولي الوزارة بعده ، وكان أوالً وزیر مؤید 
لدولة ابن بویھ ، فلما توفي مؤید الدولة وذلك في الدولة أبي منصور بن ركن ا

ھـ ) بجرجان استولى على مملكتھ أخوه أبو الحسن علي  ٣٧٣شعبان سنة (
المعروف بفخر الدولة فأقّر الصاحب على وزارتھ ، وكان معظّماً عنده ، نافذ األمر 

ة ، نافذ األمر لدیھ ، كما كان أبوه عباد بن العباس وزیراً معظّماً عند أبیھ ركن الدول
                                                           

 . ٢٢٨ص ١) المیزان للذھبي: ج٣٢٤(
، صحیح مسلم: كتاب  ٨٧ص ٧)  روي عنھ في صحیح البخاري: كتاب األدب باب ما یكره من التمادح ج٣٢٥(

 .  ٢٤٨٩ح  ٦ص ٣، سنن أبي داود: ج ١٣٢ص ١الطھارة باب حكم ولوغ الكلب ج
)  خالف الذھبي طریقتھ في المیزان عند ذكره ِإلسماعیل بن عباد حیث ذكره بین إسماعیل بن أبان الغنوي ٣٢٦(

 .(منھ قّدس سّره) وإسماعیل بن أبان األزدي ، وقد اھتضمھ فلم یوفّھ شیئاً من حقوقھ .
 . ٨٢٦برقم  ٢١٢ص ١)  ترجمھ في ج٣٢٧(



لدیھ ، ولما توفي الصاحب ـ وذلك لیلة الجمعة الرابع والعشرین من صفر سنة 
خمس وثمانین وثالثمائة بالري عن تسع وخمسین سنة ـ أغلقت لھ مدینة الري ، 
واجتمع الناس على باب قصره ینتظرون خروج جنازتھ ، وحضر فخر الدولة ومعھ 

، فلما خرج نعشھ صاح الناس بأجمعھم صیحة  الوزراء والقواد ، وغیّروا لباسھم
ً للنعش ، ومشى فخر الدولة في تشییع الجنازة  واحدة ، وقبلوا األرض تعظیما
ً ، ورثتھ الشعراء ، وابّنتھ العلماء ، وأثنى علیھ  كسائر الناس ، وقعد للعزاء أیاما

زارة من الو» الصاحب بن عباد«كل من تأخر عنھ ، قال أبوبكر الخوارزمي: نشأ 
في حجرھا ، ودّب ودرج من وكرھا ، ورضع أفاویق دّرھا ، وورثھا عن آبائھ . كما 

 قال أبو سعید الرسمي في حقھ :

 ورث الوزارة كابراً عن كابر  *** موصولة األسناد باألسناد

 یروي عن العباس عباد وزا  *** رتھ وإسماعیل عن عباد

: لیست تحضرني عبارة أرضاھا وقال الثعالبي في ترجمة الصاحب من یتیمتھ   
لإلفصاح عن علّو محلھ في العلم واألدب ، وجاللة شأنھ في الجود والكرم ، وتفّرده 
بالغایات في المحاسن ، وجمعھ أشتات المفاخر ، ألن ھمة قولي تنخفض عن بلوغ 
أدنى فضائلھ ومعالیھ ، وجھد وصفي یقصر عن أیسر فواضلھ ومساعیھ . ثم 

. وللصاحب مؤلّفات جلیلة، منھا: كتاب  )٣٢٨(حاسنھ وخصائصھاسترسل في بیان م
المحیط في اللغة في سبعة مجلّدات رتّبھ على حروف المعجم ، وكان ذا مكتبة ال 
نظیر لھا . كتب إلیھ نوح بن منصور أحد ملوك بني سامان یستدعیھ لیفوض إلیھ 

خاصة إلى أربعمائة وزارتھ وتدبیر أمر مملكتھ، فاعتذر الیھ بأنھ یحتاج لنقل كتبھ 
 جمل ، فما الظن بغیرھا ، وفي ھذا القدر من أخباره كفایة .

، بن أبي كریمة الكوفي المفّسر المشھور المعروف ـ إسماعیل بن عبد الرحمن ٨  
رمي بالتشیع ، ثم روي عن  )٣٢٩(بالسّدي . قال الذھبي في ترجمتھ بالمیزان :
بكر وعمر . ومع ذلك فقد أخذ عنھ  حسین بن واقد المروزي : أنھ سمعھ یشتم أبا

 الثوري وأبوبكر بن عیاش ، وخْلق من تلك الطبقة .

                                                           
ط الصاوي بمصر ، الصاحب بن عباد للشیخ محمد حسن آل  ٢٦٠ـ  ١٦٩ص ٣)  یتیمة الدھر للثعالبي: ج٣٢٨(

 یاسین .
 . ٢٣٦ص ١)  المیزان للذھبي:  ج٣٢٩(



ووثّقھ أحمد . وقال ابن عدي :  )٣٣٠(واحتّج بھ مسلم وأصحاب السنن األربعة  
صدوق . وقال یحیى القطان : ال بأس بھ . وقال یحیى بن سعید : ما رأیت أحداً یذكر 

ھ أحد . ومّر إبراھیم النخعي بالسّدي وھو یفّسر السّدي إالّ بخیر، قال: وما ترك
القرآن فقال : أما إنھ یفّسر تفسیر القوم . وإذا راجعت أحوال السّدي في میزان 

 االعتدال تجد تفصیل ما أجملناه .

ودونك حدیث السّدي في صحیح مسلم عن أنس بن مالك ، وسعد بن عبیدة ،   
أرباب السنن األربعة : أبو عوانة ، ویحیى بن عباد . وروى عنھ عند مسلم ، و

والثوري ، والحسن بن صالح ، وزائدة ، وإسرائیل ، فھو شیخ ھؤالء األعالم ، 
 مات سنة سبع وعشرین ومائة .

، الفزاري الكوفي . قال ابن عدي ـ كما في میزان الذھبي ـ : ـ إسماعیل بن موسى ٩  
ا في المیزان أیضاً ـ : أنكر علینا ھنّاد أنكروا منھ غلّواً في التشیّع . وقال عبدان ـ كم

 وابن أبي شیبة ذھابنا إلیھ . وقال : إیش عملتم عند ذلك

الفاسق الذي یشتم السلف ؟! ومع ھذا فقد أخذ عنھ ابن خزیمة ، وأبو عروبة 
وخالئق ، كان شیخھم من تلك الطبقة ، كأبي داود والترمذي ، إذ أخذا عنھ واحتَّجا 

وقد ذكره أبو حاتم فقال : صدوق . وقال النسائي : لیس بھ بھ في صحیحیھما ، 
 . )٣٣١(بأس . كل ذلك موجود في ترجمتھ من میزان الذھبي

عن مالك ، وشریك  )٣٣٢(ودونك حدیثھ في صحیح الترمذي ، وسنن أبي داود  
; وعمر بن شاكر صاحب أنس . مات سنة خمس وأربعین ومائتین ، وھو ابن بنت 

 ینكر ذلك ، وهللا أعلم .السّدي ، وربما كان 
 

 حرف التاء

الكوفي األعرج ، ذكره ابن معین فقال : كان یشتم عثمان،  ،ـ تلید بن سلیمان ١٠  
فسمعھ بعض أوالد موالي عثمان فرماه فكسر رجلیھ. وذكره أبو داود فقال : 

                                                           
، سنن  ٢٩٨١ح  ١٤٦ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨٠٥ح  ٣٠٠ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٣٠(

وكان من .  ٨٣ص ٥، سنن النسائي: كتاب الزكاة باب من یسأل هللا ج ٢٤١ح  ٨٨ص ١ابن ماجة: ج
 . (علیھ السالم)أصحاب اإلمام الباقر

 . ٢٥١ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٣١(
، سنن  ٤٤٨٦ح  ١٦٥ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٨٠٢ح  ٢٩٩ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٣٢(

 . ٣١ح  ١٣ص ١ابن ماجة: ج



رافضي یشتم أبا بكر وعمر . ومع ذلك كلھ فقد أخذ عنھ أحمد ، وابن نمیر ، واحتّجا 
ً قال أحمد :  ً وذكره الذھبي في » تلید«بھ وھما یعلمانھ شیعیا شیعي لم نر بھ بأسا

، فنقل من أقوال العلماء فیھ ما قد ذكرناه، ووضع على اسمھ رمز )٣٣٣(میزانھ
 )٣٣٤(الترمذي، إشارة إلى أنھ من رجال أسانیده. ودونك حدیثھ في صحیح الترمذي

 عن عطاء بن السائب وعبد الملك بن عمیر .
 

 حرف الثاء

، المعروف بأبي حمزة الثمالي حالھ في التشیع كالشمس . وقد ـ ثابت بن دینار ١١  
فنقل أن عثمان ذكر مرة في مجلس أبي حمزة فقال : َمن  )٣٣٥(ذكره في المیزان

ً بھ ، ثم نقل أن السلیماني عدَّ أبا حمزة في قوم من الرافضة ،  عثمان ؟ استخفافا
مذي على اسم أبي حمزة ، إشارة إلى أنھ من رجال وقد وضع الذھبي رمز التر

سنده ، وأخذ عنھ وكیع ، وأبو نعیم ، واحتّجا بھ . ودونك حدیثھ في صحیح 
رحمھ  عن أنس ، والشعبي ، ولھ عن غیرھما من تلك الطبقة . مات )٣٣٦(الترمذي

 هللا سنة مائة وخمسین .

 .  م ھانئ بنت أبي طالب، أبو الجھم الكوفي ، مولى اُ ـ ثویر بن أبي فاختھ ١٢  

ً عن یونس بن أبي  )٣٣٧(ذكره الذھبي في میزانھ   فنقل القول : بكونھ رافضیا
إسحاق، ومع ذلك فقد أخذ عنھ سفیان، وشعبة، وأخرج لھ الترمذي في 

عن ابن عمر ، وزید بن أرقم . وكان في عصر اإلمام الباقر متمّسكاً  )٣٣٨(صحیحھ

                                                           
 . ٣٥٨ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٣٣(
 )  روي عنھ في صحیح الترمذي .٣٣٤(
 . ٣٦٣ص ١لذھبي: ج)  المیزان ل٣٣٥(
 ٤، سنن أبي داود: ج ١٦٧ص ٤)  روي عنھ في صحیح البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة النبي ج٣٣٦(

 . ٤٧٤٦ح  ٢٣٧ص
وروي عنھم وقال  (علیھم السالم)وكان من أصحاب اإلمام علي بن الحسین واإلمام الباقر والصادق  

مدیھم في الروایة والحدیث وروي عن أبي عبد النجاشي في حقھ : وكان من خیار أصحابنا وثقاتھم ومعت
. وكان مستجاب الدعوة. وقد استشھد  »أبو حمزة في زمانھ مثل سلمان في زمانھ«أنھ قال : (علیھ السالم)هللا

 . ٢٢١ص ٣أوالده مع زید الشھید. حیاة اإلمام الباقر: ج
 . ٣٧٥ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٣٧(
. وكان من أصحاب اإلمام علي بن الحسین واإلمام  ٢٦٧٧ح  ٩٣ص ٤)  روي عنھ في صحیح الترمذي ج٣٣٨(

 . (علیھما السالم)الباقر 



ً بذلك ، ولھ مع ع مرو بن ذر القاضي ، وابن قیس الماصر ، بوالیتھ معروفا
 . )٣٣٩(والصلت بن بھرام نادرة تشھد بھذا

 

 حرف الجیم

 )٣٤٠(بن الحارث الجعفي الكوفي . ترجمھ الذھبي في میزانھ ـ جابر بن یزید، ١٣  
فذكر أنھ أحد علماء الشیعة . ونقل عن سفیان القول بأنھ سمع جابراً یقول : انتقل 

إلى علي ، ثم انتقل من علي إلى الحسن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بيالعلم الذي كان في الن
. وأخرج مسلم  (علیھ السالم)، ثم لم یزل حتى بلغ جعفراً ( الصادق ) وكان في عصره

في أوائل صحیحھ عن الجراح . قال سمعت جابراً یقول : عندي سبعون ألف حدیث 
. وأخرج عن  )٣٤١(كلھا وآلھ وسلم) (صلى هللا علیھعن أبي جعفر ( الباقر ) عن النبي

زھیر; قال سمعت جابراً یقول : إن عندي لخمسین ألف حدیث ما حّدثت منھا بشيء 
 ً ً بحدیث فقال : ھذا من الخمسین ألفا ، وكان جابر إذا حّدث )٣٤٢(قال: ثم حّدث یوما

عن الباقر یقول ـ كما في ترجمتھ من میزان الذھبي ـ : حّدثني وصّي األوصیاء . 
ل ابن عدي ـ كما في ترجمة جابر من المیزان ـ : عامة ما قذفوه بھ أنھ كان وقا

یؤمن بالرجعة ، وأخرج الذھبي ـ في ترجمتھ من المیزان ـ باإلسناد إلى زائدة قال : 
 جابر الجعفي رافضي یشتم .

فراجع حدیثھ في  )٣٤٣(قلت : ومع ذلك فقد احتّج بھ النسائي ، وأبو داود  
یحیھما ، وأخذ عنھ شعبة ، وأبو عوانة وعدة من طبقتھما، سجود السھو من صح

ووضع الذھبي على اسمھ ـ حیث ذكره في المیزان ـ رمزي أبي داود والترمذي 
إشارة إلى كونھ من رجال أسانیدھما ، ونقل عن سفیان القول : بكون جابر الجعفي 

جابر صدوق .  ورعاً في الحدیث ، وأنھ قال: ما رأیت أورع منھ ، وأن شعبة قال :
فھو من أوثق الناس » أنبأنا وحّدثنا وسمعت«: كان جابر إذا قال:  وأنھ قال ـ أیضاً ـ

، وأن وكیعاً قال : ما شككتم في شيء فال تشّكو أن جابر الجعفي ثقة ، وأن ابن عبد 
                                                           

 ، ومعجم رجال الحدیث: ٢٢٣ص ٢للقرشي: ج (علیھ السالم))  تراجع القصة في حیاة اإلمام محمد الباقر٣٣٩(
 . ٤١٤ص ٣ج

 ط بیروت . ٢٧ص ٢: ج ، الملل والنحل للشھرستاني بھامش الفصل٣٧٩ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٤٠(
 . ١٢ص ١: ج )  صحیح مسلم٣٤١(
 ) المصدر السابق.٣٤٢(
، سنن أبي داود:  ١٢ص ١، صحیح مسلم: ج ٣٩١٨ح  ٣٤٦ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٤٣(

 . (علیھما السالم). وكان من أصحاب اإلمام الباقر والصادق ١٠٣٦ح  ٢٧٢ص ١ج



الحكم سمع الشافعي یقول : قال سفیان الثوري لشعبة : لئن تكلمت في جابر 
. مات جابر سنة ثمان أو سبع وعشرین ومائة ، رحمھ   )٣٤٤(یكالجعفي ألتكلمّن ف

 هللا تعالى .

، الضبي الكوفي ، عّده ابن قتیبة من رجال الشیعة في كتابھ ـ جریر بن عبد الحمید ١٤  
فوضع علیھ الرمز إلى اجتماع أھل  )٣٤٦(ـ وأورده الذھبي في المیزان )٣٤٥(ـ المعارف

فقال : عالم أھل الري صدوق ، یحتّج بھ  الصحاح على االحتجاج بھ ، وأثنى علیھ
في الكتب ، نُقل االجماع على وثاقتھ . ودونك حدیثھ في صحیحي البخاري 

عن األعمش ، ومغیرة ، ومنصور ، وإسماعیل بن أبي خالد ، وأبي  )٣٤٧(ومسلم
إسحاق الشیباني ، روى عنھ في الصحیحین قتیبة بن سعید ، ویحیى بن یحیى ، 

بة . مات رحمھ هللا تعالى سنة سبع وثمانین ومائة عن سبع وعثمان بن أبي شی
 وسبعین سنة .

، األحمر الكوفي ، ذكره أبو داود فقال : صدوق شیعي. وقال ـ جعفر بن زیاد ١٥  
الجوزجاني : مائل عن الطریق ـ أي لتشیّعھ مائل عن طریق الجوزجاني إلى طریق 

حفیده الحسین بن علي بن جعفر  أھل البیت ـ وقال ابن عدي : صالح شیعي . وقال
 زیاد: كان جّدي جعفر من رؤساء الشیعة بخراسان،  بن

مع جماعة من  )٣٤٨(فكتب فیھ أبو جعفر الدوانیقي ـ فاُشخص إلیھ في ساجور
الشیعة فحبسھم في المطبق دھراً. أخذ عنھ ابن عیینة ، ووكیع وأبو غسان 

شیخھم . وقد وثقھ ابن  النھدي، ویحیى بن بشر الحریري ، وابن مھدي ، فھو
ونقل  )٣٤٩(معین وغیره ، وقال أحمد : صالح الحدیث . وذكره الذھبي في المیزان

من أحوالھ ما قد سمعت، ووضع على اسمھ رمز الترمذي ، والنسائي ، إشارة إلى 

                                                           
ص  ٢: ج (علیھ السالم)ضاً ـ : حیاة اإلمام محمد الباقر. وراجع ـ أی ٣٨٤ـ  ٣٧٩ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٤٤(

 . ١٨ص ٤ومعجم رجال الحدیث: ج ٤٧ص ٢وتھذیب التھذیب: ج ٢٢٨
 . ٣٩٤ص ١، المیزان للذھبي: ج ٦٢٤) المعارف البن قتیبة: ص٤) و (٣٤٥(
 
 ؤ ، ٢٥ص  ١) روي عنھ في صحیح البخاري: كتاب العلم باب من جعل ألھل العلم أیاماً معلّمة ج٣٤٧(

،  ٣٦٥٩ح  ٣٢١ص ٣، سنن أبي داود: ج ١٠٠ص ٢صحیح مسلم: كتاب الجھاد باب صلح الحدیبیة ج
 .١٢ص ٣، سننن النسائي: كتاب السھو باب التنحنح في الصالة ج ٣٠٤٣ح  ٢٣٤ص ٤صحیح الترمذي: ج

في عنقھ.  )  الساجور في األصل : قالدة تجعل في عنق الكلب ، والمراد ھنا أنھ اُشخص وھو یُجّر بحبل٣٤٨(
 (منھ قّدس سّره).

 . ٤٠٧ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٤٩(



عن بیان ابن بشر ، وعطاءبن  )٣٥٠(احتجاجھما بھ . ودونك حدیثھ في صحیحیھما
رین من تلك الطبقة . مات رحمھ هللا سنة سبع وستین السائب . ولھ عن جماعة آخ

 ومائة .

، الضبعي البصري أبو سلیمان ، عّده ابن قتیبة من رجال ـ جعفر بن سلیمان ١٦  
ونسبھ أحمد )٣٥٢(، وذكره ابن سعد فنّص على تشیّعھ ووثاقتھ )٣٥١(الشیعة في معارفھ

جو أنھ ال بأس بھ ، بن المقدام إلى الرفض ، وذكره ابن عدي فقال : ھو شیعي أر
وأحادیثھ لیست بالمنكرة ، وھو عندي مّمن یحمد أن یقبل حدیثھ . وقال أبو طالب: 
سمعت أحمد یقول : ال بأس بجعفر بن سلیمان الضبعي ، فقیل ألحمد : إن سلیمان 
بن حرب یقول : ال یكتب حدیثھ ، فقال : لم یكن ینھى عنھ ، وإنما كان جعفر یتشیع 

یث في علي . . . الخ . وقال ابن معین : سمعت من عبد الرزاق كالماً ، فیحّدث بأحاد
استدللت بھ على ما قیل عنھ من المذھب ، فقلت لھ: إّن أساتذتك كلھم أصحاب سنّة 
، معمر ، وابن جریح ، واألوزاعي ، ومالك وسفیان، فعّمن أخذت ھذا المذھب؟ 

فاضال حسن الھدي ، فأخذت  فقال : قدم علینا جعفر بن سلیمان الضبعي ، فرأیتھ
 عنھ ھذا المذھب  (مذھب التشیع) .

قلت : لكن محمد بن أبي بكر المقدمي كان یرى العكس ، فیصرح بأن جعفراً   
إنما أخذ الرفض عن عبد الرزاق ، ولذا كان یدعو علیھ فیقول : فقدُت عبد الرزاق 

ى سھل بن أبي خدوثة ، ما أفسد بالتشیع جعفراً غیره . وأخرج العقیلي باإلسناد إل
قال : قلت لجعفر بن سلیمان : بلغني أنك تشتم أبا بكر وعمر . فقال : أما الشتم فال 

 ، ولكن البغض ما شئت .

وأخرج ابن حبّان في الثقات بسنده إلى جریر بن یزید بن ھارون ، قال :   
قال : أما  بعثني أبي إلى جعفر الضبعي فقلت لھ : بلغني أنك تسبُّ أبا بكر وعمر .

السبُّ فال ، ولكن البغض ما شئت ; فإذا ھو رافضي . . . الخ . وترجم الذھبي جعفراً 

                                                           
 . ٣٨٦٠ح  ٣٢٣ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٥٠(
 .(منھ قّدس سّره). ٢٠٦)  راجع من المعارف: ص٣٥١(
 . ٢٨٨ص  ٧، الطبقات الكبرى: ج  ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص ٣٥٢(



في المیزان فذكر من أحوالھ كل ما سمعت ، ونص على أنھ كان من العلماء الزھاد 
 . )٣٥٣(على تشیعھ

وأخرج عنھ أحادیث قد انفرد بھا ، كما  )٣٥٤(وقد احتّج بھ مسلم في صحیحھ  
لذھبي ، وأشار إلیھا في ترجمة جعفر . ودونك حدیثھ في الصحیح عن نّص علیھ ا

ثابت البناني ، والجعد بن جعفر ، وأبي عمران الجوني ، ویزید بن الرشك ، وسعید 
بن یحیى ، وقتیبة ، ومحمد بن عبید  الجریري ، روى عنھ قطن بن نسیر ، ویحیى

ث عن ی زید بن الرشك ، عن بن حساب ، وابن مھدي ، ومسدد . وھو الذي حدَّ
سریة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا : بعث رسول مطرف ، عن عمران بن حصین ، قال

تریدون من علي؟ عليُّ مني وأنا منھ ، وھو ولّي كل مؤمن   ما«استعمل علیھم علیاً ... الحدیث ، وفیھ : 

 أخرجھ النسائي في صحیحھ ، ونقلھ ابن عدي عن صحیح النسائي ، )٣٥٥(»بعدي 
نص الذھبي على ذلك في أحوال جعفر من المیزان . مات في رجب سنة ثمان 

 وسبعین ومائة ، رحمھ هللا تعالى .

، بن ثعلبة الكوفي التیمي ، تیم هللا . ذكره أبو حاتم ـ كما في ـ جمیع بن عمیرة ١٧  
فقال : كوفي صالح الحدیث ، من عتق الشیعة.  )٣٥٦(آخر ترجمتھ من المیزان ـ

 ن حبان فقال ـ كما في المیزان أیضاً ـ : رافضي.وذكره اب

قلت: أخذ عنھ العالء بن صالح ، وصدقة بن المثنى ، وحكیم بن جبیر، فھو   
ن الترمذي لھ . نص على ذلك  )٣٥٧(شیخھم. ولھ في السنن ثالثة أحادیث ، وحسَّ

ن ، وھو من التابعین ، سمع ابن عمر ، وعائشة ، ومما رواه ع الذھبي في المیزان
 . )٣٥٨(أنت أخي في الدنیا واآلخرةابن عمر أنھ سمع رسول هللا یقول لعلي: 

                                                           
 . ٤١١ـ  ٤٠٨ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٥٣(
، صحیح  ١٩٦ص  ١عنھ في صحیح مسلم: كتاب الصالة باب أمر األئمة بتخفیف الصالة ج  )  روي٣٥٤(

، سنن النسائي: كتاب الصالة  ٢٩٥ح  ١٠٨ص  ١، سنن ابن ماجة: ج  ٣٧٩٦ح  ٢٩٦ص  ٥الترمذي: ج 
 . ١٣٢ص  ٢باب نوع آخر بین افتتاح الصالة ج 

 ».يعليٌّ ولي كل مؤمن بعد« (صلى هللا علیھ وآلھ))  قولھ٣٥٥(
ط دار الفكر ، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي  ٣٧٩٦ح  ٢٦٩ص  ٥راجع صحیح الترمذي: ج   

، ٣٠٠ص  ٣٦ط بیروت . راجع بقیة مصادر الحدیث في المراجعة  ٣٨ط الحیدریة وص  ٩٧الشافعي: ص 
 .١ھامش رقم 

 . ٤٢١ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٥٦(
 . ٣٨٠٤ح  ٣٠٠ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٥٧(
سوف یأتي الحدیث مع  ».أنت أخي في الدنیا واآلخرة« :  (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ))  قولھ٣٥٨(

 فراجع . ٣٤مصادره في المراجعة 



 

 حرف الحاء

، أبو النعمان األزدي الكوفي . ذكره أبو حاتم الرازي، فقال: ـ الحارث بن حصیرة ١٨  
بالرجعة. وذكره   ھو من الشیعة العتق. وذكره أبو أحمد الزبیري، فقال : كان یؤمن

 )٣٥٩(ب حدیثھ على ما رأیتھ من ضعفھ، وھو من المحترقینابن عدي ، فقال : یكت
التشیع. وقال زنیج: سألت جریراً أرأیت الحارث بن حصیرة ؟ قال : نعم   بالكوفة في

رأیتھ شیخاً كبیراً ، طویل السكوت ، یصّر على أمر عظیم . وذكره یحیى بن معین ، 
وري ، ومالك بن مغول ، فقال : ثقة خّشبي ، ووثّقة النسائي أیضاً ، وحمل عنھ الث

وعبد هللا بن نمیر ، وطائفة من طبقتھم ، كان شیخھم ومحل ثقتھم . وترجمھ 
 ، فذكر كل ما نقلناه من شؤونھ . )٣٦٠(الذھبي في میزانھ

عن زید بن وھب ، وعكرمة ، وطائفة من  )٣٦١(ودونك حدیثھ في السنن  
، عن عبدهللا بن  طبقتھما . أخرج النسائي من طریق عباد بن یعقوب الرواجني

الملك المسعودي ، عن الحارث بن حصیرة، عن زید بن وھب ، قال سمعت علیاً 
. وروى الحارث ابن حصیرة ،  )٣٦٢(»أنا عبد هللا وأخو رسولھ ، ال یقولھا بعدي إالّ كذاب «یقول : 

(صلى هللا عن أبي داود السبیعي ، عن عمران بن حصین ، قال : كنت جالساً عند النبي

أّمن یجیب المضطّر إذا  (:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وعلي إلى جنبھ ، إذ قرأ النبي وآلھ وسلم) علیھ

(صلى هللا علیھ وآلھ ، فارتعد علي ، فضرب النبي )٣٦٣()دعاه ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء األرض

أخرجھ » یوم القیامةإلى  )٣٦٤(ال یحبك إالّ مؤمن ، وال یبغضك إالّ منافق«بیده على كتفھ ، وقال :  وسلم)
المحّدثون كمحمد بن كثیر ، وغیره عن الحارث بن حصیرة ، ونقلھ الذھبي في 

                                                           
 ، وأّما في میزان االعتدال:٢/١٤٠) كذا في النسخ المتداولة، وھو موافق بما في تھذیب التھذیب: ٣٥٩(

 : المتحّرقین .٤٣٢/ ١
 . ٤٣٢ص ١ان للذھبي: ج)  المیز٣٦٠(
 )  روي عنھ في سنن النسائي .٣٦١(
سوف یأتي الحدیث  »أنا عبد هللا وأخو رسولھ ال یقولھا بعدي إالّ كذاب«:  (علیھ السالم))  قول أمیر المؤمنین٣٦٢(

 فراجع . ٦، ھامش رقم ٢٩٢ص  ٣٤مع مصادره في المراجعة 
 .٦٢) النمل: ٣٦٣(
یوجد في »  ال یحبك إالّ مؤمن وال یبغضك إالّ منافق: «  (علیھ السالم)لعلي )(صلى هللا علیھ وآلھ)  قول الرسول٣٦٤(

، ینابیع المودة للقندوزي  ١١٦ص ٨، سنن النسائي للشافعي: ج ٣٨١٩ح  ٣٠٦ص ٥صحیح الترمذي: ج
ط العرفان صیدا ، مجمع الزوائد للھیثمي:  ٤٥ص ١ط الحیدریة، وج  ٥٢ط إسالمبول وص  ٤٧الحنفي ص

. وسوف ٢٨الجوزي الحنفي: ص ، تذكرة الخواص للسبط بن ٩١ذخائر العقبى للطبري: ص،  ١٣٣ص ٩ج
 فراجع . ٤ھامش  ٥٥٩ص  ١٠٠تأتي بقیة مصادره في المراجعة 



ترجمة نفیع بن الحارث بھذا اإلسناد ، وحین أتى في أثناء السند على ذكر الحارث 
 . )٣٦٥(بن حصیرة ، قال : صدوق لكنھ رافضي 

نین وخاّصتھ ، كان من ، الھمداني ، صاحب أمیر المؤم ـ الحارث بن عبد هللا ١٩  
أفضل التابعین ، وأمره في التشیع غني عن البیان ، وھو أول من عّدھم ابن قتیبة 

فاعترف بأنھ  )٣٦٧(، من رجال الشیعة ، وقد ذكره الذھبي في میزانھ)٣٦٦(في معارفھ
، ثم  من كبار علماء التابعین ، ثم نقل عن ابن حبّان القول : بكونھ غالیاً في التشیع

ً كثیراً ، ومع ھذا فقد نقل أقرارھم  أورد من تحامل القوم علیھ ـ بسبب ذلك ـ شیئا
بأنھ كان من أفقھ الناس وأفرض الناس، وأحسب الناس لعلم الفرائض ، واعترف 

وصّرح بأن النسائي مع تعنّتھ في  )٣٦٨(بأن حدیث الحارث موجود في السنن األربع
ى أمره ، وأن  الجمھور مع توھینھم أمره یروون الرجال قد احتّج بالحارث ، وقوَّ

حدیثھ في األبواب كلھا ، وأن الشعبي كان یكّذبھ ثم یروي عنھ . قال في المیزان : 
والظاھر أنھ كان یكذب في لھجتھ وحكایاتھ ، وأما في الحدیث النبوي فال . قال في 
المیزان : وكان الحارث من أوعیة العلم ، ثم روى في المیزان  عن محمد بن 

ن أنھ قال : كان من أصحاب ابن مسعود خمسة یؤخذ عنھم أدركت منھم أربعة سیری
، وفاتني الحارث فلم أره ، وكان یفضل علیھم وكان أحسنھم ( قال ) : ویختلف في 

 )٣٦٩(ھؤالء الثالثة أیھم أفضل ، علقمة ومسروق وعبیدة... الخ

واستخف بھ قلت : وقد سلط هللا على الشعبي من الثقات األثبات من كّذبھ   
جزاًء وفاقاً ، كما نبّھ على ذلك ابن عبد البر في كتابھ ـ جامع بیان العلم ـ حیث أورد 

ما ھذا لفظھ: وأظن  )٣٧٠(كلمة إبراھیم النخعي الصریحة في تكذیب الشعبي ، ثم قال
الشعبي عوقب لقولھ في الحارث الھمداني : حدثني الحارث وكان أحد الكّذابین : 

 : ولم یبن من الحارث كذب ، وإنما نقم قال ابن عبد البر

، وتفضیلھ لھ على غیره، قال : ومن ھا ھنا كّذبھ »علي«علیھ إفراطھ في حّب 

                                                           
 . ٢٧٢ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٣٦٥(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٣٦٦(
 ط بیروت . ٢٧ص  ٢ل ج، الملل والنحل للشھرستاني بھامش الفص ٤٣٥ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٦٧(
 . ٥٠٨٣ح  ٣٣٨ص  ٤)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج ٣٦٨(
 . ط بیروت .٤٣٧ـ  ٤٣٥ص  ١) المیزان للذھبي: ج٣٦٩(
من مختصر كتاب جامع بیان العلم وفضلھ لشیخنا العالمة أحمد بن عمر المحمصاني  ١٩٦)  كمافي ص٣٧٠(

 (منھ قّدس سّره). البیروتي المعاصر.



الشعبي، ألن الشعبي یذھب إلى تفضیل أبي بكر ، وإلى أنھ أول من أسلم ، وتفضیل 
 الخ.  عمر...

لجزء قلت : وإّن مّمن تحامل على الحارث محمد بن سعد ، حیث ترجمھ في ا  
وبخسھ حقّھ ; كما جرت عادتھ مع » إن لھ قول سوء «فقال :  )٣٧١(من طبقاتھ ٦

رجال الشیعة ، إذ لم ینصفھم في علم ، وال في عمل ، والقول السّيء الذي نقلھ ابن 
سعد عن الحارث إنما ھو الوالء آلل محمد ، واالستبصار بشأنھم، كما أشار إلیھ 

ھ . كانت وفاة الحارث سنة خمس وستین ، رحمھ ابن عبد البر فیما نقلناه من كالم
 هللا تعالى .

 ، األسدي الكاھلي الكوفي التابعي ، عّدهـ حبیب بن أبي ثابت  ٢٠  

 في رجال الشیعة كل من ابن قتیبة في معارفھ ، والشھرستاني في

، ووضع على اسمھ رمز  )٣٧٢(كتاب الملل والنحل وذكره الذھبي في میزانھ
إشارة إلى احتجاجھا بھ ، وقال : قد احتجَّ بھ كل من أفرد  )٣٧٣(الصحاح الستة

 الصحاح بال ترّدد قال : ووثّقھ یحیى بن معین وجماعة .

، وعّده من المضعفین ، لمجّرد تشیّعھ وقد  قلت : وإنما تكلم فیھ الدوالبي  
أدھشني ابن عون! حیث لم یجد وجھاً للطعن في حبیب ونفسھ تأبى إالّ انتقاصھ ، 

یعبر عنھ باألعور ، وال نقص بعور العین ، وإنما النقص بالفحشاء والكلمة  فكان
العوراء ، ودونك حدیث حبیب في صحیحي البخاري ومسلم عن سعید بن جبیر ، 
وأبي وائل . أما حدیثھ عن زید بن وھب ، ففي صحیح البخاري فقط ، ولھ في 

ووس ، والضحاك صحیح مسلم عن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس وعن طا
المشرقي ، وأبي العباس بن الشاعر . وأبي المنھال عبد الرحمن ، وعطاء بن یسار 
وإبراھیم بن سعد بن أبي وقاص ، ومجاھد . روى عنھ في الصحیحین مسعر ، 

                                                           
 . ١٦٨ص ٦رى البن سعد: ج)  الطبقات الكب٣٧١(
، المیزان  ٢٧ص ٢، الملل والنحل للشھرستاني بھامش الفصل: ج ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٣٧٢(

 . ٤٥١ص ١للذھبي: ج
، صحیح مسلم ١٦١ص ٤)  روي عنھ في صحیح البخاري كتاب بدء الخلق باب من انتسب إلى آبائھ: ج٣٧٣(

، سنن أبي داود:  ٣٨٧٦ح  ٣٢٨ص ٥ح الترمذي: ج، صحی ٩٩ص ٢كتاب الجھاد باب صلح الحدیبیة: ج
، سنن ابن  ٢١٤ص ١، سنن النسائي: كتاب الغسل والتیمم باب الوضوء من المذي ج ٢٥٢٩ح  ١٧ص ٣ج

 . ١٤٨ح  ٥٢ص ١ماجة: ج



والثوري ، وشعبة . وروى عنھ في صحیح مسلم ، سلیمان األعمش ، وحصین ، 
اني . مات رحمھ هللا تعالى سنة تسع وعبد العزیز بن سیاه وأبو إسحاق الشیب

 عشرة ومائة .

، واسم حي صالح بن صالح الھمداني ، أخو علي بن صالح ـ الحسن بن حي ٢١  
وكالھما من أعالم الشیعة ، ولدا توأماً ، وكان علي قد تقّدمھ بساعة ، فلم یسمع 

محمد، نقل ذلك أحد أخاه الحسن ینادیھ باسمھ قط ، وإنما كان یكنّیھ یقول : قال أبو 
 من طبقاتھ . ٦ابن سعد في أحوال علي من الجزء 

وذكرھما الذھبي في میزانھ فقال في أحوال الحسن : كان أحد األعالم ، وفیھ   
بدعة تشیع ، وكان یترك الجمعة ، ویرى الخروج على الوالة الظلمة ، وذكر أنھ 

 كان ال یترّحم على عثمان .

ن الطبقات فقال : كان ثقة صحیح الحدیث م ٦وذكره ابن سعد في الجزء   
 كثیره ، وكان متشیعاً... الخ 

وذكره اإلمام ابن قتیبة في أصحاب الحدیث من كتابھ ـ المعارف ـ مصّرحاً   
. احتّج  )٣٧٤(بتشیّعھ ، ولّما ذكر رجال الشیعة في أواخر المعارف عّد الحسن منھم

مسلم ، عن كل من سّماك  ، ودونك حدیثھ في صحیح )٣٧٥(بھ مسلم وأصحاب السنن
بن سعد . وقد أخذ عنھ  بن حرب ، وإسماعیل السّدي، وعاصم األحول ، وھارون

عبید هللا ابن موسى العبسي، ویحیى بن آدم، وحمید بن عبد الرحمن الرواسي ، 
 وعلي ابن الجعد، وأحمد بن یونس; وسائر أعالم طبقتھم .

ن معین وغیره وثّقوه، وإن عبد وذكر الذھبي في ترجمتھ في المیزان: إن اب  
هللا بن أحمد نقل عن أبیھ: إن الحسن أثبت من شریك . وذكر الذھبي أن أبا حاتم قال 

، وأن أبا زرعة قال: اجتمع فیھ إتقان ، وفقھ ، وعبادة ،  : إنھ ثقة ، حافظ ، متقن
فما وزھد ، وأن النسائي وثّقھ ، وأن أبا نعیم قال : كتبت عن ثمانمائة محّدث ، 

رأیت أفضل من الحسن بن صالح ، وأنھ قال : ما رأیت أحداً إالّ وقد غلط في شيء 

                                                           
، المعارف البن قتیبة:  ٤٩٩ـ  ٤٩٦ص ١، المیزان للذھبي ج ٣٧٥ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٣٧٤(

 . ٢١٨ص ١ل والنحل بھامش الفصل: ج، المل ٦٢٤و ٥٠٩ص
، صحیح الترمذي:  ٥٣٨ص ٢)  روي عنھ في صحیح مسلم كتاب الجنة، باب النار یدخلھا الجبارون ج٣٧٥(

، سنن النسائي: كتاب الزینة باب صفة  ٢٩٨١ح  ١٤٦ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨٨٤ح  ٣٣٢ص ٥ج
، وھو زیدي  (علیھ السالم)ب اإلمام الباقر. عّده الشیخ الطوسي في رجالھ من أصحا ١٧٣ص ٨خاتم النبي ج

ط ایران وحیاة اإلمام محمد  ٢٣٢المذھب وإلیھ تنسب الصالحیة راجع اختیار معرفة الرجال للكشي: ص
 . ٢٣٥ص ٢الباقر: ج



، غیر الحسن بن صالح ، وأن عبیدة بن سلیمان قال: إني أرى هللا یستحي أن یعّذب 
بن أبي بكیر قال للحسن بن صالح : صف لنا غسل   الحسن بن صالح ، وأن یحیى
ن عبید هللا بن موسى قال : كنت أقرأ على علي ، وأ المیت ، فما قدر علیھ من البكاء

، سقط أخوه الحسن یخور كما یخور )٣٧٦()فال تعجل علیھم(بن صالح ، فلما بلغت : 
ً قال :  الثور ، فقام إلیھ علي فرفعھ ومسح وجھھ ورّش علیھ وأسنده ، وأن وكیعا

احد یقوم كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمھما قد جّزأوا اللیل ثالثة أجزاء ، فكل و
ثلثاً ، فماتت اُمھما فاقتسما اللیل بینھما ، ثم مات علي فقام الحسن اللیل كلھ ، وأن 
أبا سلیمان الداراني قال : ما رأیت أحداً الخوف أظھر على وجھھ من الحسن بن 

. ولد  )٣٧٨(فغشي علیھ ، فلم یختمھا إلى الفجر )٣٧٧()عّم یتساءلون(صالح قام لیلة بـ 
 سنة مائة ، ومات سنة تسع وستّین ومائة .رحمھ هللا تعالى 

، الكوفي ، نصَّ على تشیّعھ ابن قتیبة ، وعّده من رجال الشیعة ـ الحكم بن عتیبة  ٢٢  
. ودونك حدیثھما في صحیحیھما  )٣٨٠(. احتّج بھ البخاري ومسلم )٣٧٩(في معارفھ

في  ، ولھ عن كل من: أبي جحیفة ، وإبراھیم النخعي ومجاھد ، وسعید بن جبیر
 صحیح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، والقاسم بن

، وأبي صالح ، وذر بن عبد هللا ، وسعید بن عبد الرحمن بن أبزى ،  مخیمرة
ویحیى بن الجزار ، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح ، وعمارة بن 

، وعراك بن مالك ، والشعبي، ومیمون بن مھران، والحسن العرني،   عمیر
بن سعد، وعلي بن الحسین . روى عنھ في الصحیحین : منصور ،  صعبوم

، وشعبة. وروى عنھ في صحیح مسلم خاصة عبد الملك بن أبي غنیة،   ومسعر
وروى عنھ في صحیح مسلم خاصة كل من: األعمش ، وعمرو بن قیس ، وزید ابن 

حادة، أبي أنیسة ، ومالك بن مغول، وأبان بن تغلب، وحمزة الزیات، ومحمدبن ج
 خمسوستین سنة.  عن عشرةومائة ومطرف، وأبو عوانة، مات سنة خمس

، الجھني ، غریق الجحفة ، ذكره أبو علي في كتابھ ـ منتھى ـ حّماد بن عیسى ٢٣  
المقال ـ وأورده الحسن بن علي بن داود في مختصره المختص بأحوال الرجال ، 

                                                           
 
 . ١)  النبأ: ٢(       . ٨٤) مریم: ٣٧٧(
 . ٤٩٩ـ  ٤٩٦ص ١)  المیزان للذھبي: ج٣٧٨(
 . ٥٧٧ص ١، المیزان للذھبي: ج ٦٤٢و ١٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٣٧٩(
، صحیح مسلم:  ٨٣ص ٧)  روي عنھ في صحیح البخاري: كتاب األدب كیف یكون الرجل في أھلھ ج٣٨٠(

 ٣، سنن أبي داود: ج١٩٨ح  ١٢٧ص ١، صحیح الترمذي: ج ٥٠٦ص ١الحج ب بیان وجوه اإلحرام ج ك
ھ من أصحاب اإلمام الباقر . عّده الشیخ في رجال١١٧ح  ٤٣ص ١، سنن ابن ماجة: ج٣٠٩٩ح  ١٨٥ص

 . وأضاف أنھ من البتریة . (علیھما السالم)واإلمام الصادق



ً من  )٣٨١(وترجمھ من علماء الشیعة أصحاب الفھارس والمعاجم وعّدوه جمیعا
(علیھ ، سمع من اإلمام الصادق (علیھم السالم)الثقات األثبات ، من أصحاب األئمة الھداة

ً ، لكنھ لم یرو منھا سوى عشرین السالم) . ولھ كتب یرویھا  )٣٨٢(سبعین حدیثا
، فقال لھ :  (علیھ السالم)أصحابنا باإلسناد إلیھ ، دخل مرة على أبي الحسن الكاظم

اك، اُدع هللا لي أن یرزقني داراً ، وزوجة ، وولداً ، وخادماً ، والحج في كل جعلت فد
اللھم صلِّ على محمد وآل محمد وارزقھ داراً وزوجة وولداً وخادماً والحج خمسین «: (علیھ السالم)سنة، فقال

. قال حماد : فلما اشترط خمسین علمت أني ال أحج أكثر منھا . قال : فحججت   »سنة
ربعین سنة ، وھذي داري رزقتھا ، وھذه زوجتي وراء الستر ، تسمع ثمان وأ

كالمي ، وھذا ابني ، وھذا خادمي ، قد رزقت كل ذلك . ثم حّج بعد ھذا الكالم حجتین 
تمام الخمسین ، وخرج بعدھا حاّجاً ، فزامل أبا العباس النوفلي القصیر ، فلما صار 

ملھ الماء فغرق قبل أن یحّج زیادة في موضع اإلحرام دخل یغتسل فجاء الوادي فح
على الخمسین. وكانت وفاتھ رحمھ هللا تعالى سنة تسع ومائتان . وأصلھ كوفي ، 

. وقد استقصینا أحوالھ في كتابنا ـ  )٣٨٣(ومسكنھ البصرة، وعاش نیّفاً وسبعین سنة
فوضع على  )٣٨٤(مختصر الكالم في مؤلفي الشیعة من صدر اإلسالم ـ وذكره الذھبي

، وذكر أنھ غرق  )٣٨٥((ت، ق) إشارة إلى من أخرج عنھ من أصحاب السنناسمھ 
، وتحامل علیھ إذ نسب  (علیھ السالم)سنة ثمان ومائتین ، وأنھ یروي عن الصادق

الطامات إلیھ ، كما تحامل علیھ من ضّعفھ لتشیعھ ، والعجب من الدار قطني یضعفھ 
 . )٣٨٦()وكذلك یفعلون(، ثم یحتج بھ في سننھ 

محمد ،  ، أخو زرارة ، كانا من أثبات الشیعة وبحار علوم آلـ حمران بن أعین  ٢٤  
وكانا من مصابیح الدجى ، وأعالم الھدى ، منقطعین إلى اإلمامین الباقرین 

سامیة . أما  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الصادقین ، ولھما مكانة عند األئمة من آل محمد
فوضع على اسمھ (ق) إشارة إلى من  )٣٨٧(حمران فقد ذكره الذھبي في میزانھ

                                                           
ط الحیدریة،  ٨٦ط مؤسسة آل البیت، الفھرست للطوسي: ص ١١٦ص ٣)  منتھى المقال: حرف الحاء ج٣٨١(

 ١٠٣ط النجف ، رجال النجاشي: ص ٢٦٨ط ایران و ص ٣١٦اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي): ص
 ي .ط بمب

 ط ایران . ٣١٦، رجال الكشي: ص ١٠٣)  راجع رجال النجاشي: ص٣٨٢(
 ط النجف . ٢٦٨ط ایران وص  ٣١٦)  رجال الكشي: ص٣٨٣(
 . ٥٩٨ص  ١ط النعمان ، المیزان للذھبي: ج ٨٤)  مؤلفوا الشیعة في صدر اإلسالم لشرف الدین: ص٣٨٤(
 )  روي عنھ في صحیح الترمذي .٣٨٥(
 . ٣٤) النمل : ٣٨٦(
. وحمران بن أعین یكنى بأبي الحسن أو بأبي حمزة وھو من التابعین  ٦٠٤ص ٢ان للذھبي: ج)  المیز٣٨٧(

. راجع حیاة اإلمام محمد الباقر  (علیھ السالم)ومن أعیان العلماء وأجالء الرواة ولھ مكانة جلیلة عند أھل البیت
 . ٢٤٧ص ٢ج



ثم قال : روى عن أبي الطفیل وغیره ، وقرأ  )٣٨٨(أخرج عنھ من أصحاب السنن
علیھ حمزة ، كان یتقن القرآن ، قال ابن معین . لیس بشيء ، وقال أبو حاتم : شیخ 

 . وقال أبو داود رافضي إلى آخر كالمھ .
 

 حرف الخاء

بو الھیثم الكوفي ، شیخ البخاري في صحیحھ ، ، القطواني أـ خالد بن مخلد ٢٥  
ً توفّي بالكوفة في  )٣٨٩(من طبقاتھ ٦ذكره ابن سعد في الجزء  فقال : وكان متشیعا

النصف من المحرم سنة ثالث عشر ومائتین في خالفة المأمون ، وكان في التشیّع 
ً وكتبوا عنھ...الخ وذكره أبو داود فقال : صدوق لكنھ یتشیع  ، وقال مفرطا

 الجوزجاني : كان شتّاماً معلناً بسوء مذھبھ .

فنقل عن أبي داود ، وعن الجوزجاني ما  )٣٩٠(وترجمھ الذھبي في میزانھ  
 . )٣٩١(نقلناه ، احتّج بھ البخاري ومسلم في مواضع من صحیحیھما

ودونك حدیثھ في صحیح البخاري عن المغیرة بن عبد الرحمن ، وحدیثھ في   
بن أبي كثیر ، ومالك بن أنس ، ومحمد   حمد بن جعفرصحیح مسلم عن كل من: م

بن بالل ، وعلي بن مسھر فموجود في  بن موسى ، أما حدیثھ عن سلیمان
الصحیحین ، روى عنھ البخاري بال واسطة في مواضع من صحیحھ ، وروى عنھ 

 . بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة حدیثین

وأحمد بن عثمان األودي ، أما مسلم فقد روى عنھ بواسطة أبي كریب ،   
والقاسم بن زكریا ، وعبد بن حمید وابن أبي شیبة، ومحمد بن عبد هللا بن نمیر. 

 وأصحاب السنن كلھم یحتجون بحدیثھ وھم یعلمون بمذھبھ .
 

 حرف الدال

أبو الحجاف ، ذكره ابن عدي فقال : لیس ھو عندي مّمن  ـ داود بن أبي عوف ، ٢٦  
 ما یرویھ في فضائل أھل البیت... الخ یحتّج بھ ، شیعي عامة

                                                           
 )  روي عنھ في سنن الدار قطني .٣٨٨(
 )(منھ قّدس سّره.  ٢٨٣)  ص٣٨٩(
 . ٦٤٠ص  ١میزان االعتدال: ج  ٤٠٦ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٩٠(
 ، صحیح مسلم: ك الطھارة ب في ٢٢ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب طرح المسألة ج٣٩١(

، ١٦٥ح  ٥٨ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٣٨٥٨ح  ٣٢٢ص ٥صحیح الترمذي: ج ١١٨ص ١وضوء النبي ج
 . ١٦١ص ١ب فرث ما یؤكل لحمھ ج سنن النسائي: ك الطھارة



فتأّمل واعجب ! وما ضرَّ داود قول النواصب بعد أن أخذ عنھ السفیانان،   
وعلي بن عابس ، وغیرھم من أعالم تلك الطبقة ، واحتّج بھ أبو داود والنسائي، 
ووثّقھ أحمد ، ویحیى ، وقال النسائي : لیس بھ بأس . وقال أبو حاتم : صالح 

 .الحدیث 

فنقل من أقوالھم فیھ ما قد سمعت . ودونك  )٣٩٢(وذكره الذھبي في المیزان  
عن أبي حازم األشجعي، وعكرمة ولھ عن  )٣٩٣(حدیثھ في سنن أبي داود والنسائي

 غیرھما .
 

 حرف الزاء

، بن عبد الكریم الیامي الكوفي أبو عبد الرحمن ذكره الذھبي ـ زبید بن الحارث  ٢٧  
: من ثقات التابعین فیھ تشیع ، ثم نقل القول بأنھ ثبت عن فقال  )٣٩٤(في میزانھ

القطان ، ونقل توثیقھ عن غیر واحد من أئمة الجرح والتعدیل . ونقل أبو اسحاق 
الجوزجاني ما جرت بھ عادة الجوزجاني وسائر النواصب ، قال : وكان من أھل 

ثل أبي إسحاق، الكوفة قوم ال یحمد الناس مذاھبھم ، ھم رؤوس محّدثي الكوفة، م
ومنصور، وزبید الیامي واألعمش ، وغیرھم من أقرانھم، احتملھم الناس لصدق 
ألسنتھم في الحدیث وتوقّفوا عندما أرسلو... إلى آخر كالمھ الذي أنطقھ الحق بھ ـ 

، وھم رؤوس المحّدثین في  والحق ینطق منصفاً وعنیداً ـ وما ضّر ھؤالء األعالم
الناصب مذھبھم في ثقل رسول هللا وباب حطتھ ، وأمان أھل اإلسالم ، إذا لم یحمد 

األرض من بعده وسفینة نجاة اُمتھ ، وماذا علیھم من الناصب الذي ال مندوحة لھ 
 ، وال غنى بھ عن التطفّل على موائد فضلھم . عن الوقوف على أبوابھم

 إذا رضیت عني كرام عشیرتي  *** فال زال غضباناً عليَّ لئامھا

بالي ھؤالء الحجج بالجوزجاني وأمثالھ ، بعد أن احتّج بھم أصحاب ال ی  
 . )٣٩٥(الصحاح وأرباب السنن كافة

                                                           
 . ١٨ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٣٩٢(
 .١٤٣ح ٥١ص ١، سنن ابن ماجة: ج ١٤٣ح  ٧٤ص ١)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٣٩٣(
 . ٢٨٢٩برقم  ٦٦ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٣٩٤(
ب  ، صحیح مسلم: ك اإلیمان ١٧ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك اإلیمان باب خوف المؤمن ج٣٩٥(

 ٣داود: ج ، سنن أبي ٣٩٦٣ح  ٣٦١ص  ٥، صحیح الترمذي: ج ٤٥ص ١قول النبي سباب المسلم فسوق ج
 ٧٦٤ص ٢، سنن ابن ماجة: ج ١٢٢ص ٧، سنن النسائي: ك تحریم الدم ب قتال المسلم ج ٢٦٢٥ح  ٤٠ص
 . ٢٢٧٥ح 



ودونك حدیث زبید في صحیحي البخاري ومسلم عن كل من: أبي وائل،   
والشعبي ، وإبراھیم النخعي ، وسعد بن عبیدة ، أما حدیثھ عن مجاھد فإنھ في 

لم عن مرة الھمداني ، ومحارب ابن دثار صحیح البخاري فقط . ولھ في صحیح مس
، وعمارة بن عمیر ، وإبراھیم التیمي . روى عنھ في الصحیحین شعبة، والثوري ، 
ومحمد بن طلحة . وروى عنھ في صحیح مسلم زھیر بن معاویة وفضیل بن 
 غزوان ، والحسین النخعي . مات زبید رحمھ هللا تعالى سنة أربع وعشرین ومائة .

ه ابن قتیبة من رجال الشیعة  بن الحباب، ـ زید ٢٨   أبو الحسین الكوفي التمیمي ، عدَّ
فوصفھ بالعابد الثقة الصدوق  )٣٩٦(في كتابھ ـ المعارف ـ وذكره الذھبي في المیزان

. ونقل توثیقھ عن ابن معین وابن المدیني . ونقل القول : بأنھ صدوق عن كل من 
ل : إنھ من أثبات الكوفیّین ال یشكُّ في أبي حاتم ، وأحمد ، وذكر أن ابن عدي قا

 صدقھ .

عن معاویة بن صالح  )٣٩٧(قلت : واحتّج بھ مسلم ، ودونك حدیثھ في صحیحھ  
بن نافع ، ویحیى بن أیوب ،  ، والضحاك بن عثمان ، وقّرة بن خالد وإبراھیم

وسیف بن سلیمان ، وحسن بن واقد ، وعكرمة بن عمار ، وعبد العزیز بن أبي 
، وأفلح بن سعید . روى عنھ ابن أبي شیبة ، ومحمد بن حاتم ، وحسن سلمة 

، ومحمد ابن رافع ، وزھیر   الحلواني ، وأحمد بن المنذر ، وابن نمیر، وابن كریب
 بن حرب ، ومحمد بن الفرج .

 

 حرف السین

، األشجعي الكوفي، ھو أخو عبید ، وزیاد ، وعمران، ومسلم ـ سالم بن أبي الجعد ٢٩  
وقال عند ذكره  )٣٩٨(من طبقاتھ ٦ الجزء أبي الجعد. ذكرھم جمیعاً ابن سعد فيبنو 

لمسلم : كان ستة بنین ألبي الجعد فكان اثنان منھم یتشیّعان ـ وھما سالم وعبید ـ 
واثنان مرجئان ، واثنان یریان رأي الخوارج ، قال : فكان أبوھم یقول: ما لكم ، أي 

قد نصَّ جماعة من األعالم على تشیع سالم بن أبي . و )٣٩٩(بنيَّ قد خالف هللا بینكم

                                                           
 . ١٠٠ص ٢، المیزان للذھبي: ج ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٣٩٦(
 ٥، صحیح الترمذي: ج ١١٨ص ١صحیح مسلم: ك الطھارة ب الذكر المستحب ج)  روي عنھ في ٣٩٧(

، سنن النسائي: ك الطھارة ب السالم على من  ٢٥٠٦ح  ١١ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٩١٩ح  ٣٤٦ص
 . ١٢ح  ٦ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٣٥ص ١یبول ج

 .(منھ قّدس سّره)والتي بعدھا.  ٢٠٣)  راجع منھ ص٣٩٨(
 .(منھ قّدس سّره). ١٥٦بن قتیبة في باب التابعین ومن بعدھم من كتابھ المعارف ص)  وذكرھم أیضاً ا٣٩٩(



ه منھم  )٤٠٠(المعارف  الجعد. وعّده ابن قتیبة في كتابھ ـ ـ من رجال الشیعة وعدَّ
ً في كتابھ ـ الملل والنحل  )٤٠٢(ـ . وذكره الذھبي في میزانھ )٤٠١(الشھرستاني أیضا

ه من التابعین ; وذكر أن حدیثھ عن النعمان بن بشیر وعن جابر ، موجود في  فعدَّ
 الصحیحین .

قلت : و حدیثھ عن كل من أنس بن مالك ، وكریب ، موجود في الصحیحین   
 أیضاً ، كما ال یخفى على المتتبعین .

قال الذھبي : وحدیثھ عن عبد هللا بن عمرو ، وعن ابن عمر موجود في   
 البخاري .

   ً وموجود في قلت: وموجود في صحیح البخاري حدیثھ عن اُم الدرداء أیضا
صحیح مسلم حدیثھ عن معدان بن أبي طلحة وأبیھ. روى عنھ في الصحیحین كل 
من: األعمش ، وقتادة ، وعمرو بن مرة، ومنصور ، وحصین ابن عبد الرحمن. 

. توفّي سنة  )٤٠٣(ولھ حدیث عن علي . أخرجھ النسائي ، وأبو داود في سننھما
لملك ، وقیل: بل سنة مائة أو سبع أو ثمان وتسعین في والیة سلیمان بن عبد ا

 إحدى ومائة في والیة عمر بن عبد العزیز ، و هللا أعلم .

ه الشھرستاني في كتابھ ـ الملل والنحل ـ سالم بن أبي حفصة ٣٠   ، العجلي الكوفي ، عدَّ
 ـ من رجال الشیعة . وقال الفالّس : ضعیف مفرط في التشیّع . 

رجو أنھ ال بأس بھ . وقال محمد بن بشیر وقال ابن عدي : عیب علیھ الغلو ; وأ
:  العبدي : رأیت سالم بن حفصة أحمق ، ذا لحیة طویلة ، یالھا من لحیة وھو یقول

في كل ما كان فیھ . وقال الحسین بن علي  (علیھ السالم)وددت أنّي كنت شریك علي
 الجعفي: رأیت سالم بن أبي حفصة طویل اللحیة أحمق ، وھو یقول : لبیك قاتل

بن ذر لسالم بن أبي حفصة :  )٤٠٤(نعثل ، لبیك مھلك بني اُمیة لبیك . وقال عمرو
أنت قتلت عثمان ؟ فقال : أنا ؟ قال : نعم أنت ترضى بقتلھ ، وقال علي بن المدیني 

                                                           
 .(منھ قّدس سّره). ٢٠٦)  ص ٤٠٠(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الثاني من النسخة المطبوعة في ھامش فصل ابن حزم.  ٢٧)  ص ٤٠١(
ر الكتب ، المیزان ط دا ٦٢٤، المعارف البن قتیبة: ص ٢٩١ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٤٠٢(

 . ١٠٩ص ٢للذھبي: ج
، صحیح مسلم: ك الصالة  ٦٨ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك الغسل ب الوضوء قبل الغسل ج٤٠٣(

ح  ٢٩٦ص ٤، سنن أبي داود: ج ١٠٣ح  ٧٠ص ١، صحیح الترمذي: ج ١٨٦ص ١ب تسویة الصفوف ج
 . ٢٧٧ح  ١٠١ص ١ابن ماجة: ج، سنن  ٢١ص ٦، سنن النسائي: ك الجھاد ب ما لمن أسلم ج ٤٩٨٥

 ».عمر بن ذر» «عمرو بن ذر«: بدل ٣/٤٣٣، وتھذیب التھذیب: ٢/١١٠) كذا، وفي میزان االعتدال: ٤٠٤(



سمعت جریراًیقول : تركت سالم بن أبي حفصة ألنھ كان خصماً للشیعة ـ أي یخاصم 
 نقل كل ما نقلناه من أقوالھم فیھ .لھم خصماءھم ـ وقد ترجمھ الذھبي ف

من طبقاتھ ، فنقل : أنھ كان یتشیّع  ٦من الجزء  ٢٣٤وذكره ابن سعد في ص  
تشیّعاً شدیداً ، وأنھ دخل مكة على عھد بني العباس وھو یقول : لبیك لبیك ، مھلك 
بني اُمیة لبیك ، وكان رجال مجھراً فسمعھ داود بن علي فقال : من ھذا ؟ قالو : 

الم بن أبي حفصة ، وأخبروه بأمره ورأیھ...الخ وذكر الذھبي في ترجمتھ من س
. ومع ذلك فقد أخذ عنھ  )٤٠٥(المیزان أنھ كان في رؤوس من ینتقص أبا بكر وعمر

السفیانان ، ومحمد بن فضیل ، واحتج بھ الترمذي في صحیحھ ، ووثّقھ ابن معین . 
 مات سنة سبع وثالثین ومائة .

فوضع على  )٤٠٦(، اإلسكاف الحنظلي الكوفي . ذكره الذھبيطریف ـ سعد بن  ٣١  
اسمھ (ت ق) إشارة إلى من أخرج عنھ من أرباب السنن . ونقل عن الفالّس القول 

 : بأنھ ضعیف یفرط في التشیّع .

. ودونك  )٤٠٧(قلت: إفراطھ في التشیّع لم یمنع الترمذي وغیره عن األخذ عنھ  
عكرمة ، وأبي وائل . ولھ عن األصبغ ابن نباتة ، حدیثھ في صحیح الترمذي ، عن 

وعمران بن طلحة ، وعمیر بن مأمون ، روى عنھ إسرائیل ، وحبان ، وأبو 
 . )٤٠٨(معاویة

 ، ذكره الذھبي في میزانھ فقال : سعید بن أشوع صحـ سعید بن أشوع ٣٢  

بن (خ م): قاضي الكوفة صدوق مشھور، قال النسائي: لیس بھ بأس ، وھو سعید ا
عمرو بن أشوع صاحب الشعبي . وقال الجوزجاني : غال زائغ ، زائد 

 . انتھى .    )٤٠٩(التشیع

، وحدیثھ ثابت عن  )٤١٠(قلت : وقد احتجَّ بھ البخاري ومسلم في صحیحیھما  
الشعبي في الصحیحین . روى عنھ زكریا بن أبي زائدة ، وخالد الحّذاء عند كل من 

 ة خالد بن عبد هللا .البخاري ومسلم . توفّي في والی

                                                           
، الملل و النحل للشھرستاني  ١١٠ص ٢، المیزان للذھبي: ج ٢٣٦ص ٦) الطبقات الكبرى البن سعد: ج٤٠٥(

. وروى عن األئمة  ٣٠٣ص  ٥یحھ: جط بیروت . روى عنھ الترمذي في صح ٢٧ص ٢بھامش الفصل: ج
 . (علیھم السالم)الھداة السجاد والباقر والصادق

 . ١٢٢ص  ٢) المیزان للذھبي: ج ٤٠٦(
 . (علیھما السالم)) روي عنھ في صحیح الترمذي . وروى عن اإلمامین الباقر والصادق٤٠٧(
 . ١٢٣ص ٢) المیزان للذھبي: ج٤٠٨(
 . فة (بیروت). وفیھ:... زائغ یرید التشیّع. ط دار المعر٢/١٢٦) میزان االعتدال: ٤٠٩(
 )  روي عنھ في صحیح البخاري ، صحیح مسلم .٤١٠(



، الھاللي ، قال إبراھیم بن عبد هللا بن الجنید : قیل لیحیى ابن ـ سعید بن خیثم ٣٣  
 ً  معین، إّن سعید بن خیثم شیعي ، فما رأیك بھ ؟ قال : فلیكن شیعیّا

، فنقل عن ابن معین مضمون ما قد  )٤١١(وھو ثقة . وذكره الذھبي في میزانھ
إشارة إلى أنھما قد  )٤١٢(د رمز الترمذي والنسائيسمعت ، ووضع على اسم سعی

أخرجا عنھ في صحیحیھما ، وذكر أنھ یروي عن یزید بن أبي زیاد ، ومسلم 
 المالئي . وقد روى عنھ ابن أخیھ أحمد بن رشید .

، األبرش ، قاضي الري ، وراوي المغازي عن ابن إسحاق ، ـ سلمة بن الفضل ٣٤  
: سلمة   )٤١٣(معین  ـ كما في ترجمة سلمة من المیزان یكنى أبا عبد هللا . قال ابن

األبرش رازي یتشیع قد كتب عنھ ولیس بھ بأس ، وقال أبو زرعة ـ كما في 
قلت : بل لسوء   المیزان أیضاً ـ : كان أھل الرأي ال یرغبون فیھ لسوء رأیھ. 

بي رأیھم في شیعة أھل البیت . ذكره الذھبي في میزانھ ، ووضع على اسمھ رمز أ
إشارة إلى اعتمادھما علیھ ، وإخراجھما حدیثھ . قال الذھبي :  )٤١٤(داود والترمذي

وكان صاحب صالة وخشوع ، مات سنة إحدى وتسعین ومائة . ونقل عن ابن معین 
قال ) وقال زنیج : سمعت  : أنھ قال كتبنا عنھ ، ولیس في المغازي أتّم من كتابھ (

ن ابن إسحاق مرتین ، وكتبت عنھ من سلمة األبرش یقول : سمعت المغازي م
 الحدیث مثل المغازي .

ه ـ سلمة بن كھیل ٣٥   ، بن حصین بن كادح بن أسد الحضرمي ، یكنى أبا یحیى ، عدَّ
 )٤١٥(من رجال الشیعة جماعة من علماء الجمھور ، كابن قتیبة في معارفھ

 )٤١٨(لستةوقد احتجَّ بھ أصحاب الصحاح ا )٤١٧()٤١٦(والشھرستاني في الملل والنحل
وغیرھم ، سمع أبا جحیفة ، وسوید بن غفلة ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح  
عند البخاري ومسلم ، وسمع جندب بن عبد هللا عند البخاري، وسمع عند مسلم 
ً وذر بن عبد هللا وبكیر بن األشج ، وزید بن كعب ، وسعید بن جبیر ،  كریما

                                                           
 . ١٣٣ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤١١(
 )  روى عنھ في صحیح الترمذي ، سنن النسائي .٤١٢(
 . ١٩٢ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤١٣(
 . ٢٧٦١ح  ٨٣ص  ٣، سنن أبي داود: ج٥٨ح  ٤٠ص  ١) روى عنھ في صحیح الترمذي: ج٤١٤(
 .(منھ قّدس سّره)حیث ذكر الفرق.  ٢٠٦)  ص٤١٥(
 من جزئھ الثاني . ٢٧)  ص٤١٦(
 ط دار الكتب . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤١٧(
، صحیح مسلم: ك البیوع  ١٤٠ص ٣) روي عنھ في صحیح البخاري: ك الھبة ب من أھدي إلیھ ھدیة ج٤١٨(

 ، سنن أبي داود: ٣٧٩٧ح  ٢٩٧ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٧٠٠ص ١ب بمن استسلف شیئاً ج
 . ١٦ص ٢، سنن النسائي: ج ٤٧٦٨ح  ٢٤٤ص ٤ج 



لمة بن عبد الرحمن ، ومعاویة بن سوید ومجاھداً ، وعبد الرحمن بن یزید ، وأبا س
ً البطین ، روى عنھ الثوري وشعبة عندھما .  ، وحبیب بن عبد هللا ، ومسلما

، وسعید بن مسروق ، وعقیل بن خالد ،   وإسماعیل بن أبي خالد عند البخاري
وعبد الملك بن أبي سلیمان ، وعلي بن صالح ، وزید بن أبي أنیسة ، وحماد بن 

ید بن حرب عند مسلم . مات یوم عاشوراء ، سنة إحدى وعشرین سلمة ، والول
 ومائة .

، الخزاعي الكوفي ، كبیر شیعة العراق في أیامھ ، وصاحب ـ سلیمان بن صرد ٣٦  
، وھو  (علیھ السالم)رأیھم ومشورتھم ، وقد اجتمعوا في منزلھ حین كاتبوا الحسین

، وكانوا  (علیھ السالم)بدم الحسین أمیر التّوابین من الشیعة ، والثائرین في الطلب
أربعة آالف عسكروا بالنخیلة مستھل ربیع الثاني سنة خمس وستین ، ثم ساروا 
إلى عبید هللا بن زیاد ، فالتقوا بجنوده في أرض الجزیرة فاقتتلوا قتاال شدیداً حتى 
تفانوا ، واستشھد یومئذ سلیمان في موضع یقال لھ: عین الوردة، رماه یزید بن 
الحصین بن نمیر بسھم فقتلھ ، وھو ابن ثالث وتسعین سنة ، وحمل رأسھ ورأس 

من  ٦المسیب بن نجبة إلى مروان بن الحكم ، وقد ترجمھ ابن سعد في الجزء 
،  )٤١٩(طبقاتھ ، وابن حجر في القسم األول من إصابتھ ، وابن عبد البر في استیعابھ

جموه وأثنوا علیھ بالفضل وكل من كتب في أحوال السلف وأخبار الماضین تر
، وھو الذي  والدین والعبادة ، وكان لھ سن عالیة ، وشرف وقدر وكلمة في قومھ

قتل حوشباً مبارزة بصفین ، ذلك الطاغیة من أعداء أمیر المؤمنین ، وكان سلیمان 
من المستبصرین بضالل أعداء أھل البیت . احتجَّ بھ المحّدثون ، وحدیثھ عن 

بال واسطة ، وبواسطة جبیر بن مطعم موجود في كل   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللارسول هللا
،وقد روى عنھ في كل من الصحیحین أبو  )٤٢٠(من صحیحي البخاري ومسلم

إسحاق السبیعي ، وعدي بن ثابت ، ولسلیمان في غیر الصحیحین عن أمیر 
یحیى  المؤمنین . وابنھ الحسن المجتبى ، واُبّي . وروى عنھ في غیر الصحیحین

 بن یعمر وعبد هللا بن یسار ، وغیرھما .

                                                           
ط مصطفى محمد  ٧٤ص ٢، اإلصابة البن حجر العسقالني: ج ٢٥ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٤١٩(

 ٢ط مصطفى محمد، وج  ٦١ص ٢ط السعادة ، االستیعاب بذیل اإلصابة: ج ٧٤-٦٩ص ٢بمصر، و ج
 ط السعادة . ٦٣ص

، صحیح مسلم: ك  ٦٩ص ١ي عنھ في صحیح البخاري: ك الغسل ب من أفاض على رأسھ ثالثاً ج)  رو٤٢٠(
 . ١٤٦ص ١الطھارة ب استحباب إفاضة الماء ج



ه ابن  ، التیمي البصري ، مولى قیس اإلمام أحد األثباتـ سلیمان بن طرخان ٣٧   ، عدَّ
 )٤٢٢(وقد احتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة )٤٢١(قتیبة في معارفھ من رجال الشیعة

جاز ، وغیرھم ، ودونك حدیثھ في كل من الصحیحین عن أنس بن مالك ، وأبي م
وبكر بن عبد هللا ، وقتادة ، وأبي عثمان النھدي . ولھ في صحیح مسلم عن خلق 
غیرھم ، روى عنھ في الصحیحین ابنھ معتمر ، وشعبة ، والثوري ، وروى عنھ 

 في صحیح مسلم جماعة آخرون . ومات سنة ثالث وأربعین ومائة .

. ذكره ابن حبان ـ كما في ، بن معاذ أبو داود الضبي الكوفي ـ سلیمان بن قرم  ٣٨  
 ـ فقال : كان رافضیاً غالیاً . )٤٢٣(ترجمة سلیمان من المیزان

 قلت : ومع ذلك فقد وثقھ أحمد بن حنبل .  

وقال ابن عدي ـ كما في آخر ترجمة سلیمان من المیزان ـ : وسلیمان ابن قرم   
 أحادیثھ حسان ، وھو خیر من سلیمان بن أرقم بكثیر .

خرج حدیثھ كل من مسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو داود في قلت : وقد أ  
وحین ذكره الذھبي في المیزان وضع على اسمھ رموزھم، ودونك  )٤٢٤(صحاحھم

في صحیح مسلم حدیث أبي الجواب عن سلیمان بن قرم، عن األعمش، مرفوعاً 
ولھ في السنن عن  )٤٢٥(»المرء مع من أحب « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إلى رسول هللا ، قال 

 : ً ولھ عن األعمش، عن  )٤٢٦(»طلب العلم فریضة على كل مسلم« ثابت ، عن أنس مرفوعا
عمرو بن مّرة ، عن عبد هللا بن الحارث ، عن زھیر بن األقمر، عن عبد هللا بن 

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عمرو ، قال : كان الحكم بن أبي العاص یجلس إلى رسول هللا

                                                           
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤٢١(
، صحیح مسلم: ب ١٣٣ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك مواقیت الصالة ب الصالة كفارة ج٤٢٢(

، سنن النسائي: ك  ٣٧٠٤ح  ٢٥٣ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٦ص ١یسمع ج النھي عن الحدیث بكل ما
 ٢، سنن أبن ماجة: ج ٥٠٣٩ح  ٣٠٩ص ٤، سنن أبي داود: ج ٧٦ص ١الطھارة ب المسح على العمامة ج

 . ٢٣٩٣ح  ٨٠٠ص
 . ٢١٩ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٢٣(
 ١صحیح الترمذي: ج ، ١١٣ص ٧صحیح البخاري، ك األدب باب عالمة حب هللا: ج )  روي عنھ في٤٢٤(

 . ٤ح  ٥ص
 ط بیروت . ٢٠٣٤ح  ١٦٥ص  ٤: ج ٥٠)  صحیح مسلم، ك البر ب ٤٢٥(
 . ٢٢٤ح  ٨١ص ١ج ١٧) سنن ابن ماجة: مقدمة ب ٤٢٦(



وما یخرج من صلبھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یثھ إلى قریش ، فلعنھ رسول هللاوینقل حد
 . )٤٢٧(إلى یوم القیامة

، الكاھلي الكوفي األعمش ، أحد شیوخ الشیعة وأثبات ـ سلیمان بن مھران  ٣٩  
ه في رجال الشیعة جماعة من جھابذة أھل السنة ، كاإلمام ابن قتیبة  المحّدثین ، عدَّ

وأمثالھما ، وقال )٤٢٨(»الملل والنحل«والشھرستاني في كتاب » المعارف«في 
كان من أھل الكوفة قوم « الجوزجاني ـ كما في ترجمة زبید من میزان الذھبي ـ : 

ال یحمد الناس مذاھبھم ، ھم رؤوس محّدثي الكوفة ، مثل أبي إسحاق ومنصور ، 
ناس لصدق ألسنتھم وزبید الیامي ، واألعمش ، وغیرھم من أقرانھم ، احتملھم ال

إلى آخر كالمھ الدال على حمقھ ، وما على ھؤالء من غضاضة ،  )٤٢٩(»في الحدیث 
إذا لم یحمد النواصب مذھبھم في أداء أجر الرسالة بمودة القربى ، والتمّسك بثقلي 

، وما احتمل النواصب ھؤالء الشیعة لمجّرد صدق  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
نما احتملوھم لعدم استغنائھم عنھم ، إذ لو رّدوا حدیثھم لذھبت علیھم ألسنتھم ، وإ

في ترجمة أبان بن تغلب من  جملة اآلثار النبویة ، كما اعترف بھ الذھبي
إالّ » الكوفة أبو إسحاق وأعمشكم  أھلك أھل«قال:   وأظن أن المغیرة ما )٤٣٠(میزانھ

 لكونھما شیعیّین، وإالّ فإن

 

نا من بحار العلم وسدنة اآلثار النبویة ، ولألعمش نوادر أبا إسحاق واألعمش كا
تدل على جاللتھ ، فمنھا: ما ذكره ابن خلكان في ترجمتھ  من وفیات األعیان ، قال 
: بعث إلیھ ھشام بن عبد الملك أن اُكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي; فأخذ 

قل لھ ھذا جوابھ ،  األعمش القرطاس وأدخلھا في فم شاة فالكتھا ، وقال لرسولھ :
فقال لھ الرسول : إنھ قد آلى أن یقتلني إن لم آتھ بجوابك ، وتوسل إلیھ بإخوانھ ، 

                                                           
 یلعن الحكم بن أبي العاص وما یخرج من صلبھ .:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) الرسول٤٢٧(

المحمدیة  ط ١٧٩ححھ ، الصواعق المحرقة: وص ٤٨١ص ٤راجع المستدرك على الصحیحین للحاكم: ج   
ط المحمدیة وبھامشھا  ٦٣ط المیمنیة بمصر ، تطھیر الجنان مطبوع ملحقاً للصواعق: ص ١٠٨وص 
، مقتل الحسین للخوارزمي  ٤١ص  ٦وج  ١٩١ص ٤ط المیمنیة ، الدر المنثور للسیوطي: ج ١٤٤ص

، االستیعاب  ٣٤ص ٢لغابة البن األثیر: ج، اُسد ا ٨٠ص ٢، سیر أعالم النبالء: ج ١٧٢ص ١الحنفي: ج
ط السعادة، السیرة  ٣١٨ص ١ط مصطفى محمد بمصر: وج  ٣١٧ص ١البن عبد البر بذیل اإلصابة: ج

، الغدیر ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص ١، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج ٣١٧ص ١الحلبیة: ج
 .  ٢٤٥ص  ٨لألمیني: ج 

 . ٢٧ص  ٢، الملل والنحل بھامش الفصل ج  ٦٢٤ص  ) المعارف البن قتیبة:٤٢٨(
 . ٦٦ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٢٩(
 . ٥٦ص ٢)  المصدر السابق: ج٤٣٠(



فلما ألّحوا علیھ كتب لھ : بسم هللا الرحمن الرحیم . أما بعد، فلو كان لعثمان مناقب 
أھل األرض ما نفعتك، ولو كان لعلي مساوئ أھل األرض ما ضّرتك ، فعلیك 

 . )٤٣١(، والسالمبخویصة نفسك 

ومنھا: ما نقلھ ابن عبد البر ـ في باب حكم قول العلماء بعضھم في بعض من   
ـ عن علي بن خشرم قال : سمعت الفضل ابن  )٤٣٢(كتابھ جامع بیان العلم وفضلھ

موسى یقول: دخلت مع أبي حنیفة على األعمش نعوده ، فقال أبو حنیفة : یا أبا 
: وهللا إنك عليَّ  أكثر مما أعودك ، فقال لھ األعمش محمد لو ال التثقیل علیك لعدتك

لثقیل و أنت في بیتك ، فكیف إذا دخلت عليَّ ! قال: قال الفضل : فلما خرجنا من 
عنده قال أبو حنیفة : إن األعمش لم یصم رمضان قط ، قال ابن خشرم للفضل : ما 

 یث حذیفة... الخ.یعني أبو حنیفة بذلك ؟ قال الفضل : كان األعمش یتسحر على حد

األسود  األبیض من الخیط لكم الخیط َوُكلُوا واشربوا حتى یتبیّن(قلت : بل كان یعمل بقولھ تعالى:   

الحسن بن سعید   . وروى صاحبا الوجیزة والبحار عن)٤٣٣()اللیل من الفجرثم أتّموا الصیام إلى
تھ التي مات النخعي ، عن شریك بن عبد هللا القاضي، قال : أتیت األعمش في عل

فیھا ، فبینا أنا عنده إذ دخل علیھ ابن شبرمة ، وابن أبي لیلى ، وأبو حنیفة ، 
،  فسألوه عن حالھ فذكر ضعفاً شدیداً ، وذكر ما یتخّوف من خطیئاتھ و أدركتھ رقة

فأقبل علیھ أبو حنیفة فقال لھ : یا أبا محمد اتق هللا ، وانظر لنفسك فقد كنت تحّدث 
دیث لو رجعت عنھا كان خیراً لك، قال األعمش : ألمثلي تقول ھذا بأحا» علي«في 
، و كان رحمھ هللا ـ كما وصفھ  ورّد علیھ فشتمھ بما ال حاجة بنا إلى ذكره )٤٣٤(...

أحد األئمة الثقات ، وكما قال ابن خلكان إذ ترجمھ في  )٤٣٥(الذھبي في میزانھـ
تفقت الكلمة على صدقھ وعدالتھ ، وا )٤٣٦(» كان ثقة عالماً فاضال« وفیاتھ ، فقال: 

 . )٤٣٧(وورعھ، واحتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة و غیرھم

                                                           
 ط دار صادر . ٤٠٣ـ  ٤٠٢ص ٢) وفیات األعیان البن خلكان، ترجمة األعمش: ج٤٣١(
 .ّره)(منھ قّدس سمن مختصره للعالمة الشیخ أحمد بن عمر المحمصاني البیروتي.  ١٩٩) راجع ص٤٣٢(
 .١٨٧) البقرة: ٤٣٣(
 ٢٤١ص ٢ط الجدید ، أمالي الشیخ الطوسي: ج ٢٠٣و ١٩٧ـ  ١٩٦ص ٣٩) البحار للمجلسي: ج٤٣٤(

 النجف . ط
 . ٢٢٤ص ٢) المیزان للذھبي: ج٤٣٥(
 . ٤٠٠ص ٢) وفیات األعیان: ج٤٣٦(
ب ، صحیح مسلم: ك اإلیمان ب الدلیل على أن ح ٢٥ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ج٤٣٧(

، صحیح  ٥٨ص ٦، سنن النسائي: ك النكاح ب الحث على النكاح ج ٤٨ص ١األنصار و علي من اإلیمان ج



ودونك حدیثھ في صحیحي البخاري ومسلم عن كل من زید بن وھب ، وسعید   
بن جبیر ، ومسلم البطین ، والشعبي ، ومجاھد ، وأبي وائل ، وإبراھیم النخعي ، 

، والثوري وابن عیینة ، وأبو  ا شعبةوأبي صالح ذكوان ، وروى عنھ عند كل منھم
، وأبو عوانة ، وجریر وحفص بن غیاث ، ولد األعمش سنة إحدى  معاویة محمد

 تعالى.  وستین، ومات سنة ثمان وأربعین ومائة ، رحمھ هللا
 

 حرف الشین

 ، بن سنان بن أنس النخعي الكوفي القاضي ،ـ شریك بن عبد هللا ٤٠  

ه اإلمام ابن قتیبة في  )٤٣٨(رجال الشیعة وأرسل ذلك في كتابھ المعارف عدَّ

 إرسال المسلّمات ، وأقسم عبد هللا بن إدریس ـ كما في أواخر

. وروى أبو داود الرھاوي ـ  )٤٣٩(ترجمة شریك من المیزان ـ با  إن شریكاً لشیعي
ً یقول :  ً ـ أنھ سمع شریكا  علي خیر البشركما في المیزان أیضا

 .)٤٤١()٤٤٠(فمن أبى فقد كفر

، كما ھو (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قلت : إنما أراد أنھ خیر البشر بعد رسول هللا  
ً ـ بأنھ مائل ، وال  مذھب الشیعة، ولذا وصفھ الجوزجاني ـ كما في المیزان أیضا
ریب بكونھ مائال عن الجوزجاني إلى مذھب أھل البیت ، وشریك مّمن روى النص 

ث ـ كم ـ عن أبي ربیعة األیادي عن   ا في المیزان أیضاً على أمیر المؤمنین حیث حدَّ

                                                                                                                                                                      
 ١٣٩٧ص ٢، سنن ابن ماجة: ج ٢٥٢٦ح ١٦ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨١٩ح ٣٠٦ص ٥الترمذي: ج

 . ٤١٧٣ح
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤٣٨(
 . ٢٧٤ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٣٩(
حّدثنا الحسین بن علي السكوني الكوفي ، حّدثنا محمد بن الحسن السكوني ، حّدثنا صالح ) قال ابن عدي : ٤٤٠(

بن األسود ، عن األعمش ، عن عطیة ، قلت لجابر : كیف كانت منزلة علي فیكم ؟ قال : كان خیر 
، ومع شدة البشر...الخ نقلھ بھذا اإلسناد محمد بن أحمد الذھبي في أحوال صالح بن أبي األسود من المیزان 

 (منھ قّدس سّره)نصب الذھبي لم یعلّق على الحدیث سوى قولھ : لعلھ عنى في زمانھ. 
 ».علي خیر البشر فمن أبى فقد كفر « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم))  قول الرسول ٤٤١(

ط الغري ، ترجمة اإلمام علي  ١١٩ط الحیدریة وص ٢٤٥یوجد في كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص  
، ینابیع  ٩٥٨و ٩٥٧و ٩٥٦و ٩٥٥ح ٤٤٤ص ٢أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جبن 

ط العرفان صیدا ،  ٧١ص ٢ط الحیدریة: وج ٢٩٣ط إسالمبول وص ٢٤٦المودة للقندوزي الحنفي: ص
، كنوز الحقائق:  ٢٧١ص ٢، میزان االعتدال للذھبي: ج ٣٥ص ٥منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج

،  ٤٢١ص ٧، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ٢٥٤ص ٤ط بوالق، إحقاق الحق للتستري: ج ٩٨ص
 . ١٥٤ص  ١، فرائد السمطین: ج ٢٢ص ٣الغدیر لألمیني: ج



وكان  )٤٤٢(»لكّل نبّي وصّي ووارث ، وإن علیاً وصیّي ووارثي«ابن بریدة ، عن أبیھ مرفوعاً:  
ً إلى نشر فضائل أمیر المؤمنین وإرغام بني اُمیة بذكر مناقبھ  ،  (علیھ السالم)مندفعا

ترجمة شریك من وفیات ابن خلكان حكى الحریري في كتابھ دّرة الغّواص ـ كما في 
ـ : أنھ كان لشریك جلیس من بني اُمیة ، فذكر شریك في بعض األیام فضائل علي 
بن أبي طالب ، فقال ذلك االُموي : نعم الرجل علي ، فأغضبھ ذلك وقال : ألعلي یقال 

وأخرج ابن أبي شیبة ـ كما في أواخر ترجمة  )٤٤٤()٤٤٣(نعم الرجل وال یزاد على ذلك؟
یك من المیزان ـ عن علي بن حكیم، عن علي بن قادم ، قال : جاء عتاب ورجل شر

آخر إلى شریك، فقال لھ : إن الناس یقولون إنك شاّك ، فقال: یا أحمق كیف أكون 
 . )٤٤٥(شاّكاً ، لوددت أني كنت مع علي فخضبت یدي بسیفي من دمائھم

وقد روى عن أولیائھم ومن تتبّع سیرة شریك علم أنھ كان یوالي أھل البیت ،   
ً ، قال ابنھ عبد الرحمن ـ كما في أحوالھ من المیزان ـ : كان عند أبي  ً جّما علما
عشرة آالف مسألة عن جابر الجعفي ، وعشرة آالف غرائب . وقال عبد هللا بن 
ً ـ : شریك أعلم بحدیث الكوفیّین من سفیان ، وكان  المبارك ـ كما في المیزان أیضا

علي ، سّيء القول فیھم ، قال لھ عبد السالم بن حرب : ھل لك في أخ  عدّواً ألعداء
: لیس لي بأخ من أزرى )٤٤٦(تعوده ، قال : من ھو ؟ قال : ھو مالك بن مغول ، قال

لیس : «  )٤٤٧(على علي وعمار ، وذكر عنده معاویة فُوصف بالحلم ، فقال شریك
وھو الذي روى عن عاصم، ، )٤٤٨(»بحلیم من سفَّھ الحق ، وقاتل علي بن أبي طالب 

                                                           
ھذا الحدیث سوف یأتي  ».لكل نبي وصي ووارث وإن علیاً وصیي ووارثي«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم))  قولھ ٤٤٢(

 فراجع . ٢، ھامش  ٤٣٩ ص ٦٨مع مصادره في المراجعة 
 (علیھ السالم)، وإن كان مدحاً لكن المتبادر منھ في مثل ھذا المقام ال یلیق بمدحھ»نعم الرجل علي«) قولھ: ٤٤٣(

، وال سیما إذا كان صادراً من أذناب أعدائھ . فإنكار شریك وغضبھ كان ـ بحكم العرف ـ في محلھ ، وشتّان 
ماعھ تلك الفضائل العظیمة : نعم الرجل علي ، وقول هللا عزوجل : بین قول ھذا الصعلوك االُموي بعد س

، فقیاس كلمة ھذا االُموي على كالم هللا عز وجل  )نعم العبد إنھ أّواب(وقولھ تعالى :  ، )فقدرنا فنعم القادرون(
فال وجھ  )ابإنھ أوّ (حتى قال:  »نعم العبد«قیاس مع الفارق عرفاً ، على أن هللا تعالى ما اقتصر على قولھ: 

 .(منھ قّدس سّره) للجواب المذكور في وفیات األعیان.
 . ٤٦٤ص ٢) وفیات األعیان البن خلكان: ج٤٤٤(
 . ٢٧٣ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٤٥(
 .(منھ قّدس سّره))  كما في ترجمتھ من المیزان. ٤٤٦(
 .(منھ قّدس سّره)) كما في ترجمتھ من المیزان ووفیات ابن خلكان. ٤٤٧(
 . ٤٦٥ص ٢، وفیات األعیان: ج ٢٧٤ـ  ٢٧٠ص ٢ان: ج)  المیز٤٤٨(



وجرى  )٤٥٠()٤٤٩(»إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه«عن ذر، عن عبدهللا بن مسعود مرفوعاً: 
بینھ وبین مصعب بن عبد هللا الزبیري كالم بحضرة المھدي العباسي ، فقال لھ 
مصعب ـ كما في ترجمة شریك من وفیات ابن خلكان ـ: أنت تنقص أبا بكر وعمر... 

  )٤٥١(الخ.

قلت: ومع ذلك فقد وصفھ الذھبي بالحافظ الصادق أحد األئمة ، ونقل عن ابن   
معین القول بأنھ صدوق ثقة ، وقال في آخر ترجمتھ: قد كان شریك من أوعیة العلم 
، حمل عنھ اسحاق األزرق تسعة آالف حدیث. ونقل عن أبي توبة الحلبي قال: كنّا 

، فسألنا  ل قوم : ابن لھیعة، وقال قوم: مالكبالرملة فقالوا : من رجل االُمة ؟ فقا
 ً  .)٤٥٢(عیسى بن یونس فقال : رجل االُمة شریك وكان یومئذ حیّا

ودونك حدیثھ عندھم ،  )٤٥٣(قلت : احتّج بشریك مسلم وأرباب السنن األربعة  
عن زیاد بن عالقة ، وعمار الدھني ، وھشام بن عروة ، ویعلى بن عطاء ، وعبد 

وعمارة بن القعقاع ، وعبد هللا بن شبرمة ، روى عنھ عندھم : الملك بن عمیر ، 
ابن أبي شیبة ، وعلي بن حكیم ، ویونس بن محمد، والفضل بن موسى ، ومحمد 
بن الصباح ، وعلي بن حجر . ولد بخراسان أو ببخارى سنة خمس وتسعین . 

 ة .ومات بالكوفة یوم السبت مستھل ذي القعدة سنة سبع أو ثمان وسبعین ومائ

، أبو الورد العتكي موالھم ، واسطي ، سكن البصرة، یكنى أبا ـ شعبة بن الحجاج ٤١  
بسطام ، أول من فتّش بالعراق عن أمر المحّدثین ، وجانب الضعفاء والمتروكین ، 
ه من رجال الشیعة جماعة من جھابذة أھل السنَّة : كابن قتیبة في معارفھ ،  وعدَّ

واحتّج بھ أصحاب الصحاح الستة  )٤٥٤(لوالشھرستاني في المل والنح

                                                           
 .(منھ قّدس سّره))  أخرجھ الطبري ونقلھ عنھ الذھبي في ترجمة عباد بن یعقوب. ٤٤٩(
. سوف یأتي مع مصادره في »إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه«:  (صلى هللا علیھ وآلھ)) قول الرسول٤٥٠(

 .٣ھامش  ١٨٤حرف العین من ھذه المراجعة فراجع  ص 
 . ٤٦٥ـ  ٤٦٤ص ٢) وفیات األعیان البن خلكان: ج٤٥١(
 . ٢٧٤ـ  ٢٧٠ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٥٢(
 ٢٩٧ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٦٧٧ص ١في صحیح مسلم: ك البیوع ب األرض تمنح ج عنھ ) روي٤٥٣(

 ١اً ج، سنن النسائي: ك الطھارة باب البول في البیت جالس ٤٧٩٣ح ٢٥١ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٧٩٩ح
 . ١١٩ح ٤٤ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٢٦ص

 . ٢٧ص ٢، الملل والنحل للشھرستاني بھامش الفصل: ج ٦٢٤) المعارف البن قتیبة: ص٤٥٤(



، وحدیثھ ثابت في صحیحي البخاري ومسلم عن كل من: أبي إسحاق  )٤٥٥(وغیرھم
السبیعي وإسماعیل بن أبي خالد ، ومنصور ، واألعمش ، وغیر واحد ، روى عنھ 
عند كل من: البخاري ومسلم ، محمد بن جعفر ، ویحیى بن سعید القطان ، وعثمان 

ر واحد ، كان مولده سنة ثالث و ثمانین ، ومات سنة ستین ومائة ، بن جبلة ، وغی
 رحمھ هللا تعالى .

 

 حرف الصاد

، بن حجر الحارث العبدي ، ذكره اإلمام ابن قتیبة في ـ صعصعة بن صوحان ٤٢  
من المعارف في سلك المشاھیر من رجال الشیعة ، وأورده ابن سعد في  ٢٠٦ص
ال : كان من أصحاب الخطط بالكوفة ، وكان من طبقاتھ فق ٦من الجزء  ١٥٤ص

ً ، وكان من أصحاب علي ، وشھد معھ الجمل ھو وأخواه زید وسیحان ابنا  خطیبا
صوحان ، وكان سیحان الخطیب قبل صعصعة ، وكانت الرایة یوم الجمل في 

فقتل ، فأخذھا زید فقتل ، فأخذھا صعصعة، قال: وقد روى صعصعة عن  )٤٥٦(یده
 د هللا بن عباس، وكان ثقة، قلیل الحدیث... الخعلي، وروى عن عب

(صلى وذكره ابن عبد البر في االستیعاب فقال : كان مسلماً على عھد رسول هللا  

. وكان سیداً من سادات قومھ ـ  )٤٥٧(لم یلقھ ولم یره ، صغر عن ذلكهللا علیھ وآلھ وسلم)
ضال بلیغاً ; یعّد في أصحاب عبد القیس ـ وكان فصیحاً خطیباً ، عاقال لسناً ، دیّناً فا

، ثم نقل عن یحیى بن معین القول : بأن صعصعة وزیداً وسیحان بني (علیھ السالم)علي
صوحان كانوا خطباء ، وأن زیداً وسیحان قتال یوم الجمل ، وأورد قضیة اُشكلت 
ً في الناس فسألھم عّما یقولون فیھا، فقام  على عمر أیام خالفتھ ، فقام خطیبا

ھو غالم شاب فأماط الحجاب ، وأوضح منھاج الصواب ، فأذعنوا لقولھ صعصعة و
، وعملوا برأیھ ، وال غرو فإن بني صوحان من ھامات العرب ، وأقطاب الفضل 
والحسب ، وذكرھم ابن قتیبة في باب المشھورین من األشراف، وأصحاب السلطان 

                                                           
، صحیح مسلم: باب التحذیر  ٣٣ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب عظة اإلمام النساء ج٤٥٥(

، سنن  ٦و ٥ح ٢ص ١ن أبي داود: ج، سن ٣٧٩٧ح ٢٩٧ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٦ص ١من الكذب ج
 . ٤٢ص ١، سنن النسائي: ك الطھارة باب االستنجاء بالماء ج ٢١١ح ٧٦ص ١ابن ماجة: ج

) كما كان أحد االُمراء في قتال أھل الردة فیما ذكره ابن حجر حیث أورد سیحان بن صوحان في القسم ٤٥٦(
 .(منھ قّدس سّره)األول من إصابتھ. 

ط دار صادر ، االستیعاب  ٢٢١ص ٦، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٦٢٤بة: ص)  المعارف البن قتی٤٥٧(
 ط السعادة . ١٩٦ص ٢بھامش اإلصابة: ج



ن صوحان ، فقال: بنو صوحان ھم زید بن صوحان، وصعصعة ب )٤٥٨(من المعارف
عبد القیس، قال:  فأما زید فكان من خیار الناس;  وسیحان بن صوحان، من بني

، فقیل »زید الخیر األجذم، وجندب ما جندب«قال:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الحدیث أن النبي روي في
ا اآلخر فیضرب أما أحدھما فتسبقھ یده إلى الجنة بثالثین عاماً، وأم«یا رسول هللا أتذكر رجلین؟ فقال: 

صوحان شھد   ، قال: فكان أحد الرجلین زید ابن»ضربة یفصل بھا بین الحق والباطل
الجمل، فقال: یا أمیر المؤمنین  یوم یده، وشھد مع علي جلوالء، فقطعت  یوم
قال: رأیت یدي نزلت من السماء  وما علمك بذلك یا أبا سلیمان ؟أراني إالّ مقتوال; قال:  ما

 .)٤٥٩(أخاه سیحان یوم الجمل  فقتلھ عمرو بن یثربي، وقتلوھي تستشیلني، 

، بتقّدم ید زید على سائر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أن إخبار النبي  قلت: ال یخفى  
جسده وسبقھا إیّاه إلى الجنة معدود عند المسلمین كافة من أعالم النبّوة، وآیات 

، فراجع ترجمتھ من من ترجم زیداً ذكر ھذا اإلسالم، وأدلة أھل الحق، وكل
االستیعاب واإلصابة وغیرھما، والمحّدثون أخرجوه بطرقھم المختلفة فزید ـ على 
تشیّعھ ـ مبّشر بالجنة، والحمد   رب العالمین. وصعصعة بن صوحان ، ذكره 
العسقالني في القسم الثالث من إصابتھ، فقال : لھ روایة عن عثمان وعلي، وشھد 

باً فصیحاً ، ولھ مع معاویة مواقف ، قال: وقال الشعبي صفین مع علي ، وكان خطی
ً أبو إسحاق السبیعي ، والمنھال بن  )٤٦٠(: كنت أتعلّم منھ الخطب وروى عنھ أیضا

عمرو ، وعبد هللا بن بریدة ، وغیرھم . قال: وذكر العالئي في أخبار زیاد : أن 
ى البحرین ، وقیل المغیرة نفى صعصعة بأمر معاویة من الكوفة إلى الجزیرة أو إل

 ; كما مات أبوذر من قبلھ بالربذة . )٤٦١(الخ  إلى جزیرة ابن كافان ، فمات بھا...

، نقل القول بوثاقتھ عن  )٤٦٢(وقد ذكر الذھبي صعصعة ، فقال: ثقة معروف  
،  )٤٦٣(ابن سعد ، وعن النسائي ، ووضع على اسمھ الرمز إلى احتجاج النسائي بھ

                                                           
 .(منھ قّدس سّره). ١٣٨) راجع منھ ص٤٥٨(
 . ٤٠٢) المعارف البن قتیبة: ص٤٥٩(
ا علمك )  قیل للشعبي ـ كما في ترجمة رشید الھجري من میزان الذھبي ـ : مالك تعیب أصحاب علي وإنم٤٦٠(

عنھم ؟ قال : عّمن ؟ فقیل لھ: عن الحارث وصعصعة ، قال : أما صعصعة فكان خطیباً; تعلمت منھ الخطب ، 
 (منھ قّدس سّره)وأما الحارث فكان حاسباً تعلمت منھ الحساب. 

 ، ط. مصطفى محمد .١٩٢ص ٢ط السعادة و ج ٢٠٠ص ٢) اإلصابة البن حجر: ج٤٦١(
 . ٣١٥ص ٢) المیزان للذھبي: ج٤٦٢(
 . ١٦٦ص ٨سنن النسائي: ك الزینة ب خاتم الذھب ج )  روي عنھ في٤٦٣(



ولكن كانوا أنفسھم یظلمون  (فإنما یضّر نفسھ، وما ظلموه  قلت : ومن لم یحتّج بھ ،  

()٤٦٤( . 
 

 حرف الطاء

، الخوالني الھمداني الیماني ، أبو عبد الرحمن ، واُمھ من ـ طاووس بن كیسان ٤٣  

الفرس ، وأبوه من النمر بن قاسط ، مولى بجیر بن ریسان الحمیري ، أرسل أھل 

ه من رجالھم كل من السنّة كونھ من سلف الشیعة إرسال الم سلّمات ، وعدَّ

 ، وقد احتجّ  )٤٦٥(الشھرستاني في الملل والنحل ، وابن قتیبة في المعارف

وغیرھم ، ودونك حدیثھ في كل من الصحیحین عن  )٤٦٦(بھ أصحاب الصحاح الستة

ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي ھریرة ، وحدیثھ في صحیح مسلم عن كل من 

هللا بن عمرو ، وروى عنھ عند البخاري ومسلم كل  عائشة ، وزید بن ثابت ، وعبد

من مجاھد وعمرو بن دینار ، وابنھ عبد هللا ، وروى عنھ عند البخاري فقط 

ً بمكة قبل یوم الترویة  الزھري ، وعند مسلم غیر واحد من األعالم ، وتوفّي حاّجا

د حمل عبد بیوم ، وذلك في سنة ست ومائة أو أربع ومائة ، وكان یوماً عظیماً ، وق

نعشھ على كاھلھ ، یزاحم الناس في ذلك  (علیھ السالم)هللا بن الحسن بن أمیر المؤمنین

 . )٤٦٨()٤٦٧(حتى سقطت قلنسوة كانت على رأسھ ، ومّزق رداؤه من خلفھ
 

 حرف الظاء

، بن سفیان أبو األسود الدؤلي ، حالھ في التشیع واإلخالص في ـ ظالم بن عمرو ٤٤  
ال  )٤٦٩(أظھر من الشمس (علیھم السالم)الحسین وسائر أھل البیتوالیة علي والحسن و

                                                           
 .٥٧) البقرة: ٤٦٤(
 . ٦٢٤، المعارف البن قتیبة: ص ٢٧ص ٢) الملل والنحل بھامش الفصل: ج٤٦٥(
، صحیح مسلم:  ٨٥ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك الحیض ب المرأة تحیض بعد اإلفاضة ج٤٦٦(

 ٦ص ١، سنن أبي داود: ج ٧٠ح ٤٧ص ١، صحیح الترمذي: ج ٢٠٣ص ١الصالة ب أعضاء السجود ج ك
 . ٢٩٧٧ح ٩٩١ص ٢سنن ابن ماجة: ج ٢٠ح

 .(منھ قّدس سّره))  روى ھذا ابن خلكان في ترجمة طاووس من وفیات األعیان. ٤٦٧(
 ط السعادة . ١٩٤ص  ٢ط دار صادر، و ج ٥٠٩ص ٢) وفیات األعیان: ج٤٦٨(
 .٢٤١ص ٢حجر في أحوالھ من القسم الثالث من اإلصابة: ج ) وحسبك في إثبات ذلك ما ذكره ابن٤٦٩(

 . (منھ قّدس سّره)



 حاجة بنا إلى بیانھا ، وقد استقصینا الكالم فیھا حیث ذكرناه في

ـ على أن تشیعھ  )٤٧٠(كتابنا ـ مختصر الكالم في مؤلّفي الشیعة من صدر اإلسالم
،  )٤٧١(مما لم یناقش فیھ أحد ، ومع ذلك فقد احتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة

ودونك حدیثھ في صحیحي البخاري ومسلم عن أبي ذر وفي صحیح البخاري عن 
عمر ، ولھ في صحیح مسلم عن أبي موسى ، وعمران بن حصین ، روى عنھ 
،  یحیى بن یعمر في الصحیحین ، وروى عنھ في صحیح البخاري عبد هللا بن بریدة

بالبصرة سنة تسع  وفي صحیح مسلم روى عنھ ابنھ أبو حرب ، توفّي رحمھ هللا ،
، وھو الذي )٤٧٢(وتسعین في الطاعون الجارف ، وعمره خمس وثمانون  سنة

وضع علم النحو على قواعد أخذھا عن أمیر المؤمنین ، كما فّصلناه في 
 . )٤٧٣(مختصرنا

 

 حرف العین

، بن عبد هللا بن عمرو اللیثي المكي أبو الطفیل ، ولد عام اُحد ، ـ عامر بن واثلة ٤٥  
ه ابن قتیبة في كتابھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من حیاة النبي وأدرك ثمان سنین ، عدَّ

المعارف في أول الغالیة من الرافضة ، وذكر : أنھ كان صاحب رایة المختار ، 
 ً ، وذكره ابن عبد البر في الكنى من االستیعاب فقال : نزل  )٤٧٤(وآخر الصحابة موتا

ھا ، فلّما قتل علي ، انصرف إلى مكة ـ إلى أن الكوفة ، وصحب علیاً في مشاھده كل
ً في علي ً ، وكان متشیّعا (علیھ قال ـ : وكان فاضال عاقال ، حاضر الجواب فصیحا

ً على معاویة فقال : كیف َوْجُدك على خلیلك أبي السالم) ، وقال : قدم أبو الطفیل یوما
; وقال لھ  قصیرالحسن ؟ قال : كوجد اُم موسى على موسى ، وأشكو إلى هللا الت

معاویة : كنت فیمن حصر عثمان قال : ال ولكني كنت فیمن حضره ; قال : فما 
منعك من نصره ؟ قال : وأنت فما منعك من نصره ؟ إذ تربصت بھ ریب المنون ، 

                                                           
 . ٢٩ـ  ٢٠)  مؤلفوا الشیعة في صدر اإلسالم ص : ٤٧٠(
، صحیح مسلم: ك اإلیمان باب بیان حال  ١٥٦ص ٤)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك بدء الخلق ج٤٧١(

، سنن ابن ماجة:  ١٣٩ص ٨ب الخضاب ج، سنن النسائي: ك الزینة  ٤٥ص ١إیمان من رغب عن أبیھ ج
 . ٢٣١٩ح ٧٧٧ص ٢ج

 . ٣٠٥ص ٤)  الكامل في التاریخ: ج٤٧٢(
 .١٨٦، ٤٦وراجع تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص  ٢٥)  مؤلّفوا الشیعة في صدر اإلسالم: ص٤٧٣(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤٧٤(



وكنت في أھل الشام وكلھم تابع لك فیما ترید ، فقال لھ معاویة : أو ما ترى طلبي 
 لكما قال أخو جعف: لدمھ نصرة لھ ، قال : إنَّك

 )٤٧٥(أللفینّك بعد الموت تندبني *** وفي حیاتي ما زودتني زادا

من: الزھري، وأبي الزبیر ، والجریري ، وابن أبي حصین،  روى عنھ كل  
وعبد الملك بن أبجر ، وقتادة ، ومعروف ، والولید بن جمیع ، ومنصور بن حیان ، 

عكرمة بن خالد ، وكلثوم بن حبیب ، والقاسم بن أبي بردة ، وعمرو بن دینار ، و
ً عنھ موجود في صحیح  وفرات القزاز ، وعبد العزیز بن رفیع ، فحدیثھم جمیعا

، وقد روى أبو الطفیل عند مسلم في الحج عن رسول هللا، وروى صفة  )٤٧٦(مسلم
، وروى في الصالة ودالئل النبّوة عن معاذ بن جبل ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي 
ى في القدر عن عبد هللا بن مسعود ، وروى عن كل من: علي، وحذیفة بن ورو

اُسید ، وحذیفة بن الیمان ; وعبد هللا بن عباس ، وعمر بن الخطاب ، كما یعلمھ 
. مات أبو )٤٧٧(متتبّعوا حدیث مسلم والباحثون عن رجال األسانید في صحیحھ

ن ومائة ، وقیل : سنة سبع الطفیل رحمھ هللا تعالى بمكة سنة مائة وقیل: سنة اثنی
ومائة وقیل: سنة عشر ومائة، وأرسل ابن القیسراني أنھ مات سنة عشرین ومائة 

 وهللا أعلم .

، األسدي الرواجني الكوفي ذكره الدار القطني، فقال : عباد بن ـ عباد بن یعقوب ٤٦  
یعقوب شیعي صدوق ، وذكره ابن حبان فقال : كان عباد بن یعقوب داعیة إلى 
الرفض ، وقال ابن خزیمة : حّدثنا الثقة في روایتھ المتھم في دینھ، عباد بن یعقوب 
، وعباد ھو الذي روى عن الفضل بن القاسم ، عن سفیان الثوري ، عن زبید ، عن 

بعلي ، وروى عن  )٤٧٨()وكفى هللا المؤمنین القتال  (مّرة ، عن ابن مسعود ، أنھ كان یقرأ 
                                                           

 . ١١٥ص ٤)  االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج٤٧٥(
، صحیح البخاري:  ٣٣١ص ٢)  روي عنھ في صحیح مسلم: ك الفضائل ب كان النبي ملیح الوجھ ج٤٧٦(

، سنن أبي داود:   ٣٧٩٧ح ٢٩٧ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٤١ص ١العلم ب من خص بالعلم ج ك
 . ٢١٨ح ٧٩ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٤٨٦٤ح ٢٦٧ص ٤ج

 . ٣٣١ص ٢)  صحیح مسلم ج٤٧٧(
 : أي بعلي. ٢٥األحزاب :  )المؤمنین القتال وكفى هللا()  قولھ تعالى : ٤٧٨(

، ٩٢٠ح ٤٢٠ص ٢كما في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  
ط الغري ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي:  ١١٠ط الحیدریة وص ٢٣٤كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

، ینابیع المودة ١٩٢ص ٥ر المنثور للسیوطي: ج، الد ٦٣٣و ٦٣٢و ٦٣١و ٦٣٠و ٦٢٩ح ٣ص ٢ج
ط العرفان بصیدا ، میزان  ٩٢ص ١ط الحیدریة، وج ١٠٨ط إسالمبول وص ٩٤للقندوزي الحنفي: ص
 . ٣٧٦ص ٣، إحقاق الحق للتستري ج٣٨٠ص ٢االعتدال للذھبي: ج



إذا «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن عبد هللا ، قال رسول هللا شریك عن عاصم ، عن ذر ، 

أخرجھ الطبري وغیره ، وكان عباد یقول : من لم  )٤٧٩(»رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه
یتبّرأ في صالتھ كل یوم من أعداء آل محمد حشر معھم ، وقال : إن هللا تعالى ألعدل 

علیاً بعد أن بایعاه ، وقال صالح بن جزرة من أن یدخل طلحة والزبیر الجنة ، قاتال 
: كان عباد بن یعقوب یشتم عثمان ، وروى عبادان األھوازي عن الثقة : أن عباد 

قلت : ومع ذلك كلھ فقد أخذ عنھ أئمة   .  )٤٨٠(بن یعقوب كان یشتم السلف
، فھو  )٤٨١(، وابن خزیمة ، وأبو داود السنَّة ، كالبخاري ، والترمذي ، وابن ماجة

حاتم فقال ـ على تعنّتھ ـ شیخ ثقة ، وذكره الذھبي   یخھم ومحل ثقتھم، وذكره أبوش
في میزانھ فقال : من غالة الشیعة ورؤوس البدع ، لكنھ صادق في الحدیث ، ثم 

روى عنھ البخاري بال واسطة في  )٤٨٢(استرسل فنقل كل ما ذكرناه من أحوالھ
شوال سنة خمسین ومائتین ، التوحید من صحیحھ . ومات رحمھ هللا تعالى في 

وكذب القاسم بن زكریا المطرز ، فیما نقلھ عن عباد مما یتعلق في حفر البحر 
، نعوذ با  من إرجاف المرجفین بالمؤمنین ، وهللا المستعان  )٤٨٣(وجریان مائھ

 على ما یصفون .

البصرة  ، أبو عبد الرحمن الھمداني الكوفي ، سكن الحربیة منـ عبد هللا بن داود ٤٧  
ه ابن قتیبة من رجال الشیعة في معارفھ واحتجَّ بھ البخاري في  )٤٨٤(، وعدَّ

، ودونك حدیثھ في الصحیح عن األعمش ، وھشام بن عروة، وابن  )٤٨٥(صحیحھ
                                                           

 ». إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه«  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قال الرسول ٤٧٩(
مطبعة  ٢ط ٢٢١و ٢١٦، وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص ٥٨ص ١٠یوجد في تاریخ الطبري: ج  

،  ٦١٣و ٣٨٠ص ٢، وج٥٧٢ص ١ط إیران ، میزان االعتدال للذھبي: ج ١١٣و ١١١المدیني بمصر، وص
، شرح نھج  ١٨٥ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٤٥النصائح الكافیة لمن یتولى معاویة: ص

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، تقویة اإلیمان برد تزكیة ابن أبي  ١٧٦ص ١٥الغة البن أبي الحدید: جالب
،  ١١٠ص ٥وج ٤٢٨ص ٢، تھذیب التھذیب البن حجر: ج ١٨١ص ١٢، تاریخ بغداد: ج٩٠سفیان: ص

 ٢اء: جط المیمنیة، تاریخ أبي الفد ١٦ص  ١كنوز الحقائق للمناوي بھامش الجامع الصغیر للسیوطي: ج
 ١٠اآلداب . وھذا الحدیث صحیح السند ، راجع الغدیر لألمیني: ج ٤ط ٧، مقتل الحسین للمقّرم ص ٦١ص
 . ١٤٨ـ  ١٤٢ص

 . ١٠٩ص ٥، تھذیب التھذیب: ج ٣٧٩ص ٢) المیزان للذھبي: ج٤٨٠(
 . ٣٧٠٥ح ١٥٣ص ٥) روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٤٨١(
 . ٣٧٩ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٨٢(
 . ١١٠ص ٥ھذیب: ج)  تھذیب الت٤٨٣(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤٨٤(
، سنن أبي داود:  ٢٢٦ص ٤)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك بدء الخلق ب ویؤثرون على أنفسھم ج٤٨٥(

 . ٤٩٨٩ح ٢٩٧ص ٤ج



، ونصر ابن علي    جریح ، روى عنھ في صحیح البخاري: مسدد ، وعمرو بن علي
 ن .، في مواضع . مات في حدود سنة اثنتي عشرة ومائتی

، بن الھاد ، واسم الھاد اُسامة بن عمرو بن عبد هللا بن جابر ـ عبد هللا بن شداد ٤٨  
بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن لیث اللیثي الكوفي أبو الولید ، صاحب 
أمیر المؤمنین ، واُمھ سلمى بنت عمیس الخثعمیة ، اُخت اسماء ، فھو ابن خالة 

بن أبي بكر ، وأخو عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب عبد هللا بن جعفر ، ومحمد 
، وقال    الُمھا ، ذكره ابن سعد فیمن نزل الكوفة من أھل الفقھ والعلم من التابعین

ـ : وخرج عبد   من الجزء السادس من الطبقات ٨٦في آخر ترجمتھ ـ وھي في ص
ن محمد بن هللا بن شداد مع من خرج من القّراء على الحّجاج أیام عبد الرحمن ب

 ً  ...الخ .)٤٨٦(األشعث فقتل یوم دجیل . قال : وكان ثقة فقیھاً كثیر الحدیث متشیّعا

قلت : كانت ھذه الواقعة سنة إحدى وثمانین ، وقد احتجَّ أصحاب الصحاح   
، وسائر األئمة بعبد هللا بن شداد ، روى عنھ أبو إسحاق الشیباني ،  )٤٨٧(كلھم

یم ، فحدیثھم عنھ موجود في الصحیحین وغیرھما ومعبد بن خالد ، وسعد بن إبراھ
 من كتب الصحاح والمسانید ، سمع عند البخاري ومسلم، علیاً ومیمونة وعائشة .

، بن محمد بن أبان بن صالح بن عمیر القرشي الكوفي الملقّب ـ عبد هللا بن عمر ٤٩  
عنھ ،  مشكدانة ، شیخ مسلم ، وأبي داود ، والبغوي ، وخلق من طبقتھم أخذوا

ذكره أبو حاتم فقال : صدوق ، ویروى عنھ أنھ شیعي ، وذكره صالح بن محمد بن 
جزرة، فقال : كان غالیاً في التشیّع ، ومع ذلك فقد روى عبد هللا بن أحمد عن أبیھ 
، قال : مشكدانة ثقة ، وذكره الذھبي في المیزان فقال : صدوق صاحب حدیث سمع 

الطبقة ، وعنھ مسلم ، وأبو داود، والبغوي ، وخلق ابن المبارك ، والدراوردي ، و
، ووضع على اسمھ رمز مسلم ، وأبي داود إشارة إلى احتجاجھما بھ ، ونقل من 

 . )٤٨٨(أقوال العلماء فیھ ما قد سمعت ، وذكر أنھ مات سنة تسع وثالثین ومائتین

عن عبدة بن سلیمان ، وعبد هللا  )٤٨٩(قلت : ودونك حدیثھ في صحیح مسلم  
ابن المبارك ، وعبد الرحمن بن سلیمان ، وعلي بن ھاشم ، وأبي األحوص ، 

                                                           
 ط دار صادر . ١٢٦ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٤٨٦(
، صحیح مسلم: ك الصالة  ٧٨ص ١ج)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك الحیض ب مباشرة الحائض ٤٨٧(

 ٤، سنن أبي داود: ج ٤٨٢ح ٣٠٢ص ١، صحیح الترمذي: ج ٢١٠ص ١ب االعتراض بین یدي المصلي ج
 . ٥٧ص ٢، سنن النسائي: ك المساجد ب السجود على الخمرة ج ٥١١٢ح ٣٢٩ص

 . ٤٦٦ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٨٨(
 )  روي عنھ في صحیح مسلم: ك الفتن .٤٨٩(



وحسین بن علي الجعفي ، ومحمد بن فضیل ، في الفتن روى عنھ مسلم بال واسطة 
 ، وقال أبو العباس الّسراج : مات سنة ثمان أو سبع وثالثین ومائتین .

ه ابن قتیبة ، بن عقبة الحضرمي ، قاضي مصر ـ عبد هللا بن لھیعة ٥٠   وعالمھا عدَّ
من رجال الشیعة ، وذكره ابن عدي ـ كما في ترجمة ابن لھیعة من  )٤٩٠(في معارفھ

المیزان ـ فقال : مفرط في التشیّع ، وروى أبو یعلى عن كامل بن طلحة فقال: حّدثنا 
ابن لھیعة ، حّدثني حي بن عبد هللا المغافري ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن 

ادعوا لي «:  ، قال في مرضھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) بن عمرو : أن رسول هللا عبد هللا

 ، فدعي لھ»ادعوا لي أخي«، فدعي أبو بكر فأعرض عنھ ، ثم قال: »أخي

عثمان فأعرض عنھ ، ثم دعي لھ علي فستره بثوبھ وأكّب علیھ ، فلما خرج من 
 )٤٩١(ل باب یفتح  ألف باب...الخعلمني ألف باب كعنده قیل لھ : ما قال لك ؟ قال : 

وقد ذكره الذھبي في میزانھ ووضع على اسمھ (د ت ق) إشارة إلى من أخرج   
،  )٤٩٢(عنھ من أصحاب السنن ، ودونك حدیثھ في صحیحي الترمذي ، وأبي داود
.  )٤٩٣(وسائر مسانید السنة ، وقد ذكره ابن خلكان في وفیاتھ فأحسن الثناء علیھ

بن   . ودونك حدیثھ في الصالة من صحیح مسلم عن یزید روى عنھ مسلم بن وھب
أبي حبیب ، وقد ذكره ابن القیسراني في كتابھ ـ الجمع بین كتابي أبي نصر 
الكالباذي وأبي بكر اإلصبھاني ـ في رجال البخاري ومسلم . مات ابن لھیعة یوم 

 األحد منتصف ربیع اآلخر سنة أربع وسبعین ومائة .

، القداح المّكي ، من أصحاب اإلمام جعفر بن محمد الصادق . میمون ـ عبد هللا بن ٥١  
، وذكره الذھبي فوضع على اسمھ رمز الترمذي إشارة إلى  )٤٩٤(احتّج بھ الترمذي

 . )٤٩٥(إخراجھ عنھ ، وذكر : أنھ یروي عن جعفر بن محمد وطلحة بن عمرو

صاحبھ وتلمیذه عباس  ، ھو أبو محمد الكوفي . ذكرهـ عبد الرحمن بن صالح األزدي ٥٢  
ً ، وذكره ابن عدي فقال : احترق بالتشیّع ، وذكره  الدوري ، فقال : كان شیعیّا
ً في  صالح بن جزرة فقال : كان یعترض عثمان ، وذكره أبو داود فقال : ألّف كتابا

                                                           
 . ٦٢٤البن قتیبة: ص )  المعارف٤٩٠(
 فراجع . ٢، ھامش ٤٨٥ص  ٧٦)  ھذا الحدیث سوف یأتي مع مصادره في المراجعة ٤٩١(
 ٨ص ٣ط دار الفكر ، سنن أبي داود: ج ٣٧٢١ح ٢٦٢ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٤٩٢(

 .٢٤٩٧ح
 ط السعادة . ٢٤٢ص ٢ط دار صادر وج ٣٩ـ  ٣٨ص ٣)  وفیات األعیان البن خلكان: ج٤٩٣(
 روي عنھ في صحیح الترمذي . ) ٤٩٤(
 . ٥١٢ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٩٥(



مثالب الصحابة ، رجل سوء ، ومع ذلك فقد روى عنھ عباس الدوري واإلمام 
 سائي .البغوي ، وأخرج لھ الن

فوضع على اسمھ رمز النسائي ، إشارة إلى  )٤٩٦(وذكره الذھبي في میزانھ  
احتجاجھ بھ ، ونقل من أقوال األئمة فیھ ما قد سمعت . وذكر أن ابن معین وثّقھ. 

عن شریك  )٤٩٧(وأنھ مات سنة خمس وثالثین ومائتین، ودونك حدیثھ في السنن
 وجماعة من طبقتھ .

، بن نافع الحمیري الصنعاني ، كان من أعیان الشیعة مـ عبد الرزاق بن ھما ٥٣  
ه ابن قتیبة في كتابھ ـ المعارف ـ من رجالھم  )٤٩٨(وخیرة سلفھم الصالحین ، وقد عدَّ

فقال :  )٤٩٩(من تاریخھ الكامل ٢١١، وذكر ابن األثیر وفاتھ في آخر حوادث سنة 
و من مشائخ أحمد ، وفیھا توفّي عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني المحّدث ، قال: وھ

 ... الخ .)٥٠٠(وكان یتشیّع

من كنزه فنّص على  ٥٩٩٤وذكره المتقي الھندي أثناء البحث عن الحدیث   
 . )٥٠١(تشیّعھ

وذكره الذھبي في میزانھ فقال : عبد الرزاق بن ھمام بن نافع اإلمام أبو بكر   
تھ إلى أن قال الحمیري موالھم الصنعاني أحد األعالم الثقات ، ثم استرسل في ترجم

ً كثیراً وصنّف الجامع الكبیر وھو خزانة علم ، ورحل الناس إلیھ ،  : وكتب شیئا
أحمد ، وإسحاق ، ویحیى ، والذھلي ، والرمادي ، وعبد ، ثم أفاض في أحوالھ إلى 
أن نقل كالم العباس بن عبد العظیم في تكذیبھ ، فأنكر الذھبي علیھ ذلك ، وقال : 

علیھ مسلم ، بل سائر الحفاظ ، وأئمة العلم یحتجون بھ ، ثم  ھذا ما وافق العباس
تتابع في ترجمتھ ، فنقل عن الطیالسي أنھ قال : سمعت ابن معین یقول : سمعت 
ً فاستدللت بھ على تشیعھ ، فقلت : إن أساتیذك الذین  ً یوما من عبد الرزاق كالما

ریح ، وسفیان ، أخذت عنھم ، كلھم أصحاب ُسنَّة ، معمر ، ومالك ، وابن ج
؟ ـ مذھب التشیع ـ فقال : قدم علینا جعفر بن   واألوزاعي ، فعّمن أخذت ھذا المذھب

 . )٥٠٢(سلیمان الضبعي ، فرأیتھ فاضال حسن الھدي، فأخذت ھذا عنھ

                                                           
 . ٥٦٩ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٤٩٦(
 )  روي عنھ في سنن النسائي .٤٩٧(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٤٩٨(
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس .  ١٣٧) ص٤٩٩(
 ط دار صادر . ٤٠٦ص ٦)  الكامل البن األثیر: ج٥٠٠(
 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦ن الجزء م ٣٩١) راجع ص ٥٠١(
 . ٦١٤ـ  ٦٠٩ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥٠٢(



: یعترف عبد الرزاق في كالمھ ھذا بالتشیّع ، ویّدعي أنھ أخذه عن جعفر   قلت  
قدمي كان یرى أن جعفر الضبعي قد أخذ التشیّع بن أبي بكر الم  الضبعي ، لكن محمد

عن عبد الرزاق ، وكان یدعو على عبد الرزاق بسبب ذلك فیقول ـ كما في ترجمة 
جعفر الضبعي من المیزان ـ : فقدت عبد الرزاق ، ما أفسد جعفراً غیره ـ یعني 

راف اعت . وقد أكثر ابن معین من االحتجاج بعبد الرزاق، مع ... الخ)٥٠٣(بالتشیّع
: قیل البن  )٥٠٤(خیثمة عبدالرزاق بالتشیع أمامھ كما سمعت . وقال أحمد بن أبي

معین: إن أحمد یقول : إن عبید هللا بن موسى یرد حدیثھ للتشیّع ، فقال ابن معین: 
وهللا الذي ال إلھ إالّ ھو إن عبد الرزاق ألعلى في ذلك من عبید هللا مائة ضعف ، 

 .)٥٠٥(عاف ما سمعت من عبید هللاولقد سمعت من عبد الرزاق أض

: بلغنا ونحن بصنعاء عند  )٥٠٦(بن إسماعیل الضراري وقال أبو صالح محمد  

عبد الرزاق أن أحمد وابن معین وغیرھما تركوا حدیث عبد الرزاق أو كرھوه ـ 

لتشیّعھ ـ فدخلنا من ذلك غم شدید ، وقلنا : قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا ، ثم خرجت مع 

مكة فلقیت بھا یحیى فسألتھ ، فقال : یا أبا صالح لو ارتّد عبد الرزاق الحجیج إلى 

: حّدث بأحادیث في  )٥٠٨(وذكره ابن عدي فقال )٥٠٧(عن اإلسالم ما تركنا حدیثھ

ونسبوه  )٥١٢()٥١١(. وبمثالب لغیرھم مناكیر )٥١٠()٥٠٩(الفضائل لم یوافقھ علیھا أحد

 ... الخ )٥١٣(إلى التشیّع

                                                           
 . ٤٠٩ص ١)  المیزان للذھبي: ج٥٠٣(
 .(منھ قّدس سّره)) كما في ترجمة عبد الرزاق من المیزان . ٥٠٤(
 . ٦١٢-٦١١ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥٠٥(
 سّره) (منھ قّدس)  كما في ترجمة عبد الرزاق من المیزان أیضاً . ٥٠٦(
 . ٦١٢ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥٠٧(
 .(منھ قّدس سّره))  كما في ترجمة عبد الرزاق من المیزان أیضاً . ٥٠٨(
، ح ٣٣٧ص  ٤٨الھامش سوف یأتیان مع مصادرھما في المراجعة  ذكرھما في )  ھذان الحدیثان اللذین قد٥٠٩(

 . ٢٨ح  ٣٤٠و ص  ٢٠
الصحاح بكل ارتیاح ، وإنما خالفھ فیھا النواصب والخوارج ، ) بلى وافقھ علیھا المنصفون ، وعّدوھا في ٥١٠(

ثني عبد الرزاق خلوة من حفظھ ، أنبأنا معمر  ة باالتفاق ، قال : حدَّ فمنھا ما رواه أحمد بن األزھر وھو حجَّ
أنت «نظر إلى علي فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ)عن الزھري ، عن عبید هللا ، عن ابن عباس ، أن رسول هللا

سید في الدنیا سید في اآلخرة من أحبك فقد أحبني ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وحبیبك حبیب هللا وبغیضك بغیض هللا 
من المستدرك ، ثم قال : صحیح على  ٣من الجزء  ١٢٨أخرجھ الحاكم في ص »والویل لمن أبغضك...الخ

عن مجاھد ، عن ابن عباس ، قالت شرط الشیخین ، ومنھا ما رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن نجیح ، 
أما ترضین أن اطّلع هللا إلى أھل األرض فاختار منھم رجلین ، ، قال : یا رسول هللا زّوجتني عائال ال مال لھ فاطمة : 

 .فجعل أحدھما أباك ، واآلخر بعلك 



ً من عبد )٥١٤(مد بن حنبلقلت: ومع ذلك فقد قیل ألح   : ھل رأیت أحسن حدیثا

، وأخرج ابن القیسراني في آخر ترجمة عبد الرزاق من  )٥١٥(: ال  الرزاق ؟ قال

كتابھ ـ الجمع بین رجال الصحیحین ـ باإلسناد إلى اإلمام أحمد، قال: إذا اختلف 

وقال مخلد   . انتھى. )٥١٦(الناس في حدیث معمر، فالقول ما قال عبدالرزاق

: ال تقّذر )٥١٧(شعیري : كنت عند عبد الرزاق فذكر رجل معاویة ، فقال عبدالرزاقال

، وعن زید بن المبارك قال: كنا عند عبد الرزاق  مجلسنا بذكر ولد أبي سفیان

فحدثنا بحدیث ابن الحدثان ، فلما قرأ قول عمر لعلي والعبّاس: جئت أنت تطلب 

امرأتھ من أبیھا ، قال عبد الرزاق ـ  میراثك من ابن أخیك ، وھذا جاء یطلب میراث

كما في ترجمتھ من المیزان ـ : اُنظر إلى ھذا األنوك ; یقول : من ابن أخیك ! من 

 .)٥١٨((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یقول رسول هللا  أبیھا ! ال

قلت : ومع ھذا فقد أخذوا بأجمعھم عنھ ، واحتجوا على بكرة أبیھم بھ ، حتى   
 تھ من وفیات ابن خلكان ـ :قیل ـ كما في ترجم

مثل ما رحلوا إلیھ ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رحل الناس إلى أحد بعد رسول هللا ما  
: روى عنھ أئمة اإلسالم في زمانھ ، منھم سفیان بن عیینة ، وھو  قال في الوفیات

 .  )٥١٩(من شیوخھ ، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین ، وغیرھم... الخ

                                                                                                                                                                      
 من المستدرك من طریق ٣من الجزء  ١٢٩قلت : وھذا الحدیث قد أخرجھ الحاكم في ص   

 ن یونس ، عن أبي حفص عن األعمش عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة مرفوعاً.سریح ب
 .(منھ قّدس سّره)

) حاشا   أن تكون مناكیر إالّ عند معاویة أو فئتھ الباغیة ، فمنھا ما رواه عبد الرزاق عن ابن عیینة ، عن ٥١١(
. (منھ  معاویة على منبري فاقتلوهإذا رأیتم علي بن زید بن جذعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعید مرفوعاً : 

 .قّدس سّره)
، ھامش ١٨٤. وقد تقّدم الحدیث مع مصادره في ھذه المراجعة ص  ٥٨ص ١٠)  تاریخ الطبري: ج٥١٢(

 فراجع . ٣  رقم
 . ٦١٠ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥١٣(
 .(منھ قّدس سّره)) كما في ترجمة عبد الرزاق من المیزان . ٥١٤(
 . ٦١٤ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥١٥(
 ) الجمع بین الصحیحین للقیسراني .٥١٦(
 .(منھ قّدس سّره))  كما في ترجمتھ من المیزان . ٥١٧(
 . ٦١١و  ٦١٠ص ٢) المیزان للذھبي: ج٥١٨(
 ط دار صادر . ٢١٧ـ  ٢١٦ص ٣)  وفیات األعیان البن خلكان: ج٥١٩(



حدیثھ في الصحاح كلھا، وفي المسانید بأسرھا، فإنھا مشحونة  قلت: ودونك  
 . كانت والدتھ رحمھ هللا سنة ست وعشرین ومائة، )٥٢٠(منھ

وطلب العلم وھو ابن عشرین سنة ، وتوفّي في شوال سنة إحدى عشرة ومائتین، 
عاصره فیھا ، )٥٢١(وأدرك من أیام اإلمام أبي عبد هللا الصادق اثنتین وعشرین سنة

 )٥٢٣()٥٢٢(بتسع سنین (علیھ السالم)في أیام اإلمام أبي جعفر الجواد قبل وفاتھ ومات
 حشره هللا في زمرتھم ، كما أخلص   عز وجل في والیتھم .

، أخو زرارة ، وحمران ، وبكیر، وعبد الرحمن، وملك ، ـ عبد الملك بن أعین  ٥٤  
یعة ، وقد فازوا وموسى ، وضریس ، واُم األسود بني أعین ، وكلھم من سلف الش

بالقدح المعلى من خدمة الشریعة ، ولھم ذریة مباركة صالحة ، وھي على مذھبھم 
ومشربھم. أما عبد الملك فقد ذكره الذھبي في میزانھ فقال: عبدالملك بن أعین (ع 

عن أبي وائل وغیره قال أبو حاتم : صالح الحدیث ، وقال ابن معین :  )٥٢٤(خ م)
و صدوق یترفّض ، قال ابن عیینة: حدثنا عبد الملك لیس بشيء ، وقال آخر: ھ

ً ، وقال أبو حاتم : من عتق الشیعة صالح الحدیث ، حدث عنھ   وكان رافضیا
قلت : وذكره ابن   ... الخ )٥٢٥(السفیانان ، وأخرجا لھ مقروناً بغیره في حدیث

 القیسراني في كتاب الجمع بین رجال الصحیحین ،

خو حمران الكوفي وكان شیعیاً ، سمع أبا وائل في فقال : عبد الملك بن أعین أ

                                                           
، صحیح  ١٦١ص ٣ج ) روي عنھ في كل من صحیح البخاري: ك الشھادات ب إذا تسارع قوم في الیمین٥٢٠(

 ٤، سنن أبي داود: ج ٣٨٦٥ح ٣٢٤ص ٥، صحیح الترمذي: ج ١١٩ص ١مسلم: ك الطھارة ب االئتمار ج
، سنن النسائي: ك الطھارة ب التسمیة عند  ٢٧و ١٦ح ٨ص ١سنن ابن ماجة: ج ٤٧٥٧ح  ٢٤١ص

 . ٦١ص ١الوضوء ج
 عین ، ولھ خمس وستون سنة .)  ألنھ ، صلوات هللا وسالمھ علیھ ، توفي سنة مائة وثمان وأرب٥٢١(

 .(منھ قّدس سّره)
، كانت سنة مائتین وعشرین ولھ خمس وعشرون سنة ، وأخطأ من قال إن  (علیھ السالم))  ألن وفاة الجواد٥٢٢(

عبد الرزاق روى عن الباقر ، فإن الباقر علیھ الصالة والسالم توفي سنة أربع عشرة ومائة ، ولھ سبع 
 .(منھ قّدس سّره)د الرزاق باثني عشر عاماً . وخمسون سنة ، قبل مولد عب

ـ سنة  ٢،   ھـ ١٢٧ـ سنة  ١على ستة أقوال، فقیل توفي:  (علیھ السالم)) اختلف في سنة وفاة اإلمام الباقر٥٢٣(
 ھـ. ١١٣ـ  ٦ھـ ، وھو المشھور،  ١١٤ـ سنة  ٥ھـ ،  ١١٦ـ سنة  ٤ھـ ،  ١١٧ـ سنّة  ٣،   ھـ ١١٨

،  سنة ٧٣ـ أنھ توفي ولھ من العمر  ١ه الشریف على سبعة أقوال: كما اختلف في مقدار عمر  
سنة،  ٥٦ـ عمره  ٦سنة وھو المشھور،  ٥٨ـ توفي وعمره  ٥سنة،  ٦٠ـ  ٤سنة،  ٦١ـ  ٣سنة،   ٦٣  ـ  ٢
 وما بعدھا. ٣٩٢ص  ٢: ج (علیھ السالم)سنة. راجع حیاة اإلمام الباقر ٥٥عمره    ـ  ٧

 ر: عبدالملك بن أعین (عو، خ) .) كذا، وفي المصدر المذكو٥٢٤(
 . ٦٥١ص ٢) المیزان للذھبي: ج٥٢٥(



، وروى عنھ سفیان بن عیینة  )٥٢٦(التوحید عند البخاري ، وفي اإلیمان عند مسلم
 ... الخ .)٥٢٧(عندھما

م علیھ، وروى    قلت : مات في أیام الصادق ، فدعا لھ واجتھد في ذلك وترحَّ
،  )٥٢٨(ه بالمدینة ومعھ أصحابھزار قبر (علیھ السالم)أبو جعفر بن بابویھ أن الصادق

 فطوبى لھ وحسن مآب .

، العبسي الكوفي ، شیخ البخاري في صحیحھ ، وذكره ابن ـ عبید هللا بن موسى ٥٥  
وصّرح ثّمة بتشیّعھ ، ولما أورد  )٥٢٩(قتیبة في أصحاب الحدیث من كتابھ المعارف

ه منھم  )٥٣١()٥٣٠(جملة من رجال الشیعة في باب الفرق من معارفھ أیضاً، عدَّ
وأنھ یروي  )٥٣٢(من طبقاتھ فنص على تشیعھ ٦وترجمھ ابن سعد في الجزء 

أحادیث في التشیع ، فضعف بذلك عند كثیر من الناس. قال: وكان صاحب 
 )٥٣٤() من كاملھ ھـ ٢١٣، وذكر ابن األثیر وفاتھ في آخر حوادث سنة ( )٥٣٣(قرآن

 ً وھو من مشائخ البخاري  فقال : وعبید هللا بن موسى العبسي الفقیھ ، وكان شیعیا
وذكره الذھبي في میزانھ فقال : عبید هللا بن موسى العبسي  )٥٣٥(في صحیحھ

الكوفي شیخ البخاري ثقة في نفسھ ، لكنھ شیعي منحرف ، وثّقھ أبو حاتم وابن 
معین. قال: وقال أبو حاتم : أبو نعیم أتقن منھ ، وعبید هللا أثبتھم في إسرائیل ، 

ً فیھ ، وقال أحمد بن عبد  ً بالقرآن رأسا هللا العجلي : كان عبید هللا بن موسى عالما
ما رأیتھ رافعاً رأسھ وما ُرئَي ضاحكاً قط ، وقال أبو داود : كان ـ عبید هللا العبسي ـ 

ً ... إلخ ً منحرفا . وذكره الذھبي ـ في آخر ترجمة مطر بن میمون من )٥٣٦(شیعیا
ً فقال : عبید هللا ثقة ش یعي ، وكان ابن معین یأخذ عن عبید هللا بن المیزان ـ أیضا

                                                           
 ٨ج )وجوهٌ یومئذ ناضرة() روى عنھ في صحیح البخاري: ك التوحید باب قول هللا تعالى ٥٢٦(

 ط حیدر آباد . ٦٩ص ١، صحیح مسلم: ك اإلیمان ب وعید من اقتطع حق مسلم ج ١٨٥ص
 ط حیدر آباد . ٣١٥ص ١)  الجمع بین الصحیحین للقیسراني: ج٥٢٧(
 ط النجف . ٩٧ص ٤)  مشیخة الصدوق مطبوع في آخر من ال یحضره الفقیھ: ج٥٢٨(
 .(منھ قّدس سّره) . ١٧٧)  راجع منھ ص ٥٢٩(
 ط دار الكتب بمصر . ٦٢٤و  ٥١٩)  المعارف البن قتیبة: ص٥٣٠(
 .(منھ قّدس سّره). ٢٠٦)  ص٥٣١(
 .(منھ قّدس سّره).  ٢٧٩)  ص٥٣٢(
 ط دار صادر. وثّقھ الحسكاني في شواھد التنزیل: ٤٠٠ص ٦ن سعد: ج) الطبقات الكبرى الب٥٣٣(

 ط بیروت . ٧٩ص ١ج
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس .  ١٣٩) ص٥٣٤(
 . ١٣٩ص ٦) الكامل البن األثیر: ج٥٣٥(
 . ١٦ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٣٦(



، قال أحمد بن أبي خیثمة ـ  )٥٣٧(موسى ، وعن عبد الرزاق ، مع علمھ بتشیعھما
ـ: سألت ابن معین وقد قیل لھ : إن  كما في ترجمة عبد الرزاق ، من میزان الذھبي

ن ـ وهللا أحمد یقول : إن عبید هللا بن موسى یرد حدیثھ للتشیع ، فقال ابن معین : كا
الذي ال إلھ إالَّ ھو ـ عبد الرزاق أعلى في ذلك من عبید هللا مائة ضعف ، ولقد 

 . )٥٣٨(سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبید هللا

ودونك حدیثھ في  )٥٣٩(قلت : وقد احتّج الستة وغیرھم بعبید هللا في صحاحھم  
في صحیح البخاري فعن كل من الصحیحین عن شیبان بن عبد الرحمن ، أما حدیثھ 

كل من: األعمش ، وھشام بن عروة ، وإسماعیل بن أبي خالد ، وأما حدیثھ في 
، روى عنھ  صحیح مسلم فعن إسرائیل ، والحسن بن صالح ، واُسامة بن زید

البخاري بال واسطة ، وروى عنھ بواسطة كل: من إسحاق بن إبراھیم ، وأبي بكر 
لبخاري ، ومحمود بن غیالن ، وأحمد بن أبي بن إسحاق ا بن أبي شیبة ، وأحمد

سریج ، ومحمد بن الحسن بن اشكاب ، ومحمد بن خالد الذھلي ، ویوسف بن 
موسى القطان ، أما مسلم فقد روى عنھ بواسطة كل من: الحجاج بن الشاعر ، 

، وابن أبي شیبة ،  والقاسم بن زكریا ، وعبد هللا الدارمي ، وإسحاق بن منصور
 ، وإبراھیم بن دینار ، وابن نمیر، یدوعبد بن حم

ھـ )، قال: وكان ذا زھد وعبادة  ٢١٣قال الذھبي في المیزان : مات سنة (
 .)٥٤٠(وإتقان

 قلت : كانت وفاتھ مستھل ذي القعدة ، رحمھ هللا تعالى وقدس ضریحھ .  

ن أبي أبو الیقظان الثقفي الكوفي البجلي ، یقال لھ : عثمان اب ـ عثمان بن عمیر،  ٥٦  
: كان    زرعة ، وعثمان بن قیس ، وعثمان بن أبي حمید ، قال أبو أحمد الزبیري

یؤمن بالرجعة . وقال أحمد بن حنبل : أبو الیقظان خرج في الفتنة مع إبراھیم بن 
، على أن الثقات  عبد هللا بن حسن ، وقال ابن عدي : رديء المذھب یؤمن بالرجعة

 . )٥٤١(قد رووا عنھ مع ضعفھ
                                                           

 . ١٢٨ص ٤) المیزان للذھبي: ج٥٣٧(
 . ٦١١ص ٢) المصدر السابق: ج٥٣٨(
 ٥، صحیح الترمذي: ج ٨ص ١في صحیح البخاري: ك اإلیمان ب بني اإلسالم على خمس ج)  روي عنھ ٥٣٩(

 ٣، سنن النسائي: ك السھو ب السالم بالید ج ٤٢٤٩ح ٩٧ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٨٥٤ح ٣٢٠ص
 . ١٢٠ح ٤٤ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٦٤ص

 . ١٦ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٤٠(
 . ٥٠ص ٣)  المصدر السابق:  ج٥٤١(



ت : كانوا إذا أرادوا تنقیص المحّدث الشیعي والحطِّ من قدره نسبوا إلیھ قل  
القول بالرجعة ، وبذلك ضعفوا عثمان بن عمیر ، حتى قال ابن معین : لیس بشيء 
. ومع كل ما تحاملوا بھ علیھ ، لم یمتنع مثل األعمش ، وسفیان ، وشعبة ، وشریك 

 )٥٤٢(أخرج لھ أبو داود والترمذي، وأمثالھم من طبقتھم عن األخذ عنھ ، وقد 
، ودونك حدیثھ عندھم عن أنس وغیره . وقد   وغیرھما في سننھم ، محتّجین بھ

ذكره الذھبي في میزانھ فنقل من أحوالھ وأقوال العلماء فیھ ما قد سمعت ، ووضع 
 ) رمزاً إلى من أخرج لھ من أصحاب السنن . ق ت د على اسمھ (

، ذكره ابن معین فقال : شیعي مفرط، وقال الدار  ، الكوفيـ عدي بن ثابت  ٥٧  
قطني : رافضي غال وھو ثقة ، وقال الجوزجاني : مائل عن القصد ، وقال 
المسعودي : ما أدركنا أحداً أقول بقول الشیعة من عدي بن ثابت ، وذكره الذھبي 

لو ، و  في میزانھ فقال : ھو عالم الشیعة ، وصادقھم ، وقاضیھم ، وإمام مسجدھم
، ثم استرسل في ترجمتھ فنقل من أقوال العلماء  )٥٤٣(كانت الشیعة مثلھ لقّل شرھم

، وأحمد العجلي ،   فیھ كلّما سمعت ، ونقل توثیقھ عن الدار قطني ، وأحمد بن حنبل
وأحمد النسائي ، ووضع على اسمھ الرمز إلى أن أصحاب الصحاح الستة مجمعة 

ي صحیحي البخاري ومسلم عن كل من ، ودونك حدیثھ ف )٥٤٤(على اإلخراج عنھ
 البراء بن عازب ، وعبد هللا بن یزید وھو

جّده الُمھ ، وعبد هللا بن أبي أوفى ، وسلیمان بن صرد ، وسعید بن جبیر ، أما 
حدیثھ عن زر بن حبیش ، وأبي حازم األشجعي ، فإنما ھو في صحیح مسلم ، روى 

األنصاري ، وزید بن أبي أنیسة  عنھ األعمش ، ومسعر ، وسعید ، ویحیى بن سعید
 ، وفضیل بن غزوان .

، ذكره    ، بن جنادة العوفي أبو الحسن الكوفي التابعي الشھیرـ عطیة بن سعد ٥٨  
، وذكره  )٥٤٥(الذھبي في المیزان فنقل عن سالم المرادي بأن عطیة : كان یتشیع
ً لحفیده ا لعوفي القاضي ـ اإلمام ابن قتیبة ـ في أصحاب الحدیث من المعارف تبعا

                                                           
 ي عنھ في الترمذي سنن أبي داود .)  رو٥٤٢(
 . ٦١ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٤٣(
، صحیح  ٤٨ص ١صحیح البخاري: ك بدء الخلق ب حب األنصار من اإلیمان ج ) روي عنھ في٥٤٤(

، سنن النسائي: ك النكاح  ٢٨٦٠ح ١١١ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨٧١و ٣٨١٩ح ٣٠٦ص ٥الترمذي: ج
 . ١١٦و ١١٤ح ٤٢ص ١نن ابن ماجة: ج، س ١٠٩ص ٦نكاح ما نكح اآلباء ج ب

 . ٧٩ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٤٥(



 أعني الحسین بن الحسن بن عطیة المذكور ـ فقال : وكان

 عطیة بن سعد فقیھاً في زمن الحجاج ، وكان یتشیع ، وحیث أورد

ابن قتیبة بعض رجال الشیعة في باب الفرق من المعارف ، عدَّ عطیة العوفي منھم 
 ً یدل على رسوخ بما  )٥٤٧(، وذكره ابن سعد في الجزء السادس من طبقاتھ  )٥٤٦(أیضا

قدمھ وثباتھ في التشیع ، وأن أباه سعد بن جنادة كان من أصحاب علي ، وقد جاءه 
ھذا «: (علیھ السالم)غالم فسّمھ ، قال  وھو بالكوفة، فقال: یا أمیر المؤمنین إنھ ولد لي

فسّمي عطیة . قال ابن سعد : وخرج عطیة مع ابن األشعث على الحجاج ، ، »عطیة هللا
بن   زم جیش ابن األشعث ھرب عطیة إلى فارس ، فكتب الحجاج إلى محمدفلّما انھ

القاسم الثقفي: أن ادع عطیة فإن لعن علي بن أبي طالب وإالَّ فأضربھ أربعمائة 
سوط، وأحلق رأسھ ولحیتھ ، فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج ، فأبى عطیة أن یفعل ، 

تیبة خراسان خرج عطیة فضربھ أربعمائة سوط ، وحلق رأسھ ولحیتھ فلما ولي ق
إلیھ ، فلم یزل بخراسان حتى ولي عمر بن ھبیرة العراق ، فكتب إلیھ عطیة یسألھ 

سنة إحدى  اإلذن لھ في القدوم ، فأذن لھ ، فقدم الكوفة ، ولم یزل بھا إلى أن توفّي
 . انتھى)٥٤٨(عشرة ومائة، قال : وكان ثقة ولھ أحادیث صالحة

وفیھم فضالء  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ة آل محمدقلت : ولھ ذریة كلھم من شیع  
بن الحسن بن عطیة ، ولي قضاء الشرقیة  نبالء ، اُولو شخصیات بارزة ، كالحسین

، ثم نقل إلى عسكر المھدي ، وتوفي سنة إحدى ومائتین،  )٥٤٩(بعد حفص بن غیاث
وكان من  )٥٥٠(بن الحسن بن عطیة ولي قضاء بغداد وكمحمد بن سعد بن محمد

 لمحّدثین ، یروي عن أبیھ سعد عن عمھ الحسین بن الحسن بن عطیة .ا

ودونك  )٥٥١(ولنرجع إلى عطیة العوفي فنقول : احتجَّ بھ أبو داود والترمذي  
 حدیثھ في صحیحیھما عن ابن عباس ، وأبي سعید ، وابن عمر ، ولھ

 ، عن عبد هللا بن الحسن عن أبیھ ، عن جدتھ الزھراء سیدة نساء أھل الجنة

                                                           
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٥٤٦(
 .(منھ قّدس سّره).  ٢١٢)  ص٥٤٧(
 ط دار صادر . ٣٠٤ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٥٤٨(
 .(منھ قّدس سّره)من معارف ابن قتیبة .  ١٧٦)  كما في ص٥٤٩(
 .(منھ قّدس سّره)سعد بن جنادة في القسم األول من اإلصابة. )  یعلم ذلك من ترجمة جده ٥٥٠(
، سنن  ٣٤٨٦ح ٢٧٩ص ٣، سنن أبي داود: ج ٢٧١٦ح ١١٠ص ٤)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٥٥١(

 كما ذكره البرقي في رجالھ . (علیھ السالم). وكان من أصحاب اإلمام الباقر  ٢٢٨٣ح ٧٦٦ص ٢ابن ماجة: ج



أخذ عنھ ابنھ الحسن بن عطیة ، والحجاج بن أرطأة ، ومسعر والحسن بن عدوان 
 . وغیرھم

التیمي الكوفي ، ذكره أبو حاتم فقال ـ كما في ترجمة العالء  ـ العالء بن صالح،  ٥٩  
 : كان من عتق الشیعة . )٥٥٢(من المیزان ـ

وثّقھ ابن معین، ، و )٥٥٣(قلت: ومع ذلك فقد احتجَّ بھ أبو داود ، والترمذي  
وقال أبو حاتم ، وأبو زرعة : ال بأس بھ ، ودونك حدیثھ عن یزید بن أبي مریم 
والحكم بن عتیبة ، في صحیحي الترمذي وأبي داود ، ومسانید الُسنَّة ، ویروي 
عنھ أبو نعیم ، ویحیى ابن بكیر ، وجماعة من تلك الطبقة ، وھو غیر العالء بن أبي 

، ألن العالء الشاعر من مشایخ السفیانیین ، وقد روى عن  العباس الشاعر المكي
أبي الطفیل ، فھو متقدم على العالء بن صالح ، على أن ابن صالح كوفي ، 
والشاعر مكي ، وقد ذكرھما الذھبي في میزانھ ، ونقل القول : بأنھما من رجال 

طعة ، وأدلة الشیعة عن سلفھ ، ولعالء الشاعر مدائح في أمیر المؤمنین ، كحجج قا
على الحق ساطعة ، ولھ مراثي في سید الشھداء ، شكرھا هللا لھ ورسولھ 

 والمؤمنون .

، بن عبد هللا النخعي أبو شبل، عم األسود وإبراھیم ابني یزید، ـ علقمة بن قیس ٦٠  
ه الشھرستاني في الملل (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كان من أولیاء آل محمد  ، وعدَّ

رجال الشیعة، وكان من رؤوس المحّدثین الذین ذكرھم أبو إسحاق من )٥٥٤(والنحل
بسبب  الجوزجاني، فقال: كان من أھل الكوفة قوم ال یحمد الناس مذاھبھم ـ

، وكان علقمة، وأخوه أُبي من )٥٥٥(الخ  ... ـ ھم رؤوس محدثي الكوفة  تشیعھم
الة لكثرة أصحاب علي، وشھدا معھ صفین، فاستشھد أُبي وكان یقال لھ: أُبي الص

صالتھ، أما علقمة فقد خّضب سیفھ من دماء الفئة الباغیة، وعرجت رجلھ فكان من 
المجاھدین في سبیل هللا، ولم یزل عدّواً لمعاویة حتَّى مات، وقد كتب أبو بردة اسم 

بردة:  كتب الى أبي حتَّى یرض علقمة  علقمة في الوفد إلى معاویة أیام خالفتھ، فلم
من  ٦ذلك كلھ ابن سعد في ترجمة علقمة من الجزء  امحني امحني، أخرج

                                                           
 . ١٠١ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٥٢(
، سنن  ١١٠٦ح ٢٨٩ص ١، سنن أبي داود: ج ٢٤٩ح ١٥٨ص ١: ج )  روي عنھ في صحیح الترمذي٥٥٣(

 . ١٢٠ح ٤٤ص ١ابن ماجة: ج
 دار المعرفة . ٢ط ٢٧ص ٢)  الملل والنحل للشھرستاني : ج٥٥٤(
 .٦٦ص  ١) المیزان للذھبي : ج٥٥٥(



. أما عدالة علقمة وجاللتھ عند أھل السنة مع علمھم بتشیعھ فمن )٥٥٧()٥٥٦(الطبقات
، ودونك حدیثھ في  )٥٥٨(المسلّمات ، وقد احتّج بھ أصحاب الصحاح الستة وغیرھم

 ، وأبي الدرداء وعائشة ، أما صحیحي البخاري ومسلم عن كل من ابن مسعود
حدیثھ عن عثمان ، وأبي مسعود ، ففي صحیح مسلم ، روى عنھ في الصحیحین 
ابن أخیھ إبراھیم النخعي ، وروى عنھ في صحیح مسلم عبد الرحمن بن یزید ، 

 رحمھ هللا تعالى سنة اثنتین وستین بالكوفة . وإبراھیم بن یزید ، والشعبي . مات

حنبل  ھ ، فنقل القول عن أحمد ابن، ذكره الذھبي في میزان)٥٥٩(ـ علي بن بدیمة ٦١  
: بأنھ صالح الحدیث ، وأنھ : رأس في التشیع ، وأن ابن معین وثّقھ، وأنھ یروي 

. وقد وضع على اسمھ الرمز )٥٦٠(عن عكرمة وغیره ، وأن شعبة ومعمر أخذا عنھ
 أخرجوا عنھ . )٥٦١(إلى أّن أصحاب السنن

دي مولى بني ھاشم ، أحد شیوخ ، أبو الحسن الجوھري البغداـ علي بن الجعد  ٦٢  
ه ابن قتیبة من رجال الشیعة في كتاب المعارف ، یروى عنھ ـ )٥٦٢(البخاري ، عدَّ

ـ : أنھ مكث ستین سنة یصوم یوماً ویفطر یوماً،  )٥٦٣(كما في ترجمتھ من المیزان
فقال : روى  )٥٦٤(وقد ذكره ابن القیسراني في كتابھ الجمع بین رجال الصحیحین

ً . قلت : توفّي سنة ثالثین ومائتین ،  )٥٦٥(عنھ البخاري في كتابھ اثني عشر حدیثا
 وھو ابن ست وتسعین سنة .

، بن عبد هللا بن زھیر بن أبي ملیكة بن جذعان أبو الحسن ـ علي بن زید  ٦٣  
القرشي التیمي البصري ، ذكره أحمد العجلي فقال : كان یتشیع ، وقال یزید بن 

ً ، ومع ذلك فقد أخذ عنھ علماء التابعین كشعبة ، زریع : كان علي بن زید رافض یا
                                                           

 .(منھ قّدس سّره).  ٥٧) راجع ترجمة علقمة ص٥٥٦(
 ط دار صادر . ٩٢ـ  ٨٦ص ٦برى البن سعد: ج)  الطبقات الك٥٥٧(
، صحیح مسلم: ك الصالة  ١٠٤ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك الصالة ب التوجھ نحو القبلة ج٥٥٨(

، سنن  ٣٧١٢ح ٢٥٧ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٢١٦ص ١ب الندب إلى وضع األیدي على الركب ج
 . ٤١٧٣ح ١٣٩٧ص ٢ن ماجة: ج، سنن اب ٥٦ص ٦النسائي: ك النكاح ب الحث على النكاح ج

 » .علي بن بذیمة: « ، ط دار المعرفة (بیروت) ـ٣/١١٥) في میزان االعتدال ـ : ٥٥٩(
 . ١١٥ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٦٠(
، سنن  ٣٦٩٦ح ٣٣١ص ٣، سنن أبي داود: ج ٥٠٤٠ح ٣١٩ص ٤)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٥٦١(

 . ٤١٤٨ح ١٣٨٩ص ٢ابن ماجة: ج
 ط دار الكتب . ٦٢٤قتیبة: ص )  المعارف البن٥٦٢(
 . ١١٦ص ٣)  المیزان للذھبي ج٥٦٣(
 ط حیدرآباد . ٣٥٥ص ١)  الجمع بین الصحیحین للقیسراني: ج٥٦٤(
 . ٣٥ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب أثم من كذب على النبي ج٥٦٥(



وعبد الوارث ، وخلق من تلك الطبقة ، وكان أحد فقھاء البصرة الثالثة ، قتادة ، 
وعلي بن زید ، وأشعث الحداني ، وكانوا عمیاناً ، ولما مات الحسن البصري قالوا 

اللة بحیث ال ، وكان من الج لعلي بن زید : اُجلس مجلسھ ، وذلك لظھور فضلھ
یجالسھ إالَّ وجوه الناس ، وقلّما یتّفق ذلك في البصرة لشیعي في تلك األوقات ، وقد 
ذكره الذھبي في میزانھ فأورد كل ما ذكرناه من أحوالھ ، وترجمھ القیسراني في 

ً بثابت  )٥٦٦(كتابھ ـ الجمع بین رجال الصحیحین ً أخرج لھ مقرونا ـ فذكر أن مسلما
مع أنس ابن مالك في الجھاد . توفي رحمھ هللا تعالى سنة إحدى البناني ، وأنھ س
 وثالثین ومائة .

، أخو الحسن بن صالح ، ذكرنا شیئاً من فضائلھ في أحوال أخیھ ـ علي بن صالح ٦٤  
كأخیھ، احتجَّ بھ مسلم في البیوع   )٥٦٧(الحسن ، وھو من سلف الشیعة وعلمائھم

ة بن كھیل ، وروى عنھ وكیع ، روى علي بن صالح عن سلم)٥٦٨(من صحیحھ
ً . ولد رحمھ هللا تعالى ھو وأخوه الحسن توأمین سنة مائة .  وھما شیعیان أیضا

 ومات علي سنة إحدى وخمسین ومائة .

ً في ـ علي بن غراب ٦٥   ، أبویحیى الفزاري الكوفي، قال ابن حبان: كان غالیا
 التشیع .

اود : تركوا حدیثھ ، ولكن ابن قلت: ولذا قال الجوزجاني ساقط . وقال أبو د  
معین والدار قطني وثقّاه ، وأبو حاتم قال : ال بأس بھ ، وأبو زرعة قال : ھو عندي 
صدوق ، وأحمد بن حنبل قال : ما أراه إالّ كان صدوقاً . وابن معین قال : المسكین 
د صدوق ، والذھبي ذكره في میزانھ ونقل من أقوال أئمة الجرح والتعدیل فیھ ما ق

، ووضع على اسمھ (س ق) إشارة إلى من احتجَّ بھ من أصحاب )٥٦٩(سمعت
. یروي عن ھشام بن عروة ، وعبید هللا بن عمر . وقد ذكره ابن سعد )٥٧٠(السنن

فقال : روى عنھ إسماعیل بن رجاء حدیث األعمش  )٥٧١(من طبقاتھ ٦في الجزء 

                                                           
 . ١٠١ص ٢حد ج. روي عنھ في صحیح مسلم: ك الجھاد باب غزوة اُ  ١٢٧ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٦٦(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٥٦٧(
 ٣٠٠ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٧٠٠ص ١)  روي عنھ في صحیح مسلم: ك البیوع ب من استسلف ج٥٦٨(

 . ٣٨٠٤ح
 . ١٤٩ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٦٩(
 . ٨٦ص ٦)  روي عنھ في سنن النسائي: ك النكاح باب البكر یزوجھا أبوھا ج٥٧٠(
 .ّدس سّره)(منھ ق.  ٢٧٣)  صفحة ٥٧١(



ربع وثمانین ومائة أیام في عثمان ... إلخ . مات رحمھ هللا تعالى بالكوفة أول سنة أ
 ھارون .

، أبو الحسن الخزاعي الكوفي ، شیخ أحمد بن الفرات، ویعقوب ـ علي بن قادم ٦٦  
الفسوي ، وخلق من طبقتھما ، سمعوا منھ واحتّجوا بھ ، ذكره ابن سعد في الجزء 

 فنص على أنھ : كان شدید التشیع . )٥٧٢(من طبقاتھ ٦

بو حاتم فقد قال : محلّھ الصدق ، وقد ذكره قلت : ولذا ضّعفھ یحیى ، أما أ  
فنقل من أقوال العلماء فیھ ما نقلناه ، ووضع على اسمھ  )٥٧٣(الذھبي في المیزان

أخرجا لھ ، یروي عندھما عن سعید بن أبي  )٥٧٤(الرمز إلى أن أبا داود والترمذي
 .رحمھ هللا تعالى سنة ثالث عشرة ومائتین أیام المأمون  عروبة ، وفطر . مات

، الطرائفي ، شیخ الترمذي ، والنسائي ، وابن صاعد ، وعبد ـ علي بن المنذر ٦٧  
الرحمن بن أبي حاتم ، وغیرھم من طبقتھم ، أخذوا عنھ واحتّجوا بھ . ذكره الذھبي 

فوضع على اسمھ ( ت س ق ) إشارة إلى من أخرجوا حدیثھ من  )٥٧٥(في میزانھ
على أن علي بن المنذر شیعي محض ثقة أرباب السنن ، ونقل عن النسائي النص : 

، وأن ابن حاتم قال : صدوق ثقة ، وأنھ یروي عن ابن فضیل، وابن عیینة ، 
والولید بن مسلم ، فالنسائي یشھد بأنھ شیعي محض ، ثم یحتجُّ بحدیثھ في 

، فلیعتبر المرجفون المجحفون . مات ابن المنذر رحمھ هللا تعالى  )٥٧٦(الصحیح
 مائتین .سنة ست وخمسین و

، بن البرید أبو الحسن الكوفي الخزاز العائذي . أحد مشائخ  ـ علي بن ھاشم ٦٨  
اإلمام أحمد ، ذكره أبو داود فقال : ثبت متشیع، وقال ابن حبان : علي ابن ھاشم 
غال في التشیع، وقال جعفر بن أبان : سمعت ابن نمیر یقول: علي بن ھاشم كان 

 خاري: كان علي بن ھاشم وأبوه غالیین في مذھبھما .مفرطاً في التشیع، وقال الب

قلت : ولذا تركھ البخاري ، لكن الخمسة احتّجوا بھ ، وابن معین وغیره   
ه أبو داود في األثبات ، وقال أبو زرعة : صدوق ، وقال النسائي :  وثّقوه ، وعدَّ

قلناه ، فنقل من أقوالھم فیھ ما ن )٥٧٧(لیس بھ بأس ، وذكره الذھبي في المیزان
                                                           

 .(منھ قّدس سّره).  ٢٨٢) صفحة ٥٧٢(
 . ١٥٠ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٧٣(
 . ٣٨٠٤ح ٣٠٠ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٥٧٤(
 . ١٥٧ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٧٥(
 .٢١ح ٩ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٣٨١٠ح ٣٠٣ص ٥) روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٥٧٦(
 . ١٦٠ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٧٧(



عن محمد ابن  )٥٧٨(وأخرج الخطیب البغدادي في أحوال علي بن ھاشم من تاریخھ
محمد بن سلیمان الباغندي قال : قال علي بن المدیني : علي بن ھاشم بن البرید 
ً ، وكان یتشیع ، وأخرج عن محمد بن علي اآلجري ، قال : سألت أبا  كان صدوقا

: سئل عنھ عیسى بن یونس فقال : أھل  داود عن علي بن ھاشم بن البرید ، فقال
بیت تشیع ، ولیس ثّم كذب ، وأخرج عن إبراھیم ابن یعقوب الجوزجاني قال : 

 ھاشم بن البرید وابنھ علي بن ھاشم غالیان في سوء مذھبھما... الخ .

 مع ھذا كلھ بعلي بن ھاشم ، ودونك حدیثھ )٥٧٩(قلت : احتجَّ الخسمة  

 ھشام بن عروة ، وفي االستئذان عن طلحة في النكاح من صحیح مسلم عن

ابن یحیى ، روى عنھ في صحیح مسلم أبو معمر إسماعیل بن إبراھیم ، وعبد هللا 
ً أحمد بن حنبل ، وابنا أبي شیبة ،  بن عمر بن أبان ، وروى عنھ أیضا

وخلق من طبقتھم كان علي بن ھاشم شیخھم ، قال الذھبي : مات رحمھ هللا سنة 
 ومائة ، قال : فلعلھ أقدم مشیخة اإلمام أحمد وفاةً . انتھى . إحدى وثمانین

ه السلیماني من الرافضة ، كما نص علیھ الذھبي ـ عمار بن ُرزیق ٦٩   ، الكوفي ، عدَّ
، ومع رفضھ فقد احتجَّ بھ مسلم ، وأبو داود ،  )٥٨٠(في أحوال عّمار من المیزان

من األعمش ، وأبي إسحاق  ، ودونك حدیثھ في صحیح مسلم عن كل )٥٨١(والنسائي
السبیعي ، ومنصور ، وعبد هللا بن عیسى ، روى عنھ عند مسلم أبو الجواب ، 

 وأبو األحوص سالم ، وأبو أحمد الزبیري ، ویحیى بن آدم .

، أو ابن أبي معاویة ، ویقال: ابن خباب ، وقد یقال: ابن صالح ـ عمار بن معاویة ٧٠  
با معاویة ، كان من أبطال الشیعة، وقد اُوذي في الدھني البجلي الكوفي ، یكنى أ

، وھو شیخ  سبیل آل محمد ، حتَّى قطع بشر بن مروان عرقوبیھ في التشیع
، وقد وثّقھ  السفیانیین ، وشعبة ، وشریك ، واألبار ، أخذوا عنھ ، واحتّجوا بھ

أحمد ، وابن معین ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وأخرج لھ مسلم وأصحاب السنن 
المیزان  األربعة ، وذكره الذھبي ، فنقل من أحوالھ ما نقلناه وعقد لھ في

،   ، وصرح بتشیّعھ ووثاقتھ ، وأنھ ما علم أحداً تكلّم فیھ إالّ العقیلي)٥٨٢(ترجمتین

                                                           
 .(منھ قّدس سّره).  ١٢من جزئھ  ١١٦راجع صفحة ) ٥٧٨(
 ، صحیح مسلم . ٧٧ص ٦)  روي عنھ في سنن النسائي: ك النكاح ب إذا استشار رجل رجال ج٥٧٩(
 . ١٦٤ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٨٠(
 . ٥٠٥٢ح ٣١٢ص ٤)  روي عنھ في سنن أبي داود: ج٥٨١(
 . ١٧٠ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٨٢(



، )٥٨٣(مسلم وأنھ ال مغمز فیھ إالَّ التشیع ، ودونك حدیثھ في الحج من صحیح
 تعالى. هللا ة، رحمھالزبیر. مات سنة ثالث وثالثین ومائ أبي  عن

، أبو إسحاق السبیعي الھمداني الكوفي الشیعي ، بنص كل من ـ عمرو بن عبد هللا ٧١  
، وكان من  )٥٨٤(ابن قتیبة في معارفھ ، والشھرستاني في كتاب الملل والنحل

رؤوس المحّدثین الذین ال یحمد النواصب مذاھبھم في الفروع واالُصول، إذ نسجوا 
ھل البیت ، وتعبّدوا باتباعھم في كل ما یرجع إلى الدین ، ولذا قال فیھا على منوال أ

: كان من أھل الكوفة قوم ال یحمد  ـ  الجوزجاني ـ كما في ترجمة زبید من المیزان
الناس مذاھبھم ھم رؤوس محّدثي الكوفة ، مثل أبي إسحاق، ومنصور، وزبید 

صدق ألسنتھم في الحدیث الیامي، واألعمش وغیرھم من أقرانھم، احتملھم الناس ل
 )٥٨٥(، وتوقّفوا عندما أرسلوا . انتھى .

قلت: ومّما توقّف النواصب فیھ من مراسیل أبي إسحاق ما رواه عمرو ابن   
إسماعیل الھمداني ـ كما في ترجمتھ من المیزان ـ عن أبي إسحاق  قال: قال رسول 

، وعلي فرعھا ، والحسن والحسین ثمرھا ، والشیعة  عليٌّ كشجرة أنا أصلھا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) هللا

 إنما أھلك أھل الكوفة أبو إسحاق«وما قال المغیرة:  )٥٨٦(»ورقھا

إالَّ لكونھما شیعیین مخلصین آلل محمد ، حافظین ما جاء في السنة من » وأعمشكم
ل منھما ، وقد كانا من بحار العلم قّوامین بأمر هللا ، احتجَّ بك(علیھم السالم)خصائصھم 

                                                           
 . ٨٦ص ١سائي: ج)  روي عنھ في سنن الن٥٨٣(
 . ٢٧ص ٢، الملل والنحل للشھرستاني: ج ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٥٨٤(
 . ٦٦ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٥٨٥(
 ٩٩٨ح ٤٧٨ص ١)  یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٥٨٦(

. 
 ١٧٨ط الحیدریة وص ٤٢٥و ٣١٧فعي: صوقریب من ھذا الحدیث یوجد في كفایة الطالب للكنجي الشا  
،  ٨٣٧ح ١٤٠ص ٢وج ٥٨٨و ٣٩٧ح ٢٩٠ص ١ط الغري ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ٢٧٨و

ط طھران ، ترجمة اإلمام علي بن  ٣٤٠و ١٣٣ح ٩٠مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
، ینابیع  ١٨٤و ١٨٣و ١٨٢و ١٨١و ١٧٩ح ١٢٨ص ١أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ١ط الحیدریة وج ٣٠٥و ٢٩١و ١٠٤ط إسالمبول وص ٢٥٦و ٢٤٥و ٩١المودة للقندوزي الحنفي: ص
، الفصول  ١٠٨ص ١ط العرفان صیدا ، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٢٨٠و ٦٩ص ٢وج ٨٨ص

، الغدیر  ١٦٠ص ٣للحاكم: جط آخر ، المستدرك  ١١ط الحیدریة وص  ٩المھمة البن الصباغ المالكي: ص
 ٥٢و ٥١ص ١طھران ، فرائد السمطین: ج ط ١٨٠ص ٧، إحقاق الحق للتستري: ج ٨ص ٣لألمیني: ج

 . ١٢٣، ترجمة اإلمام الحسین من تاریخ دمشق البن عساكر: ص ٣٦٩ح ٣٠ص ٢وج



، ودونك حدیث أبي إسحاق في كل من:  )٥٨٧(أصحاب الصحاح الستّة وغیرھم
الصحیحین عن البراء بن عازب ، ویزید بن أرقم ، وحارثة بن وھب ، وسلیمان بن 
صرد ، والنعمان بن بشیر ، وعبد هللا بن یزید الخطمي ، وعمرو ابن میمون ، 

وزھیر ، وحفیده یوسف بن  روى عنھ في الصحیحین كل من: شعبة ، والثوري ،
إسحاق بن أبي إسحاق ، وقال ابن خلكان ـ كما في ترجمتھ من الوفیات ـ : ولد 
لثالث سنین بقین من خالفة عثمان ، وتوفي سنة سبع وعشرین ، وقیل ثمان 
وعشرین ، وقیل تسع وعشرین ومائة ، وقال یحیى بن معین والمدائني : مات سنة 

 وهللا أعلم . ،)٥٨٨(اثنتین وثالثین ومائة

البصري أبو سھل یعرف باألعرابي ولیس بأعرابي األصل  ـ عوف بن أبي جمیلة، ٧٢  
، وقیل : كان    فقال : وكان یقال لھ: عوف الصدق )٥٨٩(، ذكره الذھبي في میزانھ

ً عن جعفر بن سلیمان ،  یتشیع ، وقد وثّقھ جماعة ، ثم نقل القول : بكونھ شیعیا
 ضیاً عن بندار .ونقل القول : بكونھ راف

ه ابن قتیبة في كتابھ المعارف من رجال الشیعة   أخذ عنھ روح  )٥٩٠(قلت : وعدَّ
، وھوذة ، وشعبة ; والنضر بن شّمیل ; وعثمان بن الھیثم ، وخلق من طبقتھم ; 

وغیرھم ، ودونك حدیثھ في صحیح  )٥٩١(واحتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة
وابني أبي الحسن البصري ، ومحمد بن البخاري عن كل من: الحسن ، وسعید ، 

سیرین ، وسیار بن سالمة ، وحدیثھ في صحیح مسلم عن النضر بن شمیل ، أما 
حدیثھ عن أبي رجاء العطاردي فموجود في الصحیحین . مات رحمھ هللا تعالى سنة 

 . ست وأربعین ومائة
 

 حرف الفاء

                                                           
اإلیمان ، صحیح مسلم: ك  ١٠٤ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك الصالة ب التوجھ إلى القبلة ج٥٨٧(

، سنن  ٣٨٠٣ح ٢٩٩ص ٥، صحیح الترمذي: ج ١١٢ص ١ب كون ھذه االُمة نصف أھل الجنة ج
 . ١١٩ح ٤٤ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٢٥٥٩ح ٢٥ص ٣داود: ج أبي

ط السعادة ، مرآة الجنان  ١٢٩ص ٣ط دار صادر وج ٤٥٩ص ٣)  وفیات األعیان البن خلكان: ج٥٨٨(
 . ٢٦٩ص ١للیافعي: ج

 . ٣٠٥ص ٣ي: ج)  المیزان للذھب٥٨٩(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٥٩٠(
، سنن  ٤٨٤٣ح ٢٦١ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٨٠٦ح ٣٠١ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٥٩١(

 . ٤٩ص ١النسائي: ك الطھارة ب الماء الدائم ج



ر المالئي الكوفي ، ، واسم دكین: عمرو بن حماد بن زھیـ الفضل بن دكین ٧٣  
ه من رجال الشیعة جماعة من  یعرف بأبي نعیم ، شیخ البخاري في صحیحھ ، عدَّ

، وذكره الذھبي في میزانھ فقال :  )٥٩٢(العلماء، كابن قتیبة في المعارف جھابذة
الفضل بن دكین أبو نعیم حافظ حّجة إالَّ أنھ یتشیع ، ونقل أن ابن الجنید الختلي قال 

، وأثنى علیھ    ین یقول : كان أبو نعیم إذا ذكر إنساناً فقال : ھو جید: سمعت ابن مع
ً ، فاعلم أنھ صاحب سنّة ال بأس بھ ، قال  فھو شیعي ، وإذا قال : فالن كان مرجئا

 . )٥٩٣(الذھبي : ھذا القول داّل على أن یحیى بن معین كان یمیل إلى اإلرجاء

ً جلداً ، ونقل الذھبي ـ في قلت : وداّل أیضاً على أنھ كان یرى الفضل ش   یعیا
ترجمة خالد بن مخلد من میزانھ ـ عن الجوزجاني القول : بأن أبا نعیم كان كوفي 

 . )٥٩٤(المذھب یعني التشیع

وبالجملة، فإن كون الفضل بن دكین شیعیاً مّما ال ریب فیھ ، وقد احتجَّ بھ   
كل من: ھمام ، ودونك حدیثھ في صحیح البخاري عن )٥٩٥(أصحاب الصحاح الستة

بن یحیى ، وعبد العزیز بن أبي سلمة ، وزكریا بن أبي زائدة ، وھشام الدستوائي ، 
، ومالك، وابن عیینة، وشیبان ، وزھیر ، أما    واألعمش ، ومسعر ، والثوري

حدیثھ في صحیح مسلم فعن كل من: سیف بن أبي سلیمان، وإسماعیل بن مسلم، 
أبي العمیس، وموسى بن علي، وأبي شھاب وأبي عاصم محمد بن أیوب الثقفي، و

موسى بن نافع ، وسفیان ، وھشام بن سعد ، وعبد الواحد بن أیمن ، وإسرائیل ، 
روى عنھ البخاري بال واسطة ، وروى مسلم عنھ بواسطة حجاج بن الشاعر ، 
وعبد بن حمید ، وابن أبي شیبة ، وأبي سعید األشّج ، وابن نمیر ، وعبد هللا 

وإسحاق الحنظلي ، وزھیر بن حرب . كان مولده سنة ثالثین ومائة، الدارمي ، 
وتوفّي رحمھ هللا بالكوفة، لیلة الثالثاء النسالخ شعبان سنة عشرة ومائتین أیام 

فقال : وكان ثقة مأموناً  )٥٩٦(من طبقاتھ ٦  المعتصم. وقد ذكره ابن سعد في الجزء
 كثیر الحدیث حجة .

                                                           
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٥٩٢(
 . ٣٥٠ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٩٣(
 . ٦٤١ص ١) المصدر السابق: ج٥٩٤(
، صحیح مسلم: ك اإلیمان ب أدنى  ٣٦ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم باب كتابة العلم ج٥٩٥(

، ٤٢٨٣ح ١٠٧ص ٤، سنن أبي داود: ج ٤٩٩ح ٦ص ٢، صحیح الترمذي: ج ٩٩ص ١أھل الجنة منزلة ج
 . ٢١١ص ٨سنن النسائي: ك الزینة ب لبس العمائم ج

 .(منھ قّدس سّره).  ٢٧٩)  ص٥٩٦(



الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن ، ذكره الذھبي في  ، األغرّ ـ فضیل بن مرزوق  ٧٤  
ً بالتشیع ، ونقل القول بتوثیقھ عن سفیان ابن عیینة ،  میزانھ فقال : كان معروفا

بن جمیل  وابن معین قال : وقال ابن عدي : أرجو أنھ ال بأس بھ ، ثم نقل عن الھیثم
 . )٥٩٧(وفضال أنھ ذكر فضیل بن مرزوق فقال : كان من أئمة الھدى ، زھداً 

بحدیثھ عن شقیق بن عقبة في الصالة ،  )٥٩٨(قلت : احتجَّ مسلم في الصحیح  
واحتجَّ في الزكاة بحدیثھ عن عدي بن ثابت ، روى عنھ عند مسلم یحیى بن آدم ، 
وأبو اُسامة في الزكاة ، وروى عنھ في السنن وكیع ، ویزید ، وأبو نعیم ، وعلي 

كذب علیھ زید بن الحباب فیما رواه عنھ من بن الجعد ، وخلق من طبقتھم ، و
 حدیث التأمیر . مات رحمھ هللا تعالى سنة ثمان وخمسین ومائة .

بن خلیفة  ، الحناط الكوفي ، سأل عبد هللا بن أحمد أباه عن فطرـ فطر بن خلیفة ٧٥  
فقال : ثقة صالح الحدیث ، حدیثھ حدیث رجل كیّس ، إالَّ أنھ یتشیع ، وروى عباس 

ابن معین : أن فطر بن خلیفة ثقة شیعي ، وقال أحمد: كان فطر عند یحیى ثقة عن 
 ، ولكنھ خشبي مفرط .

: ما تركت الروایة عن فطر بن خلیفة إالَّ   قلت : ولذا قال أبو بكر ابن عیّاش  
لسوء مذھبھ ـ أي ال مغمز فیھ سوى أن مذھبھ مذھب الشیعة ـ وقال الجوزجاني : 

یسّرني أن یكون  ، وسمعھ جعفر األحمر یقول في مرضھ : مافطر بن خلیفة زائغ 
،  (علیھم السالم)لي مكان كل شعرة في جسدي ملك یسبّح هللا تعالى ، لحبّي أھل البیت 

یروي فطر عن أبي الطفیل ، وأبي وائل ، ومجاھد ; وقد أخذ عنھ أبو اُسامة ، 
ثّقھ أحمد وغیره ، وقال ، وغیر واحد من تلك الطبقة ، و   ویحیى بن آدم ، وقبیصة

أبو حاتم : صالح الحدیث . وقال النسائي : لیس بھ بأس ، وقال مّرة : ھو ثقة حافظ 
فنقل من  )٥٩٩(كیّس وقال ابن سعد : ثقة إن شاء هللا ، وأورده الذھبي في میزانھ

، ولّما ذكر ابن قتیبة في معارفھ رجال  )٦٠٠(أحوالھ وأقوال العلماء فیھ ما ذكرناه

                                                           
 . ٣٦٢ص ٣المیزان للذھبي: ج)  ٥٩٧(
 . ٣٨٧١ح ٣٢٦ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٢٥٢ص ١)  روي عنھ في صحیح مسلم: ك الصالة ج٥٩٨(
ط دار صادر ، المعارف البن  ٣٦٤ص ٦، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٦٣ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٥٩٩(

 ط دار الكتب بمصر . ٦٢٤قتیبة: ص
 .(منھ قّدس سّره)جزء السادس من طبقاتھ . من ال ٢٥٣)  وأورده ابن سعد في ص٦٠٠(



عدَّ فطراً منھم ، وقد أخرج البخاري في صحیحھ حدیث فطر عن مجاھد ، الشیعة 
األربعة  )٦٠١(روى الثوري عن فطر في األدب عند البخاري ، وأخرج أصحاب السنن

 وغیرھم عن فطر . مات رحمھ هللا سنة ثالث وخمسین ومائة .
 

 حرف المیم

لنھدي ، شیخ البخاري ، بن زیاد بن درھم أبو غسان الكوفي اـ مالك بن إسماعیل ٧٦  
من طبقاتھ ، فكان آخر ما  ٦من الجزء  ٢٨٢في صحیحھ ، ذكره ابن سعد في ص

ً شدید ً متشیعا  قالھ في أحوالھ : وكان أبو غسان ثقة صدوقا

، وذكره الذھبي في المیزان بما یدل على عدالتھ وجاللتھ ، وأنھ أخذ  )٦٠٢(التشیع
ابن معین قال : لیس بالكوفة أتقن مذھب التشیع عن شیخھ الحسن بن صالح ، وأن 

غیره ،  من أبي غسان ، وأن أبا حاتم قال : لم أر بالكوفة أتقن منھ ، ال أبو نعیم وال
لھ فضل وعبادة ، كنت إذا نظرت إلیھ رأیتھ كأنھ خرج من قبر، كانت علیھ 

 . )٦٠٣(سجادتان

، وروى  بال واسطة في مواضع من صحیحھ )٦٠٤(قلت: روى عنھ البخاري  
لم عنھ في الصحیح بواسطة ھارون بن عبد هللا حدیثاً في الحدود ، أما مشائخھ مس

عند البخاري فابن عیینة ، وعبد العزیز بن أبي سلمة ، وإسرائیل ، وقد أخذ عنھ 
البخاري ، ومسلم عن زھیر بن معاویة . مات رحمھ هللا بالكوفة سنة تسع عشرة 

 ومائتین.

وف بأبي معاویة الضریر التمیمي الكوفي ذكره المعر ـ )٦٠٥(ـ محمد بن خازم ٧٧  
علمت فیھ مقاال  الذھبي في میزانھ فقال : (محمد بن حازم ع) الضریر ثقة ثبت ما

ً ، سیأتي في الكنى ، وحین ذكره في الكنى، قال أبو معاویة:  یوجب وھنھ مطلقا
                                                           

، سنن النسائي: ك االفتتاح ب موضع اإلبھامین  ٥٠٤٧ح ٣١١ص ٤)  روي عنھ في سنن أبي داود: ج٦٠١(
وترّحم علیھ اإلمام أبو  (علیھما السالم). وكان من التابعین روى عن اإلمامین الباقر والصادق ١٢٣ص ٢ج

 . راجع رجال الطوسي . جعفر مرتین
 ط دار صادر . ٤٠٥ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد:  ج٦٠٢(
 . ٤٢٤ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٦٠٣(
 ، صحیح الترمذي: ١٠٧ص ١عنھ في صحیح البخاري: ك الصالة ب إذا بدره البصاق ج ) روي٦٠٤(

 . ٧ح ٧ص ١ج
 .(منھ قّدس سّره)ابن حازم بالحاء المھملة .  )  بالخاء المعجمة من فوق وغلط من قال٦٠٥(



بھ الشیخان ، الضریر أحد األئمة االعالم الثقات، الى أن قال : وقال الحاكم : احتجَّ 
 . )٦٠٦(وقد اشتھر عنھ الغلو ، غلو التشیع

، وقد وضع الذھبي على  )٦٠٧(قلت: احتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة  
(ع) رمزاً إلى إجماعھم على االحتجاج بھ ، وإلیك حدیثھ في صحیحي  اسمھ

البخاري ومسلم عن كل من األعمش وھشام بن عروة، ولھ أحادیث اُخر في صحیح 
ر واحد من األثبات، روى عنھ في صحیح البخاري علي ابن المدیني ، مسلم عن غی

ومحمد بن سالم، ویوسف بن عیسى ، وقتیبة ، ومسدد، وروى عنھ في صحیح 
مسلم سعید الواسطي ، وسعید بن منصور ، وعمرو الناقد ، وأحمد بن سنان ، 

ویحیى بن كریب ،  وابن نمیر ، وإسحاق الحنظلي ، وأبوبكر بن أبي شیبة ، وأبو
یحیى ، وزھیر ، أما موسى الزمن فقد روى عنھ في الصحیحین كلیھما، ولد أبو 

 معاویة سنة ثالث عشرة ومائة، ومات رحمھ هللا سنة خمس وتسعین ومائة .

، الضبي الطھاني النیسابوري ، ھو أبو عبد هللا الحاكم إمام ـ محمد بن عبد هللا ٧٨  
انیف التي لعلھا تبلغ ألف جزء جاب البالد في الحفّاظ والمحّدثین ، وصاحب التص

رحلتھ العلمیة ، فسمع من نحو ألفي شیخ ، وكان أعالم عصره كالصعلوكي ، 
واإلمام بن فورك ، وسائر األئمة یقّدمونھ على أنفسھم ، ویراعون حق فضلھ ، 
ویعرفون لھ الحرمة األكیدة ، وال یرتابون في إمامتھ ، وكل من تأّخر عنھ من 

ثي الُسنَّة عیال علیھ ، وھو من أبطال الشیعة وسدنة الشریعة، تعرف ذلك كلھ محد  
 بمراجعة ترجمتھ في كتاب تذكرة الحفاظ للذھبي وقد

ترجمھ في المیزان أیضاً فقال : إمام صدوق ، ونص على أنھ شیعي مشھور ، ونقل 
 بيعن ابن طاھر قال : سألت أبا إسماعیل عبد هللا األنصاري عن الحاكم أ

عبد هللا فقال : إمام في الحدیث ، رافضي خبیث ، وعدَّ لھ الذھبي شقاشق ، منھا 
ً ، ومنھا: أن علیاً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ: إن المصطفى ولد مسروراً مختونا

وصي ، قال الذھبي : فأما صدقھ في نفسھ ومعرفتھ بھذا الشأن فأمر مجمع علیھ . 

                                                           
 . ٥٧٥ص ٤و ج ٥٣٣ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٦٠٦(
 ١، صحیح مسلم: ك البیوع باب الرھنج ٦١ص ١) روي عنھ في صحیح البخاري: ك الوضوء ج٦٠٧(

، سنن ابن ماجة:  ١٤٦ص ٦، سنن النسائي: ك الطالق ج ٣٠٣٩ح ١٦٧ص ٣، سنن أبي داود: ج٧٠١ص
 . ٣٦٣ح ١٣٠ص ١ج



مائة في ربیع األول ، ومات رحمھ هللا تعالى في ولد سنة إحدى وعشرین وثالث
 .)٦٠٨(صفر سنة خمس وأربعمائة

 )٦٠٩(، بن أبي رافع المدني ، كان ھو وأبوه عبید هللا وأخواهـ محمد بن عبید هللا ٧٩  
وأعمامھ رافع ، والحسن ،  )٦١٠(الفضل ، وعبد هللا ابنا عبید هللا ، وجده أبو رافع

حفادھم أجمعون من صالح سلف الشیعة ، ولھم من والمغیرة ، وعلي ، وأوالدھم وأ
) من ٢المؤلّفات ما یدل على رسوخ قدمھم في التشیع ، ذكرنا ذلك في المقصد (

، أما محمد ھذا فقد ذكره ابن عدي فقال ـ كما  )٦١١() من فصولنا المھمة١٢الفصل (
ـ : ھو في عداد شیعة الكوفة ، وحیث ترجمھ  )٦١٢(في آخر ترجمتھ من المیزان

الذھبي في میزانھ وضع على اسمھ (ت ق) رمزاً إلى من أخرج لھ من أصحاب 
، وذكر أنھ یروي عن أبیھ عن جده ، وأن مندال، وعلي بن ھاشم ،  )٦١٣(السنن

 یرویان عنھ .

قلت : ویروي عنھ أیضاً حبان بن علي ، ویحیى بن یعلى ، وغیرھما ، وربما   
بن عبید هللا كما یعلمھ المتتبّعون ، وقد روى محمد بن عبید هللا عن أخیھ عبد هللا 

أخرج الطبراني في معجمھ الكبیر باإلسناد إلى محمد بن عبید هللا بن أبي رافع ، 
أول من یدخل الجنة أنا ، قال لعلي: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن أبیھ ، عن جده : أن رسول هللا

 . )٦١٤(أیماننا وشمائلنا...الخوأنت ، والحسن والحسین ، وذرارینا خلفنا، وشیعتنا عن 

                                                           
 . ٦٠٨ص  ٣)  ترجمة الذھبي في المیزان: ج ٦٠٨(
، ٥١٠٥ح ٣٢٨ص ٤، سنن أبي داود: ج ٥١٨ح ١٦ص ٢)  روي عن عبید هللا في صحیح الترمذي: ج٦٠٩(

 . ١٣ح ٦ص ١سنن ابن ماجة: ج
 . ١٢١ح ٧٩ص ١)  روي عن أبي رافع في صحیح الترمذي: ج٦١٠(
 مطبعة النعمان . ٥ط  ١٧٩)  الفصول المھمة لشرف الدین: ص٦١١(
 . ٦٣٥ص ٣)  المیزان للذھبي: ج٦١٢(
 ي عنھ في صحیح الترمذي .)  رو٦١٣(
أول أربعة یدخلون الجنة أنا وأنت والحسن : «  (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قول الرسول٦١٤(

،  ١٠٩ص ١یوجد في مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج» .والحسین وذرارینا خلف ظھورنا .. الخ 
،  ١٧٤ص ٩ط المیمنیة ، مجمع الزوائد: ج ٩٦صط المحمدیة و  ١٥٩الصواعق المحرقة البن حجر: ص 

 . ١٠٦ص ٣فضائل الخمسة: ج
وصححھ ، تذكرة الخواص لسبط بن  ١٥١ص ٣وقریب من ھذا الحدیث یوجد في المستدرك للحاكم: ج  

ط بیروت ، نور األبصار للشبلنجي:  ٢٢٠ص ٤، الكشاف للزمخشري: ج ٣٢٣الجوزي الحنفي: ص
، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ١٢٣عیدیة ، ذخائر العقبى: صط الس ١٠١ط العثمانیة وص ١٠٠ص
العرفان بصیدا ،  ط ١٢٤و ٩٤ص ٢ط الحیدریة، و ج ٣٥٨و  ٣٢٢ط إسالمبول، وص ٢٩٩و ٢٦٩ص

 . ٣٧٥ح ٤٣ص ٢فرائد السمطین: ج



ه ابن قتیبة من رجال ـ محمد بن فضیل ٨٠   ، بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي ، عدَّ
من  ٦ من الجزء ٢٧١وذكره ابن سعد في ص )٦١٥(»المعارف«الشیعة في كتابھ 

یحتجُّ بھ...  طبقاتھ ، فقال : وكان ثقة صدوقاً كثیر الحدیث متشیعاً ، وبعضھم ال
: صدوق   وذكره الذھبي في باب من عرف بأبیھ من أواخر المیزان فقال ، )٦١٦(الخ

ً فقال : صدوق مشھور ، وذكر: أن أحمد  )٦١٧(شیعي ، وذكره في المحمدین أیضا
ً ، وذكر: أنھ  قال: إنھ حسن الحدیث شیعي ، وإن أبا داود قال : كان شیعیاً محترفا

، وأن لھ تصانیف ، وأن كان صاحب حدیث ومعرفة ، وأنھ قرأ القرآن على حمزة 
 . )٦١٨(بھ  ابن معین وثّقھ ، وأحمد حّسنھ ، والنسائي قال : ال بأس

، ودونك حدیثھ في )٦١٩(قلت : احتجَّ بھ أصحاب الصحاح الستة وغیرھم  
صحیحي البخاري ومسلم عن كل من: أبیھ فضیل ، واألعمش ، وإسماعیل بن أبي 

ند البخاري محمد بن نمیر، خالد ، وغیر واحد من تلك الطبقة ، روى عنھ ع
وإسحاق الحنظلي، وابن أبي شیبة ، ومحمد بن سالم ، وقتیبة ، وعمران بن 

بن علي ، وروى عنھ عند مسلم عبد هللا بن عامر ، وأبو كریب،  میسرة ، وعمرو
بن طریف ، وواصل بن عبد األعلى ، وزھیر ، وأبو سعید األشج ،   ومحمد
نى ، وأحمد الوكیعي ، وعبد العزیز ابن عمر بن بن یزید ، ومحمد بن المث  ومحمد

 هللا تعالى بالكوفة سنة خمس، وقیل: أربع وتسعین ومائة . أبان . مات رحمھ

، كان من المبّرزین في أصحاب اإلمام أبي  )٦٢٠(، بن الطائفيـ محمد بن مسلم ٨١  
في كتاب ، وقد ذكره شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي  (علیھ السالم)عبد هللا الصادق

 رجال الشیعة ، وأورده الحسن بن علي بن داود في باب الثقات من

                                                           
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦١٥(
 ط دار صادر . ٣٨٩ص ٦)  الطبقات الكبرى البن سعد: ج٦١٦(
 . ٥٩٥ص ٤لمیزان للذھبي: ج)  ا٦١٧(
 . ١٠و  ٩ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦١٨(
، صحیح مسلم:  ١٤ص ١) روي عنھ في : صحیح البخاري ك اإلیمان باب صوم رمضان احتساباً ج٦١٩(

 ، سنن أبي داود: ٣٨٠١ح ٢٩٩ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٦٨ص ١اإلیمان ب بیان الوسوسة ج ك
 . ٤٠ح ١٥ص  ١، سنن ابن ماجة: ج ٤٧٤٧ح ٢٣٧ص ٤ج

، أبو جعفر كان من أعالم الفكر وأحد أئمة العلم في اإلسالم وأحد الفقھاء العظام، محمد بن مسلم الثقفي) ٦٢٠(
، وإن فضلھ وعلمھ  (علیھما السالم)ومن اُمناء هللا على حاللھ وحرامھ ، اختص باإلمامین الباقر والصادق

. أما وفاتھ ،  (علیھم السالم)روایات عن أئمة الھدىووثاقتھ أشھر من أن تذكر ، وقد ورد في مدحھ وجاللتھ 
 ھـ ولیس كما ذكره المصنف . ١٥٠فقد نقل الكشي في رجالھ أنھ توفي سنة 



 ، وترجمھ الذھبي فنقل القول بوثاقتھ عن یحیى بن معین )٦٢١(مختصره

 وغیره ، وأن القعنبي ، ویحیى بن یحیى ، وقتیبة ، رووا عنھ ، وأن

 عبدالرحمن بن مھدي ذكر محمد بن مسلم الطائفي فقال : كتبھ صحاح ،

معروف بن واصل قال : رأیت سفیان الثوري بین یدي محمد بن مسلم الطائفي وأن 
 . )٦٢٢(یكتب عنھ

، وذاك  قلت : وإنّما ضّعفھ من ضّعفھ لتشیعھ، لكن تضعیفھم إیّاه ما ضّره  
، وقد أخذ )٦٢٣(حدیثھ عن عمرو بن دینار موجود في الوضوء من صحیح مسلم

ـ كل من: وكیع بن الجراح وأبي  )٦٢٤(عنھ ـ كما في ترجمتھ من طبقات ابن سعد
نعیم ، ومعن بن عیسى ، وغیرھم . مات رحمھ هللا تعالى سنة سبع وسبعین ومائة 
، وفي تلك السنة مات سمیّھ محمد بن مسلم بن جماز بالمدینة ، وھما اثنان 

 من طبقاتھ . ٥ترجمھما ابن سعد في الجزء 

،  )٦٢٥(، أورده الذھبي في میزانھ، بن عبد هللا الفطري المدني ـ محمد بن موسى ٨٢  
فنقل نص أبي حاتم على تشیعھ ، وروي عن الترمذي توثیقھ ، ووضع على اسمھ 

، إشارة إلى احتجاجھم بھ ، ودونك حدیثھ في  )٦٢٦(رمز مسلم وأصحاب السنن
، ولھ عن   األطعمة من صحیح مسلم یرویھ عن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي طلحة

قتھ ، وقد روى عنھ ابن أبي فدیك ، وابن مھدي ، وقتیبة ، المقبري وجماعة من طب
ه من طبقتھم .  وعدَّ

، الدھني البجلي الكوفي ، كان وجھاً في أصحابنا ومقّدماً ـ معاویة بن عمار ٨٣  
، وكان أبوه عمار اُسوة لمن تأّسى )٦٢٧(عندھم ، كبیر الشأن ، عظیم المحل ثقة
ثال ضربھ هللا للصابرین على األذى في ومثاال في الثبات على مبادئ الحق ، وم

ـ   ـ كما ذكرناه في أحوالھ   سبیلھ ، قطع بعض الطغاة الغاشمین عرقوبیھ في التشیّع
                                                           

ط  ١٦١، رجال الكشي: ص ٢٢٦ط طھران، رجال النجاشي: ص ١٤٧٣برقم  ٣٣٦) رجال ابن داود: ص٦٢١(
 المصطفوي .

 دار صادر. ٥٢٢ص ٥بن سعد: ج ، الطبقات الكبرى ال٢٤٠ص  ٤) المیزان للذھبي: ج٦٢٢(
 . ١٦٠ص ١) روي عنھ في صحیح مسلم: ك الطھارة ب جواز أكل المحدث ج٦٢٣(
 .(منھ قّدس سّره).  من جزئھا الخامس ٣٨١)  راجع صفحة ٦٢٤(
 . ٥٠ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦٢٥(
 ، سنن أبي داود: ٢١٦ص ٢صحیح مسلم: ك األطعمة ب جواز استتباعھ غیره ج )  روي عنھ في٦٢٦(

 .١٩٨ص ٣، سنن النسائي: ك قیام اللیل ب الحث على الصالة ج١٣٠٠ح ٣١ص ٢ج
 . ٢٩٢) رجال النجاشي: ص٦٢٧(



فما نكل ، وما وھن ، وال ضعف ، حتى مضى لسبیلھ صابراً محتسباً ، وابنھ معاویة 
إمامیھ  ـ صحب   ھذا على شاكلتھ ، والولد سر أبیھ فیھ ـ ومن یشابھ أباه فما ظلم

، فكان من حملة علومھما ، ولھ كتب في ذلك  )٦٢٨((علیھما السالم)الصادق والكاظم
رویناھا باإلسناد إلیھ، وروى عنھ من أصحابنا ابن أبي عمیر، وغیره ، واحتجَّ بھ 

، وحدیثھ في الحج من صحیح مسلم عن الزبیر ، روى عنھ )٦٢٩(مسلم والنسائي
ھ روایات عن أبیھ عمار ، وعن جماعة من عند مسلم یحیى بن یحیى وقتیبة ، ول

تلك الطبقة ، موجودة في مسانید الُسنَّة . مات رحمھ هللا تعالى سنة خمس وسبعین 
 ومائة .

، الكرخي ، أورده الذھبي في میزانھ فوصفھ بأنھ )٦٣١()٦٣٠(ـ معروف بن خربوذ ٨٤  
إلى  صدوق شیعي ، ووضع على اسمھ رمز البخاري ، ومسلم ، وأبي داود إشارة

إخراجھم لھ ، وذكر أنھ یروي عن أبي الطفیل ، قال : ھو مقّل ، حّدث عنھ أبو 
:   عاصم ، وأبو داود ، وعبید هللا بن موسى ، وآخرون ، ونقل عن أبي حاتم أنھ قال

 . )٦٣٢(یكتب حدیثھ

قلت وذكره ابن خلكان في الوفیات فقال : ھو من موالي علي بن موسى   
ثناء علیھ فنقل عنھ حكایة قال فیھا : وأقبلت على هللا الرضا ، ثم استرسل في ال

(علیھ تعالى وتركت جمیع ما كنت علیھ إالّ خدمة موالي علّي ابن موسى الرضا

عدَّ » المعارف«، وابن قتیبة حین أورد رجال الشیعة في كتابھ  )٦٣٣(... إلخ  السالم)
ج من الصحیح عن ، احتجَّ مسلم بمعروف ، ودونك حدیثھ في الح )٦٣٤(معروفاً منھم

                                                           
 . ٢٩٣)  رجال النجاشي: ص٦٢٨(
 )  روي عنھ في صحیح مسلم .٦٢٩(
، وھو من الفقھاء (علیھ السالم)) معروف بن خربوذ، المكي من سكان الكوفة ومن أصحاب اإلمام الباقر٦٣٠(

 مناء هللا على حاللھ وحرامھ ، وھو مّمن أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنھم .العظام ، وأحد اُ 
 ایران والنجاشي ورجال الطوسي، وحیاة اإلمام محمد الباقر: ، ط٢٣٨الكشي: ص راجع رجال  
 .٢٦٧ص  ٢ج

 .(منھ قّدس سّره)) وقیل: ابن فیروز ، وقیل: ابن الفیروزان ، وقیل: ابن علي . ٦٣١(
 . ١٤٤ص ٤ان للذھبي: ج)  المیز٦٣٢(
 . ٢٣٢ص ٥)  وفیات األعیان البن خلكان: ج٦٣٣(
 .٤١ص ١. روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب من خص بالعلم ج ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٣٤(



، وكان سري  ، وقبره معروف یزار)٦٣٥(أبي الطفیل . توفّي ببغداد سنة مائتین
 السقطي من تالمذتھ .

، بن عبد هللا بن ربیعة السلمي الكوفي ، كان من أصحاب ـ منصور بن المعتمر ٨٥  
، كما نص علیھ صاحب منتھى المقال في  (علیھما السالم)الباقر والصادق ، ولھ عنھما

ه ابن قتیبة من رجال الشیعة في معارفھ ، والجوزجاني )٦٣٦(أحوال الرجال ، وعدَّ
ه في المحّدثین الذین ال تحمد الناس مذاھبھم في اُصول الدین وفروعھ ، لتعبّدھم  عدَّ

: كان من أھل الكوفة قوم ال یحمد  )٦٣٧(فیھا بما جاء عن آل محمد ، وذلك حیث قال
الكوفة ، مثل أبي إسحاق ، ومنصور ، وزبید  الناس مذاھبھم ، ھم رؤوس محّدثي

الیامي ، واألعمش ، وغیرھم من أقرانھم ، احتملھم الناس لصدق ألسنتھم في 
 ... إلخ .)٦٣٨(الحدیث

قلت : ما الذي نقموه من ھؤالء الصادقین ؟ أتمّسكھم بالثقلین ؟ أم ركوبھم   
حطة؟ أم التجاءھم إلى سفینة النجاة ؟ أم دخولھم مدینة علم النبي من بابھا، باب 

؟ أم  )٦٣٩(في عترتھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أمان أھل األرض ؟ أم حفظھم رسول هللا
خشوعھم   وبكاءھم من خشیتھ ؟ كما ھو المأثور من سیرتھم ، حتى قال ابن سعد 

إنھ عمش من «من طبقاتھ ـ :  ٦من الجزء  ٢٣٥ـ حیث ترجم منصوراً في ص
تعالى ،قال : وكانت لھ خرقة ینشف بھا الدموع من عینیھ قال البكاء خشیة من هللا 

. فھل یكون مثل ھذا ثقیال على الناس  »: وزعموا أنھ صام ستین وقامھا ... إلخ
 مذموماً؟ كال ولكن منینا بقوم ال ینصفون ، فإنا   وإنا إلیھ راجعون.

راً بمكة روى ابن سعد في ترجمة منصور عن حماد بن زید قال : رأیت منصو  
 الخ . ...  قال : وأظنھ من ھذه الخشبیة ، وما أظنھ كان یكذب

قلت : أال ھلّم فانظر إلى االستخفاف والتحامل  واالمتھان والعداوة المتجلیة   
من خالل ھذه الكلمة بكل المظاھر ، وما أشّد دھشتي عند وقوفي على قولھ : وما 

                                                           
 .(منھ قّدس سّره) . ٢٠٤، وقیل سنة  ٢٠١)  وقیل سنة ٦٣٥(
. وكان  ٦٢٤بیت، المعارف البن قتیبة صط مؤسسة آل ال ٣٣٨ص ٦) منتھى المقال في أحوال الرجال ج٦٣٦(

ولما قتل زید لم یكن منصور في الكوفة ولما بلغھ قتلھ صام  (علیھ السالم)من دعاة الشھید العظیم زید بن علي
 . ٣٧٠ص ٢سنة یرجو بذلك أن یكفّر هللا عنھ ، راجع حیاة اإلمام محمد الباقر ج

نقلنا ھذه الكلمة عن الجوزجاني في أحوال كل من زبید ) كما في ترجمة زبید الیامي من المیزان ، وقد ٦٣٧(
 .(منھ قّدس سّره)واألعمش وأبي إسحاق ، وعلقنا علیھا تعلیقات جدیرة بالمراجعة . 

 . ٦٦ص ٢)  المیزان للذھبي: ج٦٣٨(
 )  إشارة إلى أحادیث تقدم بعضھا ویأتي البعض اآلخر .٦٣٩(



ولیاء آل محمد ، وكأن منصوراً أظنھ یكذب ، وي ، وي!! كأن الكذب من لوازم أ
جرى في الصدق على خالف األصل ، وكأن النواصب لم یجدوا لشیعة آل محمد 
ً یطلقونھ علیھم غیر ألقاب الضعة ، كالخشبیة والترابیة ، والرافضة ، ونحو  اسما

.  )٦٤٠()یمانوال تَنَابَُزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإل (ذلك ، وكأنھم لم یسمعوا قولھ تعالى : 
وقد ذكر ابن قتیبة الخشبیة في كتابھ المعارف فقال : ھم من الرافضة، كان إبراھیم 
األشتر لقي عبید هللا بن زیاد ، وأكثر أصحاب إبراھیم معھم الخشب فسموا 

 )٦٤١(بالخشبیة... الخ

قلت : إنما نبزوھم بھذا توھیناً لھم ، واستھتاراً بقوتھم وعتادھم ، لكن ھؤالء   
شبیة قتلوا بخشبھم سلف النواصب ، ابن مرجانة ، واستأصلوا شأفة اُولئك الخ

، فال بأس بھذا  )٦٤٢() فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد  رب العالمین(المردة قتلة آل محمد 
اللقب الشریف، وال بلقب الترابیة نسبة الى أبي تراب، بل لنا بھما الشرف والفخر . 

 ع إلى ما كنا فیھ فنقول:شط بنا القلم ، فلنرج

اتفقت الكلمة على االحتجاج بمنصور، ولذا احتّج بھ أصحاب الصحاح الستة   
، ودونك حدیثھ في صحیحي البخاري ومسلم عن كل  )٦٤٣(وغیرھم مع العلم بتشیعھ

من أبي وائل ، وأبي الضحى ، وإبراھیم النخعي ، وغیرھم من طبقتھم ، روى عنھ 
لثوري ، وابن عیینة ، وحماد بن زید ، وغیرھم من أعالم عندھما كل من شعبة ، وا

تلك الطبقة ; قال ابن سعد : وتوفّي منصور في آخر سنة اثنتین وثالثین ومائة، قال 
 هللا تعالى  . : وكان ثقة مأموناً كثیر الحدیث رفیعاً عالیاً، رحمھ

ولذا ضّعفھ  ، الكوفي التابعي من مشاھیر شیعة الكوفة ،ـ المنھال بن عمرو ٨٦  
بن سعید ،  الجوزجاني وقال : سّيء المذھب ، وكذا تكلّم فیھ ابن حزم وغمزه یحیى

وقال أحمد بن حنبل : أبو بشر أحب إلّي من المنھال وأوثق ، ومع العلم بكونھ 
ً وتظاھره بذلك وال سیما في أیام المختار لم یرتابوا في صحة حدیثھ ، فأخذ  شیعیا

، والحجاج بن أرطأة ، وخلق من طبقتھم ، وقد وثّقھ ابن عنھ شعبة ، والمسعودي 
                                                           

 . ١١) سورة الحجرات : ٦٤٠(
 . ٦٢٢ة: ص)  المعارف البن قتیب٦٤١(
 . ٤٥)  سورة األنعام : ٦٤٢(
، صحیح مسلم: باب في  ٣٥ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب إثم من كذب على النبي ج٦٤٣(

 ٤٧٣٧ح ٤٣٥ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٩٩ح ٢٩٨ح ٥، صحیح الترمذي: ج ٦ص ١التحذیر من الكذب ج
 . ٢٧٧ح ١٠١ص ١سنن ابن ماجة: ج ، ١٢٢ص ٧، سنن النسائي: ك تحریم الدم ب قتال المسلم ج



فنقل من  )٦٤٤(معین ، وأحمد العجلي ، وغیرھما ، وذكره الذھبي في المیزان
ومسلم ، إشارة إلى )٦٤٥(أقوالھم فیھ ما نقلناه ، ووضع على اسمھ رمز البخاري

ى إخراجھما عنھ ، ودونك حدیثھ في صحیح البخاري عن سعید بن جبیر ، وقد رو
عنھ في التفسیر من صحیح البخاري زید بن أبي أنیسة، وروى عنھ منصور بن 

 المعتمر في األنبیاء .

ه العقیليـ موسى بن قیس ٨٧   من الغالة  ، الحضرمي ، یكنى أبا محمد، عدَّ
الرفض، وسألھ سفیان عن أبي، بكر وعلي فقال: علّي أحب إلّي، وكان موسى  في

عیاض بن عیاض ، عن مالك بن جعونة، قال : یروي عن سلمة بن كھیل ، عن 
سمعت اُم سلمة تقول : عليٌّ على الحق ، فمن تبعھ فھو على الحق ، ومن تركھ 

الفضل بن دكین، عن موسى بن قیس  ، رواه أبو نعیم )٦٤٦(ترك الحق عھداً معھوداً 
، وروى موسى في فضل أھل البیت صحاحاً ساءت العُقیلي فقال فیھ ما قال أما ابن 
معین فقد وثّق موسى ، واحتجَّ بھ أبو داود ، وسعید بن منصور ، في سننھما ، 

، فأورد كل ما نقلناه عنھم في أحوالھ، ودونك  )٦٤٧(وترجمھ الذھبي في المیزان
بن عنبسة ، وقد روى عنھ   عن سلمة بن كھیل ، وحجر )٦٤٨(حدیثھ في السنن

ثبات . مات رحمھ هللا أیام الفضل بن دكین وعبید هللا بن موسى ، وغیرھما من األ
 المنصور .

 

 حرف النون

، أبو داود النخعي الكوفي الھمداني السبیعي ، قال العقیلي : ـ نفیع بن الحارث  ٨٨  
 ـ لتشیّعھ ـ . )٦٤٩(كان یغلو في الرفض، وقال البخاري : یتكلمون فیھ

قلت : أخذ عنھ سفیان ، وھمام وشریك ، وطائفة من أعالم تلك الطبقة،   
، وأخرج لھ أصحاب المسانید ، ودونك حدیثھ  )٦٥٠(واحتجَّ بھ الترمذي في صحیحھ

                                                           
 . ١٩٢ص ٤)  میزان االعتدال: ج٦٤٤(
 ٢٣٥ص ٤، سنن أبي داود: ج ٣٩٦٤و  ٣٨٧٠ح ٣٢٦ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٦٤٥(

 . ١٢٠ح ٤٤ص ١، سنن ابن ماجة: ج٤٧٣٧ح
دار ط  ٢١٧ص ٤ط مكتبة القدسي ، المیزان للذھبي: ج ١٣٤ص ٩) یوجد في مجمع الزوائد للھیثمي: ج٦٤٦(

وسوف تأتي بقیة المصادر لألحادیث المشابھة لھ في  ١٧٩ص ٣إحیاء الكتب العربیة ، الغدیر لألمیني: ج
 فراجع . ٣، ھامش رقم ٣٥٥ص  ٥٠المراجعة 

 . ٢١٧ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦٤٧(
 . ٩٩٧ح ٢٦٢ص ١)  روي عنھ في سنن أبي داود: ج٦٤٨(
 . ٢٧٢ص ٤)  المیزان: ج٦٤٩(



عند الترمذي وغیره ، عن أنس بن مالك ، وابن عباس ، وعمران بن حصین ، 
 وزید ابن أرقم ، وقد ترجمھ الذھبي فذكر من شؤونھ ما ذكرناه .

ذكره الذھبي في  ، بن رباح الحّداني ، ویقال: الطاحي البصري ،ـ نوح بن قیس ٨٩  
میزانھ فقال : صالح الحدیث وقال : وثّقھ أحمد وابن معین، قال: وقال أبو داود : 

، ووضع الذھبي على اسمھ رمز  )٦٥١(كان یتشیع ، وقال النسائي : لیس بھ بأس
، إشارة إلى أنھ من رجال صحاحھم ، ولھ حدیث في  )٦٥٢(مسلم وأصحاب السنن

ن ابن عون ، ولھ في اللباس من صحیح مسلم األشربة من صحیح مسلم ، یرویھ ع
ً حدیث یرویھ عن أخیھ خالد بن قیس ، روى عنھ عند مسلم نصر بن علي ،  أیضا
وروى عنھ عند غیر مسلم أبو األشعث ، وخلق من طبقتھ ، ولنوح روایة عن أیوب 

 وعمرو بن مالك ، وطائفة .
 

 ـحرف الھاء
ه الذھبي فوضع على اسمھ رمز مسلم ، ، العجلي الكوفي ، ذكرـ ھارون بن سعد ٩٠  

إشارة إلى أنھ من رجالھ ، ثم وصفھ فقال : صدوق في نفسھ ، لكنھ رافضي بغیض 
، روى عباس عن ابن معین قال : ھارون بن سعد من الغالیة في التشیع ، لھ عن 
عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري ، وعنھ محمد بن أبي حفص العطار ، 

قلت :   ...الخ )٦٥٣(بن حي ، قال أبو حاتم : ال بأس بھ والمسعودي ، والحسن
ً ـ في صفة النار من صحیح مسلم ـ یرویھ الحسن بن صالح ، عن  )٦٥٤(أذكر حدیثا

 ھارون بن سعد العجلي ، عن سلمان .

، بن زید أبو علي الكوفي ، ذكره الذھبي ووضع على اسمھ ـ ھاشم بن البرید  ٩١  
شارة إلى أنھ من رجال صحیحیھما ، ونقل توثیقھ ، إ )٦٥٥(رمز أبي داود والنسائي

                                                                                                                                                                      
 الترمذي .)  روي عنھ في صحیح ٦٥٠(
 . ٢٧٩ص ٤)  المیزان: ج٦٥١(
 ٣٣١ص ٣، سنن أبي داود: ج ٢٤٠ص ٢)  روي عنھ في صحیح مسلم: ك اللباس ب لبس النبي ج٦٥٢(

 . ٢٢٨ص ١، سنن النسائي: ك الصالة ب كم فرضاً في الیوم ج ٣٦٩٣ح
 ط بیروت . ٢٦ص ٢، الملل والنحل: ج ٢٨٤ص ٤)  المیزان: ج٦٥٣(
 . ٥٣٨ص ٢ك الجنة ب النار یدخلھا الجبارون ج)  روي عنھ في صحیح مسلم: ٦٥٤(
، سنن النسائي: ك االفتتاح ب القراءة في الظھر  ٢٩٨٤ح ١٣٧ص ٣)  وروي عنھ في سنن أبي داود: ج٦٥٥(

 . ١٦٣ص ٢ج



بأس   عن ابن معین وغیره ، مع شھادتھ علیھ بأنھ یترفض ، قال : وقال أحمد : ال
 . )٦٥٦(بھ

قلت : یروي ھاشم عن زید بن علي ، ومسلم البطین ، ویروي عنھ الخریبي ،   
ھاشم ھذا من وابنھ علي بن ھاشم ـ الذي ذكرناه في بابھ ـ وجماعة من األعالم، و

من ھذا الكتاب  ١٨٢بیت تشیع ، یعلم ذلك مما أوردناه في أحوال علي بن ھاشم ص
. 

، نظیر الحارث في والئھ  (علیھ السالم)، الحمیري ، صاحب عليـ ھبیرة بن بریم  ٩٢  
.  )٦٥٧(واختصاصھ ، ذكر الذھبي في میزانھ فوضع على اسمھ رمز أصحاب السنن

،  نیدھم ، ثم نقل عن أحمد القول : بأنھ ال بأس بحدیثھإشارة إلى أنھ من رجال أسا
وھو أحب إلینا من الحارث ، قال الذھبي: وقال ابن خراش : ضعیف كان یجھز على 

ً یجھز على القتلى یوم الجازر ... )٦٥٨(قتلى صفین ; وقال الجوزجاني: كان مختاریا
 الخ 

ه الشھرستاني في الملل والنحل من رجال الش   وھذا من  )٦٥٩(یعةقلت : وعدَّ
 السنن، یرویھ عنھ أبو إسحاق ، وأبو فاختة . ثابت في  المسلّمات، وحدیثھ عن علي

ه الشھرستاني في الملل والنحل من ـ ھشام بن زیاد ٩٣   ، أبو المقدام البصري ، عدَّ
، وذكره الذھبي باسمھ في حرف الھاء ، وبكنیتھ في الكنى من  )٦٦٠(رجال الشیعة

على عنوانھ في الكنى (ت ق) رمزاً إلى من اعتمد علیھ من ، ووضع  )٦٦١(میزانھ
، عن الحسن )٦٦٢(أصحاب السنن ، ودونك حدیثھ في صحیح الترمذي وغیره

 والقرضي ، یروي عنھ شیبان بن فّروخ ، والقواریري ، وآخرون .

، بن نصیر بن میسرة أبو الولید ، ویقال: الظفري الدمشقي ، ـ ھشام بن عمار ٩٤  
ه ابن قتیبة من رجال الشیعةشیخ البخا ، حیث ذكر ثلّة  )٦٦٣(ري في صحیحھ ، عدَّ

                                                           
 . ٢٨٨ص ٤)  المیزان: ج٦٥٦(
 .٢٩٦٠ح ٢٠٢ص ٤، صحیح الترمذي: ج١٣٤ص ٨سنن النسائي: ك الزینة ب الذؤابة ج ) روي عنھ في٦٥٧(
 . ٢٩٣ص ٤المیزان: ج)  ٦٥٨(
 . ٢٧ص ٢)  الملل والنحل: ج٦٥٩(
 . ٢٧ص ٢) الملل والنحل: ج٦٦٠(
 . ٢٩٨ص ٤)  المیزان: ج٦٦١(
 . ٣٠٥١ح ٢٣٨ص ٤) روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٦٦٢(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٦٣(



منھم في باب الفرق من معارفھ ، وذكره الذھبي في المیزان فوصفھ باإلمام ، 
 إلخ . )٦٦٤(...  خطیب دمشق ومقریھا ومحّدثھا وعالمھا ، صدوق مكثر ، لھ ما ینكر

من كتاب » معسراً من أنظر «قلت : روى عنھ البخاري بال واسطة في باب   
، وفي مواضع اُخر یعرفھا المتتبّعون ، وأظن أن منھا  )٦٦٥(البیوع من صحیحھ

،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كتاب المغازي ، وكتاب األشربة ، وباب فضائل أصحاب النبي
یروي ھشام عن یحیى بن حمزة ، وصدقة بن خالد ، وعبد الحمید ابن أبي العشرین 

وحّدث عنھ خلق كثیر رحلوا إلیھ في القراءة « المیزان : ، وغیرھم . قال في 
، وحّدث عنھ الولید بن مسلم ، وھو من شیوخھ ، وقد روى ھو » والحدیث 

باإلجازة عن أبي لھیعة ، قال عبدان : ما كان في الدنیا مثلھ ، وقال آخر : كان 
 ھشام فصیحاً بلیغاً مفّوھاً كثیر العلم ..

فاظ القرآن مخلوقة   تعالى كغیره من الشیعة ، فبلغ قلت : وكان یرى أن أل  
: أعرفھ  )٦٦٦(أحمد عنھ شيء من ذلك فقال : ـ كما في ترجمة ھشام من المیزان ـ

ً ، قاتلھ هللا ، ووقف أحمد على كتاب لھشام قال في خطبتھ : الحمد   الذي  طیاشا
ن صلّوا خلف ھشام تجلّى لخلقھ بخلقھ ، فقام أحمد وقعد ، وأبرق وأرعد ، وأمر م

بإعادة صالتھم ، مع أن في كلمة ھشام من تنزیھ هللا تعالى عن الرؤیة وتقدیسھ 
عن الكیف واألین وتعظیم آیاتھ في خلقھ ، ما ال یخفى على اُولي األلباب ، فكلمتھ 
ھذه على حد قول القائل: وفي كل شيء لھ آیة بل ھي أعظم وأبلغ بمراتب ، لكن 

كلم بعضھم في بعض بحسب اجتھادھم . ولد ھشام سنة ثالث العلماء األقران یت
وخمسین ومائة، ومات في آخر المحرم سنة خمس وأربعین ومائتین ، رحمھ هللا 

 تعالى .

، بن القاسم بن دینار السلمي الواسطي أبو معاویة ، أصلھ من ـ ھشیم بن بشیر ٩٥  
ه ابن ق تیبة في معارفھ من رجال بلخ ، كان جّده القاسم نزل واسط للتجارة ، عدَّ

، وھو شیخ اإلمام أحمد بن حنبل وسائر أھل طبقتھ ، ذكره الذھبي في  )٦٦٧(الشیعة

                                                           
 . ٣٠٢ص ٤)  المیزان: ج٦٦٤(
 ٥ص ١، سنن ابن ماجة: ج ١٠ص ٣) روي عنھ البخاري في صحیحھ: ك البیوع ب من أنظر معسراًج٦٦٥(

 . ١٢٤و  ٤٦وص ٧ح
 . ٣٠٣ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦٦٦(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٦٧(



المیزان رامزاً إلى احتجاج أصحاب الصحاح الستة بھ ، ووصفھ بالحافظ ، وقال : 
إنھ أحد األعالم سمع الزھري ، وحصین بن عبد الرحمن ، وروى عنھ یحیى 

 ...الخ)٦٦٨(ب الدورقي ، وخلق كثیر القطان ، وأحمد ، ویعقو

عن حمید  )٦٦٩(قلت : ودونك حدیثھ في كل من صحیحي البخاري ومسلم  
الطویل ، وإسماعیل بن أبي خالد ، وأبي إسحاق الشیباني ، وغیر واحد ، روى عنھ 
عندھما عمرو الناقد ، وعمرو بن زرارة ، وسعید بن سلیمان ، وروى عنھ عند 

وسعد بن النضر ، ومحمد بن نبھان ، وعلي بن  البخاري عمرو بن عوف ،
، وقتیبة ، وروى عنھ عند مسلم أحمد بن حنبل ، وشریح ، ویعقوب   المدیني

الدورقي ، وعبد هللا بن مطیع ، ویحیى بن یحیى ، وسعید بن منصور ، وابن أبي 
شیبة ، وإسماعیل بن سالم ، ومحمد بن الصباح ; وداود بن رشید ، وأحمد بن 

ویحیى بن أیوب ، وزھیر بن حرب ، وعثمان بن أبي شیبة ، وعلي بن حجر  منیع ،
، ویزید بن ھارون . مات رحمھ هللا تعالى ببغداد سنة ثالث وثمانین ومائة ، ولھ 

 تسعة وسبعون عاماً .
 

 حرف الواو

، بن ملیح بن عدي ، یكنّى بابنھ سفیان الرواسي الكوفي ، من ـ وكیع بن الجّراح ٩٦  
ه ابن قتیبة في معارفھ من رجال الشیعةقیس غی ، ونص ابن المدیني  )٦٧٠(الن ، عدَّ

ً ، وكان مروان بن معاویة ال یرتاب في أن  في تھذیبھ : على أن في وكیع تشیعا
وكیعاً رافضي ، دخل علیھ یحیى بن معین مّرة فوجد عنده لوحاً فیھ فالن كذا وفالن 

فقال لھ ابن معین: وكیع خیر منك ،  كذا ، ومن جملة ما كان فیھ: وكیع رافضي ،
قال : مني ؟ فقال لھ : نعم . قال ابن معین فبلغ ذلك وكیعاً فقال: إن یحیى صاحبنا، 

بن مھدي بقول من نأخذ ؟  وسئل أحمد بن حنبل إذا اختلف وكیع وعبد الرحمن
منھ  یسلم فرّجح قول عبد الرحمن الُمور ذكرھا ، ومن جملتھا: أن عبدالرحمن كان

 .  ـ  بن الجراح ـ دون وكیع )٦٧١(لسلفا

                                                           
 . ٣٠٦ص ٤)  المیزان: ج٦٦٨(
یسمع  ، صحیح مسلم: ب النھي عن الحدیث بكل ما ٨٦ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك التیمم ج٦٦٩(

، سنن النسائي: ٢٦٠٦ح ٣٥ص ٣سنن أبي داود: ج ، ٣٨٤١ح ٣١٥ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٦ص ١ج
 . ٣٣ح ١٣ص ١، سنن ابن ماجة: ج ١٢٦ص ٢ك االفتتاح ج

 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٧٠(
 . ٣٣٦ص ٤)  المیزان: ج٦٧١(



قلت : ویؤید ذلك ما أورده الذھبي في آخر ترجمة الحسن بن صالح ، من أن   
ً كان یقول یترّحم على  : إّن الحسن بن صالح عندي إمام ، فقیل لھ : إنھ ال وكیعا
؟ حیث جعل عثمان كالحجاج ، وقد  )٦٧٢(: أتترّحم أنت على الحجاج عثمان ، فقال

ذھبي في میزانھ ، فنقل من شؤونھ ما قد سمعت ، احتجَّ بھ أصحاب الصحاح ذكره ال
، ودونك حدیثھ في صحیحي البخاري ومسلم عن كل من:  )٦٧٣(الستة وغیرھم

األعمش ، والثوري ، وشعبة ، وإسماعیل ابن أبي خالد ، وعلي بن المبارك ، روى 
عند البخاري عبد  عنھ عندھما إسحاق الحنظلي ، ومحمد بن نمیر عنھ وروى عنھ

هللا الحمیدي ومحمد بن سالم ویحیى بن جعفر بن أعین ویحیى بن موسى 
بن مقاتل وروى عنھ عند مسلم زھیر ، وابن أبي شیبة ، وأبو كریب ، وأبو   ومحمد

سعید األشج ، ونصر بن علي ، وسعید بن أزھر ، وابن أبي عمر ، وعلي بن 
سعید . مات رحمھ هللا تعالى بفید قافال  ، وعثمان بن أبي شیبة ، وقتیبة بن خشرم

من الحج في المحرم سنة سبع وتسعین ومائة ، ولھ من العمر ثمانون وستون سنة 
. 
 

 حرف الیاء

، ذكره  (علیھ السالم)، العرني الكوفي صاحب أمیر المؤمنینـ یحیى بن الجّزار  ٩٧  
ھ ، وقد وثّقھ وقال : الذھبي في المیزان رامزاً إلى احتجاج مسلم وأصحاب السنن ب

صدوق ، ونقل عن الحكم بن قتیبة أنھ قال : كان یحیى بن الجزار یغلو في 
فقال : كان یحیى بن  )٦٧٥(من طبقاتھ ٦، وذكره ابن سعد في الجزء  )٦٧٤(التشیع

 الجزار یتشیع، وكان یغلو، یعني في القول ، قالوا : وكان ثقة ، ولھ أحادیث...الخ

حدیثاً یرویھ عن علي ، ولھ  )٦٧٦(الة في صحیح مسلمقلت : رأیت لھ في الص  
ً یرویھ عن عبد الرحمن بن أبي لیلى ،  ً حدیثا في اإلیمان من صحیح مسلم أیضا

 روى عنھ الحكم بن عتیبة ، والحسن العرني عند مسلم ، وغیره . 

                                                           
 . ٤٩٩ص ١)  المصدر السابق: ج٦٧٢(
ن ب كون ، صحیح مسلم: ك اإلیما ٣٦ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك العلم ب كتابة العلم ج٦٧٣(

 ٣٧ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨٨٧ح ٣٣٣ص ٥، صحیح الترمذي ج ٣٩ص ١النھي عن المنكر ج
 . ٣٩ح ١٥ص ١، سنن ابن ماجة: ج٢٨ص ١، سنن النسائي: ك الطھارة ب التنّزه عن البول ج ٢٦١٢ح

 . ٣٦٧ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦٧٤(
 .(منھ قّدس سّره).  ٢٠٦)  ص٦٧٥(
الصالة  النسائي: ك القبلة ب ذكر مایقطع ، سنن٣٥٣٠ح ١١٦٦ص ٢ج ) روي عنھ في سنن ابن ماجة:٦٧٦(

 .٦٥ص ٢ج



، القطان ، یكنى أبا سعید مولى بني تمیم البصري محّدث زمانھ ـ یحیى بن سعید ٩٨  
ه ابن قتیبة في معارفھ، ع من رجال الشیعة ، واحتجَّ بھ أصحاب الصحاح  )٦٧٧(دَّ
وغیرھم ، فحدیثھ عن ھشام بن عروة ، وحمید الطویل ، ویحیى بن  )٦٧٨(الستة

سعید األنصاري ، وغیرھم ثابت في كل من صحیحي البخاري ومسلم ، روى عنھ 
مسّدد ، وعلي بن  عندھما محمد بن المثنى ، وبندار ، وروى عنھ عند البخاري

المدیني ، وبیان بن عمرو ، وروى عنھ عند مسلم محمد بن حاتم ، ومحمد بن خالد 
الباھلي ، وأبو كامل فضیل بن حسین الجحدري، ومحمد المقدمي، وعبد هللا بن 
ھاشم، وأبو بكر بن أبي شیبة ، وعبد هللا بن سعید ، وأحمد بن حنبل ، ویعقوب 

اریري ، وأحمد بن عبدة، وعمرو بن علي ، وعبد الرحمن الدورقي ، وعبد هللا القو
 بن بشر . مات رحمھ هللا تعالى سنة ثمان وتسعین ومائة ، عن ثمان وسبعین سنة .

، الكوفي أبو عبد هللا مولى بني ھاشم ، ذكره الذھبي في ـ یزید بن أبي زیاد ٩٩  
شارة إلى إ )٦٨٠(، فوضع علیھ رمز مسلم وأصحاب السنن األربعة )٦٧٩(میزانھ

روایتھم عنھ ، ونقل عن ابن فضیل قال: كان یزید بن أبي زیاد من أئمة الشیعة 
الكبار ، واعترف الذھبي بأنھ أحد علماء الكوفة المشاھیر ، ومع ذلك فقد تحاملوا 
علیھ . وأعّدوا ما استطاعوا من القدح ، بسبب أنھ حّدث بسنده إلى أبي برزة ، أو 

، فسمع صوت غناء فإذا عمرو  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ع النبيأبي بردة ، قال : كنّا م
اللھم اركسھما في الفتنة ركساً ، «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بن العاص ومعاویة یتغنّیان ، فقال 

ھما إلى النار دعاً  ودونك حدیثھ في األطعمة من صحیح مسلم عن عبد الرحمن بن » ودعَّ
ن عیینة . مات رحمھ هللا تعالى سنة ست وثالثین أبي لیلى، رواه عنھ سفیان ب

 ومائة، ولھ تسعون سنة تقریباً .

                                                           
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٧٧(
، صحیح مسلم:  ١٥ص ١)  روي عنھ في صحیح البخاري: ك اإلیمان ب صوم رمضان احتساباً ج٦٧٨(

أبي  نن، س ٣٨١٣ح ٣٠٤ص ٥، صحیح الترمذي: ج ١٨٨ص ١الصالة ب خروج النساء إلى المساجد ج ك
، سنن ابن  ٣٢ص ٦، سنن النسائي: ك الجھاد ب تمني القتل في سبیل هللا ج ٢٧١٠ح ٦٨ص ٣داود: ج
 . ٢٩ح ١٢ص ١ماجة: ج

 . ٤٢٣ص ٤) المیزان: ج٦٧٩(
، سنن  ٢٦٤٧ح ٤٦ص ٣، سنن أبي داود: ج ٣٨٤٧ح ٣١٧ص ٥)  روي عنھ في صحیح الترمذي: ج٦٨٠(

 . ٦٥ص ٨السارق ب تعظیم السرقة ج، سنن النسائي: ك قطع  ٢٧٠ح٩٩ص ١ابن ماجة: ج
اللھم اركسھما في الفتنة ركساً ودّعھما إلى النار «لمعاویة وابن العاص :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول 

 ً بمصر . وأوعز إلى الحدیث في لسان العرب:  ٢ط  ٢١٩. یوجد في وقعة صفین لنصر بن مزاحم ص» دّعا
 ٦٢ط الحیدریة وص ١٠٩ة حدیث باب مدینة العلم علي: ص، فتح الملك العلي بصح ٤٠٤ص ٧ج
 .٤٢٤ص ٤، المیزان للذھبي: ج ١٤٠ص ١٠اإلسالمیة بمصر ، الغدیر لألمیني: ج ط



، ذكره الذھبي في الكنى ، ووضع على عنوانھ (دت) إشارة ـ أبو عبد هللا الجدلي ١٠٠  
إلى أنھ من رجال أبي داود والترمذي في صحیحیھما ، ثم وصفھ ، بأنھ شیعي 

بأنھ كان صاحب رایة المختار، ونقل عن بغیض ، ونقل عن الجوزجاني القول : 
ه الشھرستاني من رجال الشیعة في كتاب الملل والنحل )٦٨١(أحمد توثیقھ  )٦٨٢(وعدَّ

، ودونك حدیثھ في صحیحي  )٦٨٣(وذكره ابن قتیبة في غالیة الرافضة من معارفھ
 )٦٨٥(، وذكره ابن سعد في طبقاتھ)٦٨٤(الترمذي وأبي داود وسائر مسانید الُسنَّة

ان شدید التشیّع ، ویزعمون أنھ كان على شرطة المختار ، فوّجھھ إلى عبد فقال : ك
هللا بن الزبیر في ثمانمائة لیوقع بھم ، ویمنع محمد ابن الحنفیة مما أراد بھ ابن 
الزبیر... الخ حیث كان ابن الزبیر حصر ابن الحنفیة وبني ھاشم ، وأحاطھم 

یعتھ ، لكن أبا عبد هللا الجدلي أنقذھم بالحطب لیحرقھم ، إذ كانوا قد امتنعوا عن ب
 من ھذا الخطر ، فجزاه هللا عن أھل نبیھ خیراً .

وھذا آخر من أردنا ذكرھم في ھذه العجالة ، وھم مائة بطل من رجال الشیعة   
، كانوا حجج السنّة وعیبة علوم االُمة ، بھم حفظت اآلثار النبویة ، وعلیھم مدار 

، ذكرناھم بأسمائھم ، وجئنا بنصوص أھل السنة على الصحاح والسنن والمسانید 
تشیعھم ، واالحتجاج بھم ، نزوال في ذلك على حكمھم، وأظن المعترضین 
سیعترفون بخطأھم فیما زعموه من أن أھل السنة ال یحتجون برجال الشیعة ، 
وسیعلمون أن المدار عندھم على الصدق واألمانة ،بدون فرق بین السني والشیعي 

كما اعترف بھ الذھبي  ُرّد حدیث الشیعة مطلقاً لذھبت جملة اآلثار النبویة ـ ، ولو
ـ وھذه مفسدة بیّنة، وأنتم ـ نصر هللا بكم  )٦٨٦(في ترجمة أبان بن تغلب من میزانھ

ـ تعلمون أن في سلف الشیعة مّمن یحتّج أھل الُسنَّة بھم غیر الذي ذكرناھم ،   الحق
ً ، وأغزر وأنھم أضعاف أضعاف تلك المائة  عدداً وأعلى منھم سنداً، وأكثر حدیثا

ً ، وأرسخ في التشیع قدماً، أال وھم رجال الشیعة من الصحابة  ً ، وأسبق زمنا علما
رضي هللا عنھم أجمعین ، وقد أوقفناكم على أسمائھم الكریمة في آخر فصولنا 

حافظ ضابط ، وفي التابعین مّمن یحتّج بھم من أثبات الشیعة ، كل ثقة  )٦٨٧(المھمة
                                                           

 . ٥٤٤ص ٤)  المیزان للذھبي: ج٦٨١(
 . ٢٧ص ٢)  الملل والنحل: ج٦٨٢(
 . ٦٢٤)  المعارف البن قتیبة: ص٦٨٣(
 .٣٠٨١ح  ١٨٠ص ٣) روي عنھ في سنن أبي داود: ج٦٨٤(
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھا السادس ، وذكر أن اسمھ عبدة بن عبد بن عبد هللا بن أبي یعمر.  ١٥٩)  ص٦٨٥(
 النعمان  ١٩٠ـ  ١٧٩)  الفصول المھمة لشرف الدین: ص٢(  .٥ص ١)  المیزان: ج٦٨٦(
 



متقن حّجة ، كالذین استشھدوا في سبیل هللا نصرة ألمیر المؤمنین أیام الجمل 
 ... )٦٩٠(، وصفین )٦٨٩(، والجمل األكبر)٦٨٨(األصغر

                                                           
 ٤ج، تاریخ الطبري:  ٢٢٨ص ٢راجع أنساب األشراف للبالذري: ج ) یوم الجمل األصغر ومن قتل فیھ:٦٨٨(

ط بیروت أفست ، مروج  ٤٨١ص ٢، شرح نھج البالغة: ج ٣٨ص ٢، اُسد الغابة البن األثیر: ج ٤٧٤ص
 . ٣٥٨ص ٢الذھب للمسعودي: ج

ـ زید بن صوحان العبدي الذي شھد  ١في الجمل األكبر مثل:  (علیھ السالم)) من قتل من الصحابة مع عليّ ٦٨٩(
 ٢، اُسد الغابة: ج ٢٤٤ص ٢جع أنساب األشراف للبالذري: جبالجنة، را (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لھ النبي

ـ سیحان بن صوحان العبدي راجع الطبقات الكبرى  ٢.  ٣٦٩ص ٢، مروج الذھب للمسعودي: ج ٢٣٣ص
اُمھ خدیجة. راجع أسد  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ ھند بن أبي ھالة ربیب الرسول ٣.  ٢٢١ص ٦البن سعد: ج
 . ٧١ص ٥الغابة: ج

)  ٨٠٠) ومن األنصار (  ٤٠٠٠: من المدینة ((علیھ السالم)د الصحابة الذین شھدوا الجمل مع عليعد  
 ط قدیم . ٢٨٠ص ٢، العقد الفرید: ج ١٤٩ص ٢راجع تاریخ اإلسالم للذھبي: ج

 . ١٤٩ص ٢) راجع تاریخ اإلسالم للذھبي: ج١٣٠) ومن أھل بدر (٧٠٠ومن أھل بیعة الرضوان (  
،  ٣٦٠ـ  ٣٥٩ص ٢ابة الذین كانوا مع علي في یوم الجمل:  راجع  مروج الذھب: جبعض أسماء الصح  

 ١٤٦و ١٤٣ص ٥، و ج١٠٠و ٤٦ص ٤، و ج١٧٨و ١١٤ص ٢، و ج٣٨٥ص ١اُسد الغابة البن األثیر: ج
 .٣٩٥ص  ٢، وج٥٠٢و  ٢٤٨ص ١، اإلصابة البن حجر: ج٢٨٦و

 ؤ عدد الصحابة الذین كانوا مع علي بصفین: ) ٦٩٠(
بمصر ، شرح نھج البالغة البن  ٢ط  ٢٣٨) كما في وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص  ١٠٠در ( من أھل ب 

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ومن أھل بیعة  ١٩١ص ٥مصر قدیم، و ج ٤٨٤ص ١أبي الحدید: ج 
 ٢ط مصطفى محمد، وج ٣٨١ص ٢نفساً ، راجع  اإلصابة البن حجر: ج ٣٦٠) قتل منھم  ٨٠٠الشجرة ( 

 ط مصطفى محمد . ٤٧١ص ٢ط السعادة ، االستیعاب بذیل اإلصابة في ترجمة عمار: ج ٣٨٩ص
 بعض أسماء من قتل بصفین مع علي من الصحابة :   
 ١٩٦ص ١، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج١٩٤ص ١ـ ثابت بن عبید األنصاري : بدري، اإلصابة: ج ١  
. 
، االستیعاب:  ٤٢٦ص ١، اإلصابة ج ١١٤ص ٢ابة جـ خزیمة بن ثابت ذوالشھادتین : بدري ، أسد الغ ٢  
 . ٣٩٦ص ٣، المستدرك للحاكم: ج ٤١٧ص ١ج

 ، أنساب  ٣١٨ص ٥و ج ٢٧٤ص ٤ـ أبو الھیثم مالك بن التیھان : بدري اُسد الغابة: ج ٣  
 ٤االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٢١٢ص ٤، اإلصابة: ج ٣١٩ص ٢األشراف للبالذري: ج

 . ٢٠٠ص
 ٤،االستیعاب بھامش اإلصابة: ج٣٩٥ص ٣نصاري: بدري، المستدرك للحاكم: جـ أبوعمرة األ ٤  

 . ١٣٢ص
االستیعاب بھامش  ١٥٥ص ٤، اإلصابة: ج ٢٧٣ص ٥ـ أبو فضالة األنصاري : بدري ، اُسد الغابة: ج ٥  

 . ١٥٣ص ٤اإلصابة: ج
 . ١٤٦ص ١ـ برید األسلمي : راجع اإلصابة: ج ٦  
 . ٣٠٣ص ١، اُسد الغابة: ج ٢٧ص ٥غامدي، تاریخ الطبري: جـ جندب بن زھیر األزدي ال ٧  
 ٣٥٢ص ١، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٣٦٠ص ١ـ حازم بن أبي حازم األحمسي ، أسد الغابة: ج ٨  
. 
 . ٢٣ص ٢، اإلصابة: ج ٢٧٢ص ٢ـ سعد بن الحارث األنصاري، اُسد الغابة: ج ٩  



                                                                                                                                                                      
 ٢، اإلصابة: ج ١٠٧ص ٢عاب بھامش اإلصابة جبن عمرو األنصاري: بدري، االستی ـ سھیل ١٠  

 . ٩٣ص
 . ٢٠٠ص ٢ـ صفر بن عمرو بن محصن، اإلصابة: ج ١١  
 . ٢٦٢ص ٢ـ عائذ المحاربي الجسري، اإلصابة: ج ١٢  
 ، االستیعاب ٢٨٠ص ٢، اإلصابة: ج ١٢٤ص ٣ـ عبد هللا بن بدیل الخزاعي : أسد الغابة ج ١٣  

 
 . ٢٣ص ٥، تاریخ الطبري: ج ٣٩٥ص ٣درك: ج، المست ٢٦٨ص ٢بھامش اإلصابة: ج

 ٥، تاریخ الطبري: ج ٣٦٣ص ٢، اإلصابة: ج ٢٤٩ص ٣ـ عبد هللا بن كعب المرادي، أسد الغابة: ج ١٤ 
 . ٣١٥ص ٢، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٤٦ص

 ٣٩٢، وص٢٨٠ص ٢، اإلصابة: ج ٢٨٢و ١٢٤ص ٣ـ عبد الرحمن بن بدیل الخزاعي، أسد الغابة: ج ١٥ 
 ٤، وج٢٦٨ص ٢ط األندلس ، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٣٨٤ص ٢، مروج الذھب: ج ٢١٣ص ٤ج
 . ٢٠١ص

 . ٣٩٥ص ٢ـ عبد الرحمن الجمحي، اإلصابة: ج ١٦ 
، االستیعاب بھامش  ١٩٨ص ٣، اإلصابة: ج ١٧٤ص ٤ـ الفاكھة بن سعد األنصاري ، أسد الغابة: ج ١٧ 

 . ٢٠٢ص ٣اإلصابة: ج
 ٣، االستیعاب: ج٢٧٤ص ٣، اإلصابة: ج٢٣٧ص ٤المرادي، أسدالغابة: ج المشكوح ـ قیس بن ١٨ 

 .٢٤٤ص
 . ٣٧١ص ٣ـ محمد بن بدیل الخزاعي، اإلصابة: ج ١٩ 
 . ٤٢٣ص ٤، اُسد الغابة: ج ٤٨١ص ٣ـ المھاجر بن خالد بن الولید المخزومي، اإلصابة: ج ٢٠ 
،  ٤٤ص ٥، تاریخ الطبري: ج ٣٩٦ص ٣، المستدرك: ج ٤٩ص ٥ـ ھاشم المرقال، اُسد الغابة: ج ٢١ 

 . ٦١٦ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٥٩٣ص ٣اإلصابة: ج
 . ١٠٢ص ٤ـ أبو شمر األبرھي، اإلصابة: ج ٢٢ 
 . ١٦٩ص ٤ـ أبو لیلى األنصاري، اإلصابة: ج ٢٣ 
، ٣٨٦ص ٣، المستدرك: ج ٤٦ص ٤ـ عمار بن یاسر : بدري ، الشھید بصفین، راجع  أسد الغابة: ج ٢٤ 

 ٢ط  ٣٤١، وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص ٣١٠ص ٢، أنساب األشراف: ج ٤١ص ٥تاریخ الطبري: ج
ویحك یابن سمیة تقتلك الفئة الباغیة «مخاطباً عمار بن یاسر :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بمصر . قال الرسول 

 وھناك ألفاظ اُخرى . »
، صحیح الترمذي: ٢٠٧ص ٣لناس في السبیل جراجع صحیح البخاري: ك الجھاد باب مسح الغبار عن ا  
،  ٣٩٧و ٣٩١، و٣٨٧، و٣٨٦ص ٣، وج١٤٩و ١٤٨ص ٢،المستدرك للحاكم: ج٣٨٨٨ح  ٣٣٣ص ٥ج

 ٤ط بیروت، حلیة األولیاء: ج ٦٩ـ  ٦٧ط الحیدریة، وص ١٣٥ـ  ١٣٢خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص
 ٢٩٥ص ٩وج ٢٤٤، و٢٤٢، و٢٤٠ص ٧، مجمع الزوائد: ج ١٩٨و ١٩٧ص ٧، وج٣٦١، و١٧٢ص

، ١١٤ص ٢، اُسد الغابة: ج٥٩ص ١٠، وج٤١، و٣٩ص ٥وحكم بصحة جل طرقھ . تاریخ الطبري: ج
 ١٦٤ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ١١٧ص ١، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ٤٦ص ٤، وج٢١٧، و١٤٣و

احم: ، وقعة صفین لنصر بن مز ٣١٧، و٣١٤، و٣١٣ص ٢ط الغري ، أنساب األشراف للبالذري: ج
 ١٢٤، و١٢٣، و٥٧، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص٣٤٣، و٣٤١ص ٤، العقد الفرید: ج٣٤٣و ٣٤١ص
 ٤، أحكام القرآن البن عربي: ج ٣١١و ٣١٠ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ١٦٠و ١٥٩و

 ١٥١ط إسالمبول وص ١٢٩و ١٢٨بتحقیق البجاوي ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢ط ١٧٠٥ص
 ٩٣ط العرفان ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٢٩و ١٢٨ص ١ط الحیدریة وج ١٥٢و
ط الغري ، نور األبصار  ٧٣و ٧١الحیدریة وص ط ١٧٥ـ  ١٧٢، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٩٤و

 ، شرح نھج البالغة البن أبي ١٠٢ص ٢، سیرة ابن ھشام: ج ط السعیدیة بمصر ٨٩و ١٧للشبلنجي: ص



، وفي  )٦٩٢(، وفي الحجاز والیمن حیث غار علیھما بسر بن أرطأة )٦٩١(والنھروان
ھدوا یوم ، وكالذین استش)٦٩٣(فتنة الحضرمي المرسل إلى البصرة من قبل معاویة

، والذین استشھدوا مع حفیده الشھید  )٦٩٤(الطف مع سید شباب أھل الجنة
 )٦٩٦(وغیره من اُباة الضیم ، الثائرین   من آل محمد ، وكالذین قتلوا صبراً )٦٩٥(زید

ً وضعفاً،  )٦٩٧(، ونفوا عن عقر دیارھم ً ، والذین أخلدوا إلى التقیة خوفا ظلما
ط  ، ویحیى كاألحنف بن قیس ، واألصبغ بن نباتة بن یعمر ، أول من نقّ

، ومعاذ بن مسلم )٦٩٩(، والخلیل بن أحمد مؤسس علم اللغة والعروض )٦٩٨(الحروف
وأمثالھم، ممن یستغرق تفصیلھم المجلدات  )٧٠٠(الھراء واضع علم الصرف

الضخمة ودع عنك من تحامل علیھم النواصب بالقدح والجرح فضعفوھم ولم 
أثبات الحفظة وأعالم الھدى من شیعة آل محمد  ، وھناك مئات من )٧٠١(یحتجوا بھم

                                                                                                                                                                      
 ٢٧٤ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل: وج ١٧٧ص ١٥، وج٢٤و ١٩و ١٧و ١٠ص ٨الحدید: ج

،  ٢٥٢و ٢٥١ص ٣، الطبقات الكبرى البن سعد ج١٨٧ص ١بمصر، المعجم الصغیر للطبراني: ج ١ ط
. بل ھو من األحادیث المتواترة ٢٨٧و ١٢٠و ١١٤ص ١، فرائد السمطین: ج ٢١ص ٩الغدیر لألمیني: ج

ط مصطفى محمد ، وابن عبد  ٥٠٦ص ٢ط السعادة، وج ٥١٢ص ٢ابن حجر في اإلصابة: جكما اعترف 
 ط السعادة. ٤٨٠ص ٢البر في االستیعاب بھامش اإلصابة ج

، ٣٥١ص ٢، و ج٣٨٤ص ١: راجع أسد الغابة: ج (علیھ السالم)الصحابة الذین شھدوا النھروان مع علي) ٦٩١(
، أنساب  ٢٧٤، و١٤٣، و ١٢٢ص ٥، و ج٢١٥، و١٠٠ص ٤و ج ٣٥٤، و١٥٠ص ٣، و ج ٣٧٥و ٣٧١و

، ٨٣، و٨١، و٧٤ص ٥، تاریخ الطبري: ج ٣٧٥، و٣٧١، و٣٦٨، و٣٦٢ص ٢األشراف للبالذري: ج
 ط الغري . ١٦٧ص ٢تاریخ الیعقوبي: ج

 ٥، تاریخ الطبري: ج ٤٥٧ـ  ٤٥٣ص ٢راجع أنساب األشرف: ج غارات معاویة على الحجاز والیمن :) ٦٩٢(
 . ٣٨٣ص ٣اریخ البن األثیر: ج، الكامل في الت ١٤٠ص

،  ١١٠ص ٥، تاریخ الطبري: ج ٤٣٤ـ  ٤٢٣ص ٢أنساب األشراف: ج فتنة ابن الحضرمي في البصرة :) ٦٩٣(
 . ٣٦٠ص ٣الكامل البن األثیر: ج

 ٤بالنجف ، الكامل البن األثیر: ج ٤ط  ٣٤٨ـ  ٢٨٦راجع مقتل الحسین للمقّرم: ص شھداء الطف : ) ٦٩٤(
 . ٤٦٨ص ٥ج ، تاریخ الطبري: ٩٢ص

 ط الغري . ١٤٦ـ  ١٣٨راجع زید الشھید للمقّرم: ص الشھداء مع زید :) ٦٩٥(
 ٥، تاریخ الطبري: ج ٥٣ص ١١راجع الغدیر لألمیني: ج معاویة یقتل حجر بن عدي الكندي مع أصحابھ :) ٦٩٦(

 . ٢ط  ٤٤٥ح  ١٥٧ص ١٥، كنز العمال: ج ٢٧٧ص
 . ٣٨٦ـ  ٢٩٢ص ٨یر لألمیني: جراجع الغدنفي أبي ذر الغفاري إلى الربذة:  )٦٩٧(
 . ٣٢٥)  تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص٦٩٨(
 . ١٧٨و ١٥٤ـ  ١٤٨) راجع كتاب تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص٦٩٩(
 .  ١٤٠) المصدر السابق: ص٧٠٠(
)  راجع كتاب العتب الجمیل على أھل الجرح والتعدیل للعقیلي ، فتح الملك العلي بصحة باب مدینة العلم ٧٠١(

 ط الحیدریة .  ١٦٠و ٥٩و ٥٨للمغربي: ص علي



، أغفل أھل الُسنَّة ذكرھم ، لكن علماء الشیعة أفردوا لذكرھم فھارس ومعاجم 
، ومنھا تعرف أیادیھم البیضاء ، في خدمة الشریعة  )٧٠٢(تشتمل على أحوالھم

الحنیفة السمحاء ، ومن وقف على شؤونھم یعلم أنھم مثال الصدق واألمانة ، 
(صلى هللا علیھ وآلھ ، ولرسولھ  رع والزھد والعبادة واإلخالص في النصح   تعالىوالو

، ولكتابھ عزوجل ، وألئمة المسلمین ولعامتھم ، نفعنا هللا ببركاتھم وبركاتكم  وسلم)
 إنھ أرحم الراحمین .

 ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 كتب الشیعة في الرجال والفھرست :) ٧٠٢(

ھـ .  ٤٦٠ھـ ، ط . في بمبي وإیران ، والفھرست للشیخ الطوسي المتوفى  ٤٦٣رجال النجاشي المتوفّى   
ال . كلكتا وإیران والنجف ، رجال الطوسي ط في النجف ، رجال الكشي ط في بمبي وإیران والنجف ، رج ط

ھـ ، ط في ایران ، رجال ابن داود ط في إیران والنجف ، الخالصة للعالمة  ٢٧٤البرقي المتوفى حدود 
من البحار ط  ١٠٥ھـ)، ط في إیران والنجف ، الفھرست للشیخ منتجب الدین ط في ج ٧٢٦المتوفى سنة (

 الجدید.
قال ألبي علي ط في إیران تنقیح ومن المتأخرین : روضات الجنات ط في إیران عدة طبعات ، منتھى الم  

مجلداً ط في دمشق . ومن أراد  ٥٦المقال ط في إیران والنجف ، أعیان الشیعة للسید محسن األمین یبلغ 
المزید فعلیھ بكتاب ( الذریعة إلى تصانیف الشیعة ) للشیخ آغا بزرك الطھراني وھو فھرست ألسماء كتب 

 مجلداً . ٢٥ریخ والرجال وغیرھا . وقد طبع منھا إلى اآلن الشیعة في الفقھ واالُصول والحدیث والتا



 



 صحح



 



 

 

 ١٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٣

 

 

 

 

 المناظر وألطافھ .ـ عواطف  ١ 

 ـ تصریحھ بأن ال مانع ألھل السنّة من االحتجاج بثقات الشیعة . ٢ 

 ـ إیمانھ بآیات أھل البیت . ٣ 

 ـ حیرتھ في الجمع بینھا و بین ما علیھ أھل القبلة .  ٤ 

ـ أما وعینیك ما رأت عیناي أرشح منك فؤاداً ، وال أسرع تناوال ،  ١  
ذھناً ، وال أنفذ بصیرة ، وال قرع سمع السامعین ألین  سمعت اُذناي بأرھف منك وال

،  )٧٠٣(منك لھجة ، وال ألحن منك بحجة ، تدفقت في كل مراجعاتك تدفق الیعبوب
وملكت في كل محاوراتك األفواه واألسماع واألبصار والقلوب ، و  كتابك األخیر 

 س الضالل .یلوي أعناق الرجال ویقرع بالحق رأ )٧٠٤()ذلك الكتاب ال ریب فیھ(

ً ، فرأیك في  ٢   ـ لم یبق للسنّي مانعاً من االحتجاج بأخیھ الشیعي إذا كان ثبتا
ھذا ھو الحق المبین ، ورأي المعترضین تعنّت ومماحكة ، أقوالھم بعدم صحة 
االحتجاج بالشیعة تعارض أفعالھم ، وأفعالھم في مقام االحتجاج تناقض أقوالھم ، 

      ١٨المـراجعــة /   ن في حلبة ، وال یتسایران إلى غایة ، یصدم فقولھم وفعلھم ال یتجاریا

كل منھما اآلخر فیدفعھ في صدره ، وبھذا كانت حجتھم جذماء ، وحجتك العصماء ، 
أسناد الشیعة في «أوردت في ھذه العجالة ما یجب عن تفّرده برسالة سمیتھا لك 

یس وراءھا مذھب لطالب ، وال ھذا الموضوع ، ل وستكون الغایة في» إسناد السنّة

                                                           
 .١/٥٧٤)  الیعبوب : الجدول الكثیر الماء ، الشدید الجریة، لسان العرب ٧٠٣(
 .٢) البقرة: ٧٠٤(



ً باھراً إن شاء هللا  مضرب لراغب ، وأرجو أن تحدث في العالم اإلسالمي إصالحا
 تعالى .

ـ آمنّا بآیات هللا كلھا، وآیات هللا في سیدنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  ٣  
 ، وسائر أھل البیت رضي هللا عنھم ، أكثر مّما أوردتموه .

لماذا عدل أھل القبلة عن أئمة أھل البیت ، فلم یتعبّدوا بمذاھبھم  ـ فما ندري ٤  
في شيء من االُصول والفروع ، وال وقفوا في المسائل الخالفیة عند قولھم ، وال 
كان علماء االُمة یبحثون عن رأیھم ، بل كانوا یعارضونھم في المسائل النظریة ، 

ً عن سلف ، یرجعون في الدین وال یبالون بمخالفتھم ، وما برح عوام االُمة  خلفا
ً فیما  إلى غیر أھل البیت بال نكیر ، فلو كانت آیات الكتاب وصحاح الُسنَّة نصوصا
تقولون ، ما عدل أھل القبلة عن علماء أھل البیت وال ارتضوا بھم بدال ، لكنھم لم 
یفھموا من الكتاب والسنّة أكثر من الثناء على أھل البیت ، ووجوب مودتھم 

 (حترامھم والسلف الصالح أولى بالصواب ، وأعرف بمفاد أھل السنة والكتاب وا
 والسالم . )٧٠٥()فبھداھم اقتده

 س

 

 

 

 ١٨المـراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٥

 

 ـ مقابلة العواطف بالشكر . ١ 

 ـ خطأ المناظر فیما نسبھ إلى مطلق أھل القبلة . ٢ 

 ة .ـ إنما عدل عن أھل البیت ساسة االُم ٣ 

 . ـ أئمة أھل البیت ( بقطع النظر عن كل دلیل ) ال یقصرون عن غیرھم ؟ !!! ٤ 

 ـ أي محكمة عادلة تحكم بضالل المعتصمین بھم ؟!!. ٥ 

                                                           
 .٩٠) األنعام : ٧٠٥(



المـراجعــة /   ـ أشكر حسن ظنكم بھذا القاصر ، واُقّدر نظركم بعین الرضا إلیھ ،  ١  

١٨      

 لھذا اللطف ھیبة )٧٠٦(ري ، وأعنواوإلى مراجعاتھ ، فأخشع أمام ھذاالعطف ببص

 وإجالال .

ـ بید أني أستمیح من سماحتكم مراجعة النظر فیما نسبتموه ـ من العدول  ٢  
 عن أھل البیت ـ إلى مطلق أھل القبلة ، واُذّكركم بأن نصف أھل القبلة

ـ وھم شیعة آل محمد ـ ما عدلوا وال ھم عادلون ، ولن یعدلوا عن أئمة أھل البیت 
(علیھم يء من اُصول الدین و فروعھ أبداً ، وأن من رأیھم كون التعبّد بمذاھبھمفي ش

من الواجبات العینیة المضیّقة بحكم الكتاب والسنّة ، فھم یدینون هللا عّزوجّل السالم)
بذلك في كل عصر ومصر ، وعلى ھذا مضى سلفھم وخلفھم الصالحان ، منذ قبض 

 إلى یومنا ھذا . )(صلى هللا علیھ وآلھ وسلمرسول هللا

ـ وإنما عدل عن أھل البیت في فروع الدین واُصولھ ساسة االُمة وأولیاء  ٣  
اُمورھا ، منذ عدلوا عنھم بالخالفة فجعلوھا باالختیار ، مع ثبوت النص بھا على 
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، إذ رأوا أن العرب ال تصبر على أن تكون في 

نصوصھا ، وجعلوھا باالنتخاب ، لیكون لكل حّي من  بیت مخصوص ، فتأّولوا
أحیائھم أمل بھا ولو بعد حین ، فكانت مّرة ھنا ، واُخرى ھناك ، وتارة ھنالك ، 
وھبّوا بكل ما لدیھم من قوة ونشاط إلى تأیید ھذا المبدأ ، والقضاء على كل ما 

ّولوا كل ما یدل یخالفھ ، فاضطّرتھم الحال إلى التجافي عن مذھب أھل البیت ، وتأ
على وجوب التعبّد بھ من كتاب أو ُسنَّة ، ولو استسلموا لظواھر األدلّة فرجعوا إلى 
 أھل البیت وأرجعوا الخاصة والعامة

إلیھم في فروع الدین واُصولھ لقطعوا على أنفسھم خط الرجعة إلى مبدئھم ، 
ائمھم ، وال یتّفق وألصبحوا من أكبر الدعاة إلى أھل البیت ، وھذا ال یجتمع مع عز

مع حزمھم ونشاطھم في سیاستھم ، ومن أمعن النظر في ھذه الشؤون علم أن 
ً عن العدول عن  العدول عن إمامة األئمة من أھل البیت في المذھب لیس إالّ فرعا

، وأن تأویل األدلّة على إمامتھم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إمامتھم العامة بعد رسول هللا

                                                           
 . ١٠١/  ١٥)  أعنوا : عنوت لك خضعت لك وأطعتك. لسان العرب: ٧٠٦(



ا كان بعد تأویل األدلّة على إمامتھم العامة ، ولو ال ذلك ما التوى الخاصة ، إنم
 عنھم ملتو .

ـ دعنا عن نصوصھم وبیّناتھم ، وانظر إلیھم بقطع النظر عنھا ، فھل تجد  ٤  
فیھم قصوراً ـ في علم أو عمل أو تقوى ـ عن اإلمام األشعري ، أو األئمة األربعة أو 

، فبم كان غیرھم أولى باالتّباع ؟ وأحّق بأن یطاع  غیرھم ، وإذا لم یكن فیھم قصور
 ؟.

ـ وأي محكمة عادلة تحكم بضالل المعتصمین بحبلھم ، والناسجین على  ٥  
 منوالھم ، حاشا أھل الُسنَّة والجماعة أن یحكموا بذلك ، والسالم علیھم .

 ش



 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 

 

 في اإلمامة العامة وھي الخالفة

 

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عن رسول هللا

 



      ١٩المـراجعــة /   

 



 

 ١٩المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٧

 

 

 

 

 ـ ال تحكم محاكم العدل بضالل المعتصمین بأھل البیت . ١ 

 ـ العمل بمذاھبھم یبرئ الذمة . ٢ 

 تّباع . ـ قد یقال إنھم أولى باأل ٣ 

 ـ التماس النص بالخالفة . ٤ 

ـ ال تحكم محاكم العدل بضالل المعتصمین بحبل أھل البیت ، والناسجین  ١  
على منوالھم ، وال قصور في أئمتھم عن سائر األئمة في شيء من موجبات 

 اإلمامة .

ـ والعمل بمذاھبھم یجزئ المكلّفین ، ویبرئ ذممھم ، كالعمل بأحد المذاھب  ٢  
 األربعة بال ریب .

كم االثني عشر أولى باإلتّباع من األئمة األربعة ـ بل قد یقال إن أئمت ٣  
وغیرھم ، ألن االثني عشر كلھم على مذھب واحد ، قد مّحصوه وقّرروه بإجماعھم 

تحاط موارده   ، بخالف األربعة ، فإن االختالف بینھم شائع في أبواب الفقھ كلھا، فال
في الضبط ما وال تضبط ، ومن المعلوم أن ما یمّحصھ الشخص الواحد ال یكافئ 

 ً وجھة  ، ھذا كلھ مما لم تبَق فیھ وقفة لمنصف ، وال )٧٠٧(یمّحصھ اثنا عشر إماما
 لمتعّسف . نعم، قد یشاغب النواصب في إسناد مذھبكم

 

                                                           
خ الجامع األزھر في جواز التعبّد على مذھب أھل البیت. )  انظر نص فتوى الشیخ محمود شلتوت شی٧٠٧(

 ».من ھذه الطبعة ٦٢٥صفحة «



 ٢٠المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٩

 ، وقد اُكلّفكم ـ فیما بعد ـ بإقامة البرھان على ذلك .  إلى أئمة أھل البیت

ن إنما ألتمس ما زعمتموه من النص بالخالفة على اإلمام علي بن ـ واآل ٤  
 عنھ ، فھاتھ صریحاً صحیحاً من طریق أھل الُسنَّة ، والسالم . (رضي هللا عنھ)أبي طالب

 س

 

 

 ـ إشارة إلى النصوص مجملة . ١ 

 ـ نص الدار یوم اإلنذار . ٢ 

 ـ مخّرجوا ھذا النص من أھل الُسنَّة . ٣ 

في تأسیس دولة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حاط علماً بسیرة النبيـ إن من أ ١  
اإلسالم ، وتشریع أحكامھا ، وتمھید قواعدھا ، وسّن قوانینھا ، وتنظیم شؤونھا 
عن هللا عّزوجّل ، یجد علیَّاً وزیر رسول هللا في أمره ، وظھیره على عدّوه ، وعیبة 

 من بعده ، ومن وقف علمھ ، ووارث حكمھ ، وولي عھده وصاحب األمر

یجد نصوصھ في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)على أقوال النبي وأفعالھ ، في حلِّھ وترحالھ
 ذلك

 متواترة متوالیة، من َمبدأ أمره إلى منتھى عمره .

      ٢٠المـراجعــة /   

ـ وحسبك منھا ما كان في مبدأ الدعوة اإلسالمیة قبل ظھور اإلسالم بمكة ،  ٢  
فدعاھم إلى دار عّمھ ـ أبي طالب  )٧٠٨() وأنذر عشیرتك األقربین (ل هللا تعالى علیھ حین أنز

ـ وھم یومئذ أربعون رجال یزیدون رجال أو ینقصونھ ، وفیھم أعمامھ أبو طالب 
وحمزة والعباس وأبو لھب ، والحدیث في ذلك من صحاح السنن المأثورة ، وفي 

یا بني عبد المطلب إني وهللا ما أعلم شاباً في العرب جاء «:  وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ آخره قال رسول هللا

، »قومھ بأفضل مما جئتكم بھ ، جئتكم بخیر الدنیا واآلخرة، وقد أمرني هللا أن أدعوكم إلیھ ، فأیّكم یؤازرني على أمري ھذا
ل هللا برقبتھ ، فأخذ رسو »أنا یا نبي هللا أكون وزیرك علیھ«فقال علي  ـ وكان أحدثھم سناً ـ : 

                                                           
 ٢١٤) الشعراء: ٧٠٨(



، فقام القوم یضحكون ویقولون »إّن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا«وقال : 
 )٧٠٩(ألبي طالب : قد أمرك أن تسمع ال بنك وتطیع...الخ

ـ أخرجھ بھذه األلفاظ كثیر من حفظة اآلثار النبویة ، كابن إسحاق وابن  ٣  
، وأبي نعیم ، والبیھقي في سننھ وفي دالئلھ، جریر، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ 

والثعلبي ، والطبري في تفسیر سورة الشعراء من تفسیریھما الكبیرین ، وأخرجھ 
                                                           

 حدیث الدار یوم اإلنذار  ) ٧٠٩(
... وفي آخر الحدیث قال  ) وأنذر عشیرتك األقربین (عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ھذه اآلیة   

وھذا الحدیث من صحاح السنن المأثورة أخرجھ بھذه األلفاظ وقریب : ...، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الرسول
 منھا كثیر من الحفّاظ والعلماء .

ط دار المعارف بمصر ، الكامل في التاریخ البن األثیر  ٣٢١ـ  ٣١٩ص ٢فراجع تاریخ الطبري: ج  
 ٢١٠ص ١٣ط دار صادر في بیروت ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٣و  ٦٢ص ٢الشافعي: ج

ط البھیة  ٢٨٦ص ١وصححھ ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، السیرة الحلبیة للحلبي الشافعي: ج ٢٤٤و
بمصر، شواھد التنزیل  ط المیمنیة ٤٢و ٤١ص ٥بمصر، منتخب كنزالعمال بھامش مسند أحمد: ج

بحیدر  ٢ط  ٣٣٤ح ١١٥ص ١٥بیروت، كنزالعمال: ج ط ٥٨٠و ٥١٤ح ٤٢٠، ص٣٧١ص ١للحسكاني: ج
 ١٤٠و ١٣٩ح ٨٦ص ١آباد ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ٢بیروت، التفسیر المنیر لمعالم التنزیل للجاوي: ج ٢ط ١٣٩و ١٣٨و ١٣٧ح ٩٩بیروت وص ١ط  ١٤١و
 ط مصر . ٣٧١ص ٣مصطفى الحلبي ، تفسیر الخازن لعالء الدین الشافعي: ج ٣ط ١١٨ص

 

 ى اإلسالمجنایات عل

ھـ  ١٣٥٤الطبعة االُولى سنة  ١٠٤) لمحمد حسین ھیكل: ص(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ (حیاة محمد ١  

وأن یكون « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وفي الطبعة الثانیة وما بعدھا من طبعات الكتاب حذف من الحدیث قولھ

 أخي ،

 بعة االُولى والطبعات االُخرى ومراجعةوأكبر شاھد مراجعة الط »ووصیي وخلیفتي فیكم ؟!! 

 الجریدة.

ف آخر الحدیث  ٢ط  ١٢١ص ١٩ـ تفسیر الطبري: ج٢   مصطفى الحلبي ، ولكن المؤلف أو الطابع حرَّ

إن ھذا أخي وكذا وكذا « وذكر بدلھ » إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فحذف قولھ

ط دار المعارف بمصر فراجع، وقریب من ھذا اللفظ  ٣١٩ص ٢یث بتمامھ في تاریخھ: جمع أنھ ذكر الحد!! » 

 یوجد في : 

ط بیروت ، كفایة الطالب  ٣٠ط الحیدریة و ص ٨٦خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص  

 ، تاریخ الطبري: ٢ط  ١٠٠ص ١٥ط الغري ، كنز العمال: ج ٨٩ط الحیدریة و ص ٢٠٥للكنجي الشافعي: ص

ط القضاء ، مجمع الزوائد:  ٨٣ط دار المعارف بمصر ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٣٢١ص ٢ج

. ویأتي الحدیث بلفظ آخر في المراجعة  ٨٦ص ١ط القدسي، فرائد السمطین: ج ١١٣ص ٩و ج ٣٠٢ص ٨ج

 . فراجع ١ھامش رقم  ٤٣٥ص  ٦٦



، وأرسلھ ابن )٧١٠(»تاریخ االُمم والملوك«الطبري أیضاً في الجزء الثاني من كتابھ 
 نبیھ بإظھار عند ذكره أمر هللا)٧١١(األثیر إرسال المسلّمات في الجزء الثاني من كاملھ
عند ذكره أول من أسلم من  )٧١٢(دعوتھ ، وأبو الفداء في الجزء األول من تاریخھ

، »نقض العثمانیة«الناس ، ونقلھ اإلمام أبو جعفر اإلسكافي المعتزلي في كتابھ 
ً بصحتھ ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وأورده الحلبي في باب استخفائھ)٧١٣(مصّرحا

، من سیرتھ المعروفة ، وأخرجھ بھذا المعنى مع  )٧١٤(موأصحابھ في دار األرق
تقارب األلفاظ غیر واحد من أثبات الُسنَّة وجھابذة الحدیث ، كالطحاوي ، والضیاء 
المقدسي في المختارة ، وسعید بن منصور في السنن ، وحسبك ما أخرجھ أحمد بن 

 )٧١٥(من الجزء األول من مسنده ١٥٩وفي ص ١١١حنبل من حدیث علي في ص
ً جلیال  ٣٣١فراجع ، وأخرج في أول ص  من الجزء األول من مسنده أیضاً حدیثا

عن ابن عباس یتضمن ھذا النص في عشر خصائص مما امتاز بھ علي على من 

                                                           
 .(منھ قّدس سّره)بطرق مختلفة .  ٢١٧)  ص٧١٠(
 .(منھ قّدس سّره) . ٢٢)  ص ٧١١(
 .(منھ قدس سّره).  ١١٦)  ص٧١٢(
من شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ، طبع مصر . أما كتاب نقض  ٣من المجلد  ٢٦٣)  كما في ص٧١٣(

وما  ٢٥٧العثمانیة ، فإنھ مما ال نظیر لھ ، فحقیق بكل بحاث عن الحقائق أن یراجعھ ، وھو موجود في ص
 .(منھ قّدس سّره)من شرح النھج، في شرح آخر الخطبة القاصعة.  ٣من المجلد  ٢٨١بعدھا إلى ص

من الجزء األول من السیرة الحلبیة، وال قسط لمجازفة  ٣٨١)  راجع الصفحة الرابعة من ذلك الباب أو ص٧١٤(
ابن تیمیة وتحكماتھ التي أوحتھا إلیھ عصبیتھ المشھورة ، وھذا الحدیث أورده الكاتب االجتماعي المصري 

من جریدتھ ( السیاسة )  ٢٧٥١حسین ھیكل ، فراجع العمود الثاني من الصفحة الخامسة من ملحق عدد محمد 
من ملحق  ٦، تجده مفصال ، وإذا راجعت العمود الرابع من صفحة  ١٣٥٠ذي القعدة سنة  ١٢الصادرة في 

سنده ، وعبد هللا من السیاسة ، تجده ینقل ھذا الحدیث عن كل من مسلم في صحیحھ وأحمد في م ٢٧٨٥عدد 
بن أحمد في زیادات المسند ، وابن حجر الھیثمي في جمع الفوائد . وابن قتیبة في عیون األخبار ، وأحمد بن 
عبدربھ في العقد الفرید ، وعمرو بن بحر الجاحظ في رسالتھ عن بني ھاشم ، واإلمام أبي إسحاق الثعلبي في 

 تفسیره.
یزي في كتابھ الموسوم مقالة في اإلسالم ، وقد ترجمھ إلى العربیة قلت: ونقل ھذا الحدیث جرجس اإلنكل  

من ترجمة المقالة في  ٧٩ذلك الملحد البروتستانتي الذي سمى نفسھ بھاشم العربي . والحدیث تجده في صفحة 
 الطبعة السادسة ، ولشھرة ھذا الحدیث ذكره عدة من األفرنج في كتبھم اإلفرنسیة واإلنكلیزیة واأللمانیة.

 (منھ قّدس سّره)واختصره توماس كارلیل في كتابھ األبطال . 
دار    ط  بسندصحیح ١٣٧٥ ح ١٥٩ص ١بسند حسن، وج ٨٨ ح ١١١ص ١حنبل: ج )  مسند أحمد بن٧١٥(

 المعارف بمصر .



ً عن ابن عباس في ص  )٧١٦(سواه  ٦، وذلك الحدیث الجلیل أخرجھ النسائي أیضا
من صحیحھ  من الجزء الثالث ١٣٢من خصائصھ العلویة ، والحاكم في ص 

ً بصحتھ ، ودونك الجزء السادس  المستدرك ، وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ معترفا
وعلیك بمنتخب الكنز وھو مطبوع في  )٧١٧(من كتاب كنز العمال فإن فیھ التفصیل

من  ٤٣إلى ص ٤١ھامش مسند اإلمام أحمد ، فراجع منھ ما ھو في ھامش ص
 لدلیل ، والسالم .الجزء الخامس تجد التفصیل; وحسبنا ھذا ونعم ا

      ٢٢و ٢١المـراجعــة /   

 ش

                                                           
بسند صحیح ط  ٣٠٦٢ح ٢٥ص ٥: راجع مسند أحمد: ج(علیھ السالم)عشر فضائل امتاز بھا اإلمام علي)  ٧١٦(

ط  ١٥ط الحیدریة و ص ٦٤ـ  ٦١بمصر ، خصائص أمیرالمؤمنین للنسائي الشافعي: صدار المعارف 
 بتحقیق المحمودي . ٧٠ط التقدم بمصر و ص ٨بیروت ، وص

 .١ھامش رقم  ٢٦١ص  ٢٦راجع بقیة المصادر في المراجعة   
ده تج ٣٩٦في ص ٦٠٤٥تجده منقوال عن ابن جریر. والحدیث  ٣٩٢في ص ٦٠٠٨)  راجع منھ الحدیث ٧١٧(

منقوال عن أحمد في مسنده ، والضیاء المقدسي في المختارة ، والطحاوي ، وابن حریر وصححھ ، والحدیث 
تجده منقوال عن ابن إسحاق ، وابن جریر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردویھ ، وأبي نعیم ،  ٣٩٧في ص ٦٠٥٦

عن ابن مردویھ ، والحدیث  تجده منقوال ٤٠١ص ٦١٠٢والبیھقي في شعب اإلیمان وفي الدالئل، والحدیث 
وتجده منقوال عن أحمد في مسنده ، وابن جریر ، والضیاء في المختارة ، ومن تتبع كنز  ٤٠٨في ص ٦١٥٥

من المجلد الثالث من شرح النھج لإلمام  ٢٥٥العمال وجد ھذا الحدیث في أماكن أخر شتى ، وإذا راجعت ص 
 (منھ قّدس سّره). عة منھ ، تجد ھذا الحدیث بطولھ. المعتزلي الحدیدي ، أو أواخر شرح الخطبة القاص



 

 ٢١المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٩

 

 

 

 

 

 ٢٢المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ١٢

 . التشكیك في سند ھذا النص 

ه لھجة شدیدة ، وحسبكم أن    إّن خصمكم ال یعتبر سند ھذا الحدیث ، ولھ في ردِّ
كذلك غیرالشیخین من أصحاب الصحاح; وما أظن ھذا الشیخین لم یخرجاه ، و

ً من  الحدیث وارداً عن طریق الثقات من أھل الُسنَّة ، وال أراكم تعتبرونھ صحیحا
 طریقھم ، والسالم .

 س 

 

 

 ـ تصحیح ھذا النص . ١ 

 ـ لماذا أعرضوا عنھ ؟ ٢ 

 ـ من عرفھم ال یستغرب ذلك . ٣ 



ل الُسنَّة ما أوردتھ ھنا ، على أن ابن ـ لو ال اعتباري صحتھ من طریق أھ ١  
، وقد )٧١٨(جریر ، واإلمام أبا جعفر اإلسكافي ، أرسال صحتھ إرسال المسلّمات

المـراجعــة /   صّححھ غیر واحد من أعالم المحققین ، وحسبك في تصحیحھ ثبوتھ من 

٢٢      

ودونك  طریق الثقات األثبات ، الذین احتجَّ بھم أصحاب الصحاح بكل ارتیاح ،
من الجزء األول من مسند أحمد ، تجده یخّرج ھذا الحدیث عن أسود بن  ١١١ص
 )٧٢٤(، عن عباد)٧٢٣( ، عن المنھال )٧٢٢)(٧٢١(، عن األعمش )٧٢٠(، عن شریك )٧١٩(عامر

ً وكل واحد من سلسلة ھذا السند حّجة  )٧٢٥(بن عبد هللا األسدي ، عن علي مرفوعا
، وقد ذكرھم القیسراني في كتابھ ـ عند الخصم ، وكلھم من رجال الصحاح بال كالم

الجمع بین رجال الصحیحین ـ فال مندوحة عن القول بصحة الحدیث ، على أن لھم 
 فیھ طرقاً كثیرة یؤید بعضھا بعضاً .

ـ وإنما لم یخرجھ الشیخان وأمثالھما ، ألنھم رأوه یصادم رأیھم في الخالفة  ٢  
وص الصحیحة ، خافوا أن تكون ، وھذا ھو السبب في إعراضھم عن كثیر من النص

ً للشیعة ، فكتموھا وھم یعلمون ، وأن كثیراً من شیوخ أھل الُسنَّة ـ عفا هللا  سالحا
عنھم ـ كانوا على ھذه الوتیرة ، یكتمون كل ما كان من ھذا القبیل ، ولھم في كتمانھ 
ا مذھب معروف ، نقلھ عنھم الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، وعقد البخاري لھذ

                                                           
من جزئھ السادس ، تجد ھناك تصحیح ابن جریر  ٣٩٦من أحادیث الكنز في ص ٦٠٤٥)  راجع الحدیث ٧١٨(

من مسند أحمد  ٥من الجزء  ٤٣لھذا الحدیث وإذا راجعت من منتخب الكنز ماھو في أوائل ھامش صفحة 
أیضاً . أما أبو جعفر اإلسكافي فقد حكم بصحتھ جزماً في كتابھ نقض تجد تصحیح ابن جریر لھذا الحدیث 
(منھ من شرح نھج البالغة للحدیدي، طبع مصر .  ٣من المجلد  ٢٦٣العثمانیة ، فراجع ما ھو موجود في ص

 .قدس سّره)
لمة عند )  احتّج بھ البخاري ومسلم في صحیحیھما ، وقد سمع شعبة عندھما ، وسمع عبد العزیز ابن أبي س٧١٩(

البخاري ، وسمع عند مسلم زھیر بن معاویة ، وحماد بن سلمة . روى عنھ في صحیح البخاري محمد ابن 
(منھ حاتم بن بزیع ، وروى عنھ في صحیح مسلم ھارون بن عبد هللا ، والناقد ، وابن أبي شیبة ، وزھیر. 

 .قدس سّره)
 .(منھ قدس سّره). ١٦المراجعة  )  احتج بھ مسلم في صحیحھ ، كما أوضحناه عند ذكره في٧٢٠(
 .(منھ قدس سّره). ١٦)  احتج بھ البخاري ومسلم في صحیحیھما ، كما بیَّناه عند ذكره في المراجعة ٧٢١(
 )  روي عنھما في صحیح البخاري، صحیح مسلم .٧٢٢(
 .(منھ قدس سّره). ١٦)  احتّج بھ البخاري ، كما أوضحناه عند ذكره في المراجعة ٧٢٣(
د بن عبد هللا بن الزبیر بن العوام القرشي األسدي ، احتج بھ البخاري ومسلم في صحیحیھما ، )  ھو عبا٧٢٤(

سمع أسماء وعائشة ، بنتي أبي بكر ، وروى عنھ في الصحیحین ابن أبي ملیكة ومحمد بن جعفر بن الزبیر، 
 .(منھ قدس سّره) وھشام بن عروة.

 )  روي عنھما في صحیح البخاري ، صحیح مسلم .٧٢٥(



: باب من  )٧٢٦(المعنى باباً في أواخر كتاب العلم من الجزء األول من صحیحھ فقال
 . )٧٢٧(خص بالعمل قوماً دون قوم 

ـ ومن عرف سریرة البخاري تجاه أمیر المؤمنین وسائر أھل البیت ، وعلم  ٣  
أن یراعتھ ترتاع من روائع نصوصھم ; وأن مداده ینضب عن بیان خصائصھم ال 

با  العلي العظیم  ھ عن ھذا الحدیث وأمثالھ ، وال حول وال قوة إالیستغرب إعراض
 ، والسالم .

 ش

                                                           
 .(منھ قدس سّره).  ٢٥)  في ص٧٢٦(
 ط دار الفكر . ٤١ص ١)  صحیح البخاري: ك العلم ب من خص بالعلم ج٧٢٧(



      ٢٤المـراجعــة /   

 

 ٢٣المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ١٤

 

 

 

 

 ـ إیمانھ بثبوت الحدیث . ١ 

 ـ ال وجھ لالحتجاج بھ مع عدم تواتره . ٢ 

 ـ داللتھ على الخالفة الخاصة . ٣ 

 خھ .ـ نس ٤ 

من الجزء األول من مسند أحمد ، ونقّبت  ١١١ـ راجعت الحدیث في ص ١  
عن رجال سنده ، فإذا ھم ثقات أثبات حجج ، ثم بحثت عن سائر طرقھ فإذا ھي 

 متضافرة متناصرة ، یؤید بعضھا بعضاً ، وبذلك آمنت بثبوتھ .

إالّ إذا كان  ـ غیر أنّكم ال تحتجون ـ في إثبات اإلمامة ـ بالحدیث الصحیح ٢  
متواتراً ، ألن اإلمامة عندكم من اُصول الدین ، وھذا الحدیث ال یمكن القول ببلوغھ 

 حدَّ التواتر فال وجھ لالحتجاج بھ .

ً خلیفتھ ٣   ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وقد یقال بأن الحدیث إنما یدّل على أن علیّا
 ؟ )٧٢٨(امةفي أھل بیتھ خاصة ، فأین النص على الخالفة الع

                                                           
 : (علیھ السالم)النص على الخالفة العامة لعلي ) ٧٢٨(

 ١٣٩و ١٢٦و ١٢٤ح ٧٧ص ١راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر: ج  
ط الغري ،  ٧٩ط الحیدریة و ص ١٨٧طالب للكنجي الشافعي: صبیروت ، كفایة ال ١ط  ٢٤٩و ١٤٠و

الحیدریة ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي  ٩٠و ٨٩المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
ط القدسي ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي:  ٧١بطھران ، ذخائر العقبى: ص ١ط  ٣١٣و ٢٣٨ح ٢٠٠ص
 ٣١٥و ٢٧٣و ٢٦٧و ٥٤ص ١بیروت ، فرائد السمطین: جط  ٢١١ح ١٥٧وص ٢٦٩ح ٢٠٦ص ١ج



 

 ٢٤المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ١٥

ـ وربما قیل بنسخ الحدیث ، إذ أعرض النبي عن مفاده ، ولذا لم یكن  ٤  
وازعاً للصحابة عن بیعة الخلفاء الثالثة الراشدین ، رضي هللا تعالى عنھم أجمعین 

 س .
 

 

 

 ـ الوجھ في احتجاجنا بھذا الحدیث . ١ 

 ة منفیة باإلجماع .ـ الخالفة الخاص ٢ 

 ـ النسخ ھنا محال . ٣ 

ـ إن أھل الُسنَّة یحتجون في إثبات اإلمامة بكل حدیث صحیح ، سواء كان  ١  
، فنحن نحتّج علیھم بھذا لصحتھ من طریقھم ، إلزاماً  )٧٢٩(متواتراً أو غیر متواتر

فإنما ھو لھم بما ألزموا بھ أنفسھم ، وأما استداللنا بھ على اإلمامة فیما بیننا 
 . )٧٣٠(لتواتره من طریقنا كما ال یخفى

ً خلیفة رسول هللا في أھل بیتھ خاصة  ٢   ـ ودعوى أنھ إنما یدل على أن علیّا
مردودة، بأن كل من قال بأن علیاً خلیفة رسول هللا في أھل بیتھ ، قائل بخالفتھ 

بالفصل ، فما العامة ، وكل من نفى خالفتھ العامة ، نفى خالفتھ الخاصة ، وال قائل 
 ھذه الفلسفة المخالفة إلجماع المسلمین ؟

                                                                                                                                                                      
 ٥، الغدیر لألمیني: ج ٥١٧ح ٢٤٣و ص ٤٣١ح ١٣٤و ص ٣٧١ح ٣٤ص ٢و ج ٣٢٩و ٣١٨و ٣١٦و

 ط بیروت . ٣٦٥ص
 ط المحمدیة .  ١٨) الصواعق المحرقة: ص٧٢٩(
 حدیث الدار من طریق الشیعة ) ٧٣٠(

 ١٨١و ١٧٨و ١٦٣ص ١٨نوار للمجلسي: جوھذا الحدیث من المسلم صدوره من طرقھم فراجع بحار األ  
 ٢، تفسیر القّمي: ج ١٩١ـ  ١٨٩ص ٣ط طھران الجدید ، البرھان فى تفسیر القرآن: ج ٢١٢و ١٩١و

ط الحیدریة . وغیرھا  ١٧٠، علل الشرایع للصدوق: ص ٤٥١ص ٣، إثباة الھداة للحر العاملي: ج ١٢٤ص
 من الكتب .



ـ وما نسیُت فال أنس القول بنسخھ ، وھو محال عقال وشرعاً ، ألنھ من  ٣  
النسخ قبل حضور زمن االبتالء كما ال یخفى ، على أنھ ال ناسخ ھنا إالّ ما زعمھ من 

لم یعرض عن  وآلھ وسلم)(صلى هللا علیھ إعراض النبي عن مفاد الحدیث ، وفیھ أن النبي
ً ، ولو فرض  ذلك ، بل كانت النصوص بعده متوالیة ومتواترة ، یؤید بعضھا بعضا

 نصَّ بعده أصال ، فمن أین علم إعراض النبي عن مفاده ; وعدولھ عن أن ال

 ، والسالم.)٧٣١()إن یتّبعون إالّ الظن وما تھوى األنفس ولقد جاءھم من ربِّھم الھدى (مؤّداه ؟ 

 ش
 

 

      ٢٦و  ٢٥المـراجعــة /   

                                                           
 .٢٣) النجم : ٧٣١(



 

 ٢٥المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ١٦

 

 

 

 

 

 ٢٦المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ١٨

 ـ إیمانھ بھذا النص . ١ 

 ـ طلبھ المزید . ٢ 

ر بك الظلم ، وأوضح بك البھم ، وجعلك آیة من آیاتھ،  ١   ـ آمنت بمن نوَّ
 ومظھراً من مظاھر بیّناتھ .

 ـ فزدني منھا   أبوك زدني ، والسالم . ٢  

 س

 

 

 ـ نّص صریح ببضع عشرة فضائل لعلي لیست ألحد غیره . ١ 

 ـ توجیھ االستدالل بھ . ٢ 

ـ حسبك من النصوص بعد حدیث الدار ، ما قد أخرجھ اإلمام أحمد في  ١  
اكم ، والح)٧٣٣(، واإلمام النسائي في خصائصھ العلویة )٧٣٢(الجزء األول من مسنده

                                                           
 .(منھ قدس سّره).  ٣٣٠)  في آخر صفحة ٧٣٢(
 .(منھ قدس سّره).  ٦)  ص٧٣٣(



ً بصحتھ ،  )٧٣٤(من صحیحھ المستدرك ٣في الجزء  ، والذھبي في تلخیصھ معترفا
وغیرھم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتھا ، عن عمرو ابن میمون ، 

      ٢٦المـراجعــة /   قال : إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رھط ، فقالوا : یا ابن 

ما أن تخلو بنا من بین ھؤالء ، فقال ابن عباس : بل أنا عبّاس إّما أن تقوم معنا ، وإ
أقوم معكم ، قال : وھو یومئذ صحیح قبل أن یعمى ، قال : فابتدأُوا ، فتحّدثوا، فال 
ندري ما قالوا ، قال : فجاء ینفض ثوبھ ویقول : اُّف وتف! وقعوا في رجل لھ بضع 

: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لنبيعشرة فضائل لیست ألحد غیره ، وقعوا في رجل قال لھ ا
، فاستشرف لھا من استشرف ، »ألبعثّن رجال ال یخزیھ هللا أبداً ، یحبُّ هللا ورسولھ ویحبُّھ هللا ورسولھ«

، فنفث في عینیھ ثم ھّز الرایة  فقال : أین علي ؟ فجاء وھو أرمد ال یكاد أن یبصر
ي ، قال ابن عباس : ثم بعث رسول  ثالثاً ، فأعطاھا إیاه ، فجاء علي بصفیة بنت ُحیَ

ً خلفھ ، فأخذھا منھ ، وقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا ً بسورة التوبة فبعث علیا فالنا
 ، قال »ال یذھب بھا إالّ رجل ھو منّي وأنا منھ«

، قال »أیكم یوالیني في الدنیا واآلخرة«لبني عّمھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ابن عبّاس : وقال النبي
: 

 أنت« قال: ،»أنا أوالیك في الدنیا واآلخرة«وعلي جالس معھ فأبوا ، فقال علي: 

 أیكم یوالیني في الدنیا«، قال : فتركھ ; ثم قال : »ولیي في الدنیا واآلخرة

أنت ولیّي في الدنیا «، فقال لعلي : »أنا أوالیك في الدنیا واآلخرة«فأبوا ، وقال علي :  »؟واآلخرة

ل من آمن من الناس بعد خدیجة ، قال : »واآلخرة ، قال ابن عباس : وكان علي أوَّ
ثوبھ ، فوضعھ على علّي وفاطمة وحسن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأخذ رسول هللا

 ،)٧٣٥()إنما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً (وحسین، وقال: 

 نام مكانھ وكان قال : وشرى علي نفسھ فلبس ثوب النبي ، ثم

المشركون یرمونھ، إلى أن قال : وخرج رسول هللا في غزوة تبوك وخرج الناس 
 . فبكى علي ، فقال لھ»ال«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فقال »؟أخرج معك«معھ ، فقال لھ علي : 

الّ أنھ لیس بعدي نبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ، إ«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

، قال »أنت ولّي كل مؤمن ومؤمنة بعدي«، وقال لھ رسول هللا : »، إنھ ال ینبغي أن أذھب إالّ وأنت خلیفتي
أبواب المسجد غیر باب علي ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ابن عباس : وسّد رسول هللا

ً وھو طریقھ لیس لھ طریق غیره ، قال : و قال رسول فكان یدخل المسجد جنبا
 . »الحدیث من كنت مواله فإنَّ مواله علي ...«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

قال الحاكم بعد إخراجھ : ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه بھذه السیاقة   
 . 

                                                           
 .(منھ قدس سّره).  ١٢٣)  ص٧٣٤(
 .٣٣) األحزاب: ٧٣٥(



 . )٧٣٦(قلت : وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ ، ثم قال : صحیح  

والبراھین الساطعة ، على أن علیاً ـ وال یخفى ما فیھ من األدلّة القاطعة ،  ٢  
ولیّھ في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ولّي عھده ، وخلیفتھ من بعده ، أال ترى كیف جعلھ

؟ آثره بذلك على سائر أرحامھ ، وكیف أنزلھ منھ منزلة ھارون من  الدنیا واآلخرة
 العموم. موسى ؟ ولم یستثن من جمیع المنازل إالّ النبّوة ، واستثناؤھا دلیل على

وأنت تعلم أن أظھر المنازل التي كانت لھارون من موسى وزارتھ لھ وشّد   
أزره بھ ، واشتراكھ معھ في أمره ، وخالفتھ عنھ ، وفرض طاعتھ على جمیع اُمتھ 

وقولھ:  )٧٣٧() اُشدد بھ أزري* وأشركھ في أمري  أھلي* ھارون أخي وزیراً من لي واجعل(بدلیل قولھ: 
 )٧٣٩()قد اُوتیت سؤلك یاموسى(وقولھ: عّز وعلى: )٧٣٨()أصلح وال تتّبع سبیل المفسدینقومیو اخلفني في(

بحكم ھذا النص خلیفة رسول هللا في قومھ ، ووزیره في أھلھ ، وشریكھ في  فعلي
أمره ـ على سبیل الخالفة عنھ ال على سبیل النبوة ـ وأفضل اُمتھ ، وأوالھم بھ حیاً 

ً ، ولھ علیھم من فرض الط اعة زمن النبي ـ بوزارتھ لھ ـ مثل الذي كان ومیتا
لھارون على اُمة موسى زمن موسى ، ومن سمع حدیث المنزلة فإنما یتبادر منھ 

(صلى إلى ذھنھ ھذه المنازل كلھا، وال یرتاب في إرادتھا منھ ، وقد أوضح رسول هللا

ً بقولھ:  هللا علیھ وآلھ وسلم) ، وھذانصٌّ »إالّ وأنت خلیفتي ال ینبغي أن أذھب إنھ«األمر فجعلھ جلیا
صریح في كونھ خلیفتھ، بل نصٌّ جليٌّ في أنھ لو ذھب ولم یستخلفھ كان قد فعل ما 

                                                           
 عشر فضائل لعلي لیست ألحد غیره: ) ٧٣٦(

وصّححھ ، تلخیص المستدرك للذھبي وصّححھ مطبوع  ١٣٢ص ٣راجع مستدرك الصحیحین للحاكم: ج  
بسند صحیح ط دار المعارف بمصر، خصائص  ٣٠٦٢ح ٢٥ص ٥بذیل المستدرك ، مسند أحمد بن حنبل: ج

ط التقدم بمصر و  ٨ط بیروت و ص ١٥ط الحیدریة و ص ٦٤ـ  ٦١أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص
ط الحیدریة و  ٢٤٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٨٧بتحقیق المحمودي ، ذخائر العقبى: ص ٧٠ص
، ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر العسقالني: ج ٧٢ط الغري ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١١٥ص

ط العرفان ، ترجمة  ٣٣ص ١ط الحیدریة، وج ٣٨ط إسالمبول و ص ٣٤ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
،  ٢٥١و ٢٥٠و ٢٤٩ح ١٨٣ص ١اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج ٢ط  ٢٧٠و ٢٦٩ ص ٢الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعى: ج
، فرائد  ١٩٧ص ٣، و ج٥١ص ١، الغدیر لألمیني: ج ٢٢٠ص ١، فضائل الخمسة: ج ٤٣ح ١٠٦ص

 . ٢٥٥ح ٣٢٨ص ١السمطین: ج
 . ٣١ـ  ٢٩) سورة طھ : ٧٣٧(

 كوزارة ھارون من موسى . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وزارة علي من رسول هللا 
، مناقب علي  ٥١٣و ٥١٢و ٥١١و ٥١٠ح ٣٧١و ٣٦٨ص  ١نزیل للحسكاني الحنفي: جراجع شواھد الت  

ط اإلسالمیة بطھران ، ترجمة اإلمام علي بن أبي  ٣٧٥ح ٣٢٨بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
 . ١٤٧ح ١٠٧ص ١طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 .٣٦) سورة طھ: ٣(    .١٤٢) األعراف: ٧٣٨(
 



ال ینبغي أن یفعل، وھذا لیس إالّ ألنھ كان مأموراً من هللا عّزوجّل باستخالفھ ، كما 
إن لم تفعل فما بلّغت یا أیھا الرسول بلِّغ ما اُنزل إلیك من ربِّك و(تعالى:   ثبت في تفسیر قولھ

أمعن النظر في   ثم )فما بلّغت رسالتھ(ومن تدبّر قولھ تعالى في ھذه اآلیة : )٧٤٠()  رسالتھ
وجدھما یرمیان إلى » إنھ ال ینبغي أن أذھب إالّ وأنت خلیفتي: «(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول النبي

أنت :«في ھذا الحدیث  م)(صلى هللا علیھ وآلھ وسلغرض واحد كما ال یخفى ، وال تنس قولھ

، فإنھ نصٌّ في أنھ ولي األمر ووالیھ والقائم مقامھ فیھ ، كما قال »ولّي كل مؤمن بعدي
 الكمیت رحمھ هللا تعالى :

 )٧٤١(األمر بعد ولیِّھ  ***  ومنتجع التقوى ونعم المؤدب ونعم ولي

 والسالم .  

 ش

 

                                                           
من ذي الحجة في غدیر خم بجعل اإلمام علي خلیفة من  ١٨في  ٦٧نزلت ھذه اآلیة من سورة المائدة آیة )  ٧٤٠(

 فراجع. ٣ھامش  ٣٧٧ص  ٥٦وسوف تأتي مع مصادرھا في المراجعة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بعد الرسول
 ر .شركة التمدن بمص ٢ط  ٤٩)  الھاشمیات للكمیت بن زید األسدي بشرح الرافعي: ص٧٤١(



      ٢٨المـراجعــة /   

 

 ٢٧المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩الحجة سنة  ذي ١٨

 

 

 

 

 التشكیك في سند حدیث المنزلة . 

حدیث المنزلة صحیح مستفیض ، لكن المدقق اآلمدي ـ وھو فحل الفحول في   
علم االُصول ـ شكَّ في أسانیده ، وارتاب في طرقھ ، وربما تشبث برأیھ خصومكم ; 

 فبماذا تستظھرون علیھم ؟ والسالم .

 

 ٢٨المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩جة سنة ذي الح ١٩

 س

 

 

 ـ حدیث المنزلة من أثبت اآلثار . ١ 

 ـ القرائن الحاكمة بذلك . ٢ 

 ـ مخرجوه من أھل الُسنَّة . ٣ 

 ـ السبب في تشكیك اآلمدي . ٤ 

ـ ظلم اآلمدي ـ بھذا التشكیك ـ نفسھ ، فإن حدیث المنزلة من أصّح السنن  ١  
 وأثبت اآلثار .



، وال سنح في خواطر أحد أن یناقش في ـ لم یختلج في صحة سنده ریب  ٢  
ح في تلخیص المستدرك  ثبوتھ ببنت شفة ، حتى أن الذھبي ـ على تعنُّتھ ـ صرَّ

، وابن حجر الھیثمي ـ على محاربتھ بصواعقھ ـ ذكر الحدیث في  )٧٤٢(بصحتھ
من الصواعق ، فنقل القول بصحتھ عن أئمة الحدیث الذین ال معول فیھ  ١٢الشبھة 

. ولوال أن الحدیث بمثابة من الثبوت ما أخرجھ البخاري )٧٤٤()٧٤٣(، فراجعإالّ علیھم 
في كتابھ ، فإن الرجل یغتصب نفسھ عند خصائص علي وفضائل أھل البیت 

 اغتصاباً .

ومعاویة كان إمام الفئة الباغیة ، ناصب أمیر المؤمنین وحاربھ ، ولعنھ على   
رغم عن وقاحتھ في عداوتھ ـ لم یجحد منابر المسلمین ، وأمرھم بلعنھ ، لكنَّھ ـ بال

حدیث المنزلة ، وال كابر فیھ سعد بن أبي وقاص حین قال لھ ـ فیما أخرجھ 
ً قالھن لھ  )٧٤٥(مسلم ـ : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثالثا

رسول هللا ، فلن أسبّھ ، ألن تكون لي واحدة منھا أحّب إلّي من حمر النعم ، سمعت 
أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة ھارون من «هللا یقول لھ وقد خلّفھ في بعض مغازیھ :  رسول

 . فأبلس معاویة ، وكفَّ عن تكلیف سعد .)٧٤٧()٧٤٦(الحدیث ...»موسى إالّ أنھ ال نبوة بعدي 

ث بحدیث المنزلة ، قال ابن حجر في    أزیدك على ھذا كلّھ: أن معاویة نفسھ حدَّ
أن رجال سأل معاویة عن مسألة ، فقال : سل عنھا  : أخرج أحمد )٧٤٨(صواعقھ

                                                           
 .(منھ قدس سّره)تصریحھ بصحتھ .  ٢٦)  سمعت في المراجعة ٧٤٢(
 .(منھ قدس سّره)من الصواعق .  ٢٩)  ص٧٤٣(
 ط المحمدیة بمصر . ٤٧)  الصواعق المحرقة : ص٧٤٤(
 .(منھ قدس سّره)من الجزء الثاني من صحیحھ.  ٣٢٤)  في باب فضائل علي: أول ص٧٤٥(
الجزء الثالث من المستدرك ، وصححھ على شرط الشیخین . من  ١٠٩) وأخرجھ الحاكم أیضاً في أول ص٧٤٦(

 .(منھ قدس سّره)وأورده الذھبي في تلخیصھ معترفاً بصحتھ على شرط مسلم. 
 حدیث المنزلة بروایة سعد.) ٧٤٧(

 ٢٧١ح ٢٠٦ص ١راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  
، خصائص أمیر المؤمنین ٣٦٠ص ٢: ب من فضائل علي بن أبي طالب: ج، صحیح مسلم ك الفضائل٢٧٢و

ط بیروت بتحقیق  ٦١و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥ح ١٠٦ط الحیدریة و ص ٨١و ٤٨للنسائي الشافعي: ص
ط  ٨٦ـ  ٨٤، كفایة الطالب للكنجي الشافعي ص ١٠٧المحمودي ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص

 ٣٠١ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٥٩الحنفي: ص ب للخوارزميط الغري ، المناق ٢٨الحیدریة وص
األثیر:  ، جامع االُصول البن ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج ٢٦ـ  ٢٥ص ٤، اُسد الغابة: ج٣٨٠٨ح
 ١٠، الغدیر: ج ٣٠٧ح ٣٧٨ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٤٧ص ٢، الریاض النضرة: ج ٤٦٩ص ٩ج
 . ٢١ص ٢، شواھد التنزیل: ج ٢٥٧ص

من  ١٠٧ص ١١لمقصد الخامس من المقاصد التي أوردھا في اآلیة الرابعة عشر من الباب )  أثناء ا٧٤٨(
 .(منھ قدس سّره) الصواعق .



علیاً فھو أعلم ، قال : جوابك فیھا أحّب إلّي من جواب علي ، قال : بئس ما قلت ! 
أنت مني بمنزلة ھارون من «لقد كرھت رجال كان رسول هللا یغّره بالعلم غّراً ، ولقد قال لھ : 

علیھ شيء أخذ منھ ... إلى آخر  ، وكان عمر إذا أشكل»موسى إالّ أنھ ال نبي بعدي
 . )٧٥٠()٧٤٩(كالمھ

وبالجملة، فإن حدیث المنزلة مما ال ریب في ثبوتھ بإجماع المسلمین على   
 . اختالفھم في المذاھب والمشارب

. وصاحب الجمع بین  )٧٥١(ـ وقد أخرجھ صاحب الجمع بین الصحاح الستة ٣  
. وفي باب  )٧٥٣(البخاري، وھو موجود في غزوة تبوك ، من صحیح  )٧٥٢(الصحیحین

. وفي باب فضائل أصحاب النبي من سنن ابن  )٧٥٤(فضائل علي من صحیح مسلم
. وأخرجھ اإلمام أحمد بن  )٧٥٦(. وفي مناقب علي من مستدرك الحاكم )٧٥٥(ماجة

. ورواه في المسند أیضاً من  )٧٥٧(حنبل في مسنده من حدیث سعد بطرق إلیھ كثیرة
 )٧٦٠(. وأبي سعید الخدري )٧٥٩(ماء بنت عمیس. وأس )٧٥٨(حدیث كل من : ابن عباس
وجماعة آخرین من الصحابة . وأخرجھ الطبراني من  )٧٦١(. ومعاویة بن أبي سفیان

                                                           
)  حیث قال: وأخرجھ آخرون ( قال ) ولكن زاد بعضھم : قم ال أقام هللا رجلیك ، ومحا اسمھ من الدیون ٧٤٩(

ن المحدثین غیر أحمد أخرجوا حدیث من صواعقھ مما یدّل على أن جماعة م ١٠٧إلى آخر ما نقلھ في ص
 .(منھ قدس سّره)المنزلة باإلسناد إلى معاویة . 

 حدیث المنزلة بروایة معاویة  ) ٧٥٠(
، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ٢١ص  ٢راجع شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج  

ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٤ص ١٨ج بطھران ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ١ط  ٥٢ح ٣٤ص
،  ٣٠٢ح ٣٧١ص ١ط المحمدیة ، فرائد السمطین: ج ١٧٧الفضل، الصواعق المحرقة البن حجر: ص

 ٣٦٩وص ١ ط ٤١١و ٤١٠ح ٣٣٩ص ١ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر: ج
 بیروت . ٢ط  ٤١١و ٤١٠ح

 .(منھ قدس سّره) )  في مناقب علي .٧٥١(
 .(منھ قدس سّره)في فضائل علي وفي غزوة تبوك .   )٧٥٢(
 .(منھ قدس سّره) من جزئھ الثالث . ٥٨)  في ص٧٥٣(
 .(منھ قدس سّره)من جزئھ الثاني .  ٣٢٣)  في ص٧٥٤(
 .(منھ قدس سّره)من جزئھ األول ، حیث یذكر فضل علي .  ٢٨)  في ص٧٥٥(
 .(منھ قدس سّره)بعون . وفي أماكن أخر ، یعرفھا المتت ٣من جزئھ  ١٠٩)  في أول ص٧٥٦(
، تصفح ھذه الصحائف كلھا  ١٨٥و ص ١٨٢و ص ١٧٩و ص ١٧٧و ص ١٧٥و ص ١٧٣)  راجع ص٧٥٧(

 .(منھ قدس سّره)من الجزء األول من المسند . 
 .(منھ قدس سّره)من الجزء األول من المسند .  ٣٣١)  راجع ص٧٥٨(
 .سّره) (منھ قدسمن الجزء السادس من المسند .  ٤٣٨وفي ص ٣٦٩)  في ص٧٥٩(
 .(منھ قدس سّره)من الجزء الثالث من المسند .  ٣٢)  في ص٧٦٠(
 ١١من آیات الباب  ١٤)  كما ذكرناه في صدر ھذه المراجعة نقال عن المقصد الخامس من مقاصد اآلیة ٧٦١(

 .(منھ قدس سّره).  ١٠٧من الصواعق المحرقة ص



حدیث كل من : أسماء بنت عمیس ، واُم سلمة ، وحبیش بن جنادة ، وابن عمر ، 
وابن عباس ، وجابر بن سّمرة ، وزید ابن أرقم ، والبراء بن عازب ، وعلي بن 

، والترمذي في )٧٦٣(، وغیرھم . وأخرجھ البزار في مسنده )٧٦٢(لبأبي طا
 ، ومن حدیث أبي سعید الخدري . )٧٦٤(صحیحھ

وأورده ابن عبد البر في أحوال علي من االستیعاب ، ثم قال ما ھذا نصھ:   
وھو من أثبت اآلثار وأصّحھا، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص قال: وطرق 

ذكرھا ابن أبي خیثمة وغیره ، قال: ورواه ابن عبّاس ،  حدیث سعد فیھ كثیرة جداً ،
،  ، واُم سلمة ، وأسماء بنت عمیس ، وجابر بن عبد هللا وأبو سعید الخدري

 وجماعة یطول ذكرھم ، ھذا كالم ابن عبد البر .

وكل من تعّرض لغزوة تبوك من المحّدثین وأھل السیر واألخبار ، نقلوا ھذا   
ً من أھل المعاجم في الرجال من المتقدمین  الحدیث ، ونقلھ كل من ترجم علیّا

والمتأخرین على اختالف مشاربھم ومذاھبھم ، ورواه كل من كتب في مناقب أھل 
البیت ، وفضائل الصحابة من األئمة ، كأحمد ابن حنبل ، وغیره مّمن كان قبلھ أو 

 . )٧٦٥(جاء بعده ، وھو من األحادیث المسلّمة في كل خلف من ھذه االُمة
                                                           

 ٩أوردھا في الفصل الثاني من الباب  )  كما نص علیھ ابن حجر في الحدیث األول من األربعین التي٧٦٢(
من صواعقھ . وذكر السیوطي في أحوال علي من تاریخ الخلفاء : أن الطبراني أخرج ھذا الحدیث  ٧٢ص

 .(منھ قدس سّره)عن ھؤالء كلھم ، وزاد أسماء بنت قیس . 
 .(منھ قدس سّره).  ٦٥)  كما نص علیھ السیوطي في أحوال علي من تاریخ الخلفاء ص٧٦٣(
 .(منھ قدس سّره)من جزئھ السادس .  ١٥٢من أحادیث الكنز في ص ٢٥٠٤)  كما یدل علیھ الحدیث ٧٦٤(
أنت منّي بمنزلة ھارون من : «  (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول حدیث المنزلة)  ٧٦٥(

جماعة  فقد رواه المتواترةاألحادیث  . وھذا الحدیث من األلفاظ وغیره من» موسى إالّ أنھ ال نبي بعدي
 منھم: الصحابة من كثیرة

سعد بن أبي وقاص ، معاویة ، حبشي بن جنادة ، جابر ، أبو سعید الخدري ، سعد بن مالك ، أسماء بنت   
عمیس ، عبد هللا بن عمر ، ابن أبي لیلى ، مالك بن الحویرث ، علي بن أبي طالب ، عمر بن الخطاب، عبد 

سلمة ، عبد هللا بن مسعود ، أنس بن مالك ، زید بن أرقم ، أبو أیوب ، أبو بردة ، جابر ابن هللا بن عباس ، اُم 
 سمرة ، البراء ، أبو ھریرة ، زید بن أبي أوفى ، نبیط بن شریط ، فاطمة بنت حمزة .

 ٣ط دار الفكر، وج ١٢٩ص ٥وھذا الحدیث یوجد في صحیح البخاري: ك المغازي ب غزوة تبوك ج  
ط  ٥٨ص ٣ط دار إحیاء الكتب، و ج ٨٦ص ٣ط مطابع الشعب، و ج ٣ص ٦یریة و جط الخ ٦٣ص

 ٥٤ص ٣ط الفجالة، وج ٣ص ٦ط محمد علي صبیح، و ج ٣ص ٦ط الشرفیة، و ج ٦١ص ٣المعاھد، و ج
 ٣٦٠ص ٢ط بمبي ، صحیح مسلم: ك الفضائل ب من فضائل علي بن أبي طالب ج ٣٧ص ٥ط المیمنیة، ج

وصّححھ،  ٣٨٠٨ح ٣٠١ص ٥ط محمد علي صبیح ، صحیح الترمذي: ج ١٢٠ص ٧ط عیسى الحلبي، و ج
بسند  ١٤٩٠ح  ٥٠ص ٣وحسنھ ط دار الفكر ، مسند أحمد بن حنبل: ج ٣٨١٤وصححھ و ح ٣٨١٣وح

بسند صحیح،  ١٥٣٢ح ٦٦بسند صحیح، وص ١٥٠٩ح ٥٧بسند صحیح، وص  ١٥٠٥ح ٥٦صحیح، وص
 ٩٧بسند حسن، و ص ١٦٠٠ح ٩٤بسند صحیح، وص ١٥٨٣ح ٨٨بسند صحیح، وص ١٥٤٧ح ٧٤وص



                                                                                                                                                                      
 ١دار المعارف بمصر ، سنن ابن ماجة: ج بسند صحیح ط ٣٠٦٢ح ٢٥ص  ٥بسند صحیح، و ج ١٦٠٧ح
 ٤بن أبي طالب ج ط دار إحیاء الكتب ، صحیح البخاري: ك بدء الخلق ب مناقب علي ١٢١و ١١٥ح ٤٢ص
، ١٠٩ص ٣لحاكم: جط بمبي ، المستدرك ل ٧١ص ٤األمیریة، وج ط ١٩ص ٥ط دار الفكر، و ج ٢٠٨ص
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ١٠٤ص ٣وصححھ ، تاریخ الطبري: ج ٣٣٧ص ٢و ج

 ٢٧٤و ٢٧٣و ٢٧٢و ٢٧١و ٢٥١و ١٥٠و ١٤٩و ١٤٨و ١٢٥و ٣٠حدیث :  ١البن عساكر الشافعي: ج
 ٣٤١و ٣٤٠و ٣٣٩و ٣٣٨و ٣٣٧و ٣٣٦و ٣٣٠و ٣٢٩و ٢٨١و ٢٨٠و ٢٧٩و ٢٧٨و ٢٧٧و ٢٧٦و
 ٣٥٥و ٣٥٤و ٣٥٣و ٣٥٢و ٣٥١و ٣٥٠و ٣٤٩و ٣٤٨و ٣٤٧و ٣٤٦و ٣٤٥و ٣٤٤و ٣٤٣و ٣٤٢و
 ٣٦٩و ٣٦٨و ٣٦٧و ٣٦٦و ٣٦٥و ٣٦٤و ٣٦٣و ٣٦٢و ٣٦١و ٣٦٠و ٣٥٩و ٣٥٨و ٣٥٧و ٣٥٦و
 ٣٨٣و ٣٨٢و ٣٨١و ٣٨٠و ٣٧٩و ٣٧٨و ٣٧٧و ٣٧٦و ٣٧٥و ٣٧٤و ٣٧٣و ٣٧٢و ٣٧١و ٣٧٠و
 ٣٩٨و ٣٩٧و ٣٩٦و ٣٩٤و ٣٩٣و ٣٩٢و ٣٩١و ٣٩٠و ٣٨٩و ٣٨٨و ٣٨٧و ٣٨٦و ٣٨٥و ٣٨٤و
 ٤١٢و ٤١١و ٤١٠و ٤٠٩و ٤٠٨و ٤٠٧و ٤٠٦و ٤٠٥و ٤٠٤و ٤٠٣و ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠و ٣٩٩و
 ٤٢٦و ٤٢٥و ٤٢٤و ٤٢٣و ٤٢٢و ٤٢١و ٤٢٠و ٤١٩و ٤١٨و ٤١٧و ٤١٦و ٤١٥و ٤١٤و ٤١٣و
 ٤٤٠و ٤٣٩و ٤٣٨و ٤٣٧و ٤٣٦و ٤٣٥و ٤٣٤و ٤٣٣و ٤٣٢و ٤٣١و ٤٣٠و ٤٢٩و ٤٢٨و ٤٢٧و
 ٤٥٤و ٤٥٣و ٤٥٢و ٤٥١و ٤٥٠و ٤٤٩و ٤٤٨و ٤٤٧و ٤٤٦و ٤٤٥و ٤٤٤و ٤٤٣و ٤٤٢و ٤٤١و
 ١٧و ١٦و ١٥و ٨ح ٩٢، وص٤٣ح ١٠٦ص ٢بیروت ، أنساب األشراف للبالذري: ج ١ط  ٤٥٦و ٤٥٥و
، خصائص  ٣٥و ٣٤ص ٣، االستیعاب بھامش االصابة: ج٥٠٩،  ٥٠٧ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج ١٨و

ط الحیدریة ،  ٨٥و ٨٤و ٨٣و ٨٢و ٨١و ٨٠و ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٧٦أمیرالمؤمنین للنسائي الشافعي: ص
 ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١و ٤٠ح ٢٧مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

وصححھ و  ١٩٤ص ٧بطھران ، حلیة األولیاء: ج ١ط  ٣٠٣و ٥٦و ٥٥و ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩و
 ١٣٠و ٨٦و ٨٤و ٨٣و ٧٤و ٦٠الحنفي: ص للخوارزمي وصححھ، المناقب ١٩٧و ١٩٦و ١٩٥ص
، ینابیع  ١٦٨، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ٨٧و ٦٩و  ٦٤و ٦٣، ذخائر العقبى: ص٢١٤و٢٤و١٩و٧٦و

 ١٣٠و ١١٤و ٨٨و ٨٦و ٨٠و ٦٣و ٥٧و ٥٦و ٥١و ٥٠و ٤٩و ٤٤و ٣٥المودة للقندوزي الحنفي: ص
 ٤وج ٨ص ٢ط إسالمبول ، اُسد الغابة: ج ٤٩٦و ٤٠٨و ٢٥٤و ٢٣٤و ٢٢٠و ٢٠٤و ١٨٥و ١٨٢و ١٧٦و

 ٢٨١، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٧و ٩٥، نظم درالسمطین للزرندي الحنفي: ص ٢٧و ٢٦ص
الغري ، شرح  ط ١٥٣و ١٥١و ١٥٠و ١٤٩و ١٤٨ط الحیدریة وص ٢٨٧و ٢٨٥و ٢٨٤و ٢٨٣و ٢٨٢و

 ٩بمصر و ج ١ط  ٢٢٠ص ٤وج ٢٥٥ص ٣و ج ٥٧٥و ٤٩٥ص ٢نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
، الفصول المھمة البن ٢٣و ٢٠و ١٩و ١٨للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٣وج  ٢٢٢ص ١٠وج ٣٠٥ص

، مقتل  ٢٠٥و ٢٠٤ح ١٥٠ص ١، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج١١٠و ٢٢و ٢١الصباغ المالكي: ص
ط  ١٤٩و ١٤٨، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ٤٩و ٤٨ص ١الحسین للخوارزمي الحنفي: ج

 ٩، مجمع الزوائد: ج ٥٤و ٢٢ص ٢لعثمانیة ، المعجم الصغیر للطبراني: جط ا ١٣٦و ١٣٤السعیدیة و ص
، كنز العمال:  ٢ط  ٢٤٨و ٢١٦و ٢١٥و ٢١٤ص ٢، الریاض النضرة: ج ١٢٠و ١١١و ١١٠و ١٠٩ص
 ١٠٩ص ١، مرآة الجنان للیافعي: ج ٢ط  ٤٨٧و ٤٣٢و ٤١١و ٤١٠و ٤٠٤و ٤٠٣ح ١٣٩ص ١٥ج

 ٢ط لجنة التألیف بمصر، و ج ١٠٠ص ٥و ج ٣١١ص ٤ھ: جوصححھ ط بیروت ، العقد الفرید البن عبدرب
وصححھ ط محمد علي صبیح ،  ٢٧٥ص ٢ط العثمانیة مصابیح السنة للبغوي: ج ٤٨ص ٣و ج ٢٧٩ص

،  ٤٦٩و ٤٦٨ص ٩، جامع االُصول البن األثیر: ج ٣٩٨ص ٣وج ٢٧٧ص ١الفتح الكبیر للنبھاني: ج
، منتخب كنز العمال بھامش مسند  ٥٦ص ٢: ج، الجامع الصغیر للسیوطي ٢٤٢ص ٣مشكاة المصابیح: ج

 ١بطھران، فرائد السمطین: ج ١ط  ٢٣٤ـ  ١٣٣ص ٥، إحقاق الحق: ج ٥٥و ٥٣و ٣١ص ٥أحمد: ج
 وغیرھا من عشرات الكتب . ٣٢٩و ٣١٧و ١٢٧و ١٢٦و ١٢٤و ١٢٣و ١٢٢ص



ـ فال عبرة بتشكیك اآلمدي في سنده ، فإنھ لیس من علم الحدیث في  ٤  
ً ، وتبّحره  شيء ، وحكمھ في معرفة األسانید والطرق حكم العوام ال یفقھون حدیثا

في علم االُصول ھو الذي أوقعھ في ھذه الورطة ، حیث رآه بمقتضى االُصول نصاً 
ك في سنده ، ظناً منھ أن ھذا من الممكن . صریحاً ال یمكن التخلص منھ إالّ بالتشكی

 وھیھات ھیھات ذلك ، والسالم .

 ش

      ٢٩المـراجعــة /   



 

 ٢٩المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٠

 

 

 

 

 ـ التصدیق بما قلناه في سند الحدیث . ١ 

 ـ التشكیك في عمومھ . ٢ 

 ـ الشك في حجیتھ . ٣ 

دیث ـ حدیث المنزلة ـ حق الریب فیھ مطلقاً ، ـ كل ما ذكرتموه في ثبوت الح ١  
واآلمدي عثر فیھ عثرة دلَّت على بعده عن علم الحدیث وأھلھ ، وقد أزعجناك بذكر 
رأیھ فأحوجناك إلى توضیح الواضحات ، وتلك خطیئة نستغفرك منھا وأنت أھل 

 لذلك .

ث ـ وقد بلغني أن غیر اآلمدي من خصومكم ،یزعم أن ال عموم في حدی ٢  
المنزلة وأنھ خاص بمورده ، واستدّل بسیاق الحدیث ، وسببھ ألنھ إنما قالھ لعلي 

أتخلّفني في :  (رضي هللا عنھ)حین استخلفھ على المدینة في غزوة تبوك ، فقال لھ اإلمام

الّ أنھ ال أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة ھارون من موسى ، إ«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)؟ فقالالنساء والصبیان 

 أراد كونھ منھ بمنزلة ھارون (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وكأنھ »نبي بعدي؟

 من موسى حیث استخلفھ في قومھ عند توجھھ إلى الطور ، فیكون

ي أیام غزوة تبوك ، بمنزلة ھارون من موسى أیام غیبتھ في  المقصود أنت منِّ
 مناجاة ربِّھ .

ً ، ـ وربما قالوا : إن الحدیث غی ٣    ر حّجة وإن كان عاماً لكونھ مخصوصا
 والعام المخصوص غیر حّجة في الباقي ، والسالم .

 س

 



 ٣٠المــراجعــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٢

      ٣٠المـراجعــة /   

 

 

 

 ـ أھل الضاد یحكمون بعموم الحدیث . ١ 

 ـ تزییف القول باختصاصھ . ٢ 

 ـ إبطال القول بعدم حّجیتھ . ٣ 

حن نوكل الجواب عن قولھم بعدم عموم الحدیث إلى أھل اللسان والعرف ـ ن ١  
العربیین ، وأنت حّجة العرب ال تدافع ، وال تنازع ، فھل ترى اُّمتك ـ أھل الضاد ـ 
یرتابون في عموم المنزلة من ھذا الحدیث . كالّ وحاشا مثلك أن یرتاب في عموم 

لو قلت : منحتكم إنصافي مثال ، اسم الجنس المضاف وشمولھ لجمیع مصادیقھ ، ف
أیكون إنصافك ھذا خاصاً ببعض االُمور دون بعض، أم عاماً شامال لجمیع مصادیقھ 
؟ معاذ هللا أن تراه غیر عام ، أو یتبادر منھ إالّ االستغراق ، ولو قال خلیفة 
المسلمین ألحد أولیائھ : جعلت لك والیتي على الناس ، أو منزلتي منھم ، أو 

فیھم ، أو ملكي ; فھل یتبادر إلى الذھن غیر العموم ؟ وھل یكون مّدعي منصبي 
التخصیص ببعض الشؤون دون بعض ، إالّ مخالفاً مجازفاً ؟ ولو قال ألحد وزرائھ : 
لك في أیامي منزلة عمر في أیام أبي بكر إالّ أنك لست بصحابي ، أكان ھذا بنظر 

ً ؟ ما أر ً ببعض المنازل أم عاما ً ، وال أرتاب في العرف خاصا اك وهللا تراه إالّ عاما
، »  أنت منِّي بمنزلة ھارون من موسى  : « (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أنك قائل بعموم المنزلة في قولھ

قیاساً على نظائره في العرف واللغة ، وال سیما بعد استثناء النبوة فإنھ یجعلھ نصاً 
 في العموم ، والعرب ببابك ، فسلھا عن ذلك .

 ـ أما قول الخصم بأن الحدیث خاص بمورده فمردود من وجھین . ٢  

إن الحدیث في نفسھ عام كما علمت ، فمورده ـ لو سلمنا كونھ  الوجھ األول :  
ً ـ ال یخرجھ عن العموم ، ألن المورد ال یخصص الوارد كما ھو مقرر في  خاصا



لھ : ال یمّسّن آیات  محلھ ; أال ترى لو رأیت الجنب یمس آیة الكرسي مثال فقلت
ً شامال لجمیع آیات القرآن ولكل  ً بمورده أم عاما القرآن محدث ; أیكون ھذا خاصا
محدث ؟ ما أظن أحداً یفھم كونھ خاصاً بمّس الجنب بخصوصھ آلیة الكرسي 
ً یأكل التمر ، فنھاه عن أكل الحلو ، أیكون  بالخصوص ، ولو رأى الطبیب مریضا

 ً بمورده ، أم عاماً شامال لكل مصادیق الحلو ؟ ما أرى  ھذا في نظر العرف خاصا
وهللا القائل بكونھ خاصاً بمورده إالّ في منتزح عن االُصول ، بعیداً عن قواعد اللغة 
، نائیاً عن الفھم العرفي ، أجنبیاً عن عالمنا كلھ ، وكذا القائل بتخصیص العموم في 

 ما أصال .حدیث المنزلة بمورده من غزوة تبوك ال فرق بینھ

 إن الحدیث لم تنحصر موارده باستخالف علي على الوجھ الثاني :  

المدینة في غزوة تبوك لیتشبث الخصم بتخصیصھ بھ ، وصحاحنا المتواترة عن 

فلیراجعھا الباحثون ، وسنن  )٧٦٦(أئمة العترة الطاھرة تثبت وروده في موارد اُخر

عون ، فقول المعترض بأن سیاق كما یعلمھ المتتبّ   )٧٦٧(أھل الُسنَّة تشھد بذلك

 یخفى . الحدیث دال على تخصیصھ بغزوة تبوك مما ال وجھ لھ إذن ، كما ال

ـ أما قولھم بأن العام المخصوص لیس بحّجة في الباقي ، فغلط واضح ،  ٣  

وخطأ فاضح ، وھل یقول بھ في مثل حدیثنا إالّ من یعتنف االُمور ، فیكون منھا على 

  على  اء ، في لیلة ظلماء ، نعوذ با  من الجھل ، والحمدغماء ، كراكب عشو

 العافیة.

                                                           
 حدیث المنزلة في غیر غزوة تبوك من طریق الشیعة: ) ٧٦٦(

 . ١٣٨و ١٣٧كما في علل الشرایع للصدوق: ص :ـ یوم تسمیة الحسن باسمھ  ١  
 ٢٥٤ص ٣٧یشتمل على حدیث المنزلة كما في بحار األنوار للمجلسي: ج ـ حدیث ( لحمھ من لحمي ) : ٢  
 ط طھران . ٣٧٦ح ١٠باب  ٣، إثباة الھداة للحر العاملي: ج ٤٩ص ١ط الجدید ، أمالي الطوسي: ج ٢٥٧و
 ط الجدید . ٢٥٦ص ٣٧األنوار: ج، كما في بحار ـ في حجة الوداع ٣  
 ط الجدید . ٢٦٠ص ٣٧، كما في بحار األنوار: جـ في منى ٤  
 ٣٣٢ص ١ط الجدید ، تفسیر العیاشي: ج ٢٠٦ص ٣٧، كما في بحار األنوار: جـ في یوم غدیر خم ٥  
 ط قم . ١٥٣ح

، إثباة الھداة للحر  ط الجدید ١٨و ١١، و ٧ح ٣٣٤ص ٣٨، كما في بحار األنوار: جـ في یوم المؤاخاة ٦  
 . ٧٦١و ٦١٩ـ ح ١٠باب ـ  ٣العاملي: ج

 . ٨٥ص ط طھران ، أمالي الصدوق: ٢٤٣ـ ح ١٠باب ـ  ٣، إثبات الھداة: جـ عند الرجوع بغنائم خیبر ٧  
 . ١٠٨ح ١٠باب  ٣، إثباة الھداة: جـ یوم كان یمشي مع النبي ٨  

 . ٣٢)  كما سوف یأتي في المراجعة ٧٦٧(



إن تخصیص العام ال یخرجھ عن الحجیة في الباقي إذا لم یكن المخصص   

، وال سیما إذا كان متصال كما في حدیثنا ، فإن المولى إذا قال لعبده : أكرم  مجمال

 رام غیر زید مّمنالیوم كل من زارني إالّ زیداً ، ثم ترك العبد إك

ً ، ویلومھ العقالء ، ویحكمون علیھ  زار مواله یُعد في العرف عاصیا

باستحقاق الذم والعقوبة ، على قدر ما تستوجبھ ھذه المعصیة عقال أو شرعاً ، وال 

 یصغى أحد من أھل العرف إلى عذره لو اعتذر بتخصیص ھذا العام ،

س إالّ لظھور العام ـ بعد تخصیصھ ـ بل یكون عذره أقبح عندھم من ذنبھ ، وھذا لی

 في الباقي كما ال یخفى ، وأنت تعلم أن سیرة المسلمین

 وغیرھم مستمّرة على االحتجاج بالعمومات المخّصصة بال نكیر ، وقد

 مضى الخلف على ذلك والسلف من الصحابة والتابعین لھم بإحسان ،

 أھل البیت وسائروتابعي التابعین وتابعیھم إلى اآلن ، وال سیما أئمة 

 أئمة المسلمین ، وھذا مما ال ریب فیھ ، وحسبك بھ دلیال على حّجیة

 العام المخصوص ، ولو ال أنھ حّجة النسّد على األئمة األربعة وغیرھم

 من المجتھدین باب العلم باألحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیة ،

 ت ، وما من عام إالّ فإن رحى العلم بذلك تدور على العمل بالعموما

 وقد خصَّ ، فإذا سقطت العمومات ارتج باب العلم ، نعوذ با  ،

 والسالم .

 ش

 

 

 



 



 

 



 

 ٣١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٢

 

 

 

 

 . التماس موارد ھذا الحدیث 

 

 ٣٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٤

وك ، وما أشوقني إلى الورود على لم تأت بما یثبت ورود الحدیث في غیر تب  
 سائر موارده العذبة ، فھل لك أن توردني مناھلھ ؟ والسالم .

 س

 

 

 ـ من موارده زیارة اُم سلیم . ١

 ـ قضیة بنت حمزة . ٢

 ـ اتكاؤه على علّي . ٣

 المؤاخاة االُولى .ـ  ٤

 المؤاخاة الثانیة .ـ  ٥

      ٣٢المـراجعــة /   

 سّد األبواب . ـ ٦

 النبي یصّور علیاً وھارون كالفرقدین . ـ ٧



ث ١   ، وكانت من أھل  )٧٦٨(اُم سلیم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ من موارده: یوم حدَّ
، بسابقتھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)السوابق والحجى ، ولھا المكانة من رسول هللا

ي بیتھا ، فقال وإخالصھا ونصحھا ، وحسن بالئھا ، وكان النبي یزورھا ویحّدثھا ف
 یا اُم سلیم إن علیاً لحمھ من لحمي ، ودمھ من دمي ، وھو منِّي بمنزلة«لھا في بعض األیام: 

 . وقد ال یخفى علیك أن ھذا الحدیث كان اقتضاباً  )٧٦٩(»ھارون من موسى...الخ

غیر مسبب عن شيء إالّ البالغ والنصح   تعالى  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا من رسول
 يف

 بیان منزلة ولي عھده ، والقائم مقامھ من بعده ، فال یمكن أن یكون

 . )٧٧٠(مخّصصاً بغزوة تبوك

                                                           
(صلى ملحان، استشھد أبوھا وأخوھا بین یدي النبي بھ خالد األنصاریة، واُخت حرام لحان بنبنت م ) ھي٧٦٨(

، وكانت على جانب من الفضل والعقل ، روت عن النبي أحادیث ، وروى عنھا ابنھا أنس ، هللا علیھ وآلھ وسلم)
السوابق ، وھي من الدعاة ; تعّد في أھل  وابن عباس ، وزید بن ثابت ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وآخرون

إلى اإلسالم ، وكانت في الجاھلیة تحت مالك بن النضر ، فأولدھا أنس بن مالك ، فلما جاء هللا باِإلسالم كانت 
في السابقین إلیھ ، ودعت مالكاً زوجھا إلى هللا ورسولھ ، فأبى أن یسلم ، فھجرتھ ، فخرج مغاضباً إلى الشام ، 

،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بنھا أنس إذ أمرتھ وھو ابن عشر سنین أن یخدم النبي فھلك كافراً ، وقد نصحت ال
فقبلھ النبي إكراماً لھا ، وخطبھا أشراف العرب ، فكانت تقول : ال أتزوج حتى یبلغ أنس ویجلس مجلس 

لحة األنصاري الرجال ، فكان أنس یقول : ( جزى هللا أمي خیراً أحسنت والیتي ) ، وقد أسلم على یدھا أبو ط
إذ خطبھا وھو كافر ، فأبت أن تتزوجھ أو یسلم ، فأسلم بدعوتھا وكان صداقھا منھ إسالمھ ، أولدھا أبو طلحة 
ولداً فمرض ومات ، فقالت : ال یذكرن أحد موتھ ألبیھ قبلي، فلما جاء وسأل عن ولده قالت : ھو أسكن ما كان 

تزینت لھ وتطیبت فنام معھا وأصاب منھا ، فلما أصبح قالت  ، فظن أنھ نائم ، فقدمت لھ الطعام فتعشى ، ثم
(صلى لھ: احتسب ولدك ، فذكر أبو طلحة قصتھا لرسول هللا فقال : بارك هللا لكما في لیلتكما، قالت : ودعا لي 

ھ ، وھو ، حتى ما اُرید زیادة ; وعلقت في تلك اللیلة بعبد هللا بن أبي طلحة فبارك هللا فی هللا علیھ وآلھ وسلم)
ـ كلھم من حملة العلم ، وكانت اُم سلیم  والد إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة الفقیھ ، واُخوتھ ـ وكانوا عشرة

تغزو مع النبي ، وكان معھا یوم اُحد خنجز لتبقر بھ بطن من دنا إلیھا من المشركین ، وكانت من أحسن 
ن النبي یزورھا في بیتھا فتتحفھ . وكانت مستبصرة بشأن النساء بالًء في اِإلسالم ، وال أعرف امرأة سواھا كا

 (منھ قّدس سّره) ..  (علیھم السالم)عترتھ، عارفة بحقھم
من جزئھ السادس  ١٥٤من أحادیث الكنز في ص ٢٥٥٤) ھذا الحدیث ـ أعني حدیث اُم سلیم ـ ھو الحدیث ٧٦٩(

من الجزء الخامس من مسند  ٣١ص ، وھو موجود في منتخب الكنز أیضاً فراجع السطر األخیر من ھامش
 (منھ قّدس سّره)أحمد ، تجده بلفظھ . 

 حدیث المنزلة في غیر غزوة تبوك من طرق السنّة :) ٧٧٠(
راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن ـ في حدیث اُم سلمة ( لحمھ من لحمي ):  ١ 

، ینابیع المودة للقندوزي  ٨٦زمي الحنفي: ص، المناقب للخوار ٤٠٦و ١٢٥ح ٧٨ص ١عساكر الشافعي: ج
، كفایة الطالب للكنجي الشافعي:  ١١١ص ٩ط إسالمبول ، مجمع الزوائد: ج ١٢٩و ٥٥و ٥٠الحنفي: ص

 . ١٥٠ص ١، فرائد السمطین: ج ٣ص ٢ط الغري ، میزان االعتدال: ج ٧٠ط الحیدریة، و ص ١٦٨ص



 ـ ومثلھ الحدیث الوارد في قضیة بنت حمزة حین اختصم فیھا ٢  

...» یا علّي أنت منِّي بمنزلة ھارون «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)علي وجعفر وزید ، فقال رسول هللا

 .)٧٧٢( )٧٧١(الحدیث

ـ وكذا الحدیث الوارد یوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح عند  ٣  
متّكئ على علي ، فضرب بیده على منكبھ ثم قال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي ، وھو

 .)٧٧٤( )٧٧٣(الحدیث» علي أنت أول المؤمنین إیماناً ، وأولھم إسالماً وأنت منِّي بمنزلة ھارون من موسى ...  یا«

ة قبل الھجرة حیث  ٤   ـ واألحادیث الواردة یوم المؤاخاة االُولى ، وكانت في مكَّ
 ، بین المھاجرین خاصة . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)آخى رسول هللا

ـ ویوم المؤاخاة الثانیة ، وكانت في المدینة بعد الھجرة بخمسة أشھر ،  ٥  

،  تین یصطفي لنفسھ منھم علیاً حیث آخى بین المھاجرین واألنصار وفي كلتا المرّ 

أنت منِّي بمنزلة ھارون « ، تفضیال لھ على من سواه ویقول لھ :  )٧٧٥(فیتخذه من دونھم أخاه

،  )٧٧٦(. واألخبار في ذلك متواترة من طریق العترة الطاھرة» من موسى ، إالّ أنھ ال نبي بعدي 
                                                           

 .(منھ قّدس سّره)یة . من الخصائص العلو ١٩) أخرجھ اإلمام النسائي: ص٧٧١(
ط الحیدریة، ترجمة  ٨٨راجع خصائص امیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص  ـ في قضیة بنت حمزة: ٢) ٧٧٢(

 .٤٠٩ح  ٣٣٨ص  ١اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
  ٦٠٢٩ن النجار ، وھو الحدیث ) أخرجھ الحسن بن بدر ، والحاكم في الكنى ، والشیرازي في األلقاب ، واب٧٧٣(

 .(منھ قّدس سّره)، من جزئھ السادس .  ٣٩٥من أحادیث الكنز ص ٦٠٣٢والحدیث 
 ١٥: راجع كنز العمال: ج(علیھ السالم)على علي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ـ في حدیث إتكاء الرسول ٣ )٧٧٤(

 . ٢ط ٣٠٧ح ١٠٨ص
 . (علیھ السالم)على منكب علي  لم)(صلى هللا علیھ وآلھ وسـ في یوم ضرب النبي  ٤ 
، ٤٠١ح ٣٣٢ص ١راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  

، ینابیع الموّدة  ١١٠، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١٩المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
،  ٢ ط ٣١٠ح ١٠٩ص ١٥، كنز العمال: جط الحیدریة  ٢٣٩ط إسالمبول وص ٢٠٢للقندوزي الحنفي: ص
 . ٢ط  ٢١٥و ٢٠٧ص ٢الریاض النضرة: ج

بین  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قال ابن عبد البر في ترجمة علي من االستیعاب : آخى رسول هللا ٧٧٥(
 المھاجرین ، ثم آخى

( قال ): وآخى  ،»آلخرةأنت أخي في الدنیا وا«بین المھاجرین واألنصار ، وقال في كل واحدة منھما لعلي : 
 بینھ وبین نفسھ... الخ.

من الجزء الثاني  ٢٦قلت : والتفصیل في كتب السیر واألخبار ، فالحظ تفصیل المؤاخاة االُولى في ص  
من الجزء الثاني من السیرة الحلبیة أیضاً تجد تفضیل  ١٢٠من السیرة الحلبیة، وراجع المؤاخاة الثانیة في ص

ن بمؤاخاة النبي لھ على من سواه، وفي السیرة الدحالنیة من تفصیل المؤاخاة األولى علي في كلتا المرتی
(منھ والمؤاخاة الثانیة ما في السیرة الحلبیة ، وقد صرح بأن المؤاخاة الثانیة كانت بعد الھجرة بخمسة أشھر . 

 .قّدس سّره)
 ط الجدیدة. ٦٨باب  ٣٣٠ص ٣٨) راجع بحار األنوار: ج٧٧٦(



زید بن أبي أوفى ، وحسبك مما جاء من طریق غیرھم في المؤاخاة االُولى ، حدیث 

وقد أخرجھ اِإلمام أحمد بن حنبل في كتاب مناقب علي ، وابن عساكر في 

، والبغوي والطبراني في معجمیھما، والباوردي في المعرفة ، وابن )٧٧٧(تاریخھ

، وغیرھم ، والحدیث طویل قد اشتمل على كیفیة المؤاخاة ، وفي آخره  )٧٧٨(عدي

 ما ھذا لفظھ :

هللا لقد ذھب روحي ، وانقطع ظھري ، حین رأیتك فعلت بأصحابك ما فعلت، غیري ،  یارسول«فقال علي:   

والذي بعثني بالحق : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فقال رسول هللا فإن كان ھذا من سخط عليَّ فلك العتبى والكرامة ،

 ما أّخرتك إالّ لنفسي ، وأنت منِّي بمنزلة ھارون من

 ما؟ قال :  وما أرث منك، فقال : ، وأنت أخي ووارثيموسى ، غیر أنھ ال نبي بعدي

 ورث األنبیاء من قبلي كتاب ربِّھم وُسنَّة نبیِّھم ، وأنت معي في قصري في

 إِْخواناً على سرر( (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، ثم تالالجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفیقي 

 .)٧٨٠(»بعض المتحابین في هللا ینظر بعضھم إلى )٧٧٩()متقابلین

وحسبك مما جاء في المؤاخاة الثانیة ما أخرجھ الطبراني في الكبیر عن ابن   
أََغِضبت عليَّ حین آخیت بین المھاجرین «عباس من حدیث جاء فیھ : إن رسول هللا قال لعلي : 

 ...»أنھ لیس بعدي نبي  واألنصار ، ولم أُؤاخ بینك وبین أحد منھم؟ أما ترضى أن تكون منِّي بمنزلة ھارون من موسى؟ إالّ 
 .)٧٨٢()٧٨١(الحدیث

                                                           
كل من أحمد وابن عساكر جماعة من الثقات ، أحدھم المتقي الھندي ، فراجع من كنزه الحدیث ) نقلھ عن ٧٧٧(

من جزئھ السادس عن أحمد في كتابھ ـ  ٣٩٠من جزئھ الخامس . ونقلھ في ص ٤٠في أوائل صفحة  ٩١٨
 .(منھ قّدس سّره)، فراجع .  ٥٩٧٢مناقب علي ـ وجعلھ الحدیث 

من  ٤١جماعة من الثقات األثبات ، أحدھم المتقي الھندي في أول ص ) نقلھ عن كل من ھؤالء األئمة٧٧٨(
 .(منھ قّدس سّره)، فراجع .  ٩١٩الجزء الخامس من كنز العمال ، وھو الحدیث 

 . ٤٧) الحجر: ٧٧٩(
 ـ حدیث المنزلة یوم المؤاخاة االُولى . ٥) ٧٨٠(

 ١مشق البن عساكر الشافعي: ج، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ د٢٣راجع تذكرة الخواص:   
ط  ٦٤و ٦٣ط إسالمبول، وص ٥٧و ٥٦، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١ط  ١٥٠و ١٤٨ح ١٠٧ص

 ٣، الغدیر لألمیني: ج ٢ط  ٢٦٠ح ٩٢ص ١٥، و ج١ط  ٥٩٧٢ح ٢٩٠ص ٦الحیدریة ، كنز العمال: ج
 . ١٢١و ١١٥ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ١١٥ص

من  ٣١كنز العمال وفي منتخبھ فراجع من المنتخب ماھو في آخر ھامش ص ھندي في) نقلھ المتقي ال٧٨١(
من المؤانسة » أغضبت عليَّ «من مسند أحمد تجده باللفظ الذي أوردناه، وال یخفى ما في قولھ:  ٥الجزء 

تأخیره  والمالطفة والحنّو األبوي على الولد المدل على أبیھ الرؤوف العطوف. فإن قلت: كیف ارتاب علّي من



ـ ونحوه األحادیث الواردة یوم سّد األبواب غیر باب علي ; وحسبك حدیث  ٦  
یا علي ، إنھ یحّل لك في «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال : قال رسول هللا )٧٨٣(جابر بن عبد هللا

 ،» أنھ ال نبي بعديالمسجد ما یحّل لي ، وإنك منِّي بمنزلة ھارون من موسى ، إالّ 

ـ یوم سّد  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال : قام النبي  )٧٨٤(وعن حذیفة بن أسید الغفاري
ً ، فقال :  إن رجاال یجدون في أنفسھم شیئاً أن أسكنت علیاً في المسجد وأخرجتھم، وهللا ما «األبواب ـ خطیبا

أن تبّوءا لقومكما بمصر بیوتاً ، (وجل أوحى إلى موسى وأخیھ، أخرجتھم وأسكنتھ ، بل هللا أخرجھم وأسكنھ ، أن هللا عز

وإن علیاً منِّي بمنزلة ھارون من موسى ، وھو أخي ، وال یحّل ، إلى أن قال : )واجعلوا بیوتكم قبلة ، وأقیموا الصالة

. وكم لھذه الموارد من نظائر ال تحصى في  )٧٨٥(»... الحدیث ألحد أن ینكح فیھ النساء إال ھو

                                                                                                                                                                      
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)في المرة الثانیة مع أنھ كان في المرة االُولى قد ارتاب من ذلك ثم ظھر لھ أن النبي

 إنما أّخره لنفسھ وھالّ قاس الثانیة على االُولى؟
مؤاخاة قلنا: ال تقاس الثانیة على االُولى، ألن االُولى كانت خاصة بالمھاجرین فالقیاس لم یكن مانعاً من   

النبي لعلّي، بخالف المؤاخاة الثانیة فإنھا كانت بین المھاجرین واألنصار، فالمھاجر في المّرة الثانیة إنما 
یكون أخوه أنصاریاً واألنصاري إنّما یكون أخوه مھاجراً، وحیث إن النبّي والوصّي مھاجران كان القیاس في 

ما یكون أنصاریاً قیاساً على غیره وحیث لم یؤاخ رسول هللا ھذه المرة أالّ یكونا أخوین، فظن علي أن أخاه إنّ 
بینھ وبین أحد من األنصار وجد في نفسھ، لكّن هللا ورسولھ أبیا إالّ تفضیلھ فكان ھو ورسول هللا 

 (منھ قّدس سّره)المھاجرین واألنصار.  جمیع القیاس المطردیومئذ بین خالف على أخوین
، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ٧راجع المناقب للخوارزمي الحنفي: ص  ة:ـ في یوم المؤاخاة الثانی ٦) ٧٨٢(

 .  ٢١، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٢٠ الحنفي: ص
 من ینابیع المودة ، نقال عن كتاب فضائل أھل البیت ألخطب خوارزم. ١٧) كما في آخر الباب ٧٨٣(

 .(منھ قّدس سّره)
 .(منھ قّدس سّره)ع المودة . من ینابی ١٧) كما في الباب ٧٨٤(
 ـ في حدیث سد األبواب إالّ باب علي : ٧ )٧٨٥(

، ترجمة اإلمام علي ابن أبي  ٣٠٣ح ٢٥٥راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  
، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ٣٣٠، و٣٢٩ح ٢٦٦ص ١طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 ط العرفان . ٨٦ص ١ط الحیدریة، و ج ١٠٠إسالمبول، و صط  ٨٨ص
 ـ یوم تسمیة الحسنین : ٨  
 ٤٥ص ٢ط الحیدریة و ج ٢٦١ط إسالمبول وص ٢٢٠راجع ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص  
 . ٤١٢ح ١٠٥ـ  ١٠٣ص ٢العرفان ، فرائد السمطین: ج ط

 ـ في یوم بدر : ٩  
 . ٨٤صراجع المناقب للخوارزمي الحنفي:   
 ـ یوم قدم بفتح خیبر : ١٠  
، كفایة  ٤٥ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي نفسھ: ج ٩٦و ٧٦راجع المناقب للخوارزمي الحنفي: ص  

، شرح نھج البالغة البن أبي  ١٣١ص ٩ط الحیدریة ، مجمع الزوائد: ج ٢٦٤الطالب للكنجي الشافعي: ص
ط  ١٥٤ط إسالمبول، وص ١٣٠دوزي الحنفي: صاُفست ، ینابیع الموّدة للقن ١ط  ٤٤٩ص ٢الحدید: ج
 الحیدریة .

 ـ یوم كان الصحابة في المسجد نائمین : ١١  



العجالة ، لكن ھذا القدر كاف لما أردناه من تزییف القول بأن حدیث المنزلة  ھذه
 مخصص بمورده من غزوة تبوك ، وأي وزن لھذا القول مع تعدد موارد الحدیث .

یصّور علیاً وھارون  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ ومن ألمَّ بالسیرة النبویة ، وجده  ٧  
تاز أحدھما عن اآلخر في شيء وھذا من القرائن كالفرقدین على غرار واحد ، ال یم

الدالّة على عموم المنزلة في الحدیث ، على أن عموم المنزلة ھو المتبادر من لفظھ 
 بقطع النظر عن القرائن كما بیّناه ، والسالم .

 ش

                                                                                                                                                                      
 ط الغري . ١٥٠ط الحیدریة، وص ٢٨٤راجع كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص  



      ٣٤المـراجعــة /   

 

 ٣٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٥

 

 

 

 

ر علیاً و   ھارون كالفرقدین ؟متى صوَّ

ً وھارون  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لم یتبین لنا  كنھ قولكم بأنھ   ر علیا كان یصوِّ

 كالفرقدین على غرار واحد ، ومتى فعل ذلك ؟

 س

 

 

 ٣٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٧

 

 ـ یوم شبر وشبیر ومشبر . ١

 ـ یوم المؤاخاة . ٢

 ـ یوم سّد األبواب . ٣



ً وھارون كالفرقدین في (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بّْع سیرة النبيتت   ر علیا  تجده یصوِّ

 السماء ، والعینین في الوجھ ، ال یمتاز أحدھما في اُمتھ عن اآلخر

 بشيء ما .

ـ أال تراه كیف أبى أن تكون أسماء بني علي إالّ كأسماء بني ھارون ،  ١  
ً ، وق ً ومحسنا اھم حسناً وحسینا إنما سّمیتھم بأسماء ولد ھارون شبر وشبیر ومشبر «:  )٧٨٦(الفسمَّ

أراد بھذا تأكید المشابھة بین الھارونین وتعمیم الشبھ بینھما في جمیع  )٧٨٧(»
 المنازل وسائر الشؤون .

ـ ولھذه الغایة نفسھا قد اتّخذ علیاً أخاه ، وآثره بذلك على من سواه ،  ٢  
ً لعموم الشبھ بین منازل الھا ً على أن ال یكون تحقیقا رونین من أخویھما ، وحرصا

مّرتین كما سمعت،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ثمة من فارق بینھما ، وقد آخى بین أصحابھ
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف  )٧٨٨(فكان أبو بكر وعمر في المرة االُولى أخوین ،

وعمر وعتبان بن أخوین ، وكان في المّرة الثانیة أبو بكر وخارجة بن زید أخوین ، 
(صلى هللا علیھ وآلھ هللا  ، أما علي فكان في كلتا المرتین أخا رسول)٧٨٩(مالك أخوین

                                                           
 ١٦٥، ودونك ص (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) فیما أخرجھ المحّدثون بطرقھم الصحیحة من سنن رسول هللا٧٨٦(

من المستدرك ، تجد الحدیث صریحاً في ذلك ، صحیحاً على شرط الشیخین . وقد  ٣من الجزء  ١٦٨صو
من الجزء األول من مسنده . وأخرجھ ابن عبد البر في  ٩٨أخرجھ اِإلمام أحمد أیضاً من حدیث علي في ص

قبح تعّصبھ  ترجمة الحسن السبط من االستیعاب ، وأخرجھ حتى الذھبي في تلخیصھ مسلّماً بصحتھ مع
وظھور انحرافھ عن ھارون ھذه االُمة وعن شبرھا وشبیرھا، وأخرج البغوي في معجمھ وعبد الغني في 

(منھ قّدس من الصواعق المحرقة ، عن سلمان نحوه ، وكذلك ابن عساكر .  ١١٥اِإلیضاح ، كما في ص
 سّره)

 علي وھارون كالفرقدین )٧٨٧(
بسند صحیح ط دار المعارف بمصر ،  ٧٦٩ح ١٥٥ص ٢بل: جیوم شبر وشبیر : راجع مسند أحمد بن حن

ط مصر بتحقیق الزیني ، تذكرة الخواص  ١٠٠ص ٣االستیعاب البن عبد البر مطبوع بذیل اإلصابة: ج
ط المحمدیة ، مجمع الزوائد:  ١٩٠، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ١٩٣للسبط بن الجوزي الحنفي: ص

 . ١٦١ص ٢الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٥٢ص ٨ج
 الرسول وعلي أخوان وأبو بكر وعمر أخوان  )٧٨٨(

، كفایة الطالب  ٢١، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١٤ص ٣راجع المستدرك للحاكم: ج  
، ترجمة ٢٢١ص ٢األثیر: ج ط الغري، اُسد الغابة البن ٨٣ط الحیدریة، و ص ١٩٤الشافعي: ص للكنجي

 ١٥، كنز العمال: ج ١٤٦ح ١٠٥ص ١خ دمشق البن عساكر الشافعي: جاإلمام علي بن أبي طالب من تاری
 . ٢ط  ٢٩٩ح  ١٠٥ص 

 ٦٥ط إسالمبول، وص ٥٨، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٠٩ص ٢) سیرة ابن ھشام: ج٧٨٩(
 ط العرفان . ٥٦ص ١الحیدریة، و ج ط



ذلك من النصوص   استقصاء ما جاء في  على كما علمت، ومقامنا یضیق  )٧٩٠(وسلم)
ابن عباس، وابن عمر، وزید بن أرقم ، وزید  من الثابتة بطرقھا الصحیحة عن كل

الك ، وحذیفة بن الیمان ، ومخدوج بن یزید ، وعمر بن بن أبي أوفى ، وأنس بن م
. وقد قال لھ )٧٩١(الخطاب ، والبراء بن عازب ، وعلي بن أبي طالب ، وغیرھم

قولھ وقد أخذ  ٢٠وسمعت ـ في المراجعة  )٧٩٣)(٧٩٢(»أنت أخي في الدنیا واآلخرة«رسول هللا : 

                                                           
 ٣٠٠ص ٥: راجع صحیح الترمذي: ج(علیھ السالم)وعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)المؤاخاة بین الرسول )٧٩٠(

ط الغري ، الفصول  ٨٣و ٨٢ط الحیدریة، و ص ١٩٤و ١٩٣، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص٣٨٠٤ح
، مناقب  ٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢٠تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ٢١المھمة البن الصباغ المالكي: ص

، المناقب للخوارزمي  ٦٥و ٦٠و ٥٩و ٥٧ح ٤٢ـ  ٣٧علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
،  ١٧٠، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ٩٥و ٩٤، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص٧الحنفي: ص

 ٢٩ص ٤و ج ١٣٧ص ٣وج ٢٢١ص ٢، اُسد الغابة البن األثیر: ج ١٠٨ص ٢السیرة النبویة البن ھشام: ج
ط مصر بتحقیق  ١٦٧ص ٦، و ج٢٤ص ١٨، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٦، ذخائر العقبى: ص
، إسعاف ٤٨ص ١بمصر ، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ١ط ٤٥٠و ٦٠ص ٣محمد أبو الفضل، وج

 ٩ط السعیدیة بمصر ، مجمع الزوائد: ج ١٥٤ط العثمانیة، و ص ١٤٠الراغبین بھامش نور األبصار: ص
ط مصر ،  ١٩ط الحیدریة، وص ٤٨، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي: ص١١٢ص

، ترجمة اإلمام علي بن أبي ٣٥ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٥٠٧ص ٢اإلصابة البن حجر: ج
،  ١٦٨و ١٦٧و ١٥٠و ١٤٨و ١٤٤و ١٤٣ح ١٠٣ص ١طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

 . ٤٦و ٤٥و ٣٠ص ٥: ج، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ٢٢ص ٣الطبقات الكبرى البن سعد: ج
، ٤٦٨ص ٩، جامع االُصول البن األثیر ج ٢ط  ٢٧٧و ٢٢٢و ٢٢١و ٢٢٠ص ٢الریاض النضرة: ج  

 ٢٧١و ٢٦٠ح ٩٢ص ١٥ط محمد علي صبیح بمصر ، كنز العمال: ج ٢٧٥ص ٢مصابیح السنة للبغوي: ج
ستري: بحیدر آباد، إحقاق الحق للت ٢ط  ٣٨٣و ٣٦٥و ٣٥٥و ٣٥٠و ٣٣٤و ٣٢٥و ٣٠٤و ٢٩٩و ٢٨٦و
 ١١١ص ١، فرائد السمطین: ج ١١٣ص ٣ط طھران ، الغدیر لألمیني: ج ٤٦٢ص ٦و ج ١٧١ص ٤ج

 . ٣٢١و ١١٧وص
ط إسالمبول  ٥٧: راجع ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: صروى حدیث المؤاخاة عشرة من الصحابة )٧٩١(

 ط الحیدریة . ٦٤وص
ن عمر من طریقین صحیحین على شرط من المستدرك عن اب ٣من الجزء  ١٤) أخرجھ الحاكم في ص٧٩٢(

 ٧٣الشیخین . وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ مسلّماً بصحتھ . وأخرجھ الترمذي فیما نقلھ ابن حجر عنھ في ص
من الصواعق ، وأرسلھ كل  ٩من باب  ٢من الصواعق المحرقة ، فراجع الحدیث السابع من أحادیث الفصل 

 (منھ قّدس سّره)خبار إرسال المسلّمات . من تعّرض لحدیث المؤاخاة من أھل السیر واأل
، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك:  ٣٨٠٤ح ٣٠٠ص ٥) یوجد في صحیح الترمذي: ج٧٩٣(

، الفصول المھمة  ط الغري ٨٢ط الحیدریة، وص ١٩٤، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص١٤ص  ٣ج
ط المحمدیة ، مناقب علي بن أبي  ١٢٠حجر: ص ، الصواعق المحرقة البن ٢١البن الصباغ المالكي: ص

 ٤، اُسد الغابة: ج١٧٠، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص٥٩و ٥٧ح ٣٧الشافعي: ص طالب البن المغازلي
، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ٢٤، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٢٩ص
 ٦٣إسالمبول وص ط ٥٦ودة للقندوزي الحنفي: صط السعیدیة ، ینابیع الم ١٥٤ط العثمانیة، وص ١٤٠ص

االستیعاب بھامش  ٩٤ط القدسي، نظم دررالسمطین للزرندي الحنفي: ص ٦٦ط الحیدریة، ذخائرالعقبى: ص
 ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ٣٥ص ٣اإلصابة: ج



 إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي«برقبة علي ـ : 

ً ووجھھ   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وخرج )٧٩٤(»وأطیعوافیكم فاسمعوا لھ  على أصحابھ یوما
بشارة أتتني من ربِّي في أخي وابن عمي وابنتي «مشرق ، فسألھ عبد الرحمن بن عوف ، فقال : 

ج علیاً من فاطمة  ولما ُزفَّت سیّدة النساء إلى كفئھا سیّد  )٧٩٦()٧٩٥(الحدیث...» بأن هللا زوَّ
فقالت : ھو أخوك یا اُم أیمن اُدعي لي أخي ، «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)يالعترة ، قال النب

ھذا «. وكم أشار إلیھ، فقال: )٧٩٨()٧٩٧(»الحدیثقال : نعم یا اُم أیمن ، فدعت علیاً فجاء...وتنكحھ، 

وحّدثھ  )٨٠٢()٨٠١(»أخي وصاحبي أنت«لھ:  وكلَّمھ مّرة،فقال )٨٠٠()٧٩٩(»أخي وابن عمیوصھریوأبو ولدي
وخاطبھ مّرة في قضیة  )٨٠٤()٨٠٣(»أنت أخي وصاحبي ورفیقي في الجنة«رى ، فقال لھ : مرة اُخ

                                                                                                                                                                      
ط مصر بتحقیق أبو  ٢٢٧ص ١٣ن أبي الحدید: ج، شرح نھج البالغة الب ٢٤٦و ١٤٥و ١٤٣ح ١٠٣ص

نة للبغوي الشافعي: ج ط محمد علي صبیح ، جامع االُصول البن األثیر:  ٢٧٥ص ٢الفضل ، مصابیح السَّ
، الجامع  ٢٤٤و ٢٤٣ص ٣، مشكاة المصابیح: ج ٢ط  ٢٢٠ص ٢، الریاض النضرة ج ٤٦٨ص ٩ج

، الفتح الكبیر للنبھاني: ٣٠ص ٥سند أحمد: ج، منتخب كنز العمال بھامش م ٥٦ص ٢الصغیر للسیوطي: ج
 . ١٥٠و ١١٦ص ١، فرائد السمطین: ج ١٩٢ص ٤، إحقاق الحق للتستري: ج٢٤٢ص ٢ج

. وقد تقدم الحدیث مع  ٦٣ص ٢، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ٣١٩ص ٢) راجع تاریخ الطبري: ج٧٩٤(
 فراجع . ١ھامش  ٢٤٩ص  ٢٠مصادره في المراجعة 

 (منھ قدس سره )من الصواعق .  ١٠٣بو بكر الخوارزمي كما في ص) أخرجھ أ٧٩٥(
، ینابیع ٦٠ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٢٤٦) یوجد في المناقب للخوارزمي الحنفي: ص٧٩٦(

، الصواعق المحرقة  ٢٠٦ص ١ط إسالمبول ، اُسد الغابة البن األثیر: ج ٣٠٤المودة للقندوزي الحنفي: ص
 .٣١٦ص ٢ط المحمدیة ، الغدیر لألمیني: ج ١٧١: صالبن حجر الشافعي

من المستدرك . وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ مسلّماً بصحتھ .  ٣من الجزء  ١٥٩) أخرجھ الحاكم في ص٧٩٧(
 من صواعقھ ، وكل من ذكر زفاف الزھراء ذكره ال أستثني منھم أحداً . ١١ونقلھ ابن حجر في الباب 

 (منھ قدس سره )
 ٣٢ط بیروت وص ٥٢ط الحیدریة، و ص ١١٥ص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص) یوجد في خصائ٧٩٨(

، كفایة الطالب  ٢١٠ص ٩، مجمع الزوائد: ج ١٨٥ط مصر ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص
 ط الغري . ١٧٠ط الحیدریة، وص ٣٠٦للكنجي الشافعي: ص

ن عمر ، ونقلھ المتقي الھندي في كنزه وفي ) فیما أخرجھ الشیرازي في األلقاب ، وابن النجار عن اب٧٩٩(
(منھ من الجزء الخامس .  ٣٢منتخبھ المطبوع في ھامش المسند ، فراجع منھ السطر الثاني من ھامش ص

 قدس سره )
 .١٩ص  ٣) راجع الغدیر لألمیني: ج٨٠٠(
 سّره). (منھ قّدس) أخرجھ ابن عبد البر في ترجمة علي من االستیعاب باإلسناد إلى ابن عباس . ٨٠١(
، ١٤٩ح ١٠٩ص ١) یوجد في ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٨٠٢(

 ٤ط المیمنیة، إحقاق الحق: ج ٢٣٠ص ١، مسند أحمد بن حنبل: ج ٣٥ص ٣االستیعاب بھامش اإلصابة: ج
 . ١٧١ص

 . ٦ن جزئھ م ٤٠٢من أحادیث كنز العمال في ص ٦١٠٥) أخرجھ الخطیب وھو الحدیث ٨٠٣(
 (منھ قّدس سّره)



وأما أنت یا علي فأخي وأبو ولدي ومني «كانت بینھ وبین أخیھ جعفر وزید بن حارثة ، فقال لھ : 

ً فقال : »)٨٠٦()٨٠٥(الحدیثوإليَّ ... أنت أخي ووزیري تقضي دیني وتنجز موعدي . وعھد إلیھ یوما

 . )٨٠٨()٨٠٧(الحدیثتي... وتبرئ ذمَّ 

 اُدعوا لي أخي،بأبي ھو واُمي ـ قال :    ولما حضرتھ الوفاة ـ  

ً ، فقال :   ، فدنا منھ وأسنده إلیھ ، فلم یزل كذلك وھو یكلّمھاُدُن مني فدعوا علیا

(صلى هللا . وقال)٨١٠()٨٠٩((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حتى فاضت نفسھ الزكیة فأصابھ بعض ریقھ

...» مكتوب على باب الجنة: ال إلھ إالّ هللا محمد رسول هللا، عليٌّ أخو رسول هللا «: سلم)علیھ وآلھ و

. وأوحى هللا عزوجل ـ لیلة المبیت على الفراش ـ إلى جبرائیل )٨١٢()٨١١(الحدیث

 إني«ومیكائیل: 

 آخیت بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر اآلخر، فأیكما یؤثر

 أال كنتما مثل علي بنھما الحیاة، فأوحى هللا إلیھما: فاختار كال صاحبھ بالحیاة،
                                                                                                                                                                      

، ١٦٨ح ١٢٢ص ١ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ) یوجد في٨٠٤(
 . ٤٦ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢ط  ٣٨٣ح ١٣١ص ١٥كنز العمال: ج

مسلم ، واعترف الذھبي  من المستدرك بسند صحیح على شرط ٣من الجزء  ٢١٧) أخرجھ الحاكم في ص٨٠٥(
 (منھ قّدس سّره)في تلخیصھ بصحتھ على ھذا الشرط . 

 . ٢٧) یوجد في : المناقب للخوارزمي الحنفي ص٨٠٦(
) أخرجھ الطبراني في الكبیر عن ابن عمر ، ونقلھ المتقي الھندي في كنزه وفي منتخبھ ، فراجع من ٨٠٧(

 (منھ قّدس سّره)ند . من الجزء الخامس من المس ٣٢المنتخب ما ھو في ھامش ص
ط مصر  ٢٢٨ص ١٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٢١ص ٩) یوجد في مجمع الزوائد: ج٨٠٨(

 بمصر . ١ط  ٢٥٧ص ٣بتحقیق أبي الفضل: وج 
 ٤من الجزء  ٥٥من القسم الثاني من الجزء الثاني من طبقاتھ ، وھو في ص ٥١) أخرجھ ابن سعد في ص٨٠٩(

 قّدس سّره)(منھ من كنز العمال . 
ط دار صادر . وقریب منھ في المناقب للخوارزمي:  ٢٦٣ص ٢) یوجد في الطبقات الكبرى البن سعد: ج٨١٠(

 ط الحیدریة . ٢٩ص
) أخرجھ الطبراني في األوسط ، والخطیب في المتفق والمفترق ، ونقلھ صاحب كنز العمال ، فراجع من ٨١١(

(منھ عن ابن عساكر.  ٤٦حمد ، ونقلھ في ھامش صمن مسند أ ٥من الجزء  ٣٥منتخبھ ما ھو في ھامش ص
 .قّدس سّره)

 ٩١، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٢٥٦ص ٧) یوجد في حلیة األولیاء: ج٨١٢(
، تذكرة الخواص  ٣٨ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي: ج ٨٨، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٣٤ح

 ٢٠٦، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٦٦خائر العقبى: ص، ذ ٢٢للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
 ١٦٢ح ١١٩ص ١إسالمبول ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ط
 ٧٦ص ٢، المیزان للذھبي: ج ١١١ص ٩، مجمع الزوائد: ج ٢ط ٢٢٢ص ٢، الریاض النضرة: ج ١٦٨و
 ١٢١ص  ١٥، كنز العمال: ج٤٦، و٣٥ص  ٥ھامش مسند أحمد: ج، منتخب كنز العمال ب ٣٩٩ص ٣وج
 . ١١٧ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٢ط  ٣٥٠ح



 ، فبات علّي على فراشھ لیفدیھ بنفسھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أبي طالب آخیت بینھ وبین محمد

 ویؤثره بالحیاة، اھبطا إلى األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال، فكان جبرائیل عند

 بخ بخ ، من مثلك یا ابن أبي طالب رأسھ، ومیكائیل عند رجلیھ وجبرائیل ینادي :

 ومن الناس من یشري نفسھ(، وأنزل هللا تعالى في ذلك : »یباھي هللا بك المالئكة

 . )٨١٤()٨١٣(... الحدیث )ابتغاء مرضاة هللا

 أنا عبد هللا وأخو رسولھ ، وأنا الصدیق األكبر«وكان علي یقول :   

إني ألخوه وولیھ ، وابن عمھ ووارث علمھ ، فمن أحق بھ مني؟ وهللا «وقال :  )٨١٦()٨١٥(»ال یقولھا بعدي إالّ كاذب

                                                           
من  ٢٠٧) أخرجھ أصحاب السنن في مسانیدھم ، وذكره اِإلمام فخر الدین الرازي في تفسیر ھذه اآلیة ٨١٣(

 ). قدس سره (منھ . الجزء الثاني من تفسیره الكبیر مختصراً  ١٨٩سورة البقرة ص
 عند الھجرة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مبیت اِإلمام أمیر المؤمنین على فراش النبي) ٨١٤(

، ١٣٩و ١٣٧و ١٣٥و ١٣٤و ١٣٣ح ١٠٠ـ  ٩٦ص ١یوجد في شواھد التنزیل للحكساني الحنفي: ج  
الغري ،  ط ٢٩ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ٩٩ص ٢، تاریخ الطبري: ج١٣٣و ٤ص ٣المستدرك للحاكم: ج

،  ١٠٣ص ٢، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ٢ط ٩٩ص ٥، العقد الفرید: ج ٩١ص ٢شام: جسیرة ابن ھ
، شرح نھج البالغة البن  ١٢٠ص ٩وج ٢٧ص ٧وج ٥١ص ٦، مجمع الزوائد: ج ٨٧ذخائر العقبى: ص

مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، ترجمة اِإلمام علي ابن أبي طالب من   ط ٢٦٧ـ  ٢٦١ص ١٣أبي الحدید: ج
 ١٣٧وص ٢٥١ح ١٩٠وص ٢٥٠ح ١٨٦وص ٢٤٩ح ١٨٤ص ١ریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جتا
ط  ١١٧و ١١٤الحیدریة وص ط ٢٤٢و ٢٣٩، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٨٩و ١٨٨و ١٧٨ح

ط الحیدریة ، مطالب السؤول البن  ٣٨ط إسالمبول وص ٣٥الغري ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
 ١، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٢ط ٢٧٢و ٢٧١ص ٢ن ، الریاض النضرة: جط طھرا ٣٥طلحة: ص

ط مصر  ٢٥ص ٤، أسد الغابة: ج ٤٧ص ٢وج ٥٠ص ١، الغدیر لألمیني: ج ٢٢٣و ٥٢ص ٨وج ٢٢٨ص
ف الحدیث فأبدل كلمة ( بات على فراشھ ) بكلمة (بال على فراشھ ) ، فضائل  ثم طبع باالُوفست وحرَّ

 ط طھران . ٣٣٥ص ٨ق الحق للتستري: ج، إحقا ٣٠٩ص ٢الخمسة: ج
 فراجع . ٢٦٠ص  ٢٦والمراجعة  ٢ھامش  ١٢٣ص  ١٢وتقدم الحدیث في المراجعة   

من المستدرك وابن أبي  ٣من الجزء  ١١٢) أخرجھ النسائي في الخصائص العلویة ، والحاكم في أول ص٨١٥(
متقي الھندي في كنز العمال وفي منتخبھ ، شیبة وابن أبي عاصم في السنة ، وأبو نعیم في المعرفة . ونقلھ ال

 (منھ قّدس سّره)من مسند أحمد .  ٥من الجزء  ٤٠فراجع من المنتخب ما ھو في ھامش ص
، االستیعاب البن عبد البر  ٣١٠ص ٢، تاریخ الطبري: ج ١٢٠ح ٤٤ص ١) یوجد في سنن ابن ماجة: ج٨١٦(

ط التقدم العلمیة  ٣ط الحیدریة وص ٤٦ص، خصائص أمیر المؤمین للنسائي:  ٣٥ص ٣بھامش اإلصابة: ج
 ١٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٥٧ص ٢ط بیروت ، الكامل البن األثیر: ج ٧بمصر وص

، ٦٠بمصر ، ذخائر العقبى: ص ١ط  ٢٥١ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٢٨و ٢٠٠ص
تاریخ دمشق البن عساكر  طالب من أبي بن ، ترجمة اإلمام علي٩٦الحنفي: ص نظم درر السمطین للزرندي

، ١٠٨الحنفي: ص الجوزي الخواص للسبط بن ، تذكرة١٦٨و ١٦٧و ١٦٤ح ١٢٠ص ١الشافعي: ج
، ٢ ط ٣٢٥ح ١١٤، وص٣٠٤ح ١٠٧ص ١٥، كنز العمال: ج٢٢٢و ٢٢١ص ٢النضرة: ج الریاض

، ٢٢٧ص ١، فرائد السمطین: ج٤٣٣ص ١، المیزان للذھبي: ج٢٢١ص ٣وج ٣١٤ص ٢الغدیرلألمیني: ج
 . ١٩٢و ١٧٧ح ٢٤٨و



اُنشدكم هللا ھل فیكم «وقال یوم الشورى لعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبیر :  )٨١٨()٨١٧(»

 أحد آخى رسول هللا بینھ وبینھ،

; ولما برز عليٌّ للولید یوم بدر ،  )٨٢٠()٨١٩( ، قالوا : اللھم ال »إذ آخى بین المسلمین غیري
. وسأل  )٨٢٢()٨٢١(»... الحدیثأنا عبد هللا وأخو رسولھ «لھ الولید : من أنت ؟ قال علي : قال 

 أرأیت لو جاءك قوم من بني«:  )٨٢٣(علي عمر أیام خالفتھ فقال لھ

 إسرائیل ، فقال لك أحدھم : أنا ابن عم موسى ، أكانت لھ عندك أثرة على

، فنزع عمر رداءه فبسطھ ، وقال  ، وابن عمھ فأنا وهللا أخو رسول هللاقال : نعم ، قال :  أصحابھ ،
: وهللا ال یكون لك مجلس غیره حتى نتفرق ، فلم یزل جالساً علیھ وعمر بین یدیھ 

 .)٨٢٤(حتى تفرقوا ، بخوعاً ألخي رسول هللا وابن عمھ

بسد أبواب الصحابة من  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ شطَّ بنا القلم فنقول : وأمر ٣  
ً لھ عن الجنب والجنابة ، لكنھ أبقى باب علي ، وأباح لھ عن هللا المسجد تن زیھا

ً لھارون ، فدلّنا ذلك على عموم  تعالى أن یجنب في المسجد ، كما كان ھذا مباحا
(صلى هللا علیھ ، قال ابن عباس : وسدَّ رسول هللا (علیھما السالم)المشابھة بین الھارونین

اب علي ، فكان یدخل المسجد جنباً وھو طریقھ لیس ، أبواب المسجد غیر ب وآلھ وسلم)
 )٨٢٧(. وقال عمر بن الخطاب من حدیث صحیح )٨٢٦()٨٢٥(لھ طریق غیره ... الحدیث

                                                           
(منھ قّدس من المستدرك . وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ مسلّماً بصحتھ.  ٣من الجزء  ١٢٦) راجع ص٨١٧(

  سّره)
ط بیروت ، فتح الملك العلي  ٢٩ط الحیدریة، وص ٨٦) یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ج٨١٨(

وصححھ ، ذخائر  ١٣٤ص ٩جمع الزوائد: جط الحیدریة ، م ٥١بصحة حدیث باب مدینة العلم علي ص
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ،  ٢٢٨ص ١٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٠٠العقبى: ص

، الغدیر  ١٣٢ص ٤، إحقاق الحق: ج ٢٥٥ص ٥، میزان االعتدال: ج ٣٠٠ص ٢الریاض النضرة: ج
 . ١٧٥ح ٢٢٤ص ١، فرائد السمطین: ج ١٢٤ـ  ١٢٣ص ٣لألمیني: ج

 (منھ قّدس سّره )) أخرجھ ابن عبد البر في ترجمة علي من االستیعاب . وغیر واحد من األثبات . ٨١٩(
 . ٣٥ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ١٦٧ص ٦) راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج٨٢٠(
(منھ ثاني . من القسم األول من جزئھ ال ١٥) أخرجھ ابن سعد في غزوة بدر من كتاب الطبقات في ص٨٢١(

 قّدس سّره )
 ط دار صادر . ٢٣ص ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ج٨٢٢(
 ) فیما أخرجھ الدار قطني كما في المقصد الخامس من مقاصد آیة المودة في القربى ، وھي٨٢٣(

 . ١٠٧من صواعقھ ، فراجع من الصواعق ص ١١من اآلیات التي أوردھا ابن حجر في الباب  ١٤اآلیة 
 س سّره)(منھ قدّ 

 ط المحمدیة . ١٧٧) راجع الصواعق المحرقة: ص٨٢٤(
 (منھ قّدس سّره).  ٢٦) ھذا الحدیث طویل فیھ عشرة من خصائص علي ، وقد أوردناه في المراجعة ٨٢٥(
بسند صحیح ط دار المعارف بمصر ، خصائص أمیر  ٣٠٦٢ح ٢٥ص ٥) راجع مسند أحمد بن حنبل: ج٨٢٦(

 ٢، اإلصابة البن حجر: ج٨٧ط بیروت ، ذخائر العقبى: ص ١٥وص ط الحیدریة ٦٤المؤمنین للنسائي: ص
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب  ٧٤، المناقب للخوارزمي: ص ١٢٠ص ٩، مجمع الزوائد: ج ٥٠٩ص



ً ، ألن تكون لي  ً ـ : لقد أُعطي علي بن أبي طالب ثالثا على شرط الشیخین أیضا
واحدة منھا أحب إليَّ من حمر النعم: زوجتھ فاطمة بنت رسول هللا ، وسكناه 

 . )٨٢٨(المسجد مع رسول هللا یحلُّ لھ ما یحلُّ لھ فیھ ، والرایة یوم خیبر

ً بعض خصائص علي في حدیث صحیح أیضاً    وذكر سعد ابن مالك یوما
: وأخرج رسول هللا عّمھ العباس وغیره من المسجد ، فقال لھ العباس :  )٨٢٩(فقال

وقال زید  )٨٣٠(» ولكن هللا أخرجكم وأسكنھما أنا أخرجتكم وأسكنتھ ، «تُخرجنا وتسكن علیاً ؟ فقال : 
: كان لنفر من أصحاب رسول هللا أبواب شارعة في المسجد فقال  )٨٣١(ابن أرقم
، فتكلّم الناس في ذلك ، فقام »سّدوا ھذه األبواب إالّ باب علي«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
أما بعد، فإني اُمرت بسدِّ ھذه «علیھ ، ثم قال:  ، فحمد هللا وأثنى (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 . )٨٣٢(»فتحتھ ، ولكني اُمرت بشيء فاتّبعتھ األبواب إالّ باب علي ، فقال فیھ قائلكم ، وإني وهللا ما سددت شیئاً وال

                                                                                                                                                                      
، ینابیع ٢٥١ح ١٩٠و ٢٥٠ح ١٨٧، وص٢٤٩ح ١٨٥ص ١من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، فرائد  ٢٠٥ص ٣ط الحیدریة ، الغدیر لألمیني: ج ٣٨، وصط إسالمبول ٣٥المودة للقندوزي الحنفي: ص
 .١ھامش  ٢٦١ص  ٢٦، راجع بقیة المصادر في المراجعة  ٣٢٩ص ١السمطین: ج

من  ٩من الباب  ٣من المستدرك، وأخرجھ ابو یعلى كما في الفصل  ٣من الجزء  ١٢٥) ھو موجود في ص٨٢٧(
قرب األلفاظ أحمد بن حنبل من حدیث عبد هللا بن  . وأخرجھ بھذا المعنى مع ٧٦الصواعق ، فراجع منھا ص

من الجزء الثاني من مسنده . ورواه عن كل من عمر وابنھ عبد هللا غیر واحد من األثبات  ٢٦عمر في ص
 (منھ قّدس سّره)بأسانید مختلفة . 

 ٤٧٩٧ح ٢١ص ٧وصححھ ط أفست، مسند أحمد بن حنبل: ج ١٢٥ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٨٢٨(
ط  ٢٤٨ط الحیدریة، وص ٢١٠ند صحیح ط دار المعارف بمصر، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: صبس

ط الحیدریة، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ  ٢٣٨الحیدریة، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
و ط المیمنیة،  ٧٦، الصواعق المحرقة البن حجر: ص٢٨٣ح ٢٢٠ص ١دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، نظم درر السمطین ١٧٢، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص١٢٠ص ٩ط المحمدیة، مجمع الزوائد: ج ١٢٥ص
، ٢ط  ٢٥٤ص ٢، الریاض النضرة: ج٢ط ٢٩١ح ١٠١ص ١٥، كنز العمال: ج١٢٩للزرندي الحنفي: ص
 . ٢٦٨ح ٣٤٥ص ١، فرائد السمطین: ج١٥٠ص ٢، فضائل الخمسة: ج٢٠٤ص ٣الغدیر لألمیني: ج

من المستدرك ، وھذا الحدیث من صحاح السنن . وأخرجھ غیر  ٣من الجزء  ١١٧أول صفحة ) كما في ٨٢٩(
  (منھ قّدس سّره)واحد من أثبات السنة وثقاتھا . 

 . ٢٠٦ص ٣ط اُوفست على حیدر آباد، الغدیر لألمیني: ج ١١٧ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٨٣٠(
بع من المسند . وأخرجھ الضیاء أیضاً كما في كنز من الجزء الرا ٣٦٩) فیما أخرجھ عنھ أحمد في ص٨٣١(

 من المسند . ٥من الجزء  ٢٩العمال وفي منتخبھ ، فراجع من المنتخب ما ھو في ھامش ص
 (منھ قّدس سّره)

وصححھ ، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك  ١٢٥ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٨٣٢(
ط التقدم بمصر ، كفایة الطالب  ١٣ط الحیدریة، وص ٧٣الشافعي: ص خصائص أمیر المؤمنین للنسائي

ط  ٨٧ط الغري، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٨٨ط الحیدریة، وص ٢٠٣للكنجي الشافعي: ص
ط الحیدریة ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:  ٩٩إسالمبول، وص

ط طھران  ٣٠٥ح ٢٥٧ناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: صم ٣٢٥و ٣٢٤، ح ٢٥٥ص ١ج



(صلى هللا علیھ وآلھ أن رسول هللا )٨٣٣(الكبیر عن ابن عباس الطبراني في  وأخرج  

ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي وال أنا تركتھ ، ولكّن هللا أخرجكم وتركھ ، إنما أنا عبد  «قام یومئذ فقال :  وسلم)

 : )٨٣٥((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال رسول هللا )٨٣٤(»إليَّ  مأمور ما اُمرت بھ فعلت، إن أتبع إالّ مایوحى

 وعن سعد )٨٣٦(»  یا علي ال یحلُّ ألحد أن یجنب في المسجد غیري وغیرك«

ص ، والبراء بن عازب ، وابن عباس وابن عمر ، وحذیفة بن اُسید ابن أبي وقا
إن إلى المسجد فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): خرج رسول هللا )٨٣٧(الغفاري ، قالوا كلھم

طاھراً ال هللا أوحى إلى نبیھ موسى أن ابِن لي مسجداً طاھراً ال یسكنھ إالّ أنت وھارون ، وإن هللا أوحى إليَّ أن أبني مسجداً 

 . )٨٣٨(یسكنھ إالّ أنا وأخي علي

وإمالؤنا ھذا ال یسع استیفاء ما جاء في ذلك من النصوص الثابتة عن كل من   
ابن عباس ; وأبي سعید الخدري ، وزید بن أرقم ، ورجل صحابي من خثعم، 
وأسماء بنت عمیس ، واُم سلمة ، وحذیفة بن اُسید ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمر 

 بن عمر ، وأبي ذر، وأبي الطفیل، وبریدة األسلمي ، وأبي رافع مولى ، وعبد هللا
 . )٨٣٩(رسول هللا ، وجابر بن عبد هللا، وغیرھم

                                                                                                                                                                      
 ٢، الریاض النضرة: ج٢٠٢ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٤١، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص

 . ٥٧ص ٢، الحاوي للفتاوي للسیوطي: ج ٢٥٣ص
 (منھ قّدس سّره)رنا اآلن إلیھا . ) من ھذه الصفحة التي أش٣) نقلھ عنھ المتقي الھندي في الھامش رقم (٨٣٣(
، إحقاق  ٢٩ص ٥منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج ١١٥ص ٩) راجع مجمع الزوائد: ج٨٣٤(

 . ٥٤٦ص ٥الحق: ج
) فیما أخرجھ الترمذي في صحیحھ ونقلھ عنھ المتقي الھندي فیما أشرنا اآلن إلیھ من منتخبھ . وأخرجھ ٨٣٥(

من  ٩من الباب  ٢من األحادیث التي أوردھا ابن حجر في الفصل  ١٣حدیث البزار عن سعد كما في ال
 .(منھ قّدس سّره).  ٧٣صواعقھ ، فراجع منھا ص

، ترجمة االمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ٣٨١١ح ٣٠٣ص ٥) یوجد في صحیح الترمذي: ج٨٣٦(
، ذخائر العقبى:  ١٧٢ص، تاریخ الخلفاء للسیوطي:  ٣٣٢و ٣٣١ح ٢٦٨ص ١البن عساكر الشافعي: ج

 ٤٦، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي: ص ١١٥ص ٩، مجمع الزوائد: ج ٧٧ص
 ٩٩ط إسالمبول وص ٢٨٢و ٢١٠و ٨٧ط مصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٧الحیدریة وص ط
لمیمنیة بمصر ، ط ا ٧٣ط المحمدیة، وص ١٢١ط الحیدریة ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ٢٤٨و

 ٤٧٤ص ٩ط محمد علي صبیح بمصر ، جامع االُصول البن األثیر: ج ٢٧٦ص ٢مصابیح السنَّة للبغوي: ج
، منتخب كنز العمال بھامش مسند  ٢٤٥ص ٣، مشكاة المصابیح: ج ٢ط  ٢٥٤ص ٢، الریاض النضرة: ج

 ٢٢١ص ١٥، وج ١ط  ١٥٩ص ٦، كنز العمال: ج ٣٩٩ص ٣، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٢٩ص ٥أحمد: ج
 . ٢ط 

) فیما أخرجھ عنھم جمیعاً علي بن محمد الخطیب الفقیھ الشافعي المعروف بابن المغازلي في كتابھ ـ ٨٣٧(
 .(منھ قّدس سّره)من ینابیعھ.  ١٧المناقب ـ بالطرق المختلفة . ونقلھ الثقة المتتبع البلخي في الباب 

طھران،  ١ط  ٣٤٣و ٣٠١ح ٢٥٢ن المغازلي الشافعي: ص) یوجد في مناقب االمام علي بن أبي طالب الب٨٣٨(
 ط الحیدریة . ٩٩ط إسالمبول، وص ٨٧ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص 

 )انظر الھوامش المتقدمة في ھذه المراجعة ففیھا الكفایة .٨٣٩(



 : اللھم إن أخي موسى سألك فقال«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وفي المأثور من دعاء النبي  

ر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * ی  رّب اشرح لي صدري ( فقھوا قولي* واجعل لي وزیراً من أھلي * ھارون * ویسِّ

اللھم وإني  )سنشد عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطاناً  (فأوحیت إلیھ : )٨٤٠()أخي * اشدد بھ أزري* وأشركھ في أمري 

ر لى أمري، واجعل لي وزیراً من أھلي علیاً أخي ...  عبدك ورسولك محمد ، فاشرح لي صدري ، ویسِّ

أخذ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ما أخرجھ البّزار من أن رسول هللاومثلھ  )٨٤٢()٨٤١(»الحدیث
. ثم »إن موسى سأل ربَّھ أن یطھّر مسجده بھارون ، وإني سألت ربي أن یطھّر مسجدي بك«بید علي فقال : 

 أرسل إلى أبي بكر أن سّد بابك ، فاسترجع ، ثم قال :

ً وطاعة ، ثم أرسل إلى عمر ، ثم أرسل إلى العبا  س بمثل ذلك ،سمعا

ما أنا سددت أبوابكم ، وفتحت باب علي ، ولكّن هللا فتح بابھ ، وسدَّ أبوابكم... : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)  ثم قال

 . )٨٤٤()٨٤٣(الخ

وھذا القدر كاف لما أردناه من تشبیھ علي بھارون في جمیع المنازل   
 والشؤون ، والسالم .

 ش

      ٣٦و ٣٥المـراجعــة /   

                                                                                                                                                                      
، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي:  ٣٨١٥ح ٣٠٥ص ٥وراجع أیضاً صحیح الترمذي: ج  

 ٣٠٤و ٣٠٣ح ٢٥٣ط الحیدریة ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٧٥و ٧٤ص
ط طھران ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر  ٣٠٩و ٣٠٨و ٣٠٧و ٣٠٦و

ط بیروت ، حلیة  ٣٩٥و ٣٩٤و ٣٣٥و ٣٣٤و ٣٣٣و ٣٢٨و ٣٢٧و ٣٢٦و ٣٢٣ح ٢٥٢ص ١الشافعي: ج
،  ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج ٤١تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي: ص،  ١٥٣ص ٤األولیاء: ج

 ١٠٨، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٢٢٩و ٢٢٥و ٢٢٣و ٢١٤المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
،  ٢١٥ـ  ٢٠٣ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٦٣ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي: ج ١٠٢، ذخائر العقبى: ص

 ١٦٤و ١٦٢و ١٦١و ١٦٠ح ٢٠٥ص ١، فرائد السمطین: ج ٤٧٥ص ٩ثیر: ججامع االُصول البن األ
 . ٣٦٨ح ٢٩ص ٢، وج٣٢٢و

 . ٣٢ـ  ٢٥) طھ: ٨٤٠(
إنما ولیكم هللا ورسولھ () أخرجھ اِإلمام أبو إسحاق الثعلبي عن أبي ذر الغفاري في تفسیر قولھ تعالى: ٨٤١(

(منھ المتتبع البلخي عن مسند اإلمام أحمد.  في سورة المائدة من تفسیره الكبیر . ونقل نحوه )والذین آمنوا 
 .قّدس سّره)

، تذكرة الخواص للسبط بن ٢٣٥ح ١٧٩ص ١) یوجد في شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني الحنفي: ج٨٤٢(
العثمانیة ، نظم درر  ٧١ط السعیدیة، وص ٧٠، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٥الجوزي الحنفي: ص
 ٢١٤ص ٢الریاض النضرة: ج ١٠٨مھمة البن الصباغ المالكي: ص، الفصول ال ٨٧السمطین للزرندي: ص

 . ١٥١ح ١٩٢ص ١، فرائد السمطین: ج٨٧ص ١، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج٢ط 
 .(منھ قّدس سّره) من جزئھ السادس . ٤٠٨من أحادیث الكنز ص ٦١٥٦) وھذا الحدیث ھو الحدیث ٨٤٣(
، كنز  ٥٥ص ٥كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ، منتخب ١١٤ص ٩) یوجد في مجمع الزوائد: ج٨٤٤(

 ٥٥٧ص ٥، إحقاق الحق: ج ٥٨ـ  ٥٧ص ٢، الحاوي للفتاوي: ج ٢ط  ٤٣٦ح ١٥٥ص ١٥العمال: ج
 . ٢٠٨ص ٣الغدیر: ج



 

 ٣٥ـراجعـــة ـ المـ

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٢٧

 

 

 

 

 التماس البقیة من النصوص . 

  أبوك ما أوضح آیاتك وأجلّھا ، وما أفصح بیِّناتك وأدلّھا ، فحيَّ على البقیة   

، حيَّ على البقیة ، من نصوصك المتوالیة المتواترة الجلیة ، ولك الفضل ، والسالم 

. 

 س

 

 ٣٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩الحجة سنة  ذي ٢٩

 

 

 ـ حدیث ابن عباس . ١

 ـ حدیث عمران . ٢

 ـ حدیث بریدة . ٣

 ـ حدیث الخصائص العشر . ٤



 حدیث علي . ـ ٥

 حدیث وھب . ـ ٦

      ٣٦المـراجعــة /   

 ـ حدیث ابن أبي عاصم . ٧

ـ حسبك منھا ما أخرجھ أبو داود الطیالسي ـ كما في أحوال علي من  ١  

لعلي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سناد إلى ابن عباس ، قال : قال رسول هللاالستیعاب ـ باإلِ 

 . )٨٤٦()٨٤٥(أنت ولي كل مؤمن بعديبن أبي طالب : 

(صلى هللا علیھ ـ ومثلھ ما صحَّ عن عمران بن حصین ، إذ قال : بعث رسول هللا ٢  

لخمس سریة ، واستعمل علیھم علي بن أبي طالب ، فاصطفى لنفسھ من اوآلھ وسلم)

(صلى هللا علیھ جاریة ، فأنكروا ذلك علیھ ، وتعاقد أربعة منھم على شكایتھ إلى  النبي

ً صنع كذا  ، فلما قدموا قام أحد األربعة فقال وآلھ وسلم) : یا رسول هللا ألم تَر أن علیا

، فقام الثاني فقال مثل ذلك ، فأعرض عنھ ، وقام الثالث فقال  وكذا ، فأعرض عنھ

، فأعرض عنھ ، وقام الرابع فقال مثل ما قالوا ، فأقبل علیھم  صاحباه مثل ما قال

 ما تریدون من علي ؟ إن علیاً والغضب یبصر في وجھھ فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 . )٨٤٨()٨٤٧(منّي ، وأنا منھ ، وھو ولي كل مؤمن بعدي

                                                           
) أخرجھ أبو داود وغیره من أصحاب السنن عن أبي عوانة الوضاح بن عبد هللا الیشكري عن أبي بلج ٨٤٥(

و بن میمون األودي عن ابن عباس مرفوعاً ، ورجال ھذا السند كلھم حجج ، یحیى بن سلیم الفزاري عن عمر
وقد احتّج بكل منھم الشیخان في صحیحیھما إالّ یحیى بن سلیم ، فانھما لم یخرجا لھ ، لكن أئمة الجرح 

ن توثیقھ والتعدیل صرحوا بوثاقتھ ، وأنھ كان من الذاكرین هللا كثیراً . وقد نقل الذھبي حیث ترجمھ في المیزا
 عن ابن معین ، والنسائي ، والدار قطني، ومحمد بن سعد ، وأبي حاتم ، وغیرھم .

 (منھ قّدس سّره)
، االستیعاب  بسند صحیح ط دارالمعارف بمصر ٣٠٦٢ح ٢٥ص ٥) یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج٨٤٦(

الموّدة للقندوزي ، ینابیع  ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج ٢٨ص ٣البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج
ط اُوفست،  ١٣٤ص ٣ط الحیدریة ، المستدرك للحاكم: ج ٢١٥ط إسالمبول وص ١٨٢و ٥٥الحنفي: ص

تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن 
 .  ٤٩٠ح ٣٨٤ص ١عساكر الشافعي: ج

 فیما تقدم وما یأتي في بقیة ھذه ٢٦١ص  ٢٦عة راجع بقیة مصادر الحدیث في المراج  
 المراجعة. 

) أخرجھ غیر واحد من أصحاب السنن كاإلمام النسائي في خصائصھ العلویة . وأحمد بن حنبل من حدیث ٨٤٧(
من المستدرك  ٣من الجزء  ١١١من الجزء الرابع من مسنده. والحاكم في ص ٤٣٨عمران في أول ص



من مسند من الجزء الخامس  ٣٥٦ـ وكذلك حدیث بریدة ولفظھ في ص ٣  

طالب ،  أحمد ، قال : بعث رسول هللا بعثین إلى الیمن ، على أحدھما علي بن أبي

 إذا التقیتم فعلي علىوعلى اآلخر خالد بن الولید ، فقال : 

 

                                                                                                                                                                      
سلّماً بصحتھ على شرط مسلم، وأخرجھ ابن أبي شیبة ، وابن جریر ، والذھبي في تلخیص المستدرك م

 من كنز العمال . ٦من الجزء  ٤٠٠وصّححھ فیما نقل عنھما المتقي الھندي في أول ص
ً الترمذي بإسناد قوي فیما ذكره العسقالني في ترجمة علي من إصابتھ ، ونقلھ عالّمة    وأخرجھ أیضا

 لثاني من شرح النھج .من المجلد ا ٤٥٠المعتزلة في ص
ثم قال: رواه أبو عبد هللا أحمد في المسند غیر مّرة . ورواه في كتاب فضائل علي ، ورواه أكثر المحّدثین   

 .(منھ قّدس سّره). 
 ٩٧، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص ٣٧٩٦ح ٢٩٦ص ٥) یوجد في صحیح الترمذي: ج٨٤٨(

، اإلصابة البن  ٩٢مناقب للخوارزمي الحنفي: صط مصر ، ال ٢٣ط بیروت، وص٣٨الحیدریة وص  ط
 ، ٢٩٤ص ٦ط السعیدیة ، حلیة األولیاء: ج ١٥٨، نور األبصار للشبلنجي: ص ٥٠٩ص ٢حجر: ج

 ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ٢٧ص ٤أسد الغابة: ج
، ٢٧٥ص ٢مصابیح السنَّة للبغوي: ج،  ٢ط  ٢٥٥ص ٢، الریاض النضرة: ج ٤٨٨و ٤٨٧ح ٣٨١ص ١ج

 بحیدر ٢ط  ٣٥٩ح ١٢٤ص ٢٥، كنز العّمال: ج ٤٧٠ص ٩جامع االصول البن األثیر: ج
 ط إسالمبول ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ٥٣آباد، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

ط  ٤٨ص ١افعي: ج، مطالب السؤول البن طلحة الش ٢١٦ص ٣الحیدریة ، الغدیر: ج ط ٣٦الحنفي: ص
 النجف .



 





 ، قال : فلقینا بني زبیدةوإن افترقتم فكل واحد منكما على جنده  )٨٥٠()٨٤٩(الناس

ى المشركین ، فقاتلنا المقاتلة وسبینا من أھل الیمن فاقتتلنا ، فظھر المسلمون عل
الذریة ، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسھ ، قال بریدة : فكتب معي خالد إلى 

  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یخبره بذلك ، فلما أتیت النبي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
رسول هللا ھذا مكان دفعت الكتاب فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھھ ، فقلت : یا 

العائذ ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن اُطیعھ ، ففعلت ما أرسلت بھ ، فقال 
ال تقع في علي فإنھ مني ، وأنا منھ ، وھو ولیِّكم بعدي ، وإنھ منِّي وأنا منھ، : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

من خصائصھ العلویة:  ١٧. ولفظھ عند النسائي في ص )٨٥٢()٨٥١( وھو ولیِّكم بعدي...الخ

                                                           
ر رسول هللا٨٤٩( أحداً على علي مدة حیاتھ ، بل كانت لھ اإلمرة على غیره ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) ما أمَّ

وكان حامل لوائھ في كل زحف بخالف غیره ، فإن أبا بكر وعمر كانا من أجناد اُسامة وتحت لوائھ الذي 
ره في غزوة  في ذلك الجیش  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مؤتة ، وعبّـأھما بنفسھعقده لھ رسول هللا حین أمَّ

بإجماع أھل األخبار ، وقد جعلھما أیضاً من أجناد ابن العاص في غزوة ذات السالسل ، ولھما قضیة في تلك 
 الغزوة مع أمیرھما عمرو بن العاص.

تلخیصھ مصرحاً بصحة  من المستدرك ، وأوردھا الذھبي في ٣من الجزء  ٤٣أخرجھا الحاكم في ص  
 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ذلك الحدیث ، أما علي فلم یكن مأموراً وال تابعاً لغیر النبي منذ بعث إلى أن قبض

 .(منھ قّدس سّره)
ر النبي )٨٥٠(  ، والشاھد على ذلك مراجعة التأریخ :على علي أحداً طیلة حیاتھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ما أمَّ

(صلى هللا علیھ وآلھ . وقال الرسول األعظم ١ط  ٣٦٩ص ١نھج البالغة البن أبي الحدید: ج راجع  شرح  
 لعمرو بن عبدود یوم الخندق أفضل من عمل اُمتي إلى یوم (علیھ السالم)لَمبارزة علي بن أبي طالب:  وسلم)

 القیامة . 
 ارزمي:، مقتل الحسین للخو ١٩٧ح ٢٥٦ص ١یوجد في فرائد السمطین للحمویني: ج  
 ،المستدرك ٨ص ٢، شواھد التنزیل للحسكاني: ج ٥٨، المناقب للخوارزمي: ص ٤٥ص ١ج

 .٣٢ص ٣للحاكم: ج
من الجزء  ٣٤٧من طریق عبد هللا بن بریدة عن أبیھ . وأخرج ـ في ص ٣٥٦) ھذا ما أخرجھ أحمد في ص٨٥١(

مع علي الیمن ، فرأیت منھ : غزوت  من مسنده ـ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدة ، قال ٥
یا بریدة ألست «جفوة ، فلّما قدمت على رسول هللا ذكرت علیاً فتنقصتھ ، فرأیت وجھ رسول هللا یتغیر ، فقال : 

وأخرجھ الحاكم  .»من كنت مواله فعلي مواله...الخ«، قلت : بلى یا رسول هللا قال : »أولى بالمؤمنین من أنفسھم
ستدرك ، وغیر واحد من المحّدثین وھو كما تراه صریح في المطلوب ، فإن من الم ٣من الجزء  ١١٠في ص

، قرینة على أن المراد بالمولى في ھذا الحدیث إنما ھو األولى  »ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم«تقدیم قولھ : 
من  ٤٨٣كما ال یخفى ، ونظیر ھذا الحدیث ما أخرجھ غیر واحد من المحّدثین كاإلمام أحمد في آخر ص

الجزء الثالث من مسنده عن عمرو بن شاس األسلمي، قال : وكان من أصحاب الحدیبیة ، فقال : خرجت مع 
علي إلى الیمن ، فجفاني في َسفري ذلك حتى وجدت في نفسي علیھ ، فلما قدمت ، أظھرت شكایتھ في المسجد 

في ناس من  علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللاحتى بلغ ذلك رسول هللا ، فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول هللا
، »یا عمرو ، وهللا لقد آذیتني«أصحابھ ، فلما رآني أبدني عینیھ ، یقول حدد إلي النظر ، حتى إذا جلست قال : 

 .(منھ قّدس سّره)بلى ، من آذى علیاً فقد آذاني. قلت : أعوذ با  أن أؤذیك یا رسول هللا قال: 



ً منِّي وأنا منھ ، وھو ولیكم بعدي ال « : )٨٥٤(. ولفظھ عند ابن جریر)٨٥٣(»تبغضّن یا بریدة لي علیاً فإن علیّا
قال : فذھب الذي  ،»من كنت ولیھ فإن علیاً ولیھ«قال بریدة: وإذا النبي قد احمرَّ وجھھ، فقال: 

ي قد أخرج ھذا الحدیث على . والطبران)٨٥٥(في نفسي علیھ، فقلت: ال أذكره بسوء
وجھ التفصیل، وقد جاء فیما رواه: إن بریدة لما قدم من الیمن ودخل المسجد وجد 

فقاموا إلیھ یسلّمون علیھ   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)جماعة على باب حجرة النبي
ویسألونھ ، فقالوا : ما وراءك ؟ قال : خیر، فتح هللا على المسلمین، قالوا : ما 

، فجئت الُخبر النبي بذلك ، فقالوا :   ؟ قال : جاریة أخذھا علي من الخمسأقدمك
ً من عینھ ، ورسول هللا یسمع كالمھم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أخبره أخبره، یسقط علیا

ما بال أقوام ینتقصون علیاً؟ من أبغض علیاً فقد أبغضني ، ومن «من وراء الباب ، فخرج مغضباً فقال : 

 )٨٥٦(فقد فارقني ، إن علیاً منِّي ، وأنا منھ، خلق من طینتي ، وأنا خلقت من طینة إبراھیم ، وأنا أفضل من إبراھیمفارق علیاً 

 ذریة

 بعضھا من بعض ، وهللا سمیع علیم ، یا بریدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجاریة

وطرقھ إلى وھذا الحدیث مما ال ریب في صدوره ،  )٨٥٨()٨٥٧(»التي أخذ . وأنھ ولیكم بعدي 
 بریدة كثیرة ، وھي معتبرة بأسرھا .

                                                                                                                                                                      
ط الحیدریة ، مجمع  ٩٨ط التقدم بمصر، وص ٢٤سائي: ص) یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للن٨٥٢(

 ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ١٢٧ص ٩الزوائد: ج
 ٩بمصر، وج ١ط  ٤٥٠ص ٢، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٤٦٨و ٤٦٧و ٤٦٦ح ٣٦٩ص
ط بیروت وبألفاظ مختلفة یوجد في  ٣٤١ص ١ج ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل فضائل الخمسة: ١٧٠ص

 ٤٧٦و ٤٧٥و ٤٧٣، و٤٦٩ح ٣٧١ص ١عساكر: ج تاریخ دمشق البن طالب من بن أبي ترجمة االمام علي
 .٢٣٦، ح٢٩٨ص ١ط بیروت، فرائدالسمطین: ج ٤٨٢و ٤٨١و ٤٨٠و ٤٧٩و ٤٧٨و ٤٧٧و

 ٩٨صر، وصط التقدم بم ٢٤) یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص٨٥٣(
 ط الحیدریة .

من كنز العمال . ونقلھ عنھ في منتخب الكنز أیضاً.  ٦من الجزء  ٣٩٨) فیما نقلھ عنھ المتقي الھندي ص٨٥٤(
 .(منھ قّدس سّره)

 بحیدر آباد . ٢ط  ٣٤٠ح ١١٨ص ١٥) یوجد في كنز العمال: ج٨٥٥(
بحكم الضرورة أفضل من علي ، كان ، وھو  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) لما أخبر أن علیاً خلق من طینتھ٨٥٦(

، وحیث إن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مظنة لتوھم أن إبراھیم أفضل منھ »وأنا خلقت من طینة إبراھیم«قولھ : 
 .(منھ قّدس سّره)ھذا مخالف للواقع صرح بأنھ أفضل من إبراھیم دفعاً للتوھم المخالف للحقیقة. 

من صواعقھ أثناء كالمھ في المقصد الثاني من  ١٠٣طبراني في ص) إن ابن حجر نقل ھذا الحدیث عن ال٨٥٧(
 أما علمت«من الصواعق ، لكنھ لما بلغ إلى قولھ :  ١١، من اآلیات التي ذكرھا في الباب  ١٤مقاصد اآلیة 

، وقف قلمھ ، واستعصت علیھ نفسھ ، فقال إلى آخر الحدیث ، ولیس ھذا من أمثالھ »أن لعلي أكثر من الجاریة
 .(منھ قّدس سّره) ب ، والحمد   الذي عافانا.بعجی

ط الحیدریة ، مجمع الزوائد:  ٣٢٦ط إسالمبول، وص ٢٧٢) یوجد في ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص٨٥٨(
 . ١٢٨ص ٩ج



، ذكر فیھ  )٨٥٩(ـ ومثلھ ما أخرجھ الحاكم عن ابن عباس من حدیث جلیل ٤  
أنت ولي كل «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عشر خصائص لعلي ، فقال : وقال لھ رسول هللا

 . )٨٦٠(»مؤمن بعدي

یا علي سألت هللا فیك « یث جاء فیھ : ، من حد (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وكذلك قولھ ٥  

 وأعطاني أنك ولي المؤمنین، إلى أن قال : خمساً فأعطاني أربعاً ، ومنعني واحدة 

 . )٨٦٢()٨٦١(»من بعدي 

ـ ومثلھ ما أخرجھ ابن السكن عن وھب بن حمزة قال ـ كما في ترجمة وھب  ٦  
ألشكونھ ،  من اِإلصابة ـ : سافرت مع علي فرأیت منھ جفاء فقلت لئن رجعت

 )٨٦٣(»ال تقولّن ھذا لعلي، فإنھ ولیكم بعدي«فرجعت ، فذكرت علیاً لرسول هللا فنلت منھ ، فقال : 
 )٨٦٥()٨٦٤(»ال تقل ھذالعلي فھو أولى الناس بكم بعدي«وأخرجھ الطبراني في الكبیر ، غیر أنھ قال : 

. 

قالوا  ن أنفسھم ؟ألست أولى بالمؤمنین م«ـ وأخرج ابن أبي عاصم عن علي مرفوعاً :  ٧  
وصحاحنا في ذلك متواترة، عن أئمة العترة  )٨٦٧()٨٦٦(»من كنت ولیھ فھو ولیھ : بلى ، قال :

 . )٨٦٨(الطاھرة

وھذا القدر كاف لما أردناه ، على أن آیة الوالیة في كتاب هللا عزوجل تؤید ما   
 قلناه ، والحمد   ربِّ العالمین ، 

                                                           
من المستدرك . والذھبي في تلخیصھ معترفاً بصحتھ .  ٣من الجزء  ١٣٤) أخرجھ الحاكم في أول ص٨٥٩(

من الجزء األول من مسنده . وقد  ٣٣١خصائص العلویة . واإلمام أحمد في صمن ال ٦والنسائي في ص
 (منھ قّدس سّره)..  ٢٦أوردناه بلفظھ في أول المراجعة 

 فراجع . ٢ھامش  ٢٩٩) تقدم الحدیث مع مصادره في ص ٨٦٠(
 (منھ قّدس سّره)..  ٦من جزئھ  ٣٩٦من أحادیث الكنز ، في ص ٦٠٤٨) ھذا الحدیث ھو الحدیث ٨٦١(
 ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١١٩) یوجد في نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص٨٦٢(

 . ٣٣٠ص ٤، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ٣٥ص
ط مصطفى محمد بمصر  ٦٠٤ص ٣ط السعادة، وج ٦٤١ص ٣) یوجد في اإلصابة البن حجر الشافعي: ج٨٦٣(

، ینابیع  ٤٩١ح ٣٨٥ص ١مشق البن عساكر الشافعي: ج، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ د
،  ٢١٦ص ٣ط الحیدریة ، الغدیر لألمیني: ج ٦١ط إسالمبول، وص ٥٥الموّدة للقندوزي الحنفي: ص
 .١٠٩ص  ٩، مجمع الزوائد: ج٩٤ص ٥وقریب منھ في اُسد الغابة: ج

 .(منھ قّدس سّره)س . من جزئھ الساد ١٥٥من أحادیث الكنز في ص ٢٥٧٩) ھذا الحدیث ھو الحدیث ٨٦٤(
 . ١٠٩ص ٩، مجمع الزوائد: ج ١ط  ٢٥٧٩ح ١٥٥ص ٦) یوجد في كنز العمال: ج٨٦٥(
 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦من الجزء  ٣٩٧) نقلھ المتقي الھندي عن ابن أبي عاصم في ص٨٦٦(
 بحیدر آباد . ٢ط ٣٣٣ح ١١٥ص ١٥) راجع كنز العمال: ج٨٦٧(
ط طھران ، أمالي الصدوق  ٢١٢و ١٩٢و ١٠٤و ١٠ـ ح ١٠باب ـ  ٣املي: ج) راجع اثباة الھداة للحر الع٨٦٨(

 ط الحیدریة . ٢ص



 ش والسالم .

 



 

 ٣٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٨ذي الحجة سنة  ٢٩

      ٣٨المـراجعــة /   

 

 

 

 الولي مشترك لفظي فأین النص ؟ 

الولي مشترك بین النصیر والصدیق ، والمحب والصھر والتابع والحلیف   
والجار ، وكل من ولي أمر أحد فھو ولیھ ، فلعل معنى األحادیث التي أوردتھا أن 

عون ؟علیاً نصیركم ، أو صدیقكم ، أو محبكم ب  عدي ، فأین النص الذي تدَّ

 س

 

 ٣٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ذي الحجة سنة  ٣٠

 

 

 ـ بیان المراد من الولي . ١

 ـ القرائن على إرادتھ . ٢

ـ ذكرتم في جملة معاني الولي : أن كل من ولي أمر أحد فھو ولیھ ، وھذا  ١  
، نظیر  )٨٦٩(ماعھا، وھو المتبادر عند س ھو المقصود من الولي في تلك األحادیث

، فإن  قولنا : ولّي القاصر أبوه وجّده ألبیھ ، ثم وصي أحدھما ، ثم الحاكم الشرعي
 معناه أن ھؤالء ھم الذین یلون أمره ویتصرفون بشؤونھ.

                                                           
 المولى بمعنى األولى. )٨٦٩(

 ط النجف. ٥٥٩ص ٣، التبیان للشیخ الطوسي: ج ٣٨٥ـ  ٣٤٠ص ١راجع الغدیر لألمیني: ج  



ـ والقرائن على إرادة ھذا المعنى من الولي في تلك األحادیث ال تكاد تخفى  ٢  
ظاھر في قصر ھذه  وھو ولیكم بعدي:  علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللاعلى اُولي األلباب ، فإن قولھ
، وھذا یوجب تعیین المعنى الذي قلناه ; وال  )٨٧٠(الوالیة علیھ ، وحصرھا فیھ

یجتمع مع إرادة غیره ، ألن النصرة والمحبة والصداقة ونحوھا غیر مقصورة على 
راد النبي أحد ، والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض ، وأي میزة أو مزیة أ

إثباتھا في ھذه األحادیث ألخیھ وولیھ ، إذا كان معنى الولي غیر الذي قلناه، وأي 
أمر خفي صدع النبي في ھذه األحادیث ببیانھ ، إذا كان مراده من الولي النصیر أو 

، أن یھتم بتوضیح  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)المحب أو نحوھما ، وحاشا رسول هللا
تھ  الواضحات ، وتبیین البدیھیات ، إن حكمتھ البالغة ، وعصمتھ الواجبة ، ونبوَّ

الخاتمة ، ألعظم مما یظنون ، على أن تلك األحادیث صریحة في أن تلك الوالیة إنما 
، وھذا أیضاً یوجب تعیین المعنى الذي قلناه  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تثبت لعلي بعد النبي

وغیرھما ، إذ ال شك باتصاف علي بنصرة  ، وال یجتمع مع إرادة النصیر والمحب
المسلمین ومحبتھم وصداقتھم منذ ترعرع في حجر النبوة ، واشتد ساعده في 
حضن الرسالة ، إلى أن قضى نحبھ، فنصرتھ ومحبتھ وصداقتھ للمسلمین غیر 

 ، كما ال یخفى . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مقصورة على ما بعد النبي

ى تعیین المعنى الذي قلناه ، ما أخرجھ اِإلمام أحمد في وحسبك من القرائن عل  
من الجزء الخامس من مسنده بالطریق الصحیح عن سعید ابن جبیر ،  ٣٤٧ص

عن ابن عباس ، عن بریدة ، قال : غزوت مع علي الیمن فرأیت منھ جفوة، فلما 
یت وجھ رسول ذكرت علیاً فتنقّصتھ ، فرأ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قدمت على رسول هللا

من رسول هللا، قال:  قلت : بلى یا یا بریدة ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟«هللا یتغیر ، فقال : 

من الجزء الثالث من  ١١٠. وأخرجھ الحاكم في ص »)٨٧١(كنت مواله فعلي مواله... الخ

                                                           
 سّره)(منھ قّدس  ـ أنھ ھو ال غیره ولیكم بعدي . وھو ولیكم بعدى) ألن معنى قولھ ـ ٨٧٠(
 ٣ط اُوفست ، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل  المستدرك: ج ١١٠ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٨٧١(

ط المیمنیة بمصر ، خصائص أمیر المؤمنین  ٣٤٧ص ٥ط اُوفست ، مسند أحمد بن حنبل: ج ١١٠ص
 ٥ج ط بیروت ، الدر المنثور: ٣٦ط الحیدریة، وص ٩٤ط التقدم بمصر وص ٢٢للنسائي الشافعي: ص

طھران ، ترجمة  ط ٣٦ح ٢٤ط مصر ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ١٨٢ص
، المناقب للخوارزمي ٤٥٨ح ٣٦٥ص ١اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

ط  ٣١ص ١ط الحیدریة، وج ٣٦ط إسالمبول وص ٣٣، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٧٩الحنفي: ص
 ١١٧ص ١٥، كنز العّمال: ج٢٢٤ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢٦٣ص ٤العرفان ، فتح القدیر للشوكاني: ج

 بحیدر آباد . ٢ط  ٣٣٧ح



المستدرك ، وصّححھ على شرط مسلم . وأخرجھ الذھبي في تلخیصھ مسلّماً 
ً . وأنت تعلم ما في تقدیم قولھ : بصحتھ على  ألست أولى بالمؤمنین من «شرط مسلم أیضا

، من الداللة على ما ذكرناه . . ومن أمعن النظر في تلك األحادیث وما یتعلق »أنفسھم
 بھا ال یرتاب فیما قلناه . والحمد   .

 ش

 

      ٤٠و  ٣٩المـراجعــة /   



 

 ٣٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٢٩ة ذي الحجة سن ٣٠

 

 

 

 التماسھ آیة الوالیة . 

اللقاء ، ال تقوى علیھ  أشھد أنك راسخ الوطأة ، صادق الحملة ، لك بأس في  
األكفّاء ، وال تثبت معھ في ھیجاء ، فأنا من الموقنین بداللة األحادیث على ما 

، لكن   تقولون ، ولوال وجوب حمل الصحابة على الصحة لنزلت فیھا على حكمكم
ظاھرھا مما ال بد منھ ، اقتداء بالسلف الصالح رضي هللا تعالى عنھم  صرفھا عن

 أجمعین .

ـ أنھا تؤید ما قلتموه  ٣٦أما اآلیة المحكمة التي زعمتم ـ في آخر المراجعة   
في معنى ھذه األحادیث فلم توقفونا علیھا فاتلوھا نتدبرھا إن شاء هللا تعالى ، 

 والسالم .

 س

 

 

 ٤٠المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم  ٢

 

 ـ آیة الوالیة ونزولھا في علي . ١

 ـ األدلة على نزولھا . ٢

 ـ توجیھ االستدالل بھا . ٣



; أال  نعم أتلوھا علیك آیة محكمة من آیات هللا عزوجل في فرقانھ العظیم ـ ١  
ون الصالة ویؤتون إنما ولیُّكم هللا ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیم (وھي قولھ تعالى في سورة المائدة: 

حیث ال ریب في  )٨٧٣()هللا ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب هللا ھم الغالبون  )٨٧٢(الزكاة وھم راكعون * ومن یتولَّ 
      ٤٠المـراجعــة /   نزولھا في علي حین تصدَّق 

 راكعاً في الصالة بخاتمھ .

الة ـ ـ والصحاح ـ في نزولھا بعلي إذ تصدق بخاتمھ وھو راكع في الص ٢  
ً في ھذا من طریق  )٨٧٤(متواترة ، عن أئمة العترة الطاھرة، وحسبك مما جاء نصا

ً إلى رسول هللا ، فراجعھ في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)غیرھم حدیث ابن سالم مرفوعا
صحیح النسائي أو في تفسیر سورة المائدة من كتاب الجمع بین الصحاح الستة . 

 لي مرفوعین أیضاً .ومثلھ حدیث ابن عباس ، وحدیث ع

فراجع حدیث ابن عباس في تفسیر ھذه اآلیة من كتاب أسباب النزول لإلمام   
. وراجع حدیث علي في مسندي ابن  )٨٧٥(الواحدي . وقد أخرجھ الخطیب في المتفق

على أن نزولھا في  )٨٧٧()٨٧٦(مردویھ وأبي الشیخ . وإن شئت فراجعھ في كنز العمال

                                                           
على الشیعي ، ألنھ یتولى هللا ورسولھ والذین آمنوا ، الذین » المتوالي « ) من ھنا أطلق في عرف سوریا ٨٧٢(

متوالي واحد المتاولة وھم الشیعة ، سموا بھ ألنھم تولوا علیاً نزلت فیھم ھذه اآلیة ، وفي أقرب الموارد: ال
 .(منھ قّدس سّره)وأھل البیت . 

 .٥٦ـ  ٥٥) المائدة: ٨٧٣(
 . من طریق أھل البیت من المتسالم علیھ عندھم نزولھا في أمیر المؤمنین(علیھ السالم) آیة الوالیة : )٨٧٤(

ـ ط الجدید ، أثبات الھداة للحر العاملي:  ٤ب ـ با ٢٠٦ـ  ١٨٣ص ٣٥راجع بحار األنوار للمجلسي: ج  
 ، وغیرھما من كتب الشیعة .٣-٢الباب العاشر ح  ٣ج

من جزئھ السادس . وقد أورده في منتخب  ٣٩١من أحادیث كنز العمال في ص ٥٩٩١) وھو الحدیث ٨٧٥(
(منھ حمد. من الجزء الخامس من مسند أ ٣٨الكنز أیضاً فراجع ما ھو مطبوع من المنتخب في ھامش ص

 .قّدس سّره)
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس .  ٤٠٥من أحادیث الكنز في ص ٦١٣٧) فھو الحدیث ٨٧٦(
 حین تصدق وھو راكع . (علیھ السالم)نزلت في اِإلمام علي آیة الوالیة) ٨٧٧(

 ٢٢٢و ٢٢١و ٢١٩و ٢١٨و ٢١٧و ٢١٦ح ١٨٦ - ١٦١ص ١الحنفي: ج للحسكاني راجع شواھدالتنزیل 
 ٢٣٦و ٢٣٥و  ٢٣٤و ٢٣٣و ٢٣٢و ٢٣١و ٢٣٠و ٢٢٩و ٢٢٨و ٢٢٧و ٢٢٦و ٢٢٥و ٢٢٤و ٢٢٣و
ط بیروت ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي:  ٢٤١و ٢٤٠و ٢٣٩و ٢٣٨و ٢٣٧و

 ٢٥٠و ٢٢٨، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٥٨و ٣٥٧و ٣٥٦و ٣٥٥و ٣٥٤ح ٣١٤ -٣١١ص
لغري ، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ط ا ١٢٣و ١٢٢و ١٠٦ط الحیدریة، وص ٢٥١و

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ١٨٧، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٠٢و ٨٨ص
 ١٠٨و ١٢٣، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٩٠٩و ٩٠٨ح ٤٠٩ص ٢البن عساكر الشافعي: ج

، التسھیل لعلوم التنزیل للكلبي:   ٥٣ص ٢القدیر للشوكاني: ج ، فتح ٢٩٣ص ٢، الدر المنثور للسیوطي: ج
ط بوالق، زاد المسیر في  ١٨٦ص ٦، تفسیر الطبري: ج ٦٤٩ص ١، الكشاف للزمخشري ج ١٨١ص ١ج



، وقد نقل إجماعھم ھذا غیر واحد من أعالم أھل  علي مما أجمع المفسرون علیھ
 ١٨، وفي الباب )٨٧٨(الُسنَّة ، كاِإلمام القوشجي في مبحث اِإلمامة من شرح التجرید

ً من طریق الجمھور في نزولھا بما قلناه، ولوال مراعاة  ٢٤من غایة المرام  حدیثا
ما جاء فیھا من االختصار ، وكون المسألة كالشمس في رائعة النھار ، الستوفینا 

ریب فیھ ، ومع ذلك فإنا ال ندع  صحیح األخبار ، لكنھا ـ والحمد   ـ مما ال
مراجعتنا خالیة مما جاء فیھا من حدیث الجمھور ، مقتصرین على ما في تفسیر 

فنقول :  )٨٧٩(اِإلمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم النیسابوري الثعلبي
ي تفسیره الكبیر باِإلسناد إلى أبي ذر الغفاري ، قال : أخرج عند بلوغھ ھذه اآلیة ف

، بھاتین وإالّ صمتا ، ورأیتھ بھاتین وإالّ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سمعت رسول هللا
، أما إني صلیت »عليُّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ«عمیتا ، یقول : 
ذات یوم ، فسأل سائل في المسجد، فلم یعطھ أحد  آلھ وسلم)(صلى هللا علیھ ومع رسول هللا

شیئاً ، وكان علي راكعاً فأومأ بخنصره إلیھ وكان یتختم بھا ، فأقبل السائل حتى أخذ 
إلى هللا عّزو ّجل یدعوه ، فقال (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الخاتم من خنصره ، فتضرع النبي

                                                                                                                                                                      
، التفسیر المنیر  ٢٢٠ـ  ٢١٩ص ٦، تفسیر القرطبي: ج ٣٨٣ص ٢علم التفسیر البن الجوزي الحنبلي: ج

، أسباب النزول للواحدي:  ٥١ص ٣، فتح البیان في مقاصد القرآن: ج٢١٠ص ١لمعالم التنزیل للجاوي: ج
،  ٢١٣ط الحلبي بمصر ، لباب النقول للسیوطي بھامش تفسیر الجاللین: ص ١١٣ط الھندیة وص ١٤٨ص

ط الحیدریة ، ونور  ١٥ط النجف، وص ٢٠٨وص ١٨تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
السعیدیة بمصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ط ٧٠مانیة، وصط العث ٧١األبصار للشبلنجي: ص

 ١٢، تفسیر الفخر الرازي: ج ٣٧ص ٢وج ١١٤ص ١ط الحیدریة، وج ١٣٥ط إسالمبول و ص ١١٥ص
ط دار  ٧١ص ٢الدار العامرة بمصر، تفسیرات ابن كثیر: ج ط ٦١٨ص ٣ط البھیة بمصر، وج ٢٦و ٢٠ص

،  ١٧ص ٧ط عبد الرحمن محمد ، مجمع الزوائد: ج ١٠٢ص ٤: جإحیاء الكتب، أحكام القرآن للجصاص
ط  ٢٧٧ص ١٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٨٨ـ  ٨٦نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص

ط  ٢٤بمصر ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ١ط  ٢٧٥ص ٣مصر بتحقیق محمد أبو الفضل: وج
ط بیروت ، تفسیر النسفي:  ١٥١ح ١٥٠ص ٢راف للبالذري: جط المحمدیة ، أنساب األش ٣٩المیمنیة وص

 ٤١٦ح ١٤٦ص ١٥، كنز العمال: ج ١٤٠و  ١٣٩ص ١، الحاوي للفتاوي للسیوطي: ج ٢٨٩ص ١ج
،  ٤٧٨ص ٩، جامع األصول: ج ٣٨ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢ط  ٢٦٩ح ٩٥وص

 ٣، وج ٥٢ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٣٩٩ص ٢، إحقاق الحق: ج ٣٠٢و٢٧٣ص ٢الریاض النضرة: ج
ط النجف ، معالم التنزیل  ٨٧ص ١ط طھران وج ٣١، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ص ١٥٦ص

 ١ط  ١٥٣و ١٥١و ١٥٠ح ١٩٥ - ١٨٩و ١١ص ١، فرائد السمطین: ج ٥٥ص ٢بھامش تفسیر الخازن: ج
. 

 . ) شرح التجرید للقوشجي: المقصد الخامس في اإلمامة ط إیران٨٧٨(
ذكره ابن خلكان في وفیاتھ فقال : كان أوحد زمانھ في علم التفسیر ، وصنف التفسیر  ٣٣٧) المتوفى سنة ٨٧٩(

الكبیر الذي فاق غیره من التفاسیر ، إلى أن قال : وذكره عبد الغافر بن إسماعیل الفارسي في كتاب سیاق 
 .(منھ قّدس سّره). نیسابور وأثنى علیھ ، وقال : ھو صحیح النقل موثوق بھ ... الخ 



اشرح لي صدري * ویّسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * یفقھوا قولي * قال ربِّ  ( اللھم إن أخي موسى سألك«: 

واجعل لي وزیراً من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري * كي نسبحك كثیراً * ونذكرك كثیراً * 

یك ، فاشرح لي صدري إني عبدك ونب اللھم و)٨٨١()قَد اُوتیت سؤلك یا موسى  (فأوحیت إلیھ  )٨٨٠()إنك كنت بنا بصیراً 

ر لي أمري ، واجعل لي وزیراً من أھلي علیاً اُشدد بھ ظھري قال أبوذر : فو هللا ما استتم رسول  ،»ویسِّ
إنما ولیكم هللا (الكلمة حتى ھبط علیھ األمین جبرائیل بھذه اآلیة :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

ن الزكاة وھم راكعون*  ومن یتولَّ هللا ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب هللا ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتو

 ...  الخ )٨٨٢()ھم الغالبون

ـ وأنت ـ نصر هللا بك الحق ـ تعلم أن الولي ھنا إنما ھو األولى بالتصرف  ٣  
بأن كل من ولي أمر  )٨٨٣(كما في قولنا : فالن ولي القاصر ، وقد صرح اللغویون

فیكون المعنى أن الذي یلي اُموركم فیكون أولى بھا منكم ، إنما واحد فھو ولیھ ; 
ھو هللا عّز وجّل ورسولھ وعلي ، ألنھ ھو الذي اجتمعت بھ ھذه الصفات ، اِإلیمان 

، وقد أثبت هللا فیھا  ، في حال الركوع ونزلت فیھ اآلیة وإقامة الصالة وإیتاء الزكاة
سق واحد ، ووالیة هللا عّز وّجل عامة ، الوالیة لنفسھ تعالى ولنبیھ ولولیھ على ن

فوالیة النبي والولي مثلھا وعلى اُسلوبھا ، وال یجوز أن یكون ھنا بمعنى النصیر 
أو المحب أو نحوھما إذ ال یبقى لھذا الحصر وجھ كما ال یخفى ، وأظن أن ھذا 

 ملحق بالواضحات ، والحمد   ربِّ العالمین .

 ش

                                                           
 . ٣٥ـ  ٢٥) سورة طھ : ٨٨٠(
 . ٣٦) سورة طھ : ٨٨١(
 من سورة المائدة. ٥٦و  ٥٥) الكشف والبیان للثعلبي ، مخطوط  واآلیتان ٨٨٢(
 .(منھ قّدس سّره) من الصحاح ، أو من مختار الصحاح ، أو غیرھما من معاجم اللغة» ولي«) راجع مادة ٨٨٣(



 

 ٤١المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٣

 

      ٤٢المـراجعــة /   

 

 

 لفظ الذین آمنوا للجمع فكیف أطلق على المفرد ؟ 

قد یقال في معارضتكم إن لفظ الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون   
كرم هللا وجھھ ـ  الزكاة وھم راكعون ، حقیقة في الجمع ، فكیف أطلق على اإلمام ـ

 ذلك فما الجواب ؟وھو مفرد ، ولو قیل لكم 

 س

 

 ٤٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٤

 

 

 ـ العرب یعبّرون عن المفرد بلفظ الجمع . ١

 ـ الشواھد على ذلك . ٢

 ـ ما ذكره اِإلمام الطبرسي . ٣

 ـ ما ذكره الزمخشري . ٤

 ـ ما ذكرتھ . ٥

جب ذلك ـ الجواب : إن العرب یعبّرون عن المفرد بلفظ الجمع ، لنكتة تستو ١  
. 



الذین قال لھم الناس إن الناس  (ـ والشاھد على ذلك قولھ تعالى في سورة آل عمران:  ٢  

وإنما كان القائل نعیم بن مسعود )٨٨٤()قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیماناً وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكیل 
هللا ، فأطلق )٨٨٥(األشجعي وحده ، بإجماع المفسرین والمحدثین وأھل األخبار

سبحانھ علیھ وھو مفرد لفظ الناس، وھي للجماعة تعظیماً لشأن الذین لم یصغوا 
إلى قولھ، ولم یعباُوا بإرجافھ، وكان أبو سفیان أعطاه عشراً من اإلبل على أن یثبّط 
المسلمین ویخوفھم من المشركین، ففعل، وكان مما قال لھم یومئذ: إن الناس قد 

(صلى هللا ر المسلمین الخروج بسبب إرجافھ، لكن النبيجمعوا لكم فاخشوھم، فكره أكث

خرج في سبعین فارساً، ورجعوا سالمین، فنزلت اآلیة ثناءاً على علیھ وآلھ وسلم)
، غیر مبالین بإرجاف من أرجف، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)السبعین الذین خرجوا معھ

اء على السبعین الذین وفي إطالق لفظ الناس ھنا على المفرد نكتة شریفة، ألن الثن
خرجوا مع النبي یكون بسببھا أبلغ مما لو قال الذین قال لھم رجل إن الناس قد 

 . جمعوا لكم، كما ال یخفى

یا أیھا الذین (ولھذه اآلیة نظائر في الكتاب والُسنَّة وكالم العرب، قال هللا تعالى:   

وإنما  كان الذي بسط  )٨٨٦()یكم أیدیھم فكف أیدیھم عنكمآمنوا اذكروا نعمة هللا علیكم إذ ھمَّ قوم أن یبسطوا إل
یده إلیھم رجل واحد من بني محارب یقال لھ غورث، وقیل: إنما ھو عمرو بن 
ه وھمَّ أن یضرب بھ رسول هللا، فمنعھ  جحاش من بني النضیر ، استّل السیف فھزَّ

مفسرون، هللا عّز وّجل عن ذلك، في قضیة أخرجھا المحّدثون وأھل األخبار وال
 ھشام في غزوة وأوردھاابن

وقد أطلق هللا سبحانھ على ذلك الرجل  )٨٨٧(ذات الرقاع من الجزء الثالث من سیرتھ
ً لنعمة هللا عّز وجّل علیھم في سالمة  ، وھو مفرد لفظ قوم ، وھي للجماعة تعظیما

                                                           
 .١٧٣) آل عمران: ٨٨٤(
 القائل : نعیم بن مسعود األشجعي وحده . ١٧٣ي سورة آل عمران : اآلیة ف )٨٨٥(

، تفسیر أبي  ١٤٥ص ٣ط دار الكتب ، تفسیر الفخر الرازي: ج ٤٤١ص ١راجع الكشاف للزمخشري: ج  
، زاد المسیر في  ١٦٧ص ٢، فتح البیان في مقاصد القرآن: ج ١٤٥ص ٣السعود بھامش تفسیر الرازي: ج

، التفسیر  ١٢٤ص ١، التسھیل لعلوم التنزیل للكلبي: ج ٥٠٤ص ١زي الحنبلي: جعلم التفسیر البن الجو
ط عبد الحمید حنفي ، فتح الغدیر  ٥٧، تفسیر الجاللین: ص ١٣٠ص ١المنیر لمعالم التنزیل للجاوي: ج

 . ٢٧٩ص ٤، تفسیر القرطبي: ج٢ط  ٤٠٠ص ١للشوكاني: ج
 . ١١) المائدة : ٨٨٦(
 یده ھو : غوث من بني محارب ، وقیل: عمرو بن جحاش من بني النضیر . . والذي بسط ١١) المائدة : ٨٨٧(

 ٦، تفسیر الطبري: ج ٦١٤ص ١، الكشاف للزمخشري: ج ١٢٠ص ٣راجع السیرة النبویة البن ھشام: ج 
 ١، التفسیر المنیر لمعالم التنزیل للجاوي: ج ١٧١ص ١ط بوالق ، التسھیل لعلوم التنزیل للكلبي: ج ٩٣ص
 ٢، فتح البیان في مقاصد القرآن: ج ٥٣٤ص ٣ر أبي السعود بھامش تفسیر الرازي: ج، تفسی ١٩٤ص
 . ٢٦٥ص ٢، الدر المنثور للسیوطي: ج ٤٦٣ص



ساء لفظ األبناء والن )٨٨٨(، وأطلق في آیة المباھلة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نبیھم
ـ وھي حقیقة في العموم ـ على الحسنین وفاطمة وعلي بالخصوص  واألنفس

ً لشأنھم ً وقوال واحداً تعظیما ، ونظائر ذلك ال تحصى وال  (علیھم السالم)إجماعا
تستقصى، وھذا من األدلة على جواز إطالق لفظ الجماعة على المفرد إذا اقتضتھ 

 نكتة بیانیة .

سي في تفسیر اآلیة من مجمع البیان : إن النكتة في ـ وقد ذكر اِإلمام الطبر ٣  
إطالق لفظ الجمع على أمیر المؤمنین تفخیمھ وتعظیمھ ، وذلك أن أھل اللغة 
یعبّرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبیل التعظیم، قال :وذلك أشھر في كالمھم من 

 . )٨٨٩(أن یحتاج إلى االستدالل علیھ

تة اُخرى حیث قال: فإن قلت: كیف صحَّ أن في كشافھ نك ـ وذكر الزمخشري ٤  
ـ واللفظ لفظ جماعة ، قلت : جيء بھ على لفظ الجمع ،  (رضي هللا عنھ)یكون لعلي ـ 

وإن كان السبب فیھ رجال واحداً لیرغب الناس في مثل فعلھ ، فینالوا مثل نوالھ، 
على ولینبّھ على أن سجیة المؤمنین یجب أن تكون على ھذه الغایة من الحرص 

البّر واإلحسان، وتفقد الفقراء حتى إن لزمھم أمر ال یقبل التأخیر، وھم في الصالة، 
 . )٨٩٠(لم یؤخروه إلى الفراغ منھا...الخ

ـ قلت: عندي في ذلك نكتة ألطف وأدقُّ ، وھي أنھ إنما أتى بعبارة الجمع  ٥  
وأعداء » علي«الناس، فإّن شانئي  تعالى على كثیر من المفرد بُقیاً منھ  دون عبارة

بني ھاشم وسائر المنافقین وأھل الحسد والتنافس، ال یطیقون أن یسمعوھا بصیغة 
المفرد، إذ ال یبقى لھم حینئذ مطمع في تمویھ، وال ملتمس في التضلیل فیكون منھم 
ـ بسبب یأسھم ـ حینئذ ما تخشى عواقبھ على اِإلسالم، فجاءت اآلیة بصیغة الجمع 

اء من معّرتھم، ثم كانت النصوص بعدھا تترى بعبارات مختلفة مع كونھا للمفرد اتّق
ً حتى أكمل هللا الدین وأتمَّ  ومقامات متعددة، وبث فیھم أمر الوالیة تدریجاً تدریجا

ً منھ ، على عادة الحكماء في تبلیغ الناس ما یشق (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النعمة، جریا
ة بالمفرد، لجعلوا أصابعھم في آذانھم، علیھم، ولو كانت اآلیة بالعبارة المختص

واستغشوا ثیابھم، وأصّروا واستكبروا استكباراً، وھذه الحكمة مطّردة في كل ما 
                                                           

 .(علیھم السالم)وعلي وفاطمة والحسن والحسین (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)آیة المباھلة : خاصة بالرسول )٨٨٨(
 . ففیھ الكفایة ٢ھامش ٩٩ص ١٢المراجعة تقدم فيراجع اختصاصھا بھؤالء مع المصادر لآلیة فیما  

 ط بیروت . ٢٢١ص ٣) مجمع البیان في تفسیر القرآن للطبرسي: ج٨٨٩(
 ط بیروت . ٦٤٩ص ١) الكشاف للزمخشري: ج٨٩٠(



جاء في القرآن الحكیم من آیات فضل أمیر المؤمنین وأھل بیتھ الطاھرین كما ال 
ة یخفى، وقد أوضحنا ھذه الجمل وأقمنا علیھا الشواھد القاطعة والبراھین الساطع

والحمد   على الھدایة والتوفیق  )٨٩١(في كتابینا (سبیل المؤمنین  وتنزیل اآلیات)
 ، والسالم .

 ش

                                                           
 م. ١٩٢٠ھـ  ١٣٣٨جملة كتب المؤلف التي اُحرقت سنة  ) ھذان الكتابان قد اُحرقا قبل طبعھما في٨٩١(

 ط النعمان . ٢٤٥الدین: صراجع الفصول المھمة لشرف 



 

 ٤٣المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٤

 

 

      ٤٤المـراجعــة /   

 

 

 السیاق دال على إرادة المحب أو نحوه . 

،  حق عن محضھ  أبوك ، نفیت معتلج الریب ، فاندرأت الشبھة ، وصرح ال  
ولم یبق إالّ ما یقال من أن اآلیة جاءت في سیاق النھي عن اتخاذ الكفار أولیاء ، 
یشھد بذلك ما قبلھا وما بعدھا من اآلیات ، وھذا قرینة على أن المراد من الولي في 
اآلیة إنما ھو النصیر أو المحب أو الصدیق أو نحو ذلك ، فما الجواب ؟ تفضلوا بھ 

 ، والسالم .

 

 ٤٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٥

 س

 

 

 ـ السیاق غیر دال على إرادة النصیر أو نحوه . ١

 ـ السیاق ال یكافئ األدلة . ٢



إن اآلیة بحكم المشاھدة مفصولة عما قبلھا من اآلیات الناھیة عن  ـ الجواب : ١  
المؤمنین اتخاذ الكفار أولیاء ، خارجة عن نظمھا إلى سیاق الثناء على أمیر 

      ٤٤المـراجعــة /   وترشیحھ ـ للزعامة واِإلمامة ـ بتھدید المرتدین ببأسھ ، ووعیدھم 

 یا أیھا (بسطوتھ ، وذلك ألن اآلیة التي قبلھا بال فصل إنما ھي قولھ تعالى : 

 الذین آمنوا من یرتّد منكم عن دینھ فسوف یأتي هللا بقوم یحبھم ویحبونھ

عزة على الكافرین یجاھدون في سبیل هللا وال یخافون لومة الئم ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء وهللا واسع أذلة على المؤمنین أ

وبأس أصحابھ  )٨٩٣(. وھذه اآلیة مختصة بأمیر المؤمنین ، ومنذرة ببأسھ )٨٩٢()علیم
، كما نص علیھ أمیر المؤمنین یوم الجمل ، وصرح بھ الباقر والصادق ، وذكره 

ره ، ورواه صاحب مجمع البیان عن عمار ، وحذیفة ، وابن عباس الثعلبي في تفسی
ً متواترة عن أئمة العترة الطاھرة ،  ، وعلیھ إجماع الشیعة وقد رووا فیھ صحاحا
فتكون آیة الوالیة على ھذا واردة بعد اِإلیماء إلى والیتھ ، واِإلشارة إلى وجوب 

ً لتلك اِإلشارة ، ً لما سبق من اِإلیماء  إمامتھ ، ویكون النص فیھا توضیحا وشرحا
إلیھ باألمارة ، فكیف یقال بعد ھذا أن اآلیة واردة في سیاق النھي عن اتخاذ الكفار 

 أولیاء ؟!

، جعل أئمة عترتھ بمنزلة القرآن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ على أن رسول هللا ٢  
قد تواتر وأخبر أنھما ال یفترقان فھم عدل الكتاب ، وبھم یعرف الصواب ، و

، فال وزن )٨٩٥(، وثبت عنھم تفسیر الولي فیھا بما قلناه )٨٩٤(احتجاجھم باآلیة

                                                           
حیث إنھ ھو الذي یحبّھ هللا ویحب هللا والذلیل  (علیھ السالم)، ھذه اآلیة نزلت في اإلمام علي٥٤) المائدة : ٨٩٢(

 على المؤمنین والعزیز على الكافرین .
 ط النجف . ٥٥٥ص ٣راجع الكشاف والبیان للثعلبي . مخطوط ، التبیان للشیخ الطوسي: ج  

لن تنتھوا معشر قریش حتى یبعث هللا علیكم رجال امتحن «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ل رسول هللا) نظیر قو٨٩٣(
رسول هللا ؟ قال :  ، فقال أبو بكر : أنا ھو یا» هللا قلبھ باإلیمان ، یضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنھ إجفال الغنم

، قال: وفي كف علي نعل یخصفھا » ف النعلولكنھ خاص» ال«، قال عمر : أنا ھو یا رسول هللا ؟ قال : ال
في أول صفحة  ٦١٠; أخرجھ كثیر من أصحاب السنن وھو الحدیث  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لرسول هللا

إّن منكم رجال یقاتل الناس على تأویل القرآن «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من الكنز ومثلھ قولھ ٦من الجزء  ٣٩٣
ال ، ولكنھ خاصف النعل في « ، فقال أبو بكر : أنا ھو ؟ وقال عمر : أنا ھو ؟ قال :»كما قوتلتم على تنزیلھ

، فخرج علي ومعھ نعل رسول هللا یخصفھا . أخرجھ اِإلمام أحمد بن حنبل من حدیث أبي سعید في  »الحجرة
ونقلھ عنھم مسنده ، ورواه الحاكم في مستدركھ ، وأبو یعلى في المسند ، وغیر واحد من أصحاب السنن ، 

 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس .  ١٥٥المتقي الھندي في ص
 . )یا أیھا الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینھ ...  ( احتجاج أھل البیت بآیة )٨٩٤(

 ٣ط الحیدریة ، التبیان للشیخ الطوسي: ج ٧٩و ٧٤راجع اإلفصاح في إمامة أمیر المؤمنین للمفید: ص  
 ط اإلسالمیة بطھران . ٤٤٩ص ١یر القرآن: ج، الصافي في تفس ٥٥٦ص



ً لنصوصھم ، فإن المسلمین كافة متفقون على  )٨٩٦(للسیاق لو سلم كونھ معارضا
ترجیح األدلة على السیاق ، فإذا حصل التعارض بین السیاق والدلیل ، تركوا مدلول 

، والسر في ذلك عدم الوثوق حینئذ بنزول  )٨٩٧(السیاق واستسلموا لحكم الدلیل
اآلیة في ذلك السیاق ، إذ لم یكن ترتیب الكتاب العزیز في الجمع موافقاً لترتیبھ في 

، وفي التنزیل كثیر من اآلیات الواردة على خالف ما  )٨٩٨(النزول بإجماع االُمة
ى یعطیھ سیاقھا كآیة التطھیر المنتظمة في سیاق النساء مع ثبوت النص عل

 ، )٨٩٩(اختصاصھا بالخمسة أھل الكساء
 وبالجملة ، فإن حمل اآلیة على ما یخالف سیاقھا غیر مخل  

 باِإلعجاز ، وال مضّر بالبالغة ، فال جناح بالمصیر إلیھ، إذا قامت قواطع

 األدلة علیھ ، والسالم .

 ش

                                                                                                                                                                      
 . ٣٤٠ص ١، الغدیر: ج ٥٥٩ص ٣التبیان للشیخ الطوسي: ج الولي بمعنى األولى :) ٨٩٥(
 (منھ قّدس سّره)) وأي وزن للظاھر إذا عارض النص ؟ ٨٩٦(
 ) كما ثبت في علم االُصول .٨٩٧(
 .لم یجمع القرآن على حسب ترتیب نزولھ في اآلیات والسور  )٨٩٨(

 . ١٧٣و ١٥٩، موجز علوم القرآن: ص ٢٢٤ـ  ٢١٢ص ١اجع التمھید في علوم القرآن: جر  
 نزلت في الخمسة النبي وعلي وفاطمة وابنیھا . آیة التطھیر : )٨٩٩(

 ففیھ عشرات المصادر . ٤ھامش  ٩٣ص  ١٢راجع ما تقدم من مصادر في المراجعة   



 

 

 ٤٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٦

 

 

 

 

 للسلف على الصحة مما ال بدَّ منھ .اللواذ إلى التأویل حمال  

لوال خالفة الخلفاء الراشدین المقطوع بصحتھا ، ما كان لنا مندوحة عن   
المصیر إلى رأیكم ، والنزول في فھم ھذه اآلیة ونحوھا على حكمكم ، لكن التشكیك 
 في صحة خالفتھم رضى هللا تعالى عنھم، مما ال سبیل إلیھ ، فاللواذ إلى التأویل إذاً 

 مما ال بدَّ منھ ، حمال لھم ولمن بایعھم على الصحة ، والسالم . 

 

 ٤٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٦

 

 س

 

 

 ـ حمل السلف على الصحة ال یستلزم التأویل . ١ 

 ـ التأویل متعذر . ٢

إن خالفة الخلفاء الثالثة رضي هللا عنھم، ھي موضع البحث ومحل الكالم   
 بھا مصادرة .فمعارضة األدلّة 

ـ على أن حملھم وحمل من بایعھم على الصحة ، ال یستلزم تأویل األدلّة ،  ١  
 فإن لكم في معذرتھم مندوحة عن التأویل ، كما سنوضحھ إذا اقتضى األمر ذلك .



ـ وھیھات التأویل فیما تلوناه علیك من النصوص ، وفیما لم نتلھ كنص  ٢  
بعد تأییدھا بالسنن المتضافرة المتناصرة ، الغدیر ونصوص الوصیة ، وال سیما 

 التي ال تقصر بنفسھا عن النصوص الصریحة ، ومن وقف

علیھا بإنصاف  وجدھا بمجردھا أدلّة على الحق قاطعة ، وبراھین ساطعة ، 
 والسالم .

 ش

      ٤٨و  ٤٧المـراجعــة /   



 

 

 ٤٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٧

 

 

 

 

 ؤیدة للنصوص .طلب السنن الم 

 لیتك أوقفتنا على السنن المؤیدة للنصوص ، وھالَّ اطّردتھا من حیث   

 

 ٤٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٨

 س أفضیت ، والسالم .

 

 

 أربعون حدیثاً من السنن المؤیدة للنصوص . 

 حسبك من السنن المؤیدة للنصوص أربعون حدیثاً :  

ھذا إمام البررة ، «، وھو آخذ بضبع علي :   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاـ قول رسول هللا ١  

. أخرجھ الحاكم من حدیث جابر » قاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول من خذلھ ، ثّم مدَّ بھا صوتھ 



، ثم قال: صحیح اإلسناد  )٩٠٠(من الجزء الثالث من صحیحھ المستدرك ١٢٩في ص
 . )٩٠١(ولم یخرجاه

      ٤٨المـراجعــة /   

أُوحي إِليَّ في علّي ثالث ، أنھ سید المسلمین ، وإمام المتقین ، وقائد «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢  

 من ١٣٨، أخرجھ الحاكم في أول صفحة » الغر المحّجلین 

، ثم قال : ھذا حدیث صحیح اِإلسناد ، ولم  )٩٠٢(من المستدرك ٣ الجزء
 . )٩٠٣(یخرجاه

أُوحَي إليَّ في علي أنھ سیَّد المسلمین ، ووليُّ المتقین ، وقائد الغر « :  علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا ـ قولھ ٣  

 . )٩٠٥(، وغیره من أصحاب السنن )٩٠٤(أخرَجھ ابن النجار »المحّجلین 

                                                           
، وأخرجھ الثعلبي من حدیث أبي ذر في  ٦زئھ من ج ١٥٣من أحادیث الكنز ص ٢٥٢٧) وھذا ھو الحدیث ٩٠٠(

 .(منھ قّدس سّره)تفسیر آیة الوالیة من تفسیره الكبیر . 
، المناقب ١٢٥و ١٢٠ح ٨٤- ٨٠) یوجد في مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص٩٠١(

 ٢ر الشافعي: ج، ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساك ١١١للخوارزمي الحنفي: ص
ط الغري ، ینابیع  ٩٩ط الحیدریة، وص ٢٢١، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٩٩٧و ٩٩٦ح ٤٧٦ص

 ٣٤١و ٢٧٨و ٢١٩و ٨٢ط إسالمبول، وص ٢٨٤و ٢٥٠و ٢٣٤و ١٨٥و ٧٢المودة للقندوزي الحنفي: ص
حدیث باب مدینة ، فتح الملك العلي بصحة  ١٠٨ط الحیدریة ، الفصول المھّمة البن الصباغ المالكي: ص

ط المطبعة اإلسالمیة باألزھر ، إسعاف الراغبین بھامش نور  ٢٥ط الحیدریة، وص ٥٧العلم علي: ص
 ٧٥ط الحیدریة، وص ١٢٣ط العثمانیة ، الصواعق المحرقة: ص ١٤٣ط السعیدیة، وص ١٥٨األبصار: ص

ط النجف ، میزان  ٨٦ص ١ط طھران، وج ٣١ط المیمنیة بمصر ، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ص
 ٥٦ص ٢مصطفى محمد، وج ط ١٤٠ص ٢، الجامع الصغیر للسیوطي الشافعي: ج ١١٠ص ١االعتدال: ج

ط  ٢٣٤ص ٤الحق: ج ، إحقاق٣٠و ٢٩ص ٥ط المیمنیة بمصر، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج
 . ١٥١و ١١٩ح ١٩٢و ١٥٧ص ١طھران، فرائد السمطین: ج

 ١٥٧من أحادیث الكنز ص ٢٦٢٨ن قانع ، وأبو نعیم ، والبزار ، وھو الحدیث ) وأخرجھ الباوردي ، واب٩٠٢(
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس . 

، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي:  ٨٨ص ٢) یوجد في المعجم الصغیر للطبراني: ج٩٠٣(
رر السمطین ، نظم د ٢٣٥، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٤٧و ١٤٦ح ١٠٤وص ٩٣ح ٦٥ص

، ١٢١ص ٩، مجمع الزوائد: ج ١٠٧، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ١١٤الحنفي: ص للزرندي
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر  ١١٦ص ٣، وج٦٩ص ١اُسد الغابة: ج
الحنفي:  وزي، ینابیع المودة للقند ١٠٠ص ٢، فضائل الخمسة: ج٧٧٤و ٧٧٣ح ٢٥٧ص ٢الشافعي: ج

 . ١٤٣ص ١ط طھران فرائدالسمطین: ج ١١ص ٤الحق: ج ط إسالمبول، إحقاق ٨١ص
 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦من الجزء  ١٥٧ص ٢٦٣٠) وھو الحدیث ٩٠٤(
، ٧٧٢ح ٢٥٧ص ٢) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٩٠٥(

 ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٧٠، ذخائر العقبى: ص ٢ ط ٢٣٤ص ٢الریاض النضرة: ج
 . ٣٤ص



أخرجھ أبو  »مرحباً بسیّد المسلمین ، وإمام المتقین « ، لعلي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٤  
 . )٩٠٧()٩٠٦(لیة األولیاءنعیم في ح

أول من یدخل من ھذا الباب إمام المتقین ، وسیَّد المسلمین ، « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٥  

فدخل علي ، فقام إلیھ مستبشراً ، فاعتنقھ ، » ویعسوب الدین ، وخاتم الوصیین ، وقائد الغر المحّجلین 
تؤّدي عني ، وتسمعھم صوتي ، وتبین لھم ما اختلفوا أنت «وجعل یمسح عرق جبینھ ، وھو یقول لھ : 

 . )٩٠٩)(٩٠٨(»فیھ بعدي 

إن هللا عھد إليَّ في علي أنھ رایة الھدى ، وإمام أولیائي ، ونور من «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٦  

لستة . وأنت ترى ھذه األحادیث ا ...»)٩١١()٩١٠(الحدیث أطاعني ، وھو الكلمة التي ألزمتھا المتقین 
 . (علیھ السالم)نصوصاً صریحة في إمامتھ ، ولزوم طاعتھ

                                                           
من المجلد الثاني من شرح النھج  ٤٥٠من األخبار التي أوردھا ابن أبي الحدید في صفحة  ١١) وھو الخبر ٩٠٦(

 .(منھ قّدس سّره).  ٦من جزئھ  ١٥٧من أحادیث الكنز ص ٢٦٢٧، والحدیث 
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن  ٦٦ص ١ألبي نعیم: ج ) یوجد في  حلیة األولیاء٩٠٧(

، شرح نھج البالغة البن  ٢ط  ٤٤٣ح ١٥٧ص ١٥، كنز العمال: ج ٩٤٩ح ٤٤٠ص ٢عساكر الشافعي: ج
 ١١٥ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٧٠ص ٩أبي الحدید: ج

 ١٨١ط النجف ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٤٦ص ١بن طلحة الشافعي: ج، مطالب السؤول ال
، فرائد  ٥٥ص ٥ط الحیدریة ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢١٣ط إسالمبول، وص ٣١٣و

 . ١٤١ص ١السمطین: ج
الثاني من من المجلد  ٤٥٠) أخرجھ أبو نعیم في حلیتھ عن أنس ، ونقلھ ابن أبي الحدید مفصال في ص٩٠٨(

 .(منھ قّدس سّره)من تلك الصفحة .  ٩شرح النھج ، فراجع الخبر 
 ط مصر بتحقیق أبوالفضل ، ١٦٩ص ٩الحدید: ج البالغة البن أبي ) یوجد في شرح نھج٩٠٩(

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من  ٤٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٦٣ص ١حلیة األولیاء: ج
 ١، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ١٠٠٥ح ٤٨٧ص ٢الشافعي: جتاریخ دمشق البن عساكر 

، كفایة الطالب للكنجي الشافعي:  ٦٤ص ١ط طھران ، المیزان للذھبي: ج ٢١ط النجف وص ٦٠ص
ط إسالمبول ، فضائل  ٣١٣ط الغري ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩٣ط الحیدریة وص ٢١٢ص

 . ١٤٥ص ١ن: ج، فرائد السمطی ٢٥٣ص ٢الخمسة ج
 ٤٤٩) أخرجھ أبو نعیم في حلیتھ من حدیث أبي برزة األسلمي، وأنس بن مالك ، ونقلھ عالمة المعتزلة ص٩١٠(

 .(منھ قّدس سّره)من المجلد الثاني من شرح النھج ، فراجع الخبر الثالث من تلك الصفحة. 
  لّي عھداً فقلت : یا رب بیّنھ لي قال : اسمع :إن هللا عھد إليَّ في ع«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قال الرسول٩١١(

 ؤ
 » .إن علیاً رایة الھدى ، وإمام أولیائي ، ونور من أطاعني ... الخ 

ط مصر بتحقیق  ١٦٧ص ٩، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٧ص ١یوجد في حلیة األولیاء: ج  
نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ،  ٢٢٠و ٢١٥محمد أبو الفضل ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص

،  ٦٧٢ح ١٨٩ص ٢، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ١١٤ص
ط  ٧٣، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص٦٩ح ٤٦مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط اسالمبول، مطالب  ٣١٢ة للقندوزي الحنفي: صط الغري ، وقریب منھ في ینابیع المود ٢٢الحیدریة، وص



إّن ھذا أول من آمن بي ، وأول ، وقد أشار بیده إلى علي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٧  

من یصافحني یوم القیامة ، وھذا الصدیق األكبر ، وھذا فاروق ھذه االُمة ، یفرق بین الحق والباطل ، وھذا یعسوب 

 . )٩١٣()٩١٢(... الحدیث ؤمنینالم

یا معشر األنصار أال أدلكم على ما إن تمسكتم بھ لن تضلّوا بعده أبداً « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٨  

 . )٩١٥)(٩١٤(»، ھذا علي فأحبوه بحبي ، وأكرموه بكرامتي ، فإن جبرائیل أمرني بالذي قلت لكم عن هللا عزوجل 

 . )٩١٧)(٩١٦(» أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب«:  آلھ وسلم)(صلى هللا علیھ وـ قولھ ٩  

                                                                                                                                                                      
 ١، فرائد السمطین: ج ١٦٨ص ٤ط النجف ، إحقاق الحق: ج ٤٦ص ١السؤول البن طلحة الشافعي: ج

 . ١٥١و ١٤٤ص
) أخرجھ الطبراني في الكبیر من حدیث سلمان وأبي ذر ، وأخرجھ البیھقي في سننھ ; وابن عدي في ٩١٢(

 من جزئھ السادس . ١٥٦من أحادیث الكنز ص ٢٦٠٨حدیث الكامل من حدیث حذیفة ، وھو ال
 .(منھ قّدس سّره)

، ١٢١ح ٧٦ص ١) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٩١٣(
ط الغري ،  ٧٩ط الحیدریة، وص ١٨٧، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٢ص ٩مجمع الزوائد: ج
، اُسد  ١٧٠ص ٤، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ١٧١ص ٤، اإلصابة ج ٣١٣ص ٢الغدیر لألمیني: ج

 ١، فرائد السمطین: ج ٢٩ص ٤، إحقاق الحق: ج ٤١٧ص ٢، میزان االعتدال: ج ٢٨٧ص ٥الغابة: ج
 .١٤٠و ٣٩ص

 . ٨ھامش  ٤٥٧ص  ٧٠وراجع ما یأتي في المراجعة   
. وھو الخبر  من جزئھ السادس ١٥٧نز صمن الك ٢٥٢٥) أخرجھ الطبراني في الكبیر وھو الحدیث ٩١٤(

من المجلد الثاني من شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ، فانظر كیف جعل عدم ضاللھم  ٤٥٠العاشر في ص
مشروطاً بالتمسك بعلي ، فدّل المفھوم على ضالل من لم یستمسك بھ ، وانظر أمره إیاھم أن یحبوه بنفس 

رموه بعین الكرامة التي یكرمون النبي بھا ، وھذا لیس إالّ لكونھ ولي عھده المحبة التي یحبون النبي بھا ، ویك
; وإذا تدبّرت قولھ : فإن جبرائیل أمرني بالذي قلت لكم عن هللا ، تجلت لك الحقیقة.  وصاحب األمر من بعده

 .(منھ قّدس سّره)
و الفضل ، حلیة األولیاء ط مصر بتحقیق أب ١٧٠ص ٩) یوجد في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج٩١٥(

 ٢١٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٣٢ص ٩ط السعادة ، مجمع الزوائد: ج ٦٣ص ١ألبي نعیم: ج
 ١٥ط إسالمبول ، كنز العمال: ج ٣١٣ط الغري ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩١ط الحیدریة، وص

، مطالب السؤول ٩٨ص ٢لخمسة: ج، فضائل ا ٢ط  ٢٣٣ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢ط  ٣٦٣ح ١٢٦ص
 . ١٥٤ح ١٩٧ص ١ط النجف ، فرائد السمطین: ج ٦٠ص ١البن طلحة الشافعي: ج

، وأخرجھ  من الجامع الصغیر للسیوطي ١٠٧) أخرجھ الطبراني في الكبیر عن ابن عباس كما في ص٩١٦(
أحدھما عن ابن من الجزء الثالث من صحیحھ المستدرك بسندین صحیحین :  ٢٢٦الحاكم في مناقب علي ص

عباس من طریقین صحیحین ، واآلخر عن جابر بن عبد هللا األنصاري ، وقد أقام على صحة طرقھ أدلة 
قاطعة . وأفرد اإلمام أحمد بن محمد بن الصدیق المغربي نزیل القاھرة لتصحیح ھذا الحدیث كتاباً حافال سماه 

ھـ ، بالمطبعة اِإلسالمیة األزھر  ١٣٥٤طبع سنة وقد » فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي«
مصر ، فحقیق بالباحثین أن یقفوا علیھ ، فإن فیھ علماً جماً ; وال وزن للنواصب وجرأتھم على ھذا الحدیث  -

الدائر كالمثل السائر على ألسنة الخاصة والعامة من أھل األمصار والبوادي، وقد نظرنا في طعنھم ، فوجدناه 
لم یدلوا فیھ بحجة ما غیر الوقاحة في التعّصب كما صرح بھ الحافظ صالح الدین العالئي ،  تحكما  محضا  



 . )٩١٩)(٩١٨(»أنا دار الحكمة ، وعلّي بابھا « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٠  

                                                                                                                                                                      
حیث نقل القول ببطالنھ عن الذھبي وغیره ، فقال : ولم یأتوا في ذلك بعلّة قادحة ، سوى دعوى الوضع دفعاً 

 .(منھ قّدس سّره)بالصدر . 
 .» مدینة العلم وعلي بابھا فمن أراد العلم فلیأت الباب  أنا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قول الرسول٩١٧(

یوجد في مصادر كثیرة منھا : ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:   
 ٩٩٥و ٩٩٤و ٩٩٣و ٩٩٢و ٩٩١و ٩٩٠و ٩٨٩و ٩٨٨و ٩٨٧و ٩٨٦و ٩٨٥و ٩٨٤ح ٤٦٤ص ٢ج
 ١٢٦ص ٣، المستدرك للحاكم: ج ٤٥٩ح ٣٣٤ص ١: ج، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي ٩٩٧و ٩٩٦و
 ٨٥-٨٠مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٢٢ص ٤وصححھ ، اُسد الغابة: ج ١٢٧و
ط  ٢٢١و ٢٢٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٢٦و ١٢٥و ١٢٤و ١٢٣و ١٢٢و ١٢١و ١٢٠ح

، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي:  ٤٠صط الغري ، المناقب للخوارزمي الحنفي:  ٩٩الحیدریة، وص
 ٤٠٧و ٢٨٢و ٢٥٤و ٢٣٤و ٢١٠و ١٨٣و ١٧٩و ٧٢و ٦٥، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١١٣ص
الحیدریة ، تاریخ الخلفاء للسیوطي:  ط ٣٣٨و ٣٠٣و ٢٧٨و ٢٤٨و ٢١٧و ٢١١ط إسالمبول، وص ٤٠٠و

 ١٧٤ط السعیدیة، وص ١٥٤انیة، وصالعثم ط ١٤٠، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ١٧٠ص
 ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٤٨و ٤٧ط آخر ، تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي: ص

 ٤٠و ٢٩و ٢٨و ٢٤و ٢٣و ٢٢، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للمغربي: ص ٤٣ص
ط اإلسالمیة باألزھر ،  ١٦و ١٥و ١٤و ٥و ٤و ٣الحیدریة وص ط ٥٧و ٥٥و ٥٤و ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١و

 ٤١٥ص ١، المیزان للذھبي: ج ٣٨ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٤٦ص ٣فیض القدیر للمناوي: ج
ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢١٩ص ٧، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٨٢ص ٣وج ٢٥١ص ٢وج

،  ٦٤٨٩ح ٤٧٣ص ٩مع االُصول: ج، جا ٧٧اُوفست بیروت ، ذخائر العقبى: ص ط ٢٣٦ص ٢الفضل، وج
، مسند الكالبي مطبوع بآخر المناقب البن  ٨١ـ  ٦١ص ٦، الغدیر: ج ٢٥٠ص ٢فضائل الخمسة: ج

 ١، الفتح الكبیر للنبھاني: ج٢ ط ٣٧٨ح ١٢٩ص ١٥ط طھران ، كنز العمال: ج ٤٢٧المغازلي: ص
ط مصطفى محمد،  ٢٧٠٥ح ٣٦٤ص ١ط المیمنیة، وج ٩٣ص ١، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٢٧٦ص

، فرائد السمطین: ٢ط  ٢٥٥ص ٢، الریاض النضرة: ج ٣٠ص ٥منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج
ھذا الحدیث عّدة كتب منھا: الجزء الخامس من عبقات  لّفت في وغیرھا من عشرات الكتب. بل اُ  ٩٨ص ١ج

للمغربیط في  دیث باب مدینة العلم عليبصحة ح الھند فإنھ خاص بھذا الحدیث، فتح الملك العلي األنوار ط في
 مصر وفي النجف، وغیرھما من الكتب .

) أخرجھ الترمذي في صحیحھ ، وابن جریر، ونقلھ عنھما غیر واحد من األعالم كالمتقي الھندي في ٩١٨(
من الجزء السادس من كنزه ، وقال : قال ابن جریر : ھذا خبر عندنا صحیح سنده ... الخ . ونقلھ  ٤٠١ص

الترمذي جالل الدین السیوطي في حرف الھمزة من جامع الجوامع ومن الجامع الصغیر ، فراجع من عن 
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ األول .  ١٧٠الجامع الصغیر ص

 . »أنا دار الحكمة وعليٌّ بابھا « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول )٩١٩(
، مناقب علي بن أبي  ٦٣ص ١یة األولیاء: ج، حل ٣٨٠٧ح ٣٠١ص ٥یوجد في صحیح الترمذي: ج  

، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للمغربي:  ١٢٩ح ٨٧طالب البن المغازلي الشافعي: ص
ط  ١٤٠ط الحیدریة ، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار ص ٥٥و ٥٣و ٤٥ط مصر وص ٢٣و ٢٢ص

ط  ١٢٠، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ٧٧ص ط السعیدیة ، ذخائر العقبى: ١٥٤العثمانیة، وص
 ٢١١و ٨١ط إسالمبول وص ١٨٣و ٧١ط المیمنیة ، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٧٣المحمدیة، وص

، ٩٨٣ح ٤٥٩ص ٢ط الحیدریة ، ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ط آخر ، مصابیح السنة  ٣٧ط بوالق، وص ٤٦ق للمناوي: ص، كنوز الحقائ ٢٤٨ص ٢فضائل الخمسة: ج

ط  ٩٣ص ١، الجامع الصغیر للسیوطي ج ٢ط  ٢٥٥ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢٧٥ص ٢للبغوي: ج



مان ، حبھ إی علي باب علمي ، ومبیّن من بعدي الُمتي ما اُرسلت بھ:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١١  

 . )٩٢١()٩٢٠(الحدیث، وبغضھ نفاق ... 

أخرجھ )٩٢٢(»أنت تبیّن الُمتي ما اختلفوا فیھ من بعدي « لعلي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٢  
قال:  من حدیث أنس، ثم )٩٢٣(من الجزء الثالث من المستدرك ١٢٢الحاكم في ص

 ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه...الخ

ً من رسول هللا بمنزلة قلت: إن    من تدبر ھذا الحدیث وأمثالھ علم أن علیا
وما أنزلنا علیك الكتاب إالّ لتبیّن لھم الذي  (الرسول من هللا تعالى ، فإن هللا سبحانھ یقول لنبیھ : 

بعدي  أنت تبیّن الُمتي ما اختلفوا فیھ من« ، ورسول هللا یقول لعلي : )اختلفوا فیھ وھدًى ورحمةً لقوم یؤمنون

«)٩٢٤( . 

ـ فیما أخرجھ ابن السماك عن أبي بكر مرفوعاً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٣  
 . )٩٢٦)(٩٢٥(»علي مني بمنزلتي من ربي « ـ : 

ـ فیما أخرجھ الدار قطني في اِإلفراد عن ابن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٤  
 ، من دخل منھ كان مؤمناً ومن خرجعلي بن أبي طالب باب حطّة « عباس مرفوعاً ـ : 

 . )٩٢٨)(٩٢٧(»منھ كان كافراً 

                                                                                                                                                                      
،  ٣٠ص ٥ط مصطفى محمد ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢٧٠٤ح ٣٦٤ص ١المیمنیة، وج

 وغیرھا من الكتب . ٩٩ص ١ن: ج، فرائد السمطی ٢٧٢ص ١الفتح الكبیر للنبھاني: ج
 » .أنا مدینة الحكمة وعليُّ بابھا « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول  
بصحة حدیث  ، فتح الملك العلي ١٢٨ح ٨٦راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  

 ط الحیدریة. ٤٣و ٤٢و ٥٩ط مصر، وص ٢٦العلم علي، ص باب مدینة
(منھ قّدس من الجزء السادس من كنز العمال .  ١٥٦رجھ الدیلمي من حدیث أبي ذر ، كما في ص) أخ٩٢٠(

 .سّره)
ط الحیدریة ،  ٤٧ط األزھر، وص ١٨) راجع فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي: ص٩٢١(

 . ٩٦ص ٣الغدیر لألمیني: ج
 ٤٨٨ص ٢ق البن عساكر الشافعي: ج) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمش٩٢٢(

،  ٢٣٦، المناقب للخوارزمي أیضاً: ص٤٦ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ١٠٠٩و ١٠٠٨ح
ط  ١٨٣ط آخر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٧٠ط بوالق، وص ٢٠٣كنوز الحقائق للمناوي: ص

 وتقدم قریب منھ في ھذه المراجعة فراجع ..  ٣٣ص ٥إسالمبول ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج
 .(منھ قّدس سّره)الجزءالسادس من كنز العمال.  من ١٥٦عن أنس أیضاً، كما في ص الدیلمي ) وأخرجھ٩٢٣(
 .  ١ھامش  ٣٢٩ص  ٤٨. والحدیث تقدم في المراجعة  ٦٤) سورة النحل آیة : ٩٢٤(
من  ١١اآلیات التي أوردھا في الباب من  ١٤) نقلھ ابن حجر في المقصد الخامس من مقاصد اآلیة ٩٢٥(

 .(منھ قّدس سّره).  ١٠٦صواعقھ فراجع منھا ص
، الصواعق المحرقة البن حجر:  ٢ط  ٢١٥ص ٢، الریاض النضرة: ج ٦٤) یوجد في ذخائر العقبى: ص٩٢٦(

 . ٢١٧ص ٧ط المحمدیة ، إحقاق الحق: ج ١٧٥ط المیمنیة، وص ١٠٦ص



علي مني وأنا من « : یوم عرفات في حجة الوداع :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٥  

إنھ لقول رسول كریم* ذي قوة عند ذي العرش مكین* مطاع ثّم أمین*  ( )٩٣٠)(٩٢٩(» علي ، وال یؤدي عني إالّ أنا أو علي

، فأین تذھبون ؟ وماذا  )٩٣٢()* إن ھو إالّ وحي یوحى وما ینطق عن الھوى (، )٩٣١()بمجنون  وما صاحبكم
                                                                                                                                                                      

 (منھ قّدسمن جزئھ السادس.  ١٥٣لكنز في صمن أحادیث ا ٢٥٢٨) وھذا ھو الحدیث ٩٢٧(
 . سّره) 

 ٢٩٤و ٢١٩ط إسالمبول، وص ٢٨٤و ٢٤٧و١٨٥المودة للقندوزي الحنفي: ص ) یوجد في ینابیع٩٢٨(
 ط المیمنیة بمصر ، منتخب كنز العمال ٥٦ص ٢ط الحیدریة ، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٣٤١و

المحمدیة  ط ١٢٣ط المیمنیة، وص ٧٥ن حجر: ص، الصواعق المحرقة الب ٣٠ص ٥بھامش مسند أحمد: ج
. 

من الجزء األول من سننھ ، والترمذي والنسائي في  ٩٢) أخرجھ ابن ماجة في باب فضائل الصحابة: ص٩٢٩(
من الجزء السادس من الكنز، وقد أخرجھ اإلمام أحمد في  ١٥٣في ص ٢٥٣١صحیحیھما ، وھو الحدیث 

حبشي بن جنادة بطرق متعددة كلھا صحیحة ، وحسبك أنھ  من الجزء الرابع من مسنده من حدیث ١٦٤ص
رواه عن یحیى بن آدم عن إسرائیل بن یونس عن جده أبي إسحاق السبیعي عن حبشي ، وكل ھؤالء حجج 
ا بھم في الصحیحین . ومن راجع ھذا الحدیث في مسند أحمد ، علم أن صدوره إنما  عند الشیخین ، وقد احتجَّ

، بعدھا في ھذه الدار الفانیة إالّ قلیال ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ي لم یلبث النبيكان في حجة الوداع الت
قبل ذلك أرسل أبا بكر في عشر آیات من سورة البراءة ، لیقرأھا على أھل   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وكان

أدرك أبا بكر «ـ فقال لھ :  من الجزء األول من مسند ١٥١مكة ، ثم دعا علیاً ـ فیما أخرجھ اِإلمام أحمد في ص
، فلحقھ بالجحفة ، فأخذ الكتاب منھ قال: »، فحیثما لقیتھ فخذ الكتاب منھ ، فاذھب أنت بھ إلى أھل مكة فاقرأه علیھم

ال ولكن جبرائیل «، فقال : یا رسول هللا نزل فّي شيء ؟ قال : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ورجع أبو بكر إلى النبي
 ... الخ ن یؤدي عنك إالّ أنت أو رجل منكجاءني فقال : ل

من الجزء األول من المسند عن علي ـ أن النبي حین بعثھ  ١٥٠وفي حدیث آخر ـ أخرجھ أحمد في ص  
(صلى هللا علیھ ، قالفإن كان والبد فسأذھب أنا قال علي : البد أن أذھب بھا أنا أو تذھب بھا أنت، ببراءة قال لھ: 

 . (منھ قّدس سّره). الحدیث . ن هللا یثبت لسانك ویھدي قلبك فانطلق فإ: وآلھ وسلم)
 .» علّي مني وأنا من علّي ، وال یؤدي عنِّي إالّ أنا أو علي : «  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول )٩٣٠(

 ٣٠٠ص ٥ط دار إحیاء الكتب ، صحیح الترمذي: ج ١١٩ح ٤٤ص ١یوجد في  سنن ابن ماجة: ج  
 ٩٠ط بیروت وص ٣٣ط التقدم بمصر، وص ٢٠یر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص، خصائص أم ٣٨٠٣ح

 ٨٧٥ح ٣٧٨ص ٢ط الحیدریة ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
، مناقب علي بن أبي طالب البن  ٧٩، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٨٨٠و ٨٧٩و ٨٧٨و ٨٧٧و ٨٧٦و

 ١٨٠و  ٥٥، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص  ٢٧٣و ٢٧٢و ٢٦٧ح ٢٢٧- ٢٢١ي: صالمغازلي الشافع
ط الحیدریة ، الصواعق المحرقة البن حجر:  ٤٤٦و ٢١٩و ٢١٢و ٦١و ٦٠ط إسالمبول، وص ٣٧١وص
ط  ١٤٠ط المیمنیة بمصر ، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ٧٣ط المحمدیة، وص ١٢٠٠ص

، نور األبصار  ٣٦عیدیة بمصر ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: صط الس ١٥٤العثمانیة، وص
، جامع االُصول  ٢٧٥ص ٢ط السعیدیة ، مصابیح السنَّة للبغوي: ج ٧١ط العثمانیة، وص ٧٢للشبلنجي: ص
ط المیمنیة ، الریاض النضرة:  ٥٦ص ٢، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٦٤٨١ح ٤٧١ص ٩البن األثیر: ج

 ٣، المشكاة للعمري: ج ط النجف ٥٠ص ١طھران وج ط ١٨، مطالب السؤول: ص ٢ط  ٢٢٩ص ٢ج
، راجع  ٥٩و ٥٨ص ١، فرائد السمطین: ج ٣٠ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢٤٣ص

 . ١ھامش  ٢٦١ص  ٢٦بقیة مصادره في المراجعة 
 . ٢٢-١٩) سورة التكویر : ٩٣١(



تقولون في ھذه السنن الصحیحة ؟ والنصوص الصریحة ؟ وأنت تأملت في ھذا 

العھد ملیاً ، وأمعنت النظر في حكمة األذان بھ في الحج األكبر على رؤوس األشھاد 

وإذا نظرت إلى لفظھ ما أقلّھ ، وإلى معناه ما ; ظھرت لك الحقیقة بأجلى صورة ، 
                                                                                                                                                                      

 . ٤ - ٣) سورة النجم : ٩٣٢(
 » .إّن علیاً مني وأنا منھ وھو وليُّ كل مؤمن بعدي « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول  
 ٨٧، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص ٣٧٩٦ح ٢٩٦ص ٥یوجد في صحیح الترمذي: ج  
، مناقب ٢٩٤ص ٦، حلیة األولیاء: ج ١١١ص ٣ط الحیدریة ، المستدرك على الصحیحین للحاكم: ج ٩٨و

،  ٩٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٧٦و ٢٧٠ح ٢٢٤بي طالب البن المغازلي الشافعي: صعلي بن أ
، الصواعق المحرقة:  ٩٨و ٨٩، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٢١٥ص ٣الغدیر لألمیني: ج

ط العثمانیة،  ١٤٣ط المحمدیة ، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ١٢٢ط المیمنیة، وص ٧٤ص
ط إسالمبول،  ٢٨٤و ٢٣٤و ٢٠٦و ٥٥و ٥٤ط السعیدیة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٥٨وص
 ٩، مجمع الزوائد: ج٢٧ص ٤ط الحیدریة ، اُسد الغابة البن األثیر: ج ٣٤٠و ٢٧٧و ٢٤٤و ٦٢و ٦١وص
، مصابیح السنة  ٢ط  ٣٥٩ح ١٢٥ص ١٥، كنز العمال: ج ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج١٢٧ص

 ٣٠ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢٤٣ص ٣، مشكاة المصابیح: ج ٢٧٥ص ٢للبغوي: ج
، فرائد  ٦٤٧٠ح ٤٧٠ص ٩، جامع االُصول البن األثیر: ج ٨٨ص ٣، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٥٢و

 . ٥٦ص ١السمطین: ج
 :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عليُّ یأخذ سورة براءة من أبي بكر بأمر من الرسول  
بسند  ١٢٨٦ح ٣١٩ص ٢، مسند أحمد بن حنبل: ج٣٠٨٥ح ٣٣٩ص ٤راجع صحیح الترمذي: ج  

 ٢٨٣و ٢١٢ص ٣وج ٣٣١و ١٥٠و ٣ص ١ط دار المعارف بمصر، وج ١٢٩٦ح ٣٢٢ص ٢صحیح، وج
بیروت،  ط ٣٤و ٣٣الحیدریة، وص   ط ٩٢و ٩١المیمنیة بمصر، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص  ط

 ٢، فضائل الخمسة: ج٢١٠و ٢٠٩ص ٣، الدر المنثور للسیوطي: ج ٥٢و ٥١ص  ٣المستدرك للحاكم: ج
، ٢، تفسیر ابن كثیر: ج٢٩ص ٧ط بوالق، مجمع الزوائد: ج ٤٧، ص١٠، تفسیر الطبري: ج ٣٤٣ص
، الفصول المھمة ٦٩، ذخائر العقبى: ص٣٣٨ص ٦، وج٢٤٤ص ٣، الغدیر لألمیني: ج٣٣٤و ٣٣٣ص

 ٤٢ط الحیدریة، تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي: ص ٢٣صط النجف، و ٢٢البن الصباغ المالكي: ص
 ١٠١إسالمبول، وص ط ٨٩و ٨٨الحیدریة، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ط ٣٧ط النجف، وص

، ٢٤٣ص  ٢، الكشاف للزمخشري: ج٣٣٠ص ١الحیدریة، التفسیر المنیر لمعالم التنزیل للجاوي: ج ط
ـ  ٢٣١ص ١، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج٥٢ص ٣ج تلخیص المستدرك للذھبي بذیل المستدرك:

 ٣٢٤و ٣٢٣و ٣٢٢و ٣١٨و ٣١٧و ٣١٦و ٣١٥و ٣١٤و ٣١٣و ٣١٢و ٣١١و ٣١٠و ٣٠٩حدیث:  ٢٤٣
، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ١٦٤ح ١٥٥ص ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج٣٢٧و ٣٢٦و ٣٢٥و
ي ابن أبي طالب من تاریخ دمشق البن ط مصربتحقیق أبو الفضل، ترجمة اإلمام عل ٤٥ص ٦ج

، كفایة الطالب للكنجي  ٨٨٦و ٨٨٥و ٨٨٣و ٨٨٢و ٨٨١و  ٨٧٢و  ٨٧١ح  ٣٧٦ص  ٢عساكرالشافعي: ج
،  ٢٢٣و ١٠٠-٩٩ط الغري، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص  ١٥٢ط الحیدریة، و ص ٢٨٥الشافعي: ص

، الكامل ١٢٣ص ٣، تاریخ الطبري: ج ١٥٥و ١١٢مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
،  ١٢٠، أبو ھریرة لشرف الدین: ص ٢١٩ص ١، الملل والنحل للشھرستاني: ج ٢٩١ص ٢البن األثیر: ج

، معالم التنزیل للبغوي  ٤٧ص ٣، تفسیر الخازن: ج ٢ط  ٢٢٩و ٢٢٨و ٢٢٧ص ٢الریاض النضرة: ج
 ١٥، كنز العمال: ج ٤٧٥ص ٩األثیر: ج ، جامع االُصول البن ٤٩ص ٣الشافعي بھامش تفسیر الخازن: ج

. وراجع بقیة مصادر الحدیث فیما تقدم في  ٢٣٨و ٦١ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢ط  ٩٥ص
 . ١ھامش  ٢٦١ص  ٢٦المراجعة 



، أكبرتھ غایة اإلكبار ، فإنھ جمع فأوعى ، وعمَّ ـ على اختصاره ـ  أجلَّھ وما أدلَّھ

أھلیة األداء ألي شيء من األشیاء ، وال غرو فإنھ » علي«، لم یُبِق لغیر  فاستقصى

تھ وولیھ ، والحمد  الذي ال یؤدي عن النبي إالّ وصیّھ ، وال یقوم مقامھ إالّ خلیف

 ھدانا لھذا وما كنَّا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا .

، ومن  ، ومن عصاني فقد عصى هللا من أطاعني فقد أطاع هللا« :   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٦  

من الجزء  ١٢١أخرجھ الحاكم في ص» . أطاع علیاً فقد أطاعني ، ومن عصى علیاً فقد عصاني 

الث من المستدرك ، والذھبي في تلك الصفحة من تلخیصھ ، وصّرح كل منھما الث

 . )٩٣٣(بصحتھ على شرط الشیخین

. »یا علي من فارقني فقد فارق هللا ، ومن فارقك فقد فارقني«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٧  

 من الجزء الثالث من صحیحھ فقال : صحیح اإلسناد; ١٢٤أخرجھ الحاكم في ص

 . )٩٣٤(ولم یخرجاه

أخرجھ  »من سبَّ علیاً فقد سبَّني«، في حدیث اُم سلمة :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٨  

من الجزء الثالث من المستدرك ، وصححھ على شرط  ١٢١الحاكم في أول ص

الشیخین ، وأورده الذھبي في تلخیصھ مصّرحاً بصحتھ ، ورواه أحمد من حدیث اُم 

من  ١٧من الجزء السادس من مسنده ، والنسائي في ص ٣٢٣سلمة في ص

(صلى . ومثلھ قول رسول هللا )٩٣٥(الخصائص العلویة ، وغیر واحد من حفظة اآلثار

 . )٩٣٧(»من آذى علیاً فقد آذاني « :  )٩٣٦(في حدیث عمرو بن شاس هللا علیھ وآلھ وسلم)

                                                           
 ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق ١٢٨و ١٢١ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٩٣٣(

. وقریب منھ في ینابیع المودة  ٢٢٠ص ٢، الریاض النضرة: ج ٧٨٨ح ٢٦٨ص ٢البن عساكر الشافعي: ج
 ٦٦ط الحیدریة ، ذخائر العقبى: ص ٢٤٢و ٣٠٧ط إسالمبول، وص ٢٥٧و ٢٠٥للقندوزي الحنفي: ص

 . ٨ھامش  ٤٥٤ص   ٧٠وراجع ما یأتي في المراجعة 
 » .فارق هللا ومن فارقك فقد فارقني یا علي من فارقني فقد « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول )٩٣٤(

، ١٣٥ص ٩، مجمع الزوائد: ج٦٦، ذخائر العقبى: ص ١٤٦ص ٣یوجد أیضاً في المستدرك للحاكم: ج  
، مناقب علي ٧٨٩ح ٢٦٨ص ٢ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

، ینابیع المودة ٢٢٠ص ٢یاض النضرة: ج، الر٢٨٨ح ٢٤١بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
ط  ٣٩٦ص ٦، إحقاق الحق: ج١٨ص ٢، المیزان للذھبي: ج ط الحیدریة ٢٤٣و ٩١للقندوزي الحنفي: ص

 .  ٢٣٨ح ٣٠٠ص ١طھران، فرائد السمطین: ج
 ٣٩ط الحیدریة وص ٩٩ط التقدم بمصر، وص ٢٤) یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص٩٣٥(

، ترجمة اإلمام علي بن أبي  ٦٦، ذخائر العقبى: ص ٩١و ٨٢للخوارزمي الحنفي: ص بیروت ، المناقب ط



 بني ، ومن أبغض علیاً فقدمن أحب علیاً فقد أح«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ١٩  

 ١٣٠أخرجھ الحاكم وصححھ على شرط الشیخین في ص، »أبغضني

 من الجزء الثالث من المستدرك ، وأورده الذھبي في التلخیص معترفاً 

                                                                                                                                                                      
، تاریخ  ١٣٠ص ٩، مجمع الزوائد: ج ٦٦٠ح ١٨٤ص ٢طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

ط  ١٥٦ط العثمانیة، وص ١٤١، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ١٧٣الخلفاء للسیوطي: ص
ط إسالمبول ، نور األبصار  ٢٨١و ٢٤٦و ١٨٧و ٤٨یع المودة للقندوزي الحنفي: صالسعیدیة ، یناب

ط  ٧٤ط السعیدیة ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ٧٣ط العثمانیة، وص ٧٣للشبلنجي الشافعي: ص
، الفتح  ٢٤٥ص ٣، مشكاة المصابیح: ج ٢٢٠ص ٢ط المحمدیة ، الریاض النضرة: ج ١٢١المیمنیة، وص
 ١، فرائد السمطین: ج ٣٠ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٩٦ص ٣ي: جالكبیر للنبھان

 . ٢٤٠ح ٣٠٢ص
من سبَّ علیاً فقد سبني ، ومن سبَّني فقد سبَّ هللا ، ومن سبَّ هللا أكبّھ «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول  

 .»هللا على منخریھ في النار 
ط العثمانیة ، ینابیع المودة للقندوزي  ٩٩ط السعیدیة، وص ١٠٠ي: صیوجد في نور األبصار للشبلنج  

، مناقب  ٨٢و ٨١، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٦٦ط إسالمبول ، ذخائر العقبى: ص ٢٠٥الحنفي: ص
ط  ٨٣، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٤٤٧ح ٣٩٤علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط الحیدریة ، الفصول المھمة البن  ٣٠ري ، أخبار شعراء الشیعة للمرزباني: صط الغ ٢٧الحیدریة، وص
، نظم  ٢٤١ح ٣٠٢ص ١، فرائد السمطین: ج ٢١٩ص ٢، الریاض النضرة: ج ١١١الصباغ المالكي: ص

 . ١٠٥درر السمطین للزرندي: ص
 .نھ قّدس سّره)(م. ١، ھامش ٣٠٢ص  ٣٦المراجعة  شاس فیما علّقناه على ) مر علیك حدیث عمرو بن٩٣٦(
، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك، مسند  ١٢٢ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٩٣٧(

ط المیمنیة، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر  ٤٨٣ص  ٣أحمد بن حنبل: ج
للحسكاني الحنفي:  ، شواھد التنزیل٥٠٢و ٥٠٠و ٤٩٩ ٤٩٨و ٤٩٧و ٤٩٦و ٤٩٥ح ٣٨٩ص ١الشافعي: ج

ط الغري،  ١٤٤ط الحیدریة، وص ٢٧٦، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص٧٧٨و ٧٧٧ح ٩٨ص ٢ج
ط اإلسالمیة بطھران، المناقب للخوارزمي  ٧٦ح ٥٢مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط  ٧٢مانیة، وصط العث ٧٣، نور األبصار للشبلنجي: ص١٢٩ص ٩، مجمع الزوائد: ج٩٣الحنفي: ص
، الصواعق المحرقة البن  ٦٥، ذخائر العقبى: ص٣٧ص ٣السعیدیة بمصر، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج

 ١٤٦ص ٢ط المحمدیة بمصر، أنساب األشراف للبالذري: ج ١٢١ط المیمنیة، وص ٧٤و ٧٣حجر: ص
ط الحیدریة،  ٤٤، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص١٧٣، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص١٤٧ح

 ٢١٣ط إسالمبول، وص ٣٠٣و ٢٧٢و ٢٨٢و ٢٠٥و ١٨٧و ١٨١ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
 ١٤١ط السعیدیة، وص ١٥٦ط الحیدریة، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ٣٣٨و ٢٤٣و ٢٢١و

 ١٢٥ص ١٥ط آخر، كنز العمال: ج ١٢١ط بوالق، وص ١٤٤ط العثمانیة، كنوز الحقائق للمناوي: ص
، منتخب كنز العمال ١٣٥ص ٢، الجامع الصغیر للسیوطي: ج٢١٨ص ٢، الریاض النضرة: ج٢ط  ٣٦٠ح

ط البھیة  ٣٣٢ص ٣، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج٣٠ص ٥بھامش مسند أحمد: ج
یني: ، فرائد السمطین للحمو٣٨١ص ٦ط محمد علي صبیح بمصر، إحقاق الحق: ج ٣٦٩ص ٣بمصر، وج

 . ٢٣٦ح ٢٩٨ص ١ج



 والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ،«:  )٩٣٩(ومثلھ قول علي )٩٣٨(بصحتھ على ھذا الشرط

 ال یحبني إالّ مؤمن ، وال یبغضني إالّ  ، وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ االُميإنھ لعھد النبي 

 . )٩٤٠(»منافق 

                                                           
ط السعیدیة ، إسعاف الراغبین بھامش  ٧٢ط العثمانیة، وص ٧٣) یوجد في نور األبصار للشبلنجي: ص٩٣٨(

ط السعیدیة ، الصواعق المحرقة:  ١٥٦ط العثمانیة، وص ١٤٢ـ  ١٤١نور األبصار للصبان الشافعي: ص
ط السعادة،  ٣٧ص ٣صابة: جط المحمدیة بمصر، االستیعاب بھامش اإل ١٢١ط المیمنیة، وص ٧٤ص

، ٢٨ط مصطفى محمد بمصر ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٣٧ص ٣وبذیل اإلصابة: ج
ط  ٣٣٨و ٣٢٥و ٢٤٢ط اسالمبول، وص ٣٠٣و ٢٨٢و ٢٧٢و ٢٠٥ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

 ٩، مجمع الزوائد للھیثمي: ج ط السعادة ١٢٨ص ٢، المیران للذھبي: ج ٣٨٣ص ٤الحیدریة ، اُسد الغابة: ج
،  ١٥١ح ١٠٩، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص١٣٣و ١٣٢و ١٣١و ١٣٠و ١٢٩ص

مصر بتحقیق محمد  ط ١٧٢ص ٩ط اُوفست بیروت، وج ٤٣١ص ٢شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
ط مصطفى محمد  ٤٧٩ص ٢، وجط المیمنیة ١٣٦ص ٢أبو الفضل ، الجامع الصغیر للسیوطي الشافعي: ج

دار التألیف بمصر ، منتخب كنز العمال  ٢ط  ٢١٨ص ٢ط الخانجي، وج ١٦٥ص ٢، الریاض النضرة: ج
 . ٣٠ص ٥بھامش مسند أحمد: ج

 من الجزء األول من صحیحھ ، وروى ابن عبد البر ٤٦) فیما أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان: ص٩٣٩(
 ٣٠٠ص  ٣٦طائفة من الصحابة . ومر علیك في المراجعة مضمونھ في ترجمة علي من االستیعاب عن 

، كما »اللھم وال من وااله ، وعاد من عاداه«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حدیث بریدة فراجعھ ، وقد تواتر قولھ
 اعترف بذلك صاحب الفتاوى الحامدیة في رسالتھ الموسومة بالصالة الفاخرة في األحادیث المتواترة.

 .ه)(منھ قّدس سرّ 
ط محمد علي صبیح ، سنن النسائي  ٦٠ص ١ط عیسى الحلبي، وج ٤٨ص ١) یوجد في صحیح مسلم: ج٩٤٠(

، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي:  ٣٧ص ٣االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ١١٧ص ٨الشافعي: ج
، ١٦٦ح ١٢٠ص ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ١٠٩ص
 ٧١ط العثمانیة، وص ٧٢، نور األبصار للشبلنجي: ص ٦٨٥و ٦٨٢و ٦٨١و ٦٧٩و ٦٧٦ح ١٩١ص ٢وج

 ٤، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٢٨ط السعیدیة ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
 ٤٨و ٤٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩١ط اُوفست بیروت ، ذخائر العقبى: ص ٤٥١و ٢١٤ص
 ٤٢ص ١ط الحیدریة ، سنن ابن ماجة: ج ٣٣٧و ٢٥٢و ٥٣و ٥٢ط إسالمبول وص ٢٨٢و ٢١٣و

ط بیروت  ٤٤ط التقدم بمصر ، وص ٢٧، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص ١١٤وص
ط النجف ، نظم درر  ٤٨ص ١ط الحیدریة ، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ١٠٥و ١٠٤وص

 ٧٣، الصواعق المحرقة: ص ١٧٠، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ١٠٢نفي: صالسمطین للزرندي الح
ط السعیدیة،  ١٥٤ط المحمدیة ، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ١٢٠المیمنیة بمصر وص ط

ط الغري ، مناقب علي  ٢٠ط الحیدریة، وص ٦٨ط العثمانیة ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٤٠وص
 ٩٧ص ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج ٢٣٢و ٢٢٧ح ١٩٢المغازلي الشافعي: صبن أبي طالب البن 

، كنوز الحقائق  ٢٨٤ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢٧٥ص ٢، مصابیح السنة للبغوي الشافعي: ج ٢٠ح
، ٦٤٨٨ح ٤٧٣ص ٩ط األخیرة ، جامع االُصول البن األثیر: ج ٢٠٣ط بوالق، وص ١٩٢للمناوي: ص

،  ١٨٣ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٢ط  ٣٠٠ح ١٠٥ص ١٥كنز العمال: ج ، ٢٤٢ص ٣مشكاة المصابیح: ج
، ویأتي بضمیر الخطاب مع مصادره  ١٣٢، و ١٣١ص ١، فرائد السمطین: ج ١٩٦ص ٧إحقاق الحق: ج

 . ٤ھامش  ٥٥٩ص  ١٠٠في المراجعة 



 یا علي أنت سیِّد في الدنیا، وسیِّد في اآلخرة ، حبیبك«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٠  

ك عدّوي ، وعدّوي عدوُّ هللا ، والویل لمن أبغضك  حبیبي ، وحبیبي حبیب هللا ، وعدوُّ

 .» بعدي 

من الجزء الثالث من المستدرك ، وصّححھ  ١٢٨ ي أول صأخرجھ الحاكم ف  

 . )٩٤٢()٩٤١(على شرط الشیخین 

یا علي طوبى لمن أحبك وصدق فیك ، وویل لمن أبغضك وكذب « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢١  

من الجزء الثالث من المستدرك ، ثم قال : ھذا  ١٣٥. أخرجھ الحاكم في ص» فیك 
 . )٩٤٣(، ولم یخرجاه حدیث صحیح اِإلسناد

                                                           
 عن ابن ) رواه من طریق أبي األزھر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن عبید هللا بن عبد هللا٩٤١(

عباس، وكل ھؤالء حجج ، ولذا قال الحاكم بعد إیراده صحیح على شرط الشیخین ، قال : وأبو األزھر 
بإجماعھم ثقة ، وإذا انفرد الثقة بحدیث فھو على أصلھم صحیح ; ثم قال : سمعت أبا عبد هللا القرشي یقول : 

نعاء وذاكر أھل بغداد بھذا الحدیث ، أنكره سمعت أحمد بن یحیى الحلواني یقول : لما ورد أبو األزھر من ص
یحیى بن معین ، فلما كان یوم مجلسھ ، قال في آخر المجلس : أین ھذا الكذاب النیسابوري الذي یذكر عن 
عبد الرزاق ھذا الحدیث ؟ فقام أبو األزھر ، فقال : ھو ذا أنا ; فضحك یحیى بن معین من قولھ وقیامھ في 

، ثم قال لھ : كیف حدثك عبد الرزاق بھذا ولم یحدث بھ غیرك ، فقال : اعلم یا أبا المجلس ، فقّربھ وأدناه 
زكریا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قریة لھ بعیدة ، فخرجت إلیھ وأنا علیل ، فلما وصلت إلیھ 

قد وجب  سألني عن أمر خراسان فحدثتھ بھا ، وكتبت عنھ وانصرفت معھ إلى صنعاء ، فلما ودعتھ ، قال:
علي حقك ، فأنا اُحدثك بحدیث لم یسمعھ مني غیرك ، فحدثني وهللا بھذا الحدیث لفظاً ، فصدقھ یحیى بن معین 

 واعتذر إلیھ ... الخ
أما الذھبي في التلخیص ، فقد اعترف بوثاقة الرواة لھذا الحدیث عامة ونص على وثاقة أبي األزھر   

إالّ أنھ لم یأت بشيء قادح سوى التحكم الفاضح ، أما تكتم بالخصوص ، وشكك مع ذلك في صحة الحدیث 
عبدالرزاق فإنما ھو للخوف من سلطة الظالمین كما خاف سعید بن جبیر حین سألھ مالك بن دینار، فقال لھ : 
من كان حامل رایة رسول هللا ؟ قال : فنظر إلّي ، وقال : كأنك رخي البال ، قال مالك : فغضبت وشكوتھ إلى 

ھ من القّراء فاعتذروا بأنھ یخاف من الحجاج أن یقول كان حاملھا علي بن أبي طالب ، أخرج ذلك إخوان
من الجزء الثالث من المستدرك ، ثم قال : ھذا حدیث صحیح اإلسناد ، ولم یخرجاه .  ١٣٧الحاكم في ص

 (منھ قّدس سّره)
طالب البن المغازلي الشافعي:  ، مناقب علي بن أبي ٢٣٤) یوجد في المناقب للخوارزمي الحنفي: ص٩٤٢(

ط العثمانیة ، المیزان للذھبي:  ٧٤ط السعیدیة، و ٧٣، نور األبصار للشبلنجي: ص ٤٣٠و ١٤٥ح ١٠٣ص
ط  ٢٩٥و ١٠٤ط إسالمبول، وص ٣١٤و ٢٤٨و ٩١، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٦١٣ص ٢ج

 ٣٠ص ٢بتحقیق أبو الفضل، وجط مصر  ١٧١ص ٩الحیدریة ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
 . ١٢٨ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٢٠و ٢١٩ص ٢اُفست بیروت ، الریاض النضرة: ج ط

 فراجع . ٢ھامش  ٤٥٣ص  ٧٠ویأتي قریب منھ في المراجعة   
، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي:  ١٠٢) ویوجد في نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص٩٤٣(

ط الغري ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر  ١٠٩ط الحیدریة وص ١١١ص
، ٦٦و ٣٠، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٩٢، ذخائر العقبى: ص ٧٠٦و ٧٠٥ح ٢١١ص ٢الشافعي: ج



من أراد أن یحیا حیاتي ویموت میتتي ، ویسكن جنة الخلد التي «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٢  

 . )٩٤٥()٩٤٤(»وعدني ربي ، فلیتولَّ علي بن أبي طالب ، فإنھ لن یخرجكم من ھدى ولن یدخلكم في ضاللة 

 آمن بي وصّدقني بوالیة علي بن أبيأُوصي من «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٣  

 ، ، فمن تواله فقد توالني ، ومن توالني فقد تولى هللا ، ومن أحبَّھ فقد أحبني طالب

 ومن أحبني فقد أحبَّ هللا ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض هللا

 . )٩٤٧()٩٤٦(»عّزو ّجل 

یحیا حیاتي ، ویموت مماتي ، ویسكن جنة عدن من سره أن « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٤  

غرسھا ربي ، فلیتولَّ علیاً من بعدي ، ولیوال ولیھ ، ولیقتد بأھل بیتي من بعدي ، فإنھم عترتي، خلقوا من طینتي ، ورزقوا 

 . )٩٤٨(» فھمي وعلمي ، فویل للمكذبین بفضلھم من اُمتي ، القاطعین فیھم صلتي ، ال أنالھم هللا شفاعتي

من أحب أن یحیا حیاتي ویموت میتتي ، ویدخل الجنة التي وعدني «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٥  

ربي وھي جنة الخلد ، فلیتولَّ علیاً وذریتھ من بعده ، فإنھم لن یخرجوكم من باب ھدى ، ولن یدخلوكم باب ضاللة 

«)٩٥٠)(٩٤٩( . 

ار«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٦    إذا رأیت علیاً قد سلك وادیاً وسلك الناس وادیاً  یا عمَّ

 غیره فاسلك مع علي ، ودع الناس ، إنّھ لن یدلّك على ردى ، ولن یخرجك

 . )٩٥٢)(٩٥١(»من ھدى 

                                                                                                                                                                      
 ١٠٤ط إسالمبول، وص ٢١٣و ٩١، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٣٢ص ٩مجمع الزوائد: ج

ط السعیدیة بمصر ، الریاض  ٧٣ط العثمانیة، وص ٧٤ألبصار للشبلنجي: صط الحیدریة ، نور ا ٢٥٢و
 ٥ط الخانجي ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢١٤ص ٢بمصر، وج ٢ط  ٢٨٥ص ٢النضرة: ج

، فرائد  ٢٧١ص ٧ط آخر ، إحقاق الحق ج ١٢١ط بوالق، وص ٢٠٣، كنوز الحقائق للمناوي: ص ٣٤ص
 . ٢٤٨ح ٣١٠و ١٢٩ص ١السمطین: ج

 .(منھ قّدس سّره).  ٨٣) أوردنا ھذا الحدیث في المراجعة العاشرة ص ٩٤٤(
 ، فراجع . ٤ھامش  ٨٣) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة العاشرة ص ٩٤٥(
(منھ قّدس ) أوردنا ھذا الحدیث في المراجعة العاشرة أیضاً ، فراجع ما علقناه ثمة علیھ وعلى الذي قبلھ . ٩٤٦(

 .سّره)
 ، فراجع .٢ھامش  ٨٤قدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة العاشرة ص ) ت٩٤٧(
 من سره أن یحیا حیاتي ویموت مماتي ویسكن جنة عدن غرسھا ربي«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) قال رسول٩٤٨(

 ٨٢تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة العاشرة ص  » .فلیتولَّ علیاً من بعدي .. الخ 
 .٢ھامش 

 .(منھ قّدس سّره).  ١٠) راجع ما علقناه على ھذا الحدیث وعلى الذي قبلھ ، إذ أوردناھما في المراجعة ٩٤٩(
 ، فراجع . ٢ھامش  ٨٣) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة العاشرة ص ٩٥٠(
 .سّره)(منھ قّدس .  من الكنز ٦من الجزء ١٥٦أول ص عن عمار وأبي أیوب ، كما في ) أخرجھ الدیلمي٩٥١(
 ١٢٠٨ح ١٧٠ص ٣تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي ج من طالب أبي بن علي اإلمام ) یوجد في: ترجمة٩٥٢(

 . ٥٧، المناقب للخوارزمي الحنفي ص



 كفّي وكف علي في العدل«في حدیث أبي بكر :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٧  

 . )٩٥٤)(٩٥٣(» سواء

یا فاطمة أما ترضین أن هللا عّزو ّجل ، اطّلع إلى أھل األرض «:  سلم)(صلى هللا علیھ وآلھ وـ قولھ ٢٨  

 . )٩٥٦)(٩٥٥(»فاختار رجلین ، أحدھما أبوك واآلخر بعلك 

 أنا المنذر ، وعلّي الھاد ، وبك یا علي یھتدي المھتدون« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٢٩  

 . )٩٥٨)(٩٥٧(»من بعدي 

 یا علي ، ال یحل ألحد أن یجنب في المسجد غیري«:  ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآلـ قولھ ٣٠  

ومثلھ حدیث الطبراني عن اُم سلمة ، والبزار ، عن سعد عن  )٩٦٠()٩٥٩(»وغیرك 
 . )٩٦٢)(٩٦١(»ال یحل ألحد أن یجنب في ھذا المسجد إالّ أنا وعلي «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

                                                           
 .(منھ قّدس سّره) من الكنز . ٦من الجزء  ١٥٣في ص ٢٥٣٩) ھذا ھو الحدیث ٩٥٣(
،  ٩٤٦ح ٤٣٨ص ٢ر الشافعي: ج) یوجد في ترجمة علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساك٩٥٤(

ط  ٢٧٧ط إسالمبول، وص ٢٣٤، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢١١المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
 ١، فرائد السمطین: ج٣١ص ٥ط العرفان ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج٥٨ص ٢الحیدریة، وج

 . ٣٨٣ص ٥، تاریخ بغداد: ج ٥٠ص
من صحیحھ المستدرك ، ورواه كثیر من أصحاب السنن  ٣من الجزء  ١٢٩) أخرجھ الحاكم في ص٩٥٥(

 .(منھ قّدس سّره)وصححوه . 
ط اُوفست ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ١٢٩ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٩٥٦(

، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي  ٣١٨و ٣١٧و ٣١٦و ٣١٥ح ٢٤٩ص ١البن عساكر الشافعي: ج
إسالمبول،  ط ٤٢١ط آخر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٣١٨ط الحیدریة، وص ٣٠٩لحنفي: صا

ط الغري ،  ١٦٢ط الحیدریة وص ٢٩٧ط الحیدریة، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٥٠٥و ٢١٠وص
،  ٣١٨ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ٢ط  ٢٧٠ح ٩٥ص ٥، وج ١ط  ٥٩٩٢ح ٣٩١ص ٦كنز العمال: ج

 . ١٩٦و ١٩٥ص ٤، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ٢٦٧ص ٥ق: جإحقاق الح
(منھ من الكنز .  ٦من الجزء  ١٥٧في ص ٢٦٣١) أخرجھ الدیلمي من حدیث ابن عباس وھو الحدیث ٩٥٧(

 .قّدس سّره)
، ٩١٦ح ٤١٧ص ٢) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٩٥٨(

، ینابیع المودة ٩٠، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٠٧ة البن الصباغ المالكي: صالفصول المھم
العثمانیة ، شواھد  ط ٧١ط الحیدریة ، نور األبصار: ص ١١٥ط إسالمبول وص ٩٩للقندوزي الحنفي: ص

، كفایة الطالب للكنجي  ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠و ٣٩٩و  ٣٩٨ح ٢٩٦ص ١التنزیل للحسكاني الحنفي: ج
، منتخب كنز العمال  ٣٠١ص  ٤ط الغري ، إحقاق الحق: ج ١٠٩ط الحیدریة وص ٢٣٣ي: صالشافع

م في  ١٤٨ص ١، فرائد السمطین: ج ٣٤ص ٥بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج ، وراجع بقیة المصادر فیما تقدَّ
 . ٣ھامش  ١٠٥ص  ١٢المراجعة 

، وأمعن النظر في كل ما أوردناه ثمة من  ٣٤) راجع ما علقناه على ھذا الحدیث ، إذ أوردناه في المراجعة ٩٥٩(
 .(منھ قّدس سّره)السنن . 

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ٣٨١١وح ٣٠٣ص ٥) یوجد في صحیح الترمذي: ج٩٦٠(
 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ٣٣٢و ٣٣١ح ٢٦٨ص ١البن عساكر الشافعي: ج



ً ـ  أنا وھذا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣١   حجة على اُمتي یوم ـ یعني علیا

، وبماذا یكون أبو الحسن حجة  )٩٦٤(أخرجھ الخطیب من حدیث أنس)٩٦٣(» القیامة
 كالنبي ؟ لوال أنھ ولي عھده ، وصاحب األمر من بعده .

، علي أخو مكتوب على باب الجنة ال إلھ إالّ هللا ، محمد رسول هللا« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٢  

 . )٩٦٦)(٩٦٥(»رسول هللا 

 مكتوب على ساق العرش : ال إلھ إالّ هللا محمد«  : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٣  

 . )٩٦٨)(٩٦٧(»رسول هللا أیّدتھ بعلي ، ونصرتھ بعلي

 ، من أراد أن ینظر إلى نوح في عزمھ ، وإلى آدم في علمھ«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٤  

 إلى إبراھیم في حلمھ ، وإلى موسى في فطنتھ ، وإلى عیسى في زھده ، فلینظر إلىو

                                                                                                                                                                      
ط مصر ،  ١٧ط الحیدریة، وص ٤٦یث باب مدینة العلم علي: ص، فتح الملك العلي بصحة حد ٤٢ص

المیمنیة  ط ٧٣ط المحمدیة، وص ١٢١، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ١١٥ص ٩مجمع الزوائد: ج
 ٨٧، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص٧٧، ذخائر العقبى: ص ١٧٢بمصر، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص

 ط الحیدریة . ٣٣٨و ٢٤٨و ٩٩ط إسالمبول وص ٢٨٢و ٢١٠و
 . ٤ھامش  ٢٩٥ص  ٣٤راجع بقیة مصادر الحدیث في المراجعة   

(منھ قّدس .  ٩من األربعین التي أوردھا في الباب  ١٣) أورده ابن حجر في صواعقھ ، فراجع الحدیث ٩٦١(
 .سّره)

 . ط الحیدریة ٢١٥و ٩٩ط إسالمبول، وص ١٨٢و ٨٧) راجع ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص٩٦٢(
، ترجمة ١٩٧وص ٦٧ح ٤٥) یوجد في مناقب اإلمام علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص٩٦٣(

، ینابیع  ٧٩٥و ٧٩٤و ٧٩٣ح ٢٧٣ص ٢االمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
،  ٣٨وي: صط الحیدریة ، كنوز الحقائق للمنا ٢٨٤، وص ط إسالمبول ٢٣٩المودة للقندوزي الحنفي: ص

وقریب منھ في الریاض  ٣٤ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٢٨ص ٤المیزان للذھبي: ج
 .١٢٧ص ٤، المیزان للذھبي: ج ٢٥٤ص ٢النضرة: ج

 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦من الجزء  ١٥٧في ص ٢٦٣٢) وھو الحدیث ٩٦٤(
 من ١٥٩والمفترق ، كما في أول ص) أخرجھ الطبراني في األوسط ; والخطیب في المتفق ٩٦٥(

(منھ قّدس ، وعلقنا علیھ ما یفید الباحث المتتبع.  ٣٤من كنز العمال . وقد أوردناه في المراجعة  ٦الجزء 
 .سّره)

 ، فراجع .٤ھامش  ٢٩٠ص  ٣٤) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ٩٦٦(
من  ٦من الجزء  ١٥٨راء مرفوعاً ، كما في ص) أخرجھ الطبراني في الكبیر ، وابن عساكر عن أبي الحم٩٦٧(

 .(منھ قّدس سّره)الكنز . 
، نظم درر ٣٠٤و ٣٠١و ٣٠٠ح ٢٢٨-٢٢٤ص ١) یوجد في شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج٩٦٨(

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر  ١٢٠السمطین للزرندي الحنفي: ص
، ینابیع المودة  ٢٧ص ٣، حلیة األولیاء: ج١٢١ص ٩ع الزوائد: ج، مجم ٨٥٧ح ٣٥٣ص ٢الشافعي: ج

ط الحیدریة ، منتخب كنز العمال بھامش مسند  ١٠٩و ٢١ط إسالمبول، وص ٩٤و ١٩للقندوزي الحنفي: ص
 ٦، إحقاق الحق: ج ٢٢٧ص ٢، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج ٣٥ص ٥أحمد: ج

 . ١٨٤و ١٨٣ح ٢٣٦ص ١، فرائد السمطین: ج ١٤٠ص



أخرجھ البیھقي في صحیحھ ، واِإلمام أحمد بن حنبل في  » .علي بن أبي طالب 
 . )٩٧٠()٩٦٩(مسنده

یا علي إن فیك من عیسى مثال أبغضتھ الیھود حتى بھتوا اُمھ، :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٥  

 . )٩٧٢)(٩٧١(  الحدیثحبّھ النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي لیس بھا ... وأ

 السبق ثالثة ; السابق إلى موسى ، یوشع بن نون ،«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٦  

 . )٩٧٤)(٩٧٣(» والسابق إلى عیسى ، صاحب یاسین ، والسابق إلى محمد ، علي بن أبي طالب

                                                           
من المجلد الثاني  ٤٤٩) وقد نقلھ عنھما ابن أبي الحدید في الخبر الرابع من األخبار التي أوردھا في ص٩٦٩(

من جزئھ الثاني،  ٢٨٨من شرح النھج ، وأورده اِإلمام الرازي في معنى آیة المباھلة من تفسیره الكبیر ص
ند الموافق والمخالف . وأخرج ھذا الحدیث ابن بطة وقد أرسل إرسال المسلّمات كون ھذا الحدیث موافقاً ع

من كتاب فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي لإلمام  ٣٤من حدیث ابن عباس كما في صفحة 
ً ھو الجامع  أحمد بن محمد بن الصدیق الحسني المغربي نزیل القاھرة ، فراجع ، وممن اعترف بأن علیا

یخ العرفاء محي الدین بن العربي ، فیما نقلھ عنھ العارف الشعراني في المبحث ألسرار األنبیاء أجمعین ش
 .(منھ قّدس سّره).  ١٧٢من كتابھ الیواقیت والجواھر ص ٣٢

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، ینابیع  ١٦٨ص ٩) یوجد في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج٩٧٠(
 ط الحیدریة . ٢٥٣مبول وصط إسال ٣١٢و ٢١٤المودة للقندوزي الحنفي: ص

 ٢وقریب منھ یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  
 ١١٦ح ٧٩-٧٨ص ١، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ٣٥٥ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٨٠٤ح ٢٨٠ص
ط الحیدریة  ٦٩ط مصر، وص ٣٤، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي: ص ١٤٧و ١١٧و

، تفسیر الفخر ١٠٧، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٢٢٠، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
، ذخائر العقبى  ٢٥٦ح ٢١٢، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٧٠٠ص ٢الرازي: ج

الحیدریة ، الریاض  ط ٢٥٣ول، وصط إسالمب ٢١٤، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٩٤و ٩٣ص
 . ١٧٠ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٩٠ص ٢النضرة: ج

 .(منھ قّدس سّره)من المستدرك .  ٣من الجزء  ١٢٢) أخرجھ الحاكم في ص٩٧١(
ط اُوفست ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ١٢٣ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج٩٧٢(

، التاریخ  ٧٤٦و ٧٤٥و ٧٤٤و ٧٤٣و ٧٤٢و ٧٤١و ٧٤٠و ٧٣٩ح ٢٣٤ص ٢البن عساكر الشافعي: ج
، مناقب علي بن  ١٣٣ص ٩بتركیا ، مجمع الزوائد: ج ٢ط  ٩٦٦برقم  ٢٨١ص ١ق ٢الكبیر للبخاري: ج

 ٨٦٢ح ١٦٢ص ٢، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ١٠٤ح ٧١أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
ط بیروت،  ٤٥، ط مصر، وص ٢٧یر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص، خصائص أم ٩٢، ذخائر العقبى: ص

ط الغري ، نظم  ١٩٦ط الحیدریة، وص ٣٣٩ط الحیدریة ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٦وص
، الصواعق المحرقة البن حجر ١٧٣، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ١٠٤درر السمطین للزرندي الحنفي: ص

ط العثمانیة،  ٧٣ط المحمدیة بمصر ، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٢١صط المیمنیة، و ٧٤الشافعي: ص
ط السعیدیة ،  ١٥٧العثمانیة، وص ط ١٤١ط السعیدیة ، إسعاف الراغبین بھامش نور األبصار: ص ٧٣وص

ط الحیدریة ،  ٣٣٩و ٢٥٣و ١٢٨إسالمبول، وص ط ٢٨٣و ٢١٤و ١١٠ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص
 ٢ ط ٢٨٩ص ٢ط الخانجي، وج ٢١٧ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢ط  ١٣٤ح ١١٠ص ١٥كنز العمال: ج

 ٧، إحقاق الحق ج ٤٦ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٢٤٦ص ٣، مشكاة المصابیح: ج
 . ١٣٤و ١٣٢ح ١٧٢ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٨٥ص



الصدیقون ثالثة : حبیب النجار ، مؤمن آل یاسین ، قال : یا قوم اتبعوا : « آلھ وسلم)(صلى هللا علیھ وـ قولھ ٣٧  

المرسلین ، وحزقیل ، مؤمن آل فرعون ، قال: أتقتلون رجال أن یقول ربي هللا ، وعلي ابن أبي طالب ، وھو 

 . )٩٧٦)(٩٧٥(»أفضلھم

بعدي ، وأنت تعیش على ملتي وتقتل  إن االُمة ستغدر بك« لعلي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٨  

ـ یعني لحیتھ من رأسھ ـ  على سنتي ، من أحبك أحبني ، ومن أبغضك أبغضني ، وإن ھذه ستخضب من ھذا
. وعن ابن  )٩٨٠)(٩٧٩(»إن مما عھد إلّي النبي أن االُمة ستغدر بي بعده «وعن علي أنھ قال :  )٩٧٨)(٩٧٧(»

                                                                                                                                                                      
شة ، وھو من السنن ) أخرجھ الطبراني وابن مردویھ ، عن ابن عباس . وأخرجھ الدیلمي عن عائ٩٧٣(

 .(منھ قّدس سّره)المستفیضة . 
، المناقب للخوارزمي الحنفي:  ٩٢٦و ٩٢٤ح ٢١٣ص ٢) یوجد في شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج٩٧٤(

ط المحمدیة، مجمع الزوائد:  ١٢٣ط المیمنیة بمصر، وص ٧٤، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ٢٠ص
إسالمبول ، منتخب كنز  ط ٢٨٤ع المودة للقندوزي الحنفي: ص، ینابی ٥٨، ذخائر العقبى: ص ١٠٢ص ٩ج

، إحقاق الحق:  ١٨٤ص ١، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج ٣٠ص ٥العمال بھامش مسند أحمد: ج
 . ٣ھامش  ١١٧ص  ١٢. وراجع بقیة المصادر فیما تقدم في المراجعة  ٥٨٨ص ٥ج

، وأخرجھ ابن النجار عن ابن عباس مرفوعاً ،  ) أخرجھ أبو نعیم وابن عساكر عن أبي لیلى مرفوعاً ٩٧٥(
من  ٩من األربعین حدیثاً التي أوردھا ابن حجر في الفصل الثاني من الباب  ٣١والحدیث  ٣٠فراجع الحدیث 

 .(منھ قّدس سّره)والتي بعدھا.  ٧٤صواعقھ ، آخر ص
اإلمام علي بن أبي ، ترجمة  ٩٣٩و ٩٣٨ح ٢٢٣ص ٢) یوجد في شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج٩٧٦(

، ذخائر العقبى:  ٨٠٥ح ٢٨٢ص ٢وج ١٢٨ح ٧٩ص ١طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ط الغري، المناقب للخوارزمي  ٤٧ط الحیدریة، وص ١٢٤الشافعي: ص ، كفایة الطالب للكنجي ٥٦ص

، الریاض  ٢٩٤و ٢٩٣ح ٢٤٥، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٢١٥الحنفي: ص
إسالمبول،  ط ٣١٥و ٢٨٤و ٢٣٣و ٢٠٢و ١٨٥، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٠٢ص ٢النضرة: ج

ط  ١٧٢ص ٩ط الحیدریة ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٤٠و ٢٣٨و ٢٣٦و ٢١٩و ١٤٦وص
ط  ٤٢ص ٢ط اُوفست بیروت ، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٤٣١ص ٢مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج

 . ٣٠ص ٥ط آخر ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٨٣ص ٢المیمنیة، وج
من المستدرك وصححھ ، وأورده الذھبي في تلخیصھ معترفاً  ٣من الجزء  ١٤٧) أخرجھ الحاكم ص٩٧٧(

 .(منھ قّدس سّره)بصحتھ . 
العمال بھامش مسند  ، منتخب كنز ١ط  ١٥٧ص ٦، كنز العمال: ج ٣٢٧ص ٧) یوجد في إحقاق الحق: ج٩٧٨(

 ط بیروت . ٥٢ص ٣، فضائل الخمسة: ج ٤٣٥ص ٥أحمد: ج
من  ٣من الجزء  ١٤٠) ھذا الحدیث والذي بعده ، أعني حدیث ابن عباس ، أخرجھما الحاكم في ص٩٧٩(

(منھ قّدس المستدرك ، وأوردھما الذھبي في التلخیص ، وصّرح كالھما بصحتھما على شرط الشیخین . 
 .سّره)

 ١٨ص ٢ط مصر بتحقیق أبي الفضل، وج ٤٥ص ٦في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ) یوجد٩٨٠(
بمصر ، إحقاق  ٢١٨ص ٦، البدایة والنھایة البن كثیر: ج ٢١٦ص ١١ط اُوفست بیروت ، تاریخ بغداد ج

 ط اآلداب . ٥١ص ٣، تلخیص الشافي للطوسي: ج ٥١ص ٣، فضائل الخمسة: ج ٣٢٥ص ٧الحق: ج



 أما إنك« لعلي :  ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآلعباس قال : قال رسول هللا

 . )٩٨١(»؟ قال : في سالمة من دینك ستلقى بعدي جھداً ، قال : في سالمة من دیني

 إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن ، كما قاتلت على«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قولھ ٣٩  

و؟ قال ال ، ، فاستشرف لھا القوم وفیھم أبو بكر وعمر ، قال أبو بكر : أنا ھ» تنزیلھ
ً ، قال »ال، ولكن خاصف النعل« قال عمر : أنا؟ قال:  یعني علیا

أبو سعید الخدري : فأتیناه فبشرناه ، فلم یرفع بھ رأسھ كأنھ قد كان سمعھ من 
ونحوه حدیث أبي أیوب األنصاري في خالفة  )٩٨٣()٩٨٢((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

                                                           
ط اُوفست ، تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل  ١٤٠ص ٣لمستدرك للحاكم: ج) یوجد في ا٩٨١(

 ٥، منتخب كنز العّمال بھامش مسند أحمد: ج ١١٨المستدرك، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص
 .٣١٨ح ٣٨٦ص ١، فرائد السمطین: ج ٣٢٩ص ٧، إحقاق الحق: ج ٥٢ص ٣، فضائل الخمسة: ج ٣٤ص

من المستدرك ، وقال: ھذا حدیث صحیح على شرط  ٣من الجزء  ١٢٢خر ص) أخرجھ الحاكم في آ٩٨٢(
الشیخین ، ولم یخرجاه ; واعترف الذھبي بصحتھ على شرط الشیخین ، وذلك حیث أورده في التلخیص . 

من مسنده ; وأخرجھ البیھقي  ٣من الجزء  ٣٣وفي ص ٨٢وأخرجھ اِإلمام أحمد من حدیث أبي سعید في ص
وسعید بن منصور في سننھ ، وأبو نعیم في حلیتھ ، وأبو یعلى في السنن ، وھو الحدیث في شعب اإلیمان ، 

 .(منھ قّدس سّره)من الكنز.  ٦من الجزء ١٥٥في ص ٢٥٨٥
طھران،  ط ٢٣ط النجف، وص ٦٤ص ١) ھذا الحدیث یوجد في مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج٩٨٣(

، ترجمة اإلمام علي ١١٥سمطین للزرندي الحنفي: ص، نظم درر ال ١٨٣المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
 ١١٧٥و ١١٧١و ١١٧٠و ١١٦٨ح ١٢٧ص ٣بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكرالشافعي: ج

 . ١١٧٨و ١١٧٧و
ط بیروت ، منتخب  ٦٦ط الحیدریة، وص ١٣١وقریب منھ في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص  

 ٤وج ٢٨٢ص ٣، اُسد الغابة: ج ٦٧ص ١لیة األولیاء: ج، ح ٣٧ص ٥كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج
، مناقب علي بن أبي طالب البن  ٧٦، ذخائر العقبى: ص ٢٥٣و ٢٥٢ص ٢، الریاض النضرة: ج ٣٢ص

مطبوع ملحقاً لمناقب ابن  ٢٣ح ٤٣٨، المسند للكالبي: ص ٧٨و ٣٤١ح ٢٩٨المغازلي الشافعي: ص
ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٠٧ص ٣وج ٢٧٧ص ٢: جالمغازلي ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید

، تاریخ  ١٨٦ص ٥، وج١٣٣، وص٣٣ص ٩ط مصر قدیم، مجمع الزوائد: ج ٢٠٥ص ١الفضل، وج
 ٩٤ص ١٥، كنز العمال: ج ٣٩٢ص ٢، الصواعق المحرقة البن حجر: ج ١٧٣الخلفاء للسیوطي: ص

، ٢٤٧،  ٦٧، ط إسالمبول، وص ٢٨٣،  ٢٠٩، ٥٩ط الثانیة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٦٦ح
 ١٢١ح ١٦١- ١٥٩ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٣٤٩ص ٢ط الحیدریة ، فضائل الخمسة: ج ٣٣٩
 .  ٢١٩ح ٢٨٠وص ١٢٣و ١٢٢و
ط المیمنیة بمصر ،  ٨٢و ٣١و ٣٣ص ٣عن مسند أحمد بن حنبل: ج ٢٤ص ٦وذكره في إحقاق الحق: ج  

مصر، البدایة  ط ٢٠٢ص ٢اد ، تاریخ اإلسالم للذھبي: جط حیدر آب ٢٢١ص ١المعتصر من المختصر: ج
ط القاھرة ، نزھة النواظر:  ٢٠٩ص ٢ط السعادة ، نزھة المجالس للصفوري: ج ٢١٧ص ٦والنھایة: ج

مخطوط ، شرح كتاب الفقھ األكبر  ١٧٤ط المیمنیة بمصر ، شرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبدي: ص ٣٩ص
مخطوط ، تاریخ آل محمد لبھجت أفندي:  ٦٧تاح النجا للبدخشي: صط القاھرة ، مف ٦٧ألبي حنیفة: ص

الھور ، الروض األزھر  ط ٦٠١و ٤٤ط آفتاب ، أرجح المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي: ص ١٢٢ص
 ط حیدر آباد . ١١١للھندي الحنفي: ص



علي بن أبي طالب بقتال  لى هللا علیھ وآلھ وسلم)(ص: أمر رسول هللا )٩٨٤(عمر ، إذ قال
 . )٩٨٥(الناكثین والقاسطین والمارقین

یا « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): قال رسول هللا )٩٨٦(وحدیث عمار بن یاسر ، إذ قال  

 علي

 )٩٨٧(»ستقاتلك الفئة الباغیة ، وأنت على الحق ، فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني

 والذي نفسي بیده، إن«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): قال رسول هللا )٩٨٨(ال، إذ ق  وحدیث أبي ذر

 فیكم رجال یقاتل الناس من بعدي على تأویل القرآن ; كما قاتلت المشركین على

                                                           
(منھ قّدس . من المستدرك  ٣، والتي بعدھا من الجزء  ١٣٩) فیما أخرج عنھ الحاكم من طریقین في ص٩٨٤(

 . سّره)
علي بن أبي طالب بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین وھم أصحاب  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أمر رسول هللا) ٩٨٥(

 الجمل ، وأھل صفین والخوارج .
،  ١٢٠٥ح ١٦٨ص ٣راجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  

، میزان االعتدال للذھبي:  ١٢٥وص ١٢٢وص ١١٠ناقب للخوارزمي الحنفي: ص، الم ١٢٠٧،  ١٢٠٦
، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ٢٣٨ص ٧وج ١٨٦ص ٥، مجمع الزوائد: ج ٥٨٤وص ٢٧١ص ١ج
، لسان العرب  ٦٠ص ٤ط الحیدریة ، نھایة اللغة البن األثیر الجزري: ج ١٥٢ط إسالمبول وص ١٢٨ص

، كفایة الطالب  ٢٠٦ص ٥وج ٦٥١ص ١، تاج العروس للزبیدي: ج ٢٥٣ص ٩وج ١٨ص ٣البن منظور ج
 ٢، فضائل الخمسة: ج ٣٣ص ٤ط الغري ، اُسد الغابة: ج ٧٠ط الحیدریة وص ١٦٩للكنجي الشافعي: ص

 ٤٣٥ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٩٥ـ  ١٩٢ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٣٥٨ص
، فرائد  ٥٣ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٢ط  ٢٨٢ح ٩٨ص ١٥، كنز العمال: ج ٤٥١و ٤٣٧و

 . ٣٣٢و ٢٨٥و ٢٨٣و ٢٨٢و ٢٨١و ٢٧٩و ١٥٠ص ١السمطین للحمویني: ج
ط القاھرة ،  ٣٨٧ص ١عن : تنزیھ الشریعة المرفوعة للكناني ج ٦٠ص ٦وذكره في إحقاق الحق ج  

ط  ٦٢٤و ٦٠٣و ٦٠٢الحنفي: صمخطوط ، أرجح المطالب للشیخ عبید هللا  ٦٨مفتاح النجا للبدخشي: ص
ط القاھرة ، موضح أوھام الجمع  ١٨٦ص ١٣وج ٣٤٠ص ٨الھور ، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج

ط اآلستانة ، مجمع بحار  ٢١٧ص ٢، شرح المقاصد للتفتازاني: ج ٣٨٦ص ١والتفریق للخطیب البغدادي: ج
مخطوط ،  ٢٠٩نین للمیبدي: صط نول كشور ، شرح دیوان أمیر المؤم ٣٩٥وص ١٤٣ص ٣األنوار: ج

عن : كنز العمال:  ٣٦١-٣٦٠ص  ٢ط حیدر آباد، وذكره في فضائل الخمسة: ج ٣٨٩الروض األزھر: ص
 ٧عن تاریخ ابن كثیر: ج ١٩٢ص ٣، ونقلھ في الغدیر: ج٣٩٢و  ٣١٩و  ٢١٥و  ٨٨و  ٨٢و  ٧٢ص  ٦ ج
 .١٣٨ص ٢الخصائص للسیوطي: ج ٣٠٦ص

 .(منھ قّدس سّره).  من الكنز ٦من الجزء  ١٥٥في ص ٢٥٨٨و الحدیث  ) فیما أخرجھ ابن عساكر ، وھ٩٨٦(
 ١٧١ص ٣) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج٩٨٧(

، إحقاق  ٣٣ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٩٣ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ١٢٠٩ح
 . ٦٣٥ص ٥الحق: ج

 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦من الجزء  ١٥٥جھ الدیلمي ، كما في آخر ص) فیما أخر٩٨٨(



 . وحدیث محمد بن عبد هللا بن أبي رافع ، عن أبیھ ، عن جده )٩٨٩(»تنزیلھ

 یكون بعدي قوم یقاتلون علیاً ،یا أبا رافع ، س«أبي رافع، قال : قال رسول هللا: 

 ، فمن لم یستطع بلسانھ حق على هللا جھادھم ، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ

أنا اُقاتل على : «، قال، قال رسول هللا )٩٩٢(. وحدیث األخضر األنصاري)٩٩١)(٩٩٠(الحدیث» فبقلبھ...

 . )٩٩٣(»تنزیل القرآن ، وعلي یقاتل على تأویلھ 

، یا علي أخصمك بالنبّوة فال نبوة بعدي ، وتخصم الناس بسبع: «   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاـ قولھ ٤٠  
 ، وأقومھم بأمر هللا ، وأقسمھم أنت أولھم إیماناً با  ، وأوفاھم بعھد هللا

 بالسویّة ، وأعدلھم في  الرعیّة ، وأبصرھم في القضیّة ، وأعظمھم عند هللا

: «  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ي ، قال : قال رسول هللا. وعن أبي سعید الخدر )٩٩٥)(٩٩٤(»مزیة
ك فیھا أحٌد ، أنت أول المؤمنین ، وأوفاھم بعھد هللا ،  یا علي لك سبع خصال ال یحاجُّ

                                                           
ط الحیدریة  ٣٣٤، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٤٤) یوجد في المناقب للخوارزمي الحنفي: ص٩٨٩(

، ٣٦ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٣٥٢ص ٢ط الغري ، فضائل الخمسة: ج ١٩١وص
 . ٣٧ص ٦إحقاق الحق: ج

 .(منھ قّدس سّره)من الكنز .  ٦من الجزء  ١٥٥) أخرجھ الطبراني في الكبیر ، كما في ص٩٩٠(
عن نزول القرآن في أمیر  ٣٣٤ص ٧، وذكره في إحقاق الحق: ج١٣٤ص ٩) راجع مجمع الزوائد: ج٩٩١(

ة مخطوط، وذكره في ذیل ترجم ٦٧المؤمنین ألبي نعیم األصبھاني مخطوط ، مفتاح النجا للبدخشي: ص
 ١عن المعجم الكبیر للطبراني: ج ١٢٣ص ٣اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر: ج

 ، أ مخطوط .٥١الورقة 
) ھو ابن األخضر ، ذكره ابن السكن ، وروى عنھ ھذا الحدیث من طریق الحارث بن حصیرة عن جابر ٩٩٢(

األخضر عن النبي . وقال ابن السكن: ھو غیر الجعفي عن اِإلمام الباقر عن أبیھ اِإلمام زین العابدین عن 
مشھور في الصحابة وفي إسناد حدیثھ نظر، نقل ذلك كلھ العسقالني في ترجمة األخضر من اإلصابة ، 

 (منھ قّدس سّره)وأخرج الدار قطني ھذا الحدیث في األفراد ، وقال : تفرد بھ جابر الجعفي وھو رافضي. 
 ٢٣٣، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٥ص ١عسقالني: جاإلصابة البن حجر ال ) یوجد في٩٩٣(

 ط العرفان بصیدا . ٥٨ص ٢ط الحیدریة، وج ٢٧٦إسالمبول وص ط
) أخرجھ أبو نعیم من حدیث معاذ ، وأخرج الحدیث الذي بعده ، أعني حدیث أبي سعید ، في حلیة األولیاء ; ٩٩٤(

 .قّدس سّره)(منھ .  من الكنز ٦من الجزء  ١٥٦وھما موجودان في ص
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق  ٦٦ـ  ٦٥ص ١) یوجد في حلیة األولیاء ألبي نعیم: ج٩٩٥(

 ١، مطالب السؤول: ج ٢٦٢ص ٢، الریاض النضرة: ج ١٦٠حدیث  ١١٧ص ١البن عساكر الشافعي: ج
حمد أبو الفضل، ط مصر بتحقیق م ١٧٣ص ٩ط النجف ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٩٥ص
 ١، المیزان للذھبي: ج ٦١اُوفست على ط مصر قدیم ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٤٣١ص ٢وج
 ٣ط الغري ، الغدیر لألمیني: ج ١٣٩ط الحیدریة، وص ٢٧٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣١٣ص
ط الحیدریة ، منتخب  ٣٧٩ط إسالمبول، وص ٣١٥، قریب منھ ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩٦ص

 . ١٧٤ح ٢٢٣ص ١، فرائد السمطین: ج ٣٤ص ٥كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج



 )٩٩٦(وأقومھم بأمر هللا ، وأرأفھم بالرعیَّة ، وأعلمھم بالقضیّة ، وأعظمھم مزیة...الخ

 ه السنن المتضافرةإلى ما ال یسع المقام استقصاءه من أمثال ھذ

 المتناصرة باجتماعھا كلھا على الداللة على معنى واحد ، وھو أن علیاً 

في ھذه  االُّمة ، وأّن لھ علیھا من الزعامة بعد  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ثاني رسول هللا
، فھي من السنن المتواترة في معناھا ، وإن لم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي ما كان لھ

 یتواتر لفظھا ، وناھیك بھذا حجة بالغة ، والسالم .

 ش

 

      ٤٩المـراجعــة /   

                                                           
اُوفست على ط السعادة ، مطالب السؤول البن طلحة  ٦٦ص ١) یوجد في حلیة األولیاء ألبي نعیم: ج٩٩٦(

 ط النجف . ٩٥ص ١الشافعي: ج



 

 ٤٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١١

 

 

 

 ـ االعتراف بفضائل علي . ١

 ـ فضائلھ ال تستلزم العھد بالخالفة إلیھ . ٢

رسول ـ قال اِإلمام أبو عبد هللا أحمد بن حنبل : ما جاء ألحد من أصحاب  ١  
 ، وقال ابن )٩٩٨()٩٩٧(هللا من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب

 وقال مرة )١٠٠٠()٩٩٩(: ما نزل في أحد من كتاب هللا ما نزل في علي  عباس
                                                           

، ترجمة اإلمام علي بن أبي  ١٠٧ص ٣ج ) یوجد في تلخیص المستدرك للذھبي مطبوع بذیل المستدرك:٩٩٧(
 ١، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ١١٠٨ح ٦٣ص ٣طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

ط تبریز ، كفایة الطالب  ١٩ط الحیدریة، وص ٣، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٩و ٨و ٧ح ١٩ص
، نظم درر  ١٦٨تاریخ الخلفاء للسیوطي: صط الغري ،  ١٢٥ط الحیدریة، وص ٢٥٣للكنجي الشافعي: ص

ط المیمنیة،  ٧٢ط القضاء بالنجف ، الصواعق البن حجر الھیثمي: ص ٨٠السمطین للزرندي الحنفي: ص
 ١٤٢ط إسالمبول، وص ٢٧٥، وص ١٢١ط المحمدیة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١١٨وص
بصیدا ، الكامل في التاریخ البن  ط العرفان ١٠٤و ٩٩ص ٢وج ١٣١ص ١ط الحیدریة، وج ٣٢٨وص

، مفتاح النجا  ١٠٢و ٩٦، الروض األزھر: ص ٢٠٧ص ٢الحلبیة: ج ، السیرة ٣٩٩ص ٣األثیر: ج
مخطوط ، السیرة النبویة لزیني دحالن  ٣٣٥مخطوط، تجھیز الجیش للدھلوي الھندي: ص ٤٣للبدخشي: ص

 ١٤٩ـ  ١٤٨ھامش نور األبصار: ص، إسعاف الراغبین ب ١١ص ٢المطبوع بھامش السیرة الحلبیة: ج
ط النجف ، فرائد  ٨٧ص ١ط العثمانیة مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج  ١٣٥السعیدیة، وص
 ٣. وقریب من ھذا القول ما في االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج ٣٠٩ح ٣٧٩ص ١السمطین: ج

بان المطبوع بھامش نور األبصار: ، إسعاف الراغبین للص ٥٠٧ص ٢، اإلصابة البن حجر: ج ٥١ص
ط العثمانیة ، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للمغربي:  ١٣٥ط السعیدیة، وص ١٤٩ص
 ط اإلسالمیة بالقاھرة . ٢، وص ط الحیدریة ٢٠ص

 .(منھ قّدس سّره). التلخیص في یتعقبھ الذھبي المستدرك، ولم صحیحھ من ١٠٧فیص الحاكم ) أخرجھ٩٩٨(
 .(منھ قّدس سّره)) أخرجھ ابن عساكر وغیر واحد من أصحاب السنن. ٩٩٩(
 ؤ ٢) یوجد فـي ترجمـة اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب مـن تـاریـخ دمشـق البـن عساكر الشافعي: ج١٠٠٠(

، نور األبصار  ٥٣و ٤٩ح ٤١-٣٩ص ١ط بیروت ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ٩٣٣ح ٤٣٠ص
،  ١٧١ط العثمانیة بمصر ، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ٧٤ط السعیدیة وص ٧٣ص للشبلنجي الشافعي:

ط المیمنیة بمصر ، إسعاف الراغبین المطبوع بھامش  ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٥الصواعق البن حجر: ص
 ط العثمانیة . ١٤٥ط السعیدیة، و ١٦٠نور األبصار: ص



، وقال مرة )١٠٠٢(علي ثالثمائة آیة من كتاب هللا عّزو ّجل : نزل في)١٠٠١(اُخرى
ھا وشریفھا، ولقد عاتب ، إالّ وعلي أمیر)یا أیھا الذین آمنوا(:  : ما أنزل هللا)١٠٠٣(ثالثة

في غیر مكان من كتابھ العزیز، وما ذكر علیاً   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا أصحاب محمد
 ...الخ )١٠٠٤(إالّ بخیر 

وقال عبد هللا بن عیاش بن أبي ربیعة : كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع   
، هللا علیھ وآلھ وسلم)(صلى العلم، وكان لھ القدم في اإلسالم ; والصھر من رسول هللا في

 .)١٠٠٦()١٠٠٥(والفقھ في السنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في المال

ً كان )١٠٠٧(وسئل اإلمام أحمد بن حنبل عن علي ومعاویة ، فقال   :  إن علیا
كثیر األعداء ، ففتش أعداؤه عن شيء یعیبونھ بھ فلم یجدوه ، فجاؤوا إلى رجل قد 

 ... الخ . )١٠٠٨(لھ حاربھ وقاتلھ ، فأطروه كیداً منھم

                                                           
 .)(منھ قّدس سّره) من حدیث أخرجھ ابن عساكر أیضاً . ١٠٠١(
 ٤٣٠ص ٢) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج١٠٠٢(

، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ط الغري ١٠٨ط الحیدریة وص ٢٣١، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٩٣٤ح
دة للقندوزي ط العثمانیة بمصر ، ینابیع المو ٧٤ط السعیدیة، وص ٧٣، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٧٢ص

ط  ١١١ص ٢وج ١٢٥ص ١ط الحیدریة، وج ٣٤٣و ١٤٨ط إسالمبول، وص ٢٨٦و ١٢٦الحنفي: ص
ط المیمنیة بمصر ، إسعاف  ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٥العرفان بصیدا ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص

بویة لزیني ط العثمانیة ، السیرة الن ١٤٥ط السعیدیة، وص ١٦٠الراغبین المطبوع بھامش نور األبصار: ص
 . ١١ص ٢دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج

) من حدیث أخرجھ الطبراني وابن أبي حاتم وغیر واحد من أصحاب السنن ، ونقلھ ابن حجر ، ونقل ١٠٠٣(
 .(منھ قّدس سّره)من صواعقھ .  ٧٦صفحة  ٩من الباب  ٣األحادیث الثالثة التي قبلھ في الفصل 

 ط المیمنیة بمصر ، ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٥ص) یوجد ھذا في الصواعق المحرقة: ١٠٠٤(
، ترجمة اإلمام ٨٢و ٧٧و ٧٤و ٧٣و ٧٢و ٧١و ٧٠ح ٥٣-  ٤٩ص ١شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج

،  ٨٩، ذخائر العقبى: ص ٩٣٤ح ٤٣٠ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ط الغري ، نظم درر السمطین للزرندي  ٥٤صط الحیدریة، و ١٤٠كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

ط العثمانیة بمصر، ینابیع المودة  ٧٤ط السعیدیة، وص ٧٣، نور األبصار للشبلنجي: ص ٨٩الحنفي: ص
 ٢وج ١٢٥ص ١ط الحیدریة، وج ٣٤٣و ١٧٨ط إسالمبول، وص ٢٨٦و ١٢٦للقندوزي الحنفي: ص

، إسعاف  ١١٢ص ٩جمع الزوائد: ج، م ١٧١ط العرفان بصیدا ، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ١١١ص
ط السعیدیة ، الریاض النضرة  ١٦٠ط العثمانیة، وص ١٤٥الراغبین مطبوع بھامش نور األبصار: ص

 . ٣٨ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج ٢ط  ٢٧٤ص ٢للطبري الشافعي: ج
مت اِإلشارة إلیھ من ) نقلھ عن ابن عیاش أھل األخبار وأصحاب السنن ، وتراه موجوداً فیما تقد١٠٠٥(

 .(منھ قّدس سّره) الصواعق.
ط المیمنیة بمصر ،  ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٥) یوجد في الصواعق المحرقة البن حجر: ص١٠٠٦(

، الریاض النضرة  ١٧١، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ٤٣ص ٣االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج
مام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر ، ترجمة اإل ٢٩٤و ٢٤٨ص ٢للطبري الشافعي: ج

 . ٧٩، ذخائر العقبى: ص ١١٠٦و ١١٠٥و ١١٠٤ح ٦٠ص ٣الشافعي: ج



:  )١٠٠٩(وقال القاضي إسماعیل ، والنسائي وأبو علي النیسابوري ، وغیرھم  
 . )١٠١٠(لم یرد في حق أحد من الصحابة باألسانید الحسان ما جاء في علي

ـ وھذا مما ال كالم فیھ ، وإنما الكالم في عھد الرسول إلیھ بالخالفة عنھ،  ٢  
المـراجعــة /   في ذلك ، وإنما ھي من خصائص وھذه السنن لیست من النصوص الجلیة 

٥٠      

اإلمام وفضائلھ ، ال تسعھا األرقام ، ونحن نؤمن بأنھ كرم هللا وجھھ ، أھل لھا ولما 
، ولقد فاتكم منھا أضعاف أضعاف ما ذكرتموه ، وقد ال تخلو من ترشیحھ  فوقھا

 ، والسالم . لإلمامة ، لكن ترشیحھ لھا غیر العھد بھا إلیھ كما تعلمون

 س

 

 

 ٥٠المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١٣

 

 

 وجھ االستدالل (بخصائصھ) على إمامتھ . 

إن من كان مثلكم ـ ثاقب الرؤیة ، بعید المرمى ، خبیراً بموارد الكالم   
،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ومصادره ، بصیراً بمرامیھ ومغازیھ ، مستبصراً برسول هللا

، ونبوتھ الخاتمة ، مقدراً قدره في أفعالھ وأقوالھ ، وأنھ ال ینطق  بالغةوحكمتھ ال
عن الھوى ـ ال تفوتھ مقاصد تلك السنن وال تخفى علیھ لوازمھا عرفاً وعقال ، وما 

                                                                                                                                                                      
(منھ قّدس ابن حجر فیما تقدمت اإلشارة إلیھ من الصواعق.  ) فیما أخرجھ السلفي في الطیوریات، ونقلھ١٠٠٧(

 .سّره)
ط المیمنیة بمصر ، تاریخ  ٧٦وصط المحمدیة،  ١٢٥حجر: ص المحرقة البن الصواعق ) راجع١٠٠٨(

البخاري:  شرح صحیح في الباري ، فتح٧٤ص ١١، الغدیر لألمیني: ج١٩٩الشافعي: ص الخلفاء للسیوطي
 . ٨٣ص ٧ج

من  ٧٢) كما ھو مستفیض عنھم ، وقد نقلھ ابن حجر في أول الفصل الثاني من الباب التاسع ص١٠٠٩(
 .(منھ قّدس سّره)صواعقھ. 

 ٢ط الحیدریة وص ٢٠ك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للمغربي: ص) یوجد في فتح المل١٠١٠(
ط المیمنیة بمصر ، إسعاف  ٧٢ط المحمدیة، وص ١١٨ط مصر ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص

ط العثمانیة بمصر ، الریاض النضرة  ١٣٥ط السعیدیة، وص ١٤٩الراغبین بھامش نور األبصار: ص
 . ٢٨٢ص ٢للطبري الشافعي: ج



ـ أن تلك السنن قد أعطت  )١٠١١(كان لیخفى علیك ـ وأنت من أثبات العربیة وأسنادھا
ً من المنازل المتعالیة ما ال یجو ز على هللا تعالى وأنبیائھ إعطاؤھا إالّ لخلفائھم علیا

وأمنائھم على الدین وأھلھ ، فإذا لم تكن دالة على الخالفة بالمطابقة فھي كاشفة 
عنھا البتة ، ودالة علیھا ال محالة بالداللة االلتزامیة ، واللزوم فیھا بیِّن بالمعنى 

الرفیعة إالّ لوصیھ من بعده ، األخص . وحاشا سیِّد األنبیاء أن یعطي تلك المنازل 
ة بعلي ، وعجم  وولیھ في عھده . على أن من سبر غور سائر السنن المختصَّ

، وتدل  عودھا برویة وإنصاف ; وجدھا بأسرھا ـ إالّ قلیال منھا ـ ترمي إلى إمامتھ
، وكعھد الغدیر ، وإما بداللة  )١٠١٢(علیھا إما بداللة المطابقة ، كالنصوص السابقة

 : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وكقولھ ٤٨م كالسنن التي أسلفناھا ـ في المراجعة االلتزا

(صلى هللا ، وقولھ)١٠١٤()١٠١٣(»علي مع القرآن ، والقرآن مع علي ، لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض«  

ي ف (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقولھ )١٠١٦()١٠١٥(»علي منِّي بمنزلة رأسي من بدني : «  علیھ وآلھ وسلم)
                                                           

(منھ ) اثبات بفتح الھمزة جمع ثبت بفتحتین ، وأسناد جمع سند بفتحتین أیضاً والثبت والسند ھو الحجة . ١٠١١(
 .قّدس سّره)

 .(منھ قّدس سّره).  ٤٠والمراجعة  ٣٦والمراجعة  ٢٦والمراجعة  ٢٠) المذكورة في المراجعة ١٠١٢(
في تلك الصفحة من تلخیصھ ،  من المستدرك والذھبي ٣من الجزء  ١٢٤) أخرجھ الحاكم في صفحة ١٠١٣(

مصّرحین بصحتھ ، وھو من األحادیث المستفیضة ومن ذا یجھل كون علي مع القرآن والقرآن  مع علي بعد 
ـ واعرف  ١ھامش  ٧١ص  ٨صحاح الثقلین ـ الكتاب والعترة ـ فقف على ما أوردناه منھا في ـ المراجعة 

 .نھ قّدس سّره)(محق إمام العترة وسیدھا ال یدافع وال ینازع . 
ط تبریز ، كفایة  ١٠٧ط الحیدریة، وص ١١٠) یوجد ھذا الحدیث في المناقب للخوارزمي الحنفي: ص١٠١٤(

،  ١٣٤ص ٩ط الغري ، مجمع الزوائد: ج ٢٥٣ط الحیدریة، وص ٣٩٩الطالب للكنجي الشافعي: ص
خ الخلفاء ط المیمنیة بمصر ، تاری ٧٥وص ٧٤ط المحمدیة، وص ١٢٤وص ١٢٢الصواعق البن حجر: ص

ط المیمنیة ، إسعاف الراغبین المطبوع بھامش نور  ٦٧ط السعادة بمصر، وص ١٧٣للسیوطي: ص
ط السعیدیة  ٧٣ط العثمانیة ، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٤٣ط السعیدیة، وص ١٥٧األبصار: ص

 ١٨٥و ٩٠و ٤٠، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٨٠ص ٣ط العثمانیة ، الغدیر لألمیني: ج ٧٣وص
 ٣٨ص ١ط الحیدریة، وج ٣٤٢و ٣٣٩و ٢٨١و ٢١٩و ١٠٣و ٤٤ط إسالمبول، وص ٢٨٥و ٢٨٣و ٢٣٧و
ط إیران ،  ٤٥(باب)  ٥٤٠ط العرفان بصیدا ، غایة المرام: ص ١١٠و ١٠٨و ٦١و ١٠ص ٢وج ٨٨و

، عبقات األنوار: (قسم حدیث  ٥٦ص ٢، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٣٥٦ص ٤فیض القدیر للمناوي: ج
 ٦٤٠ص ٥. وفي إحقاق الحق: ج ١٤٠ح ١٧٧ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢٧٧ص ١لین ): جالثق

ط  ٣٠ص ٥عن المناقب البن مردویھ مخطوط، منتخب كنز العمال المطبوع بھامش المسند ألحمد: ج
 ١٣٦مخطوط ، أسنى المطالب ص ٦٦المیمنیة ، المناقب لعبد هللا الشافعي مخطوط مفتاح النجا للبدخشي: ص

 ط مصر . ٢٤٢ص ٢ط الھور ، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٥٩٨و ٥٩٧، أرجح المطالب لعبید هللا الحنفي: ص
عليُّ مع الحق والحق مع علي ، ولن یفترقا حتى یردا عليَّ «  : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال رسول هللا  

 » .الحوض یوم القیامة 
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ  ٣٢١ص ١٤جیوجد في تاریخ بغداد للخطیب البغدادي:   

ط إیران ، الغدیر  ٤٥باب  ٥٣٩، غایة المرام: ص ١١٦٢ح ١١٩ص ٣دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ط  ٦٨ص ١ط مصطفى محمد بمصر، وج ٧٣ص ١، االمامة والسیاسة البن قتیبة: ج١٧٧ص ٣لألمیني: ج

، أرجح المطالب لعبید  ٦٢٣ص ٥كره في إحقاق الحق: ج. وذ ١٧٧ص ١آخر، فرائد السمطین للحمویني: ج



                                                                                                                                                                      
عن المناقب البن مردویھ ، فضائل الصحابة  ١٧٨ص ٣ط الھور . ونقلھ في الغدیر: ج ٥٩٨هللا الحنفي: ص

 للسمعاني ، ربیع األبرار للزمخشري .
 » .حیث دار رحم هللا علیاً ، اللھم أدر الحق معھ : «  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال رسول هللا  
 ٣، المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري: ج ٣٧٩٨ح ٢٩٧ص ٥یوجد في صحیح الترمذي: ج  

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن  ٥٦، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٢٤ص
ح نھج ط إیران ، شر ٤٥باب ٥٣٩، غایة المرام: ص ١١٦٠و ١١٥٩ح ١١٧ص ٣عساكر الشافعي: ج

ط مصر بتحقیق  ٢٧٠ص ١٠اُوفست بیروت على ط مصر ، وج  ٥٧٢ص ٢البالغة البن أبي الحدید: ج
ط المیمنیة بمصر ، الفتح الكبیر  ٦٢ص ٥محمد أبو الفضل ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج

 .١٧٦ص ١ج، فرائد السمطین للحمویني: ٤٢٠ص ٩، جامع االُصول البن األثیر: ج ١٣١ص ٢للنبھاني: ج
ط بیروت ، اإلنصاف  ٤١عن المحاسن والمساوي للبیھقي: ص ٦٢٦ص ٥وذكره في إحقاق الحق: ج  

 ٣مخطوط ، الجمع بین الصحاح لزریني: ج ٢٨ط القاھرة ، المناقب لعبد هللا الشافعي: ص ٥٨للباقالني: ص
، شرح دیوان أمیر  ط مصر ، مفتاح النجا للبدخشي مخطوط ١٩٨ص ٢مخطوط ، تاریخ اإلسالم للذھبي: ج

 ط الھور ...  ٥٩٩مخطوط ، أرجح المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي: ص ١٨٠المؤمنین للمیبدي: ص
(علیھ أنھ قال ـ مشیراً إلى علي بن أبي طالب (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن أبي سعید الخدري عن النبي  

 الحق مع ذا،«ـ :  السالم)
 ١١٩ص ٣علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جراجع ترجمة االمام  »الحق مع ذا

 .١٧٩ص  ٣، الغدیر: ج ٣٥ص ٧; مجمع الزوائد: ج١١٦١ح
 » .الحق مع علي بن أبي طالب حیث دار « عن عبد هللا بن عباس قال، قال رسول هللا :   
 . ١٣٩ح ١٧٧ص ١راجع فرائد السمطین للحمویني الشافعي: ج  

من  ٧٥ب من حدیث البراء ، والدیلمي من حدیث ابن عباس ، ونقلھ ابن حجر في صفحة ) أخرجھ الخطی١٠١٥(
من صواعقھ .  ٩من األربعین حدیثاً التي أوردھا في الفصل الثاني من الباب  ٣٥صواعقھ ، فراجع الحدیث 

 .(منھ قّدس سّره)
 ٣٧٥ص ٢افعي: جبن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الش ترجمة اإلمام علي ) یوجد في١٠١٦(

ط المیمنیة ، نور األبصار  ٧٥ط المحمدیة وص ١٢٣المحرقة البن حجر: ص ، الصواعق٨٧٠ح
للصبّان المطبوع بھامش نور  ط العثمانیة، إسعاف الراغبین ٧٣بمصر، وص ط السعیدیة ٧٣للشبلنجي:ص
 ١٨٥و ١٨٠ي: ص، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنف ط العثمانیة ١٤٣ط السعیدیة، وص ١٥٨األبصار: ص

 ٢٥٤و
 ١٠٩و ٧٩و ١٠و ٤ص ٢ط الحیدریة، وج ٣٤١و ٣٠٣و ٢١٩و  ٢١٢ط إسالمبول، وص ٢٨٤و
 ٢ط الحیدریة ، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٩١و ٨٧العرفان بصیدا ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ط
 ٥د: جط مصطفى محمد، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحم ٥٥٩٦ح ١٤٠ص ٢ط المیمنیة، وج ٥٦ص
 . ٢١٤ص ٢، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج ٣٠ص

بمبي،  ط ٨٨عن فردوس األخبار للدیلمي ، المناقب المرتضویة: ص ٢٣٦ص ٥وفي إحقاق الحق: ج  
مخطوط ، مشارق  ٤٣و ٢٨ط بوالق ، مفتاح النجا في مناقب آل العبا للبدخشي: ص ١٨كنوز الحقائق: ص

ط السعادة بمصر  ١٢ص ٧بمصر ، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ط الشرفیة ٩١األنوار للحمزاوي: ص
 . ٢١٣، انتھاء األفھام: ص

;  ١٣٦و ١٣٥ح ٩٢وقریب من ھذا اللفظ یوجد في مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  
 . ٦٣ذخائر العقبى للمحب الطبري الشافعي: ص



 والذي نفسي بیده لتُقیمنَّ الصالة ، ولتُؤتنَّ الزكاة ، أو«:  )١٠١٧(حدیث عبد الرحمن بن عوف

 ... ـ الحدیث ; وآخره ـ فأخذ بید علي ،ألبعثنَّ إلیكم رجال مني أو كنفسي 

 ، إلى ما ال یحصى من أمثال ھذه السنن ، وھذه فائدة جلیلة )١٠١٨(»ھو ھذافقال: 

الحقائق ، كّشاف عن الغوامض ، موغل في البحث  أُلفُت إلیھا كل غّواص على
بنفسھ لنفسھ ، ال یتبع إالّ ما یفھمھ من لوازم تلك السنن المقدسة ، بقطع النظر عن 

 العاطفة ، والسالم .

 ش

      ٥٢و  ٥١المـراجعــة /   

                                                           
ز العمال ، وحسبك حجة على أن علیاً كنفس رسول من كن ٦من الجزء  ٤٠٥ص ٦١٣٣) وھو الحدیث ١٠١٧(

من جزئھ الثاني  ٤٨٨هللا آیة المباھلة على ما فّصلھ الرازي في معناھا من تفسیره الكبیر ـ مفتاح الغیب ـ ص
 (منھ قّدس سّره). ، وال یفوتنك ما ذكرناه في مباحث اآلیة من كلمتنا الغراء .

، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من  ١٢٠ص ٢اكم: ج) یوجد في المستدرك على الصحیحین للح١٠١٨(
 ٩، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج ٨٦٨و ٨٦٧ح ٣٦٨ص ٢تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

المحمدیة  ط ١٢٤ط المیمنیة، وص ٧٥، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ١٣٤وص ١٦٣ص
 ١الحیدریة، وج ط ٣٤١و ٤٤ط إسالمبول، وص ٢٨٥و ٤٠بمصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

، عبقات األنوار  ٢ط  ٤١٢ح ١٤٤ص ١٥ط العرفان بصیدا ، كنز العمال للمتقي الھندي: ج ١١٠و ٣٨ص
 . ٢٧٦ص ١قسم حدیث الثقلین: ج

ط الھور،  ٤٤٦عن أرجع المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي: ص ٤٥١ص ٦وذكره في إحقاق الحق: ج  
 مخطوط . ٢٨، مفتاح النجا للبدخشي: ص ٢١٢صانتھاء األفھام: 

ط بیروت ، تذكرة  ٣٢ط الحیدریة، وص ٨٩وقریب منھ یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص  
 ٣الحیدریة ، االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج ٤٠الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص

 . ٨١، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٤٦ص
 فراجع . ١٠ھامش  ٤٥٨ص  ٧٠أتي أن علیاً كنفس الرسول في المراجعة وی  



 

 ٥١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١٤

 

 

 

 

 معارضة األدلة بمثلھا . 

خصومكم بالسنن الواردة في فضائل الخلفاء الثالثة  ربما عارضكم  
، وبما جاء منھا في فضائل أھل السوابق من المھاجرین واألنصار،  )١٠١٩(الراشدین

 فما تقولون ؟

 س

 

 ٥٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١٥

 

 

 

 دفع دعوى المعارضة . 

                                                           
 فضائل الخلفاء: )١٠١٩(

 أكثر ھذه الفضائل واألحادیث مكذوبة وموضوعة. 
 ١١٤ـ  ٨٧ص ٧ط بیروت وج ٣٧٥إلى ص ٢٩٧ص ٥راجع في ذلك : الغدیر للمرحوم العالمة األمیني ج 

ة من األحادیث مع التصریح بوضعھا وكذبھا ط بیروت فإنھ یذكر جمل ٩٦ـ  ٣٠ص ٨وج ٣٢٩ـ  ٢٣٧وص
أبو ھریرة ) للسیِّد عبد  ط بیروت ، كتاب ( ١٣٧ـ  ٦٧ص ١٠وج ٣٩٦ـ  ٢١٨ص ٩من أعالم القوم . وج

 ط الحیدریة . ١٣٧و ١٣٦و ١٣٥و ١١٧و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٠و ٢٩و ٢٨الحسین شرف الدین ص



رضي هللا نحن نؤمن بفضائل أھل السوابق من المھاجرین واألنصار كافة   
عنھم ورضوا عنھ، وفضائلھم ال تحصى وال تستقصى ، وحسبھم ما جاء في ذلك 
هللا  من آیات الكتاب وصحاح السنّة ، وقد تدبّرناه إذ تتبّعناه فما وجدناه ـ كما یعلم

عّزو ّجل ـ معارضاً لنصوص علي، وال صالحاً لمعارضة شيء من سائر خصائصھ. 
لم تثبت عندنا ، فمعارضتھم إیانا  الفضائل  یث فينعم، ینفرد خصومنا بروایة أحاد

      ٥٤و  ٥٣المـراجعــة   بھا مصادرة ، ال تنتظر من غیر مكابر متحكم ، إذ 

ال یسعنا اعتبارھا بوجھ من الوجوه ، مھما كانت معتبرة عند الخصم ; أال ترى أنا 
ما جاء من طریقھم ال نعارض خصومنا بما انفردنا بروایتھ ، وال نحتجُّ علیھم إالّ ب

، على أنّا تتبعنا ما انفرد بھ القوم من أحادیث الفضائل ، فما  كحدیث الغدیر ونحوه
وجدنا فیھ شیئاً من المعارضة ، وال فیھ أي داللة على الخالفة ، لذلك لم یستند إلیھ 

 ـ في خالفة الخلفاء الثالثة ـ أحد ، والسالم .

 ش

 



 

 ٥٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠سنة المحرم  ١٦

 

 

 

 

 التماسھ حدیث الغدیر . 

 

 ٥٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١٨

 . تكّرر منك ذكر الغدیر ، فاتل حدیثھ من طریق أھل الُسنَّة نتدبّره ، والسالم  

 س

 

 

 شذرة من شذور الغدیر . 

، عن زید بن أرقم ، )١٠٢٠(أخرج الطبراني وغیره بسند مجمع على صحتھ  
 بغدیر خم تحت شجرات ، فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا : خطب رسول قال

 ، وإنكم )١٠٢٢(، وإني مسؤول )١٠٢١(أیھا الناس، یوشك أن اُدعى فاُجیب«   
قالوا : نشھد أنك قد بلَّغت وجاھدت ونصحت ، فجزاك  »، فماذا أنتم قائلون ؟)١٠٢٣(مسؤولون

                                                           
حجر إذ أورده نقال عن الطبراني وغیره ) صرح بصحتھ غیر واحد من األعالم ، حتى اعترف بذلك ابن ١٠٢٠(

في أثناء الشبھة الحادیة عشرة من الشبھة التي ذكرھا في الفصل الخامس من الباب األول من الصواعق 
 .(منھ قّدس سّره).  ٢٥ص

) إنما نعى إلیھم أوال نفسھ الزكیة تنبیھاً إلى أن الوقت قد استوجب تبلیغ عھده ، واقتضى األذان بتعیین ١٠٢١(
یفة من بعده وأنھ ال یسعھ تأخیر ذلك مخافة أن یدعى فیجیب قبل إحكام ھذه المھمة التي ال بد لھ من الخل

 .(منھ قّدس سّره)إحكامھا ، وال غنى الُمتھ عن إتمامھا. 
ـ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) لما كان عھده إلى أخیھ ثقیال على أھل التنافس والحسد والشحناء والنفاق أراد١٠٢٢(

وإني «معرة أقوالھموأفعالھم ، فقال : تألیفاً لقلوبھم وإشفاقاً من االعتذار إلیھم ن ینادي بذلك ـ أن یتقدم فيقبل أ



، وأن محمداً عبده ورسولھ، وأن جنتھ حق ، وأن ناره حق ، وأن  ألیس تشھدون أن ال إلھ إال هللا« :  هللا خیراً ، فقال

      ٥٤المـراجعــة /   الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة 

، قال : اللھم اشھد،  )١٠٢٤(قالوا : بلى نشھد بذلك »القبور ؟ هللا یبعث من في آتیة ال ریب فیھا، وأن
ـ  فمن كنت مواله، فھذا مواله )١٠٢٥(والي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھمیا أیھا الناس، إن هللا م«ثم قال: 

ً ـ  : یا أیھا الناس ، إني فرطكم ، وإنكم واردون على ثم قال ، »اللھم واِل من وااله ، وعاِد من عاداهیعني علیا

 الحوض ;

 وإني حوض أعرض مما بین بصرى إلى صنعاء ، فیھ عدد النجوم قدحان من فضة ،

 سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین ، كیف تخلّفوني فیھما ، الثقل األكبر كتاب هللا

وا  عّزو جّل ، سبب طرفھ بید هللا تعالى ، وطرفھ بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ ال تضلُّ

 وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھ قد نبأني اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا
 . )١٠٢٧()١٠٢٦(وض ...الخحتى یردا عليَّ الح

                                                                                                                                                                      
لیعلموا أنھ مأمور بذلك ومسؤول عنھ ، فال سبیل لھ إلى تركھ . وقد أخرج اإلمام الواحدي في كتابھ مسؤول، 

یا أیھا الرسول بلغ ما اُنزل إلیك من (لت ھذه اآلیة : ، قال : نز أسباب النزول باإلسناد إلى أبي سعید الخدري
 .(منھ قّدس سّره)یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب .  )ربك

، إلى ما أخرجھ الدیلمي وغیره كما في »وإنكم مسؤولون« (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)) لعلّھ أشار بقولھ١٠٢٣(
وقفوھم إنھم مسؤولون عن والیة «، قال :  آلھ وسلم)(صلى هللا علیھ والصواعق وغیرھا، عن أبي سعید أن النبي

وإنكم «، وقال اِإلمام الواحدي : إنھم مسؤولون عن والیة علي وأھل البیت ، فیكون الغرض من قولھ : » علي
 .(منھ قّدس سّره)، تھدید أھل الخالف لولیھ ووصیھ . »مسؤولون

ھ ، فعلم أنھا ترمي إلى أن والیة علي من اُصول ) تدبر ھذه الخطبة من تدبرھا ، وأعطى التأمل فیھا حق١٠٢٤(
 »ألیس تشھدون أن ال إلھ إالّ هللا وأن محمداً عبده ورسولھ ؟«الدین كما علیھ اِإلمامیة ، حیث سألھم أوال ، فقال : 

م أنھا ، ثم عقب ذلك بذكر الوالیة لیعل»وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا ، وأن هللا یبعث من في القبور«إلى أن قال : 
على حد تلك االُمور التي سألھم عنھا فأقّروا بھا، وھذا ظاھر لكل من عرف أسالیب الكالم ومغازیھ من اُولي 

 .(منھ قّدس سّره)األفھام . 
، قرینة لفظیة ، على أن المراد من المولى إنما ھو األولى ، فیكون المعنى : أن هللا »وأنا أولى«) قولھ : ١٠٢٥(

(منھ أولى بالمؤمنین من أنفسھم ، ومن كنت أولى بھ من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ.  أولى بي من نفسي وأنا
 .قّدس سّره)

) ھذا لفظ الحدیث عند الطبراني وابن جریر والحكیم الترمذي عن زید بن أرقم ، وقد نقلھ ابن حجر عن ١٠٢٦(
(منھ .  من الصواعق ٢٥صالطبراني وغیره باللفظ الذي سمعتھ ، وأرسل صحتھ إرسال المسلّمات ، فراجع 

 .قّدس سّره)
بروایة حذیفة بن اُسید الغفاري الصحابي الجلیل .  یوم الغدیر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)خطبة رسول هللا )١٠٢٧(

(صلى قال : لما صدر رسول هللا (رضي هللا عنھ)أخرج الطبراني في المعجم الكبیر عن حذیفة بن اُسید الغفاري
من حجة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا تحتھّن، ثم بعث  هللا علیھ وآلھ وسلم)

 إلیھن فقّم ما تحتھن من الشوك وعمد إلیھن فصلَّى تحتھن ثم قام فقال :
یا أیھا الناس، إني قد نبأني اللطیف الخبیر أنھ لم یعّمر نبي إالّ نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ، وإني ألظن أني « 

نَّك قد بلَّغت وجھدت  قالوا: نشھد أ أن أدعى فأجیب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ؟یوشك 
 ونصحت فجزاك هللا خیراً .

ألیس تشھدون أن ال إلھ إالّ هللا ، وأن محمداً عبده ورسولھ ، وأن جنتھ حق وناره حق وأن الموت حق ، فقال :   
؟ قالوا : بلى نشھد بذلك . قال : آتیة ال ریب فیھا وأن هللا یبعث من في القبور وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة



; عن زید بن أرقم من )١٠٢٨(من مستدركھ» علي«مناقب  وأخرج الحاكم في  
(صلى هللا علیھ وآلھ طریقین صححھما على شرط الشیخین ، قال : لما رجع رسول هللا

 منوسلم)

ة الوداع ونزل غدیر خم ، أمر بدوحات فقممن ، فقال :   كأني دعیت فأجبت،«حجَّ

ثقلین ، أحدھما أكبر من اآلخر ، كتاب هللا تعالى وعترتي ، فانظروا كیف تخلّفوني فیھما ، فإنھما لن وإني قد تركت فیكم ال

 إن هللا عزّ  ، ثم قال :  یفترقا حتى یردا علّي الحوض

 من كنت مواله فھذا ولیھ،، ثم أخذ بید علي ، فقال :  وجّل موالي ، وأنا مولى كل مؤمن

... وذكر الحدیث بطولھ ، ولم یتعقبھ الذھبي في التلخیص  »عاداه اللھم واِل من وااله وعاِد من 
ً في باب ذكر زید بن أرقم من المستدرك مصّرحاً  )١٠٢٩(. وقد أخرجھ الحاكم أیضا

ً في ذلك الباب من تلخیصھ ;  بصحتھ . والذھبي ـ على تشّدده ـ صرَّح بھذا أیضا
 . )١٠٣٠(فراجع

                                                                                                                                                                      
أیھا الناس، إن هللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم . فمن كنت مواله . ثم قال : اللھم اشھد 
 . اللھم وال من وااله وعاِد من عاداهـ  (رضي هللا عنھ)علیاً  ـ یعنيفھذا مواله 

یا أیھا الناس، إني فرطكم وإنكم واردون على الحوض ; حوض أعرض ما بین بصرى وصنعاء ، فیھ ثم قال :   
عدد النجوم قدحان من فضة ، وإني سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما ، الثقل األكبر 

استمسكوا بھ ال تضلوا وال تبدلوا ، وعترتي أھل بیتي فإنھ قد كتاب هللا عّزو ّجل سبب طرفھ بید هللا وطرفھ بأیدیكم ف
 » .حتى یردا عليَّ الحوض  ( لن یفترقا ) نبأني اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا

،  ط المیمنیة بمصر ٢٥توجد ھذه الخطبة في الصواعق المحرقة البن حجر الھیثمي المكي الشافعي: ص  
، ترجمة  ١٦٤ص ٩الحدیث ، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: جط المحمدیة بمصر وصّحح  ٤٢ـ  ٤١وص

، كنز العمال للمتقي  ٥٤٥ح ٤٥ص ٢اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
، عبقات األنوار مجلَّد حدیث الثقلین:  ٢٧ـ  ٢٦ص ١، الغدیر لألمیني: ج ٢ط  ٩٥٩ح ١٦٨ص ١الھندي: ج

 ٢٨٩ط قم ، نوادر االُصول للحكیم الترمذي الشافعي: ص ١٥٦ص ١أصفھان، وجط  ٣١٢ص ١٢مجلَّد  ١ج
ط مصر، وید الطبع األثیمة قد حذفت منھ ھذا الحدیث ولم تبق إالّ اِإلشارة إلیھ، وقد نقل عنھ الحدیث تاماً 

 ط إسالمبول، ٣٧فراجع ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٨البدخشي في كتابھ نزل األبرار: ص
 ط الحیدریة . ٤١وص

، مناقب علي بن أبي طالب البن  ٢٤وبلفظ آخر توجد في الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص  
 بروایة زید بن أرقم . ٢ط  ٩٥٨ح ١٦٨ص ١، كنز العمال: ج ٢٣ح ١٦المغازلي الشافعي: ص

 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ الثالث .  ١٠٩) ص١٠٢٨(
 .نھ قّدس سّره)(ممن جزئھ الثالث .  ٥٣٣) ص١٠٢٩(
 حدیث الغدیر بروایة زید بن أرقم الصحابي الكبیر .) ١٠٣٠(

ط  ٣٥ط التقدم بمصر، وص ٢١ط الحیدریة، وص ٩٣یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص  
ط  ٣٢ط الحیدریة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي : ص ٩٣بیروت، المناقب للخوارزمي  الحنفي: ص

. عبقات  ٢ط  ٢٥٥ح ٩١ص ١٥، كنز العمال للمتقي الھندي: ج ٣٠ص ١لألمیني: جإسالمبول ، الغدیر 
 . ١٦١و ١٥٢و ١٤٤و ١٢١و ١١٧ص ١األنوار قسم حدیث الثقلین: ج



 ، قال : نزلنا مع )١٠٣١(وأخرج اإلمام أحمد من حدیث زید بن أرقم  

، فأمر بالصالة فصالَّھا »وادي خم««بواد یقال لھ:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
بثوب على شجرة سمرة    (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بھجیر، قال: فخطبنا، وظلل لرسول هللا

قالوا : بلى ; قال  »ھ ؟ألستم تعلمون ؟ أولستم تشھدون أني أولى بكل مؤمن من نفس«من الشمس ، فقال: 
 . )١٠٣٢(فمن كنت مواله  فعلّي مواله ، اللھم واِل من وااله وعاِد من عاداه...الخ :

ة  )١٠٣٣(وأخرج النسائي عن زید بن أرقم   ; قال : لما رجع النبي من حجَّ
كأني دعیت فأجبت ، وإني تارك فیكم «الوداع ونزل غدیر خم ، أمر بدوحات فقممن ، ثم قال : 

 ، أحدھما أكبر من اآلخر ، كتاب هللا ، وعترتي أھل بیتي، فانظروا الثقلین

 : إن هللا موالي ، كیف تخلفوني فیھما ، فإنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، ثم قال

 من كنت ولیھ فھذا ولیھ ،، ثم إنھ أخذ بید علي ، فقال : وأنا ولي كل مؤمن 

 قال أبو الطفیل : فقلت لزید: سمعتھ ،»اللھم واِل من وااله، وعاِد من عاداه

، فقال: وإنھ ما كان في الدوحات أحد إالّ  )١٠٣٤((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من رسول هللا
...الخ وھذا الحدیث أخرجھ مسلم في باب فضائل  )١٠٣٥(رآه بعینیھ وسمعھ بأذنیھ

 علي

                                                           
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الرابع من مسنده .  ٣٧٢) في ص١٠٣١(
 ٤٢ص ٢) أخرجھ ابن عساكر في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق: ج١٠٣٢(

 . ٥٤٣ح
 .(منھ قّدس سّره). من كنت ولیھ فھذا ولیھمن الخصائص العلویة عند ذكر قول النبي :  ٢١) ص١٠٣٣(
مع ما ترویھ عن » علي«) سؤال أبي الطفیل ظاھر في تعجبھ من ھذه االُمة إذ صرفت ھذا األمر عن ١٠٣٤(

ع روایتھ منھ : أسمعتھ من نبیھا في حقھ یوم الغدیر، وكأنھ شك في صحة ما ترویھ في ذلك فقال لزید حین سم
رسول هللا ؟ كالمستغرب المتعجب الحائر المرتاب! فأجابھ زید بأنھ لم یكن في الدوحات أحد على كثرة من 
كان یومئذ من الخالئق ھناك ; إالّ من رآه بعینیھ وسمعھ باُذنیھ ، فعلم أبو الطفیل حینئذ أن األمر كما قال 

 الكمیت علیھ الرحمة :
 وح غدیر خم  ***  أبان لھ الخالفة لو اُطیعاویوم الدوح د

 ولكن الرجال تبایعوھا  ***  فلم أر مثلھا خطراً مبیعا
 ولم أر مثل ذاك الیوم یوماً  ***  ولم أر مثلھ حقاً اُ ضیعا

 (منھ قّدس سّره)
 ٢ط بیروت ، صحیح مسلم: ج ٣٥ط الحیدریة وص ٩٣) خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص١٠٣٥(

ط المكتبة  ١٢٣ص ٧بمصر، وج  ط محمد علي صبیح ١٢٢ص ٧ط عیسى الحلبي بمصر، وج ٣٦٢ص
التجاریة في بیروت ، وقد اختصر الحدیث ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر 

، عبقات األنوار (حدیث الثقلین ):  ١١١ص ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج ٥٣٤ح ٣٦ص ٢الشافعي: ج
 ١٥، كنز العمال: ج ٩٣، المناقب للخوارزمي: ص ٢١٢و ١٧٧و ١٥٩و ١٣٢و ١٢٥و ١٢٢ص ١ج
 . ٩١ص



. وكذلك   )١٠٣٦(من صحیحھ من عدة طرق عن زید بن أرقم، لكنھ اختصره فبتره
 فعلون !!ی

: كنا  من طریقین ، قال )١٠٣٧(وأخرج اِإلمام أحمد من حدیث البراء بن عازب  
مع رسول هللا ، فنزلنا بغدیر خم ، فنودي فینا الصالة جامعة ، وكسح 

تحت شجرتین، فصلَّى الظھر وأخذ بید علي ، فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا  لرسول
ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من «قالوا : بلى ، قال :  »ن من أنفسھم؟ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنی«

من كنت مواله فعلي مواله ، اللھم واِل من وااله «قالوا : بلى ، قال : فأخذ بید علي ، فقال :  »نفسھ؟

 ، فقال لھ : قال : فلقیھ عمر بعد ذلك »وعاِد من عاداه

 . )١٠٣٨(كل مؤمن ومؤمنةھنیئاً یابن أبي طالب أصبحت وأمسیت مولى 

، قالت : سمعت أبي یقول :  )١٠٣٩(وأخرج النسائي عن عائشة بنت سعد  
یوم الجحفة ، فأخذ بید علي وخطب ، فحمد   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سمعت رسول هللا

 ، قالوا صدقت یا رسول هللا ، ثم رفع یدأیھا الناس إني ولیكم «هللا وأثنى علیھ ، ثم قال : 

 ھذا ولیّي ، ویؤدي عني دیني ، وأنا موالي من وااله ، ومعادي منل : علي ، فقا

 . )١٠٤٠(»عاداه 

   ً ، قال : كنّا مع رسول هللا ، فلما بلغ غدیر خم ، وقف  )١٠٤١(وعن سعد أیضا
 للناس ثم رّد من تبعھ ، ولحق من تخلف ، فلما اجتمع الناس إلیھ قال :

من كان لھ ، ثم أخذ بید علي فأقامھ ، ثم قال: قالوا : هللا ورسو أیھا الناس من ولیكم ؟«  

 .)١٠٤٢(»...الخ عاداه هللا ورسولھ ولیھ ، فھذا ولیھ ، اللھم واِل من وااله ، وعاِد من

                                                           
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ الثاني .  ٣٢٥) ص١٠٣٦(
 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الرابع من مسنده .  ٢٨١) في ص١٠٣٧(
 حدیث الغدیر بروایة الصحابي البراء بن عازب . )١٠٣٨(

، الریاض ٣٥٠ص ١، فضائل الخمسة: ج ٦٧لعقبى للطبري الشافعي: صیوجد ھذا الحدیث في ذخائر ا  
،  ٢٤، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٢٢٣ص ٢النضرة للطبري الشافعي: ج

 . ٢ط  ٣٣٥ح ١١٧ص ١٥، كنز العمال: ج ١٢٢ص ١لجالل الدین السیوطي الشافعي: ج للفتاوي الحاوي
 ٢ن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جوقریب منھ یوجد في ترجمة اإلمام علي ب  

، المناقب ٢١٥ص  ٢، أنساب األشراف للبالذري: ج٥٥٠و ٥٤٩و ٥٤٨و ٥٤٧و ٥٤٦ح ٤٧ص
 . ٧١و ٦٥و ٦٤ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٠ـ  ١٨ص ١، الغدیر لألمیني: ج ٩٤للخوارزمي: ص

في باب  ٢٥عّزو ّجل ، وفي صمن خصائصھ العلویة في باب ذكر منزلة علي من هللا  ٤) في ص١٠٣٩(
 .(منھ قّدس سّره)الترغیب في مواالتھ ، والترھیب من معاداتھ . 

 حدیث الغدیر بروایة سعد بن أبي وقاص . )١٠٤٠(
ط التقدم  ٢٥ط بیروت وص ٤٠ط الحیدریة وص ١٠١یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص  

 ٣٨ص ١، الغدیر: ج ٢١٢ص ٥والنھایة: جط بیروت ، البدایة  ٣٦٥ص ١بمصر ، فضائل الخمسة: ج
 .٤١و

 .(منھ قّدس سّره)من خصائصھ .  ٢٥) فیما أخرجھ النسائي صفحة ١٠٤١(



والسنن في ھذا كثیرة ال تحاط وال تضبط ، وھي نصوص صریحة بأنھ ولي   
 ... )١٠٤٣(عھده وصاحب األمر من بعده

                                                                                                                                                                      
 ٢٥ط بیروت، وص ٤١ط الحیدریة، وص ١٠١) راجع  خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص١٠٤٢(

رجمة اإلمام ، ت ٧٠ص ١ط بیروت ، فرائد السمطین: ج ٣٦٥ص ١ط التقدم بمصر ، فضائل الخمسة: ج
 . ٣٨ص ١، الغدیر: ج ٥٥٢ح ٥٣ص ٢علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر: ج

ط بیروت ، عبقات األنوار مجلدان في حدیث  ٢١٣ـ  ١٤ص ١) راجع في ذلك الغدیر للعالّمة األمیني: ج١٠٤٣(
بن عساكر الشافعي: الغدیر ط الھند ، وغایة المرام ، وترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق ال

 . ٩٠ـ  ٥ص  ٢ج
ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن « قول عمر بن الخطاب لعلي یوم الغدیر :  

 ٥٠ص ٢یوجد في  ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج »ومؤمنة
ط المیمنیة  ٢٨١ص ٤، مسند أحمد بن حنبل: ج ٩٤، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٥٥٠و ٥٤٩و ٥٤٨ح

، ذخائر  ١٢٢ص ١، الحاوي للفتاوي للسیوطي: ج ٢٤، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي المكي: ص
، فضائل الصحابة للسمعاني مخطوط ، تاریخ اإلسالم  ٣٥٠ص ١، فضائل الخمسة: ج ٦٧العقبى: ص
، وذكره في نظم درر السمطین  ١٦١لحنفي: صط مصر ، علم الكتاب لخواجھ ا ١٩٧ص ٢للذھبي: ج

 ٣٤و ٣٣ط إسالمبول و ٢٤٩و ٣١و ٣٠، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ١٠٩للزرندي الحنفي: ص
ط  ٥٠ص ١٢ط الدار العامرة بمصر، وج  ٦٣٦ص ٣ط الحیدریة ، تفسیر الفخر الرازي الشافعي: ج ٢٩٧و

، عبقات  ٢٤٦ص ٣، مشكاة المصابیح: ج ٢٩ص ھـ ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ١٣٧٥مصر 
 . ١٣ب  ٧٧ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٨٥ص ١األنوار قسم حدیث الثقلین: ج

عن المصنف البن أبي شیبة ، المسند الكبیر ألبي العباس الشیباني ،  ٢٨٣ص ١وذكره في الغدیر: ج  
ط  ١٦٩ص ٢لبیان للثعلبي، الریاض النضرة: جالمسند ألبي یعلى الموصلي ، تفسیر ابن مردویھ ، الكشف وا

، المناقب البن الجوزي الحنبلي،  ٢٨الخانجي ، كفایة الطالب في حیاة علي بن أبي طالب للشنقیطي: ص
 ٢١٢ص ٥الخصائص العلویة للنطنزي وسیلة المتعبدین لعمر بن محمد المالّ ، البدایة والنھایة البن كثیر: ج

، شرح دیوان أمیر المؤمنین  ٧٥دیع المعاني لألذرعي الشافعي: ص، ب ٢٢٣، الخطط للمقریزي: ص
 ٢، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمھودي الشافعي: ج ٣٩٧ص ٦، كنز العمال: ج ٤٠٦للمیبدي: ص

، الصراط السوي في مناقب آل النبي لمحمود الشیخاني المدني ، وسیلة المآل للشیخ أحمد باكثیر  ١٧٣ص
افض الروافض لحسام الدین السھارنبوري، مفتاح النجا للبدخشي ، نزل األبرار لھ أیضاً ، الشافعي، من مر

 الروضة الندیة للصنعاني ، معارج العلى للشیخ محمد صدر العالم .
 »من كنت مواله فعلي مواله:« یوم الغدیر  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول  
، ترجمة اإلمام  ١٢١ح ٤٥ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٣٧٩٧ح ٢٩٧ص ٥یوجد في  صحیح الترمذي: ج  

 ٢٧٩و ٢٧٨و ٢٧٧و ٢٧٦ح ٢١٣ص ١علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
 ٥٣٠و ٥٢٩و ٥٢٥و ٥٢٤و ٥٢٠و ٥١٩و ٥١٠و ٥٠٩ح ١٤ص ٢وج ٤٦٥و ٤٦١و ٤٦٠و ٢٨١و
 ٥٥٧و ٥٥٦و ٥٥٥و ٥٥٤و ٥٥١و ٥٤٢و ٥٤١و ٥٤٠و ٥٣٨و ٥٣٧و ٥٣٦و ٥٣٤و ٥٣٣و ٥٣١و
بیروت ، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي:  ١ط  ٥٨٧و ٥٧٩و ٥٧٨و ٥٧٧و ٥٧٥و ٥٧٤و ٥٦٤و ٥٦٣و
 ١٤٧و ١٤٣و ١٣٥و ١٢٠و ٩٢و ٩١ص ١٥، كنز العمال: ج ١٠٨و ١٠٧و ١٠٦و ١٠٥و ١٠٤ص ٩ج
ط الحیدریة، المستدرك على  ٩٥و ٩٤و  ٥٠، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص ٢ط  ١٥٠و

 ٣، تلخیص المستدرك للذھبي: بذیل المستدرك: ج ١١٦وصححھ وص ١١٠ص ٣للحاكم: ج الصحیحین
 ٥وج ٢٧٤ص ٣، وج ٣٦٩ص ١، أسد الغابة البن األثیر: ج ٢٦ص ٥، حلیة األولیاء ألبي نعیم: ج ١١٠ص
، الدر ٩٥و ٩٤و ٧٩، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٤٦٨ص ٩، جامع االُصول البن األثیر: ج ٢٠٨ص

بن أبي طالب  ، مناقب علي ١١٢، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٨٢ص ٥لسیوطي: جالمنثور ل



                                                                                                                                                                      
،  ١٢٢ص ١، الحاوي للسیوطي: ج ٣٦و ٣٤و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٤و ٢٣ح ١٩البن المغازلي الشافعي: ص

ط حیدر آباد، وأشار الى الحدیث فقط، مسند أحمد بن  ٤٣١ص ٢ق ٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم: ج
، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي:  ١ ط ٣٧٢ص ٤بسند صحیح ، وج ٦٧٢ص ٢وج ١ط ٨٨ص ١ج حنبل:
 ٣٧٢و ٣٠٥ص ١، اإلصابة ج ٦٧، ذخائر العقبى: ص ٢٧٤و ١٨٧و ١٨١و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣١ص
، األغاني ألبي الفرج اإلصفھاني:  ٨٠ص ٤وج ٥٤٢ص ٣وج ٥٠٩و ٤٠٨و ٣٨٢و ٢٥٧ص ٢وج ٥٦٧و
ط المیمنیة بمصر ،  ٦٥السعادة بمصر وص ط ١٦٩سیوطي الشافعي: ص، تاریخ الخلفاء لل ٣٠٧ص ٨ج

ط  ٢٨٦و ٦٢و ٦٠و ٥٨، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٧٥ص ٢مصابیح السنَّة للبغوي الشافعي: ج
 ٢٧٦ط الغري ، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة الدینوري ـ المتوفى سنة  ١٥٣و ١٦و ١٥و ١٤الحیدریة، وص

، سر العالمین  ٢١٣و ٢١٢و ٢١٠ح ١٥٧ص ١، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ١٠١ص ١ھـ  ـ : ج 
،  ٢٢٤و ٢٢٣و ٢٢٢ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢٤٣ص ٣، مشكاة المصابیح للعمري: ج ٢١للغزالي: ص

 . ٦٦و ٦٣ص ١بتركیا ، فرائد السمطین: ج ٢ط  ٣٧٥ص ١ق ١التاریخ الكبیر للبخاري: ج
، فضائل  ٢٣٥ص ١عن  أخبار أصفھان ألبي نعیم: ج ٣٨٠و  ٢٢٨ص ٦ج ورواه في ذیل إحقاق الحق:  

الصحابة للسمعاني الشافعي مخطوط ، الجمع بین الصحاح لرزین العبدري مخطوط ، تاریخ اإلسالم للذھبي: 
 ٤٤٨و ٣٤٨و ٣٣٨وص ٣٣٤ص ٧وج ٢١٤و ٢١٣و ٢١٢و ٢١١ص ٥، البدایة والنھایة: ج ١٩٦ص ٢ج

 ٥٨، مفتاح النجا للبدخشي: ص ١٧٣ص ٢مخطوط ، وفاء الوفاء: ج ١٠٦: ص، المناقب لعبد هللا الشافعي
،  ١٦٨ط نول كشور ، راموز األحادیث للنقشبندي: ص ١٤٧ص ٢مخطوط ، تیسیر الوصول البن الربیع: ج

ط حیدر آباد ، نزھة  ١٦٠ص ١، الكنى واألسماء للدوالبي: ج ٢٩٠ص ٨تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج
، أخالق النبي لعبد هللا األصفھاني ،  ٤٣١ص ٢ق ٤، الجرح والتعدیل البن المنذر: ج ٣٩الناظرین: ص

 ٢٧٥، شرح اُرجوزة الشیخ الخزرجي لھ: ص١٠٢، أخبار الدول للقرماني: ص ٥٤الشذرات الذھبیة: ص
، كنوز الحقائق للمناوي حرف المیم ط بوالق ،  ٢١٣ص ١مخطوط ، ذخائر المواریث للنابلسي: ج ٢٩٣و

،  ٥٨١و  ٥٧٩و ٥٧١و ٥٧٠و ٥٦٨و ٥٦٤و ٤٤٨و  ٣٦المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي: ص  أرجح
مخطوط، فتح البیان لحسن خان  ٢١٧المنتخب من صحیح البخاري ومسلم لمحمد بن عثمان البغدادي: ص

مخطوط ، االعتقاد على مذھب السلف  ٣٩ط بوالق ، األربعین البن أبي الفوارس: ص ٢٥١ص ٧الحنفي: ج
ط حیدر آباد ،  ٣٣٢ص ٢، األربعین حدیثاً للھروي مخطوط ، المعتصر من المختصر: ج ١٨٢یھقي: صللب

 ١، التھذیب البن حجر العسقالني الشافعي: ج٩١ص ١موضح أوھام الجمع والتفریق للخطیب البغدادي: ج
: ، العثمانیة للجاحظ ١٨٠و ٢٥، األضداد: ص ٢٣٠ص ٢، البیان والتعریف البن حمزة: ج ٣٣٧ص
 ، مختلف الحدیث البن قتیبة: ١٤٤و ١٣٤ص
ط المنیریة بمصر ، الریاض النضرة لمحب الدین  ٣٤٦ص ٤، النھایة البن األثیر الجزري: ج ٥٢ص

 ١، تذكرة الحفّاظ للذھبي: ج ٢٠ص ١ط الخانجي بمصر ، دول اإلسالم: ج ٢٤٤ص ٢الطبري الشافعي: ج
، شرح دیوان أمیر  ٢١٩ص ٢للتفتازاني: ج ، شرح المقاصد ٦١١ص ٢، المواقف لِإلیجي: ج ١٠ص

 ٥مخطوط ، منتخب كنز العمال للمتقي الھندي المطبوع بھامش مسند أحمد: ج ٤المؤمنین للمیبدي: ص
 ٢٢١، أسنى المطالب في أحادیث مختلف المراتب: ص ٥٧ص ١، فیض القدیر للمناوي الشافعي: ج ٣٠ص

، الكنى واألسماء للدوالبي:  ٩٠٠لصغیر للسیوطي: ح، الجامع ا ٩٤، الروض األزھر للقندر الھندي: ص
 . ٨٨ص ٢ج

 ١، عن المعجم الكبیر للطبراني: ج٤١، ٢٩، ٢٣رواه في ذیل ترجمة اإلمام علي من تاریخ دمشق: ص  
من باب فضائل أمیر المؤمنین  ١٣٩و ٨٢و ٩١، الفضائل ألحمد بن حنبل: ح ٢٠٥والورق  ١٤٩ورق 

أیضاً عن الشرف  ٣٠٤ص ٦مخطوط ، وفي إحقاق الحق: ج ٢٠الورق  ٢مخطوط ، الكامل البن عدي: ج
، تاریخ آل محمد لبھجت  ١١، مقاصد الطالب للبرزنجي: ص١١١المؤبد آلل محمد للنبھاني البیروتي: ص

 . ٢١٣ص ٢١، بلوغ األماني المطبوع في ذیل الفتح الرباني: ج ١٢١أفندي: ص
 یوم الغدیر :في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول  



                                                                                                                                                                      
 » .من كنت مواله فعلي مواله ، اللھم وال من موااله وعاِد من عاداه «   
 ٢٧٥ح ٢١١ص ١یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  

 ٥٤٥و ٥٤٣و ٥٣٩و ٥٣٥و ٥٣٢و ٥٢٧و ٥٢٦و ٥١٢و ٥٠٦و ٥٠٥و ٥٠٤و ٥٠٣و ٥٠١ح ٥ص ٢وج
بیروت ،  ١ط  ٥٨٣و ٥٨٠و ٥٧٣و ٥٧٢و ٥٧١و ٥٧٠و ٥٦٨و ٥٦٧و ٥٦٦و ٥٦١و ٥٤٩و ٥٤٦و

التقدم بمصر  ط ٢٥و ٢٣ط الحیدریة، وص ١٠٤و ١٠٠و ٩٦خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص
الغري مناقب علي بن أبي  ط ١٧و ١٤ط الحیدریة، وص ٦٢و ٥٩و ٥٦، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

، اُسد الغابة البن  ١٥٥و ٣٨و ٣٧و ٣٣و ٢٩و ٢٧و ٢٦و ٢٣ح ١٦ي: صطالب البن المغازلي الشافع
 ٦ص ٥وج ٢٨ص ٤وج ٣٢١و ٣٠٧و ٩٣و ٩٢ص ٣وج ٢٣٣ص ٢وج ٣٦٧ص ١األثیر الشافعي: ج

،  ١ط  ٢٨١ص ٤بسند صحیح ط دار المعارف، وج ٩٦١ح ٢، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢٧٥و ٢٠٥و
 ٧، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج٢٤٨و ٢٤٧و ٢٤٥ص ١٩٠ص ١شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني: ج

 ٣٢و ٣١و ٣٠، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٠٨و ١٠٧و ١٠٦و ١٠٥و ١٠٤ص ٩وج ١٧ص
ط  ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٣٣إسالمبول ، وص وصححھ ط ٢٨١و ٢٧٤و ٢٤٩و ٢٠٦و ٣٨و ٣٧و٣٣و

، المستدرك على ٩٣ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ١١٢ص ٢الحیدریة ، أنساب األشراف للبالذري: ج
، مناقب الكالبي  ٤٧ص ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٣٧١و ١١٦ص ٣الصحیحین للحاكم: ج

،  ١٠٩مطبوع بآخر المناقب البن المغازلي، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٣١من المسند: ح
لمناقب للخوارزمي الحنفي: ، ا ٦٧، ذخائر العقبى: ص ٢٤و ٢٣الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص

، االستیعاب البن عبد البر  ٢٩٤ص ٣، میزان االعتدال للذھبي: ج ١٢٢ص ١، الحاوي للفتاوي: ج ٩٣ص
ط السعادة  ١٦٩، تاریخ الخلفاء للسیوطي الشافعي: ص ٣٦ص ٣المالكي المطبوع بھامش اإلصابة: ج

وصححھ  ٢٥ھیثمي الشافعي: صط المیمنیة بمصر ، الصواعق المحرقة البن حجر ال ٦٥بمصر، وص
 ١٢٠وصححھ وص ٤١ط المیمنیة بمصر وص ٧٣وصححھ وص ٤١ط المیمنیة بمصر، وص ٧٣وص

ط مصر بتحقیق  ٢١٧ص ١٩بمصر، وج ١ط  ٣٨٨ص ٤المحمدیة ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
ط  ٥٠وص ١٢وجط الدار العامرة بمصر،  ٦٣٦ص ٣محمد أبو الفضل ، تفسیر الفخر الرازي الشافعي: ج

 ٤٠١و ٤٠٠ح ١٣٨ص ١٥، كنز العمال: ج ٢٤٦ص ٣ھـ ، مشكاة المصابیح للعمري: ج ١٣٧٥مصر 
 ١، أخبار أصفھان ألبي نعیم: ج ٢٢٣ص ٢، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري: ج ٢ط  ٤٣٠و ٤٢٦و

  ١١٣، الشرف المؤبد للنبھاني: ص ٢٣٦ص ١٤، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ٢٢٧ص ٢وج ١٠٧ص
،  ١٩٩، نھایة العقول للفخر الرازي الشافعي: ص ١٣٢ص ١صفوة الصفوة البن الجوزي الحنبلي: ج

، تاریخ اإلسالم للذھبي . فرائد السمطین ٣٠١ص ٢المعتصر من المختصر لیوسف بن موسى الحنفي: ج
 . ٧٧و ٧١ص ١للحمویني: ج

 ٥٧٢و ٥٦٣و ٥٦٢و ٥٦٠و ٢١٣عن: أرجح المطالب: ص  ٣٨٠-٢٢٨ص ٦ورواه في إحقاق الحق: ج  
 ٢١٩و ٢١٣و ٢١١و ٢١٠ص ٥ط الھور ، البدایة والنھایة البن كثیر: ج ٦٧٩و ٥٨٠و ٥٧٧و ٥٧٤و
. االعتقاد على مذھب  ١٧٣ص ٢، تفسیر الثعلبي مخطوط ، وفاء الوفاء للسمھودي: ج ٣٤٦ص ٧وج ٣٦٦و

ط مصر ، فضائل  ٩٥وص ٢٩، الكاف الشاف البن حجر العسقالني الشافعي: ص ١٩٥السلف للبیھقي: ص
، درر بحر ٢٠٩، سعد الشموس واألقمار ص ١٠٠الصحابة للسمعاني مخطوط ، الروض األزھر: ص

وصححھ مخطوط ، نقد عین المیزان للشیخ محمد  ٥٧مخطوط ، مفتاح النجا للبدخشي: ص ٩٢المناقب ص
،  ٢٧٦الدینوري: ص، مختلف الحدیث البن قتیبة  ٤٨، تاریخ آل محمد لبھجت أفندي: ص ٢٢بھجت: ص

، روضات الجنات  ٤١ص ٢، الشفاء للقاضي عیاض: ج ٣٦٨ص ٢معجم ما استعجم ألبي عبید األندلسي: ج
 . ٣٩ص ١، الكواكب الدریة للمناوي الشافعي: ج ١٥٨لالسفزاري: ص

من وااله ، من كنت مواله فعليُّ مواله ، اللھم واِل « یوم غدیر خم :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال الرسول  
 ».وعاد من عاداه وانصر من نصره ، وأخذل من خذلھ



 : )١٠٤٤(لھب... كما قال الفضل بن العباس بن أبي 

 وكان ولي العھد بعد محمد *** عليٌّ وفي كل المواطن صاحبھ

      ٥٦و ٥٥المراجعة /   

 ش

 

                                                                                                                                                                      
 ٥١٣و ٥٠٨ح ١٣ص ٢یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج 
ط  ٦٣بیروت ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١ط  ٥٦٩و ٥٦٢و ٥٤٤و ٥٢٣و ٥١٥و ٥١٤و

، شواھد  ٢ط  ٤٠٢و ٣٣٢ح ١١٥ص ١٥وج ١ط  ٤٠٣ص ٦ل: جط الغري ، كنز العما ١٧الحیدریة وص
،  ٢٥٠ح ١٩٢وص ٢١١ح ١٥٧ص ١التنزیل في اآلیات النازلة في أھل البیت للحاكم الحسكاني الحنفي: ج

، إسعاف الراغبین للشیخ محمد الصبان الشافعي المطبوع  ١٠٥ص ٩مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج
ط العثمانیة ، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي  ١٣٧دیة، وصط السعی ١٥١بھامش نور األبصار: ص

 ١٦٣ص ١ط مصر ، الملل والنحل للشھرستاني الشافعي: ج ٢٧و ٢٦ط الحیدریة، وص ٩٦الشافعي: ص
اُوفست على ط مصر ، شرح نھج البالغة البن أبي  ٢٢٠ص ١اُوفست بیروت وبھامش الفصل البن حزم: ج

مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ،  ط ٢٠٨ص ٣وج ٢٨٩ص ٢بمصر وج ١ط  ٢٨٩و ٢٠٩ص ١الحدید: ج
،  ١١٢، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٣٢ص ٥منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج

ط إسالمبول ،  ٢٤٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٣٠و ٩٤و ٨٠المناقب للخوارزمي الحنفي: ص
 ط الحیدریة . ٢٩٧وص

 لعلي یوم الغدیر : قول عمر بن الخطاب  
 (بخ بخ لك یاابن أبي طالب أصبحت موالي ومولى كل مسلم ) .  
 ٥٧٥ح ٧٥ص ٢یوجد في  ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج 
، المناقب  ٢٤ح ١٨بیروت ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ١ط  ٥٧٨و ٥٧٧و

، شواھد التنزیل للحاكم  ٢٩٠ص ٨، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ٩٤الحنفي: ص للخوارزمي
 ٦، إحقاق الحق: ج٢٥٦، سر العالمین البي حامد الغزالي ص ٢١٣ح ١٥٨ص ١الحسكاني الحنفي: ج

 . ٧٧ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٧٥ص ١، الغدیر لألمیني: ج ٢٥٥ص
بن أبي معیط ، فیما ذكره محمد محمود الرافعي في مقدمة شرح ) من أبیات لھ أجاب فیھا الولید بن عقبة ١٠٤٤(

 .(منھ قّدس سّره) ٨الھاشمیات صفحة 



 

 ٥٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ١٩

 

 

 

 

 ما الوجھ في االحتجاج بھ مع عدم تواتره ؟ 

 الشیعة متفقون على اعتبار التواتر فیما یحتجون بھ على اِإلمامة  

 اُصول الدین ، فما الوجھ في احتجاجكم بحدیث الغدیرألنھا عندھم من 

 

 ٥٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٢٢

ً من طرقھم  مع عدم تواتره عند أھل الُسنَّة ؟ وإن كان ثابتا

 الصحیحة ؟

 س

 

 

 ـ النوامیس الطبیعیة تقضي بتواتر نص الغدیر . ١

 ـ عنایة هللا عّزو ّجل بھ . ٢

 . لى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صـ عنایة رسول هللا ٣

 ـ عنایة أمیر المؤمنین . ٤

 ـ عنایة الحسین . ٥

 ـ عنایة األئمة التسعة . ٦

 ـ عنایة الشیعة . ٧

 ـ تواتره من طریق الجمھور . ٨



 

 ـ . ٢٤حسبك من وجوه االحتجاج ھنا ما قلناه لك آنفاً ـ في المراجعة   

      ٥٦المـراجعــة /   

مما تقضي بھ النوامیس التي فطر هللا  )١٠٤٥(حدیث الغدیرـ على أن تواتر  ١  
الطبیعة علیھا ، شأن كل واقعة تاریخیة عظیمة یقوم بھا عظیم االُمة ، فیوقعھا 

                                                           
 اعترف بتواتره:تواتر حدیث الغدیر  )١٠٤٥(

ـ جالل الدین السیوطي الشافعي في الفوائد المتكاثرة في األخبار المتواترة، وفي األزھار المتناثرة في  ١ 
 األخبار المتواترة.

 . ٤٤٢ص ٢السیوطي في تواتر الحدیث ، العالمة المناوي في التیسیر في شرح الجامع الصغیر ج ونقل كالم 
 .  ٣٦٠ص ٣العالمة العزیزي في شرح الجامع الصغیر: ج 
 . ٥٦٨ص ٥ـ المال علي القاري الحنفي في المرقاة شرح المشكاة: ج ٢ 
ربعین مخطوط ، وراجع خالصة عبقات ـ جمال الدین عطاء هللا بن فضل هللا الشیرازي في كتابھ األ ٣ 

 . ١٢٣ص ٦األنوار: ج 
 . ٤٤٢ص ٢ـ المناوي الشافعي في كتابھ التیسیر في شرح الجامع الصغیر: ج ٤ 
 ٦الروافض، وراجع خالصة عبقات األنوار: ج النواقض على ـ میرزا مخدوم بن میر عبدالباقي في ٥ 

 .١٢١ص
، ٢٩٤ص  ٦ي كتاب الروضة الندیة، راجع احقاق الحق: جمحمد بن اسماعیل الیماني الصنعاني ف - ٦ 

 .١٢٦ص ٦وخالصة عبقات االنوار: ج
 ٦عبقات األنوار: ج مناقب المرتضى، راجع خالصة كتاب معارج العلى في في ـ محمد صدر عالم ٧ 

 .١٢٧ص
 ـ الشیخ عبد هللا الشافعي في كتابھ األربعین . ٨ 
ب األبحاث المسددة في الفنون المتعددة ، وراجع خالصة عبقات ـ الشیخ ضیاء الدین المقبلي في كتا ٩ 

 . ١٢٥ص ٦األنوار: ج
 ـ ابن كثیر الدمشقي في تاریخھ في ترجمة محمد بن جریر الطبري . ١٠ 
 . ٢١٤ـ  ٢١٣ص ٥ـ أبو عبد هللا الحافظ الذھبي . نقل كالمھ بتواتر حدیث الغدیر ابن كثیر في تاریخھ: ج ١١ 
 ٤٨طالب: ص مناقب علي بن أبي كتابھ أسنى المطالب في الجزري. ذكر تواتر الحدیث فيـ الحافظ ابن ١٢ 

حیث قال : ھذا حدیث حسن من ھذا الوجھ صحیح من وجوه كثیرة ، تواتر عن أمیر المؤمنین علي، وھو 
ممن ال الغفیر وال عبرة بمن حاول تضعیفھ  الجم ، رواه(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)متواتر أیضاً عن النبي

 اطالع لھ في
 ھذا العلم...  
 ـ الشیخ حسام الدین المتقي ، ذكر ذلك في كتابھ مختصر قطف األزھار المتناثرة . ١٣ 
 . ١٢٧ص ٦ـ ثناء هللا باني بتي ذكر تواتر الحدیث في السیف المسلول ، راجع عبقات األنوار: ج ١٤ 
 . ١٠٤سادات: صـ محمد مبین اللكھنوي في وسیلة النجاة في فضائل ال ١٥ 
- ٢٩٤ص ١وعبقات األنوار ، والغدیر للعالَّمة األمیني: ج ٤٢٣ص ٢الحق: ج راجع بقیتھم في إحقاق  

 ط بیروت . ٣١٣
 طرق حدیث الغدیر: 
 طریقاً . ٤٠ـ رواه أحمد بن حنبل من  ١ 



 بمنظر وبمسمع من االُلوف المجتمعة من اُمتھ من أماكن شتى ، لیحملوا

 ، وال سیما إذا كانت من بعده)١٠٤٦(نبأھا عنھ إلى من وراء ھم من الناس

 العنایة من أسرتھ وأولیائھم في كل خلف ، حتى بلغوا بنشرھا محل

 ، فھل یمكن أن یكون نبؤھا ـ والحال ھذه ـ )١٠٤٧(وإذاعتھا كل مبلغ

                                                                                                                                                                      
 طریقاً . ٧٢ـ وابن جریر الطبري من  ٢ 
 طریقاً . ٨٠ـ والجزري المقري من  ٣ 
 طرق .  ١٠٥قدة ـ وابن ع ٤ 
 طریقاً . ١٢٠ـ وأبو سعید السجستاني من  ٥ 
 طریقاً . ١٢٥ـ وأبو بكر الجعابي من  ٦ 
 . ١٤ص ١طریقاً . الغدیر لألمیني: ج ١٥٠ـ ومحمد الیمني أن لھ  ٧ 
 . ١٥٨ص ١طریقاً . الغدیر: ج ٢٥٠ـ رواه أبو العالء العطار الھمداني من  ٨ 
 إسناد . ١٣٠٠ث الغدیر ب ـ مسعود السجستاني یروي حدی ٩ 
) وھذا الخبر ـ أي حدیث الغدیر ـ قد  (مخطوط ١٠٨ـ وقال الشیخ عبد هللا الشافعي في كتابھ المناقب ص ١٠ 

 .٢٩٠ص ٦تجاوز حد التواتر فال یوجد خبر قط نقل من طرق كھذه الطرق ... الخ كما في إحقاق الحق: ج
 عدد من كان مع النبي في غدیر خم : )١٠٤٦(

 ف في عددھم على أقوال :اختل  
 ) تسعون ألفاً .٩٠٠٠٠ـ قیل: ( ١ 
 عشر ألفاً . ) مائة ألف وأربعة١١٤٠٠٠ـ وقیل: ( ٢ 
 ) مائة ألف وعشرون ألفاً .١٢٠٠٠٠ـ وقیل: ( ٣ 
ً ، ویقال أكثر من ذلك . وھذه عدة من خرج معھ . ١٢٤٠٠٠ـ وقیل: ( ٤  ) مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا

وأبي  (علیھ السالم)معھ فأكثر من ذلك كالمقیمین بمكة والذین أتوا مع علي أمیر المؤمنین وأما الذین حّجوا
، السیرة  ٢٥٧ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ٣٠راجع تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص موسى . 

 . ٩ص ١، الغدیر: ج ٣ص ٣النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج
 حتجاج بحدیث الغدیر :المناشدة واال) ١٠٤٧(

 یوم الشورى . (علیھ السالم)ـ مناشدة أمیر المؤمنین ١ 
 ـ مناشدتھ أیام عثمان . ٢ 
 ـ مناشدتھ یوم الرحبة في الكوفة . ٣ 
 ـ مناشدتھ یوم الجمل . ٤ 
 ـ حدیث الركبان في الكوفة . ٥ 
 ـ مناشدتھ یوم صفین . ٦ 
 بحدیث الغدیر . ى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صلـ احتجاج فاطمة الزھراء بنت رسول هللا ٧ 
 . (علیھ السالم)ـ احتجاج اِإلمام الحسن ٨ 
 . (علیھ السالم)ـ مناشدة اِإلمام الحسین ٩ 
 ـ احتجاج عبد هللا بن جعفر بحدیث یوم الغدیر على معاویة . ١٠ 
 ـ احتجاج برد على عمرو بن العاص بحدیث الغدیر . ١١ 
 ص بحدیث الغدیر على معاویة .ـ احتجاج عمرو بن العا ١٢ 
 ـ احتجاج عمار بن یاسر یوم صفین . ١٣ 
 ـ احتجاج األصبغ بن نباتة في مجلس معاویة . ١٤ 



من أخبار اآلحاد ؟ كال ; بل ال بدَّ أن ینتشر انتشار الصبح ، فینظم حاشیتي البر 
 .)١٠٤٨()ولن تجد لُسنَِّة هللا تحویال (والبحر 

 ر كان محل العنایة من هللا عّزو جّل ; إذ أوحاهـ إن حدیث الغدی ٢  

ً یرتِّلھ المسلمون آناء (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تبارك وتعالى  إلى نبیھ  ، وأنزل فیھ قرآنا

 اللیل وأطراف النھار ، یتلونھ في خلواتھم وجلواتھم، وفي أورادھم

 رسول یا أیھا ال(وصلواتھم ، وعلى أعواد منابرھم  وعوالي منائرھم : 

 بلِّغ ما أُنزل إلیك من ربِّك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالتھ وهللا یعصمك

ھ على علي باإلمامة ، وعھده إلیھ  )١٠٥٠()١٠٤٩()من الناس فلما بلَّغ الرسالة یومئذ بنصِّ

                                                                                                                                                                      
 ـ مناشدة شاب أبا ھریرة بحدیث الغدیر في الكوفة. ١٥ 
 ـ مناشدة رجل زید بن أرقم بحدیث الغدیر . ١٦ 
 ـ مناشدة رجل عراقي جابر بن عبد هللا األنصاري . ١٧ 
 ـ احتجاج قیس بن عبادة بحدیث الغدیر على معاویة . ١٨ 
 ـ احتجاج درامیة الحجونیة على معاویة . ١٩ 
 . (علیھ السالم)ـ احتجاج عمرو األودي على مناوئي أمیر المؤمنین ٢٠ 
 ـ احتجاج عمر بن عبد العزیز . ٢١ 
 ١٥٩ص ١دیر للمرحوم األمیني: جـ احتجاج المأمون على الفقھاء بحدیث الغدیر . راجع في ذلك الغ ٢٢ 
 . ٢١٢و

 .٤٣) فاطر: ١٠٤٨(
) ال كالم عندنا في نزولھا بوالیة علي یوم غدیر خم ، وأخبارنا في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاھرة ١٠٤٩(

، وحسبك مما جاء في ذلك من طریق غیرھم ، ما أخرجھ اِإلمام الواحدي في تفسیر اآلیة من سورة المائدة 
بھ ـ أسباب النزول ـ من طریقین معتبرین عن عطیة عن أبي سعید الخدري ، قال: نزلت ھذه من كتا ١٥٠ص

قلت : وھو الذي   یوم غدیر خم في علي بن أبي طالب ،  )یا أیُّھا الرسول بلِّغ ما أنزل إلیك من ربِّك (اآلیة 
» واآلخر « عن أبي سعید » ا أحدھم«أخرجھ الحافظ أبو نعیم في تفسیرھا من كتابھ ـ نزول القرآن ـ بسندین 

بطرق متعددة عن أبي  - عن أبي رافع ، ورواه اِإلمام إبراھیم بن محمد الحمویني الشافعي في كتابھ ـ الفرائد 
ھریرة . وأخرجھ اِإلمام أبو إسحاق الثعلبي في معنى اآلیة من تفسیره الكبیر بسندین معتبرین ، ومما یشھد لھ 

 قائمة ، والزكاة مفروضة ،أن الصالة كانت قبل نزولھا 
 والصوم كان مشروعاً ، والبیت محجوجاً ، والحالل بیّناً ، والحرام بیّناً ، والشریعة متسقة ، وأحكامھا
 مستتبة ، فأي شيء غیر والیة العھد یستوجب من هللا ھذا التأكید ، ویقتضي الحض على بالغھ بما یشبھ

 الفتنة بتبلیغھ ، ویحتاج إلى العصمة من أذى الناسالوعید ، وأي أمر غیر الخالفة یخشى النبي 
 (منھ قّدس سّره)بأدائھ؟ 

 آیة التبلیغ) ١٠٥٠(
یا أیھا الرسول بلغ ما اُنزل إلیك من ربِّك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالتھ وهللا یعصمك من الناس إن هللا ال یھدي  ( 

بمن ذي الحجة ف ١٨، نزلت یوم  ٦٧المائدة:  )القوم الكافرین   ي غدیر خم حینما نصَّ
 



 الیوَم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم (بالخالفة ، أنزل هللا عّز وجّل علیھ 

 ذلك فضل هللا یؤتیھ من(بخ بخ  )١٠٥٢)(١٠٥١() نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دیناً 

 إن من نظر إلى ھذه اآلیات بخع لھذه العنایات . )١٠٥٣()یشاء 

                                                                                                                                                                      
علماً للناس ، وخلیفة من بعده . وذلك یوم الخمیس . فقد نزل  (علیھ السالم)علیاً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الرسول

یا  (بھا علیھ جبرائیل بعد مضي خمس ساعات من النھار فقال : یا محمد إن هللا یقرئك السالم . ویقول لك : 
 إلخ . )إلیك ... أیھا الرسول بلِّغ ما اُنزل

 نزول ھذه اآلیة في یوم الغدیر :  
ط  ٥٨٦ح ٨٦ص ٢یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  

ط مطبعة  ٦٣ص ٣بیروت ، فتح البیان في مقاصد القرآن للعالمة السید صدیق حسن خان ملك بھوبال: ج
والق بمصر ، شواھد التنزیل لقواعد التفضیل في اآلیات النازلة في أھل ط ب ٨٩ص ٣العاصمة بالقاھرة، و ج

ط  ٢٤٩و ٢٤٨و ٢٤٧و ٢٤٦و ٢٤٥و ٢٤٤و ٢٤٣و ٢٤٠ح  ١٩٢-١٨٧ص ١البیت للحاكم الحسكاني: ج
ط الھندیة بمصر ، الدر  ١٥٠ط الحلبي بمصر و ١١٥بیروت ، أسباب النزول للواحدي النیسابوري: ص ١

اُوفست بیروت على ط مصر ، فتح  ٢٩٨ص ١لجالل الدین السیوطي الشافعي: ج المنثور في تفسیر القرآن
ط  ٥٠ص ١٢، تفسیر الفخر الرازي الشافعي: ج ١ط ٥٧الحلبي، وص ٢ط ٦٠ص ٢القدیر للشوكاني: ج

 ٤٤ص ١ط الدار العامرة بمصر ، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ٦٣٦ص ٣ھـ . وج ١٣٧٥مصر 
ط  ٢٥ط طھران ، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي المكي: ص ١٦وص ط دار الكتب في النجف،

 ٢٩٧و ١٤٠ط إسالمبول، وص ٢٤٩و ١٢٠ط آخر، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٧الحیدریة، وص
اُوفست بیروت على ط مصر وبھامش  ١٦٣ص ١ط الحیدریة ، الملل والنحل للشھرستاني الشافعي: ج

ط  ١٢٠ح ١٥٨ص ١اُوفست على ط مصر ، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢٢٠ص ١الفصل البن حزم: ج
 بیروت . ١

ط بیروت عن كتاب الوالیة في طرق حدیث الغدیر البن جریر  ٢١٤ص ١وفي الغدیر للعالّمة األمیني: ج  
الطبري صاحب التاریخ المشھور ، األمالي للمحاملي ، ما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین ألبي بكر 

یرازي، الكشف والبیان للثعلبي مخطوط ، ما نزل من القرآن في علي ألبي نعیم األصبھاني ، كتاب الوالیة الش
ألبي سعید السجستاني ، تفسیر الرسعني الموصلي الحنبلي ، الخصائص العلویة للنطنزي ، وعمدة القاري في 

ني ، شرح دیوان أمیر المؤمنین ، مودة القربى للھمدا ٥٨٤ص ٨شرح صحیح البخاري لبدر الدین الحنفي: ج
، تفسیر القرآن لعبد الوھاب البخاري عند  ١٧٠ص ٦مخطوط ، تفسیر النیسابوري: ج ٤١٥للمیبدي: ص

، واألربعین لجمال الدین الشیرازي ، مفتاح  )قل ال أسألكم علیھ أجراً إالّ المودة في القربى(تفسیر قولھ تعالى : 
 ٦، تفسیر المنار لمحمدعبده: ج٣٤٨ص ٢لمعاني لآللوسي: جمخطوط ، روح ا ٤١النجا للبدخشي: ص

 ١٠٥عن المناقب لعبدهللا الشافعي: ص ٣٥٠- ٣٤٧ص ٦، كتاب النشر والطي، وفي إحقاق الحق: ج ٤٦٣ص
.  ٥٧٠و ٥٦٧و ٥٦٦و ٦٨و ٦٧و ٦٦اآلمرتسري: ص مخطوط ، أرجح المطالب لعبیدهللا الحنفي ١٠٦و

من ذي الحجة في یوم غدیر خم، وفیھا أمر هللا  ١٨اآلیة نزلت في یوم  وأما الشیعة فإنھا مجمعة على أن ھذه
 نبیھ أن یجعل علیاً خلیفة وإماماً .

 ط الجدیدة وغیره من كتبھم . ٥٢باب  ٣٧راجع بحار األنوار للعالَّمة المجلسي: ج  
فیھ وإن روى  ) صحاحنا في نزول ھذه اآلیة بما قلناه متواترة من طریق العترة الطاھرة ، فال ریب١٠٥١(

 .(منھ قّدس سّره)البخاري أنھا نزلت یوم عرفة، وأھل البیت أدرى. 
 آیة اِإلكمال) ١٠٥٢(

 .٣المائدة :  )الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اِإلسالم دیناً (  



ـ وإذا كانت العنایة من هللا عّز وجّل على ھذا الشكل ، فال غرو أن یكون من  ٣  
 ما كان ، فإنھ لما دنا أجلھ ، ونعیت إلیھ نفسھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عنایة رسول هللا

في الحج األكبر على » علي«تعالى ـ على أن ینادي بوالیة   ، أجمع ـ بأمر هللا
، وال بغیره من  )١٠٥٤(رؤوس األشھاد ، ولم یكتف بنص الدار یوم اِإلنذار بمكة

النصوص المتوالیة، وقد سمعت بعضھا، فأّذن في الناس قبل الموسم أنھ حاّج في 
ة الوداع، فوافاه الناس من ك ل فجٍّ عمیق ، وخرج من المدینة بنحو ھذا العام حجَّ

علي مني ، «فلما كان یوم الموقف بعرفات نادى في الناس :  )١٠٥٥(مائة ألف أو یزیدون

، ولما قفل بمن معھ من تلك االُلوف  )١٠٥٧()١٠٥٦(»وأنا من علي ، وال یؤدي عني إالّ أنا أو عليٌّ 

                                                                                                                                                                      
ب الرسول   یفة وإماماً على اُمتھ علي بن أبي طالب خل (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نزلت ھذه اآلیة بعد أن نصَّ

 من ذي الحجة في مكان یقال لھ: غدیر خم . ١٨في الیوم 
 ٥٧٥ح ٧٥ص ٢یوجد ذلك في ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج 
 ١٦٠-١٥٧ص ١بیروت . شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج ١ط  ٢٥٠و  ٥٨٥و ٥٧٨و ٥٧٧و ٥٧٦و
بیروت ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي:  ١و ط  ٢١٥و ٢١٤و ٢١٣و ٢١٢و ٢١١ح
ط السعادة بمصر، الدر المنثور في  ٢٩٠ص ٨طھران ، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ١ط  ٢٤ح ١٩ص

 ١بمصر ط االتقان للسیوطي الشافعي: ج ١ط  ٢٥٩ص ٢الشافعي: ج تفسیر القرآن لجالل الدین السیوطي
 ٨٠الحنفي: ص ، المناقب للخوارزمي ط المشھد الحسیني بمصر ٥٢ص ١، و ج ھـ ١٣٦٠نة ط س ٣١ص

ط األخیرة ، تفسیر  ١٨ط الحیدریة، وص ٣٠ط الحیدریة ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
 ١ط بوالق ، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج ٢٨١ص ٣بمصر و ج ١ط  ١٤ص ٢ابن كثیر الشافعي: ج

ط الحیدریة ،  ١٣٥إسالمبول، و ص ط ١١٥الحنفي: ص ط مطبعة الزھراء ، ینابیع المودة للقندوزي ٤٧ص
وصححھ ط  ٣٥ص ٢بیروت ، تاریخ الیعقوبي: ج ١ط  ٣١٥و ٧٤و ٧٢ص ١فرائد السمطین للحمویني: ج

ي صاحب عن كتاب الوالیة البن جریر الطبر ٢٣٠ص ١النجف وفي الغدیر للعالَّمة األمیني: ج الحیدریة في
التاریخ ، مفتاح النجا للبدخشي مخطوط ، ما نزل من القرآن في علي ألبي نعیم األصبھاني ، كتاب الوالیة 
ألبي سعید السجستاني ، الخصائص العلویة ألبي الفتح النطنزي ، توضیح الدالئل على ترجیح الفضائل 

 اب النشر والطي .كت ٢١٠ص ٥لشھاب الدین أحمد ، تاریخ ابن كثیر الدمشقي الشافعي: ج
مخطوط ، أرجح  ١٠٦عن المناقب لعبد هللا الشافعي: ص  ٣٥٧-١٥٣ص ٦ونقلھ في إحقاق الحق: ج  

ط الھور، الكشف والبیان للثعلبي مخطوط ، البدایة  ٥٦٨و ٦٧المطالب لعبید هللا الحنفي اآلمرتسري: ص
طریق الشیعة فال كالم لنا فیھ فإن شئت القاھرة ، واما من  ٢١٣ص ٥والنھایة البن كثیر الدمشقي الشافعي: ج

 ط الجدیدة. ٥٢باب  ٣٧فراجع البحار للمجلسي: ج
 . ٥٤) المائدة: ١٠٥٣(
 .١ھامش  ٢٤٩ص  ٢٠، تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة حدیث الدار یوم اِإلنذار  )١٠٥٤(
ة الوداع من كتابھ ـ السیرة النب١٠٥٥( (صلى هللا ویة ـ : وخرج معھ) قال السید أحمد زیني دحالن في باب حجَّ

من المدینة تسعون ألفاً ، ویقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، ویقال أكثر من ذلك، قال:  علیھ وآلھ وسلم)
. ومنھ یعلم أن الذین قفلوا معھ  ، وأما الذین حجوا معھ فأكثر من ذلك إلى آخر كالمھ وھذه عدة من خرج معھ

 .(منھ قّدس سّره)شھدوا حدیث الغدیر .  كانوا أكثر من مائة ألف وكلھم
ولنا ھناك في أصل الكتاب وفي التعلیقة علیھ كالم  ١٥الحدیث  ٤٨) أوردنا ھذا الحدیث في المراجعة ١٠٥٦(

 .(منھ قّدس سّره)یجدر بالباحثین أن یقفوا علیھ . 



(صلى العالمین، حطَّ  وبلغوا وادي خّم ، وھبط علیھ الروح األمین بآیة التبلیغ عن رب

ھناك رحلھ، حتى لحقھ من تأخر عنھ من الناس، ورجع إلیھ من  هللا علیھ وآلھ وسلم)
تقدمھ منھم ، فلما اجتمعوا صلَّى بھم الفریضة ، ثم خطبھم عن هللا عّز وجّل فصدع 
بالنص في والیة علي ، وقد سمعت شذرة من شذوره ، وما لم تسمعھ أصح 

(صلى هللا علیھ وآلھ سمعتھ كفایة ، وقد حملھ عن رسول هللاوأصرح ، على أن فیما 

كل من كان معھ یومئذ من تلك الجماھیر ، وكانت تربو على مائة ألف وسلم)
من بالد شتى ، فُسنَّة  هللا عّز وجّل التي ال تبدیل لھا في خلقھ تقتضي  )١٠٥٨(نسمة

ھل البیت طرقاً تمثّل تواتره مھما كانت ھناك موانع تمنع من نقلھ ، على أن ألئمة أ
 الحكمة في بثّھ وإشاعتھ .

ـ وحسبك منھا ما قام بھ أمیر المؤمنین أیام خالفتھ ، إذ جمع الناس  ٤  
یقول یوم غدیرخم ما قال  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)اُنشد هللا كل امرئ مسلم سمع رسول هللا«الرحبة فقال :  في

فقام ثالثون صحابیاً فیھم اثنا عشر بدریاً  ن رآه بعینھ وسمعھ باُذنیھ،إالّ قام فشھد بما سمع ، وال یقم إالّ م
قالوا: نعم،  »أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟«فشھدوا أنھ أخذه بیده، فقال للناس: 

 الحدیث من كنت مواله فھذا مواله ، اللھم واِل من وااله وعاِد من عاداه«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال

..«.)١٠٥٩( . 

ً على الكذب مما یمنعھ العقل ، فحصول    وأنت تعلم أن تواطؤ الثالثین صحابیا
التواتر بمجرد شھادتھم إذاً قطعي ال ریب فیھ ، وقد حمل ھذا الحدیث  عنھم كل من 
كان في الرحبة من تلك الجموع ، فبثّوه بعد تفرقھم في البالد ، فطار كل مطیر ، وال 

ما كان في خالفة أمیر المؤمنین ، وقد بویع سنة خمس یخفى أن یوم الرحبة إن
وثالثین ، ویوم الغدیر إنما كان في حجة الوداع سنة عشر، فبین الیومین ـ في أقل 
الصور ـ خمس وعشرون سنة ، كان في خاللھا طاعون عمواس ، وحروب 
الفتوحات والغزوات على عھد الخلفاء الثالثة ، وھذه المدة ـ وھي ربع قرن ـ 

مجرد طولھا وبحروبھا وغاراتھا ، وبطاعون عمواسھا الجارف ، قد أفنت جّل من ب
شھد یوم الغدیر من شیوخ الصحابة وكھولھم ، من فتیانھم المتسّرعین ـ في الجھاد 

، حتى لم یبَق منھم حیاً بالنسبة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ إلى لقاء هللا عّز وجّل ورسولھ
                                                                                                                                                                      

 ، فراجع . ٢ھامش  ٣٣١ص  ٤٨) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٠٥٧(
 .) مائة ألف أو یزیدون ١٠٠٠٠٠من حضر خطبة النبي یوم غدیر خم : (عدد  )١٠٥٨(

 ، فراجع. ١ھامش  ٣٧٥تقدمت مصادر ذلك في ھذه المراجعة ص 
 ٥٠٣ح ٧ص ٢) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج١٠٥٩(

 بیروت مع اختالف یسیر . ط



، واألحیاء منھم كانوا منتشرین في األرض إذ لم یشھد منھم إلى من مات إالّ قلیل 
الرحبة إالّ من كان مع أمیر المؤمنین في العراق من الرجال دون النساء ، ومع ھذا 
كلّھ فقد قام ثالثون صحابیاً، فیھم إثنا  عشر بدریاً فشھدوا بحدیث الغدیر سماعاً من 

أقعدھم البغض عن القیام بواجب الشھادة  ، ورب قوم(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
، ولو  )١٠٦١((علیھ السالم)ابن مالك وغیره ، فأصابتھم دعوة أمیر المؤمنین)١٠٦٠(كأنس

تسنّى لھ أن یجمع كل من كان حیاً یومئذ من الصحابة رجاال ونساءاً ، ثم یناشدھم 
لمناشدة مناشدة الرحبة ، لشھد لھ أضعاف أضعاف الثالثین ، فما ظنك لو تسنّت لھ ا

في الحجاز قبل أن یمضي على عھد الغدیر ما مضى من الزمن ؟ فتدبر ھذه الحقیقة 
 الراھنة تجدھا أقوى دلیل على تواتر حدیث الغدیر.

وحسبك مما جاء في یوم الرحبة من السنن ما أخرجھ اِإلمام أحمد ـ من حدیث   
فیل ، قال : من الجزء الرابع من مسنده ـ عن أبي الط ٣٧٠زید بن أرقم في ص

 جمع علي الناس في الرحبة ، ثم قال لھم :

، فقام یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)اُنشد هللا كل امرئ مسلم سمع رسول هللا«  
 وقال أبو نعیم : ،ثالثون من الناس قال

 فقام ناس كثیر فشھدوا حین أخذه بیده ، فقال للناس :  

                                                           
فقال :  »؟ مالك ال تقوم مع أصحاب رسول هللا فتشھد بما سمعتھ یومئذ منھ«:  م)(علیھ السال) حیث قال لھ علي١٠٦٠(

، فما قام »إن كنت كاذباً فضربك هللا ببیضاء ال تواریھا العمامة«یا أمیر المؤمنین، كبرت سنِّیونسیت، فقال علي: 
 حتى ابیّض وجھھ برصاً، فكان بعد ذلك یقول: أصابتني دعوة العبد الصالح...الخ

قلت: ھذه منقبة مشھورة ذكرھا اِإلمام ابن قتیبة الدینوري، حیث ذكر أنساً في أھل العاھات من كتابھ ـ   
من الجزء األول من  ١١٩. ویشھد لھا ما أخرجھ اِإلمام أحمد بن حنبل في آخر ص١٩٤المعارف ـ آخر ص

 .س سّره)(منھ قدّ مسنده ، حیث قال : فقاموا إالّ ثالثة لم یقوموا، فأصابتھم دعوتھ. 
 . (علیھ السالم)من كتم حدیث الغدیر عند المناشدة فأصابتھم دعوة أمیر المؤمنین) ١٠٦١(

 ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٥٨٠ـ أنس بن مالك ; أصابھ البرص المعارف البن قتیبة: ص ١ 
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل  ٢١٧ص ١٩، وج٧٤ص ٤بمصر قدیم، وج ٣٨٨ص ٤، وج٣٦٢ص

 . ٣٠٩ص ٢من األصل ، عبقات األنوار: (حدیث الثقلین): ج ٣١٧برقم 
عن أرجح المطالب لعبید هللا  ٣٣٤، ٣٠٨ص ٦ـ البراء بن عازب ; فقد عمي ذكره في إحقاق الحق: ج ٢ 

ط الھور، األربعین حدیثاً للھروي مخطوط ط الھور ، أنساب األشراف  ٥٨٠اآلمرتسري الشافعي: ص
 .٣١٢ص ٢الثقلین): ج حدیث األنوار: ( الجدیدة، عبقات ط ١٩٧ص ٣٧البحار: ج كما في ١للبالذري: ج

 ٣٣ح ٢٣ـ زید بن أرقم كتم الحدیث فأصابھ العمى . مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٣ 
ط مصر  ٧٤ص ٤، وج بمصر ١ط  ٣٦٢ص ١طھران ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١ط

 . ٣١٢ص ٢، عبقات األنوار: ( حدیث الثقلین ): ج ٢٧٤ص ٣الحلبیة: ج بوالفضل، السیرةمحمد أ بتحقیق
. أنساب األشراف  (علیھ السالم)ـ جریربن عبد هللا البجلي رجع أعرابیاً بعد أن دعا علیھ أمیر المؤمنین ٤ 

 . ٣١٣ص ٢، عبقات األنوار ( حدیث الثقلین ): ج ١٥٦ص ٢للبالذري: ج



من كنت مواله ، فھذا «نعم یا رسول هللا ، قال :  قالوا : »؟ني أولى بالمؤمنین من أنفسھم أتعلمون أ  

 .»مواله ، اللھم واِل من واالِه، وعاِد من عاداه

ً ـ أي من عدم عمل جمھور    قال أبو الطفیل : فخرجت وكأن في نفسي شیئا
ت علیاً یقول : كذا االُمة بھذا الحدیث ـ فلقیت زید بن أرقم ، فقلت لھ : إني سمع

یقول ذلك  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وكذا قال زید : فما تنكر ؟ قد سمعت رسول هللا
 . انتھى .)١٠٦٢(لھ

قلت : فإذا ضممت شھادة زید ھذه ، وكالم علي یومئذ في ھذا الموضوع إلى   
 ً  .  شھادة الثالثین ، كان مجموع الناقلین للحدیث یومئذ اثنین وثالثین صحابیا

من الجزء األول من مسنده عن  ١١٩وأخرج اِإلمام أحمد من حدیث علي ص  
اُنشد ، فیقول:  عبد الرحمن بن أبي لیلى ، قال : شھدت علیاً في الرحبة ینشد الناس

لما قام فشھد ، وال یقم » من كنت مواله فعلي مواله«یقول یوم غدیر خم:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا من سمع رسول هللا

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدریاً  كأني أنظر إلى أحدھم ، فقالوا : الّ من قد رآه، إ
 ألست أولى«، یقول یوم غدیر خم :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نشھد أنّا سمعنا رسول هللا

علي مواله ، فمن كنت مواله ففقلنا : بلى یارسول هللا، قال :  »؟بالمؤمنین من أنفسھم ، وأزواجي اُمھاتھم 

 )١٠٦٣(»....الخاللھم واِل من وااله ، وعاِد من عاداه

اللھم «ومن طریق آخر ، أخرجھ اِإلمام أحمد في آخر الصفحة المذكورة ، قال:   

 : ، قال»واِل من وااله ، وعاِد من عاداه وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ

وأنت إذا  )١٠٦٤(دعوتھ...الخ فقاموا إالّ ثالثة لم یقوموا ، فدعا علیھم علّي فأصابتھم

                                                           
بسند صحیح ط المیمنیة بمصر ، ترجمة اإلمام علي بن  ٣٧٠ص ٤أحمد بن حنبل: ج ) یوجد في مسند١٠٦٢(

 ٩، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي ج ٥٠٣ح ٧ص ٢أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
ط الغري، الغدیر لألمیني:  ١٤الحیدریة، وص ط ٥٦وصححھ ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٤ص
 . ١٧٤ص ١ج

 ١ط بیروت ، وفي الغدیر: ج ٤٠ط الحیدریة، وص ١٠٠وقریب منھ في خصائص النسائي الشافعي: ص  
، البدایة والنھایة البن ٢٠، والبدخشي في نزل األبرار: ص ١٦٩ص ٢عن الریاض النضرة: ج ١٨٩ص

 ، زین الفتى للعاصمي . ٢١١ص ٥كثیر: ج
 بسند ٩٦١ح ١٩٩ص ٢بمصر، وج ط المیمنیة ١١٩ص ١) یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج١٠٦٣(

 صحیح ط دار المعارف بمصر ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:
 ، وقریب منھ في فرائد السمطین: ٢ط ٤٣٠ح ١٥١ص ١٥، كنز العمال: ج ٥٠٦ح ١١ص ٢ج
 . ٦٩ص ١ج

ط دار المعارف  ٩٦٤ح ٢٠١ص ٢ط المیمنیة، وج ١١٩ص ١) یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج١٠٦٤(
 . ٥٠٧ح ١١ص ٢بمصر، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج



ضممت علیاً وزید بن أرقم إلى االثني عشر المذكورین في الحدیث كان البدریون 
) رجال كما ال یخفى ، ومن تتبع السنن الواردة في مناشدة الرحبة عرف ١٤یومئذ (

 حكمة أمیر المؤمنین في نشر حدیث الغدیر وإذاعتھ .

، موقف ـ على عھد معاویة  (علیھ السالم)ینـ ولسید الشھداء أبي عبد هللا الحس ٥  
ـ حصحص فیھ الحق ، كموقف أمیر المؤمنین في الرحبة ، إذ جمع الناس ـ أیام 
الموسم بعرفات ـ فأشاد بذكر جده وأبیھ واُمھ وأخیھ ، فلم یسمع سامع بمثلھ بلیغاً 

، وتتبع حكیماً یستعبد األسماع ، ویملك األبصار واألفئدة ، جمع في خطابھ فأوعى 
فاستقصى ، وأدى یوم الغدیر حقھ ، ووفاه حسابھ ، فكان لھذا الموقف العظیم أثره 

 .)١٠٦٥(، في اشتھار حدیث الغدیر وانتشاره

ً ـ في نشر ھذا الحدیث  ٦   ـ وإن لألئمة التسعة من أبنائھ المیامین طرقا
ن عشر وإذاعتھ ـ تریك الحكمة محسوسة بجمیع الحواس، كانوا یتخذون الیوم الثام

من ذي الحجة عیداً في كل عام ، یجلسون فیھ للتھنئة والسرور ، بكّل بھجة وحبور 
، ویتقربون فیھ إلى هللا عّز وجّل بالصوم والصالة ، واالبتھال ـ باألدعیة ـ إلى هللا 
تعالى ، ویبالغون فیھ بالبر واِإلحسان ، شكراً لما أنعم هللا بھ علیھم في مثل ذلك 

على أمیر المؤمنین بالخالفة ، والعھد إلیھ باِإلمامة ، وكانوا الیوم من النص 
یَِصلُوَن فیھ أرحامھم ، ویوسعون على عیالھم ، ویزورون إخوانھم ، ویحفظون 

 جیرانھم ویأمرون أولیاءھم بھذا كلھ .

من ذي الحجة في كل عام عیداً عند  ١٨ـ وبھذا كان یوم  ٧  
مصار ، یفزعون فیھ إلى مساجدھم ، ، في جمیع األعصار واأل)١٠٦٧()١٠٦٦(الشیعة

                                                           
 بحدیث الغدیر : (علیھ السالم)احتجاج اإلمام الحسین )١٠٦٥(

، الغدیر  ط النجف ٢٠٩ـ  ٢٠٦ھـ ): ص ٩٠راجع كتاب سلیم بن قیس الھاللي التابعي المتوفى سنة (   
 . ١٨٩ص ١جلألمیني: 

 عید الغدیر عند العترة الطاھرة وشیعتھم 

ط الحیدریة ، الكافي لثقة اِإلسالم ١٢تفسیر فرات بن إبراھیم الكوفي من أھل القرن الثالث: ص  )١(

 ١ط الجدیدة بطھران، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج ٣ح ١٤٩، وص١ح ١٤٨ص ٤الكلیني: ج

 ٩٨وج ٥٤و ٥٣و ٤٦و ٤٠و ٢ح ٥٢باب  ١٠٩ص ٣٧مة المجلسي: جط النجف ، بحار األنوار للعالَّ  ٤٤ص

، الخصال للشیخ الصدوق:  ١١١ط الجدیدة في طھران ، أمالي الصدوق: ص ٦و ١ح ٤باب  ٢٩٨ص

 . ٧٤، ثواب األعمال للصدوق: ص ٢٤٠ص

 عید الغدیر في اِإلسالم



للصالة فریضة ، ونافلة ، وتالوة القرآن العظیم ، والدعاء بالمأثور ، شكراً   
تعالى على إكمال الدین ، وإتمام النعمة، بإمامة أمیر المؤمنین ، ثم یتزاورون ، 

رور ویتواصلون فرحین مبتھجین ، متقّربین إلى هللا بالبر واِإلحسان ، وإدخال الس
على األرحام والجیران ، ولھم في ذلك الیوم من كل سنة زیارة لمشھد أمیر 
المؤمنین ، ال یقل المجتمعون فیھا عند ضراحھ عن مائة ألف یأتون من كل فجٍّ 
عمیق ، لیعبدوا هللا بما كان یعبده في مثل ذلك الیوم أئمتھم المیامین ، من الصوم 

إلیھ بالمبّرات والصدقات وال ینفّضون حتى  والصالة واِإلنابة إلى هللا والتقرب
ً مأثوراً عن بعض أئمتھم ،  یحدقوا بالضراح األقدس ، فیلقوا في زیارتھ خطابا

، وعنائھ   یشتمل على الشھادة ألمیر المؤمنین بمواقفھ الكریمة ، وسوابقھ العظیمة
في تأسیس قواعد الدین ، وخدمة سید النبیین والمرسلین ، إلى ما لھ من 

 لخصائص والفضائل ، التي منھا عھد النبي إلیھ ، ونصھ یوم الغدیر علیھ .ا

 اإلشادة ھذا دأب الشیعة في كل عام ، وقد استمر خطباؤھم على  

 ، بحدیث الغدیر مسنداً ومرسال، وجرت في كل عصر ومصر

                                                                                                                                                                      

داً لھم في األزمنة المتقادمة . كما إن عید الغدیر لم یختص بشیعة أھل البیت بل اتخذه أكثر المسلمین عی  

، ٣٣٤نقلھ عن اآلثار الباقیة في القرون الخالیة للبیروني: ص ٢٦٧ص ١في كتاب الغدیرللعالَّمة األمیني ج

ترجمة  ٦٠ص ١ط النجف ، وفیات األعیان البن خلكان: ج ٤٤ص ١مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج

 مة المستنصر با  العبیدي .في ترج ٢٢٣ص ٢المستعلي بن المنتصر، وج

 فضل صوم عید الغدیر

سنة )  عن أبي ھریرة قال : من صام یوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب هللا لھ صیام ستین شھراً; (  

من كنت مواله فعلي « فقال : (علیھ السالم)بید علي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وھو یوم غدیر خم لما أخذ النبي

. فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب » اِل من وااله وعاِد من عاداه وانصر من نصرهمواله ، اللھم و

 أصبحت موالي ومولى كل مسلم  .

 ٧٥ص ٢ھذا یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  

 ١، الغدیر لألمیني: ج ٢١٣و ٢١٠ح ١٥٨ص ١، شواھد التنزیل للحسكاني: ج ٥٧٧و ٥٧٦و ٥٧٥ح

شھراً ) ستین ( سنة ) كما في فرائد  وفي بعض الروایات بدل ستین ( ٢٩٠ص ٨، تاریخ بغداد: ج ٤٠٢ص

 ، المناقب للخوارزمي . ١٣ب  ٧٧ص ١السمطین للحمویني: ج
ّزالدولة من كاملھ : وفیھا في ثامن عشر ذي الحجة ، أمر مع ٣٥٢) قال ابن األثیر في عدة حوادث سنة ١٠٦٧(

بإظھار الزینة في البلد ـ بغداد ـ وأشعلت النیران بمجلس الشرطة ، وأظھر الفرح ، وفتحت األسواق باللیل 
كما یفعل لیالي األعیاد ، فعل ذلك فرحاً بعید الغدیر یعني غدیر خم ، وضربت الدبادب والبوقات ، وكان یوماً 

 .(منھ قّدس سّره)ن تاریخھ. من الجزء الثامن م ١٨١مشھوداً ، انتھى بلفظھ في ص



ً   نظمھ في عادة شعرائھم على ً ، )١٠٦٩()١٠٦٨(مدائحھم قدیما  وحدیثا

تواتره من طریق أھل البیت وشیعتھم ، فإن دواعیھم  فال سبیل إلى التشكیك في
لحفظھ بعین لفظھ ، وعنایتھم بضبطھ وحراستھ ونشره وإذاعتھ بلغت أقصى 
الغایات ، وحسبك ما تراه في مظانھ من الكتب األربعة وغیرھا من مسانید الشیعة 

بھا  المشتملة على أسانیده الجّمة المرفوعة وطرقھ المعنعنة المتصلة، ومن ألمّ 
 . )١٠٧٠(تجلى لھ تواتر ھذا الحدیث من طرقھم القیِّمة

بحكم النوامیس الطبیعیة  )١٠٧١(ـ بل ال ریب في تواتره من طریق أھل الُسنَّة ٨  
. وصاحب الفتاوى  )١٠٧٢() ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیّم ولكّن أكثر الناس ال یعلمون (كما سمعت 

الحدیث في رسالتھ المختصرة الموسومة الحامدیة ـ على تعنتھ ـ یصرح بتواتر 
بالصلوات الفاخرة في األحادیث المتواترة ، والسیوطي وأمثالھ من الحفّاظ ینّصون 
على ذلك ، ودونك محمد بن جریر الطبري صاحب التفسیر والتاریخ المشھورین ، 
وأحمد بن محمد بن سعید بن عقدة ، ومحمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، فإنھم 

وقد أخرجھ ابن جریر في  )١٠٧٣(ا لطرقھ ، فأفرد لھ كل منھم كتاباً على حدةتصّدو
                                                           

فقد ذكرھم العالمة األمیني وذكر شعرھم في حدیث الغدیر مع تراجم إضافیة ، وابتدأ من  شعراء الغدیر :) ١٠٦٨(
القرن األول باِإلمام أمیر المؤمنین وحتى القرن الرابع عشر ، وذلك في كتابھ الجلیل ( الغدیر في الكتاب 

من شعراء الغدیر ، انتھى بھ المطاف إلى  ١٠٥عشر مجلداً ترجم فیھ  والسنة واألدب ) وقد طبع منھ أحد
 ، فراجعھ ففیھ الكفایة . القرن الثاني عشر الھجري

 ) قال الكمیت بن زید:١٠٦٩(
 ویوم الدوح دوح غدیر خم  ***  أبان لھ الوالیة لو اُطیعا ...الخ

 وقال أبو تمام من عبقریتھ الرائیة ، وھي في دیوانھ : 
 دیر استوضح الحق أھلھ  ***  بفیحاء ما فیھا حجاب وال سترویوم الغ

 أقام رسول هللا یدعوھم بھا ***  لیقربھم عرف وینآھم نكر
 یمد بضبعیھ ویُعلم أنھ *** ولي وموالكم فھل لكم خبر

 یروح ویغدو بالبیان لمعشر  ***  یروح بھم غمر ویغدو بھم غمر
 ي بزھم حقھ جھرفكان لھ جھر بإثبات حقھ  ***  وكان لھم ف

 أثمَّ جعلتم حظھ حد مرھف من  ***  البیض یوماً حظ صاحبھ القبر
 (منھ قّدس سّره)

 :(علیھم السالم)حدیث الغدیر من طرق أھل البیت )١٠٧٠(
وھو مما ال ریب فیھ من طرقھم ، وكتبھم طافحة بالحدیث عن ذلك الیوم فإن شئت فراجع بحار األنوار   

 الجدیدة وغیره من كتبھم .) ط ٥٢باب ( ٣٧للمجلسي: ج
 ، فراجع .٥٦) تواتر حدیث الغدیر : قد تقدم تواتر ھذا الحدیث من طریق علماء السنّة في المراجعة ١٠٧١(
 .٣٠) الروم: ١٠٧٢(
 المؤلفون في حدیث الغدیر من علماء السنَّة :) ١٠٧٣(

یق حدیث الغدیر، ھـ لھ كتاب الوالیة في طر ٣١٠ـ محمد بن جریر الطبري صاحب التاریخ المتوفى  ١  
 ـ الذھبي ١رواه فیھ بخمسة وسبعین طریقاً، وقیل: بخمسة وتسعین طریقاً . ذكر ھذا الكتاب للطبري : 

 ٦ـ یاقوت الحموي في معجم االُدباء: ج ٢،  ١٤٧ص ١١وابن كثیر في تاریخھ في ترجمة الطبري: ج
 . ٣٣٩ص ٧ـ ابن حجر العسقالني في تھذیب التھذیب: ج ٣، ٤٥٥ص



                                                                                                                                                                      
، لھ كتاب الوالیة في طرق حدیث الغدیر رواه فیھ بمائة  ھـ ٣٣٣أبو العباس أحمد بن عقدة المتوفى  ـ ٢  

 وخمسة طرق، وقیل بمائة وخمسین طریقاً من الصحابة .
، لھ كتاب ( من روى حدیث غدیر خم ) رواه بمائة وخمسة  ھـ ٣٥٥ـ أبو بكر الجعابي المتوفى  ٣  

 وعشرین طریقاً .
ھـ لھ جزء في طرق الغدیر ، ذكره لھ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب في  ٣٨٥قطني المتوفى  ـ الدار ٤  

 . ٦٠مناقب علي بن أبي طالب: ص
جزءاً روى  ١٧، لھ كتاب ( الدرایة في حدیث الوالیة ) في  ھـ ٤٧٧ـ أبو سعید السجستاني المتوفى  ٥  

 . ١٠٠ص ٦وار: جالحدیث عن مائة وعشرین صحابیاً . راجع عبقات األن
ھـ لھ كتاب ( دعاة الھداة إلى أداء حق المواالة ) في  ٤٩٠ـ أبو القاسم عبید هللا الحسكاني المتوفى بعد  ٦  

 ط بیروت . ٢٤٦ح ١٩٠ص ١) أجزاء كما ذكره المؤلف نفسھ في شواھد التنزیل: ج١٠(
 ة  .، لھ كتاب: طریق حدیث الوالی ھـ ٧٤٨ـ شمس الدین الذھبي المتوفى  ٧  
ھـ لھ كتاب ( أسنى المطالب في مناقب  ٨٣٣ـ شمس الدین محمد بن محمد الجزري الشافعي المتوفى  ٨  

 أثبت تواتر حدیث الغدیر فیھ ورواه من ثمانین طریقاً . ٤٨علي بن أبي طالب) الكتاب مطبوع راجع منھ ص
ط بیروت ، عبقات األنوار مجلد  ١٥٢ص ١راجع الغدیر في الكتاب والسنَّة واألدب للعالَّمة األمیني: ج  

ط الحیدریة، الفھرست  ٦٠ط قم ، وكفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٨ـ  ٥٦ص ٦حدیث الغدیر: ج
 ط. مومبي. ٦٩للنجاشي : ص 

 المؤلفون في حدیث الغدیر من علماء الشیعة :

و بنفسھ في رسالتھ في ھـ لھ جزء في خطبة الغدیر نصَّ علیھ ھ ٣٦٨ـ أبو غالب الزراري المتوفى  ٩  

 ط أصفھان . ٨٣آل أعین التي ألفھا لحفیده أبي طاھر الزراري: ص

، لھ كتاب ( طرق حدیث الغدیر )  ھـ ٣٥٦ـ أبو طالب عبید هللا األنباري الواسطي المتوفى بواسط  ١٠  

 . ١٦٢ذكره لھ النجاشي في الفھرست: ص

، لھ كتاب ( من روى حدیث  ھـ ٣٧٢شیباني المتوفى ـ أبو المفضل محمد بن عبد هللا بن المطلب ال ١١  

 . ٢٨٢غدیر خم ) ذكره لھ النجاشي في الفھرست: ص

ـ الشیخ محسن بن الحسین النیسابوري الخزاعي لھ كتاب ( بیان حدیث الغدیر ) ذكره لھ الشیخ  ١٢  

 ط الجدیدة . ١٠٥منتجب الدین في الفھرست المطبوع في البحار: ج

، لھ كتاب ( طرق خبر الوالیة ) ذكره لھ  ھـ  ٤١٣د الرحمن القناني المتوفى سنة ـ علي بن عب ١٣  

 . ١٩٢النجاشي في الفھرست: ص

، لھ ( كتاب یوم الغدیر) ذكره  ھـ ٤١١صفر سنة  ١٥ـ أبو عبد هللا الحسین بن الغضائري المتوفى  ١٤  

 ط بمبي . ٥١لھ النجاشي في الفھرست: ص

، لھ كتاب ( عدة البصیر في حج یوم  ھـ ٤٤٩علي الكراجكي المتوفى سنة  ـ أبو الفتح محمد بن ١٥  

 ط إیران . ٤٩٨ص ٣الغدیر) ذكره لھ النوري في المستدرك: ج

ـ علي بن بالل بن معاویة المھلبي لھ كتاب ( حدیث الغدیر ) ذكره لھ شیخ الطائفة الطوسي في  ١٦  

 ط قم . ٢٥ص ٣ي مناقب آل أبي طالب: جبالحیدریة ، وابن شھر آشوب ف ٢ط  ١٢٢الفھرست: ص

 ٣ـ الشیخ منصور الالئي الرازي لھ كتاب ( حدیث الغدیر ) ذكره ابن شھر اشوب في المناقب: ج ١٧  

 ط قم . ٢٥ص



ً ، وأخرجھ ابن عقدة في كتابھ من مائة وخمسة  كتابھ من خمسة وسبعین طریقا
 . )١٠٧٥(والذھبي ـ على تشّدده ـ صّحح كثیراً من طرقھ  )١٠٧٤(طرق

                                                                                                                                                                      

 ١١٨ـ علي بن الحسن الطاطري لھ كتاب ( الوالیة ) ذكره لھ الشیخ الطوسي في الفھرست: ص ١٨  

 بالحیدریة . ٢ ط

 هللا بن شاه منصور القزویني الطوسي من معاصري صاحب الوسائل لھـ المولى عبد  ١٩  

 ط النجف . ١٦١ص ٢كتاب (الرسالة الغدیریة ) كما في أمل اآلمل: ج

ـ السید سبط الحسن الجایسي الھندي اللكھنوي لھ كتاب ( حدیث الغدیر ) بلغة االُوردو، ط في  ٢٠  

 .١٥٦ص ١الھند، كما في الغدیر لألمیني: ج

،  ھـ ١٣٠٦اللكھنوي المتوفى سنة  الھندي الموسوي السید محمد قلي بن ـ السید میرحامد حسین ٢١  

ذكر حدیث الغدیر وطرقھ وتواتره ومفاده في مجلدین ضخمین في ألف وثمان صحائف ، وھما من مجلدات 

غیرھا وھذا الكتاب معجزة كتابھ الكبیر الجلیل ( عبقات األنوار في إثبات إمامة األئمة األطھار ) طبع في الھند و

 یعرف قیمتھ العلمیة من وقف علیھ .

ھـ لھ كتاب ( حدیث الوالیة في حدیث  ١٣٤٣ـ السید مھدي بن السید علي الغریفي المتوفى سنة  ٢٢  

 .١٤٣ص ٢٥الغدیر) ذكره لھ صاحب الذریعة: ج

القدیر في حدیث  ، لھ كتاب: فیض ھـ ١٣٥٩الحجة سنة ذي ٢٣المتوفى القمي ـ الشیخ عباس ٢٣  

 . الغدیر

ـ السید مرتضى حسین الھندي لھ كتاب ( تفسیر التكمیل ) في آیة اِإلكمال النازلة في واقعة الغدیر  ٢٤  

 ط الھند .

 ـ الشیخ محمد رضا فرج هللا لھ كتاب ( الغدیر في اِإلسالم ) ط بالنجف . ٢٥  

اء الحقیر في معنى حدیث الغدیر ) ط في ـ السید مرتضى الخسروشاھي التبریزي لھ كتاب ( إھد ٢٦  

 العراق .

، لھ كتاب:  ھـ ١٣٩٠ربیع الثاني سنة  ٢٨ـ العالّمة الجلیل الشیخ عبد الحسین األمیني المتوفى  ٢٧  

عشرون مجلداً طبع منھ إلى اآلن أحد عشر مجلداً . وھو كتاب عدیم النظیر  ٨(الغدیر في الكتاب والسنَّة واألدب

 ث وطالب للحقیقة أن یقف علیھ .فجدیر بكل باح

 نادرة

ط إسالمبول : حكى العالّمة علي  ٣٦قال الشیخ سلیمان القندوزي الحنفي في كتابھ ینابیع المودة ص  

بن موسى وعلي بن محمد أبي المعالي الجویني الملقب بإمام الحرمین اُستاذ أبي حامد الغزالي ـ رحمھما هللا ـ 

في بغداد في ید صحاف فیھ روایات خبر غدیر خم مكتوباً علیھ المجلدة الثامنة یتعجب ویقول : رأیت مجلداً 

ویتلوه المجلدة التاسعة  »من كنت مواله فعلي مواله«،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)والعشرون من طرق قولھ

 ط الحیدریة . ٣٩والعشرون، وص
كور : أّن ابن جریر أخرج حدیث من كتابھ المذ ٨٩ص ١٦) نص صاحب غایة المرام في أواخر الباب ١٠٧٤(

، وأن ابن عقدة أخرجھ من مائة » الوالیة«الغدیر من خمسة وتسعین طریقاً في كتاب أفرده لھ سماه كتاب 



ق وفي الباب السادس عشر من غایة المرام تسعة وثمانون حدیثاً من طری  
أھل الُسنَّة في نص الغدیر ، على أنھ لم ینقل عن الترمذي ،  وال عن النسائي ، وال 

، وال عن كثیر ممن أخرج ھذا  عن الطبراني ، وال عن البزار ، وال عن أبي یعلى
الحدیث ، والسیوطي نقل الحدیث في أحوال علي من كتابھ تاریخ الخلفاء عن 

علي ، وأبي أیوب األنصاري ، وزید بن أرقم الترمذي ، ثم قال : وأخرجھ أحمد عن 
، قال: وأبو یعلي عن أبي ھریرة ، والطبراني عن ابن )١٠٧٦(، وعمر ، وذي مر

 عمر ، ومالك بن الحویرث ، وحبشي

ابن جنادة ، وجریر ، وسعد بن أبي وقاص وأبي سعید الخدري وأنس ، قال: 
 )١٠٧٧(البزار ، عن أبن عباس ، وعمارة وبریدة...الخ و

                                                                                                                                                                      
وخمسة طرق في كتاب أفرده لھ أیضاً ، ونص اِإلمام أحمد بن محمد بن الصدیق المغربي على أن كال من 

خاصاً بھ ، فراجع خطبة كتابھ القیم الموسوم بفتح الملك العلي  الذھبي وابن عقدة أفرد لھذا الحدیث كتاباً 
 (منھ قّدس سّره).بصحة حدیث باب مدینة العلم علي . 

 .(منھ قّدس سّره)من الباب األول من صواعقھ .  ٥) نص على ذلك ابن حجر في الفصل ١٠٧٥(
، ومن حدیث البراء  من الجزء األول من مسنده ١٣١) أقول : وأخرجھ أیضاً من حدیث ابن عباس ص١٠٧٦(

 .(منھ قّدس سّره)من الجزء الرابع من مسنده .  ٢٨١في ص
 رواة حدیث الغدیر من الصحابة .) ١٠٧٧(

 ـ أ ـ

 ھـ وھو ابن ثمانیة وسبعین عاماً .  ٥٩/  ٥٨/  ٥٧ـ أبو ھریرة الدوسي المتوفّى سنة  ١

 ھـ . ٣٧ـ أبو لیلى األنصاري یقال : إنھ قتل بصفین سنة  ٢

 ینب بن عوف األنصاري .ـ أبو ز ٣

 . (علیھ السالم)ـ أبو فضالة األنصاري من أھل بدر قتل بصفین مع علي ٤

 ـ أبو قدامة األنصاري أحد المستنشدین یوم الرحبة . ٥

 ـ أبو عمرة بن عمرو بن محصن األنصاري . ٦

 ھـ . ٣٧ـ أبو الھیثم بن التیھان قتل بصفین سنة  ٧

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا ـ أبو رافع القبطي مولى رسول ٨

 ـ أبو ذویب خویلد ( أو خالد ) بن خالد بن محرث الھزلي الشاعر الجاھلي اِإلسالمي توفّي في خالفة عثمان . ٩

 ھـ . ١٣ـ أبو بكر بن أبي قحافة التیمي المتوفى سنة  ١٠

 عاما  . ٧٥وھو ابن  ٥٤ـ اُسامة بن زید بن حارثة الكلبي المتوفى سنة  ١١

 ھـ . ٣٢/  ٣٠ـ أبي بن كعب األنصاري الخزرجي سید القُّراء المتوفى سنة  ١٢

 ـ أسعد بن زرارة األنصاري . ١٣

 ـ أسماء بنت عمیس الخثعمیة . ١٤

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ اُم سلمة زوج الرسول ١٥



                                                                                                                                                                      

 ـ اُم ھاني بنت أبي طالب . ١٦

 ھـ . ٩٣المتوفى سنة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)خادم النبي ـ أبو حمزة أنس بن مالك األنصاري الخزرجي ١٧

 ـ ب ـ

 ھـ . ٧٢ـ بُراء بن عازب األنصاري األوسي نزیل الكوفة المتوفى سنة ١٨

 ھـ . ٦٣ـ بریدة بن الحصیب أبو سھل األسلمي المتوفى سنة ١٩

 ـ أبو سعید ثابت بن ودیعة األنصاري المدني . ٢٠

 

 ـ ج ـ 

 ھـ . ٧٤وقیل: سنة  ٧٠بن جنادة أبو سلیمان السوائي نزیل الكوفة والمتوفى بعد سنة ـ جابر بن سمرة  ٢١

 عاما  . ٩٤ھـ وھو ابن  ٧٨أو  ٧٤أو  ٧٣ـ جابر بن عبد هللا توفّي بالمدینة سنة ٢٢

 ـ جبلة بن عمرو األنصاري . ٢٣

 ھـ . ٥٩أو  ٥٨أو  ٥٧ـ جبیر بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي توفّي سنة ٢٤

 ھـ  . ٥٤أو  ٥١ـ جریر بن عبد هللا بن جابر البجلي توفّي سنة ٢٥

 ھـ  . ٣١ـ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري توفّي سنة ٢٦

 ـ أبو جنیدة جندب بن عمرو بن مازن األنصاري . ٢٧

 ـ ح ـ

 ھـ . ٧٩/  ٧٦ـ َحبَّة بن جوین أبو قدامة الُعَرني البجلي توفّي سنة ٢٨

 ولي نزیل الكوفة .ُحبشَي بن جنادة السل -  ٢٩

 ـ حبیب بن بدیل بن ورقاء الخزاعي . ٣٠

 ھـ  . ٤٢أو  ٤٠ـ حذیفة بن اُسید أبو تسریحة الغفاري من أصحاب الشجرة توفي سنة ٣١

 ھـ . ٣٦ـ حذیفة بن الیمان الیماني توفّي سنة  ٣٢

ان بن ثابت أحد شعراء الغدیر . ٣٣  ـ حسَّ

 .السالم) (علیھـ اِإلمام المجتبى الحسن السبط ٣٤

 .(علیھ السالم)ـ اإلمام السبط الحسین الشھید ٣٥

 ـ خ ـ

 ھـ . ٥٢أو  ٥١أو  ٥٠ـ أبو أیوب خالد بن زید األنصاري استشھد غازیاً بالروم سنة  ٣٦

 ھـ . ٢٢أو  ٢١ـ أبو سلیمان خالد بن الولید بن المغیرة المخزومي توفّي سنة ٣٧

 ھـ . ٣٧سنة (علیھ السالم)المقتول بصفین مع علي ـ خزیمة بن ثابت األنصاري ذو الشھادتین ٣٨

 ھـ . ٦٨ـ أبو شریح خویلد بن عمرو الخزاعي نزیل المدینة توفّي سنة ٣٩

 ـ رفاعة بن عبد المنذر األنصاري . ٤٠



                                                                                                                                                                      

 ـ ز ـ

 ھـ . ٣٦ـ الزبیر بن العوام القرشي المقتول سنة  ٤١

 ـ .ھ ٦٨أو  ٦٦ـ زید بن أرقم األنصاري الخزرجي توفّي سنة ٤٢

 ھـ وقیل: بعد الخمسین . ٤٨/  ٤٥ـ أبو سعید زید بن ثابت المتوفى سنة  ٤٣

 ـ زید (یزید) بن شراحبیل األنصاري. ٤٤

 ـ زید بن عبد هللا األنصاري . ٤٥

 ـ س ـ

 ھـ  . ٥٨/  ٥٦/  ٥٥/  ٥٤ـ أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص المتوفى سنة ٤٦

 .ـ سعد بن جنادة العوفي والد عطیة العوفي  ٤٧

 ھـ  أحد النقباء االثني عشر . ١٥/  ١٤ـ سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي المتوفى سنة ٤٨

 ھـ . ٧٤أو  ٧٥أو  ٦٣ـ أبو سعید سعد بن مالك األنصاري الخدري المتوفى سنة ٤٩

 ھـ . ٥١/  ٥٠ـ سعید بن زید القرشي العدوي المتوفى سنة ٥٠

 ـ سعید بن سعد بن عبادة األنصاري . ٥١

 ھـ . ٣٧ـ  ٣٦بو عبد هللا سلمان الفارسي المتوفى سنةـ أ ٥٢

 ھـ . ٧٤ـ أبو مسلم سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي المتوفى سنة ٥٣

 ھـ . ٦٠/  ٥٩/  ٥٨ـ أبو سلیمان سمرة بن جندب الفزاري المتوفى بالبصرة سنة ٥٤

 ھـ . ٣٨ـ سھل بن حنیف األنصاري األوسي المتوفى سنة ٥٥

 سنة . ١٠٠ھـ  عن  ٩١سھل بن سعد األنصاري الخزرجي الساعدي المتوفى سنةـ أبو العباس  ٥٦

 

 ـ ص ض ـ

 ھـ  . ٨٦ـ أبو اُمامة الصدي بن عجالن الباھلي نزیل الشام والمتوفى بھا سنة  ٥٧

 ـ ضمیرة األسدي . ٥٨

 ـ ط ـ

 عاما  . ٦٣ھـ  وھو ابن  ٣٦ـ طلحة بن عبید هللا التمیمي المقتول یوم الجمل سنة  ٥٩

 ـ ع ـ

 ـ عامر بن عمیر النمیري . ٦٠

 ـ عامر بن لیلى بن ضمرة . ٦١

 ـ عامر بن لیلى الغفاري . ٦٢

 ھـ . ١١٠/  ١٠٨/  ١٠٢/  ١٠٠ـ أبو الطفیل عامر بن وائلة اللیثي المتوفى سنة ٦٣

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة زوج الرسول ٦٤



                                                                                                                                                                      

 ھـ . ٣٢توفي سنة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)د المطلب بن ھاشم عم النبيـ عباس بن عب ٦٥

 ـ عبد الرحمن بن عبد رب األنصاري . ٦٦

 ھـ . ٣٢ـ  ٣١ـ أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزھري المتوفى سنة ٦٧

 ـ عبد الرحمن بن یعمر الدیلمي نزیل الكوفة . ٦٨

 ومي .ـ عبد هللا بن أبي عبد األسد المخز ٦٩

 . (علیھ السالم)ـ عبد هللا بن بدیل بن ورقاء سید خزاعة المقتول بصفین مع علي ٧٠

 ـ عبد هللا بن بشر ( بسر ) المازني . ٧١

 ـ عبد هللا بن ثابت األنصاري . ٧٢

 ھـ . ٨٠ـ عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي المتوفى سنة ٧٣

 ـ عبد هللا بن حنطب القرشي المخزومي . ٧٤

 ـ عبد هللا بن ربیعة . ٧٥

 ھـ  .٦٨ـ عبد هللا بن عباس المتوفى سنة ٧٦

 ھـ . ٨٧/  ٨٦ـ عبد هللا بن أبي أوفى علقمة األسلمي المتوفى سنة ٧٧

 ھـ . ٧٣/  ٧٢ـ أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي المتوفى سنة ٧٨

 ھـ  والمدفون بالبقیع . ٣٣/  ٣٢وفى سنةـ أبو عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود الھذلي المت ٧٩

 ـ عبد هللا بن یامیل ( یامین ) . ٨٠

 ھـ . ٣٥ـ عثمان بن عفان المتوفى سنة ٨١

 ـ عبید بن عازب األنصاري أخو البراء بن عازب . ٨٢

 سنة . ١٠٠ھـ وھو ابن  ٦٨ـ أبو طریف عدي بن حاتم المتوفى سنة ٨٣

 ـ عطیة بن بسر المازني . ٨٤

 بن عامر الجھني ولي أمر مصر لمعاویة ثالث سنین مات في قرب الستین . ـ عقبة ٨٥

 ھـ . ٤٠ـ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات هللا علیھ والمستشھد في سنة  ٨٦

 ھـ . ٣٧ـ أبو الیقظان عمار بن یاسر العنسي الشھید بصفین سنة ٨٧

، اُمھ اُم سلمة زوج (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ عمر بن أبي سلمة بن عبد األسد المخزومي ربیب النبي ٨٨

 ھـ . ٨٣توفي سنة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الرسول

 . ٢٣ـ عمر بن الخطاب المقتول سنة ٨٩

 ـ عمارة الخزرجي األنصاري المقتول یوم الیمامة . ٩٠

 ھـ بالبصرة . ٥٢ـ أبو نجید عمران بن حصین الخزاعي المتوفى سنة ٩١

 ھـ . ٥٠حمق الخزاعي الكوفي المستشھد سنةـ عمرو بن ال ٩٢

 ـ عمرو بن شراحبیل . ٩٣ 



                                                                                                                                                                      

 ـ عمرو بن العاص . ٩٤ 

 ـ عمرو بن مّرة الجھني أبو طلحة أو أبو مریم . ٩٥ 

 

 ـ ف ق ك ـ

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ الصدیقة فاطمة بنت النبي األعظم ٩٦ 

 ـ فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . ٩٧ 

 بن ثابت بن شماس األنصاري .ـ قیس  ٩٨ 

 ـ قیس بن سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي . ٩٩ 

 ھـ . ٥١ـ أبو محمد كعب بن عجرة األنصاري المدني المتوفى سنة ١٠٠ 

 ـ م ـ

 ھـ . ٧٤ـ أبو سلمة مالك بن الحویرث اللیثي المتوفى سنة ١٠١ 

 ابن سبعین عاماً . ھـ وھو ٣٣ـ المقدام بن عمرو الكندي الزھري المتوفى سنة ١٠٢ 

 ـ ن ـ

 ـ ناجیة بن عمرو الخزاعي. ١٠٣ 

 ھـ . ٦٥ـ أبو برزة فضلة بن عتبة األسلمي المتوفى بخراسان سنة  ١٠٤ 

 ـ نعمان بن عجالن األنصاري . ١٠٥ 

 ـ ھـ ـ 

 ھـ . ٣٧ـ ھاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص المدني المقتول بصفین مع أمیر المؤمنین سنة  ١٠٦ 

 ـ و ـ

 ـ أبو وسمة وحشي بن حرب الحبشي الحمصي . ١٠٧ 

 ـ وھب بن حمزة . ١٠٨ 

 ھـ  . ٧٤ـ أبو جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي ( وھب الخیر ) المتوفى سنة  ١٠٩ 

 ـ ى ـ

 ـ أبو ُمرزام یعلى بن مرة بن وھب الثقفي . ١١٠ 

ط  ٦٠ـ  ١٤ص ١المغفور لھ األمیني: جراجع روایاتھم مع مصادرھا من كتب القوم في كتاب الغدیر للعالّمة 

 بیروت . وذكر السید بن طاووس في كتاب الطرائف عن ابن عقدة في كتاب الوالیة زیادة على ذلك :

 ـ عثمان بن حنیف األنصاري . ١١١ 

 ـ رفاعة بن رافع األنصاري . ١١٢ 

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ أبو الحمراء خادم النبي ١١٣ 

 ن سفیان العقلي البجلي .ـ جندب ب ١١٤ 



                                                                                                                                                                      

 ـ اُمامة بن زید بن حارثة الكلبي . ١١٥ 

 ـ عبد الرحمن بن مدلج . ١١٦ 

 ط قم . ٢٦ـ  ٢٥ص ٣وراجع أیضاً مناقب آل أبي طالب البن شھر آشوب: ج  

 رواة حدیث الغدیر من التابعین

 ـ أ ـ

 ـ أبو راشد الحبراني الشامي . ١ 

 ھـ . ٩٤) بن عبد الرحمن بن عوف الزھري المدني المتوفّى سنة  ـ أبو سلمة عبد هللا ( إسماعیل ٢ 

 ـ أبو سلیمان المؤذن . ٣ 

 ھـ . ١٠١ـ أبو صالح السمان ذكوان المدیني المتوفى سنة ٤ 

 ـ أبو عنفوانة المازني . ٥ 

 ـ أبو عبد الرحیم الكندي . ٦ 

 ـ األصبغ بن نباتة التمیمي الكوفي . ٧ 

 ـ أبو لیلى الكندي . ٨ 

 ـ أیاس بن نذیر . ٩ 

 ـ ج ـ

 ـ جمیل بن عمارة . ١٠ 

 ـ ح ـ

 ـ حارثة بن نصر . ١١ 

 ـ حبیب بن أبي ثابت األسدي الكوفي . ١٢ 

 ـ الحارث بن مالك . ١٣ 

 ـ الحسین بن مالك بن الحویرث . ١٤ 

 ھـ . ١١٥أو  ١١٤ـ حكم بن عتیبة الكوفي الكندي، المتوفى سنة  ١٥ 

 زرجي األنصاري .ـ حمید بن عمارة الخ ١٦ 

 ھـ  . ١٤٣ـ حمید الطویل أبو عبیدة بن أبي حمید البصري توفي سنة ١٧ 

 ـ خ ـ

 ھـ . ٨٠ـ خیثمة بن عبد الرحمن الجعفي مات بعد سنة ١٨ 

 ـ ر ـ

 ھـ  . ٧٤أو  ٦١أو  ٦٠ـ ربیعة الجرشي المقتول سنة  ١٩ 

 ـ أبو المثنى ریاح بن الحارث النخعي الكوفي . ٢٠ 

 ـ ز ـ



                                                                                                                                                                      

 ھـ . ٨٢أبو عمرو أذان الكندي البزاز ( البزار ) المتوفى سنة  ـ ٢١ 

 ھـ  . ٨٣أو  ٨٢أو  ٨١ـ أبو مریم زّر بن ُحبیش األسدي المتوفى سنة  ٢٢ 

 ـ زیاد بن أبي زیاد . ٢٣ 

 زیاد بن تبّع الھمداني الكوفي -  ٢٤ 

 

 ـ س ـ

 ھـ  . ١٠٦المتوفّى سنة  ـ سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني  ٢٥ 

 ھـ . ٩٥ـ سعید بن جبیر األسدي الكوفي قتل بین یدي الحجاج سنة  ٢٦ 

ان ویقال ذي ُحّدان . ٢٧   ـ سعید بن أبي حدَّ

 ھـ  . ٩٤ـ سعید بن المسیب القرشي المخزومي صھر أبي ھریرة المتوفّى سنة  ٢٨ 

 .  ھـ ٧٦ـ سعید بن وھب الھمداني الكوفي المتوفّى سنة  ٢٩ 

 ھـ  . ١٢١ـ أبو یحیى سلمة بن كھیل الحضرمي الكوفي المتوفّى سنة  ٣٠ 

 ھـ  . ٩٠ـ أبو صادق سلیم بن قیس الھاللي المتوفّى سنة  ٣١ 

 ھـ . ١٤٨أو  ١٤٧ـ أبو محمد سلیمان بن مھران األعمش  المتوفى سنة  ٣٢ 

 ـ سھم بن الحصین األسدي . ٣٣ 

 ـ ش ـ

 ـ شھر بن حوشب . ٣٤ 

 

 ـ ض ـ

 ھـ  . ١٠٥ـ الضحاك بن مزاحم الھاللي المتوفّى سنة  ٣٥ 

 ـ ط ـ

 ھـ  .  ١٠٦ـ طاووس بن كیسان الیماني الجندي المتوفّى سنة  ٣٦

 ھـ  . ١١٢ـ طلحة بن المنصرف األیامي ( الیمامي ) الكوفي المتوفّى سنة  ٣٧

  - ع  - 

 ھـ  . ١٠٤ـ عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني المتوفّى سنة  ٣٨

 ھـ  . ١١٧ـ عائشة بنت سعد بن أبي وقاص  المتوفّى سنة  ٣٩

 ـ عبد الحمید بن المنذر بن الجاورد العبدي . ٤٠

 ـ أبو عمارة عبد خیر بن یزید الھمداني الكوفي . ٤١

 ھـ  . ٨٦أو  ٨٣أو  ٨٢ـ عبد الرحمن بن أبي لیلى المتوفّى سنة  ٤٢

 ھـ  . ١١٨سابط الجمحي المكي المتوفّى سنة ـ عبد الرحمن سابط ویقال : ابن عبد هللا بن  ٤٣



                                                                                                                                                                      

 ـ عبد هللا بن أسعد بن زرارة . ٤٤

 ـ أبو مریم عبد هللا بن زیاد األسدي الكوفي . ٤٥

 ـ عبد هللا بن شریك العامري الكوفي . ٤٦

 ھـ . ١٤٠ـ أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عقیل الھاشمي المدني توفي بعد سنة ٤٧

 بن مّرة . ـ عبد هللا بن یعلى ٤٨

 ھـ  . ١١٦ـ عدي بن ثابت األنصاري الكوفي الخطمي المتوفّى سنة  ٤٩

 ھـ  . ١١١ـ أبو الحسن عطیة بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي المتوفّى سنة  ٥٠

 ھـ  . ١٣١أو  ١٢٩ـ علي بن زید بن جدعان البصري المتوفّى سنة  ٥١

 ھـ  . ١٣٤ ـ أبو ھارون عمار بن جوین العبدي المتوفّى سنة ٥٢

 ھـ . ١٠١ـ عمر بن عبد العزیز االُموي المتوفّى سنة  ٥٣

 ـ عمر بن عبد الغفار . ٥٤

 توفي في زمن الولید وقیل قبل ذلك . (علیھ السالم)ـ عمر بن علي أمیر المؤمنین ٥٥

 ـ عمرو بن جعدة بن ھبیرة . ٥٦

 ھـ  . ١١٦ـ عمرو بن مرة أبو عبد هللا الكوفي الھمداني المتوفّى سنة  ٥٧

 ھـ  . ١٢٧ـ عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق السبیعي الھمداني المتوفّى سنة  ٥٨

 ھـ  وقیل: بعدھا . ٧٤ـ عمرو بن میمون األودي المتوفّى سنة  ٥٩

 ـ عمیرة بنت سعد بن مالك أخت سھل أم رفاعة بن مبشر . ٦٠

 ـ عمیرة بنت سعد الھمداني . ٦١ 

 التمیمي أبو محمد المدني مات في خالفة عمر بن عبد العزیز . ـ عیسى بن طلحة بن عبید هللا ٦٢ 

 ـ ف ـ

 ھـ  . ١٥٣أو  ١٥٠ـ أبو بكر فطر بن خلیفة المخزومي موالھم الحناط المتوفّى سنة  ٦٣ 

 ـ ق ـ

 ھـ . ٨٦ـ قبیصة بن ذؤیب المتوفّى سنة  ٦٤ 

 ـ أبو مریم قیس الثقفي المدایني . ٦٥ 

، ت في خالفة عمر بن عبد العزیر ویقال سنة (علیھ السالم)ر المؤمنینـ محمد بن عمر بن علي أمی ٦٦ 

 ھـ . ١٠٠

 ـ أبو الضحى مسلم بن صبیح الھمداني الكوفي العطار . ٦٧ 

 ـ مسلم المالئي . ٦٨ 

 ھـ  . ١٠٣ـ أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزھري المدني المتوفّى سنة  ٦٩ 

 لمخزومي المدني .ـ مطلب بن عبد هللا القرشي ا ٧٠ 



ما یدل على شیوع ھذا الحدیث وإذاعتھ  ما أخرجھ اِإلمام أحمد في وم  
، عن ریاح بن الحرث من طریقین إلیھ ، قال : جاء رھط إلى علي  )١٠٧٨(مسنده

قالوا : موالیك یا أمیر المؤمنین ،  »؟من القوم «:   فقالوا : السالم علیك یا موالنا ، قال
یوم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا  لوا : سمعنا رسول؟ قا» كیف أكون موالكم وأنتم قوم عرب«قال : 

قال ریاح : فلما مضوا تبعتھم فسألت من  ،»من كنت مواله فإن ھذا مواله«غدیر خم یقول : 
ومما یدل  )١٠٧٩(ھؤالء ؟ قالوا : نفر من األنصار فیھم أبو أیوب األنصاري...الخ

                                                                                                                                                                      

 ـ مطر الوّراق. ٧١ 

 ـ معروف بن خربوذ . ٧٢ 

 ـ منصور بن ربعي . ٧٣ 

 ـ مھاجر بن مسمار الزھري المدني . ٧٤ 

 ـ موسى بن أكتل بن عمیر النمیري . ٧٥ 

 ـ أبو عبد هللا میمون البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة . ٧٦ 

 ـ ن ھـ ي ـ 

 ـ نذیر الضبي الكوفي . ٧٧ 

 ھاني بن ھاني الھمداني الكوفي . ـ ٧٨ 

 ـ أبو بلج یحیى بن سلیم الفزاري الواسطي . ٧٩ 

 ـ یحیى بن جعدة بن ھبیرة المخزومي من المائة الثالثة . ٨٠ 

 ھـ  ولھ تسعون سنة . ١٣٦ـ یزید بن أبي زیاد الكوفي المتوفّى سنة  ٨١ 

 یزید بن حیان التیمي الكوفي. -  ٨٢ 

 ن عبد الرحمن بن األودي الكوفي .ـ أبو داود یزید ب ٨٣ 

 ھـ  . ١٠٩ـ أبو نجیح یسارالثقفي توفّي سنة  ٨٤ 

، ط ٧٢ـ٦٢ص ١كتاب الغدیرللعالَّمة األمیني: ج كتب القوم راجع تراجمھم وروایاتھم مع مصادرھا من  

 . بیروت

 علماء السنَّة یروون حدیث الغدیر في كتبھم

أخرجوه في كتبھم على اختالف طبقاتھم ومذاھبھم من القرن فقد روى علماء السنَّة حدیث الغدیر و  

 ١ـ عالماً كما ذكرھم األمیني في كتابھ الغدیر: ج ٣٦٠الثاني الھجري حتى القرن الرابع عشر وعددھم ـ 

ـ ط بیروت فراجع ذلك تجد تراجمھم وتعیین مصادر روایاتھم ، عبقات األنوار: قسم حدیث  ١٥١إلى  ٧٣ص

 .الغدیر  
 (منھ قّدس سّره)من جزئھ الخامس .  ٤٩١جع ص) را١٠٧٨(
ط الحیدریة ،  ٣٧ط إسالمبول، وص ٣٣یوجد في ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص حدیث الركبان) ١٠٧٩(

 . ٥٢٠ح ٢٢ص ٢ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج



المعارج من تفسیره  على تواتره ما أخرجھ أبو إسحاق الثعلبي في تفسیر سورة
لما كان یوم غدیر خم نادى (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الكبیر بسندین معتبرین  أن رسول هللا

فشاع ذلك فطار في  ،»من كنت مواله، فعلي مواله«الناس فاجتمعوا ، فأخذ بید علي فقال: 
 ھ وآلھ وسلم)(صلى هللا علیالبالد، و بلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري، فأتى رسول هللا

على ناقة لھ، فأناخھا ونزل عنھا، وقال: یا محمد! أمرتنا أن نشھد أن ال إلھ إالّ هللا، 
ً فقبلنامنك، وأمرتنا بالزكاة  وأنك رسول هللا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلّي خمسا
فقبلنا، و أمرتنا أن نصوم رمضان فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترض بھذا 

، فھذا »من كنت مواله فعلي مواله«ت بضبعي ابن عمك تفضلھ علینا ، فقلت : حتى رفع
، »فوهللا الذي ال الھ اال ھو ان ھذا لمن هللا عّز وجلّ «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)شيء منك أم من هللا؟ فقال

ً ، فأمطر  فولى الحارث یرید راحلتھ وھو یقول : اللھم إن كان ما یقول محمد حقا
ارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم ، فما وصل إلى راحلتھ حتى رماه هللا علینا حج

سأل سائل  (سبحانھ بحجر سقط على ھامتھ ، فخرج من دبره فقتلھ! وأنزل هللا تعالى: 

  ، )١٠٨١(انتھى الحدیث بعین لفظھ )١٠٨٠()* من هللا ذي المعارج بعذاب واقع*  للكافرین لیس لھ دافع

      ٥٧المـراجعــة / 

 والسالم. )١٠٨٣()١٠٨٢(وقد أرسلھ جماعة من أعالم أھل السنّة إرسال المسلّمات

 ش

                                                                                                                                                                      
 ٥بل مخطوط ، البدایة والنھایة البن كثیر: جعن المناقب ألحمد بن حن ٣٢٦ص ٦وفي إحقاق الحق: ج  

 ط الھور . ٥٧٧ط مصر ، أرجح المطالب لعبید هللا اآلمرتسري الحنفي: ص ٣٤٧ص ٧وج ٢١٣ص
 .٣ـ  ١) المعارج ١٠٨٠(
) وقد نقلھ عن الثعلبي جماعة من أعالم السنة، كالعالمة الشبلنجي المصري في أحوال علي من كتابھ ـ ١٠٨١(

 .(منھ قّدس سّره)إن شئت .  ٧١نھ صنور األبصار ـ فراجع م
) فراجع ما نقلھ الحلبي من أخبار حجة الوداع في سیرتھ المعروفة بالسیرة الحلبیة ، تجد ھذا الحدیث في ١٠٨٢(

 .(منھ قّدس سّره)من جزئھا الثالث .  ٢١٤آخر ص
،  ٩٣حنفي: صتوجد في نظم درر السمطین للزرندي القصة الحارث بن النعمان الفھري ووقوع العذاب  )١٠٨٣(

ط آخر ، تذكرة الخواص للسبط  ٧٨ط العثمانیة، وص ٧١ط السعیدیة، وص ٧١نور األبصار للشبلنجي: ص
، ینابیع المودة للقندوزي  ٢٥، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٣٠بن الجوزي الحنفي: ص

السیرة الحلبیة ط العرفان بصیدا،  ٩٩ص ٢ط إسالمبول، وج ٢٧٤ط الحیدریة، وص ٣٢٨الحنفي: ص
 ط البھیة بمصر . ٢٧٤ص ٣لبرھان الدین الحلبي الشافعي: ج

سأل سائل (عند نزول قولھ تعالى:  ١١١ص  ١٢راجع بقیة المصادر على اختالف ألفاظھا في المراجعة   
 . )بعذاب واقع 



 

 ٥٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٢٥

 

 

 

 

 ـ تأویل حدیث الغدیر . ١

 ـ القرینة على ذلك . ٢

ـ حمل الصحابة على الصحة یستوجب تأویل حدیث الغدیر، متواتراً كان أو  ١  
الُسنَّة: لفظ المولى یستعمل في معان متعددة ورد بھا غیر متواتر ، ولذا قال أھل 

مأواكم النار ھي  (القرآن العظیم، فتارة یكون بمعنى األولى ، كقولھ تعالى مخاطباً للكفار:

ذلك بأن هللا مولى  (أي أولى بكم ، وتارة بمعنى الناصر ، كقولھ عز اسمھ: )١٠٨٤()موالكم

 )١٠٨٥()الذین آمنوا وأن الكافرین ال مولى لھم

أي ورثة  )١٠٨٦()ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون (وبمعنى الوارث ، كقولھ سبحانھ:
و بمعنى  )١٠٨٧()وإني خفت الموالي من ورائي (بمعنى العصبة ، نحو قولھ عزوجل :

، وكذلك لفظ الولي یجيء بمعنى األولى )١٠٨٨()یوم ال یغني مولًى عن مولًى شیئاً  (الصدیق
فالن ولي القاصر ، وبمعنى الناصر والمحبوب، قالوا : فلعل بالتصرف كقولنا: 

معنى الحدیث من كنت ناصره ، أو صدیقھ ، أو حبیبھ، فإن علیاً كذلك ، وھذا 
المعنى یوافق كرامة السلف الصالح وإمامة الخلفاء الثالثة رضي هللا عنھم أجمعین 

. 

عض من كان مع علي ـ وربما جعلوا القرینة على إرادتھ من الحدیث ، أن ب ٢  
في الیمن رأى منھ شدة في ذات هللا ، فتكلم فیھ ونال منھ ، وبسبب ذلك قام 

یوم الغدیر بما قام فیھ من الثناء على اِإلمام ، وأشاد   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي
بفضلھ تنبیھاً على جاللة قدره ، ورّداً على من تحامل علیھ ، ویرشد لذلك أنھ أشاد 

                                                           
  ٣٣) النساء: ٣(   .١١) محمد: ٢(   ١٥) الحدید: ١٠٨٤(
 
 .٤١)  الدخان: ٥(   .٥) مریم: ٤(
 
 



إني « ، وبأھل البیت عامة ، فقال : » من كنت ولیھ فعلي ولیھ«بھ بعلي خاصة ، فقال: في خطا

فكان كالوصیة لھم بحفظھ في علي  )١٠٨٩(»تارك فیكم الثقلین ، كتاب هللا ، وعترتي أھل بیتي 
بخصوصھ ، وفي أھل بیتھ عموماً ، وقالوا : ولیس فیھا عھد بخالفة ، وال داللة 

 س على إمامة ، والسالم .

      ٥٨المـراجعــة /   

 

 ٥٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٢٧

 

 

 ـ حدیث الغدیر ال یمكن تأویلھ . ١

 ـ قرینة التأویل جزاف وتضلیل . ٢

ـ أنا أعلم بأن قلوبكم ال تطمئن بما ذكرتموه ، ونفوسكم ال تركن إلیھ; وأنكم  ١  
رون رسول هللا في حكمتھ البالغة ، وعصمتھ الواجبة ،   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تقدِّ

وما ینطق عن الھوى * إن ھو إالّ وحي  (ونبوتھ الخاتمة ، وأنھ سیِّد الحكماء وخاتم األنبیاء 

فلو سألكم فالسفة األغیار عما كان منھ یوم غدیر خم ،  )١٠٩٠()یوحى * علّمھ شدید القوى 
؟ وعلى م حبسھم في تلك  فقال : لماذا منع تلك االُلوف المؤلفة یومئذ عن المسیر

الرمضاء بھجیر ؟ وفیَم اھتم بإرجاع من تقدم منھم وإلحاق من تأخر ؟ ولم أنزلھم 
ً في ذلك العراء على غیر كأل وال ماء ؟ ثم خطبھم عن هللا عّز وجّل في ذلك  جمیعا
المكان الذي منھ یتفرقون ، لیبلّغ الشاھد منھم الغائب ، وما المقتضي لنعي نفسھ 

یوشك أن یأتیني رسول ربي فاُجیب ، وإني مسؤول ، وإنكم «في مستھل خطابھ ؟ إذ قال : إلیھم 

عن تبلیغھ ؟ وتسأل االُمة عن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وأي أمر یسأل النبي »مسؤولون
 ألستم تشھدون أن«طاعتھا فیھ ، ولماذا سألھم فقال: 

 جنتھ حق، وأن ناره حق ، وأن ال إلھ إالّ هللا وأن محمداً عبده ورسولھ ، وأن

                                                           
م بألفاظھ المتعددة  في المراجعة ١٠٨٩(  فراجع . ٦٨ص  ٨) حدیث الثقلین : تقدَّ
 . ٥ـ   ٣) سورة النجم : ١٠٩٠(



 الموت حق وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا ، وأن

 ، قالوا : بلى نشھد بذلك ، ولماذا أخذ حینئذ على سبیل»هللا یبعث من في القبور

 یا أیھا الناس إن هللا«الفور بید علي فرفعھا إلیھ حتى بان بیاض إبطیھ ؟ فقال : 

 بقولھ : - وأنا مولى المؤمنین  -، ولماذا فّسر كلمتھ »أنا مولى المؤمنینموالي، و

 فمن كنت مواله ، فھذا«؟ ولماذا قال بعد ھذا التفسیر: » وانا اولى بھم من أنفسھم«

 مواله، أو من كنت ولیھ فھذا ولیھ ، اللھم واِل من وااله، وعاِد من عاداه وانصر

،  صھ بھذه الدعوات التي ال یلیق لھا إالّ أئمة الحق، ولَِم خ»من نصره ، واخذل من خذلھ
 ألست أولى بكم من« وخلفاء الصدق ، ولماذا أشھدھم من قبل ، فقال:

 من كنت مواله ، فعلي مواله، أو من كنت ولیھ ،«فقالوا ، بلى . فقال :  »؟أنفسكم

 ى یوم، ولماذا قرن العترة بالكتاب؟ وجعلھا قدوة الُولي األلباب إل»فعلي ولیھ

الحساب ؟ وفیم ھذا االھتمام العظیم من ھذا النبي الحكیم؟ وما المھمة التي احتاجت 
ھذا الموقف المشھود؟  إلى ھذه المقدمات كلھا ؟ وما الغایة التي توّخاھا في

أیھا الرسول بلّغ ما اُنزل إلیك  یا(وماالشيء الذي أمره هللا تعالى بتبلیغھ إذ قال عّز من قائل: 

هللا   مھمة استوجبت من وأي )١٠٩١()وإن لم تفعل فما بلّغت رسالتھ وهللا یعصمك من الناس من ربِّك
تبلغیھا بما یشبھ التھدید ؟ وأي أمر یخشى النبي   على الحضّ   ھذاالتأكید؟واقتضت

الفتنة بتبلیغھ ؟ ویحتاج إلى عصمة هللا من أذى المنافقین ببیانھ ؟ أكنتم ـ بجدك لو 
إنما أراد  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بونھ بأن هللا عّزوجّل ورسولھسألكم عن ھذا كلھ ـ تجی

للمسلمین، وصداقتھ لھم لیس إالّ ، ماأراكم ترتضون ھذا » علي  «نصرة  بیان
الجواب ، وال أتوھم أنكم ترون مضمونھ جائزاً على رّب األرباب ، وال على سید 

تجوزوا علیھ أن یصرف ھممھ الحكماء وخاتم الرسل واألنبیاء ، وأنتم أجلُّ من أن 
یحتاج إلى بیان ، وتوضیح أمر  كلھا ، وعزائمھ بأسرھا ، إلى تبیین شيء بیِّن ال

واضح بحكم الوجدان والعیان ، وال شك أنكم تنزھون أفعالھ وأقوالھ عن أن تزدري 
، بل ال ریب في أنكم تعرفون مكانة  بھا العقالء ، أو ینتقدھا الفالسفة والحكماء

إنھ لقول رسول كریم * ذي قوة عند ذي (فعلھ من الحكمة والعصمة ، وقد قال هللا تعالى : قولھ و

                                                           
یا أیھا الرسول بلِّغ ما أنزل إلیك من ربِّك، وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالتھ وهللا یعصمك من الناس  ( آیة التبلیغ : )١٠٩١(

 .٦٧. المائدة آیة :  )
الخمیس فأمر هللا  الحجة في غدیر خم على خمس ساعات مضت من نھار یوم ن ذيم ١٨الیوم  نزلت في  

أن ینّصب علیاً إماماً وخلیفة من بعده . تقدمت مصادر نزولھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تعالى رسولھ العظیم
 ، فراجع . ٢ھامش  ٣٧٧ص  ٥٦في ذلك في المراجعة 



فیھتم بتوضیح الواضحات ، وتبیین ما  )١٠٩٢()العرش مكین * مطاع ثمَّ أمین * وما صاحبكم بمجنون 
ھو بحكم البدیھیات ; ویقّدم لتوضیح ھذا الواضح مقدمات أجنبیة ال ربط لھ بھا وال 

 ھ ، تعالى هللا عن ذلك ورسولھ علواً كبیراً .دخل لھا فی

وأنت ـ نصر هللا بك الحق ـ تعلم أن الذي یناسب مقامھ في ذلك الھجیر ،   
ویلیق بأفعالھ وأقوالھ یوم الغدیر ، إنما ھو تبلیغ عھده ، وتعیین القائم مقامھ من 

(صلى هللا جازم بأنھبعده ، والقرائن اللفظیة ، واألدلة العقلیة ، توجب القطع الثابت ال

ولیاً لعھده ، وقائماً مقامھ من بعده ، » علي  «، ما أراد یومئذ إالّ تعیین علیھ وآلھ وسلم)
، ال یقبل » علي«فالحدیث مع ما قد حّف بھ من القرائن نّص جلّي ، في خالفة 

لمن كان لھ قلب أو  (التأویل، ولیس إلى صرفھ عن ھذا المعنى من سبیل ، وھذا واضح 

 .)١٠٩٣()قى السمع وھو شھید أل

 ـ أما القرینة التي زعموھا فجزاف وتضلیل ، ولباقة في ٢  

ً إلى الیمن مرتین : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)التخلیط والتھویل ، ألن النبي  ، بعث علیا

 ، وفیما أرجف المرجفون بھ ، وشكوه إلى )١٠٩٤(االُولى كانت سنة ثمان

 حتى أبصروا )١٠٩٥(فأنكر علیھم ذلك،   النبي بعد رجوعھم إلى المدینة

 )١٠٩٦(الغضب في وجھھ ، فلم یعودوا لمثلھا ، والثانیة كانت سنة عشر

 بیده، وقال لھ ، إمض (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وفیھا عقد النبي لھ اللواء ، وعّممھ

(صلى هللا علیھ وآلھ وال تلتفت ، فمضى لوجھھ راشداً مھدیاً حتى أنفذ أمر النبي ، ووافاه

 سلم)و

بھدیھ ، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)في حجة الوداع ، وقد أھّل بما أھلَّ بھ رسول هللا فأشركھ
وفي تلك المرة لم یرجف بھ مرجف ، وال تحامل علیھ مجحف ، فكیف یمكن أن 
یكون الحدیث مسبّباً عما قالھ المعترضون ؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما یزعمون ، 

ال یمكن أن یكون سبباً لثناء النبي علیھ بالشكل » علي«على على أن مجرد التحامل 
، على منبر الحدائج یوم خم ، إالّ أن یكون ـ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الذي أشاد بھ

                                                           
 . ٢٢ - ١٩) سورة التكویر : ١٠٩٢(
 . ٣٧ ) سورة ق:١٠٩٣(
 ط البھیة بمصر . ٣٤٦ص ٢) راجع السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج١٠٩٤(
 .(منھ قّدس سّره)، فراجعھا وال یفوتنك ما علقناه علیھا .  ٣٦) كما بیناه في المراجعة ١٠٩٥(
البن ، الكامل في التاریخ  ١٤٩و ١٣١ص ٣، تاریخ الطبري: ج ٢١٢ص ٤) كما في سیرة ابن ھشام: ج١٠٩٦(

، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة:  ٢٠٦ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ٣٠٠ص ٢األثیر: ج
 . ١٦٩ص ٢، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٤٥ص ٢ج



ً في أقوالھ وأفعالھ ، وھممھ وعزائمھ ، وحاشا قدسّي حكمتھ  والعیاذ با  ـ مجازفا
ول رسول كریم * وما ھو بقول شاعر قلیال ما تؤمنون * وال بقول إنھ لق  (، فإن هللا سبحانھ یقول :  البالغة

ولو أراد مجرد بیان فضلھ والرد على  )١٠٩٧()كاھن قلیال ما تذكرون * تنزیل من رب العالمین
المتحاملین علیھ، لقال: ھذا ابن عمي وصھري وأبو ولدي، وسید أھل بیتي، فال 

جرد الفضل وجاللة القدر، على أن تؤذوني فیھ، أو نحو ذلك واألقوال الدالة على م
ال یتبادر إلى األذھان منھ إالّ ما قلناه ، فلیكن سببھ مھما كان ،  )١٠٩٨(لفظ الحدیث

یتبادر إلى األفھام منھا ، وال یلتفت إلى أسبابھا كما ال   فإن األلفاظ إنما تحمل على ما
 یخفى .

نى الذي قلناه ، وأما ذكر أھل بیتھ في حدیث الغدیر ، فإنھ من مؤیدات المع  
إني تارك فیكم ما إن «حیث قرنھم بمحكم الكتاب ، وجعلھم قدوة الُولي األلباب ، فقال : 

، وإنما فعل ذلك لتعلم االُمة أن ال مرجع بعد »تمسكتم بھ لن تضلوا ، كتاب هللا وعترتي أھل بیتي
وب اتّباع نبیھا إالّ إلیھما ، وال معّول لھا من بعده إالّ علیھما ، وحسبك في وج

األئمة من العترة الطاھرة اقترانھم بكتاب هللا عّز وجّل الذي ال یأتیھ الباطل من بین 
یدیھ وال من خلفھ ، فكما ال یجوز الرجوع إلى كتاب یخالف في حكمھ كتاب هللا 

 )١٠٩٩(سبحانھ وتعالى ، ال یجوز الرجوع إلى إمام یخالف في حكمھ أئمة العترة
دلیل على أن  »إنھما لن ینقضیا أو لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض«:  ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآلوقولھ

األرض لن تخلو بعده من إمام منھم ، ھو عدل الكتاب ، ومن تدبر الحدیث وجده 
      ٥٧المـراجعــة /   یرمي إلى حصر الخالفة في أئمة 

عن زید بن ثابت  )١١٠٠(الطاھرة، ویؤید ذلك ما أخرجھ اِإلمام أحمد في مسنده العترة
إني تارك فیكم خلیفتین ، كتاب هللا حبل ممدود من السماء «: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال : قال رسول هللا

. وھذا نص في  )١١٠١(»...الخإلى األرض ، وعترتي أھل بیتي ، فإنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض 
النص على وجوب اتّباع العترة، نص  . وأنت تعلم أن (علیھم السالم)خالفة أئمة العترة
، إذ ھو سید العترة ال یدافع ، وإمامھا ال ینازع ، فحدیث »  علي  «على وجوب اتباع 

                                                           
 . ٤٣- ٤٠) سورة الحاقة : ١٠٩٧(
 .(منھ قّدس سّره)) وال سیما بسبب ما أشرنا إلیھ من القرائن العقلیة والنقلیة . ١٠٩٨(
 ، فراجع .٢ھامش  ٦٧ص   ٨بحكم حدیث الثقلین واألمر بالتمسك بھما كما تقدم في المراجعة  ) وذلك١٠٩٩(
 .(منھ قّدس سّره)من جزئھ الخامس .  ١٢٢) راجع أول ص١١٠٠(
ط المیمنیة بمصر ، الدر المنثور لجالل  ١٨٩و ١٨٢و ١٢٢ص ٥) یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج١١٠١(

 ٤٢ط إسالمبول، وص ٣٨ابیع المودة للقندوزي الحنفي: ج، ین ٦٠ص ٢الدین السیوطي الشافعي: ج
 . فیما تقدم ٨، راجع بقیة المصادر في المراجعة  ١٦٢ص ٩الحیدریة ، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج ط



تارة ، من حیث إنھ إمام العترة ، » علي«، یشتمل على النص على  الغدیر وأمثالھ
 المنّزلة من هللا ورسولھ منزلة الكتاب ، واُخرى من حیث شخصھ العظیم ، وإنھ

 ولي كل من كان رسول هللا ولیھ، والسالم .

 ش

 

 



 

 ٥٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٢٨

 

 

 

      ٦٠و ٥٩المـراجعــة /   

 ـ حصحص الحق . ١ 

 ـ المراوغة عنھ . ٢ 

ـ لم أجد فیمن عبر وغبر ألین منك لھجة ، وال ألحن منك بحجة ، وقد  ١  
،  فانكشف قناع الشك عن محیا الیقین حصحص الحق بما أشرت إلیھ من القرائن،

ولم تبق لنا وقفة في أن المراد من الولي والمولى في حدیث الغدیر إنما ھو األولى 
، ولو كان المراد الناصر ، أو نحوه ما سأل سائل بعذاب واقع . فرأیكم في المولى 

 ثابت مسلّم .

من العلماء كاِإلمام  ـ فلیتكم تقنعون منّا في تفسیر الحدیث بما ذكره جماعة ٢  
ابن حجر في صواعقھ ، والحلبي في سیرتھ، إذ قالوا: سلَّمنا أنھ أولى باإلمامة 

تعرض  ، وال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فالمراد المآل، وإالّ كان ھو اإلمام مع وجود النبي
ئمة ینافي حینئذ تقدیم األ  فیھ لوقت المآل، فكأن المراد حین یوجد عقد البیعة لھ، فال

 س السلف الصالح رضي هللا تعالى عنھم أجمعین .  تحفظ كرامة الثالثة علیھ، وبھذا

 

      ٦٠المـراجعــة /   

 

 

 ٦٠المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠المحرم سنة  ٣٠



 دحض المرواغة . 

طلبتم ـ نصر هللا بكم الحق ـ أن نقنع بأن المراد من حدیث الغدیر أن علیاً أولى   
اره المسلمون لھا ، ویبایعونھ بھا ، فتكون أولویّتھ المنصوص باِإلمامة حین یخت

علیھا یوم الغدیر مآلیة ال حالیة ، وبعبارة اُخرى تكون أولویة بالقوة ال بالفعل ، لئال 
تنافي خالفة األئمة الثالثة الذین تقدموا علیھ ; فنحن ننشدكم بنور الحقیقة ، وعزة 

ل ، ھل في وسعكم أن تقنعوا بھذا  لنحذو العدل ، وشرف اِإلنصاف ، وناموس الفض
حذوكم وننحو فیھ نحوكم ، وھل ترضون أن یؤثر ھذا المعنى عنكم ، أو یعزى إلیكم 
، لنقتص أثركم ، وننسج فیھ على منوالكم ، ما أراكم قانعین وال راضین ، وأعلم 

ً أنكم تتعجبون ممن یحتمل إرادة ھذا المعنى الذي ال یدل علیھ لفظ ال حدیث ، یقینا
،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وال یفھمھ أحد منھ ، وال یجتمع مع حكمة النبي وال مع بالغتھ

وال مع شيء من أفعالھ العظیمة ، وأقوالھ الجسیمة یوم الغدیر ، وال مع ما أشرنا 
ً من القرائن القطعیة ، وال مع ما فھمھ الحارث بن النعمان الفھري من  إلیھ سابقا

 ، والصحابة كافة . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ره هللا تعالى على ذلك ورسولھالحدیث ، فأق

على أن األولویة المآلیة ال تجتمع مع عموم الحدیث ، ألنھا تستوجب أن ال   
مولى الخلفاء الثالثة ، وال مولى واحد ممن مات من المسلمین على » علي«یكون 

:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لرسول حیث قالعھدھم كما ال یخفى ، وھذا خالف ما حكم بھ ا
ـ یعني من المؤمنین فرداً من كنت مواله  ؟ قالوا بلى ، فقال:ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم  «

ـ   )١١٠٢(من غیر استثناء كما ترى . وقد قال أبو بكر وعمر لعلي »فعلي موالهفرداً ـ 
ول فیھ یوم الغدیر ما قال ـ : أمسیت یا ، یق (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حین سمعا رسول هللا

 ، فصّرحا بأنھ مولى )١١٠٣(ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة

كل مؤمن ومؤمنة على سبیل االستغراق لجمیع المؤمنین والمؤمنات منذ أمسى 

                                                           
) فیما أخرجھ الدار قطني ـ كما في أواخر الفصل الخامس من الباب األول من صواعق ابن حجر، فراجع ١١٠٢(

واه غیر واحد أیضاً من المحدثین بأسانیدھم وطرقھم ، وأخرج أحمد نحو ھذا القول عن ، وقد ر ٢٦منھا ص
 ٥٤من الجزء الرابع من مسنده ، وقد مرَّ علیك في المراجعة  ٢٨١عمر من حدیث البراء بن عازب في ص

 .(منھ قّدس سّره) . من ھذا الكتاب
 ٤٣ط المیمنیة بمصر، وص ٢٦ص) یوجد في الصواعق المحرقة البن حجر الھیثمي الشافعي: ١١٠٣(

 ط الغري . ١٧ط الحیدریة، وص ٦٢المحمدیة ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ط
 ٦عن كتاب الوالیة البن عقدة ، فیض القدیر للمناوي الشافعي: ج ٢٨٢-٢٧٣ص ١وذكره في الغدیر: ج  

المیة ألحمد زیني دحالن ، الفتوحات اإلس ١٣ص ٧، شرح المواھب اللدنیة للزرقاني المالكي: ج ٢١٨ص
 ، زین الفتى للعاصمي . ٣٠٦ص ٢المكي الشافعي: ج



: إنك تصنع لعلي شیئاً ال تصنعھ بأحد من أصحاب  )١١٠٤(مساء الغدیر ، وقیل لعمر
، فصرَّح بأنھ مواله ، ولم یكونوا  )١١٠٥(، فقال : إنھ موالي ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآلالنبي

حینئذ قد اختاروه للخالفة ، وال بایعوه بھا ، فدلَّ ذلك على أنھ مواله ، ومولى كل 
بذلك عن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مؤمن ومؤمنة بالحال ال بالمآل ، منذ صدع رسول هللا

عرابیان إلى عمر ، فالتمس من علي القضاء هللا تعالى یوم الغدیر ، واختصم أ
وأخذ بتالبیبھ ، وقال  )١١٠٦(بینھما، فقال أحدھما : ھذا یقضي بیننا ؟ فوثب إلیھ عمر

: ویحك ما تدري من ھذا ؟ ھذا موالك ومولى كل مؤمن ، ومن لم یكن مواله فلیس 
 ، واألخبار في ھذا المعنى كثیرة . )١١٠٧(بمؤمن

ـ تعلم أن لو تمت فلسفة ابن حجر وأتباعھ في حدیث وأنت ـ نصر هللا بك الحق   
كالعابث یومئذ في ھممھ وعزائمھ ـ والعیاذ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الغدیر، لكان النبي

با  ـ الھاذي في أقوالھ وأفعالھ ـ وحاشا   ـ إذ ال یكون لھ ـ بناءاً على فلسفتھم ـ 
ً بعد وجود عقد البیعة مقصد یتوّخاه في ذلك الموقف الرھیب ، سوى ب یان أن علیا

لھ بالخالفة یكون أولى بھا ، وھذا معنى تضحك من بیانھ السفھاء ، فضال عن 
العقالء ; ال یمتاز ـ عندھم ـ أمیر المؤمنین بھ على غیره ، وال یختص فیھ ـ على 
رأیھم ـ واحد من المسلمین دون اآلخر ، ألن كل من وجد عقد البیعة لھ كان ـ 

ـ أولى بھا ، فعلي وغیره من سائر الصحابة والمسلمین في ذلك شرع سواء عندھم 
ً دون  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، فما الفضیلة التي أراد النبي یومئذ أن یختص بھا علیا

مسلمون ؟ أما قولھم بأن أولویة  غیره من أھل السوابق ، إذا تّمت فلسفتھم یا
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھو اإلمام مع وجود النبي باإلمامة لو لم تكن مآلیة لكان» علي«

فتمویھ عجیب ، وتضلیل غریب، وتغافل عن عھود كل من األنبیاء والخلفاء 
أنت منِّي بمنزلة ھارون « والملوك واالُمراء إلى من بعدھم ، وتجاھل بما یدل علیھ حدیث : 

                                                           
 .(منھ قّدس سّره)من الصواعق أیضاً.  ٢٦) فیما أخرجھ الدار قطني كما في ص١١٠٤(
 ٤٢ط المیمنیة بمصر، وص ٢٦) یوجد في الصواعق المحرقة البن حجر الھیثمي الشافعي: ص١١٠٥(

 ٨٢ص ٢ن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جالمحمدیة بمصر ، ترجمة اإلمام علي ب ط
 . ٢ط  ٢٢٤ص ٢، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج ٥٨١ح

) أخرجھ الدار قطني، كما في أواخر الفصل األول من الباب الحادي عشر من الصواعق المحرقة البن ١١٠٦(
 .(منھ قّدس سّره)حجر. 

ط المحمدیة بمصر ،  ١٧٧ط المیمنیة، وص ١٠٧بن حجر الشافعي: ) یوجد في الصواعق المحرقة ال١١٠٧(
، الریاض  ٩٨، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٦٨ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص

عن وسیلة المآل للشیخ أحمد بن  ٣٨٢ص ١، وفي الغدیر: ج ٢ط  ٢٢٤ص ٢النضرة للطبري الشافعي: ج
 باكثیر المكي .



في حدیث الدار یوم   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاوتناس لقولھ )١١٠٨(» بعدي من موسى ، إالّ أنھ ال نبي
 ، ونحو ذلك من السنن المتضافرة . )١١٠٩(»فاسمعوا لھ وأطیعوا « اِإلنذار : 

على أنَّا لو سلمنا بأن أولویة علي باِإلمامة ال یمكن أن تكون حالیة لوجود   
اعدة ، فال بد أن تكون بعد وفاتھ بال فصل ، عمال بالق (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

المقّررة عند الجمیع ، أعني حمل اللفظ ـ عند تعذر الحقیقة ـ على أقرب المجازات 
إلیھا كما ال یخفى . وأما كرامة السلف الصالح فمحفوظة بدون ھذا التأویل ، كما 

 ش سنوضحھ إذا اقتضى األمر ذلك ، والسالم .

                                                           
 ، فراجع . ٣ھامش  ٢٦٦ص  ٢٨الحدیث مع مصادره في المراجعة ) تقدم ھذا ١١٠٨(
 ، فراجع . ١ھامش  ٢٤٩ص  ٢٠) تقدم تمام ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١١٠٩(



 



 



 

 ٦١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١

 

 

 

 

 الواردة من طریق الشیعة . التماس النصوص 

إذا كانت كرامة السلف الصالح محفوظة ، فال بأس بشيء مما أوردتموه من   
 األحادیث المختصة باِإلمام سواء في ذلك حدیث الغدیر وغیره ، وال 

 ٦٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢

لُسنَّة، موجب لتأویلھا ، ولعل عندكم في ھذا الموضوع أحادیث ال یعرفھا أھل ا
 فألتمس إیرادھا لنكون على علم منھا ، والسالم .

 س

 

 

 أربعون نصاً . 

  نعم عندنا من النصوص التي ال یعرفھا أھل السنَّة صحاح متواترة من   

      ٦٢المـراجعــة / 

 ً  . )١١١٠(طریق العترة الطاھرة نتلو علیك منھا أربعین حدیثا

                                                           
) إنما آثرنا ھذا العدد لما رویناه عن كل من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، وعبد هللا بن عباس ، وعبد هللا بن ١١١٠(

الدرداء، وأبي ھریرة ، وأنس بن مالك ، ومعاذ ابن جبل، من  عمر، وأبي سعید الخدري، وأبي مسعود، وعبدهللا بن



بن موسى بن بابویھ القمي في  ـ أخرج الصدوق محمد بن علي بن الحسین ١  
كتابھ ـ إكمال الدین وإتمام النعمة ـ باِإلسناد إلى عبد الرحمن بن سمرة من حدیث 

 یاابن سمرة إذا اختلفت األھواء ،«، جاء فیھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن رسول هللا

 یھم منوتفّرقت اآلراء ، فعلیك بعلي بن أبي طالب ، فإنھ إمام اُمتي وخلیفتي عل

 . )١١١١(»بعدي

ً عن ابن عباس ، قال : قال  ٢   ـ أخرج الصدوق في اإلكمال أیضا
إن هللا تبارك وتعالى ، اطّلع على أھل األرض اطالعة ، فاختارني منھا :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

خذه أخاً وولیاً ، ووصیاً وخلیفة ووزیراً... فجعلني نبیاً ، ثم اطّلع الثانیة ، فاختار علیاً فجعلھ إماماً ، ثم أمرني أن اتّ 

 . )١١١٢(الحدیث

ً بسنده إلى اِإلمام الصادق عن أبیھ عن  ٣   ـ أخرج الصدوق في اإلكمال أیضا
ثني جبرائیل عن ربِّ العزةقال :   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أن رسول هللا (علیھم السالم)آبائھ  حدَّ

 إلھ إالّ أنا وحدي ، وأن محمداً عبدي ورسولي ، جّل جاللھ ، أنھ قال : من علم أن ال

 وأن علي بن أبي طالب خلیفتي ، وأن األئمة من ولده حججي ، أدخلتھ الجنّة

 . )١١١٣(الحدیث برحمتي...

ً ، بسنده إلى اإلمام الصادق ٤    ـ أخرج الصدوق في اإلكمال أیضا

األئمة بعدي اثنا عشر ، أولھم :  لم)(صلى هللا علیھ وآلھ وسعن أبیھ عن جده ، قال : قال رسول هللا

 . )١١١٤(الحدیثعلي وآخرھم القائم ، ھم خلفائي وأوصیائي... 

ً باِإلسناد إلى األصبغ بن نباتة ، قال:  ٥   ـ أخرج الصدوق في اإلكمال أیضا
،  ، ویده في ید ابنھ الحسن خرج علینا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ذات یوم

                                                                                                                                                                      
من حفظ على اُمتي أربعین حدیثاً من أمر دینھا «طرق كثیرة متنوعة أن رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، قال: 

كنت لھ  . وفي روایة أبي الدرداء : هللا فقیھاً عالماً  بعثھ، وفي روایة : بعثھ هللا یوم القیامة في زمرة الفقھاء والعلماء 
كتب وفي روایة ابن عمر  اُدخل من أي أبواب الجنة شئت.. وفي روایة ابن مسعود : قیل: یوم القیامة شافعاً وشھیداً 

عاتنا . وحسبنا في حفظ ھذه األربعین وغیرھا مما اشتملت علیھ مراج »في زمرة العلماء ، وحشر في زمرة الشھداء
قولھ(صلى هللا علیھ  » نضر هللا امرءاً سمع مقالتي فوعاھا، فأداھا كما سمعھا«كلھا قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : 

 (منھ قّدس سّره). »لیبلغ الشاھد منكم الغائب«وآلھ وسلم) : 
 نجف األشرف.ط الحیدریة في ال ٢٥١الدین وإتمام النعمة للشیخ الصدوق ابن بابویھ القمي: ص  ) إكمال١١١١(
 . ٢٥١) إكمال الدین للصدوق: ص١١١٢(
 . ٢٥٢) المصدر السابق: ص١١١٣(
 . ٢٥٣) إكمال الدین للصدوق: ص١١١٤(



خیر رسول هللا ذات یوم ، ویده في یدي ھكذا ، وھو یقول : وھو یقول : خرج علینا 

 . )١١١٥(الحدیث الخلق بعدي وسیدھم أخي ھذا ، وھو إمام كل مسلم ، وأمیر كل مؤمن بعد وفاتي...

ً بسنده إلى اِإلمام الرضا عن آبائھ  -  ٦   أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضا
ً إلى رسول هللا من أحب أن یتمسك بدیني ، ویركب سفینة النجاة قال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مرفوعا

 . )١١١٦(الحدیث  بعدي ، فلیقتد بعلي بن أبي طالب فإنھ وصیي ، وخلیفتي على اُمتي في حیاتي وبعد وفاتي...

ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً بسنده إلى اِإلمام الرضا عن أبیھ عن  ٧  
أنا وعلي أبوا ھذه «من حدیث قال فیھ :   ھ وآلھ وسلم)(صلى هللا علیآبائھ مرفوعاً إلى رسول هللا

، من عرفنا فقد عرف هللا ، ومن أنكرنا فقد أنكر هللا عّز وجّل ، ومن علي سبطا اُمتي وسیدا شباب أھل الجنة الحسن  االُمة

 . )١١١٧(»والحسین ، ومن ولد الحسین تسعة طاعتھم طاعتي ، ومعصیتھم معصیتي ، تاسعھم قائمھم ومھدیھم

ـ أخرج الصدوق في اإلكمال أیضاً باِإلسناد إلى اِإلمام الحسن العسكري عن  ٨  
ً إلى رسول هللا یاابن من حدیث قال فیھ :   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أبیھ عن آبائھ مرفوعا

 . )١١١٨(الحدیثطالب إمامكم بعدي وخلیفتي علیكم... مسعود، علي بن أبي

ً باِإلسناد إلى سلمان ، قال : دخلت على ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أی ٩   ضا
، فإذا الحسین بن علي على فخذه ، وھو یلثم فاه ، ویقول:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

أنت إمام ابن إمام ، أخو إمام أبو األئمة وأنت حجة هللا وابن حجتھ ، وأبو حجج تسعة من صلبك  أنت سیِّد ابن سیِّد ،«

 . )١١١٩(»تاسعھم قائمھم

ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً باإلسناد إلى سلمان أیضاً ، عن رسول  ١٠  
نَّا أھل بیت اختار هللا لنا  یا فاطمة ، أما علمت أمن حدیث طویل جاء فیھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

ي من خلقھ ، ثم إطّلع اطالعة ثانیة ، اآلخرة على الدنیا ، وأن هللا تبارك وتعالى ، إطّلع إلى أھل األرض إطّالعة، فاختارن

فاختار زوجك ، وأوحى إليَّ أن اُزوجك إیاه ، وأتخذه ولیاً ووزیراً ، وأن أجعلھ خلیفتي في اُمتي ، فأبوك خیر األنبیاء ، 

 . )١١٢٠(الحدیث وبعلك خیر األوصیاء ، وأنت أول من یلحق بي...

، ذكر فیھ اجتماع أكثر  ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً من حدیث طویل ١١  
من مائتي رجل من المھاجرین واألنصار في المسجد على عھد عثمان ، یتذاكرون 
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العلم والفقھ ، وأنھم تفاخروا بینھم ، وعلي ساكت ، فقالوا لھ، یا أبا الحسن ما 
علي أخي ووزیري ، « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یمنعك أن تتكلم ؟ فذّكرھم بقول رسول هللا

 ،» وارثي ووصیي ، وخلیفتي في اُمتي ، وولي كل مؤمن بعدي و

 . )١١٢١(فأقّروا لھ بذلك... الحدیث

ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً عن كل من عبد هللا بن جعفر، والحسن  ١٢  
والحسین ، وعبد هللا بن عباس ، وعمر بن أبي سلمة ، واُسامھ بن زید ، وسلمان 

 ، یقول : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وا جمیعاً : سمعنا رسول هللا، وأبي ذر ، والمقداد ، قال

 أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم ، ثم أخي علي أولى بالمؤمنین من أنفسھم...

 . )١١٢٢(الحدیث

ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً عن األصبغ بن نباتة ، عن ابن عباس  ١٣  
أنا وعلي والحسن والحسین وتسعة من ولد ، یقول :  وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ ، قال : سمعت رسول هللا

 .)١١٢٣(الحدیث الحسین مطھرون...

ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً عن عبایة بن ربعي ، عن ابن عباس ،  ١٤  
 أنا سیِّد النبیین وعلي سیِّد الوصیین...:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال : قال رسول هللا

 .)١١٢٤(الحدیث

خرج الصدوق في اِإلكمال باِإلسناد إلى اِإلمام الصادق ، عن آبائھ ـ أ ١٥  
ً إلى رسول هللا  إن هللا عّز وجّل اختارني من جمیع«، قال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مرفوعا

 األنبیاء ، واختار مني علیاً وفّضلھ على جمیع األوصیاء ، واختار من علي الحسن

 وصیاء من ولده ، ینفون عن الدین تحریفوالحسین ، واختار من الحسین األ

 . )١١٢٥(»الغالین ، وانتحال المبطلین ، وتأویل الضالین

                                                           
 . ٢٧١) اإلكمال للصدوق: ص١١٢١(
 . ٢٦٥) المصدر السابق: ص١١٢٢(
 . ٢٧٤) المصدر السابق: ص١١٢٣(
 ) المصدر السابق .١١٢٤(
 . ٢٧٥) المصدر السابق: ص١١٢٥(



األئمة «ـ أخرج الصدوق في اِإلكمال أیضاً عن علي ; قال : قال رسول هللا :  ١٦  

ض بعدي إثنا عشر ، أولھم أنت یا علي ، وآخرھم القائم الذي یفتح هللا عّز وجّل على یدیھ مشارق األر

 . )١١٢٧()١١٢٦(»ومغاربھا

ً من  ١٧   ـ أخرج الصدوق في أمالیھ عن اِإلمام الصادق عن آبائھ مرفوعا
 علي منِّي ، وأنا من علي ، خلق من طینتي ، یبیّن:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حدیث قال فیھ رسول هللا

 . )١١٢٨(الحدیث ین، وخیر الوصیین...للناس ما اختلفوا فیھ من ُسنَّتي ، وھو أمیر المؤمنین ، وقائد الغّر المحجل

ً ، من حدیث  ١٨   ً بسنده إلى علي مرفوعا ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
إن علیاً أمیر المؤمنین  بوالیة من هللا عّز وجّل عقدھا :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)طویل ، قال فیھ رسول هللا

ة هللا ، وإنھ ِإلمام المسلمین...فوق عرشھ ، وأشھد على ذلك مالئكتھ ، وإن علیاً خلیفة   )١١٢٩(الحدیث هللا وحجَّ

ـ أخرج الصدوق في األمالي أیضاً عن ابن عباس ، قال : قال  ١٩  
 یا علي أنت إمام المسلمین ، وأمیر المؤمنین ، وقائد الغر المحجلین ،:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

 . )١١٣٠(یثالحدوحّجة هللا بعدي ، وسیِّد الوصیین... 

ً عن ابن عباس ، قال : قال  ٢٠   ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
یاعلي أنت خلیفتي على اُمتي، وأنت منّي كشیث من آدم... : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

 .)١١٣١(الحدیث

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً باِإلسناد إلى أبي ذر ، قال : كنا ذات یوم  ٢١  
یدخل علیكم من ھذا الباب رجل ھو أمیر المؤمنین ، وإمام المسلمین «في مسجده ، فقال :  عند رسول هللا

، ثم أقبل  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فإذا بعلي بن أبي طالب قد طلع ، فاستقبلھ رسول هللا »
 . )١١٣٣()١١٣٢(. الحدیثھذا إمامكم بعدي..علینا بوجھھ الكریم ، فقال : 

                                                           
) ھذا الحدیث واألحادیث التي قبلھ موجودة في باب ما روي عن النبي في النص على القائم ، وأنھ الثاني عشر من ١١٢٦(

(منھ .  ١٦٧وما بعدھا إلى ص ١٤٩لعشرون من أبواب إكمال الدین وإتمام النعمة: صاألئمة ، وھو الباب الرابع وا
 قّدس سّره).
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، وھي طویلة نقلنا منھا محل الشاھد . أما ما بعده من األحادیث كلھا فموجودة في الباب الثالث عشر من غایة » المرام
 (منھ قّدس سّره).المرام . 

 . ٤٨٤) األمالي للصدوق: ص١١٣٣(



لیھ عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال : قال ـ أخرج الصدوق في أما ٢٢  
 ، إلى أن»علي بن أبي طالب أقدمھم سلماً ، وأكثرھم علماً «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 . )١١٣٤(»وھو اإلمام والخلیفة بعدي«قال: 

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً بسنده إلى ابن عباس قال : قال رسول  ٢٣  
 معاشر الناس من أحسن من هللا قیال ؟ إنَّ ربكم جلَّ جاللھ ،:  علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا هللا

 . )١١٣٥(الحدیثأمرني أن أقیم لكم علیاً علماً وإماماً وخلیفة ووصیاً ، وأن أتخذه أخاً ووزیراً... 

ً باِإلسناد إلى أبي عیاش ، قال : صعد  ٢٤   ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
وإن ابن المنبر فخطب ثم ذكر خطبتھ ، وقد جاء فیھا :  علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللارسول هللا

 . )١١٣٦(الحدیث عمي علیاً ھو أخي ، ووزیري ، وھو خلیفتي ، والمبلّغ عني...

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً بسنده إلى أمیر المؤمنین ; قال : خطبنا  ٢٥  
ثم ساق  »أیھا الناس إنھ قد أقبل شھر هللا«ال : ذات یوم ، فق (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 »فقلت: یا رسول هللا ما أفضل األعمال في ھذا الشھر؟«الحدیث في فضل شھر رمضان ، قال علي : 
ھذا   لما یستحّل منك في یا علي أبكيفقال : ؟  یُبكیك الورع من محارم هللا ، ثم بكى ، فقلت : یا رسول هللا ما« قال :

یا علي أنت وصیي ، وأبو ولدي، وخلیفتي على اُمتي في حیاتي وبعد موتي ، أمرك أمري ، أن قال : إلى  ،»الشھر

 ونھیك نھیي...

 . )١١٣٧(الحدیث

ً عن علي ٢٦   ، قال : قال  (علیھ السالم)ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
ى للنبوة وأنت المجتبى لِإلمامة ، یا علي أنت أخي وأنا أخوك ، أنا المصطف:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

أنا صاحب التنزیل وأنت صاحب التأویل، وأنت أبو ھذه االُمة یا علي أنت وصیي وخلیفتي ، ووزیري ووارثي ، وأبو 

 . )١١٣٨(... الحدیثولدي

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً بسنده إلى ابن عباس ، قال : قال رسول  ٢٧  
یا «، ذات یوم وھو في مسجد قباء ، واألنصار مجتمعون :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا
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علي أنت أخي ، وأنا أخوك ، وأنت وصیي وخلیفتي ، وإمام اُمتي بعدي ، والى هللا من واالك، وعادى هللا من 

 . )١١٣٩(»عاداك

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً من حدیث طویل عن اُم سلمة ، قال فیھ  ٢٨  
یا اُم سلمة اسمعي واشھدي ، ھذا علي بن أبي طالب وصیي وخلیفتي من «:  ھ وآلھ وسلم)(صلى هللا علیرسول هللا

 . )١١٤٠(»بعدي ، وقاضي عداتي والذائد عن حوضي

ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضاً بسنده إلى سلمان الفارسي ، قال :  ٢٩  
واألنصار ، أال أدلكم على ما  یا معاشر المھاجرین« ، یقول :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سمعت رسول هللا

ھذا علي أخي ووصیي، ووزیري ، قالوا : بلى یا رسول هللا ، قال : إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبداً 

 . )١١٤١(»ووارثي وخلیفتي ، إِمامكم فأحبوه بحبي ، وأكرموه بكرامتي ، فإن جبرائیل أمرني أن أقولھ لكم

ً بسند ٣٠   ه إلى زید بن أرقم ، قال : قال ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
: إن إمامكم  ، قال أال أدلكم على ما إن تمسكتم بھ لن تھلكوا ، ولن تضلوا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 . )١١٤٢(»وولیكم علي بن أبي طالب فوازروه وناصحوه ، وصدقوه ، فإن جبرائیل أمرني بذلك 

ً عن  ٣١   ابن عباس ، من حدیث قال فیھ ـ أخرج الصدوق في أمالیھ أیضا
 . )١١٤٣(الحدیث یا علي أنت إمام اُمتي وخلیفتي علیھا بعدي...:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

ً ، قال : قال  ٣٢   ـ أخرج الصدوق في أمالیھ عن ابن عباس أیضا
ل من اُمتي أخاً ووارثاً، وخلیفة إن هللا تبارك وتعالى أوحى إليَّ أنھ جاع«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

 ووصیاً، فقلت : یا رب من ھو ؟ فأوحى إليَّ أنھ إمام اُمتك ، وحجتي علیھا بعدك ،

ھوعلي بن أبي  إلى أن قال في بیانھ : ذاك من أحبھ ویحبني ،؟ فقال : یارب من ھو فقلت : 

 . )١١٤٤(»طالب

ئھ مرفوعاً قال: قال ـ أخرج الصدوق في أمالیھ عن اِإلمام الصادق عن آبا ٣٣  
لما اُسري بي إلى السماء ، عھد إليَّ ربِّي جلَّ جاللھ في علي، إنھ إمام المتقین ، وقائد الغر المحجلین ، رسول هللا : 

 . )١١٤٥(الحدیث ویعسوب المؤمنین...
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ـ أخرج الصدوق في أمالیھ بسنده إلى اِإلمام الرضا عن آبائھ مرفوعاً إلى  ٣٤  
علي منِّي وأنا من علي ، قاتل هللا من قاتل علیاً ، علي إمام « ، قال :   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللارسول هللا

 . )١١٤٦(» الخلیقة بعدي

ـ أخرج شیخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في أمالیھ  ٣٥  
 زینكإن هللا لعلي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بسنده إلى عمار بن یاسر ، قال : قال رسول هللا

 بزینة لم یزین العباد بزینة أحب إلى هللا منھا ، زیّنك في الزھد بالدنیا فجعلك ال ترزأ 

منھا شیئاً ، وال ترزأ منك شیئاً ، ووھب لك حب المساكین ، فجعلك ترضى بھم اتباعاً ، ویرضون بك إماماً ، فطوبى لمن 

ب علیك...  ق فیك ، وویل لمن أبغضك وكذَّ  . )١١٤٧(الحدیثأحبك وصدَّ

ً باِإلسناد إلى علي ، إذ قال على منبر  ٣٦   ـ أخرج الشیخ في أمالیھ أیضا
 أیھا الناس إنھ كان لي من رسول هللا عشر خصال ، ھن أحب إليَّ «الكوفة : 

 یا علي أنت أخي في الدنیا واآلخرة ، وأنت: « (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال لي»مما طلعت علیھ الشمس

یوم القیامة ، ومنزلك في الجنة مواجھ منزلي ، وأنت الوارث لي ، وأنت الوصي من بعدي في عداتي  أقرب الخالئق إليَّ 

وأسرتي ، وأنت الحافظ لي في أھلي عند غیبتي ، وأنت اِإلمام الُمتي ، وأنت القائم بالقسط في رعیتي ، وأنت ولیي ، وولیي 

ك عدوي ، وعدوي عدو هللا   . )١١٤٨(»ولي هللا ، وعدوُّ

ـ أخرج الصدوق في كتاب النصوص على األئمة بإسناده إلى الحسن ابن  ٣٧  
وأنت وارث علمي ، « یقول لعلي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)علي ، قال : سمعت رسول هللا

 . )١١٤٩(»ومعدن حكمي ، واِإلمام بعدي 

ـ أخرج الصدوق في كتاب النصوص على األئمة أیضاً بسنده إلى عمران  ٣٨  
وأنت اِإلمام والخلیفة بعدي « یقول لعلي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال سمعت النبي بن حصین

«)١١٥٠( . 

ـ أخرج الصدوق في كتاب النصوص على األئمة أیضاً بسنده إلى علي قال  ٣٩  
لى یا علي أنت الوصي على األموات من أھل بیتي ، والخلیفة ع:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): قال رسول هللا

 . )١١٥١(الحدیث األحیاء من اُمتي...

                                                           
 . ٥٨٩) المصدر السابق: ص١١٤٦(
 ، ط النعمان في النجف .١٨٤ص ١) أمالي الشیخ الطوسي: ج١١٤٧(
 . ١٣٦ص ١) أمالي الشیخ الطوسي: ج١١٤٨(
 ط ایران . ٥٤ح ١٣باب  ٥٦) غایة المرام للسید البحراني: ص١١٤٩(
 ط إیران . ٥٦ح ١٣باب  ٥٦) المصدر السابق: ص١١٥٠(
 مصدر السابق .) ال١١٥١(



ـ أخرج الصدوق في كتاب النصوص على األئمة أیضاً بسنده إلى الحسین  ٤٠  
،  )١١٥٢()واُولوا األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب هللا  (بن علي ، قال : لما أنزل هللا تعالى : 
مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني ، فإذا أنتم اُولوا األرحام ، فإذا سألت رسول هللا عن تأویلھا ، فقال : 

 . )١١٥٣(الحدیث مضى أبوك ، فأخوك الحسن أولى بھ ، فإذا مضى الحسن ، فأنت أولى بھ...

ھذا آخر ما أردنا إیراده في ھذه العجالة ، وما نسبتھ إلى ما بقي من   
ا النصوص إالّ كنسبة الباقة إلى الزھر ، أو القطرة إلى البحر ; على أن البعض منھ

 كاف والحمد   ربِّ العالمین ، والسالم .

 ش

 

                                                           
 .٧٥) األنفال: ١١٥٢(
 ، ط ایران . ٥٧ح ١٣باب  ٥٦) غایة المرام للسید البحراني: ص١١٥٣(



      ٦٤المـراجعــة /   

 

 ٦٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٣

 

 

 

 

ة بنصوص الشیعة . ١   ـ ال حجَّ

 ـ لماذا لم یخرجھا غیرھم ؟ ٢ 

 ـ طلب المزید من غیرھا . ٣ 

ة بھذه النصوص على أھل الُسنَّة إذ لم تثبت عندھم ١    . ـ ال حجَّ

 ـ ولماذا لم یخرجوھا لو كانت ثابتة ؟ ٢  

 

 ٦٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٤

 ـ فعج بنا إلى ما بقي من حدیث أھل الُسنَّة في ھذا الموضوع ، والسالم. ٣  

 س

 

 

 ـ إنما أوردناھا إجابة للطلب . ١ 

 ـ إنما حجتنا على الجمھور صحاحھم . ٢ 

 ا .ـ السبب في عدم إخراجھم صحاحن ٣ 

 ـ اِإلشارة إلى نصِّ الوراثة . ٤ 



ً ، وقد رغبتم إلینا ١    ـ إنما أوردنا ھذه النصوص لتحیطوا بھا علما

 في ذلك.

ة علیكم ما قد أسلفناه من صحاحكم . ٢    ـ وحسبنا حجَّ

ـ أما عدم إخراج تلك النصوص فإنما ھو لشنشنة نعرفھا لكل من أضمر آلل  ٣  
غل من حزب الفراعنة في الصدر األول ، وعبدة اُولي محمد حسیكة ، وأبطن لھم ال

السلطة والتغلب الذین بذلوا في إخفاء فضل أھل البیت ; وإطفاء نورھم كل حول 
وكل طول ، وكل مالدیھم من قوة وجبروت ، وحملوا الناس كافة على مصادرة 
مناقبھم وخصائصھم بكل ترغیب وترھیب ، وأجلبوا على ذلك تارة بدراھمھم 

انیرھم ، واُخرى بوظائفھم ومناصبھم ، ومرة بسیاطھم وسیوفھم ، یُْدنون من ودن
كّذب بھا ، ویُْقصون من صدق بھا ، أو ینفونھ أو یقتلونھ . وأنت تعلم أن نصوص 
 اإلمامة  وعھود الخالفة لِمّما

یخشى الظالمون منھا أن تدمر عروشھم ، وتنقض أساس ملكھم ، فسالمتھا منھم 
المتزلفین إلیھم، ووصولھا إلینا باألسانید المتعددة ، والطرق ومن أولیائھم 

المختلفة ، آیة من آیات الصدق ، ومعجزة من معجزات الحق ، إذ كان المستبّدون 
بحق أھل البیت ، والمستأثرون بمراتبھم التي رتبھم هللا فیھا ، یسومون من 

ي األسواق ، ثم یتھمونھ بحبھم سوء العذاب ، یحلقون لحیتھ ، ویطوفون بھ ف
،  )١١٥٥()١١٥٤(یرذلونھ ویسقطونھ ویحرمونھ من كل حق ، حتى ییأس من عدل الوالة

ً ذاكر  ویقنط من معاشرة الرعیة ، فإذا ذكر علیا

بخیر برئت منھ الذمة ، وحلت بساحتھ النقمة ، فتستصفى أموالھ ، وتضرب عنقھ ، 
ً رمقتھ باحتر ام ، وقطعوا أیدیاً وكم استلوا ألسنة نطقت بفضلھ ، وسملوا أعینا

أشارت إلیھ بمنقبة ، ونّشروا أرجال سعت نحوه بعاطفة ، وكم حّرقوا على أولیائھ 
بیوتھم ، واجتثوا نخیلھم ، ثم صلبوھم على جذوعھا ، أو شردوھم عن عقر دیارھم 

وكان في حملة الحدیث وحفظة اآلثار  قوم یعبدون اُولئك  )١١٥٦(، فكانوا طرائق قدداً 
                                                           

من المجلد الثالث من شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ، تجد بعض ما وقع من المحن ألھل البیت  ١٥) راجع ص١١٥٤(
 ألفت إلیھ الباحثین . وشیعتھم في تلك األیام ، ولِإلمام الباقر ثمة كالم في ھذا الموضوع،

 (منھ قّدس سّره).
 ٤٣ص ١١بمصر، وج ١ط  ١٥ص ٣راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج اضطھاد أھل البیت وشیعتھم) ١١٥٥(

 . ٣٦ـ  ١٦ص ١١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، الغدیر لألمیني: ج
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قتل شیعة آل محمد )١١٥٦(

 ة أھل البیت خلقاً كثیراً منھم :قتل معاویة من شیع



رة ووالتھم من دون هللا عّز وجلَّ ، ویتزلفون إلیھم بكل ما لدیھم من الملوك الجباب
، كالذین نراھم في زماننا ھذا من  )١١٥٧(تصحیف ، وتحریف ، وتصحیح وتضعیف

                                                                                                                                                                      
 ـ حجر بن عدي الكندي الصحابي الجلیل وستة من أصحابھ . ١
 ـ شریك بن شداد الحضرمي . ٢
 ـ صیفي بن فسیل الشیباني . ٣
 ـ قبیصة بن ضبیعة العبسي . ٤
 ـ محرز بن شھاب المنقري . ٥
 ـ كدام بن حیّان العنزي . ٦
 ـ عبد الرحمن بن حسان العنزي . ٧
 ـ عمرو بن الحمق الخزاعي ـ صحابي ـ وحمل رأسھ ، وھو أول رأس حمل في اِإلسالم . ٨
 ـ مسلم بن زیمر الحضرمي . ٩
 ـ عبد هللا بن نجي الحضرمي . ١٠
 ـ مالك بن الحارث األشتر النخعي . ١١
 ـ محمد بن أبي بكر، قتلھ وُوضع في جیفة حمار ثم أُحرق . ١٢

 ھكذا یفعل بأولیاء هللا .
، الكامل في  ١٤٧ص ١، عیون األخبار البن قتیبة: ج ١٠٥ـ  ٩٥و ٢٨٠ـ  ٢٥٣ص ٥اجع تاریخ الطبري: جر  

، أحادیث اُم  ٧٠ـ  ٣٧ص ١١، الغدیر لألمیني: ج ٤٨٨ـ  ٤٧٢ص ٣، وج٣٥٧ـ  ٣٥٢ص ٣التاریخ البن األثیر ج
 . ٢٦٠ـ  ٢٥٨ص ١المؤمنین عائشة للعسكري: ق

 الجائرةتزلّف أھل الحدیث إلى السلطات  )١١٥٧(
فھناك من حملة األحادیث من یعبد المادة فینعقون مع كل ناعق فیضعون األحادیث على الرسول األعظم(صلى هللا علیھ  

 وآلھ وسلم) كذباً واختالقاً .
، ٩٦ـ  ٣٠ص ٨، وج٢٣٩ـ  ٢٣٧وص ١١٤ـ  ٨٧ص ٧، وج٣٥٦ـ  ٢٠٨ص ٥راجع الغدیر للعالّمة األمیني: ج  

، ٣٥٨ص ١الحدید: ج ، شرح النھج البن أبي ١٩٥ـ  ٧٤ص ١١وج ١٣٧ـ  ٦٧ص ١٠، وج٣٩٦ـ  ٢١٨ص ٩وج
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ،  ٢١٩ص ١٣وج ٤٤ص ١١وج ٦٣ص ٤بمصر وج ١ط ٢٥٨، و١٥ص ٣وج

 . ١٣٢كتاب أبو ھریرة للسید عبد الحسین شرف الدین: ص

ھ  بعض المنحرفین عن علي یضعون األحادیث في ذمِّ

 ـ أبو ھریرة الدوسي : ١ 

 ٦٧و ٦٤و ٦٣ص ٤بمصر، وج ١ط  ٣٦٠ - ٣٥٨ص ١راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج  

 . ٤٣و ٤٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، كتاب أبو ھریرة للسید عبد الحسین شرف الدین: ص

 ـ عمرو بن العاص : ٢ 

بتحقیق  ط مصر ٦٤ص ٤بمصر، وج ١ط  ٣٥٨ص ١راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج  

 محمد أبو الفضل .

 :ـ المغیرة بن شعبة ٣ 



،  شیوخ التزلف ، وعلماء الوظائف ، وقضاة السوء ، یتسابقون إلى مرضاة الحكام
، صحیحةً كانت أو   مبتأیید سیاستھم عادلةً كانت أو جائرة ، وتصحیح أحكامھ

، إالّ بادروا إلیھا   ، أو تقمع خصمھ ، فال یسألھم الحاكم فتوى تؤید حكمھ  فاسدة
على ما تقتضیھ رغبتھ ، وتستوجبھ سیاستھ ، وإن خالفوا نصوص الكتاب والُسنَّة 
ً على منصب یخافون العزل عنھ ، أو یطمعون في  ، وخرقوا اجماع االُمة ، حرصا

ان بین ھؤالء واُولئك ، فإنھ ال قیمة لھؤالء عند حكوماتھم ، أما الوصول إلیھ ، وشتَّ 
اُولئك فقد كانت حاجة الملوك إلیھم عظیمة ، إذ كانوا یحاربون هللا بھم ورسولھ ، 
ولذا كانوا عند الملوك والوالة اُولي منزلة سامیة ، وشفاعة مقبولة ; فكانت لھم 

ى األحادیث الصحیحة إذا تضمنت بسبب ذلك صولة ودولة ، وكانوا یتعصبون عل
فضیلة لعلي أو لغیره من أھل بیت النبوة ، فیردونھا بكل شدة ، ویسقطونھا بكل 
عنف ، وینسبون رواتھا إلى الرفض ـ والرفض أخبث شيء عندھم! ـ ھذه سیرتھم  

سیما إذا تشبث الشیعة بھا ، وكان الُولئك   ، وال )١١٥٨(في السنن الواردة في علي
ن یرفع ذكرھم من الخاصة في كل قطر، ولھم من یرّوج رأیھم من طلبة المتزلفین م

العلم الدنیویین، ومن المرائین بالزھد والعبادة، ومن الزعماء وشیوخ العشائر، فإذا 

                                                                                                                                                                      

ط مصر بتحقیق  ٢٢٠ص ١٣بمصر، وج ١ط  ٢٥٨ص ٣وج ٣٥٨ص ١شرح النھج البن أبي الحدید: ج 

 محمد أبو الفضل .

 ـ عروة بن الزبیر : ٤ 

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ٦٤ص ٤بمصر، وج ١ط  ٣٥٨ص ١شرح النھج البن أبي الحدید: ج 

 ز بن عثمان :ـ حری ٥ 

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ٦٩ص ٤بمصر، وج ١ط  ٣٦٠ص ١شرح النھج البن أبي الحدید: ج 

 ـ سمرة بن جندب : ٦ 

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ٧٣ص ٤بمصر، وج ١ط  ٣٦١ص ١شرح النھج البن أبي الحدید: ج 
 (علیھ السالم)تعصب القوم في فضائل علي) ١١٥٨(

ھم إذا رأوا فضیلة لإلمام أمیر المؤمنین(علیھ السالم) حاولوا تضعیفھا برمي رواتھا بالرفض أو فإن جماعة من  
 غیرھا كما في الذھبي وغیره، فھذه طریقتھ في میزانھ وتذكرة الحفاظ .

ط  ١٦٠راجع كالم المغربي فیھ في كتاب فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للمغربي: ص  
 ط مصر . ٩٨، وصالحیدریة

ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٢٣ص ١٣بمصر، وج ١ط ٢٥٩ص ٣وراجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج  
 الفضل .



سمع ھؤالء ما یقولون في رد تلك األحادیث الصحیحة اتخذوا قولھم حجة، وروجوه 
ر، وجعلوه أصال من االُصول عند العامة والھمج، وأشاعوه وأذاعوه في كل مص

 المتبعة في كل عصر .

 وھناك قوم آخرون من حملة الحدیث في تلك األیام ، اضطرھم  

 الخوف إلى ترك التحدیث بالمأثور من فضل علي وأھل البیت، وكان

ھؤالء المساكین إذا سألوا عما یقولھ اُولئك المتزلفون في رد السنن الصحیحة 
 ھل البیت یخافون ـ من مبادھة العامة بغیرالمشتملة على فضل علي وأ

عندھم ـ أن تقع فتنة عمیاء صماء بكماء ، فكانوا یضطرون في الجواب إلى  ما
ً من تألب اُولئك المتزلفین ، ومرّوجیھم من  اللواذ بالمعاریض من القول ، خوفا

، وكأن الملوك والوالة  الخاصة ، وتألب من ینعق معھم من العامة ورعاع الناس
، وضیقوا علیھم في ذلك ، وحملوھم بالنقود ،   أمروا الناس بلعن أمیر المؤمنین

وبالجنود ، وبالوعید والوعود ، على تنقیصھ وذمھ ، وصّوروه للناشئة في كتاتیبھا 
بصورة تشمئز منھا النفوس، وحدثوھا عنھ بما تستك منھا المسامع ، وجعلوا لعنھ 

هللا ال یطفأ ،   ، فلو ال أن نور )١١٥٩(والجمعةعلى منابر المسلمین من سنن العیدین 
                                                           

)١١٥٩(  ً  (علیھ السالم)معاویة یلعن أمیر المؤمنین علیا
بن ط آخر ، شرح نھج البالغة ال ٣٠١ص ٢ط لجنة التألیف والنشر، وج ٣٦٦ص ٤العقد الفرید البن عبد ربھ: ج  

ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٢٠ص ١٣، وج ٥٦ص ٤بمصر، وج ١ط  ٢٥٨ص ٣، وج٣٥٦ص ١أبي الحدید: ج
 الفضل .

 (علیھ السالم)معاویة یأمر بسّب علي بن أبي طالب

 ، المستدرك ٣٨٠٨ح ٣٠١ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٣٦٠ص ٢راجع في ذلك صحیح مسلم: ج  

 ام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن، ترجمة اِإلم ١٠٩ص ٣على الصحیحین للحاكم: ج

 ٤٨، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص ٢٧٢و ٢٧١ح ٢٠٦ص ١عساكر الشافعي: ج

 ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ١٠٧ط الحیدریة ، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ٨١و

 ، اُسد الغابة البن ٥٩في: صط الغري ، المناقب للخوارزمي الحن ٢٨ط الحیدریة وص ٨٦ـ  ٨٤ص

 ، ٥٠٩ص ٢، اإلصابة البن حجر العسقالني الشافعي: ج ٢٦ـ  ٢٥ص ٤، وج١٣٤ص ١األثیر: ج

 ط لجنة ٢٩ص ٤، العقد الفرید: ج ٢٠٠ص ٣، وج٢٥٧ص ١٠الغدیر للعالَّمة األمیني: ج

 ، شرح ٨٢ط آخر ، وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص ١٤٤ص ٢التألیف والترجمة بمصر، وج

 ٧٢ص ٤وج ١٠٠ص ٣بمصر، وج ١ط  ٣٦١و ٢٥٦ص ١ھج البالغة البن أبي الحدید: جن

 . ٦٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص



وفضل أولیائھ ال یخفى ، ما وصلت إلینا السنن من طریق الفریقین صحیحة 
صریحة بخالفتھ ، وال تواترت النصوص بفضلھ ، وإني وهللا ألعجب من الفضل 

طالب، كیف خرق نوره  الباھر الذي اختص بھ عبده وأخا رسولھ علي بن أبي
لظلمات المتراكمة ، واألمواج المتالطمة ، فأشرق على العالم الحجب من تلك ا

 رائعة النھار . كالشمس في

ـ وحسبك ـ مضافاً إلى كل ما سمعت من األدلة القاطعة ـ نص الوراثة ، فإنھ  ٤  
 بمجرده حجة بالغة ، والسالم .

 ش

      ٦٦و  ٦٥المـراجعــة /   

                                                                                                                                                                      

 (علیھ السالم)عمال معاویة یسبون علیاً 

لمستدرك ، ا٤١٤ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ١٦٨ـ  ١٦٧ص ٥راجع تاریخ الطبري: ج  

بمصر  ١ط  ٣٦١و ٣٥٦ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٥٨ص ٢، وج ٣٨٥ص ١للحاكم: ج

 ٤، العقد الفرید ج ١٩٠ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص ٧١و ٥٧ص ٤وج

 ط آخر . ٣٠٠ص ٢ط لجنة التألیف والنشر بمصر، وج ٣٦٥ص

عن إرشاد الساري في شرح صحیح البخاري للقسطالني الشافعي:  ٢٦٤ص ١٠وفي الغدیر لألمیني: ج 

 ، تحفة الباري في شرح صحیح البخاري لألنصاري مطبوع بذیل إرشاد الساري . ٣٦٨ص ٤ج



 

 ٦٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٥

 

 

 

 

 حّدثنا بحدیث الوراثة من طریق أھل الُسنَّة ، والسالم . 

 

 ٦٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٥

 س

 

 

 

 . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عليٌّ وارث النبي 

قد أورث علیاً من العلم والحكمة   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ال ریب في أن رسول هللا  
أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا ، «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ى قال، ما أورث األنبیاء أوصیاءھم ، حتَّ 

 )١١٦٢(» أنا دار الحكمة وعلي بابھا« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١١٦١)(١١٦٠(»فمن أراد العلم فلیأت الباب 

 علي باب علمي ، ومبین من بعدي الُمتي ما أرسلت بھ ; حبھ إیمان ،«وقال : 

                                                           
 ١٠والحدیث  ٩ودونك من تلك المراجعة الحدیث  ٤٨) أوردنا ھذا الحدیث والحدیثین اللذین بعده في المراجعة ١١٦٠(

 (منھ قّدس سّره).وال تغفل عما علقناه ثمة . ، فراجع  ١١والحدیث 
م مع مصادره في المراجعة ١١٦١(  ، فراجع .  ٩حدیث  ٤٨) ھذا الحدیث تقدَّ
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١١٦٢(  ، فراجع . ١٠حدیث  ٤٨) تقدَّ



 ـ في حدیث زید بن أبي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١١٦٣(.»الحدیث..وبغضھ نفاق 

ما ورث األنبیاء :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قالوما أرث منك ؟  ; قال :ووارثي  وأنت أخي«ـ :  )١١٦٤(أوفى

      ٦٦المـراجعــة /   من 

علي  على أن وارثھ )١١٦٦(; في حدیث بریدة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، ونصَّ  )١١٦٥(»قبلي
 بن

 ، وكان علي یقول في )١١٦٨(، وحسبك حدیث الدار یوم اإلنذار )١١٦٧(أبي طالب

 وهللا إني ألخوه ، وولیھ وابن عمھ، ووارث علمھ ، فمن: « (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حیاة رسول هللا

 . )١١٧٠()١١٦٩(»أحق بھ مني؟

 جمعوقیل لھ مّرة : كیف ورثت ابن عمك دون عمك ، فقال :   

 بني عبد المطلب وھم رھط ، كلھم یأكل الجذعة ، ویشرب  هللا علیھ وآلھ وسلم) (صلىرسول هللا

 الفرق، فصنع لھم مداً من طعام ، فأكلوا حتى شبعوا ، وبقي الطعام كما ھو

                                                           
ط  ٤٧لمغربي ص، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي ل ١ط ١٥٦ص ٦) یوجد في كنز العمال: ج١١٦٣(

م ھذا الحدیث في  ٢٠٤ص ١، كشف الخفاء: ج ٩٦ص ٣ط مصر ، الغدیر لألمیني: ج ١٨بالحیدریة وص ٢ وتقدَّ
 ، فراجع . ١١حدیث  ٤٨المراجعة 

 . . (منھ قّدس سّره)٣٢) أوردناه في المراجعة ١١٦٤(
، تذكرة  ١٤٨ح ١٠٨ص ١) راجع ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج١١٦٥(

.  ٢ط  ٢٣٤ص ٢، الریاض النضرة: ج ١١٥ص ٣، الغدیر لألمیني: ج ٢٣الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص
م الحدیث مع مصادر اُخرى في المراجعة   ، فراجع . ٢ھامش  ٢٨٠ص  ٣٢تقدَّ

 (منھ قّدس سّره).. ٦٨) راجعھ في المراجعة ١١٦٦(
 » .لكل نبي وصي ووارث وإن علیاً وصیي ووارثي « ن حدیث بریدة : م (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ )١١٦٧(

، مناقب علي بن  ١٠٢٢و ١٠٢١ح ٥ص ٣طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ترجمة اِإلمام علي بن أبي 
،  ٧١، ذخائر العقبى: ص٤٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٣٨ح ٢٠٠أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط  ٢٧٥و ٩٠ط إسالمبول وص ٢٤٨و ٢٣٢و ٧٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٧٣ص ٢میزان للذھبي: جال
 ط اآلداب . ٥٩ط العرفان بصیدا ، علي والوصیة للعسكري: ص ٧٢و ٥٦ص ٢وج ٧٧ص ١الحیدریة، وج

 مع بقیة مصادره . ٢ھامش  ٤٣٩ص  ٦٨ویأتي في المراجعة  ١ھامش  ١٧٥ص  ١٦وتقدم ھذا الحدیث في المراجعة  
م  في حدیث الدار یوم اِإلنذار : )١١٦٨(  ، فراجع . ٢٠المراجعة  ھذا الحدیث مع مصادره المتعددة قد تقدَّ
من المستدرك بالسند  ٣من الجزء  ١٢٦) ھذه الكلمة بعین لفظھا ثابتة عن علي ; أخرجھا الحاكم في صفحة ١١٦٩(

 (منھ قّدس سّره).ي تلخیصھ بذلك . الصحیح على شرط البخاري ومسلم ، واعترف الذھبي ف
ط بیروت،  ٢٩ط الحیدریة، وص ٨٦ط مصر وص ١٨الشافعي: ص خصائص أمیر المؤمنین للنسائي ) توجد في١١٧٠(

الحیدریة، نظم درر  ط ٥١ط مصر وص ٢١العلم علي للمغربي: ص بصحة حدیث باب مدینة فتح الملك العلي
وصححھ، ذخائر العقبى للمحب  ١٣٤ص ٩الشافعي: ج ھیثمي، مجمع الزوائد لل٩٧السمطین للزرندي الحنفي ص

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل،  ٢٢٨ ص ١٣الحدید: ج  ، شرح نھج البالغة البن أبي١٠٠الشافعي: ص الطبري
 .٢ھامش  ٢٩٢ص ٣٤المراجعة  راجع بقیة مصادر ھذا الحدیث في



 یا بني عبد المطلب إني بعثت إلیكم خاصة ، وإلى: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كأنھ لم یمس ، فقال

 ني على أن یكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ فلم یقمالناس عامة ، فأیكم یبایع

 إلیھ أحد ، فقمت إلیھ وكنت من أصغر القوم ، فقال لي : اجلس، ثم قال ثالث مرات

 كل ذلك أقوم إلیھ ، فیقول لي : اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بیده على

 . )١١٧٢()١١٧١(یدي، فلذلك ورثت ابن عمي دون عمي

 )١١٧٣(رجھ الحاكم في المستدركوسئل قثم بن العباس ـ فیما أخ  

والذھبي في تلخیصھ جازمین بصحتھ ـ فقیل لھ : كیف ورث علي رسول هللا 
ً  دونكم  . )١١٧٤(؟ فقال : ألنھ كان أولنا بھ لحوقاً ، وأشدنا بھ لزوقا

إنما ھو علي  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قلت : كان الناس یعلمون أن وارث رسول هللا  
من بني ھاشم وكانوا یرسلون ذلك إرسال المسلّمات كما دون عمھ العباس وغیره 

ترى ، وإنما كانوا یجھلون السبب في حصر ذلك التراث بعلي وھو ابن عم النبي 
(صلى هللا علیھ وآلھ دون العباس وھو عمھ ، ودون غیره من بني أعمامھ وسائر أرحامھ

ً اُخرى ، فأجابھم بماوسلم) سمعت ، وھو غایة ما  ، ولذلك سألوا علیاً تارة ، وقثما
 إن هللا عّز وجّل اطلع إلى أھلتصل إلیھ مدارك اُولئك السائلین ، وإالّ فالجواب : 

                                                           
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كیف ورث علي الرسول )١١٧١(

ھاؤم « قال لعلي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : یا أمیر المؤمنین ، بم ورثت ابن عمك دون عمك ؟ فقال :إن رجال   
أودعا رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ـ جمع رسول هللا. ثم قال :  ثالث مرات حتى اشرأّب الناس ونشروا آذانھم

، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ٣٢١ص ٢ج یوجد في تاریخ الطبري:...»  بني عبد المطلب منھم رھطھ -
ط مصر  ٢١٢ص ١٣ط بیروت، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٠ط الحیدریة وص ٨٦ط مصر وص ١٨ص

ط الغري، الغدیر لألمیني:  ٩٠ط الحیدریة، وص ٢٠٦بتحقیق محمد أبو الفضل، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص
بسند صحیح ط دار المعارف. ذكره بالمعنى،  ١٣٧١ح ٣٥٢ص ٢أحمد بن حنبل: جط بیروت، مسند  ٢٨٠ص ٢ج

 ١٥٤ص ١٥ط المیمنیة بمصر، كنز العمال: ج ٤٢ص ٥منتخب كنز العمال للمتقي الھندي بھامش مسند أحمد: ج
 بحیدر آباد. ٢ط ٤٥٣ح

ي تھذیب اآلثار ، وھو ) ھذا الحدیث ثابت ومستفیض ، أخرجھ الضیاء المقدسي في المختارة ، وابن جریر ف١١٧٢(
من الخصائص العلویة ;  ١٨من كنز العمال ، وأخرجھ النسائي في ص ٦من الجزء  ٤٠٨في صفحة  ٦١٥٥الحدیث 

من شرح النھج ،  ٣من المجلد  ٢٥٥ونقلھ ابن أبي الحدید عن تاریخ الطبري في أواخر شرح الخطبة القاصعة ص
 (منھ قّدس سّره).م أحمد بن حنبل ، تجد الحدیث بالمعنى. من الجزء األول من مسند اِإلما ١٥٩ودونك صفحة 

من الجزء  ٤٠٠في ص ٦٠٨٤من جزئھ الثالث ، وأخرجھ ابن أبي شیبة أیضاً ، وھو الحدیث  ١٢٥) صفحة ١١٧٣(
 (منھ قّدس سّره).السادس من كنز العمال . 

درك للذھبي مطبوع بذیل أفست على ط حیدر آباد ، تلخیص المست ١٢٥ص ٣) یوجد في المستدرك للحاكم: ج١١٧٤(
بمصر، كنز العمال  المیمنیة ط ٤٢ص ٥وصححھ ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٢٥ص ٣المستدرك: ج

 . ١ط ٦٠٨٤ح ٤٠٠ص ٦، وج ٢ط  ٣٦٢ح ١٢٥ص ١٥الھندي: ج للمتقي



 األرض فاختار منھم محمداً فجعلھ نبیاً ، ثم اطلع ثانیة فاختار علیاً ، فأوحى إلى

من  ٥١٢، قال الحاكم في صفحة  )١١٧٥(أن یتخذه وارثاً ووصیاً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نبیھ
الجزء الثالث من المستدرك بعد أن أخرج عن قثم ما سمعتھ : حدثني قاضي القضاة 
أبو الحسن محمد بن صالح الھاشمي ، قال : سمعت أبا عمر القاضي ، یقول : 
سمعت إسماعیل بن إسحاق القاضي ، یقول : وقد ذكر لھ قول قثم ھذا، فقال : إنما 

 خالف بین أھل العلم أن ابن العم یرث الوارث بالنسب ; أو بالوالء ، وال

ً ورث العلم من النبي  ال یرث مع العم قال: فقد ظھر بھذا اِإلجماع أن علیا

 . )١١٧٦(دونھم... الخ

قلت: واألخبار في ھذا متواترة ، وال سیما من طریق العترة الطاھرة   
 وحسبنا الوصیة وأدلتھا القویة، والسالم .)١١٧٧(،

 ش

                                                           
 ، فراجع . ٦٨) یأتي في المراجعة ١١٧٥(

قب اِإلمام علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ، منا ٦٢وقریب منھ في المناقب للخوارزمي الحنفي: ص  
 . ١ط  ١٤٤ح ١٠١ص

، ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب  ١ط  ٣٠٩ح ٢٦١راجع كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص علي وارث النبي  )١١٧٦(
 ٥٣ي: صط بیروت ، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنف ١٤٨و ١٤١ح ٨٩ص ١من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

ط  ١٩ط الحیدریة ، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي ص  ١٣٥و ٥٩ط إسالمبول وص ١١٥و
 ١، فرائد السمطین: ج ٢ط  ٢٣٤ص ٢، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج ط الحیدریة ٤٨، وص اإلسالمیة

 . ٣١٥ص
 راجع .، ف ٢ھامش  ٤٣٩ص  ٦٨ویأتي ما یدل على الوراثة في المراجعة   

  من طریق أھل البیت(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) علي وارث النبي )١١٧٧(
 ط الجدید بطھران . ١ح ٢٧٩وص ٩و ٨و ٣ح ٢٣٤ص ١الكافي لثقة اإلسالم الكلیني: ج  
ـ  ١٣٣باب ـ  ١٦٩ط الجدید بطھران ، علل الشرائع للشیخ الصدوق: ص ٣١وحدیث ٣ح ٤٥٦ص ٢٢بحار األنوار: ج 
 ٣٠٩و ٢٩٥و ٢٧٢و ١٦٢و ١١٠و ٣٤و ١٣ط الحیدریة ، أمالي الشیخ الصدوق: ص ٣٠ح ٤٦٩وص ٢و ١ح
 ط الحیدریة . ٥٨٧و ٥٢١و ٤٢٧و ٣٢٩و ٣٢٦و



 

 ٦٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠فر سنة ص ٦

 

 

 

 

 البحث عن الوصیة . 

أھل الُسنَّة ال یعرفون الوصیة إلى علي ، وال یتعرفون بشيء من نصوصھا ،   
 فتفضلوا بھا ولكم الشكر ، والسالم .

 

 ٦٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٩

 س

 

 

 

 نصوص الوصیة . 

      ٦٨المـراجعــة /   



، وحسبك مما جاء  )١١٧٨(ترة الطاھرةنصوص الوصیة متواترة ، عن أئمة الع  
،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من قول النبي ٢٠من طریق غیرھم ما سمعتھ في المراجعة 

 . )١١٧٩(»ھذا أخي ووصیي ، وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا «وقد أخذ برقبة علي : 

وأخرج محمد بن حمید الرازي ، عن سلمة األبرش ، عن ابن إسحاق عن   

 ن أبي ربیعة األیادي ، عن ابن بریدة ، عن أبیھ بریدة ،شریك ع

لكل نبي وصي ووارث ، وإن وصیي ووارثي علي بن أبي طالب... :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن رسول هللا

 . )١١٨١()١١٨٠(الخ

وأخرج الطبراني في الكبیر باِإلسناد إلى سلمان الفارسي ، قال: قال رسول   
إن وصیي وموضع سري ، وخیر من أترك بعدي ، ینجز عدتي ویقضي دیني ، علي « :  سلم)(صلى هللا علیھ وآلھ وهللا

، وھذا نصَّ في كونھ الوصي ، وصریح في أنھ أفضل الناس )١١٨٣(»)١١٨٢(بن أبي طالب

                                                           
  ١باب  ٢٢فراجع بحار األنوار: جالوصیة لعلي من طرق أھل البیت متواترة ال مریة فیھا.  )١١٧٨(

 دریة وغیرھا من كتب اإلمامیة .ـ ط الجدید بطھران ، أمالي الشیخ الصدوق ط الحی ٥٦باب ـ  ٣٨وج ٤٥٩ص 
م ھذا الحدیث بكاملھ مع مصادره في المراجعة الوصیة لعلي )١١٧٩(  ،   ١ھامش  ٢٤٩ص  ٢٠(علیھ السالم) تقدَّ

 فراجع .
) ھذا الحدیث أورده الذھبي في أحوال شریك من میزان االعتدال وكذب بھ ، وزعم أن شریكاً ال یحتملھ، وقال : إن ١١٨٠(

 ازي لیس بثقة.محمد بن حمید الر
والجواب : إن اِإلمام أحمد بن حنبل واِإلمام أبا القاسم البغوي واِإلمام ابن جریر الطبري وإمام الجرح والتعدیل ابن   

معین وغیرھم من طبقتھم ، وثّقوا محمد بن حمید ورووا عنھ ، فھو شیخھم ومعتمدھم كما یعترف بھ الذھبي في ترجمة 
والرجل ممن لم یتھم بالرفض وال بالتشیع ، وإنما ھو من سلف الذھبي فال وجھ لتھمتھ في  محمد بن حمید من المیزان ،

 (منھ قّدس سّره).ھذا الحدیث. 
 » .لكل نبي وصي ووارث ، وإن وصیي ووارثي علي بن أبي طالب « ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : ١١٨١(

،  ١٠٢٢و ١٠٢١ح ٥ص ٣شق البن عساكر الشافعي: جیوجد في ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دم  
، ذخائر  ٤٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٣٨ح ٢٠٠مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

 ٧٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٧٣ص ٢، المیزان للذھبي: ج ٧١العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص
ط العرفان  ٧٢و ٥٦ص ٢وج ٧٧ص ١ط الحیدریة وج ٢٩٥و ٢٧٥و ٩٠، وص إسالمبولط  ٢٤٨و ٢٣٢و ٢٠٧و

ط الحیدریة،  ٦٢٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٥٩بصیدا ، علي والوصیة للشیخ نجم الدین العسكري: ص
مطبعة شركة التمدن بمصر ، الریاض  ٢ط  ٢٩ط الغري ، شرح الھاشمیات لمحمد محمود الرافعي: ص ١٣١وص

ط آخر ،  ١١٠ط بوالق، وص ١٣٠، كنوز الحقائق للمناوي الشافعي: ص ٢ط  ٢٣٤ص ٢لنظرة للطبري الشافعي: جا
 . ٧٢ص ٤إحقاق الحق: ج

من جزئھ السادس ،  ١٥٤من أحادیث كنز العمال في آخر صفحة  ٢٥٧٠) ھذا الحدیث بلفظھ وسنده ھو الحدیث ١١٨٢(
من الجزء الخامس من مسند أحمد.  ٣٢و مطبوع في ھامش صوأورده في منتخب الكنز ، فراجع من المنتخب ما ھ

 (منھ قّدس سّره)
 ١٥٤ص ٦أفست على ط مكتبة القدسي ، كنز العمال: ج ١١٣ص ٩) یوجد في مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي: ج١١٨٣(

 . ٧٥ص ٤ط المیمنیة بمصر ، إحقاق الحق: ج ٣٢ص ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١ط  ٢٥٧٠ح



بعد النبي ; وفیھ من الداللة االلتزامیة على خالفتھ، ووجوب طاعتھ ، ماال یخفى 
 على اُولي األلباب .

، عن أنس ، قال : قال لي  )١١٨٤(م الحافظ في حلیة األولیاءوأخرج أبو نعی  
یا أنس، أول من یدخل علیك من ھذا الباب إمام المتقین ، وسید المسلمین ، « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

قال أنس ، فجاء علي ، فقام إلیھ رسول ویعسوب الدین ، وخاتم الوصیین ، وقائد الغر المحجلین ، 
، وتبیّن لھم  أنت تؤدي عني ، وتسمعھم صوتي مستبشراً فاعتنقھ ، وقال لھ :ى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صلهللا

 .)١١٨٥(»ما اختلفوا فیھ من بعدي

وأخرج الطبراني في الكبیر باِإلسناد إلى أبي أیوب األنصاري ، عن رسول   
وجّل اطّلع على أھل األرض فاختار منھم أباك  یا فاطمة، أما علمت أن هللا عزّ « قال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 . )١١٨٧()١١٨٦(»، فأنكحتھ ، واتّخذتھ وصیاً   فبعثھ نبیاً ، ثم اطلّع الثانیة فاختار بعلك ، فأوحى إليَّ 

انظر كیف اختار هللا علیاً من أھل األرض كافة بعد أن اختار منھم خاتم أنبیائھ   
یار النبي ، وانظر كیف أوحى هللا ، وانظر إلى اختیار الوصي وكونھ على نسق اخت

 ً ، وانظر ھل كانت خلفاء األنبیاء من قبل إالَّ  إلى نبیھ أن یزوجھ ویتخذه وصیا

                                                           
 .١٦حدیث  ٤٨من المجلد الثاني من شرح النھج ، وقد أوردناه في المراجعة  ٤٥٠) كما في ص١١٨٤(

 (منھ قّدس سّره).
یا أنس، أول من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین ، « ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ألنس بن مالك : ١١٨٥(

قال أنس : قلت اللھم اجعلھ رجال من األنصار وكتمتھ، إذ  ».وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین ، وخاتم الوصیین 
فقلت: علي ، فقام إلیھ مستبشراً فاعتنقھ ثم جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ . قال  »من ھذا یا أنس ؟ « جاء علي فقال : 

ً ما صنعت بي من قبل ؟علي :  وتسمعھم  وما یمنعني وأنت تؤدي عنِّي« قال :  یا رسول هللا، لقد رأیتك صنعت شیئا
 ؟» صوتي ، تبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدي 

مصر بتحقیق  ط ١٦٩ص ٩، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٣ص ١یوجد في حلیة األولیاء ألبي نعیم: ج  
طالب من تاریخ دمشق البن  ، ترجمة اإلمام علي بن أبي ٤٢محمد أبو الفضل ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص

ط الغري ،  ٩٣ط الحیدریة، وص ٢١٢، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٠٠٥ح ٤٨٧ص ٢ي: جعساكر الشافع
ط  ٢١، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ص ٢٥٤ص ٢، فضائل الخمسة: ج ٦٤ص ١میزان االعتدال للذھبي: ج

 ط النجف. ٦٠ص ١، وج طھران
 . ٥حدیث  ٤٨راجع بقیة المصادر لھذا الحدیث في المراجعة   

من جزئھ السادس، وأورده في  ١٥٣من أحادیث كنز العمال في ص ٢٥٤١) ھذا الحدیث بلفظھ وسنده ھو الحدیث ١١٨٦(
(منھ قّدس من الجزء الخامس من مسند أحمد .  ٣١المنتخب أیضاً ، فراجع من المنتخب ما ھو مطبوع في ھامش ص

 سّره).
ط الغري ، البیان في أخبار صاحب  ١٦٢ة، وصط الحیدری ٢٩٦) یوجد في كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص١١٨٧(

، الفصول  ٢٥٣ص ٨ط الحیدریة ، مجمع الزوائد: ج ٥٠٢الزمان للكنجي الشافعي مطبوع مع كفایة الطالب: ص
، ینابیع ١٤٤ح ١٠١، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٢٨١المھمة البن الصباغ المالكي: ص

 . ٢٣ص ٣ط إسالمبول ، الغدیر: ج ٨١ط الحیدریة، وص ٩٢صالمودة للقندوزي الحنفي: 



أوصیاءھم ، وھل یجوز تأخیر خیرة هللا من عباده ووصي سید أنبیائھ ، وتقدیم 
غیره علیھ ، وھل یصح ألحد أن یتولى الحكم علیھ ، فیجعلھ من سوقتھ ورعایاه ؟ 

مكن عقال أن تكون طاعة ذلك المتولي واجبة على ھذا الذي اختاره هللا كما وھل ی
وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا  (اختار نبیھ ؟ وكیف یختاره هللا ورسولھ ثم نحن نختار غیره 

 . )١١٨٨()قضى هللا ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن یعص هللا ورسولھ فقد ضل ضالال مبیناً 

                                                           
 . ٣٦) سورة األحزاب : ١١٨٨(

 عن تزویج فاطمة من أبي بكر وعمر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)امتناع النبي

ط  ١٦٨و ١٦٦ط الحیدریة، وص ٣٠٤و ٣٠٢راجع ذلك في كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص  

، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي  ٢٠٦و ٢٠٥و ٢٠٤ص ٩ي: جالغري، مجمع الزوائد للھیثمي الشافع

ط بیروت ، الصواعق المحرقة البن حجر  ٥١ط التقدم بمصر، وص ٣١ط الحیدریة، وص ١١٤الشافعي: ص

ط المیمنیة بمصر ، نظم درر السمطین  ٩٧و ٨٤ط المحمدیة بمصر، وص ١٦١و ١٣٩الھیثمي الشافعي: ص

، مناقب علي ابن أبي طالب  ٢٧قبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص، ذخائر الع ١٨٤للزرندي الحنفي: ص

، اُسد ٣٠٦، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٣٩٩و ٣٩٧ح ٣٤٦البن المغازلي الشافعي: ص

، ینابیع  ٣٧٤ص ١، اإلصابة البن حجر العسقالني: ج ٣٨٦ص ١الغابة البن األثیر الجزري الشافعي: ج

 ٩ط الحیدریة، جامع االُصول البن األثیر: ج ٢٣١و ٢٠٦ط إسالمبول وص ١٩٦و ١٧٥المودة: ص

، شرح النھج البن  ٢٤٧، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢ ط ٢٨٥ح ٩٩ص ١٥، كنز العمال: ج ٤٧٤ص

بمصر، إسعاف الراغبین  ١ط  ٢٦١ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٢٨ص ١٣أبي الحدید: ج

ط العثمانیة ، منتخب كنز العمال للمتقي الھندي المطبوع  ٨٩، وص ط السعیدیة ٨٣بھامش نور األبصار: ص

ط  ٤٧٧ص ٤، محاضرات االُدباء للراغب اإلصفھاني: ج ١٠١و ٩٩ص ٥بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج

، رشفة  ١١٩٩ص ٣مخطوط ، أعالم النساء لعمر رضا كحالة: ج ٢١٠بیروت ، روضة األحباب للھروي: ص

، السیرة  ٤ص ٢ط مصر، المواھب اللدنیة للقسطالني: ج ٨و ٧ر الحضرمي الشافعي: صالصادي ألبي بك

، مشارق األنوار للحمزاوي:  ٧ص ٢النبویة لزیني دحالن الشافعي المطبوعة بھامش السیرة الحلبیة: ج

مخطوط ، مشكاة  ٨١، وسیلة المآل: ص٤٤٠و ٢٥٣، أرجح المطالب لعبید هللا الحنفي: ص ١٠٧ص

، مفتاح النجا  ٨٣ص ٢، تحفة اإلشراق: ج٨٨ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢٤٦ص ٣جالمصابیح: 

 ١٥، فضائل سیدة النساء البن شاھین: ص ٢١٠مخطوط ، سعد الشموس واألقمار: ص ٣٠للبدخشي: ص

، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي:  ٦مخطوط ، الثغور الباسمة في مناقب سیدتنا فاطمة للسیوطي الشافعي: ص

 . ١٩ص ٨، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٢  ط ٢٤٠و ٢٣٨ص ٢، الریاض النضرة: ج ٣٦٣ص ١٤ج



تضافرت الروایات أن أھل النفاق والحسد والتنافس لّما علموا أن رسول  وقد  
سیزّوج علیاً من بضعتھ الزھراء ـ وھي عدیلة مریم وسیدة   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

نساء أھل الجنة ـ حسدوه لذلك وعظم علیھم األمر ، وال سیّما بعد أن خطبھا من 
میزة یظھر بھا فضل علي ، فال یلحقھ بعدھا  ، وقالوا: إن ھذه)١١٨٩(خطبھا فلم یفلح

الحق ، وال یطمع في إدراكھ طامع ، فأجلبوا بما لدیھم من إرجاف ، وعملوا لذلك 
: إنھ  أعماال ، فبعثوا نساءھم إلى سیدة نساء العالمین ینفرنھا ، فكان مما قلن لھا

ء مقاصد لم یخف علیھا مكرھن ، وسو (علیھا السالم)فقیر لیس لھ شيء ، لكنھا
ً یكرھنھ ، حتى تم ما أراده هللا عّز وجّل  رجالھن ، ومع ذلك لم تبد لھن شیئا
ورسولھ لھا ، وحینئذ أرادت أن تظھر من فضل أمیر المؤمنین ما یخزي هللا بھ 

 بما (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فأجابھا »یا رسول هللا زوجتني من فقیر ال مال لھ«، فقالت :  أعداءه

 سمعت .

 ا أراد هللا نشر فضیلة  ***  طویت أتاح لھا لسان حسودوإذ

وأخرج الخطیب في المتفق بسنده المعتبر إلى ابن عباس ، قال : لّما زوَّج   
 یا رسول هللا زوجتني من رجل«فاطمة من علي ، قالت فاطمة :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

 أما ترضین أن هللا اختار من أھل األرض: «  ھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآل، فقال النبي»فقیر لیس لھ شيء

 ١٢٩وأخرج الحاكم في مناقب علي ص )١١٩١(»...الخ)١١٩٠(رجلین ، أحدھما أبوك واآلخر بعلك
من الجزء الثالث من المستدرك من طریق سریج بن یونس ، عن أبي حفص األبّار 

یا رسول هللا «  ، عن األعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة ، قال : قالت فاطمة :

جتني من علي وھو فقیر ال مال لھ   یا فاطمة«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)؟ قالزوَّ
                                                           

) أخرج ابن أبي حاتم عن أنس ، قال : جاء أبو بكر وعمر یخطبان فاطمة إلى النبي فسكت ولم یرجع إلیھما شیئاً ، ١١٨٩(
 ١١یر من األثبات ، كابن حجر في أوائل باب فانطلقا إلى علي ینبھانھ إلى ذلك... الحدیث، وقد نقلھ عن ابن أبي حاتم كث

من اآلیات  ١٢من صواعقھ ، ونقل ثمة عن أحمد باِإلسناد إلى أنس نحوه ، وأخرج أبو داود السجستاني ـ كما في اآلیة 
: أن أبا بكر خطبھا ، فأعرض عنھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، ثم  من صواعقھ ـ ١١التي أوردھا ابن حجر في الباب 

فأعرض عنھ فأتیا علیاً فنبھاه إلى خطبتھا... الحدیث . وعن علي، قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول  عمر
هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، فأبى(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، قال عمر : أنت لھا یا علي... الحدیث . أخرجھ ابن 

من  ٣٩٢من أحادیث كنز العمال ص ٦٠٠٧ة ، وھو الحدیث جریر ، وصححھ وأخرجھ الدوالبي في الذریة الطاھر
 (منھ قّدس سّره).جزئھ السادس . 

من جزئھ  ٣٩١من أحادیث الكنز ، أورده في فضائل علي ص ٥٩٩٢) ھذا الحدیث بلفظھ وسنده ھو الحدیث ١١٩٠(
 (منھ قّدس سّره).السادس ، وصرح بحسن سنده. 

 ٣١٥  حؤ  ٢٤٩ص ١من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج) یوجد في ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب ١١٩١(
، الریاض  ٢ط  ٢٧٠ح ٩٥ص ١٥، كنز العمال: ج ٣٠٨، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ٣١٧و

 . ٢٤٠ص ٢النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج



. وعن  )١١٩٢(»أما ترضین أن هللا عّز وجّل  اطلع إلى أھل األرض فاختار رجلین ، أحدھما أبوك واآلخر بعلك...الخ
ترضین أني زوجتك أول المسلمین إسالماً أما :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ابن عباس قال : قال رسول هللا

، وأعلمھم علماً ، وأنك سیدة نساء اُمتي ، كما سادت مریم نساء قومھا ، أما ترضین یا فاطمة أن هللا إطلع على أھل األرض 

 .)١١٩٤( )١١٩٣(فاختار منھم رجلین ، فجعل أحدھما أباك واآلخر بعلك... الخ

بعد ھذا إذا ألّم بسیدة النساء من الدھر لمم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وكان رسول هللا  
، 

 یذّكرھا بنعمة هللا ورسولھ علیھا ، إذ زوجھا من أفضل اُمتھ ، لیكون ذلك

 عزاًء لھا ، وسلوة عما یصیبھا من طوارق الدھر ، وحسبك شاھداً لھذا

 من الجزء الخامس من مسنده من ٢٦ما أخرجھ اِإلمام أحمد في ص

عاد فاطمة في مرض أصابھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ن النبيحدیث معقل بن یسار، إ
 على

 وهللا لقد اشتد حزني ، واشتدت؟ قالت :  كیف تجدینكعھده ، فقال لھا : 

 أو ما ترضین أني زوجتك أقدم اُمتي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قالفاقتي ، وطال سقمي 

  )١١٩٥(سلماً ، وأكثرھم علماً وأعظمھم حلماً...الخ

 واألخبار في ذلك متضافرة ال تحتملھا مراجعتنا ، والسالم .  

 ش

 

                                                           
 ، فراجع . ٢٨حدیث  ٤٨) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١١٩٢(
من جزئھ السادس ، نقلھ عن الحاكم  ١٥٣من أحادیث كنز العمال ص ٢٥٤٣لحدیث بلفظھ وسنده ھو الحدیث ) ھذا ا١١٩٣(

باِإلسناد إلى كل من ابن عباس وأبي ھریرة ، ونقلھ عن الطبراني وعن الخطیب باِإلسناد إلى ابن عباس فقط . أما في 
عباس، فراجع من المنتخب ما ھو في السطر األول في  منتخب الكنز فقد نقلھ عن الخطیب في المتفق باِإلسناد إلى ابن

من المجلد الثاني من شرح النھج عن  ٤٥١من الجزء الخامس من مسند أحمد ، ونقلھ عالّمة المعتزلة في ص ٣٩ھامش 
 (منھ قّدس سّره).مسند اِإلمام أحمد. 

 ١دمشق: ج ) ھذا الحدیث رواه ابن عساكر في ترجمة االمام علي بن أبي طالب من تاریخ١١٩٤(
 ، ویوجد في كنز العمال:٩٥ص ٣عن ابن عباس بعّدة طرق وبألفاظ مختلفة، الغدیر: ج ٢٤٨ص
 .١ط ٢٥٤٣ح ١٥٣ص ٦ج

 ١ط  ٢١٦ص ٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٨٨) یوجد في نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص١١٩٥(
 ٦٦لك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي صط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، فتح الم ٢٢٧ص ٣بمصر، وج

ط المیمنیة ذكر عجز  ٣١ص ٥ط اإلسالمیة بمصر ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٣١ط الحیدریة وص
 . ٢ط  ٥٥ص ٢الحدیث ، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج



 

 ٦٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٠

 

 

 

 

 حجة منكري الوصیة . 

أھل الُسنَّة والجماعة ینكرون الوصیة، محتجین بما رواه البخاري في   
صى إلى صحیحھ عن األسود ، قال : ذكر عند عائشة رضي هللا عنھا ، أن النبي أو

، فقالت: من قالھ؟ لقد رأیت النبي ، وإني لمسندتھ إلى  (رضي هللا عنھ))١١٩٦(علي
صدري فدعا بالطست فانخنث فمات ، فما شعرت ، فكیف أوصى إلى 

، وأخرج البخاري في الصحیح عنھا أیضاً من عدة طرق أنھا كانت  )١١٩٨()١١٩٧(علي
      ٧٠المـراجعــة /   تقول : 

وكثیراً ما قالت : مات بین سحري  )١١٩٩(»قنتي وذاقنتيمات رسول هللا بین حا«
فلو كانت ثمة  )١٢٠٢)(١٢٠١(»نزل بھ ورأسھ على فخذي « وربما قالت :  )١٢٠٠(ونحري

                                                           
زء الثاني من صحیحھ وفي باب مرض النبي من الج ٨٣) ھذا الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب الوصایا ص١١٩٦(

من الجزء الثاني من صحیحھ.  ١٤من الجزء الثالث من الصحیح ، وأخرجھ مسلم في كتاب الوصیة ص ٦٤ووفاتھ ص
 (منھ قّدس سّره).

ط مطابع الشعب، صحیح  ١٨ص ٦، وج٣ص ٤ط دار الفكر، وج ١٤٣ص ٥وج ١٨٦ص ٣) صحیح البخاري: ج١١٩٧(
 بمصر .ط الحلبي  ١٥ص ٢مسلم: ج

) قد تعلم أن الشیخین رویا في ھذا الحدیث وصیة النبي إلى علي من حیث ال یقصدان ، فإن الذین ذكروا یومئذ أن ١١٩٨(
النبي أوصى إلى علي لم یكونوا خارجین من االُمة ، بل كانوا من الصحابة أو التابعین الذین لھم الجرأة على المكاشفة 

سة في ذلك العھد ، ولذلك ارتبكت ـ رضي هللا عنھا ـ عندما سمعت حدیثھم ارتباكاً بما یسوء اُم المؤمنین ویخالف السیا
عظیماً یمثلھ ردھا علیھم بأوھى الردود وأوھنھا ، قال اِإلمام السندي ـ في تعلیقتھ على ھذا الحدیث من سنن النسائي 

ال یمنع الوصیة قبل ذلك ، وال من جزئھا السادس ، طبع المطبعة المصریة باألزھر ـ : وال یخفى أن ھذا  ٢٤١ص
یقتضي أنّھ مات فجأة بحیث ال تمكن منھ الوصیة وال تتصور ، فكیف وقد علم أنھ علم بقرب أجلھ قبل المرض ثم 

 (منھ قّدس سّره) مرض أیاماً... إلى آخر كالمھ ، فأمعن النظر فیھ ، تجده في غایة المتانة.
 ط دار الفكر . ١٤٠- ١٣٩ص ٥وج،  ط مطابع الشعب ١٤ص ٦) صحیح البخاري: ج١١٩٩(
 ط مطابع الشعب . ١٦ص ٦) صحیح البخاري: ج١٢٠٠(



، قالت : ما ترك  )١٢٠٣(وصیة لما خفیت علیھا. وفي صحیح مسلم عن عائشة
دیناراً وال درھماً، وال شاة وال بعیراً وال  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
عن طلحة بن مصرف ، قال :  )١٢٠٥(... الخ. وفي الصحیحین)١٢٠٤(بشيء أوصى

أوصى ؟ قال : ال ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سألت عبد هللا بن أبي أوفى : ھل كان النبي
؟ قال : أوصى بكتاب هللا... الخ  فقلت : كیف كتب على الناس الوصیة ـ ثم تركھا ـ

األحادیث التي أوردتموھا لثبوتھا في . وحیث إن ھذه األحادیث أصح من  )١٢٠٦(»
 الصحیحین دون تلك ، كانت ھي المقدمة عند التعارض وعلیھا المعول، والسالم.

 س

 

 ٧٠المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١١

 

 

 ـ ال یمكن جحود الوصیة . ١ 

 ـ السبب في إنكارھا . ٢ 

      ٧٠المـراجعــة /   

 ـ ال حجة للمنكرین بما رووه . ٣ 

 العقل والوجدان یحكمان بھا . ـ ٤ 

إلى علي ال یمكن جحودھا ، إذ ال ریب في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وصیة النبي ١  
ـ بأن یغسلھ، ویجھزه ،  )١٢٠٧(أنھ عھد إلیھ ـ بعد أن أورثھ العلم والحكمة

                                                                                                                                                                      
، موجودان في باب مرضھ »مات بین سحري ونحري«، وقولھا : »مات بین حاقنتي وذاقنتي«) قولھا: ١٢٠١(

 ، فموجود في باب»نزل بھ ورأسھ على فخذي«ووفاتھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)  من صحیح البخاري، أما قولھا : 
 (منھ قّدس سّره)آخر ما تكلم بھ بعد باب مرضھ ووفاتھ ، بال فصل. 

 ط مطابع الشعب . ١٨ص ٦) صحیح البخاري: ج١٢٠٢(
 (منھ قّدس سّره)من جزئھ الثاني ، تجد الحدیث.  ١٤) راجع من صحیحھ كتاب الوصیة ; أو ص١٢٠٣(
 ط الحلبي . ١٥ص ٢) صحیح مسلم: ج١٢٠٤(
 (منھ قّدس سّره)یحین ، تجد الحدیث. ) راجع كتاب الوصایا من كل من الصح١٢٠٥(
 مطابع الشعب . ٣ص ٤) صحیح البخاري: ج١٢٠٦(
 (منھ قّدس سّره) ، تعلم أنھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ; أورثھ ذلك . ٦٦) قف على المراجعة ١٢٠٧(



 )١٢٠٩)(١٢٠٨(ویدفنھ

 واویبیّن للناس بعده ما اختلف )١٢١١()١٢١٠(ویفي دینھ وینجز وعده ویبرئ ذمتھ

                                                           
 علي ھو الذي غسل النبي وجھزه )١٢٠٨(

ي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر ، ترجمة اإلمام علي بن أب ٢٣٦راجع المناقب للخوارزمي الحنفي: ص  
 ١، المستدرك للحاكم: ج ٣٦و ٣٣و ٣١و ٣٠ص ٩، مجمع الزوائد للھیثمي: ج ١٠٠٦ح ٤٨٧ص ٢الشافعي: ج

ط الحیدریة ،  ١٠٣ط الغري وص ٩٤ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج٢٢٩ص ٤، السیرة النبویة البن ھشام: ج ٣٦٢ص
 ٢٣٥ص ٢الشافعي: ج للطبري النضرة السعیدیة ، الریاض ط ٤٧ط العثمانیة وص ٤٨نور األبصار للشبلنجي: ص

 بمصر . ط المیمنیة ٢٦٠ص ١حنبل: ج ، مسند أحمد بن٢٣٦و
ط  ١٧٩ص ٧، كنز العمال: ج ١٩٤، عن األنس الجلیل للمقدسي: ص٧٠٣ـ  ٦٩٧ص ٨ونقلھ في إحقاق الحق: ج 

ط دار المعارف بمصر ، نزھة  ٥٧٠ي: ص، أنساب األشراف للبالذر ٥٣ص ٤حیدر آباد ، السنن الكبرى للبیھقي: ج
 . ٣٢١ص ١، فرائد السمطین: ج ٦٥، مشارق األنوار للحمزاوي: ص ٦٦٥ص ٢المجالس للصفوري الشافعي: ج

أوصى النبي أن الیغسلھ أحد «من الجزء الثاني من طبقاتھ عن علي ، قال :  ٢من القسم  ٦١) أخرج ابن سعد: ص١٢٠٩(
عن علي، قال : أوصاني رسول   ـ من كنز العمال ٤من الجزء ٥٤جار ـ كما في ص، وأخرج أبو الشیخ وابن الن»غیري

من  ٦٣; وأخرج ابن سعد عند ذكر غسل النبیص»إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب«هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، فقال: 
یا «فیھ :  توفي  ي مرضھ الذيمن طبقاتھ، عن عبد الواحد بن أبي عوانة، قال: قال رسول هللا ف ٢القسم الثاني من الجزء
من الجزء  ٥٩; وأخرج الحاكم ص» فغسلتھ ، فما آخذ عضواً إالّ تبعني« ، قال : قال علي:»علي اغسلني إذا مت

غسلت رسول هللا فجعلت أنظر ما «الثالث من المستدرك ، والذھبي في تلخیصھ وصححاه باِإلسناد إلى علي، قال : 
ً یكون من المیت ، فلم أر شیئاً  ; وھذ الحدیث اخرجھ سعید بن منصور في سننھ والمروزي في » ، وكان طیباً حیاً ومیتا

 ٤من الجزء  ٥٤في ص ١٠٩٤جنائزه ; وأبو داود في مراسیلھ ، وابن منیع، وابن ابي شیبة في السنن ، وھو الحدیث 
على النبي قمیص... الحدیث، وھو من الكنز ، وأخرج البیھقي في سنن  عبد هللا بن الحارث : أن علیاً غسل النبي، و

من الكنز ، وعن ابن عباس ، قال : إن لعلي أربع خصال لیست ألحد غیره ،  ٤من الجزء  ٥٥في ص ١١٠٤الحدیث 
وھو أول من صلَّى مع رسول هللا ، وھو الذي كان لواؤه معھ في كل زحف ، وھو الذي صبر معھ یوم فّر عنھ غیره ، 

 ٣ من الجزء ١١١; أخرجھ ابن عبد البر في ترجمة علي من االستیعاب، والحاكم في ص وھو الذي غّسلھ وأدخلھ قبره
یا علي أنت تغسلني ، وتؤدي دیني ، وتواریني في «من المستدرك ، وعن أبي سعید الخدري ، قال : قال رسول هللا : 

، من حدیث قال فیھ الكنز ، وعن عمر  من ٦من الجزء  ١٥٥في ص ٢٥٨٣; أخرجھ الدیلمي وھو الحدیث »حفرتي
من  ٤٥من الكنز ، وفي ھامش ص ٦من الجزء  ٣٩٣، في ص»الحدیثوأنت غاسلي ودافني...«رسول هللا لعلي : 

أعطیت في علي خمساً لم «من مسند أحمد ، وعن علي سمعت رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، یقول :  ٥الجزء 
من الكنز  ٦من الجزء  ٤٠٣الحدیث في أول ص ،» قضي دیني ، ویوارینيیعطھا نبي في أحد قبلي ، أما االُولى فإنھ ی

الیئم على رسول هللا أحد، ھو «، ولما وضع على السریر وأرادوا الصالة علیھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، قال علي : 
یكبرون ، وعلي قائم حیال ، فكان الناس یدخلون رسال رسال ، فیصلّون صفاً صفا ، لیس لھم إمام ، و»إمامكم حیاً ومیتاً 

سالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ ، اللھم إنا نشھد أن قد بلّغ ما أنزلت إلیھ ، ونصح الُمتھ «رسول هللا یقول : 
، وجاھد في سبیل هللا حتى أعز هللا عّز وجّل دینھ ، وتّمت كلمتھ ، اللھم فاجعلنا ممن یتبع ما أنزل هللا إلیھ ، وثبتنا 

الصبیان، روى ھذا كلھ باللفظ  النساءثم  فیقول الناس: آمین آمین، حتى صلى علیھ الرجال ثم ،»، واجمع بیننا وبینھبعده
الذي أوردناه ابن سعد عند ذكر غسل النبي من طبقاتھ ; وأول من دخل على رسول هللا یومئذ بنو ھاشم ، ثم المھاجرون 

 (منھ قّدس سّره)علي والعباس وقفا صفاً ، وكبّرا علیھ خمساً. ، ثم األنصار ، ثم الناس ; وأول من صلى علیھ 
تھ) ١٢١٠(  .علي یفي دین النبي وینجز وعده ویبرئ ذمَّ

من  ٢٨٩تقّدم ذلك في أحادیث المؤاخاة بین الرسول(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) وبین علي(علیھ السالم) في ص  
 . ٣٤المراجعة 



 من أحكام هللا وشرائعھ عزَّ وجّل ، وعھد إلى األمة بأنھ )١٢١٣()١٢١٢(فیھ

 )١٢١٥()١٢١٤(ولیھا من بعده

 )١٢١٩()١٢١٨(وأبو ولده )١٢١٧()١٢١٦(وأنھ أخوه

                                                                                                                                                                      
 ١٤٣و ١٤٢ح ١٠٠ي طالب البن المغازلي الشافعي: صوراجع زیادة على ذلك مناقب علي بن أب 
 ط الغري، ١٣٥ط الحیدریة، وص ٢٦٤ط طھران ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٠٩و ٢٨٥و

 ٧٦ط طھران ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١ح ٤٢٦مسند الكالبي مطبوع مع المناقب البن المغازلي: ص
ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٢٨ص ١٣بمصر، وج ١ط  ٢٦١ص ٣: ج، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید٢٣٦و

 ١٤١و ١٣٩و ١٣٨ح ٨٥ص ١الفضل ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
، منتخب كنز العمال  ٤٣، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٥٨و ١٥٧و ١٥٦و ١٥٥و ١٥٤و ١٥٢و

 . ٦٠ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٢١ص ٢، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج ٣٢ص ٥بھامش مسند أحمد: ج
) األخبار في ھذا كلھ متواترة من طریق العترة الطاھرة وحسبك ما أخرجھ الطبراني في الكبیر عن ابن عمر ، ١٢١١(

یا علي أنت « ھ وسلم) :وأبو یعلى في مسنده عن علي ، واللفظ لألول من حدیث قال فیھ رسول هللا(صلى هللا علیھ وآل
من كنز  ٦من الجزء ١٥٥، الحدیث تجده في ص »أخي ووزیري ، تقضي دیني ، وتنجز موعدي ، وتبرئ ذمتي

أیضاً مسنداً إلى علي ، ونقل ثمة عن البوصیري أن رواتھ  ٦من الجزء  ٤٠٤العمال مسنداً إلى ابن عمر ، وفي ص
من الكنز ـ عن سلمان الفارسي ، قال رسول  ٦من الجزء  ١٥٥ثقات ، وأخرج ابن مردویھ والدیلمي ـ كما في ص

 ١٥٣; وأخرج البزار ـ كما في ص»علي بن أبي طالب ینجز عدتي ، ویقضي دیني«هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : 
من مسنده عن  ٤من الجزء  ١٦٤من الجزء السادس من الكنز عن أنس نحوه، وأخرج االمام أحمد بن حنبل في ص

; واخرج بن مردویھ ـ كما في ص »ال یقضي دیني إالّ أنا أو علي«ن جناده قال : سمعت رسول هللا یقول : حبشي ب
) ، قال رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وأنذر عشیرتك األقربینمن الكنز عن علي، قال: لما نزلت ( ٦من الجزء  ٤٠١

ت رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یوم . وعن سعد قال : سمع»علي یقضي دیني ، وینجز بوعدي: « وسلم)
رسول هللا ،  ، قالوا : صدقت یا»أیھا الناس إني ولیكم«الجحفة، فأخذ بید علي وخطب فحمد هللا وأثنى علیھ ، ثم قال : 

. وأخرج عبد  ٥٤، وقد سمعتھ في أواخر المراجعة »... الحدیثھذا ولیي ویؤدي عني دیني «ثم رفع ید علي ، فقال : 
لرزاق في جامعھ عن معمر عن قتادة : أن علیاً قضى عن النبي أشیاء بعد وفاتھ كان عامتھا عدة حسبت أنھ قال ا

أوصى إلى علي، ولوال  ال أشك أن النبي خمسمائة ألف درھم ، فقیل لعبد الرزاق: وأوصى إلیھ النبي بذلك؟ قال: نعم
(منھ قّدس . ١١٧٠من جزئھ الرابع ، فكان الحدیث  ٦٠الكنز فیص  ذلك ما تركھ یقضي دینھ; الحدیث أورده صاحب

 سّره)
) تضافرت النصوص الصریحة بأنھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عھد إلى علي بأن یبین ألمتھ ما اختلفوا فیھ من بعده ١٢١٢(

 ، وغیرھما مما أسلفناه ومما تركناه لشھرتھ . ٤٨من المراجعة  ١٢، والحدیث  ١١، وحسبك منھا الحدیث 
 ھ قّدس سّره).(من

. تقدم »أنت تبین ألمتي ما اختلفوا فیھ من بعدي « (علیھ السالم): لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول  )١٢١٣(
. وراجع : أیضاً ترجمة اإلمام ٤ھامش  ٤٤٠ص  ٦٨والمراجعة  ١٢حدیث  ٤٨ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة 

 . ١٠٠٩و ١٠٠٨و ١٠٠٧و ١٠٠٥ح ٤٨٧ص ٢ساكر الشافعي: جعلي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن ع
 (منھ قّدس سّره)..  ٥٦والمراجعة  ٥٤والمراجعة  ٤٠، والمراجعة  ٣٦) یعلم ذلك من المراجعة ١٢١٤(
 ٣٦راجع ما تقدم من األحادیث ومصادرھا في المراجعة . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)علّي وليُّ االُمة بعد النبي )١٢١٥(

 . ٥٤و ٤٠) والمراجعة ٦و  ٥و  ٤و  ٣ و٢و ١الحدیث (
 ، ٣٢) المؤاخاة بین النبي والوصي متواترة ، وحسبك في ثبوتھا ما قد أوردناه في المراجعة ١٢١٦(

 (منھ قّدس سّره)..  ٣٤والمراجعة 



 )١٢٢٣()١٢٢٢(ونجیھ )١٢٢١()١٢٢٠(نّھ وزیره وأ

                                                                                                                                                                      
م من األحادیث مع مصادرھا في المراجعة علّي أخو رسول هللا) ١٢١٧( ص  ٢٠(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). راجع ما تقدَّ

 . ١ھامش  ٢٩٣ص  ٣٤و  ٢ھامش  ٢٨٠ص ٣٢و  ١ھامش  ٢٤٩
أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على «لعلي: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) كونھ أبا ولده معلوم بالوجدان وقد قال )١٢١٨(

من كنز العمال ، ورواتھ ثقات كما  ٦من الجزء  ٤٠٤، أخرجھ أبو یعلى في مسنده ، كما في ص »الحدیثسنتي... 
من  ٧٥ص ٩البوصیري ، وأخرجھ أیضاً أحمد في المناقب ، كما في أواخر الفصل الثاني من الباب  صرح بھ

إن هللا جعل ذریة كل نبي في صلبھ ، وجعل ذریتي « الصواعق المحرقة البن حجر ; وقال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : 
 ٢٥١٠ریخھ عن ابن عباس، وھو الحدیث ، أخرجھ الطبراني في الكبیر عن جابر ، والخطیب في تا» في صلب علي 

كل بني أنثى ینتمون إلى عصبتھم، إالّ « من الكنز ، وقال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) :  ٦من الجزء  ١٥٢في صفحة 
من األحادیث  ٢٢، أخرجھ الطبراني عن الزھراء ، وھو الحدیث » ولد فاطمة فأنا ولیھم ، وأنا عصبتھم، وأنا أبوھم

، وأخرجھ الطبراني عن ابن عمر كما  ١١٢من صواعقھ ، صفحة  ١١حجر في الفصل الثاني من الباب  التي نقلھا ابن
من المستدرك عن جابر ، ثم قال: ھذا حدیث  ٣من الجزء  ١٦٤في الصفحة المذكورة ، وأخرج الحاكم نحوه في صفحة 

أخرجھ الحاكم في المستدرك والذھبي في  صحیح اِإلسناد ، ولم یخرجاه ; وقال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ـ من حدیث
 تلخیصھ ، وصححاه على شرط الشیخین ـ :

 إلى كثیر من ھذه النصوص » وأما أنت یا علي فأخي وأبو ولدي ، ومنّي ، وإلّي «
 . (منھ قّدس سّره).الصریحة

م ذلك في المراجعة علّي أبو ولد الرسول )١٢١٩( ً مناقب علي بن أبي . وراجع ٣٤(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). تقدَّ أیضا
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن  ٢٦٩و ١٥٤و ٧٢ح ٤٩طالب البن المغازلي الشافعي: ص

،  ط التقدم العلمیة بمصر ٣٦، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص ١٥٢ح ١١٢ص ١عساكر الشافعي: ج
ط الحیدریة  ٥٩إسالمبول وص ط ٥٣مودة للقندوزي الحنفي: صط بیروت ، ینابیع ال ٨٥ط الحیدریة، وص ١٢٢وص

 ١، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٣٢٤ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٢١ص ٢، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري: ج
 . ٣٣٠ص

، » أنت مني بمنزلة ھارون من موسى «  ) حسبك من النصوص في وزارتھ ، قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) :١٢٢٠(
فأیكم «وغیرھا ، وقولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) في حدیث اِإلنذار یوم الدار :  ٢٦ا أوضحناه في المراجعة كم

، وقد سمعتھ في المراجعة  ». .. الحدیثأنا یا رسول هللا ، أكون وزیرك علیھ فقال علي :  یؤازرني على أمري ھذا؟
 عصماء :; و  در اِإلمام البوصیري إذ یقول في ھمزیتھ ال ٢٠

 ووزیر ابن عمھ في المعالي  ***  ومن األھل تسعد الوزراء
 لم یزده كشف الغطاء یقیناً  ***  بل ھو الشمس ما علیھ غطاء

 (منھ قّدس سّره)
 .٣٤(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وزارة علي للرسول في المراجعة علّي وزیر رسول هللا )١٢٢١(

، شرح نھج البالغة البن أبي  ١٥٤ح ١١١بن المغازلي الشافعي: صوراجع أیضاً مناقب علي بن أبي طالب ال  
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، تذكرة الخواص للسبط  ٢٢٨ص ١٣ط اُوفست بیروت، وج ٢٦١ص ٣الحدید: ج

، ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ  ٢٥٠و ٦٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٤٣بن الجوزي الحنفي ص
 ١، فرائد السمطین: ج ٢٧ص ٤، إحقاق الحق: ج١٦٨و ١٥٧و ١٥٥و ١٤٣و ١٤١ح ٨٩ص ١ن عساكر: جدمشق الب

 . ٣١٨و ٣١١ص
) أجمعت االُمة على أن في كتاب هللا آیة ما عمل بھا سوى علي ، وال یعمل بھا أحد من بعده إلى یوم القیامة ; أال ١٢٢٢(

وأعداؤه ، وأخرجوا في ھذا نصوصاً صححوھا على  وھي آیة النجوى في سورة المجادلة، تصافق على ھذا أولیاؤه
من الجزء الثاني من  ٤٨٢شرط الشیخین ، یعرفھا بّر االُمة وفاجرھا ، وحسبك منھا ما أخرجھ الحاكم في صفحة 

، والسیوطي ،  المستدرك والذھبي في تلك الصفحة من تلخیصھ ; وعلیك بتفسیر اآلیة من تفاسیر الثعلبي والطبري



 ، وباب دار )١٢٢٩()١٢٢٨(وباب مدینة علمھ )١٢٢٧()١٢٢٦(ووصیھ  )١٢٢٥()١٢٢٤(وولیھ

 ،  وسفینة وأمانھا )١٢٣٣()١٢٣٢(، وباب حطّة ھذه االُمة )١٢٣١()١٢٣٠(حكمتھ
                                                                                                                                                                      

حدیثي اُم سلمة وعبد هللا بن عمر في مناجاة النبي  ٧٤والرازي . وغیرھم ، وستسمع في المراجعة  والزمخشري ،
ما أنا «وعلي عند وفاتھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، وتقف ثمة على تناجیھما یوم الطائف  وقول رسول هللا یومئذ : 

 (منھ قّدس سّره).ة ، فتأمل . ، وعلى تناجیھما في بعض أیام عائش»انتجیتھ ، ولكن هللا انتجاه
(علیھ السالم) راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مناجاة الرسول )١٢٢٣(

،  ٣٨١٠ح ٣٠٣ص ٥، صحیح الترمذي: ج ٣٧٣و ٣٧٢و ١٦٦و ١٦٥و ١٦٤و ١٦٣و ١٦٢ح ١٢٤الشافعي: ص
 ١٨٧ـ  ١٨٦، وص  ط الحیدریة ٣٢٨ـ  ٣٢٧لب للكنجي الشافعي: ص، كفایة الطا ٢٧ص ٤اُسد الغابة البن األثیر: ج

مصر بتحقیق محمد   ط ١٧٣ص ٩، وج اُوفست بیروت ٤٣١ص ٢ط الغري ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
 ط إسالمبول، ٥٨ابو الفضل، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص

 
، الریاض  ٢ط  ٣٥٣ح ١٢٢ص ١٥، كنز العمال: ج ٢٤٤ص ٣الحیدریة ، مشكاة المصابیح للعمري: ج ط ٦٦وص 

 . ٣٢٢ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٦٥ص ٢النضرة للطبري الشافعي: ج
 ٢٦) حسبك نصاً في أنھ ولیّھ، قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) في حدیث ابن عباس ... وقد مّر علیك في المراجعة ١٢٢٤(

(منھ بت بالضرورة من دین اِإلسالم ، فال حاجة إلى االستقصاء. ، على أن ھذا ثا» أنت ولیي في الدنیا واآلخرة « : 
 قّدس سّره).

ھذا جزء من حدیث قد » . أنت ولیي في الدنیا واآلخرة « ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) لعلي(علیھ السالم) : ١٢٢٥(
 .٢٦تقدم مع مصادره في المراجعة 

 ٢، میزان اإلعتدال للذھبي: ج ٣٢٣ح ٢٧٧ي الشافعي: صوراجع أیضاً مناقب علي بن أبي طالب البن المغازل  
 . ٧٥ص

 (منھ قّدس سّره).. ٦٨) حسبك من نصوص الوصیة ما قد سمعتھ في المراجعة ١٢٢٦(
 ١١٥و ٨٢و ٨١و ٥٣(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: صعلّي وصي رسول هللا )١٢٢٧(

ط الحیدریة ، مناقب علي بن  ١٤٥و ١٣٥و ٩٨و ٩٣و ٩٢و ٩١و ٩٠و ٨٩و ٥٩ط إسالمبول، وص ١٢٣و ١٢٢و
، المناقب للخوارزمي  ٣٥٣و ٣٢٦و ٣٢٢و ٣٠٩و ٢٨٠و ١٤٤و ١٣٢ح ٨٩أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص

ط الغري  ١٣١و ٧٠ط الحیدریة وص ٢٦١و ١٦٨، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٣٤و ١٤٩و ٦٣الحنفي: ص
ط الحیدریة ، الفصول  ٥٠٢الزمان للكنجي الشافعي مطبوع ، في آخر كفایة الطالب ص ، البیان في أخبار صاحب

 ١، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج ٢٨١المھمة البن الصباغ المالكي: ص
، المستدرك للحاكم:  ١٠٢٣و ١٠٢٢و ١٠٢١ح ٥ص ٣وج ٣٠٣ح ٢٣٩وص ١٤٣و ١٤١و ١٤٠و ١٣٩ح ٨٧ص
 ٨، مجمع الزوائد: ج ٤٣، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٣٦، ذخائر العقبى: ص ١٧٢ص ٣ج
،  ٣٧١ح ٣٥ص ٢وج ٢٥٠ح ٣١٥وص ٢١١ح ٢٧٢وص ١٥٠ص ١ط بیروت، فرائد السمطین: ج ٢٥٣ص
 .٥٦٤ح ٣١٣، ص٤٣١ح ١٣٤، ص٤٠٣ح ٨٤ص

م في المراجعة    م.  ٦٨و  ٦٦و  ٢٠وتقدَّ  وغیرھما مما تقدَّ
 (منھ قّدس سّره). وما علقناه علیھ . ٤٨، من المراجعة  ٩راجع الحدیث  )١٢٢٨(
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ». أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا « ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : ١٢٢٩(  ٤٨تقدَّ

 .٩ حدیث
 (منھ قّدس سّره).. ٤٨من المراجعة  ١٠) راجع الحدیث ١٢٣٠(
م ھذا الحدیث مع مصادره في  » ..أنا دار الحكمة وعليٌّ بابھا «  علیھ وآلھ وسلم) لعلي : ) قولھ(صلى هللا١٢٣١( تقدَّ

 . ١٠. فراجع  حدیث ٤٨المراجعة 
 (منھ قّدس سّره).. ٤٨من المراجعة  ١٤) راجع الحدیث ١٢٣٢(



، وأن طاعتھ فرض علیھا كطاعتھ ، ومعصیتھ موبقة  )١٢٣٥()١٢٣٤(نجاتھا
 وأنھ سلم )١٢٣٩()١٢٣٨(، وأن متابعتھ كمتابعتھ ، ومفارقتھ كمفارقتھ )١٢٣٧()١٢٣٦(كمعصیتھ

، ووليٌّ لمن وااله ، وعدوٌّ لمن  )١٢٤١()١٢٤٠(لمن سالمھ ، وحرب لمن حاربھ

                                                                                                                                                                      
من خرج منھ كان علي بن أبي طالب باب حطّة من دخلھ كان مؤمناً و« ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : ١٢٣٣(

 ».كافراً 
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة     ، فراجع . ١٤حدیث  ٤٨تقدَّ

 (منھ قّدس سّره)..  ٨) كما تحكم بھ السنن التي أوردناھا في المراجعة ١٢٣٤(
م في المراجعة ». علي بن أبي طالب أمان لھذه األمة وسفیة نجاتھا « ) ١٢٣٥(  .٦و  ٤ ھامش ٧٦ص  ٨راجع ما تقدَّ
 (منھ قّدس سّره).وغیره .  ٤٨من المراجعة  ١٦) بحكم الحدیث ١٢٣٦(
 طاعة علي كطاعھ الرسول ومعصیة علي كمعصیة الرسول.) ١٢٣٧(

 ١٢١ص ٣، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل المستدرك: ج ١٢٨و ١٢١ص ٣یوجد في المستدرك للحاكم: ج  
 ٦٧١ح ١٨٨ص ٢البن عساكر الشافعي: جوصّرح بصحتھ ، ترجمة اإلمام علي ابن أبي طالب من تاریخ دمشق 

 ٢٠٥، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٦٦، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص ٧٨٨و ٧٨٧و ٧٨٦و
 ١٧٩ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٢٠ص ٢ط الحیدریة ، الریاض النضرة: ج ٣٠٧و ٢٤٢إسالمبول وص ط ٢٥٧و
 .١٦حدیث  ٤٨. راجع ما تقدم في المراجعة  ١٤٢ح

 (منھ قّدس سّره).وغیره.  ٤٨من المراجعة  ١٧) بحكم الحدیث ١٢٣٨(
م ذلك في١٢٣٩(  . ١٧حدیث  ٤٨المراجعة  ) تقدَّ

، المناقب للخوارزمي  ٣٢٤و ٢٨٨و ٢٨٧ح ٢٤٠وراجع أیضاً مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص 
،  ٧٨٩ح ٢٦٨ص ٢دمشق البن عساكر الشافعي: ج ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ ٥٧الحنفي: ص

ط الحیدریة ، فرائد  ٣٦٤، وص  إسالمبول ط ٣٠٣، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ١٢٨ص ٩مجمع الزوائد: ج
 . ٢٣٧ح ٢٩٩ص ١السمطین: ج

هللا علیھ أن رسول هللا(صلى  مسنده من الجزء الثاني من ٤٤٢صفحة  ھریرة في ) أخرج اإلمام أحمد من حدیث أبي١٢٤٠(
» ، وسلم لمن سالمكم...الخ  أنا حرب لمن حاربكم« وآلھ وسلم)نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسین فقال : 

أنا حرب لمن حاربھم ، وسلم لمن سالمھم، « وقال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یوم جلّلھم بالكساء من حدیث صحیح : 
 یة االُولى من آیات فضلھم التي أوردھا في، نقلھ ابن حجر في تفسیر اآل »وعدو لمن عاداھم 
حرُب علّي حربي وسلمھ « من صواعقھ ، وقد استفاض قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) :  ١١الفصل األول من الباب 

 (منھ قّدس سّره). » .سلمي
 »سالمكم لمن أنا حرب لمن حاربكم وسلم« ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)  لعلي وفاطمة والحسن والحسین : ١٢٤١(

 وفي
 ».أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«لفظ آخر: 

 ٣، المستدرك على الصحیحین للحاكم: ج ٩٠ح ٦٤راجع مناقب  علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  
، ٣٩٦٢ح ٣٦٠ص ٥، صحیح الترمذي: ج ١٤٩ص ٣، تلخیص المستدرك مطبوع بذیل المستدرك: ج ١٤٩ص
، ذخائر العقبى لمحب الدین ٥٢٣ص ٥وج ١١ص ٣، اُسد الغابة البن األثیر: ج ١٤٥ح ٥٢ص ١جابن ماجة:  سنن

ط المحمدیة  ١٨٥ط المیمنیة بمصر، وص ١١٢، الصواعق المحرقة البن حجر الھیثمي الشافعي: ص ٢٥الطبري: ص
بیع الموّدة ط الغري ، ینا ١٨٩و ١٨٨الحیدریة، وص ط ٣٣١و ٣٣٠بمصر، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص

، شواھد التنزیل  ط إسالمبول ٣٧٠و ٣٠٩و  ٢٩٤و ٢٦١و ٢٣٠و ١٩٤و ١٧٢و ١٦٥للقندوزي الحنفي: ص 
 ٦١ص  ١، مقتل الحسین للخوارزمي الحنفي: ج٩١، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٧ص ٢للحسكاني الحنفي: ج

، منتخب كنز العمال بھامش مسند  ٢٧١ص ١، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٣ص ٢، المعجم الصغیر للطبراني: ج ٩٩و



من أبغضھ فقد أبغض هللا ، و  ، وأن من أحبھ فقد أحب هللا و رسولھ )١٢٤٣()١٢٤٢(عاداه
،  )١٢٤٧()١٢٤٦(، ومن عاداه فقد عاداھما ومن وااله فقد واالھما )١٢٤٥()١٢٤٤(ورسولھ

، وأنھ إمام البررة ،  )١٢٥١()١٢٥٠(ومن سبّھ فقد سبّھما )١٢٤٩()١٢٤٨(ومن آذاه فقد آذاھما
                                                                                                                                                                      

، ترجمة اإلمام الحسین من  ١٨٩ص ٢، الریاض النضرة: ج ٣٧٢ح ٣٨ص ٢، فرائد السمطین: ج ٩٢ص ٥أحمد: ج
 . ١٣٦ص ٧، تاریخ بغداد: ج ١٠٠تاریخ دمشق البن عساكر: ص

 ط طھران . ١٧٤ـ  ١٦١ص ٩راجع بقیة مصادر الحدیث في إحقاق الحق: ج  
 

 ب الرسول وسلم علي سلم الرسول حرب علي حر

، المناقب للخوارزمي  ٢٨٥و ٧٣ح ٥٠راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص  

بمصر، ونقل أن النبي قال لعلي  ١ط  ٢٢١ص ٢، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٧٦الحنفي: ص

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل.  ٢٤ص ١٨ج، و»أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت « في ألف مقام : 

 وھو تحریف ظاھر. (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ولكن یوجد فیھا تحریف فإنھ قد زیّد لفظ (لو) قبل قول النبي
كاف » اللھم واِل من وااله ، وعاِد من عاده« ، على أن قولھ المتواتر :  ٤٨من المراجعة  ٢٠) راجع الحدیث ١٢٤٢(

من أبغض علیاً فقد «حدیث بریدة :  قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) في ٣٦المراجعة  ت فيوالحمد  ، وقد سمع
، وال یبغضھ إالّ منافق ، إنھ وهللا لعھد النبي  ، وقد تواتر أنھ ال یحبھ إالّ مؤمن»أبغضني ومن فارق علیاً فقد فارقني

 (منھ قّدس سّره).االُمي. 
م ذلك في المراجعة (صلى هللا عدوُّ علي عدوُّ للرسول )١٢٤٣( . وراجع أیضاً مناقب ٢٠حدیث  ٤٨علیھ وآلھ وسلم)تقدَّ

 . ٢ط  ٢٧٣ح ٩٦ص ١٥، كنز العمال ج ٤٣٠ح ٣٨٢علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص
 (منھ قّدس سّره).وغیرھا .  ٤٨من المراجعة  ٢١و  ٢٠و  ١٩) بحكم األحادیث الثالثة ١٢٤٤(
  ورسولھ ومن أبغضھ فقد أبغض هللا ورسولھمن أحب علیاً فقد أحب هللا )١٢٤٥(

م ذلك في المراجعة    . وراجع أیضاً مناقب علي بن أبي طالب البن ٢٣حدیث  ٤٨و  ٢ھامش  ٨٤ص  ١٠تقدَّ
، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:  ٢٧٧و ١٤٥ح ١٠٣المغازلي الشافعي: ص

، شرح نھج البالغة البن أبي  ١٣٣و ١٣٢و ١٣١، و ١٢٩ص ٩الزوائد: ج ، مجمع ٧٣٦و ٦٧٣ح ١٩٠ص ٢ج
اُوفست بیروت ، ینابیع المودة للقندوزي  ٤٣٠ص ٢ط مصر بتحیق محمد أبو الفضل، وج ١٧٢ص ٩الحدید: ج

، الریاض النضرة  ٢ط  ٢٧٣و ٢٧٢ح ٩٥ص ١٥ط إسالمبول ، كنز العمال: ج ٣١٥و ٣١٤و ٣١٢الحنفي: ص
 . ٢٠حدیث  ٤٨وراجع أیضاً ما تقدم في المراجعة  ٢ط  ٢٢٠ص ٢: جلمحب الدین الطبري

 (منھ قّدس سّره).». اللھم واِل من وااله، وعاِد من عاداه«وحسبك:  ٤٨المراجعة  من ٢٣) بحكم الحدیث ١٢٤٦(
م ذلك في المراجعة من والى علیاً فقد والى هللا ورسولھ) ١٢٤٧(  ، فراجع . ٢٣حدیث  ٤٨(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : تقدَّ
، أخرجھ أحمد في  »من آذى علیاً فقد آذاني «) حسبك قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) في حدیث عمرو بن شاس : ١٢٤٨(

من المستدرك ، والذھبي في تلك الصفحة من  ٣من الجزء  ١٢٢من مسنده ، والحاكم في ص ٣من الجزء  ٤٨٣ص
وابن سعد في طبقاتھ ، وابن أبي شیبة في مسنده ، والطبراني تلخیصھ معترفاً بصحتھ ، وأخرجھ البخاري في تاریخھ ، 

 ٣٠٢الصفحة  ٣٦من الكنز ونحن أوردناه فیما علقناه في المراجعة  ٦من الجزء  ٤٠٠في الكبیر ، وھو موجود في ص
 (منھ قّدس سّره).. ١ھامش 

م ذلك فمن آذى علیاً فقد آذى رسول هللا )١٢٤٩(  ، فراجع . ١٨حدیث  ٤٨ي المراجعة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) : تقدَّ
 (منھ قّدس سّره).وغیره.  ٤٨من المراجعة  ١٨) بحكم الحدیث ١٢٥٠(
 ، فراجع .١٨حدیث  ٤٨تقدمَّ ذلك في المراجعة  من سبَّ علیاً فقد سبَّ هللا ورسولھ :) ١٢٥١(



، وأنھ سید  )١٢٥٣()١٢٥٢(وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ
وأنھ رایة الھدى ، وإمام  )١٢٥٥()١٢٥٤(الغر المحجلینالمسلمین وإمام المتقین ، وقائد 

، وأنھ  )١٢٥٧()١٢٥٦(أولیاء هللا ، ونور من أطاع هللا ، والكلمة التي الزمھا هللا للمتقین
، ویعسوب المؤمنین ، وأنھ بمنزلة  )١٢٥٩()١٢٥٨(الصدیق األكبر ، وفاروق االُمة
ن من ، وأنـھ منـھ بمنـزلة ھارو )١٢٦١(  )١٢٦٠(الفرقان العظیم ، والذكر الحكیـم

                                                           
 (منھ قّدس سّره)..  ٤٨) بحكم الحدیث األول من المراجعة ١٢٥٢(
ھذا إمام البررة ، قاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من « ھ وسلم) لعلي : ) قولھ(صلى هللا علیھ وآل١٢٥٣(

 » خذلھ
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة     ، فراجع.  ١حدیث  ٤٨تقدَّ

 (منھ قّدس سّره)..  ٤٨من المراجعة  ٥و ٤و ٣و ٢) راجع الحدیث ١٢٥٤(
م ھذا  ».لمسلمین ، وإمام المتقین ، وقائد الغر المحجلینإنھ سید ا«) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عن علي : ١٢٥٥( تقدَّ

 ، فراجع . ٢حدیث  ٤٨الحدیث مع مصادره في المراجعة 
 (منھ قّدس سّره)..  ٤٨من المراجعة  ٦) راجع الحدیث ١٢٥٦(
م ھذا   »إنھ رایة الھدى ، وإمام أولیائي ونور من أطاعني ... « ) قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عن علي : ١٢٥٧( تقدَّ

 . ٦حدیث  ٤٨الحدیث مع مصادره في المراجعة 
 (منھ قّدس سّره)..   ٤٨، من المراجعة ٧) بحكم الحدیث ١٢٥٨(

یق ومن ھو الفاروق ؟  من ھو الصدَّ

یق األكبر والفاروق األعظم ھو علي بن أبي طالب    .(علیھ السالم)نّصت األحادیث المتواترة على أن الصدَّ
 ١٢٢و ١٢١ح ٧٤ص ١جمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكرالشافعي: ج) راجع ذلك في تر١٢٥٩(

، مجمع الزوائد للھیثمي الشافعي:  ٣٨٠ص ١، السیرة الحلبیة لبرھان الدین الحلبي الشافعي: ج ١٢٦و ١٢٤و ١٢٣و
تحقیق محمد ط مصر ب ٢٢٨ص ١٣بمصر، وج ١ط  ٢٦١ص ٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٠٢ص ٩ج

، اُسد الغابة البن األثیر الجزري  ١٧٠ص ٤أبو الفضل ، االستیعاب البن عبد البر مطبوع بھامش اإلصابة: ج
، كفایة الطالب للكنجي الشافعي:  ٥٦، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص ٢٨٧ص ٥الشافعي: ج

 ٥، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ٣١٣ص ٢ط الغري ، الغدیر لألمیني: ج ٧٩ط الحیدریة، وص ١٨٧ص
.  ٤٠-  ٣٩ص ١، فرائد السمطین للحمویني: ج ٢٠٤ص ٢، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج ٣٣ص

، البیان  ٤١٤ص ٢، عن لسان المیزان البن حجر العسقالني الشافعي: ج ٣٥ـ  ٢٩ص ٤وفي إحقاق الحق: ج
مخطوط ، األربعون  ٩٩، درر بحر المناقب البن حسنویھ الحنفي: ص ١١٠ص ٢والتعریف البن حمزة الحنفي: ج

، أرجح المطالب للشیخ عبید هللا  ٢٩٠مخطوط ، رسالة النقض على العثمانیة لإلسكافي: ص ٤٩ألبي الفوارس ص
 ٤٨وراجع ما تقدم في المراجعة  ٧٤مخطوط ، انتھاء األفھام: ص ٢١، مفتاح النجا للبدخشي: ص ٤٤٧الحنفي: ص

 . ففیھ مصادر اُخرى ٧حدیث 
من صحاح الثقلین ، فإنھا توضح الحق لذي عینین ، وقد مر علیك في  ٨) حسبك في ذلك ما سمعتھ في المراجعة ١٢٦٠(

 (منھ قّدس سّره)..   أن علیاً مع القرآن ، والقرآن مع علي ال یفترقان ٥٠المراجعة 
م في المراجععلي بمنزلة القرآن ) ١٢٦١( ص  ٥٠من حدیث الثقلین وكذلك المراجعة  ٢ھامش  ٦٦ص   ٨ة . راجع ما تقدَّ

 من حدیث علي مع القرآن . ٣ھامش  ٣٥٥



 )١٢٦٣( )١٢٦٢(موسى

 ، وأنھ )١٢٦٧( )١٢٦٦(، وبمنزلـة رأسھ مـن بدنھ )١٢٦٥( )١٢٦٤( وبمنزلتھ مـن ربِّھ

 ، وأن هللا عّز وجّل اطّلع إلى أھل األرض فاختارھما )١٢٦٩( )١٢٦٨(كنفسھ

ة الوداع بأنھ ال یؤدي عنھ إالّ )١٢٧١()١٢٧٠(منھا ، وحسبك عھده یوم عرفات من حجَّ
ي ال یلیق لھا إالّ الوصي ، ، إلى كثیر من ھذه الخصائص الت )١٢٧٣()١٢٧٢(علي

والمخصوص منھم بمقام النبي ، فكیف وأنَّى ومتى یتسنّى لعاقل أن یجحد بعدھا 
وصیتھ ؟! أو یكابر بھا لوال الغرض ; وھل الوصیة إالّ العھد ببعض ھذه الشؤون 

 ؟!

                                                           
م حدیث المنزلة مع مصادره في المراجعة  علي من الرسول بمنزلة ھارون من موسى . )١٢٦٢( ھامش  ٢٦١ص ٢٦تقدَّ

 ، فراجع . ٢و  ١ھامش  ٢٧٨ص  ٣٢و  ١ھامش  ٢٧٣ص  ٣٠و ٦ھامش  ٢٦٥ص  ٢٨و ١
 فراجع، ٣٤، والمراجعة  ٣٢، والمراجعة  ٣٠والمراجعة  ٢٨والمراجعة  ٢٦كما توضحھ المراجعة ) ١٢٦٣(

 (منھ قّدس سّره).
 (منھ قّدس سّره).وغیره .  ٤٨من المراجعة  ١٣) بحكم الحدیث ١٢٦٤(
م ھذا الحدیث مع م »علي مني بمنزلتي من ربي « عن علي :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قولھ )١٢٦٥( صادره في .  تقدَّ

 ، فراجع . ١٣حدیث  ٤٨المراجعة 
 (منھ قّدس سّره).فراجعھ وما قد علقناه علیھ.  ٥٠) بحكم الحدیث الذي أوردناه في المراجعة ١٢٦٦(
م ھذا الحدیث مع مصادره في »عليُّ منِّي بمنزلة رأسي من بدني « (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) قولھ) ١٢٦٧( . تقدَّ

 فراجع. ،  ٢ھامش  ٣٥٦ص  ٥٠المراجعة 
 .(منھ قّدس سّره).  ٥٠) بحكم آیة المباھلة وحدیث ابن عوف وقد أوردناه في المراجعة ١٢٦٨(
م ذلك في المراجعة ) علّي كنفس الرسو١٢٦٩(  . ٢ھامش  ٣٥٧ص  ٥٠ل(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) . تقدَّ

ً خصائص أمیر المؤمنین للنسائي الشافعي: ص  روت ، تذكرة الخواص ط بی ٣٢، وص  ط الحیدریة ٨٩وراجع أیضا
، المناقب للخوارزمي  ٤٦ص ٣، االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج ٤٠للسبط بن الجوازي الحنفي: ص

ـ  ٢٨٨ط إسالمبول ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣١٢، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٨١الحنفي: ص
 . ٢١٦ص ٢النضرة للطبري الشافعي: جط الغري ، الریاض  ١٥٥، وص ط الحیدریة ٢٨٩

م ذلك في المراجعة اختار هللا من أھل األرض محمداً وعلیاً.  )١٢٧٠( وراجع أیضاً مناقب علي بن أبي طالب البن  ٦٨تقدَّ
 ٤٣٦، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٦٣، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٤٤ح ١٠١المغازلي الشافعي: ص

، البیان في أخبار صاحب الزمان  ٢٨١الحیدریة ، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ط ٥٢٣ط إسالمبول و
 الحیدریة . ط ٥٠٢للكنجي الشافعي مطبوع في آخر كفایة الطالب: ص

 (منھ قّدس سّره).. ٦٨) كما ھو صریح السنن التي أوردناھا في المراجعة ١٢٧١(
 (منھ قّدس سّره).قناه علیھ . وراجع ما عل ٤٨من المراجعة  ١٥) راجع الحدیث ١٢٧٢(
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة إالّ علي.  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ال یؤدي عن الرسول) ١٢٧٣( وزیادة  ٤٨تقدَّ

، ترجمة  ٢٧٤و ٢٧٣و ٢٧٢و ٢٦٨ح ٢٢٢على ذلك راجع مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي االشافعي: ص
، كنوز الحقائق للمناوي:  ١٣٧ح ٨٥ص ١ریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جاإلمام علي بن أبي طالب من تا

 بدون ذكر الطبع .  ١٧٠ص



ـ أما أھل السنة فإنما أنكرھا منھم المنكرون ، لظنھم أنھا ال تجتمع مع  ٢  
 ئمة الثالثة .خالفة األ

ھ لھم علینا بما رواه البخاري وغیره عن طلحة بن مصرف حیث  ٣   ـ وال حجَّ
أوصى ؟ فقال : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال : سألت عبد هللا بن أبي أوفى : ھل كان النبي

بكتاب  تركھاـ ؟ قال: أوصى  ال. قلت: كیف كتب على الناس الوصیةـ ثم
 یث غیر ثابت عندنا ، على أنھ من مقتضیات السیاسة، فإن ھذا الحد )١٢٧٤(هللا...

وسلطتھا ، وبقطع النظر عن ھذا كلھ ، فإِن صحاح العترة الطاھرة قد تواترت في 
 الوصیة ، فلیضرب بما عارضھا عرض الجدار .

ـ على أن أمر الوصیة غني عن البرھان ، بعد أن حكم بھ العقل  ٤  
 . )١٢٧٥(والوجدان

 بنفسھ *** وصفات ضوء الشمس تذھب باطال وإذا استطال الشيء قام

أوصى  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى من أن النبي  
أوصى بالتمسك بثقلیھ معاً   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بكتاب هللا فحق ، غیر أنھ أبتر ، ألنھ

الضاللة إن لم تستمسك بھم ،  ، وعھد إلى اُمتھ باالعتصام بحبلیھ جمیعاً ، وأنذرھا
وأخبرھا أنھما لن یفترقا حتى یردا علیھ الحوض ، وصحاحنا في ذلك متواترة من 
طریق العترة الطاھرة ; وحسبك مما صحَّ من طریق غیرھم ما أوردناه في 

 ، والسالم . ٥٤  وفي المراجعة ٨المراجعة 

 ش

 

      ٧٢و  ٧١المـراجعــة /   

                                                           
 ط دار الفكر . ١٨٦ص ٣) صحیح البخاري: ج١٢٧٤(
) العقل بمجرده یحیل على النبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) أن یأمر بالوصیة ویضیق فیھا على اُمتھ ، ثم یتركھا في ١٢٧٥(

منھم ، ألن لھ في التركة المحتاجة إلى القیّم ، ومن الیتامى المضطرین إلى الولي ما لیس ألحد من حال أنھ أحوج إلیھا 
العالمین ; وحاشا   أن یھمل تركتھ الثمینة وھي شرائع هللا وأحكامھ ، ومعاذ هللا أن یترك یتاماه وأیاماه ـ وھم أھل 

ویمرحون على مقتضى أھوائھم ، بدون قیّم تتم    األرض في الطول والعرض ـ یتخبطون في عشوائھم ، ویسرحون
حیث وجدنا النبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) قد عھد إلیھ » علي«بھ الحجة علیھم ، على أن الوجدان یحكم بالوصیة إلى 

الناس بأنھ  بأن یغسلھ ویحنّطھ ویجھّزه ویدفنھ ویفي دینھ ویبرئ ذمتھ ، ویبین للناس ما اختلفوا فیھ من بعده ، وعھد إلى
 (منھ قّدس سّره).ولیھم من بعده ، وأنھ إلى آخر ما أشرنا إلیھ في أول ھذه المراجعة . 



 

 ٧١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٠

 

 

 

 

 ما السبب في اِإلعراض عن حدیث أم المؤمنین وأفضل أزواج النبي ؟ 

 ما لك ـ عفا هللا عنك ـ ولّیت اُم المؤمنین وأفضل أزواج النبي  

ً منسیاً ، وقولھا  صفحة إعراضك ، فاتخذت حدیثھا ظھریاً، وتركتھ نسیا

 

 ٧٢المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٢

 ل ، وحكمھا ھو العدل ، ولك مع ذلك رأیك ، فاصدع بھ نتدبره ،ھو الفص

 والسالم .

 س

 

 

 ـ لم تكن أفضل أزواج النبي . ١ 

 ـ إنما أفضلھن خدیجة . ٢ 

 ـ إشارة إجمالیة إلى السبب في اِإلعراض عن حدیثھا . ٣ 

ـ إن الُم المؤمنین عائشة فضلھا ومنزلتھا ، غیر أنھا لیست بأفضل أزواج  ١  
، وكیف تكون أفضلھن مع ما صحَّ عنھا إذ قالت :  ذكر  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بيالن



خدیجة ذات یوم فتناولتھا فقلت : عجوز كذا وكذا ، قد  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
 ما أبدلني هللا خیراً منھا ، لقد آمنت بي حین كفر بي«أبدلك هللا خیراً منھا ، قال: 

 تني حین كّذبني الناس وأشركتني في مالھا حین حرمني الناس،الناس، وصّدق

، وعن عائشة قالت: كان رسول )١٢٧٧()١٢٧٦(...»الحدیث ورزقني هللا ولدھا، وحرمني ولد غیرھا 
 ال یكاد یخرج من البیت حتى یذكر خدیجة فیحسن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

ً من األیام ، فأدركت  ني الغیرة ، فقلت : ھل كانت إالّ الثناء علیھا ، فذكرھا یوما

عجوزاً فقد أبدلك هللا خیراً منھا ، فغضب حتى اھتز مقدم شعره من الغضب ، ثم قال 
 ال وهللا ما أبدلني هللا خیراً منھا ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ: 

 إذكّذبني الناس ، وواستني في مالھا إذ حرمني الناس ، ورزقني هللا منھا أوالداً 

      ٧٢المـراجعــة /   

 .)١٢٧٨(الحدیث حرمني أوالد النساء ...

خدیجة الكبرى صّدیقة ھذه االُمة ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ فأفضل أزواج النبي٢  
ً بكتابھ ، ومواساة لنبیھ ،  وقد اُوحي ً با  وتصدیقا  وأولھا إیمانا

ونصَّ  )١٢٨٠(ت لھا في الجنة من قصب ببی )١٢٧٩(، أن یبشرھا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إلیھ
                                                           

) ھذا الحدیث والذي بعده من صحاح السنن المستفیضة، فراجعھما في أحوال خدیجة الكبرى من االستیعاب تجدھما ١٢٧٦(
 (منھ قّدس سّره)ھما بلفظ یقارب ذلك . بعین اللفظ الذي أوردناه ، وقد أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحی

 . ٢٨٧ص ٤) راجع االستیعاب البن عبد البر المالكي مطبوع بھامش اإلصابة: ج١٢٧٧(
 ٩٠ط العثمانیة، وص ٨٥: ص وقریب منھ جداً في إسعاف الراغبین للصبان الشافعي مطبوع بھامش نور األبصار  

 ط السعیدیة بمصر .
، مسند أحمد ابن حنبل:  ٢٨٧ـ  ٢٨٦ص ٤البر المالكي مطبوع بھامش اإلصابة: ج) یوجد في االستیعاب البن عبد ١٢٧٨(

، اإلصابة البن  ٢٥ط المیمنیة بمصر ، أحادیث أم المؤمنین عائشة للسید العسكري القسم األول: ص ١١٧ص ٦ج
 .٤٣٨ص ٥، اُسد الغابة البن األثیر: ج ٢٨٣ص ٤حجر العسقالني الشافعي: ج

ط دار الفكر،  ٧٦ص ٧، وج١٥٨ص ٦، وج ٢٣١ـ  ٢٣٠ص ٤صحیح البخاري: ج وبھذا المعنى یوجد في  
 ٢، صحیح مسلم: ج ١٩٩٧ح ٦٤٣ص ١، سنن ابن ماجة: ج ٣٩٧٨و ٣٩٧٧ح ٣٦٦ص ٥صحیح الترمذي: ج

،  ٥٨ص ٦، مسند أحمد بن حنبل: ج ٣٨٩ح ٣٣٩، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٣٧٠ص
 ط المیمنیة بمصر ، كفایة ٢٧٩و ٢٠٢و ١٥٤و ١٥٠و ١٠٢و

 ط الغري، تذكرة ٢١٤- ٢١٣، وص ط الحیدریة ٣٥٩و ٣٥٨الطالب للكنجي الشافعي: ص
 ط السعیدیة بمصر . ٣٨ط العثمانیة، وص ٤٠، نور األبصار للشبلنجي: ص٣٠٣الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: 

من صحیحھ .  ٣من ج ١٧٥خر كتاب النكاح ص) كما أخرجھ البخاري في باب غیرة النساء ووجدھن ، وھو في أوا١٢٧٩(
 (منھ قّدس سّره).

 .ببیت لھا في الجنة من قصبـ یعني خدیجة ـ أن یبشرھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)اُوحي إلى رسول هللا) ١٢٨٠(
 ١٥ط دار الفكر ، صحیح مسلم: ج ٧٦ص ٧وج ٢٣٠ص ٤، وج ١٥٨ص ٦یوجد في صحیح البخاري: ج  

ط دار  ٣٩٧٩ح ٣٦٦ص ٥ط عیسى الحلبي ، صحیح الترمذي: ج ٣٧٠ص ٣، وج ط مصر بشرح النووي ٢٠٠ص
، ٣٨٥ح ٣٣٧، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ١٥ص ١الفكر ، المعجم الصغیر للطبراني: ج



أفضل نساء أھل الجنة خدیجة بنت خویلد ، وفاطمة بنت   «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)على تفضیلھا، فقال

 خیر نساء العالمین: «  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٢٨١(»محمد، وآسیة بنت مزاحم ، ومریم بنت عمران 

من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجة بنت خویلد ، وفاطمة بنت محمد حسبك «وقال :  )١٢٨٢(»أربع ثم ذكرھن

إلى كثیر من أمثال ھذه النصوص وھي من أصح اآلثار  )١٢٨٣(»وآسیة امرأة فرعون
 . )١٢٨٤(النبویة وأثبتھا

                                                                                                                                                                      
ط الغري ،  ٢١٤و ٢١٣الحیدریة، وص ط ٣٥٨، و٣٥٧، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٨٨و ٣٨٧و ٣٨٦و

، السیرة النبویة البن  ٤٣٨ص ٥، اُسد الغابة البن األثیر: ج ٣٠٣لخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: صتذكرة ا
ط  ٨٥، إسعاف الراغبین للشیخ محمد الصبان الشافعي مطبوع بھامش نور األبصار: ص ٢٢٥ص ١ھشام: ج
 . ٢٨٢ص ٢ط السعیدیة ، مصابیح السنَّة للبغوي الشافعي: ج ٩٠، وص العثمانیة

ط المیمنیة  ٢٩٣ص ١یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج خدیجة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فضل أزواج النبيأ) ١٢٨١(
، المستدرك  ٣٧٦و ٢٨٤ص ٤نفس الطبعة ، االستیعاب البن عبد البر المالكي بھامش اإلصابة: ج ٣٢٢بمصر وص

وصححھ ، ذخائر  ١٦٠ص ٣ج، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل المستدرك:  ١٦٠ص ٣على الصحیحین للحاكم: ج
، اإلصابة البن  ٤٣٧ص ٥، اُسد الغابة البن األثیر الجزري الشافعي: ج ٤٢العقبى لمحب الدین الطبري الشافعي: ص

ط  ١٩٨و ٢٤٦و ١٧٣و ١٧٢، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٣٧٨ص ٤حجر العسقالني الشافعي: ج
 ط الحیدریة . ٢٣٤و ٢٠٤و ٢٠٢، وص إسالمبول

ط كامل  ١٦٥، االعتقاد للبیھقي: ص ٤٨ص ١عن مشكل اآلثار للطحاوي: ج ٥٧ص ١٠ھ في إحقاق الحق: جونقل 
 ٢، البدایة والنھایة البن كثیر: ج ١٣٤، تھذیب التھذیب للذھبي: ص ٩٢ص ٢مصباح ، تاریخ اإلسالم للذھبي: ج

ر آباد ، منتخب الكنز حید ٢ط  ١٢٦ص ١٣، كنز العمال: ج ٤٤١ص ١٢، تھذیب التھذیب البن حجر: ج ٥٩ص
ط عبد اللطیف بمصر ، الجامع الصغیر  ٢٩٥ص ٢، الخصائص للسیوطي: ج ٢٨٤ص ٥بھامش المسند ألحمد: ج

،  ١٦٨ص ٦ط جمعیة النشر بمصر ، إرشاد الساري: ج ١٦٩ط مصر ، طرح التثریب: ص ١٦٨ص ١للسیوطي: ج
 ١، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٣١االُسوة: ص ، حسن ٨٠، وسیلة المآل: ص ١٢٣ص ١البیان والتعریف للحمزاوي: ج

 . ٢٤٣و ٢٤٠، أرجح المطالب: ص ٢١٤ص
خیر نساء العالمین أربع : مریم بنت عمران ، وآسیة بنت مزاحم ، : « ) قول الرسول(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ١٢٨٢(

 ٣٧٧ص ٤بھامش اإلصابة: ج یوجد في االستیعاب البن عبد البر المالكي». وخدیجة بنت خویلد ، وفاطمة بنت محمد 
، اُسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر  ٣٧٨ص ٤، اإلصابة البن حجر العسقالني الشافعي: ج ٢٨٥و ٢٨٤وص

، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي:  ٤٤، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري: ص ٤٣٧ص ٥الجزري الشافعي: ج
 بول .ط إسالم ١٧٣، وص ط الحیدریة ٢١٨و ٢٠٤ص

 ١٥٧ص ٣ط دار الفكر ، المستدرك على الصحیحین: ج ٣٩٨١ح ٣٦٧ص ٥) یوجد في صحیح الترمذي: ج١٢٨٣(
، االستیعاب البن عبد البر المالكي مطبوع بھامش  ١٥٨ص ٣، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل المستدرك: ج ١٥٨و

، ذخائر العقبى لمحب الدین  ٣٧٨ص ٤، اإلصابة البن حجر العسقالني الشافعي: ج ٣٧٧و ٢٨٥ص ٤اإلصابة: ج
 ٢٠٢وصححھ و ١٩٩ط إسالمبول، وص ١٩٨و ١٨٣و ١٧٢، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٤٣الطبري: ص

، الفصول المھمة البن  ٤٠٩ح ٣٦٣ط الحیدریة ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: ص ٢٣٤و
 ٦٤- ٥٩ص ١٠، ونقلھ في إحقاق الحق: ج ٢٨٣ص ٢لشافعي: ج، مصابیح السنَّة للبغوي ا ١٢٩الصباغ المالكي: ص

،  ٢٩١ص١، تفسیر الخازن: ج ٢٩١ص ١، معالم التنزیل للبغوي الشافعي: ج ٤٨ص ١عن مشكل اآلثار للطحاوي: ج
، ١٣٤حیدر آباد ، تھذیب التھذیب للذھبي: ص ٢ط  ١٢٧ص ١٣، كنز العمال: ج ٢٦٨ص ٣مشكاة المصابیح: ج
،  ١٤٩ص ١، طرح التثریب: ج ٤٤١ص ١٢، تھذیب التھذیب البن حجر: ج ٦١ص ٢بن كثیر: جالبدایة والنھایة ال

،  ٥٠٥ص ١، الجامع الصغیر للسیوطي: ج ٢٦٥ص ٢الكشف والبیان للثعلبي مخطوط ، الخصائص للسیوطي: ج



على أنھ ال یمكن القول بأن عائشة أفضل ممن عدا خدیجة من اُمھات   
ر المسطورة تأبى تفضیلھا علیھن ، كما ال المؤمنین . والسنن المأثورة ، واألخبا

یخفى على اُولي األلباب ، وربما كانت ترى أنھا أفضل من غیرھا، فال یقرھا رسول 
على ذلك ، كما اتفق ھذا مع اُم المؤمنین صفیة بنت حیي، إذ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

؟ قالت : بلغني ما یبكیك « لھا :  علیھا وھي تبكي ، فقال (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)دخل النبي
(صلى هللا علیھ وآلھ أن عائشة وحفصة تناالن مني ، وتقوالن نحن خیر من صفیة ، قال

.  )١٢٨٦()١٢٨٥(»، وزوجي محمد ، وأبي ھارون ، وعمي موسى  أال قلت لھن كیف تكّن خیراً مني: وسلم)
 . )١٢٨٧(ما نقولتتبع حركات اُم المؤمنین عائشة في أفعالھا وأقوالھا وجدھا ك ومن

ـ أما إعراضنا عن حدیثھا في الوصیة فلكونھ لیس بحجة ، وال تسألني عن  ٣  
 ش التفصیل ، والسالم .

 

                                                                                                                                                                      
 ٨٠مآل ص، وسیلة ال ٢٧٠ص ١، جمع الوسائل للھروي: ج ١٣الثغور الباسمة في مناقب سیدتنا فاطمة للسیوطي: ص

، مفتاح النجا للبدخشي  ٧٢ص ٢، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٢٣٣ص ٢، جمع الفوائد من جامع االُصول للفاسي: ج
 . ٣٧٦ح ٤٤ص ٢، فرائد السمطین: ج ٢٠مخطوط ، السیف الیماني المسلول: ص

 قصاء.) وقد أوردنا جملة منھا في المطلب الثاني من كلمتنا الغراء فلیراجعھا من أراد اإلست١٢٨٤(
 .  (منھ قّدس سّره)

) أخرجھ الترمذي من طریق كنانة مولى اُم المؤمنین صفیة ، وأورده ابن عبد البر في ترجمة صفیة من االستیعاب ١٢٨٥(
من مناره ، وغیر واحد  ١٢من المجلد  ٥٨٩، وابن حجر في ترجمتھا من اِإلصابة ، والشیخ رشید رضا في آخر ص

 ه).(منھ قّدس سرّ من نقلة اآلثار . 
 أفضلیة صفیة على عائشة وحفصة :) ١٢٨٦(

، ٣٤٧ص ٤، اِإلصابة البن حجر العسقالني الشافعي: ج ٣٩٨٤و ٣٩٨٣ح ٣٦٧ص ٥راجع صحیح الترمذي: ج 
 ٤٩١ص ٥، اُسد الغابة البن األثیر الجزري:  ج٣٤٨ص ٤االستیعاب البن عبدالبر المالكي مطبوع بھامش اإلصابة: ج

 . ٢٨٣ص ٢مصابیح السنة للبغوي الشافعي: ج،  ٢٩ص ٤، المستدرك للحاكم: ج
 ـ إلى آخر الكتاب ـ ط الحیدري في طھران . ١٥) راجع في ذلك كتاب أحادیث اُم المؤمنین عائشة القسم األول: ص١٢٨٧(



      ٧٤المـراجعــة /   

 

 ٧٣المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٣

 

 

 

 

 طلب التفصیل في سبب اِإلعراض عن حدیثھا . 

 )١٢٩١(وال یحدج )١٢٩٠(دامجوال ی )١٢٨٩(، وال یوالس )١٢٨٨(إنك ممن ال یدالس  

، ومنتزح من التھم ، وأنا ـ والحمد   ـ ممن  )١٢٩٣(من التبعات )١٢٩٢(بسوء في نجوة
أنشدھا،  التي یتتبع عورة، والحق ضالتي یبحث عن عثرة، وال ال یندد، وال

البیان مما البد منھ  إلى  تركھ، وإجابتك إیاي التفصیل مماال یسعني إیاك عن فسؤالي
. 

 علیك غضاضة  ***  وابشر وقر بذلك منك عیوناً  فاصدع بأمرك ما

أنزلنا من البیِّنات   إنَّ الذین یكتمون ما (ووسیلتي إلیك في ذلك ، إنما ھي آیة الذكر الحكیم   

 س ، والسالم . )١٢٩٤()والھدى 

 

 

 

 ٧٤المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٥

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) ال یدالس: الیخادع . ١٢٨٨(
 (منھ قّدس سّره).) ال یوالس: ال یغش . ١٢٨٩(
 (منھ قّدس سّره).ن . ) ال یدامج: ال یظھر غیر ما یبط١٢٩٠(
 (منھ قّدس سّره).)ال یحدج: ال یرمي . ١٢٩١(
 (منھ قّدس سّره).) النجوة : المكان المرتفع ال یعلوه السیل ، وھي ھنا من االستعارات البدیعة . ١٢٩٢(
 (منھ قّدس سّره).) التبعات: وھي ما یلحق اِإلنسان من المطالبة بظالمة ونحوھا. ١٢٩٣(
 .١٥٩) البقرة: ١٢٩٤(



 

 ـ تفصیل األسباب في اِإلعراض عن حدیثھا . ١ 

 ل یحكم بالوصیة .ـ العق ٢ 

 ـ دعواھا بأن النبي قضى وھو في صدرھا معارضة . ٣ 

ـ أبیت ـ أیدك هللا ـ إالّ التفصیل ، حتى اضطررتني إلیھ ، وأنت عنھ في غنیة  ١  
تامة لعلمك بأنا من ھا ھنا أُوتینا وأن ھنا مصرع الوصیة ، ومصارع النصوص 

وھا ھنا الفتنة ، ھا ھنا الفتنة ، ھا الجلیة ، وھنا مھالك الخمس واِإلرث والنحلة ، 
، وقادت في  ، حیث جابت في حرب أمیر المؤمنین األمصار )١٢٩٦()١٢٩٥(ھنا الفتنة!!

 انتزاع ملكھ، وإلغاء دولتھ ذلك العسكر الجرار .

 وكان ما كان مما لست أذكره  ***  فَظّن خیراً وال تسأل عن الخبر

 ـ وھي من ألدّ فاالحتجاج على نفي الوصیة إلى علي بقولھا   

 خصومھ ـ مصادرة ال تنتظر من منصف ، وما یوم علي منھا بواحد، وھل

 ، ویوم الجمل)١٢٩٧(الجمل األصغر  إنكار الوصیة إالّ دون یوم

، اللذین ظھر بھما المضمر ، وبرز بھما المستتر ، ومثل بھما شأنھا  )١٢٩٨(األكبر

                                                           
م صحاح السنة ، فراجع من صحیح البخاري باب ما جاء في بیوت أزواج النبي من كتاب الجھاد والسیر ) بحك١٢٩٥(

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ الثاني ، تجد التفصیل .  ١٢٥ص
ھا ھنا «) عن عبد هللا بن عمر قال : قام النبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) خطیباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال : ١٢٩٦(

 الفتنة
یوجد في صحیح البخاري كتاب الجھاد والسیر باب ما جاء في بیوت أزواج ». ـ ثالثاً ـ من حیث یطلع قرن الشیطان 

 ط مطابع الشعب . ١٠٠ص ٤اُوفست دار الفكر على ط إستانبول، وج ٤٦ص ٤النبي: ج
یر المؤمنین إلى البصرة ، قبل ورود أم ٣٦) كانت فتنة الجمل األصغر في البصرة لخمس بقین من ربیع الثاني سنة ١٢٩٧(

حیث ھاجمتھا اُم المؤمنین ومعھا طلحة والزبیر وفیھا عاملھ عثمان بن حنیف األنصاري ، فقتل أربعون رجال من 
شیعة علي(علیھ السالم) في المسجد وسبعون آخرون منھم في مكان آخر ، واُسر عثمان بن حنیف وكان من فضالء 

ا أن یثأرلھ أخوه سھل واألنصار ، فنتفوا لحیتھ وشاربیھ وحاجبیھ ورأسھ ، وضربوه الصحابة ، فأرادوا قتلھ ، ثم خافو
وحبسوه ، ثم طردوه من البصرة ; وقابلھم حكیم بن جبلة في جماعة من عشیرتھ عبد القیس وھو سیدھم ، وكان من 

ا بأجمعھم ، واستشھد مع أھل البصائر والحفاظ والنھى ، وتبعھ جماعة من ربیعة فما بارحوا الھیجاء حتى استشھدو
حكیم أبنھ األشرف ، وأخوه الرعل ، وفتحت البصرة ، ثم جاء علي فاستقبلتھ عائشة بعسكرھا ، وكانت وقعة الجمل 

 (منھ قّدس سّره)األكبر ، وتفصیل الوقعتین في تاریخي ابن جریر وابن األثیر وغیرھما من كتب السیر واألخبار . 
 ٢٠٠ـ  ١٢١كتاب أحادیث اُم المؤمنین عائشة القسم األول: صراجع في ذلك یوم الجمل:  )١٢٩٨(

م في المراجعة   . ١٦ط الحیدریة في طھران ، كتاب الجمل للشیخ المفید ط الحیدریة ، وما تقدَّ



علیھ إلى أن بلغھا  من قبل خروجھا على ولیھا ، ووصي نبیھا ، ومن بعد خروجھا
 : )١٢٩٩(موتھ ، فسجدت   شكراً ، ثم أنشدت

 )١٣٠٠(فألقت عصاھا واستقر بھا النوى  ***  كما قر عیناً باِإلیاب المسافر

وإن شئت ضربت لك من حدیثھا مثال یریك أنھا كانت في أبعد الغایات،   
خرج وھو بین واشتد بھ وجعھ   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لما ثقل رسول: «  )١٣٠١(قالت

، قال »رجلین تخط رجاله في األرض ، بین عباس بن عبد المطلب ورجل آخر
: فأخبرت عبد هللا   المحّدث عنھا ـ وھو عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ـ

ابن عباس عما قالت عائشة ، فقال لي ابن عباس : ھل تدري من الرجل الذي لم 
: )١٣٠٢(ابن عباس: ھو علي بن أبي طالب ، ثم قالتسمِّ عائشة؟ قال: قلت: ال. قال 

 )١٣٠٣(إن عائشة ال تطیب لھ نفساً بخیر... الخ 

ً بخیر ، وال تطیق ذكره فیمن مشى معھ    قلت: إذا كانت ال تطیب لھ نفسا
ً بذكر الوصیة ، وفیھا الخیر  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي خطوة ، فكیف تطیب لھ نفسا

من الجزء السادس من  ١١٣مد من حدیث عائشة في صكلھ ؟ وأخرج اِإلمام أح
جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند «مسنده عن عطاء بن یسار ، قال : 

                                                           
) فیما أخرجھ الثقات من أھل األخبار كأبي الفرج األصفھاني في آخر أحوال علي من كتابھ ـ مقاتل الطالبیین ـ . ١٢٩٩(

 س سّره).(منھ قدّ 
 راجع مقاتل الطالبیین ألبي الفرج األصفھاني:: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سجود عائشة   شكراً لما قتل علي) ١٣٠٠(

 ، كتاب الجمل للشیخ المفید: ٢٠٣ص ١، أحادیث اُم المؤمنین عائشة للسید العسكري: ق٤٣ص
 . ٨٤ـ  ٨٣ص

من  ٣من الجزء  ٦٢تھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ، ص) فیما أخرجھ البخاري عنھا في باب مرض النبي ووفا١٣٠١(
 (منھ قّدس سّره).صحیحھ. 

ً بخیر ـ تركھا البخاري واكتفى بما ١٣٠٢( ) ھذه الكلمة بخصوصھا ـ أعني قول ابن عباس : إن عائشة ال تطیب لھ نفسا
بأسانیدھم الصحیحة ، قبلھا من الحدیث جریاً على عادتھ في أمثال ذلك ، لكن كثیراً من أصحاب السنن أخرجوھا 

من القسم الثاني من الجزء الثاني من طبقاتھ ، إذ أخرجھا عن أحمد بن الحجاج عن  ٢٩وحسبك منھم ابن سعد في ص
عبد هللا بن مبارك عن یونس ومعمر عن الزھري عن عبید هللا بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس ، ورجال ھذا السند 

 (منھ قّدس سّره).كلھم حجج . 
ط دار صادر في بیروت،  ٢٣٢ص ٢، وج بسند صحیح ط لیدن ٢٩ص ٢ج ٢راجع الطبقات البن سعد: ق) ١٣٠٣(

 اُوفست دار الفكر على ١٤٠ـ  ١٣٩ص ٥صحیح البخاري باب مرض النبي ووفاتھ: ج
 ٥٩ص ٣ط الفجالة، وج ١٠ص ٦ط محمد علي صبیح، وج ١٣ص ٦دار إحیاء الكتب، وج ٩٣ص ٣ط إستانبول، وج
وھي موجودة في الطبقات بسند » إن عائشة ال تطیب لھ نفساً بخیر «. ولكن البخاري أسقط لفظة  ط المیمنیة بمصر

 صحیح. 



ً  عائشة ، وأما عمار فإني سمعت رسول   ، فقالت : أما علي فلست قائلة لك فیھ شیئا
 .)١٣٠٤(رشدھما...الخال یخیّر بین أمرین إالّ اختار أ یقول فیھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)َوْي َوْي!! تحذر اُم المؤمنین من الوقیعة بعّمار لقول النبي  
 وھو أخو النبي» علي«وال تحذر من الوقیعة في  ،»ال یخیّر بین أمرین إالّ اختار أرشدھما«: 

رسولھ، وولیّھ ، وھارونھ ونجیھ ، وأقضى اُمتھ ، وباب مدینتھ ، ومن یحب هللا و
ویحبھ هللا ورسولھ ، أول الناس إسالماً ، وأقدمھم إیماناً ، وأكثرھم علماً وأوفرھم 
مناقب ، َوْي كأنھا ال تعرف منزلتھ من هللا عّز وجّل ، ومكانتھ من قلب رسول 

، ومقامھ في اِإلسالم وعظیم عنائھ ، وحسن بالئھ ، وكأنھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا
حقھ من كتاب هللا وسنَّة نبیھ شیئاً یجعلھ في مصاف عّمار ، ولقد حار لم تسمع في 

لقد رأیت النبي وإني لمسندتھ إلى صدري فدعا بالطست « فكري وهللا! في قولھا : 
؟ وما أدري في أي نواحي » ، فانخنث فمات ، فما شعرت ، فكیف أوصى إلى علي 
، ولیت أحداً یدري كیف یكون كالمھا ھذا أتكلم ، وھو محل البحث من نواحي شتى 

موتھ ـ بأبي واُمي ـ وھو على الحال التي وصفتھا دلیال على أنھ لم یوص ، فھل 
 كان من رأیھا أن الوصیة ال تصح إالّ عند الموت؟

ً من كان ، وقد قال هللا عّز وجّل  كال ، ولكن حجة من یكابر الحقیقة داحضة كائنا
ً لنبیھ الكریم في محكم كتابھ كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً  (الحكیم :  مخاطبا

؟  لكتاب هللا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فھل كانت اُم المؤمنین تراه )١٣٠٥()الوصیة مخالفًا
یقتفي أثره، ویتبع سوره،  وعن أحكامھ صادفاً؟ معاذ هللا وحاشا ! بل كانت تراه

 ً كل غایة من غایات التعبد بجمیع ما فیھ ،   سبّاقاً إلى التعبد بأوامره ونواھیھ، بالغا
 ما حق امرئ مسلم لھ شيء« :  )١٣٠٦(وال أشك في أنھا سمعتھ یقول

 أو سمعت نحواً  .)١٣٠٧(یوصي فیھ أن یبیت لیلتین إالّ ووصیتھ مكتوبة عنده...الخ

                                                           
 ط المیمنیة بمصر . ١١٣ص ٦) یوجد في مسند أحمد بن حنبل: ج١٣٠٤(
 . ١٨٠)البقرة: ١٣٠٥(
صیة من جزئھ الثاني . وأخرجھ مسلم في كتاب الو ٨٣) فیما أخرجھ في أول كتاب الوصایا من صحیحھ ص١٣٠٦(

 (منھ قّدس سّره).من الجزء الثاني من صحیحھ  ١٠ص
ط دار إحیاء  ١٢٤ص ٢اُوفست دار الفكر وج ١٨٦ص ٣) یوجد في صحیح البخاري كتاب الوصیة في أولھ: ج١٣٠٧(

ط الشرفیة،  ١٣٢ص ٢ط المعاھد، وج ٨٤ص ٢، وج ط مطابع الشعب وط محمد علي صبیح ٢ص ٤، وج الكتب
 ٥ط بمبي ، صحیح مسلم كتاب الوصیة: ج ٨٢ص ٣المیمنیة بمصر، وج ط ٧٨ص ٢ط الفجالة، وج ٣ص ٤وج
ط مصر بشرح النووي ، موطأ مالك:  ٧٤ص ١٢، وج ط عیسى الحلبي ١١ص ٢ط محمد علي صبیح، وج ٧٠ص
 . ٩١ص ٣ط دار إحیاء الكتب العربیة ، الفتح الكبیر للنبھاني: ج ٢٢٨ص ٢ج



من ھذا ، فإن أوامره الشدیدة بالوصیة مما ال ریب في صدوره منھ ، وال یجوز 
،  یره من األنبیاء صلوات هللا علیھم أجمعین ، أن یأمروا بالشيءعلیھ وال على غ

 ثم ال یأتمروا بھ ، أو یزجروا عن الشيء ، ثم ال ینزجروا عنھ ، تعالى

 هللا عن إرسال من ھذا شأنھ علواً كبیراً .

ما ترك رسول هللا دیناراً وال «أما ما رواه مسلم وغیره عن عائشة إذ قالت :   
، فإنّما ھو كسابقھ ، على أنھ الیصح »  اة وال بعیراً وال أوصى بشيءدرھماً ، وال ش

أن یكون مرادھا أنھ ما ترك شیئاً على التحقیق ، وأنھ إنّما كان صفراً من كل شيء 
یوصى بھ. نعم، لم یترك من حطام الدنیا ما یتركھ أھلھا ، إذ كان أزھد العالمین فیھا 

وعدات ، وعنده )١٣٠٩()١٣٠٨(لذمة بدین، وقد لحق بربھ عّز وجّل وھو مشغول ا
ً یقوم بوفاء دینھ ، وإنجاز عداتھ  أمانات تستوجب الوصیة ، وترك مما یملكھ شیئا

 (علیھا السالم)ویفضل عنھما شيء یسیر لوارثھ ، بدلیل ما صحَّ من مطالبة الزھراء
 . )١٣١١()١٣١٠(بإرثھا

                                                           
ي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) أشیاء بعد وفاتھ كان عامتھا عدة حسبت ) فعن معمر عن قتادة : أن علیاً قضى عن النب١٣٠٨(

من  ١١٧٠من الجزء الرابع من كنز العمال وھو الحدیث  ٦٠أنھ قال خمسمائة ألف درھم... الحدیث ، فراجعھ في ص
 (منھ قّدس سّره).أحادیثھ . 

ن الذي كان على النبي) ١٣٠٩(  ط القدیمة . ١١٧٠ح ٦٠ص ٤العمال: ج (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) . راجع كنزالَدیْ
 من جزئھ الثالث. وأخرجھ ٣٧أواخر باب غزوة خیبر، من صحیحھ ص  في ) كما أخرجھ البخاري١٣١٠(

 من ٧٢، من كتاب الجھاد من صحیحھ ص»ال نورث ما تركناه فھو صدقة«باب قول النبي:  مسلم في
 (منھ قّدس سّره)جزئھ الثاني . 

اُوفست دار الفكر  ٨٢ص ٥یوجد في صحیح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خیبر: ج مطالبة الزھراء بإرثھا: )١٣١١(
 ١٧٧ص ٥الشرفیة، وج ط ٣٩ص ٣ط المعاھد، وج ٣٨ص ٣دار إحیاء الكتب، وج ٥٥ص ٣على ط استانبول ، وج

ط  ١٩ص ٥ط المیمنیة بمصر، وج ٣٥ص ٣ط الفجالة، وج ١١٥ص ٥ط محمد علي صبیح ومطابع الشعب، وج
ط الخیریة بمصر ، وأیضاً في كتب الجھاد والسیر باب فرض الخمس ، صحیح مسلم كتاب الجھاد  ٤٠ص ٣بمبي، وج

ط عیسى الحلبي،  ٨١ص ٢ط محمد علي صبیح وط المكتبة التجاریة، وج ١٥٤ص ٥باب قول النبي ال نورث، ج
 ٢٢٨و ٢١٩و ٢١٨، و٢١٧ص ١٦ط مصر بشرح النووي ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٧٦ص ١٢وج
بمصر ، كتاب أبو ھریرة للسید شرف الدین:  ١ط  ٨٧و ٨٢و ٨١ص ٤ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، وج ٢٣٢و

 . ٦٦-  ٥٥، النص واالجتھاد: ص ٢٠٨ص ٣، تاریخ الطبري: ج ١٣٧ص

 خطبة الزھراء في المسجد

ج البالغة البن أبي ، شرح نھ ١٤راجع بالغات النساء ألبي الفضل أحمد بن أبي طیفور البغدادي: ص 

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ،  ٢٤٩و ٢١١ص ١٦بمصر، وج ١ط  ٩٣و ٧٩ـ  ٧٨ص ٤الحدید: ج

 . ١٢١٩ص ٣أعالم النساء لعمر رضا كّحالة: ج



ألشیاء المستوجبة ، قد ترك من ا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ على أن رسول هللا ٢  
للوصیة ما لم یتركھ أحد من العالمین ، وحسبك أنھ ترك دین هللا القویم في بدء 

، والدار والعقار ،   فطرتھ وأول نشأتھ ، ولھو أحوج إلى الوصي من الذھب والفضة
والحرث واألنعام ، وإن االُمة بأسرھا لیتاماه وأیاماه ، المضطّرون إلى وصیّھ لیقوم 

یة اُمورھم ، وإدارة شؤونھم الدینیة والدنیویة ، ویستحیل على مقامھ في وال
أن یوكل دین هللا ـ وھو في مھد نشأتھ ـ إلى األھواء ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

أو یتَّكل في حفظ شرائعھ على اآلراء ، من غیر وصي یعھد بشؤون الدین والدنیا 
العامة ـ علیھ ، وحاشاه أن یترك یتاماه ـ وھم إلیھ ، ونائب عنھ یعتمد ـ في النیابة 

أھل األرض في الطول والعرض ـ كالغنم المطیرة في اللیلة الشاتیة ، لیس لھا من 
یرعاھا حق رعایتھا ، ومعاذ هللا أن یترك الوصیة بعد أن أُوحي بھا إلیھ ، فأمر 

ما كان منكرھا اُمتھ بھا وضیّق علیھم فیھا . فالعقل ال یصغي إلى إنكار الوصیة مھ
إلى علي في مبدأ الدعوة اِإلسالمیة   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)جلیال وقد أوصى رسول هللا

كما بیّناه ـ في  )١٣١٢()وأنذر عشیرتك األقربین (مكة حین أنزل هللا سبحانھ  قبل ظھورھا في
ـ ولم یزل بعد ذلك یكّرر وصیتھ إلیھ ، ویؤكدھا المرة بعد المرة  ٢٠المراجعة 

أشرنا فیما سبق من ھذا الكتاب إلى كثیر منھا ، حتى أراد وھو  عھوده التيب
 محتضر ـ بأبیواُمیـ أن یكتب وصیتھ إلى علي تأكیداً لعھوده اللفظیة

إئتوني أكتب لكم « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إلیھ ، وتوثیقاً لعرى نصوصھ القولیة علیھ ، فقال

فتنازعوا وال ینبغي عند نبي تنازع ، فقالوا : ھجر رسول  ،» كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً 
أنھ لم یبق ـ بعد كلمتھم ھذه ـ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)...الخ ، وعندھا علم)١٣١٤()١٣١٣(هللا

. واكتفى بعھوده اللفظیة، ومع ذلك فقد »قوموا«أثر لذلك الكتاب إالّ الفتنة ، فقال لھم : 
ً ، وأن یخرجوا المشركین أوصاھم عند موتھ بوصایا ثالث : أن ی ولّوا علیھم علیا

من جزیرة العرب ، وأن یجیزوا الوفد بنحو ما كان یجیزه ، لكن السلطة والسیاسة 
 یومئذ ما أباحتا للمحدثین أن یحدثوا بوصیتھ االُولى ، فزعموا أنھم نسوھا .

                                                           
 . ٢١٤) الشعراء: ١٣١٢(
) أخرجھ بھذه األلفاظ محمد بن إسماعیل البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجھاد والسیر من صحیحھ ١٣١٣(

من جزئھ الثاني ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، وأحمد بن حنبل من حدیث ابن عباس في مسنده ، وسائر  ١١٨ص
 (منھ قّدس سّره).أصحاب السنن والمسانید . 

إستانبول،  اُوفست دار الفكر على ط ٣١ص ٤) یوجد في صحیح البخاري كتاب الجھاد والسیر باب جوائز الوفد: ج١٣١٤(
ط المعاھد،  ١٢٠ص ٢ط دار إحیاء الكتب، وج ١٧٨ص ٢وط محمد علي صبیح، وجط مطابع الشعب  ٨٥ص ٤وج
ط بمبي صحیح  ١١٥ص ٣ط المیمنیة بمصر، وج ١١١ص ٢ط الفجالة، وج ٥٥ص ٤ط الشرفیة، وج ١٢٥ص ٢وج

 ١١ط عیسى الحلبي، وج ١١ص ٢المكتبة التجاریة، وج ط محمد علي صبیح وط ٧٥ص ٥مسلم كتاب الوصیة: ج
 بشرح النووي . ط مصر ٩٣ـ  ٨٩ص



ھذا   ما)١٣١٥(قال البخاري في آخر الحدیث المشتمل على قولھم ھجر رسول هللا  
أخرجوا المشركین من جزیرة العرب وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت «فظھ : وأوصى عند موتھ بثالث : ل

ـ ثم قال ـ : ونسیت الثالثة، وكذلك قال مسلم في صحیحھ ، وسائر أصحاب  »أجیزه
 . )١٣١٦(السنن والمسانید

ھ تعالى لحق برب  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ أما دعوى اُم المؤمنین بأن رسول هللا ٣  
بالرفیق األعلى   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وھو في صدرھا، فمعارضة بما ثبت من لحوقھ
، بحكم الصحاح المتواترة عن أئمة   وھو في صدر أخیھ وولیھ  علي بن أبي طالب

      ٧٥المـراجعــة /   العترة 

 ، وحكم غیرھا من صحاح أھل السنة كما یعلمھ المتتبعون،)١٣١٧(الطاھرة

 الم .والس

 ش

                                                           
 من الجزء الثاني من صحیحھ . ١١٨) فراجعھ في باب جوائز الوفد من كتاب الجھاد والسیر ص١٣١٥(

 (منھ قّدس سّره).
 .  ٢) مصادره نفس المصادر المتقدمة في ھذه الصفحة ھامش ١٣١٦(

  (علیھ السالم)وھو على صدر علي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مات النبي 

 أھل البیت فقد تواترت األحادیث عنھم .)  أما عن طریق  ١( 

وأما من طریق غیرھم فراجع ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:   

 ٣، نھج البالغة بشرح محمد عبده: ج١٢٢و ٣٦ص ٩، مجمع الزوائد: ج ١٠٢٨و ١٠٢٧ح ١٤ص ٣ج

ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢٦٧ص ١٠وجاُوفست بیروت،  ٥٧١ص ٢، وبشرح ابن أبي الحدید: ج٣٨٩ص

 . ٢٦٣و ٢٦٢ص ٢الفضل ، الطبقات الكبرى البن سعد: ج

 ٥٩٥عن أرجح المطالب للشیخ عبید هللا الحنفي: ص٦٩٥-٦٩٢ص ٨ونقلھ في إحقاق الحق: ج  

حیدر آباد ، المناقب  ١ط  ١٧٩ص ٧، كنز العمال: ج ٢٣ص ١الھور، تاریخ المدینة للسمھودي: ج ط

 ط بمبي . ٢٦٩لكشفي الحنفي: صالمرتضویة ل



 

 ٧٥المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٧

 

 

 

 

 ـ ال تستسلم اُم المؤمنین في حدیثھا إلى العاطفة . ١ 

 ـ الحسن والقبح العقلیان منفیان . ٢ 

 ـ البحث عما یعارض دعوى اُم المؤمنین . ٣ 

ـ المحور الذي یدور علیھ كالمكم مع اُم المؤمنین في حدیثھا الصریح بعدم  ١  
 صیة أمران :الو

أحدھما : إن انحرافھا عن اِإلمام یأبى علیھا ـ فیما زعمتم ـ إالّ نفي الوصیة   
إلیھ ، والجواب : أن المعروف من سیرتھا أنھا ال تستسلم في حدیثھا عن رسول 

إلى العاطفة ، وال تراعي فیھ الغرض ، فال تتھم فیما تنقلھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا
ً بمن تبغض ، عن النبي ،  ً بمن تحب ، أم كان خاصا سواء علیھا أكان ذلك خاصا

  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وحاشا   أن تستحوذ علیھا األغراض ، فتحدث عن رسول هللا
 بغیر الواقع ، إیثاراً لغرضھا على الحق .

ـ الثاني : أن العقل بمجرده یمنع ـ فیما زعمتم ـ من تصدیق ھذا الحدیث  ٢  
أن یترك دین هللا   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ناع مؤداه عقال ، فإنھ ال یجوز على النبيالمت

عّز وجّل وھو في أول نشأتھ ، وعباد هللا تعالى وھم في أول فطرتھم الجدیدة ، ثم 
یرتحل عن غیر وصي یعھد إلیھ باُمورھم ، والجواب: أن ھذا مبني على الحسن 

ة ال یقولون بھما ، فإن العقل عندھم ال یقضي بحسن والقبح العقلیین ، وأھل الُسنَّ 
شيء ما أصال ، وال بقبح شيء ما على اِإلطالق ، وإن الحاكم بالحسن والقبح في 
نھ الشرع فھو الحسن وما قبَّحھ فھو  جمیع األفعال إنما ھو الشرع ال غیر ، فما حسَّ

ل علیھ في شيء من ذلك بالمرة .  القبیح ، والعقل ال معوَّ



 ـ من معارضة اُم المؤمنین  ٧٤ـ أما ما أشرتم إلیھ ـ في آخر المراجعة  ٣  

 ٧٦المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ١٩

في دعواھا ، بأن النبي قضى وھو في صدرھا ، فال نعرف مما یعارضھا حدیثاً 
 واحداً من طریق أھل الُسنَّة ، فإِذا كان لدیكم شيء منھ فتفضلوا بھ ، والسالم .

      ٧٦لمـراجعــة / ا  

 س

 

 

 ـ استسالمھا إلى العاطفة . ١ 

 ـ ثبوت الحسن والقبح العقلیین . ٢ 

 ـ الصحاح المعارضة لدعوى اُم المؤمنین . ٣ 

 ـ تقدیم حدیث اُم سلمة على حدیثھا . ٤ 

ـ ذكرتم في الجواب عن األمر األول أن المعروف من سیرة السیدة أنھا ال  ١  
ة ، وال تراعي في حدیثھا شیئاً من األغراض ، فأرجو أن تتحللوا تستسلم إلى العاطف

من قیود التقلید والعاطفة ، ثم تعیدوا النظر إلى سیرتھا فتبحثوا عن حالھا مع من 
تحب ومع من تبغض بحث إمعان ورویة ، فھناك العاطفة بأجلى مظاھرھا ، وال 

لي وفاطمة والحسن ووقائعھا مع ع )١٣١٩()١٣١٨(تنس سیرتھا مع عثمان قوال وفعال 

                                                           
وما بعدھا ،  ٤٩٧وما بعدھا ، وص ٤٥٧من المجلد الثاني من شرح النھج لعالمة المعتزلة ، وص ٧٧) دونك ص١٣١٨(

 (منھ قّدس سّره).من المجلد المذكور ، تجد من سیرتھا مع عثمان وعلي وفاطمة ما یریك العاطفة بأجلى المظاھر. 
 ؤ ٥٨ص ١راجع أحادیث اُم المؤمنین عائشة للعسكري: ق الفھا معھ :سیرة عائشة مع عثمان واخت )١٣١٩(
اُوفست بیروت،  ٤٨٦و ٧٧ص ٢، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٢ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ١١١ـ  ١٠٣و

ط دار مكتبة الحیاة في بیروت ، االستیعاب  ٤٠٨ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢١٦ـ  ٢١٥ص ٦وج
 ٤، تاریخ الطبري: ج ٦٤و ٦١، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص ١٩٢ص ٢اإلصابة: ج بھامش
، لسان  ١٤١ص ٨، تاج العروس للزبیدي: ج ٢٠٦ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ٤٦٥و ٤٥٩، و٤٠٧ص

ط  ٣٠٦ـ  ٢٩٥ص ٤د: ج، العقد الفری ٤٥ص ١، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ١٩٣ص ١٤العرب البن منظور: ج
 ٥، الطبقات البن سعد: ج ٧٧ص ٩آخر ، الغدیر لألمیني: ج ط ٢٧٢و ٢٦٧ص ٢لجنة التألیف والنشر بمصر، وج

، النص  ١٧٢ص ١، تاریخ أبي الفداء: ج ٩١و ٧٥و ٧٠ص ٥ط بیروت ، أنساب األشرف للبالذري: ج ٣٦ص
 . ٤١٩واالجتھاد: ص



(صلى هللا علیھ والحسین سراً وعالنیة ، وشؤونھا مع اُمھات المؤمنین بل مع رسول هللا

 . )١٣٢٠(، فإِن ھناك العاطفة والغرض وآلھ وسلم)

وحسبك مثاال لھذا ما أیدتھ ـ نزوال على حكم العاطفة ـ من إفك أھل الزور إذ   
ً في السیدة ماریة و  ـ(علیھ السالم)ولدھا إبراھیمقالوا ـ بھتاناً وعدوانا

 ما قالوا ، حتى بّرأھما هللا عّز وجّل من ظلمھم براءة ـ على ید أمیر

 ورّد هللا الذین كفروا بغیظھم لم  (،  )١٣٢٢()١٣٢١(المؤمنین ـ محسوسة ملموسة

 وإن أردت المزید ، فاذكر نزولھا على حكم العاطفة )١٣٢٣()ینالوا خیراً 

 )١٣٢٥(»إني أجد منك ریح مغافیر  : « علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللالرسول هللا )١٣٢٤(إذ قالت
لیمتنع عن أكل العسل من بیت اُم المؤمنین زینب رضي هللا عنھا ، وإذا كان ھذا 

عن نفسھ بمثل ھذا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الغرض التافھ یبیح لھا أن تحدث رسول هللا
 ؟ الم)(علیھ السالحدیث ، فمتى نركن إلى نفیھا الوصیة إلى علي

                                                                                                                                                                      

 (علیھ السالم)سیرة عائشة مع علي

 ٢١٨ـ  ٢١٦ص ٦بمصر، وج ١ط  ٤٣٧و ٧٧ص ٢شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج راجع   

، النص واالجتھاد:  ٨١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، كتاب الجمل للشیخ المفید: ص ١٩٣ص٩وج

 . ٤٥٨ـ  ٤٢٣ص
 غیرة عائشة من زوجات النبي  

ط الحیدریة في طھران، النص  ٣٢ـ  ١٥ص ١ق) راجع كتاب أحادیث اُم المؤمنین ـ عائشة للسید العسكري:  ١( 
 . ٤١٣واإلجتھاد: ص

من الجزء الرابع من  ٣٩) من أراد تفصیل ھذه المصیبة فلیراجع أحوال السیدة ماریة رضي هللا عنھا في ص١٣٢١(
 (منھ قّدس سّره)المستدرك للحاكم ، أو من تلخیصھ للذھبي . 

 عائشة مع ماریة زوجة النبي

 . ٤١٣المؤمنین عائشة للسید العسكري ، النص واالجتھاد: ص ) راجع  أحادیث أم ٣( 
 . ٢٥) سورة األحزاب : ١٣٢٣(
من جزئھ الثالث ، فراجع واعجب. وھناك  ١٣٦) فیما أخرجھ البخاري في تفسیر سورة التحریم من صحیحھ: ص١٣٢٤(

صة ، وثمة حدیث طویل كلھ عدة أحادیث عن عمر في أن المرأتین اللتین تظاھرتا على رسول هللا أنّما ھما عائشة وحف
 (منھ قّدس سّره).من ھذا القبیل . 

أفست دار الفكر على ط إستانبول  ٦٨ص ٦) یوجد ذلك في صحیح البخاري كتاب التفسیر باب سورة التحریم: ج١٣٢٥(
اُوفست على ط حیدر  ٧١ص ٧، وج ١٥١ص ٦ط المیمنیة بمصر ، سنن النسائي: ج ٣الفجالة وج ١ط  ١٩٤ص ٦وج

) یا أیھا النبي لَِم تحّرم ما أحّل هللا لك. وذكره أكثر المفسرین في تفسیر قولھ تعالى: ( ٤١٤ص واالجتھاد: صآباد ، الن
 . ٨ھامش  ٤٨٨ص  ٧٨راجع ما یأتي في المراجعة 



ً إلى    وال تنس نزولھا على حكم العاطفة یوم زفت أسماء بنت النعمان عروسا
إن النبي لیعجبھ من المرأة إذا دخل : « )١٣٢٦(، فقالت لھا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

(صلى هللا ، وغرضھا من ذلك تنفیر النبي )١٣٢٧(»علیھا أن تقول لھ : أعوذ با  منك

وسھ ، وإسقاط ھذه المؤمنة البائسة من نفسھ ، وكأن اُم من عر علیھ وآلھ وسلم)
، ترویجاً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)المؤمنین تستبیح مثل ھذا الحدیث عن رسول هللا
ً أو كان حراماً، وكلّفھا مّرة باالطّالع (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لغرضھا، حتى لو كان تافھا
رتھ ـ إیثاراً لغرضھا ـ بغیر ما على امرأة مخصوصة لتخبره عن حالھا فأخب

 .)١٣٢٩()١٣٢٨(رأت

یوماً إلى أبیھاـ نزوال على حكم العاطفة ـ فقالت  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وخاصمتھ  
، وقالت لھ مرة في  )١٣٣١(، فلطمھا أبوھا حتى سال الدم على ثیابھا )١٣٣٠(لھ: اُقصد

ى كثیر من ، إل )١٣٣٣(»أنت الذي تزعم أنك نبي هللا ؟ : « )١٣٣٢(كالم غضبت عنده
أمثال ھذه الشؤون، واالستقصاء یضیق عنھ ھذا اِإلمالء ، وفیما أوردناه كفایة لما 

 أردناه .

ـ وقلتم في الجواب عن األمر الثاني: إن أھل الُسنَّة ال یقولون بالحسن  ٢  
والقبح العقلیین... إلى آخر كالمكم في ھذا الموضوع ; وأنا أربأ بكم عن ھذا القول، 

                                                           
من جزئھ الرابع ; وأخرجھ ابن سعد في  ٣٧) فیما أخرجھ الحاكم في ترجمة أسماء من صحیحھ المستدرك: ص١٣٢٦(

من الجزء الثامن من الطبقات ، والقضیة مشھورة نقلھا في ترجمة أسماء كل من صاحبي  ١٠٤صترجمتھا أیضاً 
 (منھ قّدس سّره)االستیعاب واإلصابة . وأخرجھا ابن جریر وغیره . 

ً في تحریم اسماء على النبي )١٣٢٧(  ٤راجع اإلصابة البن حجر: ج: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عائشة كانت سببا
، النص  ٢١ص ١، أحادیث أم المؤمنین عائشة للسید العسكري: ق ٦٩ص ٢اریخ الیعقوبي: ج، ت ٢٣٤ـ  ٢٣٣ص

 ط بیروت . ١٤٥ص ٨ط بیروت ، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٤١٣واالجتھاد: ص
 ١١٥من الجزء السادس من كنز العمال ، أو ص ٢٩٤) تفصیل ھذه الواقعة في كتب السنن واألخبار ، فراجع ص١٣٢٨(

 (منھ قّدس سّره).امن من طبقات ابن سعد حیث ترجم شراف بنت خلیفة . من الجزء الث
ط دار  ١٦١ص ٨راجع طبقات ابن سعد: جخالف ما رأت:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إخبار عائشة لرسول هللا )١٣٢٩(

 :، عیون األخبار ٣٠١ص ١صادر في بیروت ، تاریخ بغداد ترجمة محمد بن أحمد بن داود أبي بكر المؤدب: ج
 . ٤١٧، النص واالجتھاد: ص ٣٣٤ص ٢ك  النساء ، عبقات األنوار ( حدیث الثقلین): ج

 ١٠٢٠. وھذه القضیة أخرجھا أصحاب السنن والمسانید ، فراجع الحدیث   ) اُقصد : فعل أمر من القصد، وھو العدل١٣٣٠(
 ٣٥ث من كتاب آداب النكاح صمن الجزء السابع، وأوردھا الغزالي في الباب الثال ١١٦من أحادیث الكنز وھو في ص

(منھ ، فراجع .  ٢٣٨من كتابھ مكاشفة القلوب آخر ص ٩٤من الجزء الثاني من إحیاء العلوم ; ونقلھا أیضاً في الباب 
 قّدس سّره).

إحیاء علوم الدین  . وقریب منھ في ٤١٧ط حیدر آباد ، النص واإلجتھاد: ص ١٠٢٠ح ١١٦ص ٧) كنز العمال: ج١٣٣١(
 ط مصر . ٢٩ص ٢اب النكاح الباب الثالث: جللغزالي كتاب آد

 (منھ قّدس سّره)..  ) كما نقلھ الغزالي في البابین المذكورین من الكتابین المسطورین١٣٣٢(
ط مصر ، النص واالجتھاد:  ٢٩ص ٢) یوجد في إحیاء علوم الدین للغزالي: كتاب آداب النكاح الباب الثالث من ج١٣٣٣(

 . ٤١٨ص



ھ بقول السوفسطائیة الذین ینكرون الحقائق المحسوسة ، ألن من األفعال فإِنھ شبی
ما نعلم بحسنھ ، وترتب الثناء والثواب على فعلھ ، لصفة ذاتیة لھ قائمة بھ 
كاِإلحسان والعدل من حیث ھما إحسان وعدل ، ومنھا ما نعلم بقبحھ وترتب الذم 

ساءة والجور من حیث ھما إساءة والعقاب على فعلھ لصفتھ الذاتیة القائمة بھ ، كاإلِ 
وجور ، والعاقل یعلم أن ضرورة العقل قاضیة بذلك ، ولیس جزم العقالء بھذا أقل 
من جزمھم بكون الواحد نصف االثنین ، والبداھة األولیة قاضیة بالفرق بین من 
ً ، إذ یستقل العقل بحسن فعل األول  ً ، وبین من أساء إلیك دائما أحسن إلیك دائما

، واستحقاقھ للثناء والثواب منك ، وقبح فعل الثاني واستحقاقھ للذم  معك
والقصاص ، والمشكك في ذلك مكابر لعقلھ ، ولو كان الحسن والقبح فیما ذكرناه 
شرعیین  لما حكم بھما منكرو الشرائع كالزنادقة والدھریة ، فإنھم مع إنكارھم 

علیھما ثناءھم وثوابھم ، وال  األدیان یحكمون بحسن العدل واِإلحسان ، ویرتّبون
،  یرتابون في قبح الظلم والعدوان ، وال في ترتیب الذم والقصاص على فعلھما

ومستندھم في ھذا إنما ھو العقل ال غیر ، فدع عنك قول من یكابر العقل والوجدان ، 
وینكر ما علمھ العقالء كافة ، ویحكم بخالف ما تحكم بھ فطرتھ التي فطر علیھا ، 

هللا سبحانھ فطر عباده على إدراك بعض الحقائق بعقولھم كما فطرھم على  فإِن
اِإلدراك بحواسھم ومشاعرھم ، ففطرتھم توجب أن یدركوا بعقولھم حسن العدل 
ونحوه ، وقبح الظلم ونحوه ، كما یدركون بأذواقھم حالوة العسل ومرارة العلقم، 

بمالمسھم لین اللین  ویدركون بمشامھم طیب المسك ونتن الجیف ، ویدركون
 وخشونة الخشن ، ویمیزون بأبصارھم بین المنظرین

الحسن والقبیح ، وبأسماعھم بین الصوتین، صوت المزامیر وصوت الحمیر، تلك 
 فطرة هللا التي فطر الناس علیھا ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیّم(

 . )١٣٣٤()ولكن أكثر الناس ال یعلمون 

ن یبالغوا في اِإلیمان بالشرع واالستسالم لحكمھ ، فأنكروا وقد أراد األشاعرة أ  
، ذھوال منھم عن القاعدة العقلیة المطّردة »ال حكم إالّ للشرع«حكم العقل ، وقالوا : 

ـ وھي كل ما حكم بھ العقل حكم بھ الشرع ـ ولم یلتفتوا إلى أنھم قطعوا خط الرجعة 
على ثبوت الشرع دلیل ، ألن االستدالل بھذا الرأي على أنفسھم ، فال یقوم لھم بعده 

على ذلك باألدلة الشرعیة دوري ال تتم بھ حجة ، ولوال سلطان العقل لكان االحتجاج 

                                                           
 . ٣٠) سورة الروم  : ١٣٣٤(



،  بالنقل مصادرة ، بل لوال العقل ما عبد هللا عابد ، وال عرفھ من خلقھ كلھم واحد
 عالم .وتفصیل الكالم في ھذا المقام موكول إلى مظانھ من مؤلفات علمائنا األ

، قضى وھو في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ أما دعوى اُم المؤمنین بأن النبي ٣  
وحسبك من  )١٣٣٥(صدرھا فمعارضة ، بصحاح متواترة من طریق العترة الطاھرة

باإلسناد إلى علي ، قال : قال رسول  )١٣٣٦(طریق غیرھم ما أخرجھ ابن سعد
اُدعوا لي أخي فأتیتھ ، فقال : اُدُن مني ، فدنوت منھ ، فاستند إليَّ  «، في مرضھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 فلم یزل

 ثم نزل ،مستنداً إلّي ، وأنھ لیكلمني حتى أن بعض ریقھ لیصیبني 

حلیتھ ، وأبو أحمد الفرضي  . وأخرج أبونعیم في)١٣٣٧(»(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا برسول
 في نسختھ،

ـ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)علَّمني رسول هللا«، قال :   عن علي وغیر واحد من أصحاب السنن ،
وكان عمر بن الخطاب إذا سئل عن  )١٣٣٩()١٣٣٨(»ألف باب كل باب یفتح ألف باب یعني حینئذ ـ 

ً «شيء یتعلق ببعض ھذه الشؤون، الیقول غیر :  ، لكونھ ھو القائم » سلوا علیا
ألحبار سأل عمر فقال: ما كان آخر بھا، فعن جابر بن عبد هللا األنصاري، أن كعب ا

؟ فقال عمر: سل علیاً، فسألھ كعب، فقال (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ما تكلم بھ رسول هللا
 »إلى صدري فوضع رأسھ على منكبي، فقال: الصالة الصالة;  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أسندت رسول هللا«علي: 

ا وعلیھ یبعثون، قال كعب : فمن غّسلھ قال كعب: كذلك آخر عھد األنبیاء، وبھ اُمرو
 ً  كنت أنا اُغسلھ« ، فسألھ فقال:  یا أمیر المؤمنین؟ فقال عمر: سل علیا

                                                           
) تواترت األحادیث من طریق أھل البیت أن النبي مات على  صدر علي(علیھ السالم) وأما من طریق غیرھم ١٣٣٥(

 . ١ھامش  ٤٧٤ص  ٧٤فراجع ما تقدم في المراجعة 
من القسم الثاني من الجزء الثاني من الطبقات ، في باب من قال : توفي رسول هللا وھو في حجر علي  ٥١) في ص١٣٣٦(

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ الرابع .  ٥٥من الكنز في ص ١١٠٧الحدیث  ، وھذا الحدیث ھو
 ٤ط دار صادر ، كنز العمال ج ٢٦٣ص ٢ط لیدن، وج ٥١ص ٢ق ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ج١٣٣٧(

 ط حیدر آباد . ١١٠٧ح ٥٥ص
 (منھ قّدس سّره).من جزئھ السادس .  ٣٩٢من الكنز في آخر ص ٦٠٠٩) ھذا ھو الحدیث ١٣٣٨(
ط  ١٩، فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي ص ٢ط  ١٠٠ص ١٥یوجد في كنز العمال: ج )١٣٣٩(

ط  ٨٣إسالمبول وص ط ٧٧و ٧٣ط الحیدریة ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٤٩اإلسالمیة بمصر، وص
بن أبي طالب من تاریخ ط النجف ، ترجمة اإلمام علي  ٨٠ص ١الحیدریة ، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: ج

، منتخب كنز  ١١٣، نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص ١٠٠٣ح ٤٨٣ص ٢دمشق البن عساكر الشافعي: ج
 .  ١٠١ص ١، فرائد السمطین: ج ٤٠ص ٦، إحقاق الحق: ج ٤٣ص ٥العمال بھامش مسند أحمد: ج



 ،(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا وقیل البن عباس: أرأیت رسول )١٣٤١()١٣٤٠(»الحدیث...

 حجر أحد؟ قال: نعم، توفي وأنھ لمستند إلى صدر علي، توفي ورأسھ في

 ة یحدث عن عائشة أنھا قالت: توفي بین سحريفقیل لھ: إن عرو

 عباس ذلك، قائال للسائل : أتعقل؟ وهللا لتوفي ونحري، فأنكر ابن

. )١٣٤٣()١٣٤٢(رسول هللا وإنھ لمستند على صدر علي ، وھو الذي غسلھ ... الحدیث
بسنده إلى اِإلمام أبي محمد علي بن الحسین زین العابدین،  )١٣٤٤(وأخرج ابن سعد

 . )١٣٤٥(، ورأسھ في حجر علي... الخ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا قبض رسولقال : 

قلت: واألخبار في ذلك متواترة ، عن سائر أئمة العترة الطاھرة ، وأن كثیراً   
 بسنده )١٣٤٦(من المنحرفین عنھم لیعترفون بھذا ، حتى أن ابن سعد أخرج

 ورأسھ في حجر علي ، )(صلى هللا علیھ وآلھ وسلمإلى الشعبي ، قال : توفي رسول هللا

 . )١٣٤٧(وغّسلھ علي... الخ

یخطب بذلك على رؤوس األشھاد، وحسبك  (علیھ السالم)وكان أمیر المؤمنین  
(صلى هللا علیھ وآلھ ولقد علم المستحفظون من أصحاب رسول هللا« :  (علیھ السالم))١٣٤٨(قولھ من خطبة لھ

، ولقد واسیتھ بنفسي في المواطن التي تنكص فیھا األبطال ، وتتأخر ، أني لم أرد على هللا وال على رسولھ ساعة قط  وسلم)

، وأن رأسھ لعلى صدري، ولقد سالت نفسھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فیھا األقدام ، نجدة أكرمني هللا بھا ، ولقد قبض

ي. فضجت الدار واألفنیة، والمالئكة أعوان،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، ولقد ولیت غسلھ كفي، فأمررتھا على وجھي في

 ھینمة مأل یھبط ومأل یعرج، وما فارقت سمعي

                                                           
، وھذا الحدیث ھو الحدیث  ت المتقدم ذكرھامن الطبقا الجزء الثاني من الثاني من القسم ٥١) أخرجھ ابن سعد فیص١٣٤٠(

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ الرابع .  ٥٥من أحادیث الكنز في ص ١١٠٦
 ط دار صادر في ٢٦٣ص ٢ط لیدن، وج ٥١ص ٢ج ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ق١٣٤١(

 بیروت .
 ر في بیروت .ط دار صاد ٢٦٣ص ٢، وج ط لیدن ٥١ص ٢ج ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ق١٣٤٢(
من جزئھ الرابع .  ٥٥من أحادیث الكنز في ص ١١٠٨) أخرجھ ابن سعد في الصفحة المتقدم ذكرھا . وھو الحدیث ١٣٤٣(

 (منھ قّدس سّره).
 (منھ قّدس سّره).المتقدمة الذكر من الطبقات .  ٥١) في صفحة ١٣٤٤(
 صادر في بیروت . ط دار ٢٦٣ص ٢ط لیدن، وج ٥١ص ٢ج ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ق١٣٤٥(
 . من القسم الثاني من الجزء الثاني من الطبقات ٥١) في ص١٣٤٦(
 ط دار صادر في بیروت . ٢٦٣ص ٢، وج ط لیدن ٥١ص ٢ج ٢) راجع الطبقات الكبرى البن سعد: ق١٣٤٧(
من المجلد الثاني من شرح ابن أبي  ٥٦١من الجزء الثاني من نھج البالغة ، وفي ص ١٩٦) تجدھا في آخر ص١٣٤٨(

 (منھ قّدس سّره).دید الح



ـ من  )١٣٥٠(ومثلھ قولھ )١٣٤٩(»منھم یصلون علیھ ، حتى واریناه في ضریحھ ، فمن ذا أحق بھ منِّي حیاً ومیتاً 
ة في السالم علیك یا رسول هللا عنِّي وعن ابنتك النازل«ـ : (علیھما السالم)كالم لھ عند دفنھ سیدة النساء

بعظیم  التأسي في جوارك ، والسریعة اللحاق بك ، قلَّ یا رسول هللا عن صفیتك صبري ، ورقَّ عنھا تجلدي، إالّ أن لي

فرقتك ، وفادح مصیبتك ، موضع تعز ، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بین نحري وصدري نفسك ، فإنّا   وإِنَّا 

 . )١٣٥١(الى آخر كالمھإلیھ راجعون...

صحَّ عن اُم سلمة أنھا قالت : والذي أحلف بھ أن كان علي ألقرب الناس و  
» جاء علي؟ جاء علي؟«، عدناه غداة وھو یقول :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عھداً برسول هللا

: فجاء بعد، فظننت أن لھ إلیھ  مراراً ، فقالت فاطمة : كأنك بعثتھ في حاجة ؟ قالت
، قالت اُم سلمة : وكنت من أدناھم إلى   دنا عند البابحاجة ، فخرجنا من البیت فقع
، وجعل یساّره ویناجیھ ، ثم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الباب ، فأكب علیھ رسول هللا

من یومھ ذلك ، فكان علّي أقرب الناس بھ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قبض
 .)١٣٥٣()١٣٥٢( عھداً 

قال في مرضھ :   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاأن رسول هللا )١٣٥٤(وعن عبد هللا بن عمرو  
 اُدعوا« 

                                                           
بشرح أبن أبي الحدید  ٥٤١ص ٢ط مصر بشرح محمد عبده، وج ٣٨٠، ص١٩٥) راجع نھج البالغة خطبة ١٣٤٩(

ط  ٤٩٣ص ٣ط دار الفكر وج ٨٦٠ص ٢، وج ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ١٧٩ص ١٠اُوفست بیروت، وج
 دار الحیاة بیروت .

من المجلد الثاني من شرح ابن  ٥٩٠لثاني من النھج . وفي صمن الجزء ا ٢٠٧) ھذا الكالم موجود في آخر ص١٣٥٠(
 (منھ قّدس سّره)..  أبي الحدید

بشرح ابن أبي الحدید  ٥٧٠ص ٢ط مصر بشرح محمدعبده، وج ٣٨٩ص ٢٠٠) یوجد في نھج البالغة خطبة ١٣٥١(
 ٢، وجط دار الحیاة في بیروت ٥٥٢ص ٣، وج ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ٢٦٥ص ١٠اُوفست بیروت، وج

 ط دار الفكر . ٩٠٨ص
من صحیحھ المستدرك ، ثم قال : ھذا حدیث صحیح  ٣من الجزء  ١٣٩) ھذا الحدیث أخرجھ الحاكم في أول ص١٣٥٢(

اِإلسناد ، ولم یخرجاه . قلت : واعترف بصحتھ الذھبي إذ أورده في التلخیص وأخرجھ أیضاً ابن أبي شیبة في السنن ، 
 (منھ قّدس سّره)من جزئھ السادس.  ٤٠٠ز في آخر ص من أحادیث الكن ٦٠٩٦وھو الحدیث 

المستدرك ؤ  اُوفست عل ط حیدرآباد، تلخیص ١٣٨ص ٣الصحیحین للحاكم: ج  المستدرك على ) یوجد ذلك في١٣٥٣(
ط بیروت  ٦٥ط التقدم العلمیة بمصر وص ٤٠وصححھ، خصائص أمیر المؤمنین: ص ١٣٨ص ٣للذھبي: ج

 ١٠٢٩ح ١٦ص ٣ي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: جط الحیدریة، ترجمة اإلمام عل ١٣٠وص
ط الغري، مجمع الزوائد للھیثمي: ١٣٤ط الحیدریة وص ٢٦٣، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص١٠٣١و ١٠٣٠و
 .٢ط ٢٣٧ص ٢، الریاض النضرة للطبري الشافعي: ج٢ط ٣٧٤ح ١٢٨ص ١٥، كنز العمال: ج١١٢ص ٩ج

على عن كامل بن طلحة عن ابن لھیعة عن حي بن عبد المغافیري عن أبي عبد الرحمن الحلبي ) فیما أخرجھ أبو ی١٣٥٤(
ً ; وأخرجھ أبو نعیم في حلیتھ ، وأبو أحمد الفرضي في نسختھ كما في ص من  ٣٩٢عن عبد هللا بن عمرو مرفوعا

ف قام النبي مع علي (یناجیھ) الجزء السادس من كنز العمال ; وأخرج الطبراني في الكبیر أنھ لما كانت غزوة الطائ
ما أنا «ملیاً ، ثم مر فقال لھ أبو بكر : یا رسول هللا لقد طالت مناجاتك علیاً منذ الیوم؟ فقال(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): 

من جزئھ السادس، وكان  ٣٩٩من أحادیث الكنز في ص ٦٠٧٥، ھذا الحدیث ھو الحدیث »، ولكن هللا انتجاه انتجیتھ



، فجاء عثمان ، » ادعوا لي أخي«، فجاء أبو بكر ، فأعرض عنھ ثم قال : » لي أخي
فأعرض عنھ ، ثم دعي علي ، فستره بثوبھ وأكّب علیھ ، فلما خرج من عنده قیل 

 .)١٣٥٥(علَّمني ألف باب، كل باب یفتح لھ ألف بابلھ : ما قال لك ؟ قال : 

وأنت تعلم أّن ھذا ھو الذي یناسب حال األنبیاء ، وذاك إنما یناسب   
النساء ، ولو أن راعي غنم مات ورأسھ بین سحر زوجتھ ونحرھا ، أو  )١٣٥٦(أزیار

بین حاقنتھا وذاقنتھا ، أو على فخذھا ، ولم یعھد برعایة غنمھ لكان مضیّعاً مسوفاً 
 ت صرف ھذه، عفا هللا عن اُم المؤمنین ، لیتھا ـ إذ حاول

الفضیلة عن علي ـ نسبتھا إلى أبیھا ، فإن ذلك أولى بمقام النبي مما ادعت ، لكن 
بیده الشریفة في جیش  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أباھا كان یومئذ ممن عبأھم رسول هللا

 اُسامة، وكان حینئذ معسكراً في الجرف .

وھو في حجرھا لم یسند  وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ وعلى كل حال، فإن القول بوفاتھ  
إال إلیھا، والقول بوفاتھ ـ بأبي واُمي ـ وھو في حجر علي ، مسند إلى كل من: 
علي، وابن عباس ، واُم سلمة ، وعبد هللا ابن عمرو ، والشعبي ، وعلي بن 

(صلى هللا علیھ وآلھ الحسین، وسائر أئمة أھل البیت ، فھو أرجح سنداً وألیق برسول هللا

 . وسلم)

 ـ ولو لم یعارض حدیث عائشة إالّ حدیث اُم سلمة وحده ، ٤  

 لكان حدیث أم سلمة ھو المقّدم ، لوجوه كثیرة غیر التي ذكرناھا ،

 والسالم .

 ش

      ٧٨و ٧٧المـراجعــة /   

                                                                                                                                                                      
یخلو بعلّي یناجیھ وقد دخلت عائشة علیھما وھما یتناجیان ، فقالت : یا علي لیس لي إالّ یوم من تسعة أیام ، أفما كثیراً ما 

من  ٧٨تدعني یا ابن أبي طالب ویومي ، فأقبل رسول هللا علیھا وھو محمر الوجھ غضباً... الحدیث ، راجعھ أول ص
 قّدس سّره).(منھ المجلد الثاني من شرح نھج البالغة للحمیدي .

  یفتح كل باب«عن عبد هللا بن عمر . وفیھ :  ١٢٠ص ٣) یوجد في الغدیر لألمیني: ج١٣٥٥(
وفیھ :  ١٠٠٣ح ٤٨٤ص ٢ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج  » إلى ألف باب

 یفتح كل باب ألف باب .
 .٤٣ص ١وارزمي: جوقریب من ھذا الحدیث یوجد في مقتل الحسین للخ  

 (منھ قّدس سّره).) جمع زیر وھو الرجل یحب محادثة النساء لغیر سوء. ١٣٥٦(



 

 ٧٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢٠

 

 

 

 

 البحث عن السبب في تقدیم حدیث اُم سلمة عند التعارض . 

لم تكتف ـ سلّمك هللا ـ في تقدیم حدیث اُم سلمة على حدیث عائشة رضي هللا   
 عنھما بما ذكرت سابقاً ، حتى زعمت أن ما لم تذكره من الوجوه 

 ٧٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢٢

المقتضیة لذلك أكثر مما ذكرت ، فھاتھا رحمك هللا على كثرتھا ، وال تستأثر بشيء 
 قام مقام بحث وإفادة ، والسالم .منھا ، فإن الم

 س

 

 

 األسباب المرّجحة لحدیث اُم سلمة مضافاً إلى ما تقدم . 

إن السیدة اُم سلمة لم یصِغ قلبھا بنص الفرقان العظیم ، ولم تؤمر بالتوبة في   
وال نزل القرآن بتظاھرھا على النبي ، وال تظاھرت  )١٣٥٨()١٣٥٧(محكم الذكر الحكیم

                                                           
 )إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما ) إشارة إلى قولھ تعالى في سورة التحریم: (١٣٥٧(

 (منھ قّدس سّره).

 عائشة تؤمر بالتوبة



المـراجعــة   ، وال تأّھب هللا لنصرة نبیھ علیھا وجبریل  )١٣٦٠()١٣٥٩(من بعده على الوصي

 /٧٨      

وصالح المؤمنین والمالئكة بعد ذلك ظھیر ، وال توّعدھا هللا بالطالق ، وال ھّددھا 
 ، وال ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لھا )١٣٦٢()١٣٦١(بأن یبدلھ خیراً منھا

أن یحّرم على نفسھ  لیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا ع، وال حاولت من رسول هللا )١٣٦٤()١٣٦٣(مثال
ً على منبره فأشار (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وال قام النبي )١٣٦٦()١٣٦٥(ما أحّل هللا لھ خطیبا

                                                                                                                                                                      

، فتح البیان  ١٣١ص ٤نزیل للكلبي: جط بیروت ، التسھیل لعلوم الت ٥٦٦ص ٤) الكشاف للزمخشري: ج ٢( 

، تفسیر أبو السعود بھامش تفسیر ٢٣٢ص ٨، تفسیر الفخر الرازي: ج ٤٨٠ص ٩لصدیق حسن خان: ج

 ١٧٧ص ١٨، تفسیر القرطبي: ج ٣٤٢و ٢٣٩ص ٦، الدر المنثور للسیوطي: ج ٢٣٢ص ٨الرازي: ج

 . ٣٨٨و ٣٨٧ص ٤، تفسیر ابن كثیر: ج ٢٥٠ص ٥، فتح القدیر للشوكاني: ج١٨٨و
) تظاھرھا على الوصي كان بإنكارھا الوصیة إلیھ وبتحاملھا علیھ مدة حیاتھ بعد النبي ، أما تظاھرھا على النبي ١٣٥٩(

وإن تظاھرا علیھ فإن هللا ھو مواله ، وجبریل وصالح  وتأھب هللا لنصرة نبیّھ علیھا ، فمدلول علیھما بقولھ تعالى : (
 (منھ قّدس سّره).)المؤمنین والمالئكة بعد ذلك ظھیرا

راجع تظاھرھا على النبي(صلى هللا : (علیھ السالم)وعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تظاھر عائشة على النبي) ١٣٦٠(
ط دار الفكر ، الكشاف  ٧٠ص ٦علیھ وآلھ وسلم) في صحیح البخاري: كتاب التفسیر باب سورة التحریم ج

، تفسیر أبي  ٢٣٤ص ٨، تفسیر الفخر الرازي: ج  ١٣١ص ٤، التسھیل لعلوم التنزیل: ج٥٦٦ص ٤للزمخشري: ج
،  ٢٥٢ص ٥، فتح القدیر للشوكاني: ج ٢٠٢ص ١٨، تفسیر القرطبي ج ٢٣٢ص ٨السعود بھامش تفسیر الرازي: ج

 . ٣٨٩ص ٤تفسیر ابن كثیر: ج
ص  ١٦عة المراج وأما تظاھرھا على علي(علیھ السالم) فمعلوم ذلك بحرب الجمل وغیرھا، راجع ما تقدم  في  

 ففیھ كفایة . ٤و  ٣و ٢ھامش  ٢٣٤
) عسى ربّھ إن طلقكن أن یبدلھ أزواجاً خیراً منكن مسلمات مؤمنات  ) ھذا والذي قبلھ إشارة إلى قولھ تعالى : (١٣٦١(

 (منھ قّدس سّره).اآلیة . 
 ).. عسى ربُّھ إن طلقكن أن یبدلھ أزواجاً خیراً منكن مسلمات مؤمنات) قولھ تعالى : (١٣٦٢(

، تفسیر أبي السعود بھامش تفسیر الرازي نفس  ٢٣٤ص ٨، یوجد في تفسیر الفخر الرازي: ج ٥ة التحریم آیة : سور
 . ١٩١ص ١٨الصفحة . تفسیر القرطبي: ج

 ) إلى آخرضرب هللا مثال للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ) إشارة إلى قولھ تعالى : (١٣٦٣(
 (منھ قّدس سّره).السورة . 

 . ١٠: ) سورة التحریم آیةضرب هللا مثال للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ...  لى : () قولھ تعا١٣٦٤(
 . ٢ط  ٢٥٥ص ٥، فتح القدیر للشوكاني: ج  ٢٠٢ص ١٨یوجد في تفسیر القرطبي: ج 

 .. (منھ قّدس سّره) ) یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك) إشارة إلى قولھ تعالى: (١٣٦٥(
 ؤ ) .یـا أیھـا النبـي لـم تحـّرم مـا أحـل هللا لـك تبتغـي مـرضاة أزواجـك  ) قـولھ تعالـى : (١٣٦٦(

 . نزلت في عائشة وحفصة . ١سورة التحریم آیة : 
 ٤، الكشاف للزمخشري: ج ٢٣٩ص ٦ط بوالق ، الدر المنثور للسیوطي: ج ١١١ص ٢٨راجع تفسیر الطبري: ج 

 ، وغیرھا من التفاسیر . ٢٣١ص ٨، تفسیر الفخر الرازي: ج ١٧٧ص ١٨، تفسیر القرطبي: ج ٥٦٣ص



،  )١٣٦٨()١٣٦٧(»ھنا الفتنة ، ھا ھنا الفتنة ، ھا ھنا الفتنة ; حیث یطلع قرن الشیطان    ھا«نحو مسكنھا قائال : 
 وال

وھو یصلي ـ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لة النبيبلغت في آدابھا أن تمّد رجلھا في قب
ً لھ ولصالتھ ـ ثم ال ترفعھا عن محل سجوده حتى یغمزھا ، فإذا غمزھا  احتراما

وھكذا كانت ، وال أرجفت بعثمان ، وال  )١٣٧٠()١٣٦٩(رفعتھا ، حتى یقوم فتمّدھا ثانیة
 ، وال )١٣٧٢()١٣٧١(ألّبت علیھ، وال نبزتھ نعثال وال قالت : اقتلوا نعثال فقد كفر

                                                           
 ١٢٥) أخرجھ البخاري في باب ما جاء في بیوت أزواج النبي من كتاب الجھاد والسیر من صحیحھ ، وھو في ص١٣٦٧(

 من جزئھ الثاني بعد باب فرض الخمس وباب أداء الخمس بیسیر ; ولفظھ في صحیح مسلم : خرج رسول هللا من بیت
 ، فراجع» رأس الكفر من ھا ھنا حیث یطلع قرن الشیطان«عائشة ، فقال  

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ الثاني .  ٥٠٢ص
ھا ھنا الفتنة ، ھا ھنا الفتنة ، ھا ھنا الفتنة « ) قول الرسول(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) مشیراً إلى مسكن عائشة : ١٣٦٨(

 » .حیث یطلع قرن الشیطان 
اُوفست دار الفكر  ٤٦ص ٤البخاري: كتاب الجھاد والسیر باب ما جاء في بیوت أزواج النبي ج یوجد في صحیح  

 ٢ط دار إحیاء الكتب، وج ١٨٩ص ٢ط مطابع الشعب وط محمد علي صبیح، وج ١٠٠ص ٤على ط استانبول، وج
ة بمصر، ط المیمنی ١٧٧ص ٢ط الفّجالة، وج ٦٥ص ٤ط الشرفیة، وج ١٣٢ص ٢ط المعاھد بالقاھرة، وج ١٢٧ص
 ط بمبي . ٤ص ٤وج

 ».رأس الكفر من ھاھنا من حیث یطلع قرن الشیطان« وفي لفظ آخر خرج رسول هللا من بیت عائشة . فقال :   
ط شركة  ١٨١ص ٨ط عیسى الحلبي بمصر، وج ٥٦٠ص ٢یوجد في صحیح مسلم: كتاب الفتن من المشرق ج  

 النووي ط المطبعة المصریة . بشرح ٣٢ـ  ٣١ص ١٨اإلعالنات وط المكتبة التجاریة، وج
(منھ قّدس من جزئھ األول .  ١٤٣) راجع من صحیح البخاري باب ما یجوز من العمل في الصالة وھو في ص١٣٦٩(

 سّره).

 عائشة تضع رجلھا أمام النبي وھو یصلي

 ١ط مطابع الشعب، وج ٨١ص ٢ط دار الفكر، وج ٦١ص ٢) راجع صحیح البخاري: كتاب الصالة ج ٤( 

محمد  ط ٧٧ص ٢ط الشرفیة، وج ١٥١ص ١ط المعاھد، وج ١٤٥ص ١دار إحیاء الكتب، وجط  ٢٠٩ص

 ط المیمنیة . ٦٣ص ١ط الفجالة، وج ٥٧ص ٢علي صبیح، وج
، مما ال یخلو منھ » اقتلوا نعثال فقد كفر«) إرجافھا بعثمان ، وإنكارھا كثیراً من أفعالھ ، ونبزھا إیاه ، وقولھا : ١٣٧١(

نَّبھا جماعة من  حوادث والشؤون، وحسبك ما في تاریخ ابن جریر وابن األثیر وغیرھما ، وقد أكتاب یشتمل على تلك ال
 معاصریھا ، وشافھھا بالتندید بھا إذ قال لھا :

 
 فمنك البداء ومنك الغیر  ***  ومنك الریاح ومنك المطر

 وأنت أمرت بقتل اِإلمام  ***  وقلت لنا إنھ قد كفر
(منھ  من الجزء الثالث من الكامل البن األثیر حیث ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل . ٨٠في صإلى آخر األبیات، وھي   

 قّدس سّره)
 تعني عثمان .» اقتلوا نعثال فقد كفر «، قالت : فتوى عائشة في عثمان) ١٣٧٢(



، وال ركبت   فیھ )١٣٧٣(خرجت من بیتھا الذي أمرھا هللا عّز وجّل أن تقرّ 
ً وتعلو جبال ، حتى نبحتھا كالب  )١٣٧٥()١٣٧٤(»العسكر« قعوداً من اِإلبل تھبط وادیا

بذلك ، فلم ترعِو ولم  )١٣٧٧()١٣٧٦(أنذرھا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الحوأب ، وكان رسول هللا
 لذي حشدتھ على اإلمام .تلتِو عن قیادة جیشھا اللھام ا

                                                                                                                                                                      
، تذكرة  ٢٠٦ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر الجزري الشافعي: ج ٤٥٩ص ٤راجع تاریخ الطبري: ج  
وفیھ (فجر) بدل (كفر) ط  ٤٩ص ١، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ٦٤و ٦١لخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: صا

ط المطبعة البھیة بمصر سنة  ٢٨٦ص ٣مصطفى محمد بمصر ، السیرة الحلبیة لعلي برھان الدین الحلبي الشافعي: ج
 ١٥٥، عن  كتاب تاریخ ابن أعثم: ص ١٠٥ص ١ق ھـ ، ونقلھ العسكري في كتاب أحادیث اُم المؤمنین عائشة ١٣٢٠

 ط بمبي، فراجع .
 تعنى» اقتلوا نعثال قتل هللا نعثال « فتوى اُخرى لعائشة في عثمان، قالت :   

 عثمان .
تحقیق محمد الطناحي ط دار إحیاء التراث العربي في بیروت  ٨٠ص ٥یوجد في النھایة البن الجزري الشافعي: ج  

، شرح  ١٩٣ص ١٤، لسان العرب البن منظور: ج ١٤١ص ٨رح القاموس للزبیدي الحنفي: ج، تاج العروس من ش
ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٢١٥ص ٦بمصر وج ١اُوفست بیروت على ط  ٧٧ص ٢نھج البالغة البن أبي الحدید: ج

 ط دار الفكر . ١٢١ص ٢ط مكتبة الحیاة في بیروت، وج ٤٠٨ص ٢الفضل، وج
 )وقرن في بیوتكّن وال تبرجن تبّرج الجاھلیة االُولى  ( ) حیث قال عز من قائل :١٣٧٣(

 (منھ قّدس سّره).
، جاءھا بھ یعلى بن اُمیة ، وكان عظیم الخلق شدیداً » العسكر«) كان الجمل الذي ركبتھ عائشة یوم البصرة یدعى ١٣٧٤(

فیھ ، وذكرت أن رسول هللا  استرجعت ، وقالت : ردوه ال حاجة لي» عسكر«، فلما رأتھ أعجبھا ، فلما عرفت أن اسمھ 
ذكر لھا ھذا االسم ونھاھا عن ركوبھ ، فغیروه لھا بجالل غیر جاللھ ، وقالوا لھا: أصبنا لك أعظم منھ وأشد قوة 

من المجلد الثاني من شرح نھج  ٨٠فرضیت بھ ، وقد ذكر ھذه القضیة جماعة من أھل األخبار والسیر ، فراجع ص
 نھ قّدس سّره).(مالبالغة لعالمة المعتزلة . 

ط مصر بتحقیق محمد  ٢٢٤ص ٦راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج اسم جمل عائشة عسكر: )١٣٧٥(
 .ق ٦٥ص ط العثمانیة، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ٨٢أبوالفضل ، نوراألبصار للشبلنجي: ص

وقد اختصره اِإلمام أحمد بن حنبل إذ أخرجھ من  ) والحدیث في ذلك مشھور وھو من أعالم النبوة وآیات اإلسالم ،١٣٧٦(
من الجزء  ١٢٠من جزئھ السادس . وكذلك فعل الحاكم إذ أخرجھ في ص ٩٧وص ٥٢حدیث عائشة في مسنده ص

 (منھ قّدس سّره).الثالث من صحیحھ المستدرك ، واعترف الذھبي بصحتھ إذ أورده في تلخیص المستدرك . 
ر عائشة من أن تنبحھا كالب الحوأب وقد نقل بألفاظ متعددة . وسلم)(صلى هللا علیھ وآلھ النبي )١٣٧٧(  یحذِّ

ط آخر  ٢٨٣ص ٢مطبعة لجنة التألیف والنشر بمصر، وج ٢ط  ٣٣٢ص ٤راجع العقد الفرید البن عبد ربھ: ج  
،  ٩٦ص ٢وج ٤٥٦ص ١، النھایة البن األثیر الجزري الشافعي: ج ٤٦٩و ٤٥٧ص ٤بمصر ، تاریخ الطبري: ج

ط الغري ، إسعاف الراغبین للصبّان الشافعي بھامش نور  ٧١ط الحیدریة و ١٧١الطالب للكنجي الشافعي: ص كفایة
، اإلمامة  ٣٦١ص ٤ط السعیدیة ، االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج ٦٥ط العثمانیة، وص ٦٤األبصار: ص

عثمانیة وط السعیدیة ، تذكرة الخواص للسبط ط ال ٨٢، نور األبصار للشبلنجي: ص ٥٩ص ١والسیاسة البن قتیبة: ج
، مروج  ٢١٠ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج١٥٧ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ٦٦بن الجوزي الحنفي: ص
ـ  ١٨٨ص ٣، الغدیر لألمیني: ج٢٤٤و ١٩٥ص ١، تاج العروس للزبیدي الحنفي: ج ٣٥٧ص ٢الذھب للمسعودي: ج

 ١في بیروت ، لسان العرب البن منظور: ج ٣ط  ١٧١ـ  ١٦٨ص ١للعسكري: ج، كتاب عبد هللا بن سبأ  ١٩١
ط الحیدریة ، الصواعق المحرقة  ٢٣٦ط إسالمبول، وص ٢٨٠، ینابیع الموّدة للقندوزي الحنفي: ص ٣٥٨و ٢٨٠ص

 . ٢٨٥ص ٣ط المیمنیة بمصر ، السیرة الحلبیة: ج ٧١ط المحمدیة، وص ١١٧البن حجر: ص



فقولھا : مات رسول هللا بین سحري ونحري معطوف على قولھا : إنَّ رسول   
رأى السودان یلعبون في مسجده بدرقھم وحرابھم ، فقال  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

لھا: أتشتھین تنظرین الیھم ؟ قالت : نعم ، قالت : فأقامني وراءه وخّدي على خده 
ل : دونكم یا بني أرفدة ـ اغراء لھم باللعب لتأنس السیدة ـ قالت : حتى ، وھو یقو

 .  )١٣٧٩()١٣٧٨(إذا مللت ، قال : حسبك ؟ قلت : نعم ، قال : فاذھبي

(صلى هللا علیھ وآلھ وإن شئت فاعطفھ على قولھا : دخل عليَّ رسول هللا  

أبو بكر  وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش ، ودخلوسلم)
، قالت: فأقبل علیھ   فانتھرني، وقال : مزمارة الشیطان عند رسول هللا

 . )١٣٨١()١٣٨٠(فقال : دعھما ... الحدیث (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا رسول

: سابقني النبي فسبقتھ، فلبثناه حتى  )١٣٨٢(واعطفھ إن شئت على قولھا  
: كنت  )١٣٨٤(و على قولھاأ )١٣٨٣(رھقني اللحم ، سابقني فسبقني ، فقال : ھذه بتیك 

ألعب بالبنات ویجيء صواحبي فیلعبن معي ، وكان رسول هللا یدخلھن عليَّ فیلعبن 
: خالل فيَّ سبع لم تكن في أحد من الناس  )١٣٨٦(أو على قولھا )١٣٨٥(معي ... الحدیث

إالّ ما آتى هللا مریم بنت عمران : نزل الملك بصورتي ، وتزوجني رسول هللا بكراً لم 
أحد من الناس ، وأتاه الوحي وأنا وإیاه في لحاف واحد ، وكنت من أحب  یشركھ فيَّ 

النساء إلیھ ، ونزل فيَّ آیات من القرآن كادت االُمة تھلك فیھن ، ورأیت جبرائیل 

                                                           
عنھا ، أخرجھ الشیخان في صحیحیھما ، فراجع من صحیح البخاري أوائل كتاب العیدین ) ھذا الحدیث ثابت ١٣٧٨(

من جزئھ األول ، وراجع من صحیح مسلم باب الرخصة في اللعب الذي ال معصیة فیھ في أیام العید ص  ١١٦ص
 (منھ قّدس سّره).من جزئھ السادس .  ٥٧من جزئھ األول. وراجع من مسند أحمد صفحة  ٣٢٧

مطابع  ط ٢٠ص ٢ط دار الفكر، وج ٣ص ٢جع صحیح البخاري كتاب الصالة باب العیدین والتجمل: ج) را١٣٧٩(
ط محمد  ١٩ص ٢ط الشرفیة، وج ١٢٢ص ١ط المعاھد، وج ١١٨ص ١ط دار الكتب، وج ١٦٩ص ١الشعب، وج

 ط المیمنیة . ١٠٩ص ١ط الفّجالة، وج ١٥ص ٢علي صبیح، وج
 عیسى الحلبي . ط ٣٥٢ص ١ط محمد علي صبیح، وج ٢٢ص ٣ج وراجع صحیح مسلم: كتاب صالة العیدین  

) أخرجھ البخاري ومسلم واإلمام أحمد من حدیث عائشة في المواضع التي أشرنا إلیھا من كتبھم في التعلیقة السابقة ١٣٨٠(
 (منھ قّدس سّره).) . ١في الھامش رقم (

 ة.) راجع نفس المصادر السابقة والصفحات المتقدمة في ھذه المراجع١٣٨١(
 (منھ قّدس سّره). من الجزء السادس من مسنده ٣٩) فیما أخرجھ اإلمام أحمد من حدیث عائشة في ص١٣٨٢(
 ط المیمنیة بمصر . ٣٩ص ٦) راجع مسند أحمد بن حنبل: ج١٣٨٣(
 (منھ قّدس سّره) من الجزء السادس من مسنده . ٧٥) فیما أخرجھ أحمد عن عائشة ص١٣٨٤(
 نیة بمصر .ط المیم ٧٥ص ٦) راجع مسند أحمد: ج١٣٨٥(
 (منھ قّدس سّره).من أحادیث الجزء السابع من كنز العمال.  ١٠١٧) أخرجھ ابن أبي شیبھ وھو الحدیث ١٣٨٦(



أنا  )١٣٨٧(ولم یره من نسائھ أحد غیري ، وقبض في بیتي لم یلھ أحد غیري
 ئصھا وكلھ من ھذا القبیل .إلى آخر ما كانت تسترسل فیھ من خصا )١٣٨٨(»والملك...

أما اُم سلمة فحسبھا المواالة لولیھا ووصي نبیھا ، وكانت موصوفة بالرأي   
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الصائب ، والعقل البالغ ، والدین المتین . وإشارتھا على النبي

تدلُّ على وفور عقلھا ، وصواب رأیھا ، وسمّو مقامھا رحمة  )١٣٨٩(یوم الحدیبیة
  وبركاتھ علیھا، والسالم .هللا

 ش

                                                           
) وقع االتفاق على أنھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) مات وعلي حاضر لموتھ ، وھو الذي كان یقلّبھ ویمّرضھ ، وكیف ١٣٨٧(

ین كان علي والعباس ؟ وأین كانت فاطمة وصفیة ؟ وأین كان أزواج یصح أنھ قبض ولم یلھ أحد غیرھا وغیر الملك ، فأ
النبي وبنو ھاشم كافة ؟ وكیف یتركونھ كلھم لعائشة وحدھا ! ثم ال یخفى أن مریم(علیھا السالم) لم یكن فیھا شيء من 

 (منھ قّدس سّره).استثنائھا إیاھا ؟  الخالل السبع التي ذكرتھا اُم المؤمنین فما الوجھ في
 . ٢٤١ص ٩ط حیدرآباد ، مجمع الزوائد للھیثمي: ج ١٠١٧ص ٧) راجع  كنز العمال: ج١٣٨٨(
 ٦١٣ص ٢توجد في المغازي للواقدي: جیوم الحدیبیة. (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) مشورة اُم سلمة على النبي )١٣٨٩(

 ن األثیر:، الكامل في التاریخ الب ٦٣٧ص ٢تحقیق الدكتور جونس ط جامعة اكسفورد ، تاریخ الطبري ج
 . ٢٠٥ص ٢ج



      ٨٠المـراجعــة /   

 

 ٧٩المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢٣

 

 

 

 

 اإلجماع یثبت خالفة الصّدیق . 

إذا تم كل ما قلتم من العھد والوصیة ، والنصوص الجلیة ، فماذا تصنعون    
 ى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صلبإجماع االُمة على بیعة الصدیق ؟ وإجماعھا حّجة قطعیة لقولھ

 » ال تجتمع على ضالل «  :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وقولھ »ال تجتمع اُمتي على الخطأ«: 

 ٨٠المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢٥

 ؟ .  فما ذا تقولون

 س

 

 

 ال إجماع . 

 ، وال)١٣٩٠(الخطأال تجتمع اُمتي على «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نقول : إن المراد من قولھ  

، إنما ھو نفي الخطأ والضالل عن األمر الذي اشتورت فیھ )١٣٩١(»تجتمع على الضالل
 األمة فقررتھ باختیارھا ، واتفاق آرائھا ، وھذا ھو المتبادر من السنن ال

                                                           
 . ١٥١و ١٥٠و ١٤٣و ١٤٢ص ٧راجع الغدیر لألمیني: ج ال اجماع على بیعة أبي بكر )١٣٩٠(
، الدر المنثور للسیوطي:  ٢ط  ٩١٠ح ١٦٠ص ١وج ٢ط  ١٠٣١و ١٠٣٠ح ١٨٥ص ١) راجع كنز العمال: ج١٣٩١(

 . ٢٢٢ص ٢ج



غیر ، أما األمر الذي یراه نفر من االُمة فینھضون بھ ، ثم یتسنّى لھم إكراه أھل 
 دلیل على صوابھ ، وبیعة السقیفة لم تكن عن مشورة ، الحّل والعقد علیھ ، فال

، وأبو عبیدة ، ونفر معھما، ثم فاجأوا بھا أھل الحل   وإنما قام بھا الخلیفة الثاني
 والعقد ، وساعدتھم تلك الظروف على ما أرادوا.

وأبو بكر یصرح بأن بیعتھ لم تكن عن مشورة وال عن رویة ، وذلك حین   
إن بیعتي كانت فلتة، وقى هللا « ل خالفتھ معتذراً إلیھم ، فقال : خطب الناس في أوائ

 ».)١٣٩٣()١٣٩٢(شرھا ، وخشیت الفتنة... الخطبة

وعمر یشھد بذلك على رؤوس األشھاد في خطبة خطبھا على المنبر النبوي   
یوم الجمعة في أواخر خالفتھ ، وقد طارت كل مطیر ، وأخرجھا البخاري في 

لشاھد منھا بعین لفظھ ، قال : ثم إنھ بلغني أن ، وإلیك محل ا )١٣٩٤(صحیحھ
ً ; فال یغترّن امرؤ أن یقول،  )١٣٩٥(قائال منكم یقول : وهللا لو مات عمر بایعت فالنا

 - إنما كانت بیعة أبي بكر فلتة وتمت، أال وإنھا قد كانت كذلك ولكن هللا وقى شرھا 
ال الذي بایعھ تغرة أن : من بایع رجال من غیر مشورة فال یبایع ھو و -إلى أن قال 

أن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال: وإنھ قد كان من خبرنا حین توفّى هللا نبیھ )١٣٩٦( یقتال
                                                           

من المجلد  ١٣٢، ونقلھا ابن أبي الحدید ص ) أخرجھا أبو بكر أحمد بن عبد العزیر الجوھري ، في كتاب السقیفة١٣٩٢(
 (منھ قّدس سّره).األول من شرح النھج . 

بمصر،  ١اُوفست بیروت على ط  ١٩ص ٢وج ١٣٢ص ١) یوجد ذلك في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٣٩٣(
ر ط دا ١٥٤ص ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل وج ٤٧ص ٦وج ٥٠ص ٢ط دار مكتبة الحیاة، وج ٣١١ص ١وج

 الفكر في بیروت .
 ط مصر . ٥٩٠ص ١عن أنساب األشراف للبالذري: ج ٣١٥ص ٢٨ونقلھ في ھامش البحار: ج  

) راجع من الصحیح باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (وھو في كتاب الحدود والمحاربین من أھل الكفر ١٣٩٤(
واحد من أصحاب السنن واألخبار كابن  من جزئھ الرابع . وأخرجھا غیر ١١٩والرّدة) تجد الخطبة مع مقدمتھا ص

(منھ من المجلد األول من شرح النھج.  ١٢٢من تاریخھ ، ونقلھا ابن أبي الحدید ص ١١جریر الطبري في حوادث سنة 
 قّدس سّره).

ضب ) القائل ھو الزبیر ونص مقالتھ : وهللا، لو مات عمر لبایعت علیاً فإن بیعة أبي بكر إنما كانت فلتة وتّمت ، فغ١٣٩٥(
عمر غضباً شدیداً وخطب ھذه الخطبة ، صرح بھذا كثیر من شراح البخاري ، فراجع تفسیر ھذا الحدیث من شرح 

من جزئھ الحادي عشر ، تجده ینقل ذلك عن البالذري في األنساب مصرحاً بصحة سنده ـ على  ٣٥٢القسطالني ص
 (منھ قّدس سّره).شرط الشیخین ـ . 

مصدر غررتھ إذا ألقیتھ في الغر ، وھي من التغریر » تغرة«ھذا الحدیث من نھایتھ:  ) قال ابن األثیر في تفسیر١٣٩٦(
كالتعلة من التعلیل ، وفي الكالم مضاف محذوف تقدیرة خوف تغرة أن یقتال أي خوف وقوعھما في القتل فحذف 

ھ ، ویجوز أن یكون المضاف الذي ھو الخوف وأقام المضاف إلیھ الذي ھو تغرة مقامھ ، وانتصب على أنھ مفعول ل
إلى أن یقتال فمعناه: خوف تغرة  ویكون المضاف  محذوفاً كاألول ، ومن أضاف تغرة» تغرة«بدال من » أن یقتال«قولھ 

قتلھما، قال : ومعنى الحدیث : أن البیعة حقھا أن تقع صادرة عن المشورة واالتفاق ، فإذا استبد رجالن دون الجماعة 
ك تظاھر منھما بشق العصا وإطراح الجماعة ، فإن عقد ألحد بیعة فال یكون المعقود لھ واحداً فبایع أحدھما اآلخر ، فذل



األنصار خالفونا ، واجتمعوا بأسرھم في سقیفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي 
، ثم استرسل في اإلشارة إلى ما وقع في السقیفة من  )١٣٩٧(»والزبیر ومن معھما

،  االختالف في الرأي ، وارتفاع أصواتھم بما یوجب الفرق على اِإلسالمالتنازع و
 وإن عمر بایع أبا بكر في تلك الحال .

                                                                                                                                                                      
منھما ، ولیكونا معزولین من الطائفة التي تتفق على تمییز اِإلمام منھا ، ألنھ إن عقد لواحد منھما وقد ارتكبا تلك الفعلة 

ن رأیھم ، لم یؤمن أن یقتال...الخ . قلت : كان من مقتضیات الشنیعة التي أحفظت الجماعة من التھاون بھم واالستغناء ع
العدل الذي وصف بھ عمر ، أن یحكم بھذا الحكم على نفسھ وعلى صاحبھ كما حكم بھ على الغیر ، وكان قد سبق منھ ـ 

، واشتھرت ھذه : إن بیعة أبي بكر فلتة وقى هللا شرھا ، فمن عاد الى مثلھا فاقتلوه  قبل قیامھ بھذه الخطبة ـ أن قال
من المجلد األول من شرح  ١٢٣الكلمة عنھ أي اشتھار ، ونقلھا عنھ حفظة األخبار كالعالمة ابن أبي الحدید في ص

 (منھ قّدس سّره) النھج .
 بیعة أبي بكر فلتة  

اري كتاب یوجد في صحیح البخ». إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى هللا شرھا ... « ... ) قول عمر بن الخطاب :  ٢( 
ط مطابع  ٢١٠ص ٨اُوفست دار الفكر على ط إستانبول، وج ٢٦ص ٨الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ج

 ٤ط المعاھد، وج ١١٩ص ٤ط دار إحیاء الكتب، وج ١٧٩ص ٤ط محمد علي صبیح، وج ٢٠٨ص ٧الشعب، وج
 ٤ط بمبي بالھند، وج ٨ص ٨ط المیمینة بمصر، وج ١١٠ص ٤ط الفجالة، وج ١٤٠ص ٨ط الشرفیة، وج ١٢٥ص
 ١اُوفست بیروت على ط  ١٢٤و ١٢٣ص ١ط الخیریة بمصر ، شرح نھج البالغة البن ابي الحدید: ج ١٢٨ص

ط  ١٤٤ص ١ط مكتبة الحیاة، وج ٢٩٢ص ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٩و ٢٦و ٢٣ص ٢بمصر، وج
 دار الفكر في

ط آخر ، النھایة البن األثیر الجزري  ٣٣٨دار الجیل، وصط  ٢٢٦ص ٤بیروت، السیرة النبویة البن ھشام: ج
، الكامل البن  ٢٠٥ص ٣ط آخر ، تاریخ الطبري: ج ٢٣٨ط بیروت بتحقیق الطناحي، وص ٤٦٧ص ٣الشافعي: ج
ط المحمدیة بمصر ، تاج  ١٢و ٨ط المیمنیة بمصر، وص ٨و ٥، الصواعق المحرقة: ص ٣٢٧ص ٢األثیر: ج

،  ٦٧، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ص٣٧١ص ٢، لسان العرب البن منظور: ج ٥٦٨ص ١العروس للزبیدي الحنفي: ج
 . ٣٦٣و ٣٦٠ص ٣السیرة الحلبیة لبرھان الدین الشافعي: ج

،  ١٥ص ٥، أنساب األشراف للبالذري: ج ٥٥ص ٦عن مسند أحمد: ج ٣٧٠ص ٥ونقلھ في الغدیر األمیني: ج  
، تمام المتون  ٢٤٦ص ٥، تاریخ ابن كثیر: ج ١٦١ص ١، الریاض النضرة: ج ٤٤و ٤٢ص ٢تیسیر الوصول: ج

 . ١٣٧للصفدي: ص

 قول عمر بن الخطاب

یوجد في شرح نھج البالغة ». إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى هللا شرھا فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه«  

لفضل ط مصر بتحقیق محمد أبوا ٢٦ص ٢بمصر، وج ١اُوفست بیروت على ط  ١٢٣ص ١البن أبي الحدید: ج

ط المحمدیة بمصر ، الملل والنحل  ٣٤ط المیمنیة بمصر، وص ٢١، الصواعق المحرقة البن حجر: ص

اُوفست دار  ٢٢ص ١اُوفست دار المعرفة على ط مصر وبھامش الفصل: ج ٢٤ص ١للشھرستاني الشافعي: ج

 المعرفة على ط مصر .



ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارھم ، أن أھل بیت النبوة وموضع   
الرسالة لم یحضر البیعة أحد منھم قط ، وقد تخلفوا عنھا في بیت علي ، ومعھم 

ار ، والزبیر ، وخزیمة بن ثابت ، واُبّي بن كعب سلمان ، وأبو ذر ،  والمقداد ، وعمَّ
، وفروة بن عمرو بن ودقة األنصاري ، والبراء بن عازب ، وخالد بن سعید بن 
العاص االُموي ، وغیر واحد من أمثالھم ، فكیف یتّم اِإلجماع مع تخلف ھؤالء كلھم 

أس من الجسد ، والعینین من ؟ وھم من االُمة بمنزلة الر ، وفیھم آل محمد كافة
الوجھ ، ثقل رسول هللا وعیبتھ ، وأعدال كتاب هللا وسفرتھ ، وسفن نجاة االُمة 
وباب حطتھا وأمانھا من الضالل في الدین وأعالم ھدایتھا ، كما أثبتناه فیما 

 ، على أن شأنھم غني عن البرھان ، بعد أن كان شاھده الوجدان .)١٣٩٨(أسلفناه

، وغیر واحد من أثبات السنن  )١٣٩٩(اري ومسلم في صحیحیھماوقد أثبت البخ  
، وأنھ لم یصالح حتى لحقت سیِّدة النساء )١٤٠٠(عن البیعة» علي«واألخبار، تخلّف 

                                                           
 شأن أھل البیت(علیھم السالم) . تعرف ١٢وما بعدھا إلى منتھى المراجعة  ٦) قف على المراجعة ١٣٩٨(

 (منھ قّدس سّره).
من جزئھ الثالث ، وراجع من صحیح مسلم باب قول  ٣٩) راجع من صحیح البخاري أواخر باب غزوة خیبر ص١٣٩٩(

من جزئھ الثاني ، تجد األمر كما ذكرناه  ٧٢، من كتاب الجھاد والسیر ص»ال نورث ما تركناه فھو صدقة«النبي : 
 قّدس سّره).(منھ مفصال . 

 عن بیعة أبي بكر (علیھ السالم)تخلُّف علي  
ط مطابع  ١٧٧ص ٥ط دار الفكر، وج ٨٣ص ٥) یوجد في صحیح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خیبر: ج ٣( 

ط الشرفیة،  ٣٩ص ٣ط المعاھد، وج ٣٨ص ٣ط دار إحیاء الكتب، وج ٥٥ص ٣الشعب وط محمد علي صبیح، وج
ط المطبعة الخیریة  ٤٠ص ٣بمبي، وج  ط ٢٠ص ٥ط المیمنیة بمصر، وج ٣٥ص ٣جط الفجالة، و ١١٥ص ٥وج

ط المكتبة التجاریة،  ١٥٣ص ٥محمد علي صبیح، وج ط ١٥٢ص ٥بمصر ، صحیح مسلم كتاب الجھاد والسیر: ج
 ١٣ـ  ١١ص ٢ط مصر بشرح النووي، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ٧٧ص ١٢ط عیسى الحلبي، وج ٨١ص ٢وج

، الكامل في التاریخ  ٢٠٨ص ٣، تاریخ الطبري: ج٣٠٢ص ٢محمد بمصر ، مروج الذھب للمسعودي: ج ط مصطفى
ط الغري ، شرح  ٢٢٦ط الحیدریة، وص ٣٧٠، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٣١و ٣٢٧ص ٢البن األثیر: ج

ط  ٨ط المحمدیة وص ١٣بمصر ، الصواعق المحرقة البن حجر: ص ١ط  ١٨ص ٢نھج البالغة البن أبي الحدید: ج
 . ٣٧١ص ٥، الغدیر لألمیني: ج ٢٥٩ص ٥، العقد الفرید: ج ١١٢ص ١المیمنیة بمصر ، عبد هللا بن سبأ للعسكري: ج

 المتخلفون عن بیعة أبي بكر

 ـ العباس بن عبد المطلب . ١  

 ـ عتبة بن أبي لھب . ٢  

 ـ سلمان الفارسي . ٣  

 ـ أبو ذر الغفاري  ٤  



، وذلك بعد البیعة بستة أشھر ، حیث اضطّرتھ المصلحة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بأبیھا
والمسالمة ، والحدیث في ھذا اِإلسالمیة العامة في تلك الظروف الحرجة إلى الصلح 

حت فیھ : أن الزھراء ھجرت أبا بكر ، فلم تكلّمھ بعد  مسند إلى عائشة ، وقد صرَّ
، وأن علیاً لما صالحھم ، نسب إلیھم االستبداد  )١٤٠١(رسول هللا ، حتى ماتت

                                                                                                                                                                      

 اسر .ـ عمار بن ی ٥  

 ـ المقداد . ٦  

 ـ البراء بن عازب . ٧  

 ـ أُبي بن كعب . ٨  

 ـ سعد بن أبي وقاص . ٩  

 ـ طلحة بن عبید هللا . ١٠  

 ـ الزبیر بن العوام . ١١  

 ـ خزیمة بن ثابت . ١٢  

 ـ فروة بن عمرو األنصاري . ١٣  

 ـ خالد بن سعید بن العاص األموي . ١٤  

 نصاري لم یبایع حتى توفي بالشام في خالفة عمر .ـ سعد بن عبادة األ ١٥  

 ـ الفضل بن العباس . ١٦  

 وبنو ھاشم .»  (علیھ السالم)علي«وفي مقدمة ھؤالء أمیر المؤمنین   

 ٦٤ص ٣ط آخر ، وج ٢٥١ص ٢،وج ٢ط  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ص ٤ذلك العقد الفرید البن عبد ربھ: ج راجع في 

 ١ط  ١٣٤ـ  ١٣١س ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ١٠٥ص ١ط آخر عبد هللا بن سبأ للعسكري ج

،  ٣٠١ص ٢، مروج الذھب للمسعودي: ج ٣٧١ـ  ٣٧٠ص ٥وج ٧٧و ٧٦ص ٧بمصر ، الغدیر لألمیني: ج

 ٣٣١و ٣٢٥ص ٢، الكامل البن األثیر: ج ٢٠٨ص ٣، تاریخ الطبري: ج ٢٢٢ص ٣أسد الغابة البن األثیر: ج

،  ٢٤٤ص ٢، سمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي المكي: ج ١٠٥و ١٠٣ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج

 . ٣٥٦ص ٣السیرة الحلبیة: ج
 ) فاطمة بنت الرسول ھجرت أبا بكر فلم تكلّمھ بعد الرسول حتى ماتت .١٤٠١(

 ٥استانبول، وج ١ ط دار الفكر على ط ٨٢ص ٥باب غزوة خیبر: ج صحیح البخاري كتاب المغازي  یوجد في  
 ٣ط المعاھد، وج ٣٨ص ٣ط دار إحیاء الكتب، وج ٥٥ص ٣ع الشعب وط محمد علي صبیح، وجط مطاب ١٧٧ص



، ،   بنصیبھ من الخالفة ، ولیس في ذلك الحدیث تصریح بمبایعتھ إیاھم حین الصلح
 تھ إذ قال مخاطباً ألبي بكر :وما أبلغ حج

 فإن كنت بالقربى حججت خصیمھم *** فغیرك أولى بالنبي وأقرب

 )١٤٠٢(وإن كنت بالشورى ملكت اُمورھم *** فكیف بھذا والمشیرون غیب

واحتجَّ العباس بن عبد المطلب بمثل ھذا على أبي بكر ، إذ قال لھ في كالم دار   
، فحقنا أخذت ، وإن كنت بالمؤمنین  : فإن كنت برسول هللا طلبت )١٤٠٣(بینھما

طلبت ، فنحن منھم متقدمون فیھم ، وإن كان ھذا األمر إنما یجب لك بالمؤمنین ، 
 . )١٤٠٤(فما وجب إذ كنا كارھین...الخ

وصنو  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فأین اِإلجماع بعد ھذا التصریح من عمِّ رسول هللا  
 من سائر أھل بیتھ وذویھ ؟أبیھ ؟ ومن ابن عمھ وولیّھ وأخیھ ؟ و

                                                                                                                                                                      
ط  ٤٠ص ٣بمبي بالھند، وج  ط ٢٠ص ٥المیمنیة، وج ط ٣٥ص ٥ط الفجالة، وج ١١٥ص ٥ط الشرفیة، وج ٣٩ص

ً  المطبعة الخیریة بمصر ، وصحیح البخاري ـ فست دار اُو ٤٢ص ٤الخمس: ج ـ كتاب الجھاد والسیر باب فرض أیضا
أفست دار الفكر  ٣ص ٨الفكر على ط استانبول، وصحیح البخاري أیضاً كتاب الفرائض باب قول النبي ال نورث ج

 استانبول. على ط
ط  ١٥٣ص ٥ط محمد علي صبیح، وج ١٥٢ص ٥صحیح مسلم كتاب الجھاد والسیر باب قول النبي ال نورث: ج  

ط مصر بشرح النووي ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي:  ٧٧ص ١٢ط عیسى الحلبي وج ٨١ص ٢المكتبة التجاریة وج
، شرح نھج البالغة البن أبي  ٢٢٨ـ  ٢٢٦ص ٧، الغدیر لألمیني: ج ط الغري ٢٢٦ط الحیدریة، وص ٣٧٠ص

، الصواعق المحرقة البن حجر:  ١١٢ص ١بمصر ، كتاب عبد هللا بن سبأ للعسكري: ج ١ط  ١٨ص ٢الحدید: ج
 . ٢٠٨ص ٣ط المیمنیة بمصر ، تاریخ الطبري: ج ٨وصط المحمدیة بمصر،  ١٣ص

من  ٣١٩) ھذان البیتان موجودان في نھج البالغة ، وقد ذكر ابن أبي الحدید في تفسیرھما من شرح النھج ص١٤٠٢(
مجلده الرابع : إن حدیثھ فیھما موجھ ألبي بكر ، ألن أبا بكر حاّج األنصار في السقیفة ، فقال: نحن عترة رسول 

هللا علیھ وآلھ وسلم) وبیضتھ التي تفقأت عنھ ، فلما بویع ، احتج إلى الناس بالبیعة ، وأنھا صدرت عن أھل  هللا(صلى
(صلى هللا علیھ وآلھ أما احتجاجك على األنصار بأنك من بیضة رسول هللا«الحل والعقد ، فقال علي(علیھ السالم) : 

احتجاجك باالختیار ورضا الجماعة بك ، فقد كان قوم من جملة ومن قومھ ، فغیرك أقرب نسباً منك إلیھ ، وأما  وسلم)
. وللشیخ محمد عبده تعلیقات على ھذین البیتین تتضمنان ما  »الصحابة غائبین لم یحضروا العقد ، فكیف یثبت...الخ

 (منھ قّدس سّره).قالھ ابن ابي الحدید في تفسیرھما. 
 (منھ قّدس سّره).اسة . من كتابھ االمامة والسی ١٦) ذكره ابن قتیبة ص١٤٠٣(

 احتجاج العبَّاس على أبي بكر في أمر الخالفة

 ٢ط مصطفى محمد بمصر، تاریخ الیعقوبي: ج ١٥) یوجد في  اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ص ١( 

 ٧٤ص ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل: وج ٢٢١ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٠٤ص

 بمصر . ١ط 



 ش



      ٨٢و  ٨١المـراجعــة /   

 

 ٨١المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٢٨

 

 

 

 

 انعقاد اِإلجماع بعد تالشي النزاع . 

أھل الُسنَّة ال ینكرون أن البیعة لم تكن عن مشورة وال عن رویة ، ویسلِّمون   
مخالفة األنصار وانحیازھم إلى  بأنھا إنما كانت فجأة وارتجاال ، وال یرتابون في

سعد ، وال في مخالفة بني ھاشم وأولیائھم من المھاجرین واألنصار ، وانضوائھم 
إلى اِإلمام ، لكنھم یقولون : إن أمر الخالفة قد استتّب أخیراً ألبي بكر ، ورضیھ 
ع الجمیع إماماً لھم ، فتالشى ذلك الخالف ، وارتفع النزاع بالمّرة ، وأصفق الجمی

على مؤازرة الصدیق والنصح لھ في السر والعالنیة ، فحاربوا حربھ ، وسالموا 
سلمھ ، وأنفذوا أمره ونھیھ ، ولم یختلف منھم عن ذلك أحد، وبھذا تّم اِإلجتماع 

 وصحَّ عقد الخالفة ، والحمد   على 

 ٨٢المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠صفر سنة  ٣٠

 بھم بعد تنافرھا، والسالم .جمع كلمتھم بعد تفرقھا ، وائتالف قلو

 س

 

 



 لم ینعقد إجماع ولم یتالَش نزاع . 

      ٨٢المـراجعــة /   

إصفاقھم على مؤازرة الصّدیق والنصح لھ في السر والعالنیة شيء ، وصحة   
عقد الخالفة لھ باإلجماع شيء آخر ، وھما غیر متالزمین عقال وشرعاً، فإن لعلي 

مذھباً ـ في مؤازرة أھل السلطة اإلسالمیة ـ معروفاً ،  واألئمة المعصومین من بنیھ
 وھو الذي ندین   بھ، وأنا أذكره لك جواباً عّما قلت ، وحاصلھ:

أن من رأیھم أن االُمة اإلسالمیة ال مجد لھا إالّ بدولة تلم شعثھا ، وترأب   
عایا صدعھا ، وتحفظ ثغورھا ، وتراقب اُمورھا ، وھذه الدولة ال تقوم إالّ بر

تؤازرھا بأنفسھا وأموالھا ، فإن أمكن أن تكون الدولة في ید صاحبھا الشرعي ـ 
نیابة صحیحة ـ فھو  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وھو النائب في حكمھ عن رسول هللا

المتعین ال غیر، وإن تعذر ذلك ، فاستولى على سلطان المسلمین غیره ، وجبت 
علیھ عز اإلسالم ومنعتھ ، وحمایة ثغوره  على األمة مؤازرتھ في كل أمر یتوقف

وحفظ بیضتھ ، وال یجوز شق عصا المسلمین ، وتفریق جماعتھم بمقاومتھ ، بل 
یجب على االُمة أن تعاملھ ـ وإن كان عبداً مجدع األطراف ـ معاملة الخلفاء بالحق ، 

ذلك  فتعطیھ خراج األرض ومقاسمتھا ، وزكاة األنعام وغیرھا ، ولھا أن تأخذ منھ
بالبیع والشراء ، وسائر أسباب االنتقال ، كالصالت والھبات ونحوھا ، بل ال إشكال 
ة المتقبل منھ بدفع القبالة إلیھ ، كما لو دفعھا إلى إمام الصدق ،  في براءة ذمَّ

، وقد  )١٤٠٥(والخلیفة بالحق ، ھذا مذھب علي واألئمة الطاھرین من بنیھ
هللا كیف  ، قالوا : یا رسول »ستكون بعدي أثَرة واُمور تنكرونھا« : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم))١٤٠٦(قال

تؤدون الحق الذي علیكم ، وتسألون هللا الذي «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تأمر من أدرك منا ذلك ؟، قال

                                                           
 ظاھر لمن راجع كتبھم الفقھیة .) وھذا ١٤٠٥(
من الجزء الثاني من صحیحھ ، وغیر واحد من  ١١٨) في حدیث عبد هللا بن مسعود ، وقد أخرجھ مسلم في ص١٤٠٦(

 (منھ قّدس سّره).أصحاب الصحاح والسنن . 



(صلى هللا هللا :إن خلیلي رسول )١٤٠٨(، یقول(رضي هللا عنھ)وكان أبو ذر الغفاري )١٤٠٧(»لكم 

 . )١٤٠٩(أوصاني أن أسمع واُطیع ، وإن كان عبداً مجدع األطراف  )علیھ وآلھ وسلم

: یا نبي هللا، أرأیت إن قامت علینا اُمراء یسألوننا  )١٤١٠(وقال سلمة الجعفي  
 اسمعوا وأطیعوا ، فإنما«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حقھم ، ویمنعوننا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فقال

 .  )١٤١١(»تم علیھم ما حّملوا ، وعلیكم ما حمل

یكون « :  (رضي هللا عنھ))١٤١٢(في حدیث حذیفة بن الیمان (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال  

 بعدي أئمة

 قلوبھم ال یھتدون بھداي ، وال یستنّون بسنتي ، وسیقوم فیھم رجال

قال حذیفة : قلت: كیف أصنع یا رسول هللا إن أدركت ذلك ؟  قلوب الشیاطین في جثمان إنس ،
 مع وتطیع لألمیر ، وإن ضرب ظھرك تس قال :

 ستكون«في حدیث اُم سلمة :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ومثلھ قولھ )١٤١٣(»وأخذ مالك ، فاسمع وأطع 

ال ، قالوا : أفال نقاتلھم؟ قال :  )١٤١٤(اُمراء علیكم ، فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم

ترة ، وال سیما من طریق العترة الطاھرة ; . والصحاح في ذلك متوا )١٤١٥(»ما صلوا...الخ
                                                           

 ١٧ص ٦ط عیسى الحلبي، وج ١٣٣ص ٢) راجع صحیح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة: ج١٤٠٧(
 ٢ط آخر، المعجم الصغیر للطبراني: ج ١١٨ص ٢ط مصر بشرح النووي، وج ٢٣٢ص ١٢ط المكتبة التجاریة، وج

 . ٨٠ص
 (منھ قّدس سّره).) فیما أخرجھ عنھ مسلم أیضاً في الجزء الثاني من صحیحھ وھو من األحادیث المستفیضة . ١٤٠٨(
ط  ١٣٠ص ٢ط المكتبة التجاریة، وج ١٤ص ٦ج) راجع صحیح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة االُمراء: ١٤٠٩(

 ط مصر بشرح النووي . ٢٢٥ص ١٢عیسى الحلبي، وج
 (منھ قّدس سّره).) فیما أخرجھ عنھ مسلم وغیره . ١٤١٠(
ط المكتبة التجاریة وط شركة اإلعالنات،  ١٩ص ٦ط عیسى الحلبي، وج ١٣٤ص ٢) یوجد في صحیح مسلم: ج١٤١١(

 ط مصر بشرح النووي . ٢٣٦ص ١٢، وج ط محمد علي صبیح ١٩ص ٦وج
 (منھ قّدس سّره).من الجزء الثاني من صحیحھ ، ورواه سائر أصحاب السنن .  ١٢٠) الذي أخرجھ مسلم في ص١٤١٢(
شركة  ط محمد علي صبیح وط ٢٠ص ٦ط عیسى الحلبي، وج ٣٥ص ٢) راجع صحیح مسلم كتاب اإلمارة: ج١٤١٣(

 النووي . ط مصر بشرح ٢٣٨ص ١٢، وج اإلعالنات والمكتبة التجاریة
 من الجزء الثاني من صحیحھ، والمراد ١٢٢) ھذا الحدیث أخرجھ مسلم في ص١٤١٤(

، أن من عرف المنكر ولم یشتبھ علیھ ، فقد صار لھ طریق إلى » فمن عرف برئ«بقولھ(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): 
 (منھ قّدس سّره).. البراءة من إثمھ وعقوبتھ بأن یغیّره بیده . أو بلسانھ ، فإن عجز فلیكرھھ بقلبھ 

ط شركة  ٢٢ص ٢ط عیسى الحلبي، وج ١٣٧ص ٢) یوجد في صحیح مسلم: كتاب اإلمارة باب وجوب اإلنكار ج١٤١٥(
 ط مصر بشرح النووي . ٢٤٢ص ١٢اإلعالنات والمكتبة التجاریة وط محمد علي صبیح، وج

 الخالفة والعدالة

ھا ویشك في صحتھا كبقیة األحادیث المدعاة على ھذا الحدیث واألحادیث األربعة التي قبلھ ال یمكن قبول  

. فإن ھذه األحادیث مخالفة لروح الدین  ١٩٥ص ٨ھذا الطراز ومن ھذا المعنى ، ما في سنن البیھقي: ج



                                                                                                                                                                      

اِإلسالمي وللعدالة اِإلسالمیة التي اشترطت في الخلیفة باإلجماع، قال القاضي عبد الرحمن اإلیجي الشافعي  

وقال أبو الثناء » یجب أن یكون عدال لئال یجور« تابھ المواقف في شرائط اإلمام: ھـ في ك ٧٥٦المتوفى 

في صفات األئمة: الرابعة : أن یكون عدال ألنھ متصرف في رقاب الناس  ٤٧٠في مطالع األنظار ص

 وأموالھم وأبضاعھم فلو لم یكن عدال ال یؤمن تعدیھ ... 

 الحدیث للسیاسة

ام السالطین  لى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صبعد رحلة الرسول األعظم   إلى الرفیق األعلى قام المنافقون وخدَّ

ووّعاظھم بوضع الحدیث لصالحھم ، كما وقع في عھد الخلیفة الثالث وبعدھا تطّور الوضع وكثر في عھد 

 معاویة بن أبي سفیان فصار طالب الدنیا یضعون عشرات األحادیث في فضائلھ وفضائل بني اُمیة ویضعون

 ١٢٦، أضواء على السنة المحمدیة: ص ١١و ١٠، وج ٣٩٦ـ  ٢٦٤ص ٩الذم ألعدائھ . راجع الغدیر: ج

. وقال أبو جعفر اِإلسكافي فیما نقلھ عنھ ابن أبي الحدید: إن معاویة حمل قوماً من الصحابة وقوماً ١٣٤ـ 

والبراءة منھ ، وجعل لھم تقتضي الطعن فیھ  (علیھ السالم)من التابعین على روایة أخبار قبیحة في علي

على ذلك جعال یرغب في مثلھ فاختلقوا لھ ما أرضاه (قال:) منھم : أبو ھریرة وعمرو بن العاص والمغیرة 

 بن شعبة ومن التابعین عروة بن الزبیر .

دولة بني العباس لم یكن وضع الحدیث أقل من الدور الذي كان في عھد الدولة االُمویة فقد وضع  وفي  

ون الحدیث في فضائل بني العباس وإخبار النبي بدولتھم، راجع أضواء على السنة المحمدیة: الوضاع

. وھذه األحادیث الخمسة وما شاكلھا في الحقیقة قد وضعتھا ید السیاسة ومصلحة الملوك  ١٣٥ص

نحراف واالُمراء وتدعو إلى تأییدھم ودعمھم، أو على األقل إلى الغض عنھم مھما صدر منھم من جرائم وا

عن اِإلسالم الحقیقي ما داموا یقیمون الصالة الشكلیة أو حتى لو لم یقیموھا، وھذا ما ال یقره اإلسالم وال 

 تمكن معاویة بن أبي السفیان من أن یجلس« یرضى بھ ، وبنشر ھذه الروایات 

 للجاحظ:ـ البیان والتبیین » بالكوفة للبیعة ویبایعھ الناس على البراءة من علي بن أبي طالب 

 ـ . ٨٥ص ٢ج

وتمكن یزید الفجور والكفر أن یكون أمیراً على المسلمین وخلیفة لھم، كما تمكن بنو اُمیة وبنو العباس   

وجرَّ ذلك على االُمة الویالت  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)من إقامة دولتیھما وإدعاء الخالفة عن الرسول

 والمصائب .

(صلى هللا اطفة إلى شخصیة قد عاشت في صدر اِإلسالم وصحبت النبيولنأخذ مثال على ذلك في لمحة خ  

المشھور عبد هللا  الزمن وكیف أنھا تلونت بمختلف األحوال، أال ذلك وھو الراوي حقبة منعلیھ وآلھ وسلم)

 بن عمر .

 عبد هللا بن عمر والبیعة



                                                                                                                                                                      

تجاً بعدم اِإلجماع على بیعتھ كما ابن عمر من األشخاص الذین تخلفوا عن بیعة اِإلمام أمیر المؤمنین، مح 

. ولكن الصحیح أن السبب في عدم بیعتھ  ١٦٥ص ١٣وج ١٩ص ٥زعمھ لھ ابن حجر في فتح الباري: ج

(علیھ ألمیر المؤمنین ھو نفس السبب الذي كان عند والده وما یحملھ أبوه من نفسیة تجاه اِإلمام علي

؟ ألم یتخلف عنھا بنو ھاشم وعلى رأسھم اِإلمام أمیر  . وإالّ فھل حصل إجماع على بیعة أبي بكر السالم)

وجملة من الصحابة كعمار وأبي ذر والمقداد وسعد بن عبادة وغیرھم ؟ ثم كسروا (علیھ السالم)المؤمنین

بحمائل سیفھ وأكرھوه على البیعة وإالّ یقتل ، وھل  (علیھ السالم)سیف الزبیر لتخلّفھ ، ولبّبوا اِإلمام علیاً 

 ع على البیعة ألبیھ عمر ؟ فیا عجباً بین ھو یستقیلھا في حیاتھ إذ عقدھا آلخر بعد وفاتھ!!حصل إجما

 ابن عمر یبایع لیزید

وبینما ابن عمر یتقاعس عن البیعة ِإلمام الحق یقوم بعد فترة من الزمن بالبیعة ألخّس خلق هللا على   

كفر واإللحاد، فبایعھ إزاء مائة ألف قدمھا یزید الخمور والفجور وال» یزید بن معاویة«وجھ األرض وھو 

معاویة إلیھ في حال حیاتھ . ولما انتشر إلحاده في المجتمع وما فعل من أعمال منكرة وفي مقدمتھا قتل 

وقام أھل المدینة بخلع بیعة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)سید شباب أھل الجنة سبط الرسول وقّرة عین الرسول

 قبالھم وصار یصف لھم األحادیث ألجل دعم جرائم یزید وأفعالھ بھذه األحادیث :یزید، وقف ابن عمر في 

روى البخاري وغیره عن نافع قال : لما خلع أھل المدینة یزید بن معاویة جمع ابن عمر حشمھ وموالیھ   

ینصب  «یقول : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وفي روایة سلیمان : حشمھ وولده وقال : إني سمعت رسول هللا

وزاد الزھري : وإنا قد بایعنا ھذا الرجل على بیعة هللا ورسولھ ، وإني ال أعلم  »لكل غادر لواء یوم القیامة 

غدراً أعظم من أن تبایع رجال على بیعة هللا ورسولھ ثم تنصب لھ القتال ، وإني ال أعلم أحداً منكم خلع وال 

 ٨، سنن البیھقي: ج ١٦٦ص ١... صحیح البخاري: جبایع في ھذا األمر إالّ كانت الفیصل بیني وبینھ

 . ٩٦ص ٢، مسند أحمد: ج ١٥٩ص

 وقعة الحرة وابن عمر

غار یزید على المدینة المنورة وأباحھا ثالثة أیام حتى افتّضت أكثر من ألف بنت باكر وولدت أكثر من   

والتابعین من المھاجرین  ألف امرأة من غیر زوج ، وقتل أكثر من سبعمائة من حملة القرآن من الصحابة

واألنصار ، وأكثر من عشرة آالف من سائر الناس وفیھم النساء والصبیان ، في ھذه الواقعة مع ھذا یأتي 

عن نافع قال : جاء  ٢٢ص ٦ابن عمر لیحدث بحدیث لیدعم موقف یزید ویبرر جرائمھ . فقد روى مسلم ج

أمر الحرة ما كان زمن یزید بن معاویة فقال : أطرحوا عبد هللا بن عمر إلى عبد هللا بن مطیع حین كان من 

(صلى هللا علیھ ألبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك ألجلس، أتیتك الُحدثك حدیثاً، سمعت رسول هللا

من خلع یداً من طاعة لقي هللا یوم القیامة ال حجة لھ; ومن مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة «یقول:  وآلھ وسلم)



ولذلك صبروا وفي العین قذى ، وفي الحلق شجا ، عمال بھذه األوامر المقدسة، 
إلیھم بالخصوص ، حیث أمرھم بالصبر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وغیرھا مما عھده النبي

وكة ، فكانوا على األذى ، والغض على القذى ، احتیاطاً على االُمة ، واحتفاظاً بالش
یتحّرون للقائمین باُمور المسلمین وجوه النص ، وھم ـ من استئثارھم بحقھم ـ على 
أمّر من العلقم ، ویتوخون لھم مناھج الرشد ، وھم ـ من تبّوئھم عرشھم ـ على آلم 
للقلب من حزِّ الشفار ، تنفیذاً للعھد ، ووفاًء بالوعد ، وقیاماً بالواجب شرعاً وعقال 

األھم ـ في مقام التعارض ـ على المھم ، ولذا محض أمیر المؤمنین كال  من تقدیم
. ومن تتبع سیرتھ في  )١٤١٦(من الخلفاء الثالثة نصحھ ، واجتھد لھم في المشورة

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أیامھم ، علم أنھ بعد أن یئس من حقّھ في الخالفة عن رسول هللا
، وآثر مسالمة القائمین باألمر ، فكان  ، بال فصل ، شق بنفسھ طریق الموادعة

یرى عرشھ ـ المعھود بھ إلیھ ـ في قبضتھم ، فلم یحاربھم علیھ ، ولم یدافعھم عنھ 
ً بالدین ، وإیثاراً لآلجلة على العاجلة،  ً باالُمة واحتیاطاً على الملة ، وِضنا احتفاظا

ن ، الخالفة وقد مني بما لم یمن بھ غیره، حیث مثل على جناحیھ خطبان فادحا
،  ، تستصرخھ وتستفزه إلیھا بصوت یدمي الفؤاد بنصوصھا وعھودھا إلى جانب

                                                                                                                                                                      

. وبناء على ذلك فقد بایع سفاك الدماء في العراق الحجاج ببیعة ھي الذل والھوان، حیث مّد ابن »یةجاھل

 عمر یده لیبایع الحجاج فمد الحجاج رجلھ وبایعھ بھا.

وھكذا في عصرنا الحاضر اتخذ سالطین وشیاطین الجور والفجور ھذه الروایات مدركاً لتسلطھم على   

مائھم وبیع ثرواتھم إلى االستكبار العالمي، وصاروا أداة قمع للكافر األجنبي الشعوب اِإلسالمیة وسفك د

الشعوب إسالمھا وتعرف  مثل اإلنجلیز واألمریكان والشیوعیة ومن یدور في فلكھم. والعالج أن تعي

ل العد األرض لیعم هللا في مسؤولیتھا وذلتھا وعزتھا لتقوم بواجبھا وتثأرلكرامتھا وإسالمھا وتقیم حكم

 األبدیة . االجتماعي والسعادة
 ؤ : (علیھ السالم)عمر وأبو بكر وعثمان یرجعون إلى رأي علي )١٤١٦(

، تذكرة  ٨٢و ٨١، ذخائر العقبى: ص ٣٩ص ٣یوجد في االستیعاب بھامش اإلصابة: جرجوع عمر إلى علي.   
 ٣٣٤ط الغري، وص ١٩٢ص ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ١٤٨ـ  ١٤٤الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي: ص

، الفصول المھمة البن الصباغ  ٢٦١ـ  ٢٥٥ص ٢ط الحیدریة ، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج
، النص واالجتھاد لشرف الدین:  ٥٤و ٥٣و ٥١و ٥٠و ٣٩و ٣٨، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٧المالكي: ص

 . وغیرھا من الكتب . ٣٥٤و ٣٥١ـ  ٣٤٧و ٣٤٦و ٣٤٢و ٣٣٧ص ١، فرائد السمطین: ج ٢٧٥ـ  ٢٧١ص
 ط القدسي . ٩٧وأما رجوع أبي بكر إلى علي في رأیھ فیوجد في ذخائر العقبى: ص  
ط بوالق وغیرھا من عشرات الكتب  ١٥١و ١٨٥ص ٩وأما رجوع عثمان إلى علي فیوجد في تفسیر ابن كثیر: ج  

ط اإلسالمیة في طھران ،  ٢٤٢إلى  ١٨٢ص ٨ري: جوإن أردت المزید فعلیك بكتاب إحقاق الحق للقاضي التست
 ط بیروت وط إیران . ففیھما عشرات الموارد. ٨وج ٧وج ٦والغدیر لألمیني: ج



، والفتن الطاغیة إلى جانب آخر ، تنذره بانتفاض الجزیرة  )١٤١٧(وأنین یفتت األكباد
، وانقالب العرب ، واجتیاح اإلسالم ، وتھدده بالمنافقین من أھل المدینة ، وقد 

ولھم من األعراب ، وھم منافقون بنصِّ الكتاب ، بل ھم مردوا على النفاق ، وبمن ح
ً ، وأجدر أن ال یعلموا حدود ما أنزل هللا على رسولھ ، وقد قویت  أشدُّ كفراً ونفاقا

شوكتھم ، إذ صار المسلمون بعده كالغنم المطیرة في اللیلة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بفقده
مسیلمة الكّذاب ، وطلیحة بن خویلد الشاتیة ، بین ذئاب عادیة ووحوش ضاریة ، و

الة ، وأصحابھم قائمون ـ في محق اِإلسالم  األفّاك ، وسجاح بنت الحرث الدجَّ
وسحق المسلمین ـ على ساق ، والرومان واألكاسرة وغیرھما ، كانوا بالمرصاد ، 
إلى كثیر من ھذه العناصر الجیّاشة بكل حنق من محمد وآلھ وأصحابھ ، وبكل حقد 

لكلمة اِإلسالم ، ترید أن تنقض أساسھا ، وتستأصل شأفتھا ، وإنھا  وحسیكة
لنشیطة في ذلك مسرعة متعجلة ، ترى أن األمر قد استتب لھا ، وأن الفرصة ـ 

، إلى جانب الرفیق األعلى ـ قد حانت ، فأرادت أن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بذھاب النبي
یعود اِإلسالم إلى قوة وانتظام ، فوقف  تسّخر الفرصة ، وتنتھز تلك الفوضى قبل أن

أمیر المؤمنین بین ھذین الخطرین ، فكان من الطبیعي لھ أن یقّدم حقھ قرباناً لحیاة 
االسالم وإیثاراً للصالح العام ، فانقطاع ذلك النزاع ، وارتفاع الخالف بینھ وبین أبي 

ة المسلمین ، فصبر ھو بكر ، لم یكن إالّ فرقاً على بیضة الدین ، وإشفاقاً على حوز
وأھل بیتھ كافة ، وسائر أولیائھ من المھاجرین واألنصار ، وفي العین قذى ، وفي 

صریح بذلك (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الحلق شجى ، وكالمھ مدة حیاتھ بعد رسول هللا
 . )١٤١٨(واألخبار في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاھرة

ة ، لم یسالم الخلیفتین أبداً ، ولم تجمعھ معھما لكن سیِّد األنصار سعد بن عباد  
جماعة في عید أو جمعة ، وكان ال یفیض بإفاضتھم ، وال یرى أثراً لشيء من 

                                                           
وغیرھا من األرقام المتقدمة والمتأخرة.  ٢٦و  ٢٠) تقدمت نصوص الخالفة وعھد النبي إلى علي في المراجعة ١٤١٧(

 . ٨٢و ٨١و ٨٠و ٧٨ص ٧وج ٣٩٠ -  ٣٨٦ص ١وراجع  الغدیر لألمیني: ج

 بحقِّھ (علیھ السالم)مطالبة اإلمام أمیر المؤمنین 

ط النجف، وبحار األنوار للعالمة  ٢وج ١، واالحتجاج للطبرسي: ج٥٦) راجع مما تقدم في المراجعة ١(

ط  ٥٧ - ٤٧ص ٣وما بعدھا ط الجدید، تلخیص الشافي للشیخ الطوسي: ج ١٧٥، ص٤باب  ٢٨المجلسي: ج

ط مصر  ٣٠٦ص ٩بمصر، وج ١اُوفست على ط ٤٧٦ص ٢البالغة البن أبي الحدید: ج اآلداب، شرح نھج

 . ١٠٤بتحقیق محمد أبو الفضل. وراجع ما یأتي في المراجعة 



، حتى قتل غیلة بحوران على عھد الخلیفة الثاني ، فقالوا  )١٤١٩(أوامرھم ونواھیھم
 قتلھ الجن ، ولھ كالم یوم السقیفة وبعده ، ال حاجة بنا

 . )١٤٢١()١٤٢٠(إلى ذكره

، وغیره من األنصار ، فإنما خضعوا  )١٤٢٢(أما أصحابھ كحباب بن المنذر  
 ، فھل یكون العمل بمقتضیات الخوف من  )١٤٢٣(عنوة ، واستسلموا للقوة

ً لِإلجماع )١٤٢٥()١٤٢٤(السیف أو التحریق بالنار  إیماناً بعقد البیعة ؟ ومصداقا

                                                           
 تخلّف سعد بن عبادة سیِّد األنصار عن بیعة أبي بكر .) ١٤١٩(

، اإلصابة البن ٤٠ص ٢، االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج ٢٢٢ص ٣یوجد في تاریخ الطبري: ج  
 ٢ط لجنة التألیف والنشر بمصر، وج ٢٦٠و ٢٥٩ص ٤، العقد الفرید البن عبد ربھ: ج ٣٠ص ٢حجر العسقالني: ج

، اُسد الغابة  ٣٠١ص ٢، مروج الذھب للمسعودي: ج ١٠ص ١ط آخر ، واإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ٢٥١ص
، عبد هللا بن سبأ  ٣٣١ص ٢ل البن األثیر: ج، الكام ٣٣١و ٢٢٣و ٢٢٢ص ٣، وج٢٨٤ص ٢البن األثیر: ج
، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید:  ٣٧١ص ٥، الغدیر لألمیني: ج ١٢٨و ١٢٧و ١٢٦و ١٢٥ص ١للعسكري: ج

 ٤٥بمصر ، الفصول المھمة لشرف الدین: ص ١ط  ٤ص ٢ط مصر. بتحقیق محمد أبوالفضل، وج ١١و ١٠ص ٦ج
 النعمان . ٥ط 

أبو ثابت ، كان من أھل بیعة العقبة ، ومن أھل بدر وغیرھا من المشاھد وكان سید الخزرج  ) سعد بن عبادة: ھو١٤٢٠(
ونقیبھم ، وجواد األنصار وزعیمھم ، وكالمھ الذي أشرنا إلیھ  طفحت بھ كتب السیر واألخبار ، وحسبك منھ ما ذكره 

بن األثیر في كاملھ ، وأبو بكر أحمد بن عبد ابن قتیبة في كتاب اإلمامة والسیاسة ، وابن جریر الطبري في تاریخھ ، وا
 (منھ قّدس سّره).العزیز الجوھري في كتاب السقیفة ، وغیرھم . 

 ٢، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ٢٢٢و ٢١٨ص ٣) كالم سعد بن عبادة یوم السقیفة . راجع تاریخ الطبري: ج١٤٢١(
 . ١٢٥ص ١هللا بن سبأ للعسكري: ج عبد ١٠ص ١، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج ٣٣١و ٣٢٨ص

) كان حباب من سادة األنصار وأبطالھم بدریاً أحدیاً ، ذا مناقب وسوابق ، وھو القائل : أنا جذیلھا المحكك ، ١٤٢٢(
وعذیقھا المرجب ، أنا أبو شبل في عرینة األسد ، وهللا لئن شئتم لنعیدنھا جذعة . ولھ كالم أمّض من ھذا ، رأینا 

 (منھ قّدس سّره).ولى . اإلعراض عنھ أ
، شرح نھج البالغة البن  ٦و ٥ص ١راجع اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: جموقف حباب بن المنذر من البیعة:  )١٤٢٣(

،  ٢٢٠ص ٣بمصر ، تاریخ الطبري: ج ١ط  ٤ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٩و ٨ص ٦أبي الحدید: ج
 . ٣٣٠و ٣٢٩ص ٢الكامل في التاریخ البن األثیر: ج

 استعمال القوة في بیعة أبي بكر

 ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٠و ١٩و ١١و ٩ص ٦وج ٢١٩ص ١راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج  

 بمصر . ١ط  ١٩ـ  ٤ص ٢وج ٧٤ص ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج
في أوائل كتاب اِإلمامة والسیاسة  ) تھدیدھم علیاً بالتحریق ثابت بالتواتر القطعي ، وحسبك ما ذكره اِإلمام ابن قتیبة١٤٢٤(

، واِإلمام الطبري في موضعین من أحداث السنة الحادیة عشر من تاریخھ المشھور ، وابن عبد ربھ المالكي في حدیث 
 ١٣٤السقیفة من الجزء الثاني من العقد الفرید ، وأبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة كما في ص

ول من شرح النھج الحمیدي الحدیدي، والمسعودي في مروج الذھب نقال عن عروة بن الزبیر في مقام من المجلد األ
االعتذار عن أخیھ عبد هللا ، إذ ھّم بتحریق بیوت بني ھاشم حین تخلفوا عن بیعتھ ، والشھرستاني نقال عن النظام عند 



                                                                                                                                                                      
ألخبار السقیفة كتاباً فیھ تفصیل ما أجملناه . وناھیك في ذكره الفرقة النظامیة من كتاب الملل والنحل ، وأفرد أبو مخنف 

 شھرة ذلك وتواتره قول شاعر النیل حافظ إبراھیم في قصیدتھ العمریة السائرة الطائرة :
 وقولة لعلي قالھا عمر  ***  أكرم بسامعھا أعظم بملقیھا

قت دارك ال أبقي علیك بھا  ***  إن لم تبایع وبنت المصطفى فیھا  حرَّ
 كان غیر أبي حفص بقائلھا  ***  أمام فارس عدنان وحامیھا ما

 ھذه معاملتھم لإلمام الذي ال یكون اإلجماع حجة عندنا إالّ إذا كان كاشفاً عن  
 رأیھ ، فمتى یتم االحتجاج بمثل إجماعكم ھذا علینا ، والحال ھذه یا منصفون ؟!

 . (منھ قّدس سّره)

 تھدید عمر علیاً وفاطمة باإلحراق

مصطفى محمد بمصر ، العقد الفرید البن عبد ربھ  ١٩ص  ١) راجع اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج٢(

 ١ط لجنة التألیف والنشر بمصر ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٢٦٠و ٢٥٩ص ٤المالكي: ج

 ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٤٨ص ٦وج ٥٦ص ٢بمصر، وج ١ط  ١٩ص ٢وج ١٣٤ص

نقال عن  ٥٧ص ١، الملل والنحل للشھرستاني: ج ٢٠٢ص ٣ار الفكر ، تاریخ الطبري: جط د ١٥٧ص

 ٢٨ط مصر ، بحار األنوار: ج ٣ص ١النظام ط دار المعرفة في بیروت وبھامش الفصل البن حزم: ج

 . ٧٧ص ٧ط الجدید ، الغدیر لألمیني: ج ٣٣٩و ٣٣٨ص

، تاریخ ابن ٥٨٦ص ١األشراف للبالذري: جعن أنساب  ١٠٨ص ١ونقلھ في كتاب عبد هللا بن سبأ: ج  

، وأعالم ١٥٦ص ١، تاریخ أبي الفداء: ج ٧٧ص ٧، وفي الغدیر: ج٧بھامش الكامل: ج ١٦٤شحنة: ص

 . ١٢٠٧ص ٣النساء: ج

 تأسف أبي بكر

أما إني ال آسي على شيء في الدنیا إالّ على ثالثة فعلتھا وددت أني لم «قال أبو بكر في مرض موتھ:  

إلى قولھ ـ فأما الثالثة التي فعلتھا : فوددت أني لم أكشف عن بیت فاطمة وتركتھ ولو أغلق على أفعلھن ـ 

 ٦١٩ص ٢ط دار المعارف بمصر، وج ٤٣٠ص ٣راجع كالمھ ھذا في تاریخ الطبري: ج». حرب ... 

، شرح نھج البالغة  ١٨ص ١، اإلمامة والسیاسة: ج ٣٠١ص ٢، مروج الذھب للمسعودي: ج آخر ط

 ٦، وج٤٧- ٤٦ص ٢بمصر ج ١اُوفست بیروت على ط  ٢٠ص ٢وج ١٣٠ص ١أبي الحدید: جالبن 

 ٤، العقد الفرید: ج ١٠٦ص ١ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، عبد هللا بن سبأ للعسكري: ج  ٥١ص

 ط آخر . ٢٥٤ص ٢ط لجنة التألیف والنشر، وج ٢٦٨ص

، ومنتخب الكنز  ١٣٥ص ٣ال: جعن كنز العم ١٠٦ص ١ونقلھ العسكري في عبد هللا بن سبأ: ج  

، تاریخ  ١٨٩ص ٤، لسان المیزان: ج ١٣١، األموال ألبي عبیدة: ص ٢٧١ص ٢بھامش أحمد: ج

 ، مرآة الزمان للسبط بن الجوزي ، ترجمة أبي بكر من تاریخ دمشق . ٣٨٨ص ١الذھبي: ج



 ، أفتونا ولكم األجر ، »تي على الخطأال تجتمع اُم« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)المراد من قولھ

 والسالم .

 ش



 

 



 



 

 ٨٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٢

 

 

 

 

 ھل یمكن الجمع بین ثبوت النّص وحمل الصحابة على الصحة ؟ 

إن اُولي البصائر النافذة ، والرؤیة الثاقبة ، ینّزھون الصحابة عن مخالفة   
في شيء من ظواھر أوامره ونواھیھ ، وال یجّوزون علیھم  لم)(صلى هللا علیھ وآلھ وسالنبي

غیر التعبد بذلك ، فال یمكن أن یسمعوا النص على اِإلمام ، ثم یعدلوا عنھ أوال وثانیاً 
 وثالثاً ، وكیف یمكن حملھم على الصحة في عدولھم عنھ مع سماعھم  

 ٨٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٥

 أراك بقادر على أن تجمع بینھما ، والسالم . النص علیھ ؟ ما

 س

 

 

 

 ـ الجمع بین ثبوت النص وحملھم على الصحة . ١ 

 ـ الوجھ في قعود اِإلمام عن حقھ . ٢ 

ـ أفادتنا سیرة كثیر من الصحابة أنھم إنما كانوا یتعبدون بالنصوص إذا  ١  
على   علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللاكانت متمحضة للدین ، مختصة بالشؤون االُخرویة ، كنّصھ

صوم شھر رمضان دون غیره ، واستقبال القبلة في الصالة دون غیرھا ، ونّصھ 



على عدد الفرائض في الیوم واللیلة ، وعدد ركعات كل  منھا وكیفیاتھا ، ونّصھ 
على أن الطواف حول البیت اُسبوع، ونحو ذلك من النصوص المتمحضة للنفع 

 .  االُخروي

المـراجعــة   منھا متعلقاً بالسیاسة كالوالیات واِإلمارات ، وتدبیر قواعد أما ما كان   

 /٨٤      

الدولة ، وتقریر شؤون المملكة ، وتسریب الجیش ، فإنھم لم یكونوا یرون التعبد 
بھ وااللتزام في جمیع األحوال بالعمل علي مقتضاه ، بل جعلوا ألفكارھم مسرحاً 

ً لكیانھم ، أو نفعاً للبحث ، ومجاال للنظر واالج تھاد ، فكانوا إذا رأوا في خالفھ رفعا
في سلطانھم ، عدلوا عنھ الى ما یرفع كیانھم، أو ینفع سلطانھم، ولعلھم كانوا 

» علي«یحرزون رضا النبي بذلك ، وكان قد غلب على ظنھم أن العرب ال تخضع لـ 
ءھا بسیفھ في إعالء وال تتعبد بالنص علیھ ، إذ وترھا في سبیل هللا ، وسفك دما

كلمة هللا ، وكشف القناع منابذاً لھا في نصرة الحق ، حتى ظھر أمر هللا على رغم 
كل عاتي كفور فھم ال یطیعونھ إالّ عنوة ، وال یخضعون للنص علیھ إالّ بالقوة ، وقد 

ھم في ، جریاً على عادت (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عصبوا بھ كل دم أراقھ اِإلسالم أیام النبي
أحد یستحق أن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أمثال ذلك ، إذ لم یكن بعد النبي في عشیرتھ

تعصب بھ تلك الدماء عند العرب غیره ، ألنھم إنما كانوا یعصبونھا في أمثل 
; وأفضلھم بعد رسول هللا  العشیرة ، وأفضل القبیلة ، وقد كان ھو أمثل الھاشمیین

ذلك ، ولذا تربّص العرب بھ الدوائر ، وقلَّبوا لھ االُمور ، ، ال یدافع وال ینازع في 
وأضمروا لھ ولذریتھ كل حسیكة ، ووثبوا علیھم كل وثبة ، وكان ما كان مما طار 

 في األجواء ، وطبق رزؤه األرض والسماء .

وأیضاً فإن قریشاً خاصة والعرب عامة ، كانت تنقم من علي شدة وطأتھ على   
 ال وقعتھ فیمن یتعدى حدود هللا ، أو یھتك حرماتھأعداء هللا ، ونك

، وكانت ترھب من أمره بالمعروف ونھیھ عن المنكر ، وتخشى عدلھ في  عّز وجلّ 
الرعیة ، ومساواتھ بین الناس في كل قضیة ، ولم یكن ألحد فیھ مطمع، وال عنده 

ضعیف ألحد ھوادة ، فالقوي العزیز عنده ضعیف ذلیل حتى یأخذ منھ الحق ، وال
الذلیل عنده قوي عزیز حتى یأخذ لھ بحقھ ، فمتى تخضع األعراب طوعاً لمثلھ وھم 



ومن أھل المدینة مردوا على النفاق ال تعلمھم  ()١٤٢٦()أشّد كفراً ونفاقاً وأجدر أن ال یعلموا حدود ما أنزل هللا على رسولھ (

 یألونھم خباال . وفیھا بطانة ال )١٤٢٧()نحن نعلمھم

ً وسائر العرب كانوا یحسدونھ على ما آتاه هللا من فضلھ ، وأیضاً، فإن ق   ریشا
حیث بلغ في علمھ وعملھ رتبة ـ عند هللا ورسلھ واُولي األلباب ـ تقاصر عنھا 
األقران ، وتراجع عنھا األكفاء ، ونال من هللا ورسولھ بسوابقھ وخصائصھ، 

ادي المطامع ، وبذلك ، تشرئب إلیھا أعناق األماني ، وشأواً تنقطع دونھ ھو منزلة
دبّت عقارب الحسد لھ في قلوب المنافقین ، واجتمعت على نقض عھده كلمة 
الفاسقین والناكثین والقاسطین والمارقین ، فاتخذوا النص ظھریاً ، وكان لدیھم 

 نسیاً منسیاً .

 فكان ما كان مما لست أذكره  ***  فظُّن خیراً وال تسأل عن الخبر

ً ، فإن قریش   اً وسائر العرب ، كانوا قد تشوقوا إلى تداول الخالفة في وأیضا
قبائلھم ، واشرأبّت إلى أطماعھم ، فأمضوا نیاتھم على نكث العھد ، ووجھوا 
عزائمھم إلى نقض العقد ، فتصافقوا على تناسي النص ، وتبایعوا على أن ال یذكر 

لمنصوص علیھ بالمّرة ، وأجمعوا على صرف الخالفة من أول أیامھا عن ولیھا ا
من نبیھا ، فجعلوھا باالنتخاب واالختیار ، لیكون لكل حي من أحیائھم أمل في 

موا علیاً بعد رسول هللا  الوصول إلیھا ولو بعد حین (صلى هللا ، ولو تعبدوا بالنص ، فقدَّ

لما خرجت الخالفة من عترتھ الطاھرة ، حیث قرنھا یوم الغدیر وغیره  علیھ وآلھ وسلم)
تاب ، وجعلھا قدوة الُولي األلباب ، إلى یوم الحساب ، وما كانت العرب بمحكم الك

لتصبر على حصر الخالفة في بیت مخصوص ، وال سیما بعد أن طمحت إلیھا 
 األبصار من جمیع قبائلھا وحامت علیھا النفوس من كل أحیائھا .

 لقد ھزلت حتى بدا من ھزالھا  ***  كالھا وحتى استامھا كل مفلس

ً ، فإنَّ من ألّم بتاریخ قریش ، والعرب في صدر اِإلسالم ، یعلم أنھم لم وأیض   ا
یخضعوا للنبوة الھاشمیة ، إالّ بعد أن تھشموا ، ولم یبق فیھم من قوة ، فكیف 
یرضون باجتماع النبوة والخالفة في بني ھاشم ، وقد قال عمر بن الخطاب البن 

                                                           
 . ٩٧) سورة التوبة : ١٤٢٦(
 . ١٠١) سورة التوبة : ١٤٢٧(



ً كرھت  أن تجتمع فیكم النبوة والخالفة ، عباس في كالم دار بینھما : إن قریشا
 . )١٤٢٩()١٤٢٨(فتجحفون على الناس

ـ والسلف الصالح لم یتسّن لھ أن یقھرھم یومئذ على التعبد بالنص، فرقاً  ٢  
من انقالبھم إذا قاومھم ، وخشیة من سوء عواقب االختالف في تلك الحال ، وقد 

قویت بفقده شوكة المنافقین، ، و (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ظھر النفاق بموت رسول هللا
وعتت نفوس الكافرین ، وتضعضعت أركان الدین ، وانخلعت قلوب المسلمین ، 
وأصبحوا بعده كالغنم المطیرة في اللیلة الشاتیة بین ذئاب عادیة ووحوش ضاریة ، 
 وارتدت طوائف من العرب ، وھّمت بالردة

لك الظروف أن یظھر إرادة ـ فأشفق علي في ت ٨٢اُخرى ـ كما فصلناه في المراجعة 
القیام بأمر الناس مخافة البائقة ، وفساد العاجلة، والقلوب على ما وصفنا ، 
والمنافقون على ما ذكرنا ، یعضون علیھم األنامل من الغیظ ، وأھل الردة على ما 

منا ، واألنصار قد خالفوا المھاجرین ، وانحازوا  بیَّنا ، واالُمم الكافرة على ما قدَّ
. فدعاه النظر للدین إلى الكف عن طلب  )١٤٣٠(: منا أمیر ومنكم أمیر م یقولونعنھ

ـ یستوجب الخطر   الخالفة ، والتجافي عن االُمور ، علماً منھ أن طلبھا ـ والحال ھذه
باالُمة ، والتغریر في الدین ، فاختار الكفَّ إیثاراً لِإلسالم ، وتقدیماً للصالح العام ، 

 لعاجلة .وتفضیال لآلجلة على ا

ً ـ   ً بحقھ ،  )١٤٣١(غیر أنھ قعد في بیتھ ـ ولم یبایع حتى أخرجوه كرھا احتفاظا
ة وال سطع لھ  ت لھ حجَّ ً على من عدل عنھ ، ولو أسرع إلى البیعة ما تمَّ واحتجاجا
،   برھان ، لكنھ جمع فیما فعل بین حفظ الدین ، واالحتفاظ بحقھ من إمرة المؤمنین

                                                           
من المجلد الثالث من شرح النھج ، في قضیة یجدر بالباحثین أن یقفوا علیھا ، وقد  ١٠٧ي ص) نقلھ ابن أبي الحدید ف١٤٢٨(

(منھ قّدس من الجزء الثالث من كاملھ ، قبل ذكر قصة الشورى .  ٢٤أوردھا ابن األثیر في أواخر أحوال عمر ص
 سّره) .

 محاورة بین ابن عباس وعمر في أمر الخالفة :) ١٤٢٩(
ط مصر بتحقیق محمد أبو  ٥٢ص ١٢بمصر وج ١ط  ١٠٧ص ٣غة البن أبي الحدید: جراجع شرح نھج البال  

ط دار صادر ،  ٦٣ص ٣ط دار الفكر ، الكامل البن األثیر: ج ١٤١ص ٣ط مكتبة الحیاة، وج ٨٧٦ص ٣الفضل، وج
 ١١٤ص ١ط آخر ، عبدهللا بن سبأ للعسكري: ج ٢٨٩ص ٢ط دار المعارف بمصر، وج ٢٢٣ص ٤تاریخ الطبري: ج

. 
الحدید:  ط دار المعارف بمصر ، شرح نھج البالغة البن أبي ٢٢٠و ٢١٩و ٢١٨ص ٤) راجع تاریخ الطبري: ج١٤٣٠(

 . ١٠٢ص ٢بمصر ، تاریخ الیعقوبي: ج ١ط  ٤ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٩و ٦ص ٦ج
 كرھاً ألجل البیعة . (علیھ السالم)إخراج اِإلمام علي بن أبي طالب) ١٤٣١(

ط آخر شرح النھج البن أبي  ٢٨٥ص ٢ط لجنة التألیف والنشر بمصر، وج ٣٣٥ص ٤الفرید: ج راجع العقد  
 اُوفست بیروت . ٤١٥ص ٣الحدید: ج



ھ ، ورجاحة حلمھ ، وسعة صدره ، وإیثاره المصلحة العامة فدلَّ ھذا على أصالة رأی
، ومتى سخت نفس امرئ عن ھذا الخطب الجلیل ، واألمر الجزیل ، ینزل من هللا 
تعالى بغایة منازل الدین ، وإنما كانت غایتھ مما فعل أربح الحالین لھ ، وأعود 

 المقصودین علیھ ، بالقرب من هللا عّز وجّل .

الثالثة وأولیاؤھم ، فقد تأولوا النص علیھ بالخالفة لألسباب التي أما الخلفاء   
قّدمناھا ، وال عجب منھم في ذلك بعد الذي نبھناك إلیھ من تأولھم واجتھادھم في 

ً بالسیاسات والتأمیرات ، وتدبیر  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كل ما كان من نصوصھ متعلقا
ولعلھم لم یعتبروھا كاُمور دینیة ، فھان  قواعد الدولة ، وتقریر شؤون المملكة ،

 علیھم مخالفتھ فیھا ، وحین تمَّ لھم األمر  أخذوا بالحزم في

تناسي تلك النصوص ، وأعلنوا  الشدة على من یذكرھا أو یشیر إلیھا ، ولما توفَّقوا 
في حفظ النظام ، ونشر دین اِإلسالم ، وفتح الممالك ، واالستیالء على الثروة 

، ولم یتدنسوا بشھوة ; عال أمرھم ، وعظم قدرھم ، وحسنت بھم الظنون ، والقوة 
وأحبتھم القلوب ، ونسج الناس في تناسي النص على منوالھم ، وجاء بعدھم بنو 
اُمیة وال ھمَّ لھم إالّ اجتیاح أھل البیت واستئصال شأفتھم ، ومع ذلك كلھ ، فقد وصل 

حیحة ، ما فیھ الكفایة ; والحمد   ، إلینا من النصوص الصریحة ، في السنن الص
 والسالم علیكم .

 ش

 

      ٨٦و ٨٥المـراجعــة /   



 

 ٨٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٧

 

 

 

 

 التماس الموارد التي لم یتعبدوا فیھا بالنص . 

أخذت كتابك األخیر ، فإذا ھو معجز في تقریب ما استبعدناه ، مدھش في   
مظاھر التصویر ، فسبحان من أالن لك أعطاف البرھان ، وألقى إلیك  تمثیلھ بأجلى

مقالید البیان ، فبلغت ما ال تبلغ إلیھ الوسائل ، وظفرت بما ال تظفر بھ األماني . 
وكنا نظن أن األسباب ال تتعلق بما استشھدت علیھ بنصوص االثبات . وأن ال سبیل 
 إلى ما خرجت من عھدتھ بنواھض البینات .

 تك أشرت إلى الموارد التي لم یتعبدوا فیھا بالنصوص الصریحة ،ولی

 لیتبین وجھ السداد ، ویتضح سبیل الرشاد ، فألتمس تفصیل ذلك ، 

 ٨٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٨

استظھاراً بذكر المأثور من سیرتھم ، وسبر المسطور في كتب األخبار من طریقتھم 
 هللا وبركاتھ . ، والسالم علیكم ورحمة

 س

 

 

 ـ رزیة یوم الخمیس . ١ 

 ـ السبب في عدول النبي عما أمرھم بھ یومئذ. ٢ 



ـ الموارد التي لم یتعبدوا فیھا بالنص أكثر من أن تحصى ، وحسبك منھا  ١  
رزیة یوم الخمیس فإنھا من أشھر القضایا ، وأكبر الرزایا ، أخرجھا أصحاب 

قلھا أھل السیر واألخبار كافة ، ویكفیك منھا ما الصحاح ، وسائر أھل السنن ، ون
      ٨٦المـراجعــة /   بسنده إلى عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن  )١٤٣٢(أخرجھ البخاري

، وفي البیت  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مسعود عن ابن عباس قال : لما حضر رسول هللا
ھلم أكتب لكم كتاباً ال «:  یھ وآلھ وسلم)(صلى هللا عل، قال النبي  رجال فیھم عمر بن الخطاب

قد غلب علیھ الوجع ، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، فقال عمر : إن النبي »بعده )١٤٣٣(تضلوا
وعندكم القرآن، حسبنا كتاب هللا ، فاختلف أھل البیت فاختصموا ، منھم من یقول : 

ً لن تضلوا بعده، ومنھم من یقول  بوا یكتب لكم النبي كتابا ما قال عمر ، فلما قرِّ
 [: قوموا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أكثروا اللغو واالختالف عند النبي ، قال لھم رسول هللا

، فكان ابن عباس یقول: إن الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول  ]عنّي خ ل 
، وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب من اختالفھم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

وھذا الحدیث مما ال كالم في صحتھ وال في صدوره; وقد أورده  )١٤٣٤(الخولغطھم...
; وأخرجھ مسلم في آخر الوصایا من  )١٤٣٥(البخاري في عدة مواضع من صحیحھ

 ً ; وسائر )١٤٣٧(; ورواه أحمد من حدیث ابن عباس في مسنده )١٤٣٦(صحیحھ أیضا
ھ الثابت : أصحاب السنن واألخبار ، وقد تصرفوا فیھ إذ نقلوه بالمعنى ، ألن لفظ

تھذیباً » إن النبي قد غلب علیھ الوجع«، لكنھم ذكروا أنھ قال : » إن النبي یھجر«
للعبارة ، وتقلیال لما یستھجن منھا ، ویدل على ذلك ما أخرجھ أبو بكر أحمد بن عبد 

لما «باإلسناد إلى ابن عباس ، قال :  )١٤٣٨(العزیز الجوھري في كتاب السقیفة
                                                           

 من الجزء الرابع من صحیحھ . ٥) في باب قول المریض قوموا عني من كتاب المرضى ، ص١٤٣٢(
 (منھ قّدس سّره) .

 (منھ قّدس سّره) . ھ: ھلّم .) بحذف النون مجزوماً ، لكونھ جواباً ثانیاً لقول١٤٣٣(
 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رزیة یوم الخمیس وأذیة الرسول  
اُوفست دار الفكر على  ٩ص ٧) ھذا اللفظ یوجد في صحیح البخاري كتاب المرضى باب قول المریض قوموا عني: ج٣(

ط  ٥ص ٤الكتب، وجط دار إحیاء  ٧ص ٤ط محمد علي صبیح وط مطابع الشعب، وج ١٥٦ص ٧ط إستانبول، وج
ط المطبعة الخیریة بمصر ، صحیح مسلم  ٦ص ٤ط بمبي، وج ٩٧ص ٦ط المیمنیة بمصر، وج ٥ص ٤المعاھد، وج

 ١١ط عیسى الحلبي، وج ١٦ص ٢ط محمد علي صبیح، وط المكتبة التجاریة، وج ٧٥ص ٥في آخر كتاب الوصیة: ج
 بسند صحیح ط دار المعارف بمصر . ٢٩٩٢ح ٣٥٦ص ٤ط مصر بشرح النووي ، مسند أحمد ابن حنبل: ج ٩٥ص

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ األول، وفي مواضع اُخر یعرفھا المتتبعون .  ٣٢كتاب العلم ص  ) أورده في١٤٣٥(
 (منھ قّدس سّره) . من جزئھ الثاني . ١٤) ص١٤٣٦(
 (منھ قّدس سّره) .من جزئھ األول .  ٣٢٥) راجع ص١٤٣٧(
 (منھ قّدس سّره) .النھج للعالَّمة المعتزلي .  من المجلد الثاني من شرح ٢٠) كما في ص١٤٣٨(



، وفي البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب، قال رسول هللا  حضرت رسول هللا الوفاة
، ( قال ) : فقال عمر كلمة معناھا: أن »ائتوني بدواة وصحیفة أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده«: 

، ثم قال : عندنا القرآن حسبنا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الوجع قد غلب على رسول هللا
اختصموا ، فمن قائل : قربوا یكتب لكم النبي، كتاب هللا ، فاختلف من في البیت و

(صلى هللا علیھ وآلھ ومن قائل ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغط واللغو واالختالف غضب

وتراه صریحاً بأنھم إنما نقلوا معارضة عمر )١٤٣٩(»، فقال : قوموا ... الحدیث وسلم)
 بالمعنى ال بعین لفظھ .

ً أن المحدثین    حیث لم یصرحوا باسم المعارض یومئذ، ویدلك على ھذا أیضا
نقلوا المعارضة بعین لفظھا ، قال البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجھاد 

ثنا ابن عیینة عن سلمان األحول عن )١٤٤٠(والسیر من صحیحھ : حدثنا قبیصة حدَّ
یوم الخمیس وما یوم الخمیس! ثم بكى «سعید بن جبیر عن ابن عباس ، أنھ قال : 

ب دمعھ الحصباء ، فقال : اشتد برسول هللا وجعھ یوم الخمیس ، فقال : حتى خض  
، فتنازعوا ، وال ینبغي عند نبي تنازع ، فقالوا : »ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 

صى ، وأو» دعوني فالذي أنا فیھ خیر مما تدعوني إلیھ«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھجر رسول هللا ، قال
 أخرجوا المشركین من« : عند موتھ بثالث

 ، ( قال:) ونسیت»جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت اُجیزھم

 .)١٤٤٢(...الخ)١٤٤١(الثالثة

وھذا الحدیث أخرجھ مسلم أیضاً في آخر كتاب الوصیة من صحیحھ ، وأحمد   
ي ، ورواه سائر المحدثین ، وأخرج مسلم ف )١٤٤٣(من حدیث ابن عباس في مسنده

                                                           
 ١ط  ٢٠ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج  ٥١ص ٦) یوجد في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٤٣٩(

 ط دار الفكر في بیروت . ٣٠ص ٢ط دار مكتبة الحیاة، وج ٢٩٤ص ٢بمصر واُوفست بیروت، وج
 ّره) .(منھ قّدس سمن جزئھ الثاني.  ١١٨) ص١٤٤٠(
) لیست الثالثة إالّ األمر الذي أراد النبي أن یكتبھ حفظاً لھم من الضالل ،  لكن السیاسة اضطرت المحدثین إلى ١٤٤١(

 (منھ قّدس سّره) .نسیانھ ، كما نبھ إلیھ مفتي الحنفیة في صور الحاج داود الدادا. 
إستانبول،  اُوفست دار الفكر على ط ٣١ص ٤) یوجد في صحیح البخاري كتاب الجھاد والسیر باب جوائز الوفد: ج١٤٤٢(

ط  ١٢٥ص ٢المعاھد، وج  ط ١٢٠ص ٢ط دار إحیاء الكتب، وج ١٧٨ص ٢ط مطابع الشعب، وج ٨٥ص ٤وج
 ٣ط المیمنیة بمصر، وج ١١١ص ٢ط الفجالة، وج ٥٥ص ٤ط محمد علي صبیح، وج ٨٥ص ٥الشرفیة، وج

 وصیةط بمبي بالھند . صحیح مسلم كتاب الوصیة باب ترك ال ١١٥ص
 ، ط محمد علي صبیح بمصر ٧٥ص ٥ط عیسى الحلبي، وج ١٦ص ٢لمن لیس عنده شيء: ج

 ٢٢٢ص ١ط مصر بشرح النووي ، مسند أحمد ج ٩٤ـ  ٨٩ص ١١ط المكتبة التجاریة في بیروت، وج ٧٥ص ٥وج
 ط دار المعارف بمصر . ٣١١١ح ٤٥ص ٥بسند صحیح، وج ١٩٣٥ح ٢٨٦ص ٣ط المیمنیة بمصر، وج

 (منھ قّدس سّره) .زئھ األول . من ج ٢٢٢) ص١٤٤٣(



كتاب الوصیة من الصحیح عن سعید بن جبیر من طریق آخر عن ابن عباس ، قال 
: یوم الخمیس وما یوم الخمیس! ثم جعل تسیل دموعھ حتى رؤیت على خدیھ كأنھا 

 ائتوني بالكتف«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نظام اللؤلؤ ، قال : قال رسول هللا

 ، فقالوا : إن»تاباً لن تضلوا بعده أبداً والدواة ، أو اللوح والدواة ، أكتب لكم ك

 . )١٤٤٥(...الخ)١٤٤٤(رسول هللا یھجر

                                                           
من الجزء األول من مسنده، وغیر واحد من أثبات السنن .  ٣٥٥) وأخرح ھذا الحدیث بھذه األلفاظ أحمد في ص١٤٤٤(

 . (منھ قّدس سّره)
عیسى الحلبي،  ط ١٦ص ٢) یوجد ذلك في صحیح مسلم كتاب الوصیة باب ترك الوصیة لمن لیس عنده شيء: ج١٤٤٥(

ط  ٣٥٥ص ١ط مصر بشرح النووي ، مسند أحمد بن حنبل: ج ٩٥ـ  ٩٤ص ١١ة التجاریة، وجط المكتب ٧٥ص ٥وج
بمصر  ١٩٣ص ٣، بسند صحیح ط دار المعارف بمصر ، تاریخ الطبري: ج٣٣٣٦ح ١١٦ص ٥المیمنیة بمصر، وج

 . ٣٢٠ص ٢، الكامل البن األثیر: ج

 رزیة یوم الخمیس بلفظ ثالث للبخاري

ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً «وجعھ قال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تد بالنبيعن ابن عباس قال : لما اش  

غلبھ الوجع وعندنا كتاب هللا حسبنا، فاختلفوا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). قال عمر: إن النبي»ال تضلوا بعده

إن الرزیة كل الرزیة ما . فخرج ابن عباس یقول : »قوموا عني وال ینبغي عندي التنازع«وأكثروا اللغط قال : 

 وبین كتابھ .(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا حال بین رسول

ط  ٣٩ص ١اُوفست دار الفكر على ط إستانبول، وج ٣٧ص ١یوجد في صحیح البخاري كتاب العلم: ج  

ط المعاھد،  ٢٢ص ١ط دار إحیاء الكتب، وج ٣٢ص ١ط بمبي بالھند: وج ١٤ص ١مطابع الشعب، وج

 ٢١ـ  ٢٠ص ١ط الفجالة، وج ٢٨ص ١ط محمد علي صبیح، وج ٣٨ص ١لشرفیة، وجط ا ٢٢ص ١وج

 ط المیمنیة بمصر .

 رزیة یوم الخمیس بلفظ رابع للبخاري

وجعھ فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال ابن عباس: یوم الخمیس وما یوم الخمیس! اشتد برسول هللا  

فتنازعوا وال ینبغي  عند نبي تنازع فقالوا : ما شأنھ أھجر؟!  »أبداً  ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده«

، وأوصاھم بثالث : قال : »دعوني فالذي أنا فیھ خیر مما تدعوني إلیھ«استفھموه، فذھبوا یردون علیھ فقال : 

ال: ، وسكت عن الثالثة، أو ق»أخرجوا المشركین من جزیرة العرب ، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم«

 . فنسیتھا

 ١٣٧ص ٥یوجد في صحیح البخاري كتاب النبي إلى كسرى وقیصر باب مرض النبي ووفاتھ: ج  

 ٣ط بمبي بالھند، وج ٤٠ص ٥ط مطابع الشعب، وج ١١ص ٦أوفست دار الفكر على ط إستانبول، وج

 . ١٩٣ـ  ١٩٢ص ٣ط المطبعة الخیریة ، تاریخ الطبري: ج ٦٦ص



                                                                                                                                                                      

 لبخاريرزیة یوم الخمیس بلفظ خامس ل

یقول : یوم الخمیس وما یوم الخمیس! ثم بكى حتى بّل  (رضي هللا عنھ)سعید بن جبیر سمع ابن عباس  

وجعھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)دمعھ الحصى، قلت لھ: یا بن عباس ما یوم الخمیس ؟ قال : اشتد برسول هللا

ازعوا وال ینبغي عند نبي تنازع فقالوا : ما لھ ، فتن»ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبداً «فقال: 

أخرجوا المشركین فأمرھم بثالث قال :  »ذروني فالذي أنا فیھ خیر مما تدعوني إلیھ«أھجر؟! استفھموه، فقال : 

 والثالثة: إما أن سكت عنھا، وإما أن قالھا فنسیتھا. من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم،

اُوفست  ٦٦ـ  ٦٥ص ٤صحیح البخاري كتاب الجزیة باب إخراج الیھود من جزیرة العرب: جیوجد في   

ط آخر . وھذا قریب مما تقدم في  ١٣٢ص ٢ط بمبي بالھند، وج ١٢ص ٤دار الفكر على ط استانبول، وج

 ، فراجع .٨٦اللفظ األول من المراجعة 

 رزیة یوم الخمیس بلفظ سادس للبخاري

قال : وفي البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حضر النبي عن ابن عباس قال: لما 

غلبھ الوجع وعندكم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال عمر : إن النبي»ھلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده«قال: 

(صلى ب لكم رسول هللالقرآن فحسبنا كتاب هللا، واختلف أھل البیت واختصموا فمنھم من یقول : قربوا یكت

كتاباً لن تضلوا بعده، ومنھم من یقول : ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط واالختالف عند  هللا علیھ وآلھ وسلم)

 ».قوموا عنِّي«قال :   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

ى هللا علیھ وآلھ (صلقال عبید هللا: فكان ابن عباس یقول : إن الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول هللا 

 وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب من اختالفھم ولغطھم .وسلم)

اُوفست  ١٦١ص ٨یوجد في صحیح البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب كراھیة الخالف: ج  

 ط المطبعة الخیریة . ١٩٤ص ٤ط بمبي بالھند، وج ٦٤ص ٨دار الفكر على ط استانبول، وج

بعد الروایة المتقدمة » مرض النبي ووفاتھ«كتاب النبي إلى كسرى وقیصر باب  وذكر ھذه الروایة في  

 في لفظھ الرابع .

 رزیة یوم الخمیس في مصادر اُخرى

 ١٣٣ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٧٩ص ١راجع عبدهللا بن سبأ للعسكري: ج  

ط بیروت ، الطبقات الكبرى البن  ٢٠ص ١بمصر ، الملل والنحل للشھرستاني ج ١اُوفست بیروت على ط 

 . ٢٤٤ـ  ٢٤٢ص ٢سعد: ج

 لیھجر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول عمر بن الخطاب إن النبي



ومن ألمَّ بما حول ھذه الرزیة من الصحاح ، یعلم أن أول من قال یومئذ:   
الحاضرین من كانوا   إنما ھو عمر، ثم نسج على منوالھ من». ھجر رسول هللا«

ـ : فاختلف أھل  )١٤٤٦(لعلى رأیھ ، وقد سمعت قول ابن عباس ـ في الحدیث األو
ً لن تضلوا بعده ،  البیت، فاختصموا ، منھم من یقول : قربوا یكتب لكم النبي كتابا

 ومنھم من یقول : ما قالھ عمر،  أي یقول : ھجر رسول هللا.

، قال : لما  )١٤٤٧(وفي روایة اُخرى أخرجھا الطبراني في األوسط عن عمر  
من وراء  ، فقال النسوة»أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ائتوني بصحیفة ودواة ، «مرض النبي قال: 

؟ قال عمر ، فقلت: إنَّكّن (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الستر: أال تسمعون مایقول رسول هللا
!  صویحبات یوسف إذا مرض رسول هللا عصرتّن أعینكّن ، وإذا صحَّ ركبتن عنقھ

 )١٤٤٨(م... الخدعوھن فإنھن خیر منكقال : فقال رسول هللا : 

وأنت ترى، أنھم لم یتعبدوا ھنا بنصھ الذي لو تعبدوا بھ ألمنوا من الضالل ،   
ولیتھم اكتفوا بعدم االمتثال ولم یرّدوا قولھ إذ قالوا : حسبنا كتاب هللا حتى كأنھ ال 
یعلم بمكان كتاب هللا منھم ، أو أنھم أعلم منھ بخواص الكتاب وفوائده، ولیتھم 

وھو محتضر بینھم ، » ھجر رسول هللا«لھ ولم یفاجئوه بكلمتھم تلك: اكتفوا بھذا ك
، وكأنھم حیث لم یأخذوا بھذا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأي كلمة كانت وداعاً منھم لھ

النص اكتفاء منھم بكتاب هللا على ما زعموا ـ لم یسمعوا ھتاف الكتاب آناء اللیل 
وكأنھم حیث  )١٤٤٩()م الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھواوما آتاك (وأطراف النھار في أندیتھم: 

إنھ لقول رسول كریم* ذي قوة عند ذي العرش مكین * مطاع ثم (قالوا : ھجر ، لم یقرأوا قولھ تعالى : 

إنھ لقول رسول كریم وما ھو بقول شاعر قلیال ما (وقولھ عّز من قائل :  )١٤٥٠()أمین * وما صاحبكم بمجنون

رون * تنزیل من رّب العالمین تؤمنون* وال بقول ما ضلَّ (وقولھ جّل وعال :  )١٤٥١()كاھن قلیال ما تذكَّ

إلى كثیر من  )١٤٥٢()صاحبكم وما غوى* وما ینطق عن الھوى * إن ھو إالّ وحٌي یوحى * علَّمھ شدید القوى

                                                                                                                                                                      

ط إیران ، سر  ٣٦ط الحیدریة، وص ٦٢یوجد في تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: ص  

 مان .ط مطبعة النع ٢١العالمین وكشف ما في الدارین ألبي حامد الغزالي: ص
.  ) الذي أخرجھ البخاري عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعودعن ابن عباس وأخرجھ مسلم أیضاً ، وغیره١٤٤٦(

 (منھ قّدس سّره) .
 (منھ قّدس سّره) .من الجزء الثالث من كنز العمال .  ١٣٨) كما في ص١٤٤٧(
 . ٢٤٤ـ  ٢٤٣ص ٢ى البن سعد: ج، الطبقات الكبر ٧٩ص ١) راجع عبد هللا بن سبأ للسید العسكري: ج١٤٤٨(
 . ٧) سورة الحشر : ١٤٤٩(
 . ٢٢ـ  ١٩) سورة التكویر : ١٤٥٠(
 . ٤٣ـ  ٤٠) سورة الحاقة : ١٤٥١(
 . ٥ـ  ٢) سورة النجم : ١٤٥٢(



أمثال ھذه اآلیات البیِّنات ، المنصوص فیھا على عصمة قولھ من الھجر ، على أن 
إنّما أراد توثیق  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ه مستقل بذلك، لكنھم علموا أنھالعقل بمجرد

خاصة، وعلى األئمة من عترتھ » علي  «العھد بالخالفة ، وتأكید النص بھا على 
عامة ، فصّدوه عن ذلك، كما اعترف بھ الخلیفة الثاني في كالم دار بینھ وبین ابن 

 . )١٤٥٤()١٤٥٣(عباس

 ،»إئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأنت إذا تأملت في قولھ  

 )١٤٥٥(»إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا ، كتاب هللا وعترتي أھل بیتي«وقولھ في حدیث الثقلین : 
أراد في مرضھ أن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، تعلم أن المرمى في الحدیثین واحد ، وأنھ

 فصیل ما أوجبھ علیھم في حدیث الثقلین .یكتب لھم ت

ـ وإنما عدل عن ذلك ، ألن كلمتھم تلك التي فاجأوه بھا اضطرتھ إلى العدول  ٢  
، إذ لم یبق بعده أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة واالختالف من بعده في أنھ ھل ھجر 

ا اللغو واللغط ؟ كما اختلفوا في ذلك وأكثرو فیما كتبھ ـ والعیاذ با  ـ أو لم یھجر
، ولو  كما سمعت»; قوموا: «  نصب عینیھ، فلم یتسّن لھ یومئذ أكثر من قولھ لھم

، وألوغل أشیاعھم في إثبات ھجره ـ » ھجر«أصرَّ فكتب الكتاب للّجوا في قولھم 
والعیاذ با  ـ فسطروا بھ أساطیرھم ، ومألوا طوامیرھم رداً على ذلك الكتاب وعلى 

 من یحتجُّ بھ .

عن ذلك الكتاب  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ولھذا اقتضت حكمتھ البالغة أن یضرب  
صفحاً لئال یفتح ھؤالء المعارضون وأولیاؤھم باباً إلى الطعن في النبوة ـ نعوذ با  

أن علیاً وأولیاءه خاضعون لمضمون  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وبھ نستجیر ـ ، وقد رأى
م أكتب أم لم یكتب ، وغیرھم ال یعمل بھ وال یعتبره لو كتب ذلك الكتاب ، سواء علیھ

ـ والحال ھذه ـ توجب تركھ ، إذ ال أثر لھ تلك المعارضة سوى الفتنة كما   ، فالحكمة
 ال یخفى ، والسالم .

 ش

                                                           
 (منھ قّدس سّره) .من المجلد الثالث من شرح النھج الحدیدي .  ١١٤من الصفحة  ٢٧) كما في السطر ١٤٥٣(
 كتابة الكتاب حتى ال یجعل األمر لعلي :عتراف عمر بأنھ إنما صدَّ عن ) ا١٤٥٤(

ط مصر  ٣سطر  ٧٩ص ١٢بمصر، واُوفست بیروت، وج ١ط  ٢٧سطر  ١١٤ص ٣راجع شرح نھج البالغة: ج  
 ط دار الفكر . ١٦٧ص ٣ط دار مكتبة الحیاة، وج ٨٠٣ص ٣بتحقیق محمد أبو الفضل، وج

م في المراجعة ١٤٥٥(  .، فراجع  ٤ھامش  ٦٨ص  ٨) حدیث الثقلین تقدَّ



      ٨٧المـراجعــة /   

 

 ٨٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٩

 

 

 

 

 اقشة فیھ .العذر في تلك الرزیة مع المن 

حین أمرھم بإحضار الدواة والبیاض لم یكن قاصداً  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لعلّھ  
لكتابة شيء من األشیاء ، وإنما أراد بكالمھ مجرد اختبارھم ال غیر ، فھدى هللا 
عمر الفاروق لذلك دون غیره من الصحابة ، فمنعھم من إحضارھما . فیجب ـ على 

(رضي هللا انعة في جملة موافقاتھ لربھ تعالى ، وتكون من كراماتھـ عدُّ تلك المم   ھذا

ال تضلوا « :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، ھكذا أجاب بعض األعالم ، لكن اِإلنصاف أن قولھعنھ)

یأبى ذلك ، ألنھ جواب ثان لألمر ، فمعناه أنكم إن أتیتم بالدواة والبیاض ،  »بعده 
وا بعده ، وال یخفى أن اِإلخبار بمثل ھذا الخبر لمجرد وكتبت لكم ذلك الكتاب ال تضل

االختبار إنما ھو من نوع الكذب الواضح ، الذي یجب تنزیھ كالم األنبیاء عنھ ، وال 
سیما في موضع یكون ترك إحضاره الدواة والبیاض أولى من إحضارھما ، على أن 

 . رفي ھذا الجواب نظراً من جھات اُخر فال بد ھنا من اعتذار آخ

وحاصل ما یمكن أن یقال : إن األمر لم یكن أمر عزیمة وإیجاب ، حتى ال   
تجوز مراجعتھ ، ویصیر المراجع عاصیاً ، بل كان أمر مشورة ، وكانوا 

في بعض تلك األوامر ، وال سیما عمر ، فإنھ كان یعلم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یراجعونھ
صالح ، وكان صاحب إلھام من هللا تعالى من نفسھ أنھ موفق للصواب في إدراك الم

، 

 وقد أراد التخفیف عن النبي إشفاقاً علیھ من التعب الذي یلحقھ بسبب

 أن ترك إحضاره (رضي هللا عنھ)إمالء الكتاب في حال المرض والوجع ، وقد رأى

ز اُموراً یعج (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الدواة والبیاض أولى ، وربما خشي أن یكتب النبي



عنھا الناس ، فیستحقون العقوبة بسبب ذلك ألنھا تكون منصوصة ال سبیل إلى 
االجتھاد فیھا ، ولعلھ خاف من المنافقین أن یقدحوا في صحة ذلك  الكتاب لكونھ 

ما فرطنا  (في حال المرض فیصیر سبباً للفتنة ; فقال : حسبنا كتاب هللا لقولھ تعالى : 

أمن من ضالل (رضي هللا عنھ)وكأنھ)١٤٥٧()الیوم أكملت لكم دینكم  (وقولھ : )١٤٥٦()في الكتاب من شيء
 االُمة حیث أكمل هللا لھا الدین وأتمَّ علیھا النعمة .

، یفید أن األمر  »ال تضلوا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھذا جوابھم وھو كما ترى ، ألن قولھ
جب مع القدرة أمر عزیمة وإیجاب ، ألن السعي فیما یوجب األمن من الضالل وا

، حین لم یمتثلوا أمره دلیل »قوموا«علیھ بال ارتیاب ، واستیاؤه منھم وقولھ لھم 
 آخر على أن األمر إنما كان لِإلیجاب ال للمشورة .

بمجرد مخالفتھم ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فإن قلت: لو كان واجباً ما تركھ النبي  
 كافرین .كما أنھ لم یترك التبلیغ بسبب مخالفة ال

قلنا : ھذا الكالم لو تّم ، فإنما یفید كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على   
، وھذا ال ینافي وجوب اإلتیان بالدواة والبیاض علیھم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي

حین أمرھم النبي بھ ، وبیَّن لھم أن فائدتھ األمن من الضالل ، ودوام الھدایة لھم ، 
اآلمر، وال سیما إذا كانت  المأمور ال على األمر إنما ھو الوجوب على  ل فيإذ األص

علیھ   الكالم، ال الوجوب  ھومحل المأمور خاصة، والوجوب علیھم إلى فائدتھ عائدة
. 

ً ، ثم سقط الوجوب عنھ بعدم    ً علیھ أیضا على أنھ یمكن أن یكون واجبا
 تاب أثر سوى الفتنة كما أفدت.یبق لذلك الك  ، حیث لم»ھجر«امتثالھم، وقولھم: 

  لم یفھم عن الحدیث أن ذلك الكتاب  (رضي هللا عنھ)وربما اعتذر بعضھم بأن عمر  

      ٨٨المـراجعــة / 

ً لحفظ كل فرد من أفراد االُمة من الضالل ، بحیث ال یضل بعده منھم  سیكون سببا
عون على الضالل ، أنكم ال تجتم»ال تضلوا«أحد أصال ، وإنما فھم من قولھ : 

بقّضكم وقضیضكم ، وال تتسّرى الضاللة بعد كتابة الكتاب إلى كّل فرد من أفرادكم ، 
یعلم أن اجتماعھم على الضالل مما ال یكون أبداً ، وبسبب ذلك لم  (رضي هللا عنھ)وكان

یجد أثراً لكتابتھ ، وظن أن مراد النبي لیس إالّ زیادة االحتیاط في األمر لما جبل 
من وفور الرحمة ، فعارضھ تلك المعارضة بناء منھ على أن األمر لیس  علیھ

                                                           
 .٣) المائدة : ٢(   .٣٨) األنعام : ١٤٥٦(
 



لِإلیجاب ، وإنما ھو أمر عطفة ورأفة لیس إالّ ، ھذا كل ما قیل في االعتذار عن ھذه 
(صلى هللا علیھ وآلھ البادرة ، ومن أمعن النظر فیھ جزم ببعده عن الصواب ، ألن قولھ

لِإلیجاب كما ذكرنا ، واستیاؤه منھم دلیل على أنھم یفید أن األمر  ،»ال تضلوا«:  وسلم)
 تركوا أمراً من الواجبات علیھم ، فاألولى أن یقال في الجواب: 

 ٨٨المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ١١

إن ھذه قضیة في واقعة كانت منھم على خالف سیرتھم ، كفرطة سبقت ، وفلتة 
لتفصیل ، وهللا الھادي إلى سواء السبیل ندرت ، وال نعرف وجھ الصحة فیھا على ا

 ، والسالم علیكم .

 س

 

 

 تزییف تلك األعذار . 

إن من كان عنده فصل الخطاب ، لحقیق بأن یصدع بالحق وینطق بالصواب ،   
وقد بقي بعض الوجوه في رد تلك األعذار ، فأحببت عرضھ علیكم، لیكون الحكم 

 فیھ موكوال إلیكم .

حین أمرھم بإحضار الدواة  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ألول : لعلھقالوا في الجواب ا  
 لم یكن قاصداً لكتابة شيء من األشیاء ، وإنما أراد مجرد اختبارھم ال غیر .

فنقول ـ مضافاً إلى ما أفدتم ـ : إن ھذه الواقعة إنما كانت حال احتضاره ـ بأبي   
ت اختبار ، وإنما كان وقت إعذار واُمي ـ كما ھو صریح الحدیث ، فالوقت لم یكن وق

وإنذار ، ووصیة بكل مھمة ، ونصح تام لالُمة ، والمحتضر بعید عن الھزل 
 والمفاكھة ، مشغول بنفسھ وبمھماتھ ومھمات ذویھ ، وال سیما إذا كان نبیاً .

وإذا  كانت صحتھ مدة حیاتھ كلھا لم تسع اختبارھم ، فكیف یسعھا وقت   
ـ حین أكثروا اللغو واللغط واالختالف  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھاحتضاره ، على أن قول

ظاھر في استیائھ منھم ، ولو كان الممانعون مصیبین الستحسن  »قوموا«عنده ـ : 
، وأظھر االرتیاح إلیھا ، ومن ألمَّ بأطراف ھذا الحدیث وال سیما قولھم :   ممانعتھم



أنھ إنما یرید أمراً یكرھونھ، ولذا ، یقطع بأنھم كانوا عالمین »ھجر رسول هللا«
فاجأوه بتلك الكلمة ، وأكثروا عنده اللغو واللغط واالختالف كما ال یخفى، وبكاء ابن 

 عباس بعد ذلك لھذه الحادثة وعّدھا رزیة دلیل على بطالن ھذا الجواب .

قال المعتذرون : إن عمر كان موفقاً للصواب في إدارك المصالح ، وكان   
م من هللا تعالى ، وھذا مما ال یصغى إلیھ في مقامنا ھذا ، ألنھ یرمي إلى صاحب إلھا

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أن الصواب في ھذه الواقعة إنما كان في جانبھ ال في جانب النبي
(صلى هللا علیھ ، وأن إلھامھ یومئذ كان أصدق من الوحي الذي نطق عنھ الصادق األمین

 . وآلھ وسلم)

ً علیھ من  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بأنھ أراد التخفیف عن النبي وقالوا :   إشفاقا
التعب الذي یلحقھ بسبب إمالء الكتاب في حال المرض ; وأنت ـ نصر هللا بك الحق ـ 
تعلم بأن في كتابة ذلك الكتاب راحة قلب النبي ، وبرد فؤاده ، وقرة عینھ وأمنھ 

ن الضالل، على أن األمر المطاع واِإلرادة المقدسة ، م (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)على اُمتھ
مع وجوده الشریف إنما ھما  لھ، وقد أراد ـ بأبي واُمي ـ إحضار الدواة والبیاض 

وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسولھ أمراً (وأمر بھ ، فلیس ألحد أن یرید أمراً ینافي ذلك 

 . )١٤٥٨()هللا ورسولھ فقد ضلَّ ضالال مبیناً  أن یكون لھم الخیرة من أمرھم  ومن یعصِ 

على أن مخالفتھم ألمره في تلك المھمة العظیمة ، ولغوھم ولغطھم واختالفھم   
عنده ، كان أثقل علیھ وأشق من إمالء ذلك الكتاب ، الذي یحفظ اُمتھ من الضالل ، 

 ؟ ! ومن یشفق علیھ من التعب بإمالء الكتاب كیف یعارضھ ویفاجئھ بقولھ: ھجر

وقالوا : إن عمر رأى أن ترك إحضاره الدواة والورق أولى ، وھذا من أغرب   
الغرائب ، وأعجب العجائب!! وكیف یكون ترك إحضارھما أولى مع أمر النبي 
بإحضارھما ; وھل كان عمر یرى أن رسول هللا یأمر بالشيء الذي یكون تركھ 

 أولى ؟

كتب النبي اُموراً یعجز عنھا ! قولھم : وربما خشي أن ی وأغرب من ھذا  
وا «الناس فیستحقون العقوبة بتركھا ، وكیف یخشى من ذلك مع قول النبي :  ال تضلُّ

، أتراھم یرون عمر أعرف منھ بالعواقب ، وأحوط منھ وأشفق على اُمتھ ؟ كال »بعده
. 

                                                           
 . ٣٦) سورة األحزاب : ١٤٥٨(



وقالوا : لعلَّ عمر خاف من المنافقین أن یقدحوا في صحة ذلك الكتاب، لكونھ   
حال المرض فیصیر سبباً للفتنة ، وأنت ـ نصر هللا بك الحق ـ تعلم أن ھذا محال  في

، ألنھ نصَّ بأن ذلك الكتاب سبب لألمن »ال تضلوا«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مع وجود قولھ
؟ وإذا كان  علیھم من الضالل، فكیف یمكن أن یكون سبباً للفتنة بقدح المنافقین

ً من المنافقین  أن یقدحوا في صحة ذلك الكتاب ، فلماذا بذر لھم بذرة القدح خائفا
 حیث عارض ومانع وقال: ھجر .

طنا في الكتاب  (وأما قولھم في تفسیر قولھ : حسبنا كتاب هللا أنھ تعالى قال :    ما فرَّ

فغیر صحیح ، ألن اآلیتین  )١٤٦٠()الیوم أكملت لكم دینكم  (وقال عزَّ من قائل :  )١٤٥٩()من شيء 
فیدان األمن من الضالل ، وال تضمنان الھدایة للناس ، فكیف یجوز ترك السعي ال ت

ً لألمن من  في ذلك الكتاب اعتماداً علیھما ؟ ولو كان وجود القرآن العزیز موجبا
 . )١٤٦١(الضالل ، لما وقع في ھذه االُمة من الضالل والتفرق ما ال یرجى زوالھ

فھم من الحدیث أن ذلك الكتاب وقالوا في الجواب األخیر : إن عمر لم ی  
ً لحفظ كل فرد من اُمتھ من الضالل ، وإنما فھم أنھ سیكون سبباً لعدم  سیكون سببا

أن اجتماعھم  (رضي هللا عنھ)اجتماعھم ـ بعد كتابتھ ـ على الضالل،  قالوا : وقد علم
یومئذ على الضالل مما ال یكون أبداً ، ُكتَِب ذلك الكتاب أو لم یكتب ، ولھذا عارض 

 تلك المعارضة .

وفیھ ـ مضافاً إلى ما أشرتم إلیھ ـ : أن عمر لم یكن بھذا المقدار من البعد عن   
الفھم ، وما كان لیخفى علیھ من ھذا الحدیث ما ظھر لجمیع الناس ، ألن القروي 
والبدوي إنما فھما منھ أن ذلك الكتاب لو كتب لكان علّة تامة في حفظ كل فرد من 

ھذا المعنى ھو المتبادر من الحدیث إلى أفھام الناس ، وعمر كان یعلم الضالل ، و
لم یكن خائفاً على اُمتھ أن تجتمع على الضالل ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)یقیناً أن الرسول

ال تجتمع اُمتي على ضالل ، وال تجتمع «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كان یسمع قولھ (رضي هللا عنھ)ألنھ
                                                           

 .٣) المائدة: ٢(   .٣٨) األنعام : ١٤٥٩(
 
، حتى »إن مرادي أن أكتب األحكام«) وأنت ـ نصر هللا بك الحق ـ تعلم أن النبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) لم یقل : ١٤٦١(

، ولو فرض أن مراده كان كتابة األحكام ، فلعل النص علیھا منھ كان  یقال في جوابھ: حسبنا في فھمھا كتاب هللا تعالى
سبباً لألمن من الضالل ، فال وجھ لترك السعي في ذلك النص اكتفاءاً بالقرآن ، بل لو لم یمكن لذلك الكتاب إالّ األمن من 

، وأنت تعلم اضطرار االُمة الضالل بمجرده لما صح تركھ واِإلعراض عنھ اعتماداً على أن كتاب هللا جامع لكل شي 
نة المقدسة وعدم استغنائھا عنھا بكتاب هللا تعالى وإن كان جامعاً مانعاً ، ألن االستنباط منھ غیر مقدور لكل أحد  إلى السُّ

وأنزلنا إلیك الذكر (، ولو كان الكتاب مغنیاً عن بیان الرسول ما أمره هللا تعالى ببیانھ للناس، إذ قال عز من قائل : 
 . )تبین للناس ما نزل إلیھمل

 (منھ قّدس سّره) .



 )١٤٦٢(...»الحدیث ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق  وقولھ :خطأ على ال

وعد هللا الذین آمنوا منكم وعملوا الّصالحات لیستخلفنّھم في األرض كما استخلف الذین من قبلھم  (وقولھ تعالى: 

إلى كثیر  )١٤٦٣()ي شیئاً ولیمّكنّن لھم دینھم الذي ارتضى لھم ولیبّدلنّھم من بعد خوفھم أمناً یعبدونني ال یشركون ب
نة الصریحین بأن االُمة ال تجتمع بأسرھا على الضالل ،  من نصوص الكتاب والسُّ

 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فال یعقل مع ھذا أن یسنح في خواطر عمر أو غیره أن النبي
 حین طلب الدواة والبیاض ، كان

ً من اجتماع اُمتھ على الضالل ، والذي یلیق بعمر أ ن یفھم من الحدیث ما خائفا
. على أن  یتبادر منھ إلى األذھان ، ال ما تنفیھ صحاح السنة ومحكمات القرآن

دلیل على أن  »قوموا«منھم ، المستفاد من قولھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)استیاء النبي
الذي تركوه كان من الواجب علیھم ، ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منھ في 

ـ كما زعموا ـ ألزال النبي شبھتھ وأبان لھ مراده منھ ، بل لو كان في  فھم الحدیث
وسع النبي أن یقنعھم بما أمرھم بھ لما آثر إخراجھم عنھ ، وبكاء ابن عباس 

 وجزعھ من  أكبر األدلة على ما نقول.

واإلنصاف ، إن ھذه الرزیة لمما یضیق عنھا نطاق العذر ، ولو كانت ـ كما   
ي واقعة ، كفرطة سبقت ، وفلتة ندرت لھان األمر ، وإن كانت ذكرتم ـ قضیة ف

بمجردھا بائقة الدھر ، وفاقرة الظھر ، فإِنَّا   وإِنَّا إلیھ راجعون ، وال حول وال قوة 
 إالّ با  العلي العظیم .

 ش

 

                                                           
بحیدر آباد ، الدر المنثور للسیوطي:  ٢ط  ١٠٣١و ١٠٣٠ح ١٨٥، وص٩١٠ح ١٦٠ص ١) راجع كنز العمال: ج١٤٦٢(

 . ٢٢٢ص ٢ج
 . ٥٥) سورة النور  : ١٤٦٣(



      ٩٠المـراجعــة /   

 

 ٨٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ١٤

 

 

 

 

 ن بتزییف تلك األعذار .ـ اإلذعا ١ 

 ـ إلتماسھ بقیة الموارد . ٢ 

ـ قطعت على المعتذرین وجھتھم ، وملكت علیھم مذاھبھم ، وحلت بینھم  ١  
وبین ما یرومون ، فال موضع للشبھة فیما ذكرت ، وال مساغ للریب في شيء مما 

 بھ صدعت .

 

 ٩٠المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ١٧

ى رسلك حتى تأتي على سائر الموارد التي تأّولوا فیھا ـ فامض عل ٢  
 النصوص ، والسالم .

 س

 

 

 سریة اُسامة . 



لئن صدعت بالحق ، ولم تخَش فیھ لومة الخلق ، فأنت العذق المرّجب ،   
والجذل المحّكك ، وإنك ألعلى ـ من أن تلبس الحق بالباطل ـ قدراً ، وأرفع ـ من أن 

 من ذلك شأناً ، وأبرُّ وأطھر نفساً . تكتم الحق ـ محال ، وأجل

أمرتني ـ أعزك هللا ـ أن أرفع إلیك سائر الموارد التي آثروا فیھا رأیھم على   
 التعبد باألوامر المقدسة ، فحسبك منھا سریة اُسامة بن زید بن حارثة

م ، وقد اھت (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إلى غزو الروم، وھي آخر السرایا على عھد النبي
 ـ  فیھا

ً ، فأمر أصحابھ بالتھیؤ لھا ، وحّضھم على ذلك، بأبي وأمي ً عظیما  ـ اھتماما

ً لھممھم، ً لعزائمھم، واستنھاضا  ثم عبأھم بنفسھ الزكیة ارھافا

 فلم یبِق أحداً من وجوه المھاجرین واألنصار كأبي بكر 

 وأبـي عبیدة وسعــد وأمثالھـم إالّ وقـد عبـأه )١٤٦٥()١٤٦٤(وعمـر

                                                           
لك في كتبھم إرسال ) أجمع أھل السیر واألخبار على أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما كانا في الجیش وأرسلوا ذ١٤٦٤(

المسلّمات وھذا مما لم یختلفوا فیھ . فراجع ما شئت من الكتب المشتملة على ھذه السریة، كطبقات ابن سعد ، وتاریخ 
الطبري وابن األثیر ، والسیرة الحلبیة ، والسیرة الدحالنیة وغیرھا ، لتعلم ذلك، وقد أورد الحلبي حیث ذكر ھذه السریة 

إن الخلیفة المھدي لما دخل البصرة «قال :   سیرتھ ، حكایة ظریفة ، نوردھا بعین لفظھ. في الجزء الثالث من 
رأى أیاس بن معاویة الذي یضرب بھ المثال في الذكاء، وھو صبي ووراءه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطیالسة 

ھذا الحدث ؟ ثم التفت إلیھ المھدي وقال : فقال المھدي : أف لھذه العثانین أي ـ اللحى ـ أما كان فیھم شیخ یتقدمھم غیر 
كم سنك یا فتى؟ فقال: سني أطال هللا بقاء أمیر المؤمنین سن اُسامة بن زید بن حارثة لما واله رسول هللا(صلى هللا علیھ 

(منھ  قال الحلبي: وكان سنھ سبع عشرة سنة...الخ .». بارك هللا فیك وآلھ وسلم) جیشاً فیھ أبو بكر وعمر، فقال: تقدم
 قّدس سّره).

 أبو بكر وعمر في جیش اُسامة

 ٢جیش أسامھ الذي بعثھ النبي في مرضھ الطبقات الكبرى البن سعد: ج بكر وعمر في ) راجع في كون أبي٢(

 ٢ط بیروت ، الكامل البن األثیر: ج ٧٤ص ٢ط الغري، وج ٩٣ص ٢، تاریخ الیعقوبي: ج ١٩٠ص

 ١بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٢١ص ٢وج ٥٣ص ١د: ج، شرح نھج البالغة البن أبي الحدی ٣١٧ص

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، سمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي  ٥٢ص ٦، وج١٥٩ص

، السیرة النبویة لزیني دحالن  ٢٠٧ص ٣، السیرة الحلبیة للحلبي الشافعي: ج ٢٢٤ص ٢المكي: ج

 . ٣٣٩ص ٢بھامش السیرة الحلبیة: ج

، ومنتخب الكنز  ٣١٢ص ٥عن كنز العمال: ج ٧١ص ١هللا بن سبأ للعسكري: ج ونقلھ في عبد  

 ٣٩١ص ٢وتھذیب ابن عساكر: ج ٤٧٤ص ١وأنساب األشراف: ج ١٨٠ص ٤بھامش مسند أحمد: ج

 بترجمة اُسامة .



وكان ذلك ألربع لیال بقین من صفر سنة إحدى عشرة للھجرة ،  )١٤٦٧()١٤٦٦(بالجیش
 سر إلى موضع قتل أبیك فأوطئھم الخیل ،«فلما كان من الغد دعا اُسامة ، فقال لھ : 

 وحرق علیھم ، ، )١٤٦٨(فقد ولیتك ھذا الجیش ، فاغُز صباحاً على أھل أُْبنى

، »فأقل اللبث فیھم ، وخذ معك األدالء ، وقدم العیون والطالئع معك  وأسرع السیر لتسبق األخبار ، فإن أظفرك هللا علیھم
مرض الموت (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فلما كان یوم الثامن والعشرون من صفر ، بدأ بھ

فحّم ـ بأبي واُمي ـ وُصدع ، فلما أصبح یوم التاسع والعشرین ووجدھم مثّاقلین ، 
ھم على السیر ، وعقد اللواء الُسامة بیده لى هللا علیھ وآلھ وسلم)(صخرج إلیھم فحضَّ

اُغُز بسم هللا وفي سبیل هللا ، وقاتل من «الشریفة تحریكاً لحمیتھم ، وإرھافاً لعزیمتھم ، ثم قال : 

 . فخرج بلوائھ معقوداً ،» كفر با 

، مع ما وعوه  فدفعھ إلى بریدة ، وعسكر بالجرف ، ثم تثاقلوا ھناك فلم یبرحوا
اُغز  « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النصوص الصریحة في وجوب إسراعھم لقولھورأوه من 

إلى كثیر من أمثال ھذه  )١٤٧٠(»وأسرع السیر لتسبق األخبار« وقولھ :  )١٤٦٩(»صباحاً على أھل أُْبنى
األوامر التي لم یعملوا بھا في تلك السریة . وطعن قوم منھم في تأمیر اُسامة كما 

ر أبیھ ، وقالوا في ذلك فأكثروا ، مع ما شاھدوه من عھد طعنوا من قبل في تأمی
 )١٤٧١(»فقد ولیتك ھذا الجیش« لھ یومئذ : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي لھ باإلمارة ، وقولھ

ورأوه یعقد لھ لواء اإلمارة ـ وھو محموم ـ بیده الشریفة ، فلم یمنعھم ذلك من 
من طعنھم غضباً شدیداً ; فخرج ـ  وسلم) (صلى هللا علیھ وآلھالطعن في تأمیره حتى غضب

                                                           
عة من ) كان عمر یقول الُسامة : مات رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) وأنت علّي أمیر . نقل ذلك عنھ جما١٤٦٦(

 (منھ قّدس سّره) .األعالم كالحلبي في سریة اُسامة من سیرتھ الحلبیة ، وغیر واحد من المحدثین والمؤرخین. 
 وأنت عليَّ أمیر .(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عمر یقول الُسامة : مات رسول هللا )١٤٦٧(

، السیرة النبویة لزیني  ٢ ط ٧١٠ح ٢٤١ص ١٥، كنز العمال للمتقي الھندي: ج ٢٠٩ص ٣راجع السیرة الحلبیة: ج 
 . ٣٤١ص ٢دحالن بھامش السیرة الحلبیة: ج

) أُبنى ـ بضم الھمزة وسكون الباء ثم نون بعدھا ألف مقصورة ـ : ناحیة بالبلقاء من أرض سوریا بین عسقالن ١٤٦٨(
(منھ قّدس الجنة .  والرملة ، وھي قرب مؤتة التي استشھد عندھا زید بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحین في

 سّره) .
، السیرة النبویة لزیني دحالن بھامش  ٢٠٧ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ١١١٧ص ٣) راجع المغازي للواقدي: ج١٤٦٩(

 . ١٩٠ص ٢، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٣٩ص ٢السیرة الحلبیة: ج
 سیرة النبویة، ال٢٠٧ص ٣الحلبیة: ج ، السیرة١١٢٣و ١١١٧ص ٣) راجـع المغـازي للـواقدي: ج١٤٧٠(

 . ١٩٠ص ٢، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٣٩ص ٢بھامش السیرة الحلبیة: ج
 ١٥٩ص ١بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٥٣ص ١) راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٤٧١(

 ، ٢٠٧ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ١١١٧ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، المغازي للواقدي: ج
 ، الطبقات الكبرى البن سعد: ٣٣٩ص ٢ة لزیني دحالن بھامش السیرة الحلبیة: جالسیرة النبوی

 . ١٩٠ص ٢ج



ً ألماً ، وكان ذلك یوم  )١٤٧٢(بأبي واُمي ـ معصب الرأس ثراً بقطیفتھ ، محموما ، مدَّ
بیومین ، فصعد المنبر  -بأبي واُمي  -السبت لعشر خلون من ربیع األول قبل وفاتھ 

اتفق اُولو العلم فحمد هللا وأثنى علیھ، ثم قال ـ فیما أجمع أھل األخبار على نقلھ ، و
؟ وإلن طعنتم في تأمیري اُسامة ، لقد  أیھا الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمیري اُسامة« ـ :    على صدوره

ھم  )١٤٧٣(»طعنتم في تأمیري أباه من قبلھ ، وأیم هللا إن كان لخلیقاً باِإلمارة ، وإن ابنھ من بعده لخلیق بھا  وحضَّ
فجعلوا یودعونھ ویخرجون إلى العسكر بالجرف ، وھو على المبادرة إلى السیر ، 

جھزوا جیش «في مرضھ ، فجعل یقول :  -بأبي واُمي - یحّضھم على التعجیل ، ثم ثقل 

 اُسامة ، أنفذوا جیش اُسامة ،

 ، یكرر ذلك وھم مثّاقلون ، فلما كان یوم اِإلثنین الثاني عشر»أرسلوا بعث اُسامة

، فأمره  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)معسكره على النبيمن ربیع األول دخل اُسامة من 
فوّدعھ وخرج إلى العسكر ، ثم رجع  )١٤٧٤(»اُغد على بركة هللا تعالى « بالسیر قائال لھ: 

ومعھ عمر وأبو عبیدة ، فانتھوا الیھ ـ بأبي واُمي ـ وھو یجود بنفسھ ، فتوفي ـ 
 روحي وأرواح العالمین لھ الفداء ـ في ذلك الیوم .

فرجع الجیش باللواء إلى المدینة الطیبة ، ثم عزموا على إلغاء البعث بالمرة ،   
وكلموا أبا بكر في ذلك ، وأصّروا علیھ غایة اِإلصرار ، مع ما رأوه بعیونھم من 

في إنفاذه، وعنایتھ التامة في تعجیل إرسالھ ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إھتمام النبي
راع بھ على وجھ یسبق األخبار ، وبذلھ الوسع في ذلك ونصوصھ المتوالیة في اِإلس

منذ عبأه بنفسھ وعھد إلى اُسامة في أمره ، وعقد لواءه بیده إلى أن احتضر ـ بأبي 
، كما سمعت ، ولوال الخلیفة ألجمعوا یومئذ على »اغُد على بركة هللا تعالى«واُمي ـ فقال : 

لك ، فلما رأوا منھ العزم على إرسال ردِّ البعث ، وحلِّ اللواء ، لكنھ أبى علیھم ذ
،  ، جاءه عمر بن الخطاب حینئذ یلتمس منھ بلسان األنصار أن یعزل اُسامة البعث

 ویولي غیره.

                                                           
) كل من ذكر ھذه السریة من المحدثین وأھل السیر واألخبار ، نقل طعنھم في تأمیر اُسامة وأنھ(صلى هللا علیھ وآلھ ١٤٧٢(

خطبة التي أوردناھا ، فراجع سریة اُسامة وسلم) ، غضب غضباً شدیداً ، فخرج على الكیفیة التي ذكرناھا ، فخطب ال
 (منھ قّدس سّره) .من طبقات ابن سعد ، وسیرتي الحلبي والدحالني ، وغیرھا من المؤلفات في ھذا الموضوع. 

ط مصر بتحقیق  ١٥٩ص ١بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٥٣ص ١) راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٤٧٣(
 ٣، السیرة الحلبیة: ج١١١٩ص ٣، المغازي للواقدي: ج ٧٠ص ١ن سبأ للعسكري: جمحمد أبو الفضل ، عبد هللا ب

 . ١٩٠ص ٢، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٣٩ص ٢، السیرة النبویة بھامش الحلبیة: ج  ٢٠٧ص
ط مصر بتحقیق  ١٦٠ص ١بمصر وج ١اُوفست على ط  ٥٣ص ١) راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٤٧٤(

، السیرة النبویة بھامش الحلبیة:  ٢٠٨ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ١١٢٠ص ٣ضل ، المغازي للواقدي: جمحمد أبو الف
 . ١٩١ص ٢، الطبقات الكبرى البن سعد: ج ٣٤٠ص ٢ج



، ولم یطل العھد منھم بغضب النبي وانزعاجھ ، من طعنھم في تأمیر   ھذا  
ثراً ، ً معّصباً مدَّ ً ألما یرسف في  اُسامة، وال بخروجھ من بیتھ بسبب ذلك محموما

مشیتھ ، ورجلھ ال تكاد تقلھ ، مما كان بھ من لغوب ، فصعد المنبر وھو یتنفس 
أیھا الناس  ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمیري اُسامة ، ولئن طعنتم «الصعداء ویعالج البرحاء ، فقال : 

 »یقاً باِإلمارة ، وإن ابنھ بعده لخلیق بھا في تأمیري اُسامة ، لقد طعنتم في تأمیري أباه من قبلھ ، وأیم هللا إنھ كان لخل
» الم التأكید«و» اسمیة الجملة«و» إن«الحكم بالقسم ، و(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)فأّكد

لیُقلعوا عما كانوا علیھ ، فلم یقلعوا ، لكن الخلیفة أبى أن یجیبھم إلى عزل اُسامة ، 
ثكلتك « فقال :  )١٤٧٥(یة عمركما أبى أن یجیبھم إلى إلغاء البعث ، ووثب فأخذ بلح

أن   ، وتأمرني(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا اُمك وعدمتك یابن الخطاب، استعملھ
كادوا یفعلون ـ ، خرج اُسامة في ثالثة   ولما سیّروا الجیش ـ وما )١٤٧٦(»أنزعھ

(صلى ، وتخلف عنھ جماعة ممن عبأھم رسول هللا )١٤٧٧(آالف مقاتل فیھم ألف فرس

ـ فیما أورده الشھرستاني في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)في جیشھ . وقد قال آلھ وسلم)هللا علیھ و
 . )١٤٧٨(جھزوا جیش اُسامة ، لعن هللا من تخلّف عنھالمقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل ـ : 

وقد تعلم ، أنھم إنما تثاقلوا عن السیر أوال ، وتخلفوا عن الجیش أخیراً ،   
استھم ، ویقیموا عمدھا ، ترجیحاً منھم لذلك على التعبد بالنص ، لیحكموا قواعد سی

حیث رأوه أولى بالمحافظة ، وأحق بالرعایة ، إذ ال یفوت البعث بتثاقلھم عن السیر 
، وال بتخلف من تخلف منھم عن الجیش ، أما الخالفة فإنھا تنصرف عنھم ال محالة 

اراد أن  -بأبي واُمي  - وكان  یھ وآلھ وسلم)(صلى هللا علاذا انصرفوا الى الغزوة قبل وفاتھ
تخلو منھم العاصمة فیصفو األمر من بعده ألمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب على 
سكون وطمأنینة ، فإذا رجعوا وقد أبرم عھد الخالفة ، وأحكم لعلي عقدھا ، كانوا 

 عن المنازعة والخالف أبعد .

                                                           
من تاریخھ، وغیر واحد من  ١١) نقلھ الحلبي والدحالني في سیرتیھما ، وابن جریر الطبري في أحداث سنة ١٤٧٥(

 سّره) .(منھ قّدس أصحاب األخبار. 
، السیرة النبویة  ٢٠٩ص ٣، السیرة الحلبیة: ج ٣٣٥ص ٢، الكامل: ج ٢٢٦ص ٣) راجع تاریخ الطبري: ج١٤٧٦(

 . ٣٤٠ص ٢بھامش الحلبیة: ج
) فشن الغارة على أھل أبنى ، فحرق منازلھم ، وقطع نخلھم ، وأجال الخیل في عرصاتھم ، وقتل من قتل منھم ، ١٤٧٧(

أبیھ ، ولم یقتل ـ والحمد   رب العالمین ـ من المسلمین أحد ، وكان اُسامة یومئذ على  وأسر من أسر ، وقتل یومئذ قاتل
فرس أبیھ وشعارھم یا منصور أمت ـ وھو شعار النبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یوم بدر ـ وأسھم للفارس سھمین ، 

 (منھ قّدس سّره) ..  وللراجل سھماً واحداً وأخذ لنفسھ مثل ذلك
اُوفست دار المعرفة في بیروت على ط مصر تحقیق  ٢٣ص ١في الملل والنحل للشھرستاني الشافعي: ج) یوجد ١٤٧٨(

 بھامش الفصل البن حزم اُوفست دار المعرفة أیضاً . ٢٠ص ١محمد كیالني، وج



ر علیھم اُسامة وھو ابن سبع   ً ألعنة البعض ،  )١٤٧٩(عشرة سنة وإنما أمَّ لیّا
ً على األمن في المستقبل من نزاع أھل  ورّداً لجماح أھل الجماح منھم ، واحتیاطا

ر أحدھم ، كما ال یخفى ، لكنھم فطنوا إلى ما دبَّر ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)التنافس لو أمَّ
وا من الجرف حتى فطعنوا في تأمیر اُسامة ، وتثاقلوا عن السیر معھ ، فلم یبرح

وا حینئذ بإلغاء البعث وحلِّ اللواء تارة ،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لحق النبي بربھ ، فھمُّ
 وبعزل اُسامة اُخرى ، ثم تخلَّف كثیر منھم عن الجیش كما سمعت .

فھذه خمسة اُمور في ھذه السریة لم یتعبدوا فیھا بالنصوص الجلیة ، إیثاراً   
(صلى هللا السیاسیة ، وترجیحاً الجتھادھم فیھا على التعبد بنصوصھ لرأیھم في االُمور

 ، والسالم . علیھ وآلھ وسلم)

 ش

      ٩١المـراجعــة /   

                                                           
ئل قا ) على األظھر ، وقیل: كان ابن ثمان عشرة سنة ، وقیل: ابن تسع عشرة سنة ، وقیل: ابن عشرین سنة ، وال١٤٧٩(

 (منھ قّدس سّره) .بأن عمره كان أكثر من ذلك . 



 

 ٩١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ١٩

 

 

 

 

 ـ العذر فیما كان منھم في سریة اُسامة . ١ 

 ـ لم یرد حدیث في لعن المتخلف عن تلك السریة . ٢ 

ھم على تعجیل السیر في  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ نعم كان رسول هللا ١   قد حضَّ
، وأمرھم باِإلسراع كما ذكرت ، وضیّق علیھم في ذلك حتى قال   غزوة اُسامة

 ، فلم یمھلھ إلى المساء ، وقال لھ :»اُغز صباحاً على أھل أُبنى«الُسامة حین عھد إلیھ : 

تمرض بعد ذلك بال  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھ إالّ باِإلسراع ، لكنھفلم یرَض من »أسرع السیر«
فصل ، فثقل حتى خیف علیھ ; فلم تسمح نفوسھم بفراقھ وھو في تلك الحال ، 
فتربصوا ینتظرون في الجرف ما تنتھي إلیھ حالھ ، وھذا من وفور إشفاقھم علیھ ، 

 انتظار إحدى الغایتین ، إما وولوع قلوبھم بھ ، ولم یكن لھم مقصد في تثاقلھم إالّ 
قرة عیونھم بصحتھ ، وإما الفوز بالتشرف في تجھیزه ، وتوطید األمر لمن یتولى 

 علیھم من بعده ، فھم معذورون في ھذا التربص ، وال جناح علیھم فیھ .

في تأمیر اُسامة مع ما  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأّما طعنھم قبل وفاة رسول هللا  
وه من النصوص قوال وفعال على تأمیره ، فلم یكن منھم إالّ لحداثتھ مع وعوه ورأ

كونھم بین كھول وشیوخ، ونفوس الكھول والشیوخ تأبى ـ بجبلّتھا ـ أن تنقاد إلى 
 األحداث، وتنفر بطبعھا من النزول على حكم الشبان ، فكراھتھم

ً منھم ، وإنما كانت على مقتضى الطبع البشر  ي ،لتأمیره لیست بدعا

 والجبلّة اآلدمیة ، فتأمل .

وأّما طلبھم عزل اُسامة بعد وفاة الرسول ، فقد اعتذر عنھ بعض العلماء   
بأنھم ربما جوزوا أن یوافقھم الصدیق على رجحان عزلھ القتضاء المصلحة 



بحسب نظرھم ـ لذلك، واِإلنصاف أني ال أعرف وجھاً یقبلھ العقل في طلبھم عزلھ    ـ
ً بھ بعد غضب النبي  ً ألما من طعنھم في تأمیره ، وخروجھ بسبب ذلك محموما

ً مدثراً ، وتندیده بھم في خطبتھ تلك على المنبر التي كانت من الوقائع  معصبا
التاریخیة الشائعة بینھم، وقد سارت كل مسیر ، فوجھ معذرتھم بعدھا ال یعلمھ إالّ 

 هللا تعالى .

على الصّدیق في ذلك ، مع  وأما عزمھم على إلغاء البعث ، وإصرارھم  
رأوه من اھتمام النبي في إنفاذه ، وعنایتھ التامة في تعجیل إرسالھ ، ونصوصھ   ما

ً على عاصمة اِإلسالم أن یتخطفھا  المتوالیة في ذلك ، فإنما كان منھم احتیاطا
المشركون من حولھم ; إذا خلت من القوة ، وبعد عنھا الجیش ، وقد ظھر النفاق 

، وقویت نفوس الیھود والنصارى ، وارتدت  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)يبموت النب
طوائف من العرب ، ومنعت الزكاة طوائف اُخرى ، فكلم الصحابة سیدنا الصّدیق في 
منع اُسامة من السفر فأبى ، وقال : وهللا لئن تخطفني الطیر أحب إليَّ من أن أبدأ 

 . لھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآبشيء قبل أمر رسول هللا

یق ، وأما غیره فمعذور فیما أراد من رد البعث    ھذا ما نقلھ أصحابنا عن الصدِّ
 ، إذ لم یكن لھم مقصد سوى االحتیاط على اِإلسالم .

وأما تخلف أبي بكر وعمر وغیرھما عن الجیش حین سار بھ اُسامة ، فإنما   
      ٩٢المـراجعــة /   وحفظ الخالفة  كان لتوطید الملك اِإلسالمي ، وتأیید الدولة المحمدیة ،

 التي ال یحفظ الدین وأھلھ یومئذ إالّ بھا .

ـ وأما ما نقلتموه عن الشھرستاني في كتاب الملل والنحل ، فقد وجدناه  ٢  
مرسال غیر مسند ، والحلبي والسید الدحالني في سیرتیھما قاال : لم یرد فیھ حدیث 

 ي من طریق أھل أصال . فإن كنت سلَّمك هللا ترو

 ٩٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٢٢

 س السنَّة حدیثاً في ذلك ، فدلِّني علیھ، والسالم .

 

 



 

 ـ عذرھم ال ینافي ما قلناه . ١ 

 ـ الذي نقلناه عن الشھرستاني جاء في حدیث مسند . ٢ 

لسیر ، وتثاقلھم ـ سلَّمتم ـ سلَّمكم هللا تعالى ـ بتأخرھم في سریة اُسامة عن ا ١  
 في الجرف تلك المدة ، مع ما قد أُمروا بھ من اِإلسراع والتعجیل .

وسلَّمتم بطعنھم في تأمیر اُسامة مع ما وعوه ورأوه من النصوص قوال وفعال   
 على تأمیره .

من  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وسلَّمتم بطلبھم من أبي بكر عزلھ بعد غضب النبي  
ً معصباً مدثراً ، وتندیده بھم في طعنھم في إمارتھ  ، وخروجھ بسبب ذلك محموما

خطبتھ تلك على المنبر ، التي قلتم : إنھا كانت من الوقائع التاریخیة ، وقد أعلن 
 فیھا كون اُسامة أھال لتلك اِإلمارة .

(صلى هللا علیھ وآلھ وسلَّمتم بطلبھم من الخلیفة إلغاء البعث الذي بعثھ رسول هللا  

، وحّل اللواء الذي عقده بیده الشریفة ، مع ما رأوه من اھتمامھ في إنفاذه ،  وسلم)
 وعنایتھ التامة في تعجیل إرسالھ ، ونصوصھ المتوالیة في وجوب ذلك .

في ذلك الجیش ، وأمرھم   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وسلَّمتم بتخلُّف بعض من عبأھم  
ھذا كما نصَّ علیھ أھل األخبار ، واجتمعت بالنفوذ تحت قیادة اُسامة . سلّمتم بكل 

 . علیھ كلمة المحدثین وحفظة اآلثار ، وقلتم: إنھم كانوا معذورین في ذلك

وحاصل ما ذكرتموه من عذرھم أنھم إنما آثروا في ھذه االُمور مصلحة   
اِإلسالم بما اقتضتھ أنظارھم ال بما أوجبتھ النصوص النبویة ، ونحن ما ادعینا ـ في 

المقام ـ أكثر من ھذا. وبعبارة اُخرى  موضوع كالمنا إنما ھو في أنھم ھل كانوا  ھذا
یتعبدون في جمیع النصوص أم ال؟، اخترتم األول ، ونحن اخترنا الثاني ، فاعترافكم 
اآلن بعدم تعبدھم في ھذه األوامر یثبت ما اخترناه، وكونھم معذورین أو غیر 

ال یخفى ، وحیث ثبت لدیكم إیثارھم في معذورین خارج عن موضوع البحث كما 
سریة اُسامة مصحلة اِإلسالم بما اقتضتھ أنظارھم على التعبد بما أوجبتھ تلك 

،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النصوص ، فلِم ال تقولون إنھم آثروا في أمر الخالفة بعد النبي
 ثالھا ؟مصلحة اِإلسالم بما اقتضتھ أنظارھم على التعبد بنصوص الغدیر وأم

اعتذرتم عن طعن الطاعنین في تأمیر اُسامة : بأنھم إنما طعنوا بتأمیره   
لحداثتھ مع كونھم بین كھول وشیوخ ، وقلتم : إن نفوس الكھول والشیوخ تأبى 



بجبلّتھا وطبعھا أن تنقاد إلى األحداث ، فلِم لم تقولوا ھذا بعینھ فیمن لم یتعبدوا 
علّي وھو شاب على كھول الصحابة وشیوخھم ؟ بنصوص الغدیر المقتضیة لتأمیر 

(صلى هللا ألنھم ـ بحكم الضرورة من أخبارھم ـ قد استحدثوا سنّھُ یوم مات رسول هللا

علیھم في تلك (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كما استحدثوا سنَّ اُسامة یوم والّه علیھ وآلھ وسلم)
بت نفوسھم بجبلّتھا أن تنقاد السریة ، وشتان بین الخالفة وإمارة السریة ، فإذا أ

للحدث في سریة واحدة ، فھي أولى بأن تأبى أن تنقاد للحدث مدة حیاتھ ، في جمیع 
 الشؤون الدنیویة واالُخرویة .

على أن ما ذكرتموه من أن نفوس الشیوخ والكھول تنفر بطبعھا من االنقیاد   
ألن نفوس المؤمنین من لألحداث ممنوع ، إن كان مرادكم اِإلطالق في ھذا الحكم ، 

الشیوخ الكاملین في إیمانھم ال تنفر من طاعة هللا ورسولھ في االنقیاد لألحداث ، 
 فال وربّك ال یؤمنون (وال في غیره من سائر األشیاء 

موك فیما شجر بینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً  وما آتاكم الرسول ()١٤٨٠()  حتى یحكِّ

 . )١٤٨١()وما نھاكم عنھ فانتھوا  فخذوه

ـ أما الكلمة المتعلقة فیمن تخلَّف عن جیش اُسامة ، التي أرسلھا  ٢  
الشھرستاني إرسال المسلّمات ، فقد جاءت في حدیث مسند ، أخرجھ أبو بكر أحمد 

 بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة ، أنقلھ لك بعین لفظھ .

بن صالح ، عن أحمد بن سیّار ، عن سعید بن  قال : حدثنا أحمد بن إسحاق  
(صلى هللا علیھ كثیر األنصاري عن رجالھ ، عن عبد هللا بن عبد الرحمن : أن رسول هللا

في مرض موتھ أمر اُسامة بن زید بن حارثة على جیش فیھ جلّة وآلھ وسلم)
بد ، وعمر ، وأبو عبیدة بن الجراح ، وع  : أبو بكر  المھاجرین واألنصار، منھم
، والزبیر ، وأمره أن یغیر على مؤتة حیث قتل أبوه   الرحمن بن عوف ، وطلحة

، فتثاقل اُسامة وتثاقل الجیش بتثاقلھ ، وجعل رسول  زید ، وأن یغزو وادي فلسطین
في مرضھ یثقل ویخف ویؤكد القول في تنفیذ ذلك البعث ،   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

ً حتى یشفیك هللا حتى قال لھ اُسامة : بأبي  أنت واُمي ، أتأذن لي أن أمكث أیاما
، فقال : یا رسول هللا، إن أنا خرجت وأنت على »اُخرج وسر على بركة هللا«؟ فقال:   تعالى

فقال: یا رسول هللا،  ،»سر على النصر والعافیة«ھذه الحال، خرجت وفي قلبي قرحة، فقال: 

                                                           
 . ٦٥) سورة النساء : ١٤٨٠(
 . ٧) سورة الحشر : ١٤٨١(



، ثم اُغمي على رسول »أنفذ لما أمرتك بھ«إني أكره أن أُسائل عنك الركبان ، فقال : 
(صلى هللا ، وقام اُسامة فتجھَّز للخروج ، فلما أفاق رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

اُنفذوا «، سأل عن اُسامة والبعث ، فاُخبر أنھم یتجھَّزون ، فجعل یقول :  علیھ وآلھ وسلم)

ر ذلك ، فخرج اُسامة واللواء على رأسھ والصحابة ، وكرَّ »بعث اُسامة لعن هللا من تخلَّف عنھ
بین یدیھ حتى إذا كان بالجرف نزل ومعھ : أبو بكر ، وعمر ، وأكثر المھاجرین، 
ومن األنصار : اُسید بن حضیر ، وبشیر بن سعد ، وغیرھم من الوجوه ، فجاءه 

فدخل ، فقام من فوره ، »اُدخل فإن رسول هللا یموت«رسول اُم أیمن یقول لھ : 
المدینة واللواء معھ ، فجاء بھ حتى ركزه بباب رسول هللا ، ورسول هللا قد مات في 

. انتھى بعین لفظھ ، وقد نقلھ جماعة من المؤرخین ، منھم  )١٤٨٢(تلك الساعة
والتي بعدھا من المجلد الثاني من شرح نھج  ٢٠العالَّمة المعتزلي في آخر ص

 البالغة ، والسالم .

 ش

 

      ٩٤و  ٩٣/  المـراجعــة  

                                                           
مصر  ط ٥٢ص ٦بمصر، وج ١اُوفست بیروت على ط  ٢١ص ٢) راجع شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٤٨٢(

 بتحقیق محمد أبو الفضل .



 

 ٩٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٢٣

 

 

 

 

 التماس بقیة الموارد . 

أطلنا الكالم فیمایتعلق بسریة اُسامة ، كما أطلناه في رزیة یوم الخمیس; حتى   
 بانت الرغوة عن الصریح ، وظھر الصبح فیھما لذي عینین ، فمل بنا إلى 

 ٩٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠األول سنة  ربیع ٢٥

 غیرھما من الموارد ، والسالم .

 س

 

 

 بقتل المارق . (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أمره 

حسبك مما تلتمسھ ما أخرجھ جماعة من أعالم االُمة وحفظة األئمة واللفظ   
من الجزء الثالث من مسنده من حدیث أبي سعید  ١٥لِإلمام أحمد بن حنبل في ص

، فقال : یا رسول  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بكر جاء إلى رسول هللالخدري ، قال : إن أبا 
هللا، إني مررت بوادي كذا وكذا ، فإذا رجٌل متخشع حسن الھیئة یصلي ، فقال لھ 

، قال : فذھب إلیھ أبو بكر ، فلما رآه على »إذھب إلیھ فاقتلھ«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي
، قال : فقال  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رجع إلى رسول هللاتلك الحال ، كره أن یقتلھ ف

، فذھب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه اذھب فاقتلھ لعمر: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)النبي
أبو بكر علیھا، قال : فكره أن یقتلھ ، قال : فرجع ، فقال : یا رسول هللا، إني رأیتھ 



  (علیھ السالم)، قال : فذھب علي»یا علي إذھب فاقتلھ«ال : یصلّي متخشعاً فكرھت أن أقتلھ ، ق

      ٩٤المـراجعــة / 

 : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، قال : فقال النبيیا رسول هللا إني لم أره فلم یره، فرجع علي فقال : 
 إن ھذا«

 وأصحابھ یقرأون القرآن ال یجاوز تراقیھم ، یمرقون من الدین كما یمرق السھم

 الرمیة ثم ال یعودون فیھ حتى یعود السھم من فوقھ ، فاقتلوھم ھم شر من 

 . )١٤٨٣(.. الخ».البریة

وأخرج أبو یعلى في مسنده ـ كما في ترجمة ذي الثدیة من إصابة ابن حجر ـ   
عن أنس ، قال : كان في عھد رسول هللا رجل یعجبنا تعبده واجتھاده، وقد ذكرنا 

، باسمھ فلم یعرفھ ، فوصفناه بصفتھ فلم یعرفھ  وآلھ وسلم) (صلى هللا علیھذلك لرسول هللا
 إنكم لتخبروني« ، فبینا نحن نذكره إذ طلع الرجل ، قلنا : ھو ھذا ; قال :

، فأقبل حتى وقف علیھم ولم یسلم، فقال لھ رسول »عن رجل إن في وجھھ لسفعة من الشیطان
: ما في القوم أحد أفضل مني أو خیر  حین وقفت على المجلس اُنشدك هللا ھل قلت«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 قال : اللھم نعم ، ثم دخل یصلي ، فقال »؟ مني

فقال أبو بكر : أنا ، فدخل علیھ  »؟َمن یقتل الرجل «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا
لى هللا (صفوجده یصلي ، فقال: سبحان هللا ، أقتل رجال یصلي ، فخرج فقال رسول هللا

 ما«:  علیھ وآلھ وسلم)

قال : كرھت أن أقتلھ وھو یصلي ، وأنت قد نھیت عن قتل المصلین ، قال :  »؟فعلت 
ً جبھتھ ، فقال عمر: أبو بكر  »؟َمن یقتل الرجل« قال عمر : أنا ، فدخل فوجده واضعا

 وجدتھ ؟ قال :» مھیم«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أفضل مني ، فخرج ، فقال لھ النبي

ً جبھتھ   ، فكرھت أن أقتلھ ، فقال :   : (علیھ السالم)فقال علي »؟ َمن یقتل الرجل«واضعا

 ، فرجع إلى رسول ، فدخل علیھ ، فوجده خرج»أنت إن أدركتھ«، فقال : »أنا«

 متيلو قُتَِل ما اختلف من اُ ؟ قال : وجدتھ قد خرج ، قال: مھیم ، فقال : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

 ، الحدیث .)١٤٨٤(رجالن...

                                                           
 ط المیمنیة بمصر . ١٥ص ٣) مسند أحمد بن حنبل ج١٤٨٣(
ط لجنة التألیف  ٤٠٤ـ  ٤٠٣ص ٢، العقد الفرید البن عبد ربھ: ج ٤٨٤ص ١راجع اإلصابة البن حجر: ج )١٤٨٤(

 ط آخر . ١٦٧ص ١والنشر، وج



وأخرجھ الحافظ محمد بن موسى الشیرازي في كتابھ الذي استخرجھ من   
تفاسیر یعقوب بن سفیان ، ومقاتل بن سلیمان ، ویوسف القطان ، والقاسم بن 
سالم ، ومقاتل بن حیان ، وعلي بن حرب ، والسدي ، ومجاھد ، وقتادة ووكیع ، 

لمسلّمات جماعة من الثقات كاِإلمام شھاب الدین وابن جریح ، وأرسلھ إرسال ا
أحمد ـ المعروف بابن عبد ربھ األندلسي ـ عند انتھائھ إلى القول في أصحاب 
األھواء من الجزء األول من عقده الفرید ، وقد جاء في آخر ما حكاه في ھذه 

ي اُمتي ، لو قتلتموه ما اختلف إن ھذا ألول قرن یطلع فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)القضیة : أن النبي

بعده إثنان ، إن بني إسرائیل افترقت اثنین وسبعین فرقة ، وإن ھذه االُمة ستفترق ثالثاً وسبعین فرقة كلھا في النار إالّ 

 ... الخ)١٤٨٥(فرقة

جاء  «عن علي ، قال:  )١٤٨٦(وقریب من ھذه القضیة ما أخرجھ أصحاب السنن  

ً النبي اُناس من قریش فقالوا : ی  ا محمد، إنا جیرانك وحلفاؤك ، وإن ناسا

 من عبیدنا قد أتوك لیس بھم رغبة في الدین وال رغبة في الفقھ ، إنما فروا من

 قال : صدقوا إنھم »؟ما تقول «، فقال ألبي بكر : »ضیاعنا وأموالنا فارددھم إلینا

قال :  »؟ما تقول «مر : ، ثم قال لع (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)جیرانك . قال : فتغیر وجھ النبي
 صدقوا

یا معشر قریش ، «، فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إنھم لجیرانك وحلفاؤك ، فتغیر وجھ النبي

 ،»وهللا لیبعثن هللا علیكم رجال قد امتحن هللا قلبھ باِإلیمان فیضربكم على الدین

 ا رسول هللا ; قال :، قال عمر : أنا یال  : أنا یا رسول هللا ، قال : فقال أبو بكر

ً نعلھ یخصفھا»ال ، ولكنھ الذي یخصف النعل«  ،  )١٤٨٧(، وكان أعطى علیا

 والسالم علیكم .

                                                           
(منھ وھذا مما تتفأل بھ عوام تلك الفرقة.  ٣٨٥) فرقة وشیعة لفظان ـ بحساب الجمل ـ مترادفان ألن كالً منھما ١٤٨٥(

 قّدس سّره).
من الجزء األول من مسنده ، وسعید بن منصور في سننھ ، وابن جریر في  ١٥٥ر ص) كاإلمام أحمد في أواخ١٤٨٦(

(منھ قّدس من الجزء السادس من كنز العمال .  ٣٩٦تھذیب اآلثار ، وصححھ ونقلھ عنھم جمیعاً المتقي الھندي في ص
 سّره).

 ١٩ط الحیدریة وص ٦٩ ـ ٦٨، وص ط التقدم العلمیة بمصر ١١) یوجد في خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص١٤٨٧(
 بسند صحیح . ١٣٣٥ح ٣٣٨ص ٢ط بیروت ، مسند أحمد بن حنبل: ج

 ٢ط  ٤٣٤و ٣١٧ح ١١٢ص ١٥ذكر إلى تغیر وجھ النبي عند قول عمر . ط دار المعارف بمصر ، كنز العمال:   
 بحیدر آباد .



 ش

      ٩٦و  ٩٥المـراجعــة /   

                                                                                                                                                                      
 ٣٦٦ص ٢الشافعي: جوقریب منھ یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر   
 . ١٢٤ح ١٦٢ص ١، فرائد السمطین: ج ٨٦٦ح



 

 ٩٥المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٢٦

 

 

 

 

 العذر في عدم قتل المارق . 

مال منھما لألمر على لعلَّھما ـ رضي هللا عنھما ـ فھما استحباب قتلھ ح  
االستحباب ال على الوجوب ، ولذا لم یقتاله ، أو ظنا أن قتلھ واجب كفائي ، فتركاه 
اعتماداً على غیرھما من الصحابة لوجود من تتحقق بھ الكفایة منھم ، ولم یكونا 

 حین رجعا عنھ خائفین من فوات األمر بسبب ھربھ ، إذ لم یخبراه 

 ٩٦المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠بیع األول سنة ر ٢٩

 بالقضیة، والسالم .

 س

 

 

 ردُّ العذر . 

األمر حقیقة في الوجوب ، فال یتبادر إلى األذھان منھ سواه ، فحملھ على   
االستحباب مما ال یصحُّ إالّ بالقرینة وال قرینة في المقام على ذلك ، بل القرائن تؤكد 

ر في تلك األحادیث تجد األمر كما إرادة المعنى الحقیقي ، أعني الوجوب ، فأنعم النظ
 أن ھذا وأصحابھ یقرأون القرآن«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قلناه ، وحسبك قولھ

 ال یجاوز تراقیھم ، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة ، ثم ال یعودون

 لو قتل ما«:  لھ وسلم)(صلى هللا علیھ وآ، وقولھ»فیھ حتى یعود السھم في فوقھ فاقتلوھم ھم شر البریة



، فإن ھذا الكالم ونحوه ، ال یقال إالّ في إیجاب قتلھ والحضِّ »اختلف من اُمتي رجالن
 الشدید على ذلك .

ً إلى أبي بكر    وإذا راجعت الحدیث في مسند أحمد ، تجد األمر بقتلھ متوجھا
 ا  ؟خاصة ، ثم إلى عمر بالخصوص ، فكیف ـ والحال ھذه ـ یكون الوجوب كفائی

على أن األحادیث صریحة بأنھما لم یحجما عن قتلھ إالّ كراھة أن یقتاله وھو   
على تلك الحال ، من التخشع في الصالة ال لشيء آخر ، فلم یطیبا نفساً بما طابت لھ 

، ولم یرّجحا ما أمرھما بھ من قتلھ ، فالقضیة من  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)نفس النبي
انوا یؤثرون العمل برأیھم على التعبد بنصھ كما ترى ، والسالم الشواھد على أنھم ك

. 

 ش

 

     ٩٨و ٩٧المـراجعــة /   



 

 ٩٧المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع األول سنة  ٣٠

 

 

 

 

 التماس الموارد كلّھا . 

ة اُخرى ، وإن احتاج ذلك     َھلُمَّ ببقیة الموارد ، وال تُبقوا منھا ما نلتمسھ مرَّ

 ٩٨ـة ـ المــراجعــ

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٣

 إلى التطویل ، والسالم . 

 س

 

 

 ـ لمعة من الموارد. ١ 

 ـ اِإلشارة إلى موارد أُخر . ٢ 

ـ حسبك منھا صلح الحدیبیة ، وغنائم حنین ، وأخذ الفداء من أسرى بدر ،  ١  
 تبوك ، بنحر بعض اِإلبل إذ أصابتھم مجاعة في غزوة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وأمره

وبعض شؤونھم یوم أُحد وِشعبھ ، ویوم أبي ھریرة إذ نادى بالبشارة لكل من لقي 
هللا بالتوحید ، ویوم الصالة على ذلك المنافق ، ویوم اللّمز في الصدقات وسؤالھم 
بالفحش ، وتأول آیتي الخمس والزكاة وآیتي المتعتین، وآیة الطالق الثالث ، وتأول 

وافل شھر رمضان كیفیة وكمیة ، والمأثورة في كیفیة األذان ، الُسنَّة الواردة في ن
وكمیة التكبیر في صالة الجنائز ، إلى ما ال یسع المقام بیانھ ، كالمعارضة في أمر 
حاطب بن بلتعة ، والمعارضة لما فعلھ النبي في مقام إبراھیم ، وكإضافة دور 



ین بدیّة أبي خراش الھذلي جماعة من المسلمین إلى المسجد ، وكالحكم على الیمانی
، ووضع  )١٤٨٨(، وكنفي نصر بن الحجاج السلمي ، وإقامة الحد على جعدة بن سلیم

الخراج على السواد ، وكیفیة ترتیب الجزیة ، والعھد بالشورى على الكیفیة 
إلى ما ال  )١٤٨٩(المعلومة ، وكالعسِّ لیال ، والتجسس نھاراً ، وكالعول في الفرائض

التي آثروا فیھا القوة والسطوة ، والمصالح العامة ، وقد أفردنا یحصى من الموارد 
 ـ باباً واسعاً . )١٤٩٠(لھا في كتابنا ـ سبیل المؤمنین

وفي العترة الطاھرة  (علیھ السالم)ـ على أن ھناك نصوصاً اُخر خاصة في علي ٢  
ً ، بل عملوا بنقیضھا كما  غیر نصوص الخالفة لم یعملوا بھا أیضا

 ثون ، فال عجب بعدھا من تأولھم نص الخالفة علیھ ، وھل ھویعلمھ الباح

 إالّ كأحد النصوص التي تأولوھا فقدموا العمل بآرائھم على التعبد بھا ،

 والسالم .

 ش

     ١٠٠و  ٩٩المـراجعــة /   

 

                                                           
) راجع ترجمة عمر من طبقات ابن سعد ، تقف على إقامة الحد على جعدة بال شاھد وال مّدع سوى ورقة فیھا أبیات ١٤٨٨(

 (منھ قّدس سّره).ال یعرف قائلھا ، تتضمن رمي جعدة بالفاحشة. 
 بالنصوص :الموارد التي لم یتعبد الصحابة فیھا  )١٤٨٩(

راجع في ذلك كتاب النّص واالجتھاد لشرف الدین طبع عدة طبعات ، الفصول المھمة لِإلمام شرف الدین أیضاً: ص  
 . ٦بمطبعة النعمان ، الغدیر لألمیني: ج ٥ط  ١٣٠ـ  ٤٤

یرھا ، وقد عقدنا ) لئن فاتكم سبیل المؤمنین ، فال تفوتنكم الفصول المھمة ، فإن فیھا من الفوائد ما ال یجود في غ١٤٩٠(
من الطبعة الثانیة . فیھ تفصیل ھذه  ١٣٠وما بعدھا إلى ص ٤٤ص ٨فیھا للمتأولین فصال على حدة ، وھو الفصل 

 (منھ قّدس سّره).الموارد . 



 

 ٩٩المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٥

 

 

 

 

 ـ إیثارھم المصلحة في تلك الموارد . ١ 

 ـ التماس ما بقي منھا . ٢ 

ـ ال یرتاب ذو مسكة في حسن مقاصدھم ، وإیثارھم المصلحة العامة في كل  ١  
ما كان منھم في تلك الموارد إذ كانوا یتحّرون فیھا األصلح لالُمة ، واألرجح للملة ، 
واألقوى للشوكة ، فال جناح علیھم في شيء مما فعلوه ، سواء علیھم أتعبدوا 

 أولوھا .بالنصوص أم ت

 ـ وكنا كلَّفناكم باستقصاء الموارد ، فأوردتم منھا ما أوردتم ، ثم ٢  

 ذكرتم أن في اِإلمام وعترتھ نصوصاً غیر نصوص الخالفة لم یعمل بھا سلفنا ، 

 ١٠٠المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٨

لة وأغنیتمونا عن التماسھا ، والسالم .  فلیتكم أوردتموھا مفصَّ

 س

 

 

 ـ خروج المناظر عن محّل البحث . ١ 

 ـ إجابتھ إلى ملتمسھ . ٢ 



ـ سلّمتم بتصّرفھم في النصوص المأثورة في تلك الموارد ، فصّدقتم بما  ١  
قلناه والحمد   . أما حسن مقاصدھم وإیثارھم المصلحة العامة وتحّریھم األصلح 

المـراجعــة /   محلِّ البحث كما لالُمة ، واألرجح للملة ، واألقوى للشوكة ، فخارج عن 

١٠٠      

 تعلمون .

ـ التمست في المراجعة األخیرة تفصیل ما اختص بعلي من الصحاح  ٢  
المنصوص فیھا علیھ بغیر اِإلمامة من االُمور التي لم یتعبدوا بل لم یبالوا بھا ، 

اناتھا ، وأنت إمام السنن في ھذا الزمن ، جمعت أشتاتھا ، واستفرغت الوسع في مع
فمن ذا یتوھم أنك ممن ال یعرف تفصیل ما أجملناه ، ومن ذا یرى أنھ أولى منك 

، ولكن األمر   ؟ كال  بمعرفة كنھ ما أشرناإلیھ ، وھل یجاریك أو یباریك في الُسنَّة أحد
 كما قیل : وكم سائل عن أمره وھو عالم .

ً «إنكم لتعلمون أن كثیراً من الصحابة كانوا یبغضون    ویعادونھ ، وقد » علیا
فارقوه وآذوه ، وشتموه وظلموه ، وناصبوه ، وحاربوه ، فضربوا وجھھ ووجوه 
 أھل بیتھ وأولیائھ بسیوفھم ، كما ھو معلوم بالضرورة من أخبار السلف ،

من أطاعني فقد أطاع هللا ، ومن عصاني فقد عصى هللا ، ومن «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقد قال رسول هللا

 : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٤٩١(»اع علیاً فقد أطاعني ، ومن عصى علیاً فقد عصاني أط

 : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٤٩٢(»من فارقني فقد فارق هللا ، ومن فارقك یا علي فقد فارقني«

 علي أنت سیِّد في الدنیا وسیِّد في اآلخرة ، حبیبك حبیبي ، وحبیبي حبیب یا«

 .)١٤٩٣(»دوك عدوي وعدوي عدو هللا ، والویل لمن أبغضك بعدي هللا ، وع

(صلى هللا علیھ وقال )١٤٩٤(»من سبَّ علیاً فقد سبَّني ، ومن سبَّني فقد سبَّ هللا «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال

 : وآلھ وسلم)

 من أحب« :  )(صلى هللا علیھ وآلھ وسلموقال )١٤٩٥(»من آذى علیاً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى هللا «

                                                           
م كون طاعة علي كطاعة الرسول في المراجعة  ١٦حدیث  ٤٨) تقّدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٤٩١( وتقدَّ

 ، فراجع . ٨ ھامش ٤٥٤ص  ٧٠
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٤٩٢(  ، فراجع . ١٧حدیث  ٤٨) تقدَّ
 ، فراجع . ٢٠حدیث  ٤٨)  تقدم في المراجعة ١٤٩٣(
 ، فراجع . وما بعده ١٨حدیث  ٤٨) تقدم في المراجعة ١٤٩٤(
 ) یوجد في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي:١٤٩٥(

، ینابیع  ٦٥، ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري: ص ٣٧ص ٣، االستیعاب بھامش اإلصابة: ج ٥٠١ح ٣٩٣ص ١ج
 ط الحیدریة . ٣٣٨و ٢٤٣ط اسالمبول، وص ٣٠٣و ٢٠٥المودة للقندوزي الحنفي: ص



 ال یحبك یا علي«:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٤٩٦(»علیاً فقد أحبني ومن أبغض علیاً فقد أبغضني

 اللھم واِل من وااله ،« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٤٩٧(»إال مؤمن ، وال یبغضك إالّ منافق

 یوماً ونظر  )١٤٩٨(»وعاِد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ 

 أنا حرب لمن حاربكم ،« :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إلى عليَّ وفاطمة والحسن والحسین ، فقال

 أنا حرب لمن«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وحین غشاھم بالكساء قال )١٤٩٩(» وسلم لمن سالمكم

 إلى كثیر من أمثال ھذه )١٥٠٠(»حاربھم ، وسلم لمن سالمھم ، وعدوٌّ لمن عاداھم 

 التي لم یعمل كثیر من الصحابة بشيء منھا ، وإنما عملوا بنقیضھاالسنن 

                                                                                                                                                                      
م مع مصادره في المراجعة    ،  فراجع . ١٨حدیث   ٤٨وتقدَّ

م مع مصادره في المراجعة ١٤٩٦(  راجع .، ف ١٩حدیث  ٤٨) تقدَّ
 » .ال یحبك إالّ مؤمن ، وال یبغضك إالّ منافق « لعلي : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول الرسول )١٤٩٧(

ط  ٢٧ط دار الفكر ، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي: ص ٣٨١٩ح ٣٠٦ص ٥یوجد في صحیح الترمذي: ج  
، ترجمة اِإلمام علي بن  ١١٦ص ٨ط بیروت ، سنن النسائي: ج ٤٤ط الحیدریة وص ١٠٥التقدم العلمیة بمصر وص

 ٦٨٣و ٦٨٠و ٦٧٨و ٦٧٥و ٦٧٤و ٦٧١حدیث  ١٨٨ص ٢أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج
 ٤، اُسد الغابة: ج ٧٠٣و ٧٠٢و ٦٩٥و ٦٩٤و ٦٩٣و ٦٩٢و ٦٩١و ٦٩٠و ٦٨٩و ٦٨٨و ٦٨٧و ٦٨٦و ٦٨٤و

،  ٤١ص ٢االعتدال للذھبي: جوصححھ وذكره بطرق مختلفة ، میزان  ١٨٥ص ٤، حلیة األولیاء: ج ٢٦ص
، شرح نھج البالغة البن  ١٣٣ص ٩، مجمع الزوائد للھیثمي: ج ٣٧ص ٣االستیعاب البن عبد البر بھامش اإلصابة: ج

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، مناقب علي بن أبي  ٢٢١ص ٢٠بمصر وج ١ط  ٥٢٠ص ٤الحدید الحنفي: ج أبي
بطھران ، ینابیع المودة للقندوزي  ١ط  ٢٣١و ٢٢٩و ٢٢٨و ٢٢٦و ٢٢٥ح ١٩٠طالب البن المغازلي الشافعي: ص

 ١٧١و ٣٨ط الحیدریة ، كنوز الحقائق للمناوي: ص ٢١٥و ٥٣و ٥٢ط إسالمبول وص ١٨٢و ٤٨و ٤٧الحنفي: ص
، كنز  ٣٠ص ٥ط بوالق بمصر ، منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج ١٩٢و ٤٦بدون ذكر المطبعة وص

 . ٢٨٤ص ٢، الریاض النضرة: ج ٢ط ٤٤٤ح ١٥٧ص ١٥العمال: ج
 ٢ط المیمنیة ، علل الحدیث ألبي حاتم: ج ٩٥ص ١عن مسند أحمد: ج ٢١٥- ١٨٩ص ٧ونقلھ في إحقاق الحق: ج  

، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي:  ٣٢٠ص ١ط المیمنیة ، طبقات الحنابلة: ج ٢٧١ص ٢، سنن البیھقي: ج ٤٠٠ص
،  ١٨٠ص ٦، معالم التنزیل للبغوي: ج ٤٦٨لتفریق للبغدادي: ص، موضح الجمع وا ٤٢٦ص ١٤وج ٤١٧ص ٨ج

، شرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبدي: ٢١٠، سعد الشموس واألقمار: ص ٤٤٦ص ٢لسان المیزان البن حجر: ج
، الفتح الكبیر للنبھاني: ١٠ص ١، تذكرة الحفاظ للذھبي: ج ٤١ص ٢مخطوط ، الشفاء للقاضي عیاض: ج ١٩١ص
، فرائد  ٤٩ط مجلة القیمریة ، السیف الیماني المسلول: ص ١٤عین المیزان لمحمد بھجت: ص ، نقد ٤٤٦ص ١ج

 . ١٣٣ص ١السمطین: ج
م ھذا الحدیث بضمیر المتكلم مع مصادره في المراجعة     ، فراجع . ١٩حدیث  ٤٨وتقدَّ

م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٤٩٨(  ، فراجع . ٢ھامش  ٣٨١ص  ٥٦) تقدَّ
 ، فراجع . ٢ھامش  ٤٥٥ص  ٧٠م مع مصادره في المراجعة ) تقدَّ ١٤٩٩(
ط المیمنیة بمصر ،  ١١٢و ٨٥، وص ط المحمدیة ١٨٥و ١٤٢الصواعق المحرقة البن حجر: ص ) یوجد في١٥٠٠(

ط إسالمبول ،  ٣٠٩و ٢٩٤و ٢٢٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٣٧٨ص ٤اإلصابة البن حجر العسقالني: ج
، مشكاة  ٢٨٠ص ٢، مصابیح السنة للبغوي الشافعي: ج ٢٣٩و ٢٣٢زرندي الحنفي: صنظم درر السمطین لل
، الریاض النضرة لمحب الدین الطبري ٢٣، ذخائر العقبى للطبري الشافعي: ص ٢٥٨ص ٣المصابیح للعمري: ج

 . ٢٩٤ص ٢الشافعي: ج



ً ألھوائھم ، وإیثاراً ألغراضھم ، واُولوا البصائر یعلمون أن سائر السنن  تقدیما
المأثورة في فضل علي ـ وأنھا لتربو على المئات ـ كالنصوص الصریحة في وجوب 

لة قدره وعظم شأنھ، وعلّو مواالتھ ، وحرمة معاداتھ ; لداللة كل منھا على جال
منزلتھ عند هللا ورسولھ ، وقد أوردنا منھا في غضون ھذه المراجعات طائفة وافرة 

، وأنتم ـ بحمد هللا ـ ممن وسعوا  )١٥٠١(، وما لم نورده أضعاف أضعاف ما أوردناه
ً منھا یتفق مع مناصبتھ  ً ، فھل وجدتم شیئا ً ، وأحاطوا بھا فھما السنن علما

و یلتئم مع إیذائھ وبغضھ وعداوتھ ، أو یناسب ھضمھ وظلمھ ، وسبّھ ومحاربتھ ، أ
على منابر المسلمین ، وجعل ذلك سنَّة من سنن الخطباء أیام الجمع واألعیاد؟  كال 
، ولكن الذین ارتكبوا منھ ذلك لم یبالوا بھا على كثرتھا وتواترھا ، ولم یكن لھم 

، وكانوا یعلمون أنھ أخو النبي  منھا وازع عن العمل بكل ما تقتضیھ سیاستھم
وولیھ ووارثھ ونجیھ ، وسیِّد عترتھ ، وھارون اُمتھ ، وكفؤ بضعتھ وأبو ذریتھ ، 
 ، ً ً ، وأكثرھم عمال، وأكبرھم حلما ً ، وأغزرھم علما ً وأخلصھم إیمانا وأولھم إسالما
ً ، وأعظمھم عناءاً، وأحسنھم بالءاً ، وأوفرھم مناقب ، وأكرمھ م وأشدھم یقینا

سوابق ، وأحوطھم على اِإلسالم، وأقربھم من رسول هللا ، وأشبھھم بھ ھدیاً وخلقاً 
ً ، لكن األغراض الشخصیة كانت ھي المقدمة  وسمتاً  ، وأمثلھم فعال وقوال وصمتا

عندھم على كل دلیل; فأي عجب بعد ھذا من تقدیم رأیھم في اِإلمامة على التعبد 
الّ حدیث واحد من مئات األحادیث التي تأولوھا ؟ بنصِّ الغدیر ، وھل نّص الغدیر إ

                                                           

 السنن الواردة في فضل علّي وأھل بیتھ

 ١١وج ١٠وج ٩وج ٨وج ٧وج ٦وج ٥وج ٤وج ٣جو ٢وج ١) راجع إحقاق الحق للتستري: ج١(

المطبعة اإلسالمیة في طھران ، مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي ط المطبعة اإلسالمیة  ط

ط بیروت ،  ٣وج ٢وج ١بطھران ، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج

ط  ١١إلى ج ١ي طالب للكنجي الشافعي ط الحیدریة ، الغدیر لألمیني: جكفایة الطالب في مناقب علي بن أب

إیران وط بیروت ، فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفیروز آبادي ط في النجف وبیروت، المناقب 

ط في بیروت ، ینابیع  ٢وج ١للخوارزمي الحنفي ط تبریز وط الحیدریة ، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: ج

طبعات ، نظم درر السمطین  ٨لقندوزي الحنفي ط في إسالمبول وإیران وصیدا والنجف وقد طبع المودة ل

في مصر وبیروت والنجف ، الریاض  للزرندي الحنفي ط في النجف ، خصائص أمیر المؤمنین للنسائي ط

مطبعة دار التألیف بمصر وغیرھا من  ٢ ط ٣٣٤ـ  ٢٠١ص ٢النضرة لمحب الدین الطبري الشافعي: ج

 عشرات الكتب المطبوعة والمخطوطة .



إني تارك « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إیثاراً آلرائھم وتقدیماً لمصالحھم ، وقد قال رسول هللا

إنما مثل أھل «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٥٠٢(»فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا ، كتاب هللا وعترتي أھل بیتي

سفینة نوح من ركبھا نجا ، ومن تخلف عنھا غرق ، وإنما مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطة في بني إسرائیل من بیتي فیكم ك

النجوم أمان ألھل األرض من الغرق ، وأھل بیتي أمان «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وقال )١٥٠٣(»دخلھ غفر لھ 

، إلى آخر ماجاء  )١٥٠٤(»صاروا حزب إبلیسالُمتي من االختالف ، فإذا خالفتھا قبیلة من العرب اختلفوا ف
 ، والسالم . )١٥٠٥(لم یتعبدوا بشيء منھا  التي السنن على ھذا النمط من صحاح

 ش

      ١٠٢و  ١٠١المـراجعــة /   

                                                           
م في المراجعة حدیث الثقلین) ١٥٠٢(  ، فراجع . ٢ھامش  ٦٦ص  ٨: تقدَّ
 ، فراجع . ٦و  ٤ھامش  ٧٦ص  ٨تقدم في المراجعة حدیث السفینة: ) ١٥٠٣(
م في المراجعة ١٥٠٤(  ، فراجع . ٢ھامش  ٧٨ص  ٨) وھذا أیضاً تقدَّ

ة جداً ألقاھا في جامعة الكویت موضوعھا : كتابة التاریخ من جدید ، (*) وللدكتور سعید عاشور المصري محاضرة قیم
وتعرض فیھا إلى جلوس أمیر المؤمنین عن الخالفة ، فعلى الباحثین أن یقفوا علیھا فھي جدیرة باالھتمام وھي منتشرة 

 بصوتھ ومطبوعة أیضاً .
 



 

 ١٠١المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٠

 

 

 

 

 لَِم لَْم یحتّج اِإلمام یوم السقیفة بنصوص الخالفة والوصایة ؟ 

ح الحق عن محضھ ـ والحمد   رب العالمین ـ ولم یبَق إالّ أمر واحد صرَّ   
ه ، وھو أن  رت معالمھ ، وخفیت أعالمھ ، أذكره لك لتمیط حجابھ ، وتعلن سرَّ تنكَّ
یق ومبایعیھ ـ بشيء من نصوص الخالفة  اِإلمام لم یحتجَّ ـ یوم السقیفة على الصدِّ

 أنتم أعرف بمفادھا منھ ؟  والوصایة التي أنتم علیھا عاكفون ، فھل

 ١٠٢المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٠

 والسالم .

 س

 

 

 ـ موانع اِإلمام من االحتجاج یوم السقیفة . ١ 

 ـ اِإلشارة إلى احتجاجھ واحتجاح موالیھ مع وجود الموانع . ٢ 

، لم  ـ الناس كافة یعلمون أن اِإلمام وسائر أولیائھ من بني ھاشم وغیرھم ١  
یشھدوا البیعة ، وال دخلوا السقیفة یومئذ وكانوا في معزل عنھا وعن كل ما كان 
فیھا ، منصرفین بكلھم إلى خطبھم الفادح بوفاة رسول هللا ، وقیامھم بالواجب من 

، ال یعنون بغیر ذلك ، وما واروه في ضراحھ األقدس  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)تجھیزه



أمرھم فأبرموا البیعة ، وأحكموا العقد ، وأجمعوا ـ أخذاً حتى أكمل أھل السقیفة 
      ١٠٢المـراجعــة /   بالحزم ـ على منع كل قول أو فعل یوھن بیعتھم ، أو یخدش 

عقدھم ، أو یدخل التشویش واالضطراب على عامتھم ، فأین كان اِإلمام عن 
نّى االحتجاج لھ أو السقیفة وعن بیعة الصّدیق ومبایعیھ لیحتج علیھم ؟ وأنى یتس

لغیره بعد عقد البیعة وقد أخذ أولوا األمر والنھي بالحزم ، وأعلن اُولوا الحول 
والطول تلك الشدة ، وھل یتسنّى في عصرنا الحاضر ألحد أن یقابل أھل السلطة بما 
یرفع سلطتھم ، ویلغي دولتھم ؟ وھل یتركونھ وشأنھ لو أراد ذلك ؟ ھیھات ھیھات 

 على الحاضر ، فالناس ناس والزمان زمان .! فقس الماضي 

على أن علیاً لم یَر لالحتجاج علیھم یومئذ أثراً إالّ الفتنة التي كان یؤثر ضیاع   
حقھ على حصولھا في تلك الظروف ، إذ كان یخشى منھا على بیضة اِإلسالم وكلمة 

ا لم یمن بھ أحد ، التوحید ، كما أوضحناه سابقاً حیث قلنا : إنھ ُمني في تلك األیام بم
إذ مثُل على جناحیھ خطبان فادحان: الخالفة بنصوصھا ووصایاھا إلى جانب 
تستصرخھ وتستفزه بشكوى تدمي الفؤاد ، وحنین یفتت األكباد ، والفتن الطاغیة 
إلى جانب آخر تنذره بانتفاض شبھ الجزیرة، وانقالب العرب ، واجتیاح اِإلسالم ، 

المدینة ، وقد مردوا على النفاق ، وبمن حولھم من  وتھدده بالمنافقین من أھل
األعراب ، وھم منافقون بنصِّ الكتاب ، بل ھم أشّد كفراً ونفاقاً وأجدر أن ال یعلموا 

،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)حدود ما أنزل هللا على رسولھ ، وقد قویت شوكتھم بفقده
اتیة ، بین ذئاب عادیة ، وأصبح المسلمون بعده كالغنم المطیرة في اللیلة الش

ووحوش ضاریة ، ومسیلمة الكذاب ، وطلیحة بن خویلد األفاك ، وسجاح بنت 
الحرث الدجالة ، وأصحابھم الرعاع الھمج ، قائمون ـ في محق اِإلسالم وسحق 
المسلمین ـ على ساق ، والرومان واألكاسرة والقیاصرة وغیرھم كانوا للمسلمین 

ذه العناصر الجیاشة بكل حنق من محمد وآلھ وأصحابھ ، بالمرصاد ، إلى كثیر من ھ
وبكل حقد وحسیكة لكلمة اِإلسالم ترید أن تنقض أساسھا وتستأصل شأفتھا ، وإنھا 
لنشیطة في ذلك مسرعة متعجلة ، ترى األمر قد استتب لھا ، والفرصة ـ بذھاب 

تنتھز تلك النبي إلى الرفیق األعلى ـ قد حانت ، فأرادت أن تسّخر الفرصة ، و
الخطرین ،  ھذین قوةوانتظام، فوقف علي بین الفوضى قبل أن یعود اإلسالم إلى

ً لحیاة المسلمین ، لكنھ أراد االحتفاظ )١٥٠٦(فكان من الطبیعي لھ أن یقدم حقھ قربانا

                                                           
 الك األشتر لما والّه إمارتھا إذ قال :) وقد صرح(علیھ السالم) بذلك في كتاب لھ بعثھ إلى أھل مصر مع م١٥٠٦(



بحقھ في الخالفة ، واالحتجاج على من عدل عنھ بھا على وجھ ال تشق بھما 
ً ، وال تقع بینھم ف تنة ینتھزھا عدوھم ، فقعد في بیتھ حتى أخرجوه للمسلمین عصا

ً بدون قتال ، ولو أسرع إلیھم ما تمت لھ حجة ، وال سطع لشیعتھ برھان ،  كرھا
لكنھ جمع فیما فعل بین حفظ الدین واالحتفاظ بحقھ من خالفة المسلمین ، وحین 

ادعة رأى أن حفظ اِإلسالم ورّد عادیة أعدائھ موقوفان في تلك األیام على المو
والمسالمة ، شق بنفسھ طریق الموادعة ، وآثر مسالمة القائمین في األمر احتفاظاً 

ً على الملة، وضناً بالدین ، و إیثاراً لآلجلة على العاجلة ، وقیاماً  باالُمة ، واحتیاطا
بالواجب شرعاً وعقال من تقدیم األھم ـ في مقام التعارض ـ على المھم ، فالظروف 

 اومة بسیف ، وال مقارعة بحجة .یومئذ ال تسع مق

 ـ ومع ذلك فإنھ وبنیھ ، والعلماء من موالیھ ، كانوا یستعملون ٢  

الحكمة في ذكر الوصیة ، ونشر النصوص الجلیة ، كما ال یخفى على المتتبعین، 
 والسالم .

 ش

 

      ١٠٤و  ١٠٣المـراجعــة /   

                                                                                                                                                                      
نذیراً للعالمین ومھیمناً على المرسلین، فلما   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أما بعد ، فإن هللا سبحانھ بعث محمداً «  

تنازع المسلمون األمر من بعده ، فوهللا ما كان یلقى في روعي وال یخطر ببالي أن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)مضى
عن أھل بیتھ ، وال أنّھم منحوه عنّي من بعده فما راعني  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رب تزعج ھذه األمر من بعدهالع

إالّ انثیال الناس على فالن یبایعونھ ، فأمسكت یدي حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن اِإلسالم یدعون إلى محق 
أنصر اِإلسالم وأھلھ أن أرى فیھ ثلماً أو ھدماً ، تكون المصیبة ، فخشیت إن لم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)دین محمد

بھ عليَّ أعظم من فوت والیتكم التي إنما ھي متاع أیام قالئل یزول منھا ما كان ، كما یزول السراب أو كما یتقشع 
فراجعھ في  ،»السحاب، فنھضت في تلك األحداث حتى زاح الباطل وزھق ، واطمأن الدین وتنھنھ... إلى آخر كالمھ

 (منھ قّدس سّره).نھج البالغة. 



 

 ١٠٣المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٢

 

 

 

 

 البحث عن احتجاجھ واحتجاج موالیھ . 

متى كان ذلك من اِإلمام ؟ ومتى كان ذلك من ذویھ وموالیھ ؟ أوقفونا على   
 شيء منھ ، والسالم .

 

 ١٠٤المــراجعـــة ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٥

 س

 

 

 

 ـ ثلة من موارد احتجاج اِإلمام . ١ 

 ـ احتجاج الزھراء علیھا السالم . ٢ 

ان اِإلمام یتحّرى السكینة في بث النصوص علیھ ، وال یقارع بھا ـ ك ١  
المسلمین ، وربما اعتذر عن  )١٥٠٧(خصومھ احتیاطاً على اِإلسالم ، واحتفاظاً بریح

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) الریح حقیقة في القوة والغلبة والنصر والدولة . ١٥٠٧(



ال یعاب المرء بتأخیر حقھ ، إنما « :  )١٥٠٨(سكوتھ وعدم مطالبتھ ـ في تلك الحالة ـ بحقھ فیقول

      ١٠٤المـراجعــة /   في نشر النصوص علیھ طرق وكان لھ  » )١٥٠٩(یعاب من أخذ ما لیس لھ

تجلت الحكمة فیھا بأجلى المظاھر ، أال تراه ما فعل یوم الرحبة إذ جمع الناس فیھا 
(صلى هللا علیھ اُنشد هللا كل امرىء مسلم سمع رسول هللا«أیام خالفتھ لذكرى یوم الغدیر ، فقال لھم : 

 ل إالّ قام فشھد بما سمع ، وال یقم إالّ یقول یوم غدیر خم ما قا  وآلھ وسلم)

فقام ثالثون  من الصحابة فیھم اثنا عشر بدریاً فشھدوا بما سمعوه من نص  ،»من رآه
وھذا غایة ما یتسنّى لھ في تلك الظروف الحرجة بسبب قتل  )١٥١١()١٥١٠(الغدیر

عثمان، وقیام الفتنة في البصرة والشام ، ولعمري! إنھ قصارى ما یتفق من 
اج یومئذ مع الحكمة في تلك األوقات ، ویا لھ مقاماً محموداً بعث نصَّ الغدیر االحتج

من مرقده ، فأنعشھ بعد أن كاد ، ومثّل ـ لكل من كان في الرحبة من تلك الجماھیر ـ 
فأشرف بھ على مائة » علي«یوم خم ، وقد أخذ بید (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)موقف النبي

، فبلغھم أنھ ولیھم من بعده ، وبھذا كان نص الغدیر من ألف أو یزیدون  من اُمتھ 
أظھر مصادیق السنن المتواترة ، فانظر إلى حكمة النبي إذ أشاد بھ على رؤوس 
تلك األشھاد ، وانتبھ إلى حكمة الوصي یوم الرحبة إذ ناشدھم بذلك النشاد ، فأثبت 

ھا، وھكذا كانت سیرتھ الحق بكل تؤدة اقتضتھا الحال ، وكل سكینة كان اِإلمام یؤثر

                                                           
) ھذه الكلمة من كلمھ القصیر الخارج في غرضھ الشریف وھي في نھج البالغة ، فراجع ما ذكره عالمة المعتزلة ١٥٠٨(

 (منھ قّدس سّره).من المجلد الرابع من شرح النھج .  ٣٢٤في شرحھا ص
، وفي شرح النھج البن أبي الحدید: ١٦٦) راجع نھج البالغة لإلمام علي من المختار من ِحكم أمیر المؤمنین رقم ١٥٠٩(

 ط دار الفكر . ٤٣٤ص ٤ط مكتبة الحیاة، وج ٤٦١ص ٥ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ١٦٨ص ١٨ج
 (منھ قّدس سّره)..  ٥٦) كما ذكرناه في المراجعة ١٥١٠(
مت في المراجعة مناشدة أمیر المؤمنین الصحابة بحدیث الغدیر في یوم الرحبة.  )١٥١١( ،  ٢ھامش  ٣٨١ص  ٥٦تقدَّ

 فراجع .
 ١١ص ١ط مصطفى محمد بمصر، وج ١٤٣و ١١ص ١وراجع في مطالبتھ بحقھ اِإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج  
 ١٤حقیق طھ الزیني ولكن في ھذه الطبعة صط سجل العرب بالقاھرة ت ١٣٣و ١٨ص ١ط الحلبي بمصر، وج ١٥٥و
من الجزء الثاني وضعت في الجزء األول فلیعلم ذلك  ٢٢و ٢٠و ١٨و  ١٤قد طبعت في ص  ١من ج ٢٢و ٢٠و ١٨و
. 
 ١٢ـ  ١١ص ٦بمصر وج ١، اُوفست على ط  ٤٧٦و ٥ص ٢وراجع أیضاً شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج  

ط بیروت ، عبد هللا بن سبأ للعسكري:  ٨٠ص ٧و الفضل ، الغدیر لألمیني: جط مصر بتحقیق محمد أب ٣٠٦ص ٩وج
ط  ٣٨٦ط الحیدریة ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٢٤، المناقب للخوارزمي ص ١١٠ـ  ١٠٩ص ١ج

 ط الغري . ٢٤٢الحیدریة وص
م في المراجعة     . ١ھامش  ٥٠٩ص  ٨٢، والمراجعة  ٣٨حدیث  ٤٨وراجع ما تقدَّ



في بّث العھد إلیھ ، ونشر النص علیھ ، فإنھ إنما كان ینبّھ الغافلین بأسالیب ال 
 توجب ضجة وال تقتضي نفرة .

في الولیمة التي أولمھا  (علیھ السالم)وحسبك ما أخرجھ أصحاب السنن من حدیثھ  
بمكة یوم أنذر عشیرتھ في دار عمھ شیخ األباطح  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

، كان الناس ولم یزالوا یعّدونھ من أعالم  )١٥١٢(األقربین وھو حدیث طویل جلیل
النبّوة، وآیات اِإلسالم ، الشتمالھ على المعجز النبوي بإطعام الجم الغفیر من الزاد 

إن « أخذ برقبتھ ، فقال :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الیسیر ، وقد جاء في آخره : أن النبي

ث بأن رسول  )١٥١٣(»ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا وكثیراً ما كان یحدَّ
ث بقولھ )١٥١٤(»أنت ولي كل مؤمن بعدي« ، قال لھ :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا (صلى هللا وكم حدَّ

ث بقول و )١٥١٥(»أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إالّ أنھ ال نبي بعدي«لھ :  علیھ وآلھ وسلم) كم حدَّ
. قال :  ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا : بلى« یوم غدیر خم : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

 إلى كثیر من النصوص التي لم تجحد ، وقد )١٥١٧()١٥١٦(»من كنت ولیھ فھذا ـ علي ـ ولیھ

 أذاعھا بین الثقات األثبات ، وھذا كّل ما یتسنى لھ في تلك

 ویوم الشورى أعذر وأنذر ، ولم )١٥١٨()حكمة بالغة فما تغن النذر( األوقات ،

ً إالّ احتج بھ  ، وكم احتج أیام خالفتھ )١٥١٩(یُبق من خصائصھ ومناقبھ شیئا

ً ، وبثَّ شكواه على المنبر متألماً ، حتى قال:   أما وهللا لقد تقمصھا«متظلما

 حدر عني السیل ،فالن ، وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى ، ین

 وال یرقى اليَّ الطیر ، فسدلت دونھا ثوباً ، وطویت عنھا كشحاً ، وطفقت أرتئي

بین أن أصول بید جذاء ، أو أصبر على طخیة عمیاء ، یھرم فیھا الكبیر ، ویشیب فیھا الصغیر، ویكدح فیھا مؤمن حتى 

 یلقى ربھ ، فرأیت أن الصبر على ھاتا أحجى ، فصبرت وفي
                                                           

 (منھ قّدس سّره)..  ٢٠أوردناه في المراجعة ) ١٥١٢(
م ھذا الحدیث بكاملھ مع مصادره في المراجعة  ٢ط  ٢٨٦ح ١٠٠ص ١٥) یوجد في كنز العمال: ج١٥١٣( ص  ٢٠. وتقدَّ

 ، فراجع . ١ھامش  ٢٤٩
م ھذا الحدیث مع مصادره في١٥١٤(  ، فراجع . ٢ھامش  ٢٩٩ص  ٣٦و  ١ھامش  ٢٦١ص  ٢٦المراجعة  ) تقدَّ
 ، فراجع . ٣ھامش  ٢٦٦ص  ٢٨مع مصادره في المراجعة  ) تقدم١٥١٥(
م مع مصادره في المراجعة ١٥١٦(  . فراجع .  ٨ھامش  ٣٠٤ص  ٣٦) تقدَّ
 (منھ قّدس سّره)..  ٢٦) أخرجھ ابن أبي عاصم كما بیّناه في آخر المراجعة ١٥١٧(
 .٥) القمر: ١٥١٨(
یوجد في مناقب علي بن أبي طالب البن  رىفي یوم الشو(علیھ السالم) احتجاج اِإلمام أمیر المؤمنین علي )١٥١٩(

، كفایة الطالب للكنجي  ٢٢٥ـ  ٢٢٢، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ١٥٥ح ١١٨ـ  ١١٢المغازلي الشافعي: ص
، فرائد السمطین  ٤٤٢ص ١ط الغري ، میزان االعتدال للذھبي: ج ٢٤٢، وص ط الحیدریة ٣٨٦الشافعي: ص

 . ٣٢٢ـ  ٣٢٠ص ١للحمویني الشافعي: ج



 )١٥٢٠(إلى آخر الخطبة» ى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي نھباً ... العین قذ

 ، فإنھم )١٥٢٢(اللھم إني أستعینك على قریش ومن أعانھم« ، وكم قال :  )١٥٢١(الشقشقیة

 ثم ،»قطعوا رحمي ، وصّغروا عظیم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي أمراً ھو لي

 وقد قال )١٥٢٣(»..الخأال إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركھ.«قال : 

 بل أنتم«: إنك على ھذا األمر یابن أبي طالب لحریص ، فقال : )١٥٢٤(لھ قائل

                                                           
 الخطبة الشقشقیة لإلمام أمیر المؤمنین  
أما وهللا لقد تقمصھا فالن (ابن أبي قحافة) وأنھ لیعلم أني محلي منھا محل القطب من الرحى «) قولھ(علیھ السالم) : ٥(

اُوفست إیران وتوجد ھذه  ٣٣ص ١توجد في نھج البالغة لالمام علّي(علیھ السالم) وھي الخطبة الثالثة ج »... الخ
ھـ الذي جمع كالم  ٤٠٦والمتوفى  ٣٥٩خطبة في مصادر أخرى من الفریقین قبل وجود السید الرضي ـ المولود سنة ال

 اِإلمام علي(علیھ السالم) وبعده .
حول نھج  ١٩٨ـ  ١٨٦ص ٤، وج مصدراً  ٢٨فإنھ ذكر  ٨٥ـ  ٨٢ص ٧راجع في ذلك الغدیر للعالمة األمیني: ج  

 ي .البالغة وصحة كونھ للشریف الرض
، مدارك نھج  ٣١ـ  ٢٠ص ٢وراجع أیضاً  كتاب مصادر نھج البالغة للسید عبد الزھراء الحسیني الخطیب: ج  

 ١بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٦٩ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج٢٣٧البالغة لكاشف الغطاء: ص
العقد  ، وتوجد في ١٢٤الحنفي: ص ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ٢٠٥ص

ط قدیم ، والشیخ إبراھیم القطیفي  ١٦١ص ٨ھـ كما ذكره في البحار: ج ٣٢٨الفرید البن عبد ربھ المالكي المتوفى سنة 
 في الفرقة الناجیة . ولكن األیدي ( األمینة ) على ودائع العلم قد حذفتھا عند الطبع !

 در شیعیة قبل السید الرضي .وتوجد الخطبة الشقشقیة أیضاً في مصا  
، معاني األخبار  ١٢ـ رقم  ١٢٢باب ـ  ١٥٠ص ١ھـ  ج ٣٨١راجع علل الشرائع للشیخ الصدوق المتوفى:   

، كتاب الجمل  ١٦٧: ص ـ ـ اُستاذ السید الرضي ٤١٣، اِإلرشاد للشیخ المفید ـ المتوفى سنة  ٣٤٣ص ٢للصدوق: ج
 . ٦٢للشیخ المفید: ص

ـ  ٣٨٢ص ١ھـ من غیر طریق الرضي في األمالي: ج ٤٦٠ید الرضي الشیخ الطوسي المتوفى ونقلھا بعد الس  
 ٨، والمجلسي في البحار: ج ٢٨١ص ١، والطبرسي في االحتجاج: ج ٥٧ـ  ٥٣ص ٣، وفي تلخیص الشافي: ج ٣٨٤
،  ٤٩٠ص ٢، النھایة البن األثیر: ج٥٣ص ١٢ط قدیم ، وأوعزت لھا كتب معاجم اللغة : لسان العرب: ج ١٥٩ص

 ط دار العلم للجمیع ، مجمع األمثال للمیداني . ٢٥١ص ٣القاموس للفیروز آبادي: ج
 وراجع ما ھو نھج البالغة للسید ھبة الدین الشھرستاني ط النعمان .  

 (منھ قّدس سّره).من جزئھ األول .  ٢٥من نھج البالغة في ص ٣) ھي الخطبة ١٥٢١(
 (منھ قّدس سّره).ء الثاني من النھج . من الجز ١٠٣أو ص ١٦٥) راجع الخطبة ١٥٢٢(
ط مصر ، شرح نھج البالغة البن  ٣٠٠ص ٢ج ١٦٧) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي(علیھ السالم): خطبة١٥٢٣(

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل  ١٠٩ص ١١وج ٣٠٥ص ٩بمصر، وج ١ط  ٣٦ص ٣وج ٤٩٥ص ٢الحدید: ج أبي
 ١، وج  ط الحلبي بمصر ١٥٥ص ١، وج ط مصطفى محمد بمصر ١٤٤ص ١، اِإلمامة والسیاسة البن قتیبة: ج

 ط سجّل العرب بالقاھرة . ١٣٤ص
 (منھ قّدس سّره).أیضاً .  ١٦٧) كما في الخطبة ١٥٢٤(



فوهللا ما زلت مدفوعاً « :  )١٥٢٦((علیھ السالم)وقال )١٥٢٥(»وهللا ألحرص وإنما طلبت حقاً لي وأنتم تحولون بیني وبینھ

 . )١٥٢٧(»حتى یوم الناس ھذا ، (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن حقي مستأثراً علي منذ قبض هللا نبیھ

 لنا حق فإن أُعطیناه ، وإالّ ركبنا أعجاز اِإلبل ، وإن« مرة :  (علیھ السالم)وقال  

 فجزت« :  )١٥٣٠(في كتاب كتبھ إلى أخیھ عقیل (علیھ السالم)وقال )١٥٢٩)(١٥٢٨(»طال السرى

 وكم )١٥٣١(»قریش عني الجوازي ، فقد قطعوا رحمي ، وسلبوني سلطان ابن اُمي

فنظرت فإذا لیس لي معین إالّ أھل بیتي ، فضننت بھم عن الموت ، وأغضیت على القذى ، « :  )١٥٣٢(السالم)(علیھ قال

 . )١٥٣٣(»وشربت على الشجا ، وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمرَّ من طعم العلقم

وسألھ بعض أصحابھ : كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام وأنتم أحق بھ؟   

إنك لقلق الوضین ، ترسل في غیر سدد ، ولك بعد ذمامة الصھر وحق المسألة وقد یا أخا بني أسد « : )١٥٣٤(فقال

ت  استعلمت فاعلم ، أما االستبداد علینا بھذا المقام ، ونحن األعلون نسباً ، واألشدون برسول هللا نوطاً ، فإنھا كانت أثرة شحَّ

...» یوم القیامة ، ودع عنك نھباً صیح في حجراتھ  علیھا نفوس قوم ; وسخت عنھا نفوس آخرین ، والحكم   والمعود إلیھ

                                                           
اُوفست  ٤٩٥ص ٢ط مصر ، شرح ابن أبي الحدید: ج ٣٠٠ص ١٦٧) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي خطبة ١٥٢٥(

ط مصطفى  ١٤٤ص ١و الفضل، اإلمامة والسیاسة البن قتیبة: جط مصر بتحقیق محمد أب ٣٠٥ص ٩عل ط مصر، وج
 . ط سجّل العرب بالقاھرة ١٣٤ص ١ط الحلبي وج ١٥٥ص ١محمد بمصر، وج

 (منھ قّدس سّره).من الجزء األول من النھج .  ٣٧ص ٥) كما في الخطبة ١٥٢٦(
 ٧٥ص ١بن أبي الحدید: جط مصر ، شرح نھج البالغة ال ٤٣ص ١ج ٦) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي خطبة١٥٢٧(

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وراجع مصادر نھج  ٣٠٦ص ٩، وج٢٢٣ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩٦ص ٢وج
 ط القضاء بالنجف . ٤٥ص ٢البالغة: ج

من النھج ، وقد علق علیھا السید الرضي  ١٥٥من كلماتھ في باب المختار من حكمھ ، ص ٢١) ھذه الكلمة ھي ١٥٢٨(
 (منھ قّدس سّره).علیھا الشیخ محمد عبده كلمة اُخرى ، یجدر باألدیب مراجعتھا . كلمة نفیسة ، وعلق 

ط مصر ، شرح نھج البالغة البن  ٥٦٢ص ٢١) یوجد في نھج البالغة باب المختار من ِحكم أمیر المؤمنین برقم ١٥٢٩(
ط مصر  ٣٠٧ص ٩وج ١٣٢ص ١٨اُوفست بیروت على ط مصر، وج ٢٥٢ص ٤وج ٤٩٦ص ٢أبي الحدید: ج

 . ٧٤ص ٣، الكامل في التاریخ البن األثیر: ج ٢٣٦ص ٤حقیق محمد أبو الفضل ، تاریخ الطبري: جبت
 (منھ قّدس سّره)من النھج .  ٣من الجزء  ٦٧في ص ٣٦) وھو الكتاب ١٥٣٠(
 ٢ج ٥٥ص ٤ط مصر ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٤٨٨ص ٣نھج البالغة لإلمام علي: ج ) یوجد في١٥٣١(

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ٣٠٦ص ٩وج ١٤٨ص ١٦بمصر، وج ١بیروت على طاُوفست  ٤٩٦ص
 (منھ قّدس سّره).من الجزء األول من النھج .  ٦٢ص ٢٥) راجع خطبة ١٥٣٢(
 ١ط مصر ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٨ص ١ج ٢٦) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي خطبة ١٥٣٣(

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، اإلمامة والسیاسة البن  ٢٠ص ٢، وجبمصر ١اُوفست بیروت على ط  ١٢٢ص
 ط سجّل العرب . ١٣٤ص ١ط الحلبي وج ١٥٦ص ١ط مصطفى محمد، وج ١٤٤ص ١قتیبة: ج

 (منھ قّدس سّره).. ١٥٧من الجزء الثاني من النھج من الكالم  ٧٩) كما في ص١٥٣٤(



أین الذین زعموا أنھم الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً علینا وبغیاً أن « :  )١٥٣٦((علیھ السالم)وقال )١٥٣٥(الخطبة

یش رفعنا هللا ووضعھم ، وأعطانا وحرمھم، وأدخلنا وأخرجھم ، بنا یستعطى الھدى ، ویُستجلى العمى ; إن األئمة من قر

وحسبك قولھ  )١٥٣٧(...» غرسوا في ھذا البطن من ھاشم ، ال تصلح على سواھم ، وال تصلح الوالة من غیرھم  الخ

 حتى« : )١٥٣٨(في خطبھ

 ، رجع قوم على األعقاب ، وغالتھم السبل ، واتّكلوا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إذا قبض رسول هللا

 سبب الذي أمروا بمودتھ ،، ووصلوا غیر الرحم ، وھجروا ال )١٥٣٩(على الوالئج

 ، معادن كل خطیئة ، ونقلوا البناء عن رصِّ أساسھ ، فبنوه في غیر موضعھ

 ، وذھلوا في السكرة، على وأبواب كل ضارب في غمرة ، قد ماروا في الحیرة

 )١٥٤٠(»سنة من آل فرعون ; من منقطع إلى الدنیا راكن ، أو مفارق للدین مباین

ال یقاس بآل « : )١٥٤١(بیعة لھ ، وھي من جالئل خطب النھجوقولھ في خطبة خطبھا بعد ال

من ھذه االُمة أحد ، وال یسّوى بھم من جرت نعمتھم علیھ أبداً ، ھم أساس الدین ، وعماد   (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)محمد

ثة، اآلن إذ رجع الحق الیقین ، إلیھم یفيء الغالي ، وبھم یلحق التالي ، ولھم خصائص حق الوالیة ، وفیھم الوصیة والورا

فیا من خطبة اُخرى یعجب فیھا من مخالفیھ:  (علیھ السالم)وقولھ)١٥٤٢(»إلى أھلھ ، ونقل إلى منتقلھ 

عجبي ! وما لي ال أعجب من خطأ ھذه الفرق على اختالف حججھا في دینھا ، ال یقتصون أثر نبي ، وال یقتدون بعمل 

 .)١٥٤٤()١٥٤٣(الخطبة وصي ...

                                                           
ط مصر ، شرح نھج البالغة البن أبي  ٢٨١ص ٢ج ١٦١) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي من كالم لھ برقم١٥٣٥(

 اُوفست على ط مصر . ٤٥٤ص ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٤١ص ٩الحدید: ج
 (منھ قّدس سّره). ١٤٠والتي بعدھا من الجزء الثاني من النھج من الكالم  ٣٦) كما في ص١٥٣٦(
ط دار األندلس،  ٢٥٥ص ٢ط مصر، وج ٢٤٩ص ٢ج ١٤٣نھج البالغة لإلمام أمیر المؤمنین خطبة  ) یوجد في١٥٣٧(

 ٨٤ص ٩بمصر، وج ١ اُوفست على ط ٤٠١ص ٢ط االستقامة ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٦ص ٢وج
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل .

 (منھ قّدس سّره).. ١٤٦والتي بعدھا من الجزء الثاني من النھج في الخطبة  ٤٨) راجعھ في آخر ص١٥٣٨(
 (منھ قّدس سّره).ئل المكر والخدیعة . ) دخا١٥٣٩(
 ٢االستقامة، وج ط ٤٨ص ٢ط مصر ، وج ٢٥٦ص ٢ج ١٤٩) یوجد في نھج البالغة لإلمام علي من الخطبة رقم ١٥٤٠(

 ٢ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ١٣٢ص ٩ط دار األندلس ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٢٦٣ص
 اُوفست على ط مصر . ٤٣٧ص

 (منھ قّدس سّره).من الجزء األول من النھج .  ٢وھي آخر الخطبة  ٢٥دھا في أول ص) تج١٥٤١(
ط االستقامة بمصر ،  ٢٤ص ١ط مصر، وج ٣٢ص ١نھج البالغة لإلمام علي من الخطبة الثانیة: ج ) یوجد في١٥٤٢(

مد أبو ط مصر بتحقیق مح ١٣٩ـ  ١٣٨ص ١ط دار األندلس ، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٨ص ١وج
 بمصر . ١اُوفست بیروت على ط  ٤٦و ٤٥ص ١الفضل، وج

 (منھ قّدس سّره)..  ٨٤من الجزء األول من النھج وھي الخطبة  ١٤٥) راجعھا في ص١٥٤٣(



حجج بالغة ، وخطبتاھا في ذلك سائرتان ، كان أھل  السالم) (علیھاـ وللزھراء ٢  

البیت یلزمون أوالدھم بحفظھما كما یلزمونھم بحفظ القرآن ، وقد تناولت اُولئك 

ویحھم! أنَّى «الذین نقلوا البناء عن رصِّ أساسھ فبنوه في غیر موضعھ ، فقالت : 

 لنبوة ،زحزحوھا ـ أي الخالفة ـ عن رواسي الرسالة ؟! وقواعد ا

 بأمور الدنیا والدین ، أال ذلك الخسران )١٥٤٥(ومھبط الروح األمین ، الطَّبِن

 المبین ، وما الذي نقموا من أبي الحسن ؟ نقموا وهللا منھ نكیر سیفھ ، وشدة

ره في ذات هللا ، وتا ! لو تكافأوا  على زمام )١٥٤٦(وطأتھ ، ونكال وقعتھ ، وتنمُّ

 ، ال عتقلھ وسار بھم سیراً سجحاً ال یَْكلِْم خشاشھ ، علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا نبذه إلیھ رسول هللا

 تطفح ضفتاه ، وال یترنق )١٥٤٧(  وال یتتعتع راكبھ ، وألوردھم منھال رویاً فضفاضاً 

 ونصح لھم سراً وإعالناً ، غیر متحل منھم بطائل )١٥٤٨(جانباه، وألصدرھم بطاناً 

 ولفتحت علیھم بركات من السماء )١٥٥٠(وردعة سورة الساغب )١٥٤٩(إالّ بغمر الناھل

 واألرض، وسیأخذھم هللا بما كانوا یكسبون ، أال ھلم فاستمع وما عشت أراك

 ، وإن تعجب، فقد أعجبك الحادث إلى أي لجأ لجأوا ؟ وبأي عروة الدھر عجباً 

 تمسكوا ، لبئس المولى ولبئس العشیر ، بئس للظالمین بدال ، استبدلوا وهللا الذنابا

                                                                                                                                                                      
االستقامة بمصر،  ط ١٥٤ص ١ط مصر وج ١٥١ص ١ج ٨٧نھج البالغة لإلمام علي من الخطبة   ) یوجد في١٥٤٤(

مصر بتحقیق محمد أبو الفضل،   ط ٣٨٤ص ٦غة البن أبي الحدید: جط دار األندلس، شرح نھج البال ١٥٧ص ١وج
 .  ١ھامش  ٥٠٩ص  ٨٢بمصر وراجع في مطالبة حقھ ما تقّدم في المراجعة  ١اُوفست بیروت على ط ١٣٣ص ٢وج

لقد علمتم أني أحق الناس بھا من غیري ووهللا «وقال اإلمام علي(علیھ السالم) لما عزموا على بیعة عثمان:   
 ».ن ما سلمت أمور المسلمین ولم یكن فیھا جور...ألسلم

ط  ١٢٩ص ١ط االستقامة بمصر، وج ١٢٠ص ١ج ٧١یوجد في نھج البالغة لإلمام علي، من كالم لھ برقم   
 األندلس في بیروت.

 (منھ قّدس سّره).) الخبیر . ١٥٤٥(
 ـ إنما ھو زمام ) التكافؤ : التساوي ، والزمام الذي نبذه إلیھ رسول هللا ـ أي ألقاه إلیھ١٥٤٦(

االُمة في اُمور دینھا ودنیاھا ، والمعنى: أنھم لو تساووا جمیعاً في االنقیاد بذلك الزمام ، واالستسالم إلى ذلك القائد العام 
، العتقلھ أي وضعھ بین ركابھ ، وساقھ كما یعتقل الرمح ، وسار بھم سیراً سجحاً أي سھال ال یكلم خشاشة أي ال یجرح 

(منھ قّدس ، والخشاش : عود یجعل في أنف البعیر یشد بھ الزمام وال یتتعتع راكبھ أي ال یصیبھ أذى . أنف البعیر 
 سّره).

 (منھ قّدس سّره).) فضفاضاً: أي یفیض منھ الماء . ١٥٤٧(
 (منھ قّدس سّره).) بطاناً: أي شبعانین . ١٥٤٨(
 (منھ قّدس سّره)..   ) الناھل: أي ري الظمآن١٥٤٩(
 (منھ قّدس سّره)..  شدة الجوع) الساغب: أي كسر ١٥٥٠(



 ، والعجز بالكاھل ، فرغماً لمعاطس قوم یحسبون أنھم یحسنون صنعاً أال بالقوادم

 أفمن یھدي إلى الحق أحّق أن یتبع (أنھم ھم المفسدون ولكن ال یشعرون ، ویحھم 

 إلى آخر »...)١٥٥١()أمن ال یھّدي إالّ أن یھدى فما لكم كیف تحكمون 

وضوع ، وعلى ھذه وھي نموذج كالم العترة الطاھرة في ھذا الم )١٥٥٣()١٥٥٢( الخطبة

 فقس ما سواھا ، والسالم .

 ش

 

                                                           
 .٣٥) یونس: ١٥٥١(
) أخرجھا أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة وفدك ، عن محمد بن زكریا ، عن محمد بن عبد ١٥٥٢(

الرحمن المھلبي ، وعن عبد هللا بن حماد بن سلیمان عن أبیھ ، عن عبد هللا بن الحسن بن الحسن عن اُمھ فاطمة بنت 
، في  ٢٨٠ین ، مرفوعة إلى الزھراء(علیھا السالم) ، ورواھا اِإلمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر المتوفى سنة الحس
من كتابھ ـ بالغات النساء ـ من طریق ھارون بن مسلم بن سعدان ، عن الحسن بن علوان ، عن عطیة العوفي  ٢٣ص

تھا الزھراء(علیھما الذي روى ھذه الخطبة عن عبد هللا بن الحسن بن الحسن عن أ مھ فاطمة بنت الحسین ، عن جدَّ
السالم) ; واصحابنا یروون ھذه الخطبة عن سوید بن غفلة بن عوسجة الجعفي ، عن الزھراء(علیھا السالم) . وقد 

(منھ قّدس  أوردھا الطبرسي في كتاب االحتجاج ، والمجلسي في بحار األنوار ، ورواھا غیر واحد من األثبات الثقات .
 سّره).

 خطبة فاطمة الزھراء في المسجد

 إلخ  ....» الحمد   على ما أنعم ولھ الشكر على ما ألھم «  

ط الحیدریة ،  ١٩ـ  ١٢ھـ ـ : ص ٢٨٠) توجد في بالغات النساء ألبي الفضل أحمد بن أبي طیفور المتوفى ٢(

 ٢١٣ـ  ٢١١ص ١٦بمصر، وج ١ط  ٩٤- ٩٣وص ٧٩ـ  ٧٨ص ٤شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج

 . ١٢٠٨ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، أعالم النساء لعمر رضا كحالة: ج ٢٥٣ـ  ٢٤٩وص

 الثانیة (علیھا السالم)خطبة الزھراء

 ٨٧ص ٤ط الحیدریة ، شرح نھج البالغة: ج ٢٠ـ  ١٩توجد في بالغات النساء البن أبي طیفور: ص  

ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ، أعالم النساء  ٢٣٤ـ  ٢٣٣ص ١٦بمصر واُوفست بیروت، وج ١ط 

 . ١٢١٩ص ٣لعمر رضا كحالة: ج



      ١٠٦المـراجعــة /    

 

 ١٠٥المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٦

 

 

 

 

 نلتمس تتمیم الفائدة بنقل احتجاج غیر اِإلمام والزھراء ، ولكم الفضل ;  

 ١٠٦المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٨

 والسالم .

 س

 

 

 احتجاج ابن عباس . ـ ١ 

 ـ احتجاج الحسن والحسین . ٢ 

 ـ احتجاج أبطال الشیعة من الصحابة . ٣ 

 ـ اإلشارة إلى احتجاجھم بالوصیة . ٤ 

 ـ الفتكم إلى محاورة ابن عباس وعمر ، إذ قال عمر  في حدیث ١  

 طویل دار بینھما  : یا ابن عباس! أتدري ما منع قومكم منكم بعد

 ؟ قال ابن عباس  : فكرھت أن اُجیبھ ، فقلت لھ : إن لم أكنلیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا عمحمد

أدري فإن أمیر المؤمنین یدري ، فقال عمر : كرھوا أن یجمعوا لكم النبوة والخالفة 



 ً ، فاختارت قریش ألنفسھا فأصابت ووفقت،  )١٥٥٤(فتجحفوا على قومكم بجحاً بجحا
 ن لي في الكالمقال  : فقلت : یا أمیر المؤمنین ، إن تأذ

 وتمط عني الغضب ، تكلمت ، قال : تكلم، قال ابن عباس: فقلت : أما قولك

، فلو أن قریشاً »اختارت قریش ألنفسھا فأصابت ووفقت«یا أمیر المؤمنین : 
اختارت ألنفسھا من حین اختار هللا لھا ، لكان الصواب بیدھا غیر مردود وال 

، فإن هللا عّز وجّل »كون لنا النبوة والخالفةإنھم أبوا أن ت«محسود ، وأما قولك: 
ً بالكراھة، فقال:  فقال عمر : )١٥٥٥()أنزل هللا فأحبط أعمالھم ذلك بأنھم كرھوا ما(وصف قوما

ھیھات یاابن عباس ، قد كانت تبلغني عنك أشیاء أكره أن اُقّرك علیھا فتزیل منزلتك 
فما ینبغي أن تزیل منزلتي  مني ، فقلت : ما ھي یا أمیر المؤمنین ؟ فإن كانت حقاً 

منك ، وإن كانت باطال فمثلي أماط الباطل عن نفسھ ، فقال عمر : بلغني أنك تقول : 
ً وظلماً ،  قال   إنما صرفوھا عنا حسداً وبغیا

ً «أمیرالمؤمنین:  فقلت: أما قولك یا للجاھل والحلیم، وأما قولك:   فقد تبین» ظلما
لمحسودون ، فقال عمر : ھیھات ھیھات، أبت فإن آدم ُحسد ونحن ولده ا» حسداً «

قال، فقلت: مھال یا أمیر المؤمنین ، ال  وهللا قلوبكم یا بني ھاشم إالّ حسداً ال یزول . 
...   تصف بھذا قلوب قوم أذھب هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً 

 . )١٥٥٧()١٥٥٦(الحدیث

قال :  ك؟ ـوحاوره مرة اُخرى، فقال لھ في حدیث آخر: كیف خلَّفت ابن عم  

ـ قال : فقلت : خلّفتھ مع أترابھ ، قال : لم أعِن ذلك   فظننتھ یعني عبد هللا بن جعفر

إنما عنیت عظیمكم أھل البیت ، قال : قلت : خلّفتھ یمتح بالغرب وھو یقرأ القرآن، 

قال : یا عبد هللا علیك دماء البدن إن كتمتنیھا ھل بقي في نفسھ شيء من أمر 

قلت: نعم، قال: أیزعم أن رسول هللا نصَّ علیھ؟ قال ابن عباس  الخالفة ؟ قال :

قلت: وأزیدك سألت أبي عما یّدعي ـ من نصِّ رسول هللا علیھ بالخالفة ـ فقال : 
                                                           

 (منھ قّدس سّره).) أي تبجحاً ، والبجح بالشيء : ھو الفرح بھ . ١٥٥٤(
 . ٩) سورة محمد : ١٥٥٥(
من  ٢٤ص ٢٣) نقلناه من التاریخ الكامل البن األثیر بعین لفظھ وقد أورده في آخر سیرة عمر من حوادث سنة ١٥٥٦(

(منھ من المجلد الثالث من شرح نھج البالغة .  ١٠٧ئھ الثالث ، وأوردھا عالمة المعتزلة في سیرة عمر أیضاً صجز
 قّدس سّره).

اُوفست بیروت على  ١٠٧ص ٣، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٦٣ص ٣) توجد في الكامل البن األثیر: ج١٥٥٧(
ط  ١٥٦ص ٣ط مكتبة الحیاة، وج ٧٨٦ص ٣الفضل وج ط مصر بتحقیق محمد أبو ٥٤ـ  ٥٣ص ١٢بمصر وج ١ط 

 . ١١٤ص ١، عبد هللا بن سبأ للعسكري: ج ٢٢٣ص ٤دار الفكر بیروت ، تاریخ الطبري: ج



من قول ال یثبت حجة ، )١٥٥٨(صدق ، فقال عمر : كان من رسول هللا في أمره ذرو

قد أراد في مرضھ أن في أمره وقتاً ما ، ول )١٥٥٩(وال یقطع عذراً ، وقد كان یربع

ح باسمھ فمنعتھ من ذلك ... الحدیث  . )١٥٦١()١٥٦٠(یصرِّ

وتحاورا مّرة ثالثة فقال : یاابن عباس، ما أرى صاحبك إالّ مظلوماً ، فقلت :   

 یا أمیر المؤمنین فاردد إلیھ ظالمتھ، قال: فانتزع یده من یدي ومضى

ظنھم منعھم عنھ إالّ أنھ یھمھم ساعة ، ثم وقف فلحقتھ ، فقال : یاابن عباس، ما أ

استصغره قومھ ، قال : فقلت لھ : وهللا ما استصغره هللا ورسولھ حین أمراه أن 

 .  )١٥٦٣()١٥٦٢(یأخذ براءة من صاحبك ، قال : فأعرض عني وأسرع ، فرجعت عنھ

وكم لحبر االُمة ولسان الھاشمیین وابن عم رسول هللا عبد هللا بن العباس من  

ـ احتجاجھ على ذلك الرھط  ٢٦قد مرَّ علیك ـ في المراجعة أمثال ھذه المواقف ، و

، قال فیھ: وقال النبي  العاتي ببضع عشرة من خصائص علي في حدیث طویل جلیل

 فأبوا ، وقال علي : »أیكم یوالیني في الدنیا واآلخرة«لبني عمھ : 

 دنیاأیكم یوالیني في ال«، قال: فتركھ ثم قال أنا اُوالیك في الدنیا واآلخرة 

                                                           
علو من » علي«) الذرو ـ بالكسر والضم ـ : المكان المرتفع والعلو مطلقاً ، والمعنى أنھ كان من رسول هللا في أمر ١٥٥٨(

 (منھ قّدس سّره).اعتراف من عمر كما ال یخفى .  القول في الثناء علیھ ، وھذا
إذا رفعھ بیده امتحاناً لقوتھ ، یرید أن النبي كان في ثنائھ على » ربع الرجل في ھذا الحجر«) ھذا مأخوذ من قولھم: ١٥٥٩(

 (منھ قّدس سّره)..  بتلك الكلمات البلیغة ، یمتحن االُمة في أنھا ھل تقبلھ خلیفة أم ال» علي«
اإلمام ابو الفضل أحمد بن أبي طاھر في كتابھ تاریخ بغداد بسنده المعتبر إلى ابن عباس ، وأورده عالمة  ) أخرجھ١٥٦٠(

 (منھ قّدس سّره).من مجلده الثالث .  ٩٧المعتزلة في أحوال عمر من شرح نھج البالغة ، ص
 ١٢بمصر، وج ١ت على ط اُوفست بیرو ٩٧ص ٣) توجد ھذه المحاورة في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٦١(

 مكتبة الحیاة . ط ٧٦٤ص ٣ط دار الفكر، وج ١٤١ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، وج ٢٠ص
 ١٢، بمصر وج ١اُوفست على ط  ١٨ص ٢وج ١٠٥ص ٣شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ) توجد في١٥٦٢(

 ط دار الفكر . ١٥٣ص ٣ط مكتبة الحیاة وج ٧٨١ص ٣ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل وج ٤٥ص ٦وج ٤٦ص
یوجد في محاضرات الراغب ...» لقد كان علي فیكم أولى بھذا األمر مني ومن أبي بكر « قول عمر البن عباس :   

 ط بیروت . ٨٠ص ٧وج ٣٨٩ص ١كما في الغدیر: ج ٢١٣ص ٧األصفھاني: ج
م) ـ ألولى الناس باألمر بعد رسول یابن عباس أما وهللا، إن صاحبك ھذا ـ یشیر إلى علي(علیھ السال« وقال عمر :   

هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) إالّ أنّا خفناه على اثنین ـ إلى أن قال ابن عباس ـ فقلت: ما ھما یا أمیر المؤمنین؟ قال : 
 ٢٠ص ٢وج ١٣٤ص ١یوجد في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج» خفناه على حداثة سنھ وحبھ بني عبد المطلب

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ٥٧ص ٢بمصر، وج ١لى ط اُوفست ع
) أورد ھذه المحاورة أھل السیر في أحوال عمر ، ونحن نقلناھا من شرح نھج البالغة لعالمة المعتزلة ، فراجع ١٥٦٣(

 (منھ قّدس سّره).من مجلده الثالث .  ١٠٥ص



 أنت ولیي« فقال لعلي : أنا اُوالیك في الدنیا واآلخرة فأبوا وقال علي: »واآلخرة

إلى أن قال ابن عباس  : وخرج رسول هللا في غزوة تبوك وخرج  »في الدنیا واآلخرة

 ال ; : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)؟ فقال رسول هللاأخرج معك الناس معھ ، فقال لھ علي : 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى «:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لھ النبي فبكى علي ، فقال

(صلى هللا علیھ وآلھ قال : وقال لھ رسول هللا »، إالّ أنھ لیس بعدي نبّي، إنھ ال ینبغي أن أذھب إالّ وأنت خلیفتي

ً : م(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قال، وقال» أنت ولي كل مؤمن بعدي: « وسلم)  ن كنت مواله فإن علیا

 . )١٥٦٤(الحدیثمواله... 

ـ وكم لرجاالت بني ھاشم یومئذ من أمثال ھذه االحتجاجات ، حتى أن  ٢  

،  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وھو على منبر رسول هللا

 ، ووقع للحسین نحو ذلك مع عمر وھو على )١٥٦٥(»انزل عن مجلس أبي«فقال لھ : 

 ً  . )١٥٦٧()١٥٦٦(المنبر أیضا

ـ وكتب اِإلمامیة تثبت في ھذا المقام احتجاجات كثیرة قام بھا الھاشمیون  ٣  

وأولیاؤھم من الصحابة والتابعین ، فلیراجعھا من أرادھا في مظانھا، وحسبنا ما 

لإلمام الطبرسي من كالم كل من خالد بن سعید بن العاص » االحتجاج«في كتاب 

الفارسي ، وأبي ذر الغفاري ، وعمار ابن یاسر ، والمقداد ،  وسلمان )١٥٦٨(االُموي
                                                           

م ھذا الحدیث بطولھ مع مصادره في المراجعة ١٥٦٤(  ، فراجع . ١ش ھام ٢٦١ص  ٢٦) تقدَّ
:   فقال »انزل عن مجلس أبي: «  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)قول اِإلمام الحسن ألبي بكر وھو على منبر الرسول )١٥٦٥(

ط المیمنیة  ١٠٥ط المحمدیة وص ١٧٥صدقت وهللا إنھ لمجلس أبیك ... یوجد في الصواعق المحرقة البن حجر: ص
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل ،  ٤٣ـ  ٤٢ص ٦بمصر، وج ١ط  ١٧ص ٢بمصر ، شرح النھج البن أبي الحدید ج

 . ٧ط بیروت ، اِإلتحاف بحب األشراف للشبراوي: ص ٣٤الرسول األعظم مع خلفائھ ص
من آیات  ١٤) نقل ابن حجر كلتا القضیتین في المقصد الخامس ، مما أشارت إلیھ آیة المودة في القربى وھي اآلیة ١٥٦٦(

، وقد أخرج الدارقطني قضیة الحسن مع أبي بكر ، وأخرج  ١٠٥اجع من الصواعق صمن صواعقھ ، فر ١١الباب 
 (منھ قّدس سّره).ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاتھ قضیة الحسین مع عمر. 

یوجد في ». فقال لھ : صدقت، منبر أبیك ال منبر أبي ...  أنزل عن مجلس أبي،« ... ) قول اإلمام الحسین لعمر : ١٥٦٧(
 ط المیمنیة بمصر . ١٠٥ط المحمدیة، وص ١٧٥حرقة: صالصواعق الم

ثالثة أشھر، نص على ذلك جماعة من    ) كان خالد بن سعید بن العاص ممن أبى خالفة أبي بكر وامتنع عن البیعة١٥٦٨(
ى من جزئھا الرابع ، وذكر أن أبا بكر لما بعث الجنود إل ٧٠أثبات أھل السنة كابن سعد في ترجمة الخالد من طبقاتھ ص

الشام ، عقد لھ على المسلمین وجاء باللواء إلى بیتھ ، فقال عمر ألبي بكر : أتولي خالداً وھو القائل ما قال ؟ فلم یزل بھ 
حتى أرسل أبا أروى الدوسي فقال لھ : إن خلیفة رسول هللا یقول لك : أردد إلینا لواءنا ، فأخرجھ فدفعھ إلیھ ، وقال : ما 

ا عزلكم ، فجاء أبو بكر فدخل علیھ یعتذر إلیھ ، ویعزم علیھ أن ال یذكر عمر بحرف... الخ سرتنا والیتكم ، وال ساءن
 (منھ قّدس سّره).وكل من ذكر بعث الجنود إلى الشام، أورد ھذه القضیة أو أشار إلیھا ، فھي من االُمور المستفیضة . 



وبریدة األسلمي ، وأبي الھیثم بن التیھان ، وسھل وعثمان ابني حنیف ، وخزیمة 

.  )١٥٦٩(بن ثابت ذي الشھادتین ، وأُبّي بن كعب ، وأبي أیوب األنصاري وغیرھم

ضیعون فرصة تخولھم ومن تتبع أخبار أھل البیت وأولیائھم ، علم أنھم كانوا ال ی

االحتجاج بأنواعھ كلھا من تصریح وتلویح ، وشدة ولین ، وخطابة وكتابة ، وشعر 

 ونثر ، حسبما تسمح لھم ظروفھم الحرجة .

ین بھا كما یعلمھ المتتبعون ، ٤    ـ وأكثروا من ذكر الوصیة محتجِّ

 والسالم.

 ش

 

 ١٠٧المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ١٩

 

 

 

 

 تى ذكروا الوصیة ؟م 

متى ذكروا الوصیة إلى اِإلمام ؟ ومتى احتّجوا بھا ؟ وما رأیتھم ذكروھا إالّ في   
 مجلس اُم المؤمنین فأنكرتھا ، كما بیناه سابقاً ، والسالم . 

 ١٠٨المــراجعـــة  ـ 

                                                           

 احتجاجات لبني ھاشم وجماعة من الصحابة

ط النجف ، االحتجاج  ٩٣ـ  ٨٨ھـ ص ٩٠قیس الھاللي التابعي المتوفى سنة ) توجد في كتاب ُسلیم بن ٢(

ط  ٢١٩ـ  ٢٠٨وص ٢٠٢ـ  ١٨٩ص ٢٨ط النعمان ، البحار للعالمة المجلسي ج ١٠٤ـ  ٩٧ص ١للطبرسي ج

ط الحیدریة ، الخصال للشیخ الصدوق  ١١٣ـ  ١٠٨الجدید ، الیقین في إمرة أمیر المؤمنین البن طاووس ص

 ط إیران . ٦٣ھـ ) ص ٢٧٤رجال البرقي المتوفى حدود (  ، ٤٣٤ـ  ٤٢٩ص



 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٢٢

 

 س

 

 

 االحتجاج بالوصیة . 

 ١٠٤المنبر ، وقد تلونا علیك ـ في المراجعة  بلى، ذكرھا أمیر المؤمنین على  
ـ نصھ . وكل من أخرج حدیث الدار یوم اِإلنذار فإنما أسنده إلى علي ، وقد أوردناه 

ً ـ في المراجعة  ـ وفیھ النص الصریح بوصایتھ وخالفتھ ، وخطب اِإلمام  ٢٠سابقا
      ١٠٨جعــة /  المـرا  أبو محمد الحسن السبط سید شباب أھل الجنة حین قتل أمیر 

 . )١٥٧١(» وأنا ابن النبي ، وأنا ابن الوصي« فقال فیھا :  )١٥٧٠(المؤمنین خطبتھ الغراء

(صلى هللا علیھ وآلھ كان علي یرى مع رسول هللا« :  )١٥٧٢((علیھ السالم)وقال اِإلمام جعفر الصادق  

نّي خاتم  لو ال أ: «  وآلھ وسلم)(صلى هللا علیھ قال : وقال لھ »، قبل الرسالة الضوء ، ویسمع الصوت وسلم)

، وھذا المعنى متواتر عن )١٥٧٣(»األنبیاء لكنت شریكاً في النبوة ، فإن لم تكن نبیاً فإنك وصي نبي ووارثھ 
أئمة أھل البیت كافة ; وھو من الضروریات عندھم وعند أولیائھم، من عصر 

 الصحابة إلى یومنا ھذا .

 إن« یقول : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ول هللاوكان سلمان الفارسي یقول : سمعت رس  

 وصیي ، وموضع سري ، وخیر من أترك بعدي ، ینجز عدتي، ویقضي دیني ،علي

                                                           
 (منھ قّدس سّره).من صحیحھ المستدرك .  ٣من الجزء  ١٧٢) أخرجھ الحاكم في ص١٥٧٠(

 االحتجاج بالوصیة

 ».وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي ... « ... : فقال فیھا :  (علیھ السالم)) خطبة اِإلمام الحسن بعد قتل أبیھ٢(

 . ١٣٨: ذخائر العقبى لمحب الدین الطبري: صتوجد في  
 من المجلد الثالث من شرح نھج البالغة في آخر شرح الخطبة القاصعة. ٢٥٤) كما في ص١٥٧٢(

 (منھ قّدس سّره)
مصر  ط ٢١٠ص ١٣بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٢٥٤ص ٣) یوجد في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٧٣(

 ط مكتبة الحیاة . ٢١٣ص ٤ط دار الفكر، وج ٣٧٥ص ٣بتحقیق محمد أبو الفضل، وج



(صلى هللا علیھ وآلھ ، وحدث أبو أیوب األنصاري أنھ سمع رسول هللا)١٥٧٤(» ابن أبي طالب

 ، وسلم)

 ض فاختار منھم أباكأما علمت أن هللا عّز وجّل اطلع على أھل األر« یقول لفاطمة : 

 فبعثھ نبیاً ، ثم اطلع الثانیة فاختار بعلك ، فأوحى إليَّ فأنكحتھ واتخذتھ

لكل « ، یقول :  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم); وحدث بریدة فقال : سمعت رسول هللا )١٥٧٥(»  وصیاً 

ي ; وكان جابر بن یزید الجعف)١٥٧٧()١٥٧٦(»نبي وصي ووارث ، وإن وصیي ووارثي علي بن أبي طالب
إذا حّدث عن اِإلمام الباقر یقول ـ كما في ترجمة جابر من میزان الذھبي ـ : حّدثني 

     ١٠٨المـراجعــة /   . وخطبت اُم الخیر بن الحریش البارقیة  )١٥٧٨(وصي األوصیاء

في صفین تحّرض أھل الكوفة على قتال معاویة خطبتھا العصماء ، فكان مما قالت 
ى اِإلمام العادل ، والوصي الوفي ، والصدیق األكبر ... فیھا : ھلموا رحمكم هللا إل

 . )١٥٨٠()١٥٧٩(إلى آخر كالمھا

ھذا بعض ما أشاد السلف بذكر الوصیة في خطبھم وحدیثھم . ومن تتبع   
أحوالھم وجدھم یطلقون الوصي على أمیر المؤمنین إطالق األسماء على مسمیاتھا 

من الجزء العاشر من  ٣٩٢، حتى قال صاحب تاج العروس في مادة الوصي ص
 . (رضي هللا عنھ)التاج : والوصي ـ كغني ـ : لقب علي

أما ما جاء من ذلك في شعرھم ، فال یمكن أن یحصى في ھذا اِإلمالء ، وإنما   
 نذكرمنھ ما یتم بھ الغرض ، قال عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب :

 )١٥٨١(من منازلوصي رسول هللا من دون أھلھ  ***  وفارسھ إن قیل ھل 

                                                           
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٥٧٤(  ، فراجع . ٢ھامش  ٤٤٠ص  ٦٨) تقدَّ
م ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٥٧٥(  ، فراجع . ٢ھامش  ٤٤١ص  ٦٨) تقدَّ
 (منھ قّدس سّره)..  ٦٨ ) حدیث بریدة ھذا ، وحدیثا أبي أیوب وسلمان المتقدمان أوردناھما في المراجعة١٥٧٦(
 ، فراجع. ٢ھامش  ٤٣٩ص  ٦٨) تقدم ھذا الحدیث مع مصادره في المراجعة ١٥٧٧(
 . ٣٨٣ص ١) یوجد في میزان اإلعتدال: ج١٥٧٨(
من كتابھ بالغات النساء بسنده إلى الشعبي .  ٤١) أخرج اإلمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر البغدادي في ص١٥٧٩(

 (منھ قّدس سّره).
 ط النجف . ٣٨ـ  ٣٧ي بالغات النساء البن أبي طیفور: ص) توجد ف١٥٨٠(
بمصر ، شرح نھج  ٢ط  ٤١٦ھـ ـ ص ٢١٢وقعة صفین لنصر بن مزاحم ـ المتوفى  الوصیة في الشعر العربي )١٥٨١(

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٥٠ص ١، وج بمصر ١ط  ٥٠ص ١البالغة البن أبي الحدید: ج



وقال المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب من أبیات یحرِّض فیھا أھل العراق   
 على حرب معاویة بصفین :

 

وقال عبد   )١٥٨٢( ھذا وصيُّ رسول هللا قائدكم  ***  وصھره وكتاب هللا قد نشرا
 هللا بن أبي سفیان بن الحرث بن عبد المطلب :

 در یوم سالت كتائبھومنا علي ذاك صاحب خیبر *** وصاحب ب

 )١٥٨٣(وصي النبي المصطفى وابن عمھ *** فمن ذا یدانیھ ومن ذا یقاربھ

 وقال أبو الھیثم بن التیھان ، وكان بدریاً ، من أبیات أنشأھا یوم الجمل :  

 )١٥٨٤(إن الوصي إمامنا وولینا *** برح الخفاء وباحت األسرار

من أبیات أنشأھا یوم وقال خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین ، وھو بدري ،   
 الجمل أیضاً :

 )١٥٨٥(یا وصي النبي قد أجلت الحرب *** األعادي وسارت األظعان

 : (رضي هللا عنھ)وقال  

 أعائش خلي عن علي وعیبھ  ***  بما لیس فیھ إنما أنت والده

 )١٥٨٦(وصي رسول هللا من دون أھلھ  *** وأنت على ما  كان من ذاك شاھده

بن ورقاء الخزاعي ، یوم الجمل وھو من أبطال  وقال عبد هللا بن بدیل  
 الصحابة ، وقد استشھد في صفین ھو وأخوه عبد الرحمن :

 )١٥٨٧(التي حدثت *** حرب الوصي وما للحرب من آسي یاقوم للخطة العظمى

 ومن شعر أمیر المؤمنین في صفین :  

 )١٥٨٨(ما كان یرضى أحمد لو أخبرا  ***  أن یقرنوا وصیھ واألبترا

                                                           
 ١بمصر، وج ١ط  ٥٠ص ١، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ٣٨٥ص) وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ١٥٨٢(

 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٥٠ص
 ط مصر بتحقیق محمد أبو ١٤٣ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٧ص ١) شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٨٣(

 الفضل .
 ر بتحقیق محمد أبوالفضل .ط مص ١٤٤ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٧ص ١) شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٨٤(
 ط مصر بتحقیق أبي الفضل . ١٤٥ص ١بمصر وج ١ط  ٤٨ص ١) شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ج١٥٨٥(
 ط مصر بتحقیق أبي الفضل. ١٤٦ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٨ص ١) شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٥٨٦(
 لفضل .ط مصر بتحقیق أبي ا١٤٦ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١) شرح النھج: ج١٥٨٧(
ط  ١٤٨ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١، شرح النھج البن أبي الحدید: ج ٤٣) وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص١٥٨٨(

 مصر بتحقیق محمد أبو الفضل .



جریر بن عبد هللا البجلي الصحابي من أبیات أرسلھا إلى شرحبیل ابن  وقال  
 السمط ، وقد ذكر فیھا علیاً :

 )١٥٨٩(وصي رسول هللا من دون أھلھ *** وفارسھ الحامي بھ یضرب المثل

وقال عمر بن حارثة األنصاري من أبیات لھ في محمد بن أمیر المؤمنین   
 المعروف بابن الحنفیة :

 )١٥٩٠(ھ الوصي  ***  ورایتھ لونھا العندمسمي النبي وشب

 وقال عبد الرحمن بن جعیل إذ بایع الناس علیاً بعد عثمان :  

 لعمري لقد بایعتم ذا حفیظة  ***  على الدین معروف العفاف موفقا

 )١٥٩١(علیاً وصي المصطفى وابن عمھ  ***  وأول من صلَّى أخا الدین والتقى

 وقال رجل من األزد یوم الجمل :  

 ذا علي وھو الوصي  ***  آخاه یوم النجوة النبيھ

 )١٥٩٢(وقال ھذا بعدي الولي  ***  وعاه واع ونسى الشقي

 :  من عسكرعائشة، وھو یقول الجمل شاب من بني ضبة معلم وخرج یوم  

 نحن بنو ضبة أعداء علي  ***  ذاك الذي یعرف قدماً بالوصي

 علي بالعميوفارس الخیل على عھد النبي  *** ما أنا من فضل 

 )١٥٩٣(لكنني أنعي ابن عفان التقي

 وقال سعید بن قیس الھمداني یوم الجمل ، وكان مع علي :  

 أیة حرب أضرمت نیرانھا  ***  وكسرت یوم الوغى مرانھا

 قل للوصي أقبلت قحطانھا  ***  فادع بھا تكفیكھا ھمدانھا

 )١٥٩٤(ھُم بنوھا وھُم إخوانھا

                                                           
ط  ١٤٩ص ١بمصر، وج ١ط  ٥٠ص ١، شرح النھج البن أبي الحدید: ج ٤٩) وقعة صفین البن مزاحم: ص١٥٨٩(

 مصر بتحقیق محمد أبو الفضل .
 . ط مصربتحقیق محمد أبو الفضل ١٤٤ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٨ص ١الحدید: ج بن أبي) شرح النھج ال١٥٩٠(
ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل، كفایة  ١٤٣ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٧ص ١) شرح النھج البن أبي الحدید: ج١٥٩١(

 . ط الغري ٤٨ط الحیدریة، وص ١٢٧الطالب للكنجي الشافعي: ص
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٤٤ص ١بمصر، وج ١ ط ٤٨ص ١الحدید: ج ) شرح النھج البن أبي١٥٩٢(
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٤٤ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٨ص ١الحدید: ج ) شرح النھج البن أبي١٥٩٣(
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل. ١٤٥ص  ١، وج ١ط  ٤٨ص  ١) شرح النھج: ج ١٥٩٤(



 م الجمل ، وكان من أصحاب علي :وقال زیاد بن لبید األنصاري یو  

 كیف ترى األنصار في یوم الكلب  ***  إنا اُناس ال نبالي من عطب

 وال نبالي في الوصي من غضب  ***  وإنما األنصار جد ال لعب

 ھذا علي وابن عبد المطلب  ***  ننصره الیوم على من قد كذب

 )١٥٩٥(من یكسب البغي فبئس ما اكتسب

 دي في ذلك الیوم أیضاً :وقال حجر بن عدي الكن  

م لنا علیاً  ***  سلم لنا المبارك المضیا  یا ربَّنا سلِّ

 المؤمن الموحد التقیا  ***  ال خطل الرأي وال غویا

 بل ھادیاً موفقاً مھدیاً  ***  واحفظھ ربّي وأحفظ النبیّا

 ً  )١٥٩٦(فیھ فقد كان لھ ولیاً  ***  ثم ارتضاه بعده وصیّا

 یوم الجمل في خطبة الحسن بعد خطبة ابن الزبیر :وقال عمر بن أحجیة   

 حسن الخیر یا شبیھ أبیھ  ***  قمت فینا مقام خیر خطیب

 قمت بالخطبة التي صدع هللا  ***  بھا عن أبیك أھل العیوب

 لست كابن الزبیر لجلج في القول  ***  وطأطأ عنان فسل مریب

 بن النجیبوأبى هللا أن یقوم بما قام  ***  بھ ابن الوصي وا

 )١٥٩٧(إن شخصاً بین النبي لك الخیر  ***  وبین الوصي غیر مشوب

 وقال زجر بن قیس الجعفي یوم الجمل أیضاً :  

 أضربكم حتى تقروا لعلي  ***  خیر قریش كلھا بعد النبي

 )١٥٩٨(من زانھ هللا وسماه الوصي

 وقال زجر بن قیس یوم صفین :  

 یك تمام النعمفصلّى اِإللھ على أحمد  ***  رسول المل

 رسول الملیك ومن بعده  ***  خلیفتنا القائم المدعم

 )١٥٩٩(علیاً عنیت وصّي النبّي ***  یجالد عنھ قواة االُمم

                                                           
 ) المصدر السابق .١٥٩٥(
 . ٣٨١ط مصر، وقعة صفین البن مزاحم: ص ١٤٥ص  ١وج، ١ط ٤٨ص ١) شرح نھج البالغة: ج١٥٩٦(
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٤٦ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١) شرح نھج البالغة: ج١٥٩٧(
 ط مصر بتحقیق محمد أبو الفضل . ١٤٧ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١) شرح نھج البالغة: ج١٥٩٨(



 وقال األشعث بن قیس الكندي :  

 أتانا الرسول رسول اِإلمام  ***  فُسرَّ بمقدمھ المسلمونا

 )١٦٠٠(ارسول الوصي وصي النبي  ***  لھ السبق والفضل في المؤمنین

 وقال أیضاً :  

 أتانا الرسول رسول الوصي  ***  علي المھذب من ھاشم

 )١٦٠١(وزیر النبي وذي صھره  ***  وخیر البریة والعالم

 وقال النعمان بن العجالن الزرقي األنصاري في صفین :  

 كیف التفرق والوصي إمامنا ***  ال كیف إالّ حیرة وتخاذال

 )١٦٠٢(دین الوصي لتحمدوه آجال فذروا معاویة الغوي وتابعوا *** 

وقال عبد الرحمن بن ذؤیب األسلمي من أبیات یھدد فیھا معاویة بجنود   
 العراق :

 )١٦٠٤()١٦٠٣(یقودھم الوصي إلیك حتى  ***  یردك عن ضالل وارتیاب

 وقال عبد هللا بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب :  

 اطن صاحبھوإن ولي األمر بعد محمد  ***  علي وفي كل المو

                                                                                                                                                                      
ط  ١٤٧ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١حدید: ج، شرح النھج البن أبي ال ١٨) وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص١٥٩٩(

 مصر بتحقیق محمد أبو الفضل .
ط  ١٤٧ص ١بمصر، وج ١ط  ٤٩ص ١، شرح النھج البن أبي الحدید: ج ٢٣) وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص١٦٠٠(

 مصر بتحقیق محمد أبو الفضل .
 الفضل.  وط مصر بتحقیق محمد أب ١٤٨ص ١بمصر، وج١ط  ٤٩ص ١، شرح النھج: ج٢٤) وقعة صفین: ص١٦٠١(
ط  ١٤٩ص ١بمصر وج ١ط  ٥٠ص ١، شرح النھج البن أبي الحدید ج ٣٦٥) وقعة صفین البن مزاحم: ص١٦٠٢(

 مصر بتحقیق أبي الفضل .
) ھذا البیت وجمیع ما قبلھ من األشعار واألراجیز ، مذكورة في كتب السیر واألخبار ، وال سیما المختصة منھا ١٦٠٣(

من المجلد  ٥٠وما بعدھا إلى ص ٤٧ا العالمة المتتبع ابن أبي الحدید في صبوقعتي الجمل وصفین ، ونقلھا بأجمعھ
األول من شرح نھج البالغة ، طبع مصر ، وذلك حیث شرح خطبة أمیر المؤمنین المشتملة على ذكر آل محمد وقولھ 

ل ما ھذا لفظھ : فیھم : ولھم خصائص حق الوالیة ، وفیھم الوصیة والوراثة ، وبعد نقل ھذه األشعار واألراجیز قا
كثیرة جداً ، ولكنا ذكرنا منھا ھا ھنا بعض ما قیل في ھذین الحزبین ـ » الوصیة « واألشعار التي تتضمن ھذه اللفظة 

مزاحم في صفین ـ ( قال ) : فأما ما عداھما فإنھ یجل عن   یعني كتاب وقعة الجمل ألبي مخنف ، وكتاب نصر بن
(منھ ، ولوال خوف الماللة واِإلضجار لذكرنا من ذلك ما یمأل أوراقاً كثیرة...الخ . الحصر ، ویعظم عن اِإلحصاء والعد 

 قّدس سّره)
ط مصر بتحقیق  ١٤٩ص ١بمصر، وج ١ط  ٥٠ص ١، شرح النھج: ج ٣٨٢) وقعة صفین لنصر بن مزاحم: ص١٦٠٤(

 محمد أبو الفضل .



 )١٦٠٥(وصي رسول هللا حقاً وصنوه  ***  وأول من صلَّى ومن الن جانبھ

 وقال خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین :  

 وصي رسول هللا من دون أھلھ  ***  وفارسھ مذ كان في سالف الزمن

 )١٦٠٦(وأول من صلَّى من الناس كلھم  ***  سوى خیرة النسوان وهللا ذو منن

 ألسدي :وقال زفر بن حذیفة ا  

 )١٦٠٨()١٦٠٧(فحوطوا علیاً وانصروه فإنھ *** وصي وفي االسالم أول أول

 وقال أبو األسود الدؤلي :  

 )١٦٠٩(أحب محمداً حباً شدیداً *** وعباساً وحمزة والوصیّا

وقال النعمان بن العجالن وكان شاعر األنصار وأحد ساداتھم من قصیدة   
 یخاطب فیھا ابن العاص: )١٦١٠(لھ

علي وإنھ  ***  ألھل لھا من حیث تدري وال تدري فذاك بعون هللا وكان ھوانا في 
 یدعو إلى الھدى ***  وینھى عن الفحشاء والبغي والنكر

 )١٦١١(وصي النبي المصطفى وابن عمھ ***  وقاتل فرسان الضاللة والكفر

 : )١٦١٢(وقال الفضل بن العباس من أبیات لھ 

ھم  ***  وصي النبي  المصطفى عند ذي الذكر أال إن خیر الناس بعد نبیِّ
                                                           

ط مصر تحقیق محمد أبو  ٢٣١ص ١٣بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٣٦٣ص ٣) شرح النھج البن أبي الحدید: ج١٦٠٥(
ط  ١٢٧ط الغري وص ٤٨، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٣٥الفضل ، الفصول المختارة للسید المرتضى: ص

 الحیدریة .
ط مصر تحقیق أبي  ٢٣١ص ١٣بمصر، وج ١اُوفست على ط  ٢٦٣ص ٣) شرح نھج البالغة البن أبي الحدید: ج١٦٠٦(

 الفضل .
وبیتي خزیمة السابقین علیھ ، وبیتي عبد هللا بن أبي سفیان المتقدمین علیھما ، قد رواھا  ھذا ،» زفر«) إن بیت ١٦٠٧(

وما  ٢٥٨عنھم االمام اإلسكافي في كتابھ نقض العثمانیة، ونقلھا ابن أبي الحدید في آخر شرح الخطبة القاصعة ص
 (منھ قّدس سّره).بعدھا من المجلد الثالث من شرح نھج البالغة طبع مصر. 

 ط مصر بتحقیق أبي الفضل . ٢٣٢ص ١٣، وج بمصر ١ط اُوفست على ط  ٢٦٣ص ٣) شرح نھج البالغة: ج١٦٠٨(
 . ١٣٣ص ٧) الكامل للمبرد مطبوع مع شرحھ رغبة األمل: ج١٦٠٩(
من المجلد الثالث من شرح النھج، لكن ابن  ١٣) ذكرھا الزبیر بن بكار في الموفقیات، ونقلھا عالمة المعتزلة: ص١٦١٠(

(منھ قّدس ورد ھذه القصیدة في ترجمة النعمان من االستیعاب، فحذف محل الشاھد منھا (وكذلك یفعلون) . عبد البر أ
 سّره).

 الفضل . ط مصر بتحقیق محمد أبو ٣١ص ٦بمصر، وج ١ط  ١٣ص ٢الحدید: ج ) شرح نھج البالغة البن أبي١٦١١(
من تاریخھ الكامل ، غیر أنھ قال : إالّ أن خیر من الجزء الثالث  ٧٤) أوردھا ابن األثیر في آخر أحوال عثمان: ص١٦١٢(

 (منھ قّدس سّره).الناس بعد ثالثة... البیت . 



 )١٦١٣(وأول من صلَّى وصنوا نبیھ ***  وأول من أردى الغواة لدى بدر

 یمدح فیھا علیاً بلسان األنصار كافة : )١٦١٤(وقال حسان بن ثابت من أبیات  

 حفظت رسول هللا فینا وعھده  ***  إلیك ومن أولى بھ منك من ومن

 )١٦١٥(لكتاب وبالسنن ؟ألست أخاه في الھدى ووصیھ  ***  وأعلم منھم با

 :(علیھما السالم)وقال بعض الشعراء یخاطب الحسن بن علي  

 )١٦١٧()١٦١٦(یا أجلَّ األنام یابن الوصي  ***  أنت سبط النبي وابن علي

تخاطب فیھا  )١٦١٨(وقالت اُم سنان بنت خیثمة بن خرشة المذحجیة من أبیات  
 علیاً وتمدحھ :

 )١٦١٩(یك بنا فكنت وفیّاقد كنت بعد محمد خلفاً لنا  ***  أوصى إل

 ھذا ما نالتھ ید العجالة ووسعھ ذرع ھذا اِإلمالء من الشعر المنظوم  

 في ھذا المعنى على عھد أمیر المؤمنین ، ولو تصدینا للمتأخر عن

ً ، ثم اعترفنا بالعجز عن االستقصاء ، على ً ضخما  عصره ألخرجنا كتابا

 د نخرج بھ عنأن استیعاب ما قیل في ذلك مما یوجب الملل ، وق

الموضوع األصلي ، إذاً فلنكتف بالیسیر من كالم المشاھیر ، ولنجعلھ مثاال لسائر 
 ما قیل في ھذا المعنى .

 قال الكمیت بن زید في قصیدتھ المیمیة الھاشمیة :  

 الذي أمال التجوبي  ***  بھ عرش اُمة النھدام )١٦٢٠(والوصي

                                                           
 . ١٨٩ص ٣) الكامل في التاریخ البن األثیر: ج١٦١٣(
(منھ قّدس من المجلد الثاني من شرح النھج.  ١٥) أوردھا الزبیر بن بكار في الموفقیات ، ونقلھا ابن أبي الحدید ص١٦١٤(

 سّره).
ط مصر بتحقیق محمد  ٣٥ص ٦بمصر، وج ١ط اُوفست على ط  ١٥ص ٢نھج البالغة البن أبي الحدید: ج ) شرح١٦١٥(

 أبو الفضل .
 من كتابھ : آثار ذوات السوار ، ٦٥) نقلھ الشیخ محمد علي حشیشو الحنفي الصیداوي في ھامش ص١٦١٦(

 الم جابھتھ فیھ .إذ ذكر غانمة بنت عامر ومعاویة ، وأنھا أنشدت ھذا البیت أمام معاویة في ك
 (منھ قّدس سّره).

 بالھامش. ٦٥) آثار ذوات السوار: ص ١٦١٧(
من بالغات النساء ، ونقلھا  ٦٧) ذكرھا اِإلمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر البغدادي حین ذكر أم سنان في ص١٦١٨(

 ّدس سّره).(منھ قمن آثار ذوات السوار.  ٧٨أیضاً عن أم سنان الشیخ محمد علي حشیشو الحنفي في آخر ص
 ط الحیدریة . ٦٣) بالغات النساء البن أبي طیفور: ص١٦١٩(



 الُمور واِإلبرامكان أھل العفاف والمجد والخیر  ***  ونقض ا

 والفارس المعلم ***  تحت العجاج غیر الكھام )١٦٢١(والوصي الولي

 )١٦٢٢(ووصي الوصي ذي الخطة الفصل  ***  ومردي الخصوم یوم الخصام

 وقال كثیر بن عبد الرحمن بن األسود بن عامر الخزاعي ویعرف  

 بكثیر عزه :

 )١٦٢٣(غارموصي النبي المصطفى وابن عمھ  ***  وفكاك أعناق وقاضي م

 : )١٦٢٤(وقال أبو تمام الطائي من قصیدتھ الرائیة  

 ومن قبلھ أحلفتم لوصیِّھ  ***  بداھیة دھیاء لیس لھا قدر

 فجئتم بھا بكراً عواناً ولم یكن  ***  لھا قبلھا مثال عوان وال بكر

 أخوه إذا عد الفخار وصھره  ***  فال مثلھ أخ وال مثلھ صھر

 )١٦٢٥(كما شد من موسى بھارونھ األزر  وشد بھ أزر النبي محمد  ***

 وقال دعبل بن علي الخزاعي في رثاء سید الشھداء :  

 )١٦٢٦(رأس ابن بنت محمد ووصیھ  ***  یا للرجال على قناة یرفع

                                                                                                                                                                      
) قال العالمة الشیخ محمد محمود الرافعي حین انتھى إلى شرح ھذا البیت من شرحھ ھاشمیات الكمیت : المراد بھ ١٦٢٠(

م هللا وجھھ ، سمي وصیاً ألن رسول هللا أوصى إلیھ ، فمن ذلك ما روي عن ابن بریدة عن أ بیھ مرفوعاً أنھ قال علي كرَّ
من كنت مواله فعلي «( قال ) وأخرج الترمذي عن النبي أنھ قال : » لكل نبي وصي ، وإن علیاً وصیي ووارثي«: 

أتخلفني في الصبیان «( قال ) وروى البخاري عن سعد : أن رسول هللا خرج إلى تبوك واستخلف علیاً ، فقال :  »مواله
( قال ) قال ابن قیس الرقیات » ون منِّي بمنزلة ھارون من موسى إالّ أنھ ال نبيَّ بعديوالنساء ؟ قال : أال ترضى أن تك

: 
 نحن منَّا النبّي أحمد والصدیق  ***  منا التقي والحكماء
 وعلي وجعفر ذو الجناحین  ***  ھناك الوصي والشھداء

(منھ عزه.  ما نقلناه في األصل عن كثیر( قال ) : وھذا شيء كانوا یقولونھ ویكثرون فیھ ، ثم استشھد على ذلك ب  
 قّدس سّره).

 (منھ قّدس سّره). ) قال الشارح محمد محمود الرافعي ما ھذا لفظھ : یعني ولي العھد بعد رسول هللا .١٦٢١(
 . ٣٢و ٣٠ـ  ٢٩) الھاشمیات للكمیت بن زید األسدي بشرح الرافعي: ص١٦٢٢(
 . ٣٠) شرح الھاشمیات للرافعي : ص١٦٢٣(
 (منھ قّدس سّره).ھا ـ أظبیة حیث استنت الكثب العفر ـ وھي في دیوانھ . ) التي مطلع١٦٢٤(
 . ٣٣٠ص ٢، الغدیر لألمیني: ج ١٤٣) دیوان أبي تمام الطائي: ص١٦٢٥(
 ٢٩٨ط الحیدریة وص ٤٤٦، كفایة الطالب للكنجي الشافعي: ص ٣٨٣ص ٢) الغدیر لألمیني: ج١٦٢٦(

 ط الغري .



وقال أبو الطیب المتنبي ـ إذ عوتب على تركھ مدیح أھل البیت كما في دیوانھ   
 ـ :

 اً مستطیال شامالوتركت مدحي للوصي تعمداً  ***  إذ كان نور

 )١٦٢٧(باطال  تذھب الشيء قام بنفسھ  ***  وصفات ضوءالشمس  وإذا استطال

وقال یمدح أبا القاسم طاھر بن الحسین بن طاھر العلوي كما في دیوانھ أیضاً   
: 

 )١٦٢٨(ھو ابن رسول هللا وابن وصیھ *** وشبھھما شبھت بعد التجارب

 والسالم. ،  إلى ما ال یحصى وال یستقصى من أمثال ھذا  

                                                           
 دن بشرح الواحدي أما في باقي الطبعات فقد) البیتان في آخر دیوان المتنبي ط لی١٦٢٧(

 حذفا . 
 ط دار الزھراء، بیروت . ١٩١) دیوان المتنبي: ص١٦٢٨(

 الوصیة في الشعر العربي

: راجع وقعة صفین لنصر بن مزاحم: (علیھ السالم)یوجد شعر كثیر جداً یذكر بالوصیة من النبي لِإلمام علي 

، تذكرة الخواص  ٢٨٩و ٢٨٨و ١٣٤و ٦٥،  ٣٨ي: ص، المناقب للخوارزمي الحنف ٤٣٦و ٣٨٢و ١٣٧ص

، كفایة الطالب  ٤٢٨ص ٢، مروج الذھب للمسعودي: ج ٢٩٤و ١٠٨و ٨٥للسبط بن الجوزي الحنفي: ص

ط الغري  ٢٩٨و ٨١و ٤٨و ٣٨ط الحیدریة، وج ٥٥و ٤٤٦و ١٩٢و ١٢٧و ١٠٤للكنجي الشافعي: ص

 ٢٤٦و ٢٤٣و ٢٣٤و ٢٣٠و ٢٩٩و ٢٢٨و ٢٢٧و ٢٢٦و ٢١٩و ٢٨ص ٢الغدیر للمرحوم األمیني: ج

 ٣٥٣و ٢٣٣و ٢٣١و ٢٩و ٩ص ٣. وج ٣٨٣و ٣٥٠و ٣٣٠و ٢٩٢و ٢٧٦و ٢٧٤و ٢٧٣و ٢٥١و ٢٤٧و

 . ٤٠٤و ٣٩٣و ٣٧٩و ٣٧٧و ٣٦٨و ٣٦٧و ٣٥٤و

 ١٣١و ١٢٧و ١٢٥و ١٠١و ٩٠و ٦٨و ٦٧و ٦٦و ٥٦و ٤١و ٤٠و ٣٩و ٢٤و ١٩و ١٧و ٣ص ٤وج

 ١٨٠و ١٧١و ١٦١و ١٥٨و ١٥٥و ١٥١و ١٥٠و ١٤٨و ١٤٢و ١٣٩و ١٣٨و ١٣٧و ١٣٦و ١٣٥و

 ٣٦٤و ٣٤٣و ٣٤٢و ٣٣٩و ٣٢٧و ٣١٦و ٣١٥و ٣٠٧و ٣٠٦و ٢٩٨ ٢٦٠و ٢٥٥و ٢٥٣و ٢٢٣و

 . ٤٠٨و ٣٩٧و ٣٩٢و ٣٨٥و ٣٨٤و ٣٧٨و ٣٧٧و ٣٧٥و

وراجع بقیة أجزاء الغدیر فإنھ یوجد فیھ الشيء الكثیر من شعر الوصیة وغیره من كتب األدب ، العقد   

، فرائد ٨، الفصول المھمة البن الصباغ المالكي: ص ٤١١و  ٣٤٤ص ٤الفرید البن عبد ربھ المالكي: ج

 . ٤١٥ح ١٦٤ص ٢، وج٣٢٦و ٢٣ص ١السمطین: ج



 ش



     ١١٠و  ١٠٩المـراجعــة /   

 

 ١٠٩المــراجعـــة   ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٢٣

 

 

 

 

ـ قلنا لكم : إن بعض المتعّصبین علیكم قد یشاغبون في ١٩كنا ـ في المراجعة   
إسناد مذھبكم ـ في فروع الدین واُصولھ ـ إلى أئمة أھل البیت ، ووعدنا أنفسنا 

ذا الشأن ، وھذا وقت الوعد ، فھل تتفضلون بما یدرأ شغبھم ؟ بمراجعتكم في ھ
 والسالم .

 

 ١١٠المــراجعـــة   ـ 

 

 ١٣٣٠ربیع الثاني سنة  ٢٩

 س

 

 

 

 ـ تواتر مذھب الشیعة عن أئمة أھل البیت . ١ 

 ـ تقدم الشیعة في تدوین العلم زمن الصحابة . ٢ 

 بعین .ـ المؤلفون من سلفھم زمن التابعین وتابعي التا ٣ 



     ١١٠المـراجعــة /   

خلفا   )١٦٢٩(ـ إن اُولي األلباب لیعلمون بالضرورة انقطاع الشیعة اِإلمامیة ١  
عن سلف في اُصول الدین وفروعھ إلى العترة الطاھرة ، فرأیھم تبع لرأي األئمة 
من العترة ، في الفروع واالُصول وسائر ما یؤخذ من الكتاب والسنة أو یتعلق بھما 

جمیع العلوم ، ال یعولون في شيء من ذلك إالّ علیھم ، وال یرجعون فیھ إالّ من 
إلیھم ، فھم یدینون هللا تعالى ، ویتقربون إلیھ سبحانھ بمذھب أئمة أھل البیت ، ال 
یجدون عنھ حوال وال یرتضون بدال ، على ذلك مضى سلفھم الصالح من عھد أمیر 

إلى زماننا  (علیھم السالم)عة من ذریة الحسینالمؤمنین والحسن والحسین واألئمة التس
ھذا ، وقد أخذ الفروع واالُصول عن كل واحد منھم جمٌّ من ثقات الشیعة وحفاظھم 
وافر ، وعدد من أھل الورع والضبط واِإلتقان یربو على التواتر ، فرووا ذلك لمن 

السبیل، بعدھم على سبیل التواتر القطعي ، ومن بعدھم رواه لمن بعده على ھذا 
وھكذا كان اآلمر في كل خلف وجیل ، إلى أن انتھى إلینا كالشمس الضاحیة لیس 
دونھا حجاب ، فنحن اآلن في الفروع واالُصول ، على ما كان علیھ األئمة من آل 
الرسول ، روینا بقّضنا وقضیضنا مذھبھم عن جمیع آبائنا ، وروى جمیع آبائنا ذلك 

لحال ، في جمیع األجیال ، إلى زمن النقیین عن جمیع آبائھم ، وھكذا كانت ا
العسكریین، والرضایین الجوادین ، والكاظمین الصادقین ، والعابدین الباقرین ، 

، فال نحیط اآلن بمن صحب أئمة  (علیھم السالم)والسبطین الشھیدین ، وأمیر المؤمنین
سالم عنھم ، فسمع أحكام الدین منھم ، وحمل علوم اإلِ   أھل البیت من سلف الشیعة

، وحسبك ما خرج من أقالم  )١٦٣٠(، وإن الوسع لیضیق عن استقصائھم وعدھم

                                                           
 ) إن مجلة الھدى العراقیة قد اقتبست ھذه المراجعة من ھذا الكتاب ، فنشرتھا تباعاً في مجلدیھا١٦٢٩(

 رف الدین الموسوي .األول والثاني ، وجعلتھا كأمالي بتوقیع اسم مؤلفھا الحقیر عبد الحسین ش
 (منھ قّدس سّره).

 ؤراجع أسماءھم وتراجمھم في رجال النجاشي المتوف  الذین صحبوا األئمة ورووا عنھم :) ١٦٣٠(
ھـ ط في كلكتھ وإیران والنجف ، رجال الطوسي  ٤٦٠ھـ ط في بمبي وإیران ، الفھرست للشیخ الطوسي المتوفى  ٤٦٣

 ٢٧٤ال الكشي) ط في بمبي وإیران والنجف ، رجال البرقي المتوفى حدود ط في النجف ، اختیار معرفة الرجال (رج
ھـ ط  ٧٢٦ھـ ط في إیران والنجف، الخالصة للعالمة الحلي المتوفى  ٦٤٧ھـ ط في إیران ، رجال ابن داود المولود 

 ط الجدید . ١٠٥في إیران والنجف ، الفھرست للشیخ منتجب الدین طبع في البحار ج



 )١٦٣١(أعالمھم، من المؤلفات الممتعة ، التي ال یمكن استیفاء عّدھا في ھذا اإلمالء
، واغترفوھا  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، وقد اقتبسوھا من نور أئمة الھدى من آل محمد

واھھم ، وأخذوھا من شفاھھم ، فھي دیوان علمھم ، من بحورھم ، سمعوھا من أف
فكانت مرجع الشیعة من بعدھم ، وبھا  )١٦٣٢(لّفت على عھدھم وعنوان حكمھم ، اُ 

ظھر امتیاز مذھب أھل البیت على غیره من مذاھب المسلمین ، فإنا ال نعرف أن 
ً في أحد م ذاھبھم ، أحداً من مقلِّدي األئمة األربعة مثال ، ألّف على عھدھم كتابا

، وذلك حیث تقرر  )١٦٣٣(وإنما ألّف الناس على مذاھبھم فأكثروا بعد انقضاء زمنھم
حصر التقلید فیھم ، وقصر االمامة في الفروع علیھم ، وكانوا أیام حیاتھم كسائر 
من عاصرھم من الفقھاء والمحدثین ، لم یكن لھم امتیاز على من كان في طبقتھم ، 

یھتم بتدوین أقوالھم، اھتمام الشیعة بتدوین أقوال  ولذلك لم یكن على عھدھم من
أئمتھا المعصومین ـ على رأیھا ـ فإن الشیعة من أول نشأتھا ، ال تبیح الرجوع في 
الدین إلى غیر أئمتھا ، ولذلك عكفت ھذا العكوف علیھم ، وانقطعت في أخذ معالم 

ھا بھ ، واستفرغت الدین إلیھم ، وقد بذلت الوسع والطاقة في تدوین كل ما شافھو
ـ   الھمم والعزائم في ذلك بما ال مزید علیھ، حفظاً للعلم الذي ال یصّح ـ على رأیھا

عند هللا سواه ، وحسبك مما كتبوه أیام الصادق تلك االُصول األربعمائة ، وھي 
أربعمائة ُمصنّف ألربعمائة مصنِّف ، كتبت من فتاوى الصادق على 

ھو أضعاف أضعافھا ، كما ستسمع تفصیلھ  وألصحاب الصادق غیرھا)١٦٣٤(عھده
 قریباً إن شاء هللا تعالى .

أما األئمة األربعة فلیس لھم عند أحد من الناس منزلة أئمة أھل البیت عند   
شیعتھم ، بل لم یكونوا أیام حیاتھم، بالمنزلة التي تبوؤھا بعد وفاتھم ، كما صرَّح 

                                                           
النجاشي ، الفھرست للطوسي ، معالم العلماء البن شھر آشوب ط في النجف، مؤلفوا الشیعة في ) راجع رجال ١٦٣١(

 صدر اِإلسالم لشرف الدین ط النجف ، الذریعة إلى تصانیف الشیعة للطھراني طبعت في النجف وإیران .
 االُصول األربعمائة وقد جمعت في الكتب األربعة . )١٦٣٢(

اِإلمام الصادق والمذاھب األربعة:  ٢٩١ـ  ٢٧٨) ، تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: صمادة ( أصل  ٢راجع الذریعة: ج 
 . ٥٥٥ـ  ٥٤٦ص ١ج

 . ٤٧٤ص ٤وج ١٩٤ص ٣وج ٣١٠ص ١) راجع اِإلمام الصادق والمذاھب األربعة: ج١٦٣٣(
 مادة ( أصل ) ط النجف ، تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ٢) الذریعة إلى تصانیف الشیعة: ج١٦٣٤(

 . ٢٩١ـ  ٢٧٨ص



لعلم الفقھ من مقدمتھ  بھ ابن خلدون المغربي ، في الفصل الذي عقده
، واعترف بھ غیر واحد من أعالمھم ، ونحن مع ذلك ال نرتاب في  )١٦٣٥(الشھیرة

أن مذاھبھم إنما ھي مذاھب أتباعھم ، التي علیھا مدار عملھم في كل جیل ، وقد 
نوھا في كتبھم ، ألن أتباعھم أعرف بمذاھبھم ، كما أن الشیعة أعرف بمذھب  دوَّ

ن هللا بالعمل على مقتضاه وال تتحقق منھم نیة القربة إلى هللا أئمتھم ، الذي یدینو
 بسواه .

م الشیعة في تدوین العلوم على من  ٢   ـ وإن الباحثین لیعلمون بالبداھة تقدُّ
إذ لم یتصد لذلك في العصر األول غیر علي واُولوا العلم من شیعتھ،  )١٦٣٦(سواھم

ابة العلم وعدمھا ، فكرھھا ـ كما ولعل السر في ذلك اختالف الصحابة في إباحة كت
عن العسقالني في مقدمة فتح الباري وغیره ـ عمر بن الخطاب وجماعة آخرون ، 

الحسن السبط «وخلفھ » علي«، وأباحھا  )١٦٣٧(خشیة أن یختلط الحدیث في الكتاب
وجماعة من الصحابة ، وبقي األمر على ھذه الحال حتى أجمع أھل القرن » المجتبى

لّف ابن جریح كتابھ في اآلثار  ر عصر التابعین على إباحتھ، وحینئذ أالثاني في آخ
عن مجاھد وعطاء بمكة ، وعن الغزالي أنھ أول كتاب صنِّف في اِإلسالم ، 
والصواب أنھ أول كتاب صنفھ غیر الشیعة من المسلمین ، وبعده كتاب معتمر بن 

لباري: أن الربیع بن راشد الصنعاني بالیمن ، ثم موطأ مالك ، وعن مقدمة فتح ا
صبیح أول من جمع ، وكان في آخر عصر التابعین ، وعلى كل فاِإلجماع منعقد على 

 . )١٦٣٨(أنھ لیس لھم في العصر األول تألیف

نھ » علي«أما    وا لذلك في العصر األول ، وأول شيء دوَّ وشیعتھ ، فقد تصدَّ
(صلى هللا عد فراغھ من تجھیز النبيب (علیھ السالم)أمیر المؤمنین كتاب هللا عّز وجّل ، فإنھ

                                                           
 . ٤١٧ـ  ٤١٠) مقدمة ابن خلدون: ص١٦٣٥(
راجع تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم للسید الصدر ط شركة النشر والطباعة تقدم الشیعة في تدوین العلوم.  )١٦٣٦(

ـ  ٥٤٦ص ٤المحدودة في العراق ، الشیعة وفنون اِإلسالم لھ أیضاً ط في إیران ، اِإلمام الصادق والمذاھب األربعة: ج
٥٥٥ . 

، اِإلمام الصادق والمذاھب  ٤ص ١راجع تنویر الحوالك شرح موطأ مالك: جراھیة عمر لتدوین الحدیث. ك )١٦٣٧(
 . ٥٤٣ص ١األربعة: ج

 ) ألنھم یقولون: إن تدوین العلم ابتدأ من عھد عمر بن عبد العزیر، والصحیح أنھ لم یدون أحد منھم في عھده .١٦٣٨(
ط بیروت،  ٥٤٤ص ١، اِإلمام الصادق والمذاھب األربعة: ج ٥ص ١راجع تنویر الحوالك شرح موطأ مالك: ج  

 . ٢٧٨تأسیس الشیعة لعلوم اِإلسالم: ص



، آلى على نفسھ أن ال یرتدي إالّ للصالة ، أو یجمع القرآن ، فجمعھ  علیھ وآلھ وسلم)
ھ وخاصھ ، ومطلقھ ومقیده ، ومحكمھ  ً على حسب النزول ، وأشار إلى عامِّ مرتبا
ومتشابھھ ، وناسخھ ومنسوخھ ، وعزائمھ ورخصھ ، وسننھ وآدابھ ، ونبَّھ على 

سباب النزول في آیاتھ البینات ، وأوضح ما عساه یشكل من بعض الجھات، أ
، وقد عنى )١٦٤٠(»لو أصبت ذلك الكتاب كان فیھ العلم: «)١٦٣٩(یقول سیرین ابن  وكان

غیر واحد من قراء الصحابة بجمع القرآن ، غیر أنھ لم یتسن لھم أن یجمعوه على 
ً من الرموز التي سمعتھا (علیھ ، فإذاً كان جمعھ )١٦٤١(تنزیلھ ، ولم یودعوه شیئا

 بالتفسیر أشبھ . السالم)

لّف لسیدة نساء العالمین كتاباً كان یعرف عند  وبعد فراغھ من الكتاب العزیز أ  
أبنائھا الطاھرین بمصحف فاطمة ، یتضمن أمثاال وحكماً، ومواعظ وعبراً ، وأخباراً 

 . )١٦٤٢(علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللاونوادر توجب لھا العزاء عن سید األنبیاء أبیھا

ً في الدیات وسمھ بالصحیفة ، وقد أورده ابن سعد في آخر  وأ   لّف بعده كتابا
، ورأیت البخاري (علیھ السالم)كتابھ المعروف بالجامع مسنداً إلى أمیر المؤمنین

ً یذكران ھذه الصحیفة ویرویان عنھا في عدة مواضع من صحیحیھما ،  ومسلما
« خرجاه عن األعمش عن إبراھیم التیمي عن أبیھ ، قال : ومما رویاه عنھا ما أ

، قال : فأخرجھا فإذا فیھا ما عندنا كتاب نقرأُه إالّ كتاب هللا، غیر ھذه الصحیفة : (رضي هللا عنھ)قال علي
المدینة حرم ما بین عیر إلى ثور ، فمن « قال: وفیھا  )١٦٤٣(»أشیاء من الجراحات وأسنان اإلبل 

الحدیث بلفظ البخاري في  )١٦٤٤(»أو آوى محدثاً فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعینأحدث فیھا حدثاً 
في الجزء الرابع من » الفرائض«باب إثم من تبرأ من موالیھ من كتاب 

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) فیما نقلھ عنھ ابن حجر في صواعقھ ، وغیر واحد من األعالم . ١٦٣٩(
لقرآن: ط المیمنیة ، التمھید في علوم ا ٧٦ط المحمدیة، وص ١٢٦الصواعق المحرقة البن حجر: ص  ) یوجد في١٦٤٠(

 . ٢٥٣ص ٢بالھامش ، االستیعاب بھامش اِإلصابة: ج ١٨ص ١، آالء الرحمن للبالغي: ج ٢٧٧ص ١ج
 . ١٨ص ١وما بعدھا ، آالء الرحمن: ج ٢٢٥ص ١) ألجل المزید من ذلك راجع التمھید في علوم القرآن: ج٣(
 ان .الحیدریة في طھر ٣ط  ٢٤١و ٢٤٠و ٢٣٩ص ١) الكافي لثقة اِإلسالم الكلیني: ج١٦٤٢(
 (علیھ السالم)كتاب الصحیفة لإلمام علي  
ط  ١٩٢ص ٨، وج ط دار الفكر ١٠ص ٨نقل عنھا في صحیح البخاري كتاب الفرائض باب أثم من تبرأ من موالیھ: ج )١(

ط عیسى الحلبي، تأسیس الشیعة لعلوم  ٥٧٢ص ١مطابع الشعب ، صحیح مسلم: كتاب الحج باب فضل المدینة: ج
ركة اإلعالنات، وتوجد نسخة منھا عند السید حسن الصدر(قدس سره) كما ذكره في تأسیس ط ش ١١٥اإلسالم: ص

 ط شركة الطباعة بالعراق . ٢٧٩الشیعة لعلوم اإلسالم: ص
 ) المصدر السابق .١٦٤٤(



، وھو موجود في باب فضل المدینة من كتاب الحج من الجزء األول  )١٦٤٥(صحیحھ
من الروایة عن ھذه الصحیفة  ، واِإلمام أحمد بن حنبل أكثر )١٦٤٦(من صحیح مسلم

من الجزء  ١٠٠في مسنده ، ومما رواه عنھ ما أخرجھ من حدیث علي في صفحة 
 ً ، وھو یقول (رضي هللا عنھ)األول من مسنده عن طارق بن شھاب ،قال : شھدت علیا

نت معلَّقة بسیفھ ـ وكاوهللا ما عندنا كتاب نقرأُه علیكم إالّ كتاب هللا تعالى ، وھذه الصحیفة « على المنبر : 
 . )١٦٤٧(الحدیث ...» (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا أخذتھا من رسولـ 

،   وقد جاء في روایة الصفار عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي  
ً ، فإذا فیھ : إن النساء لیس لھن من عقار الرجل إذا توفي «  فجاء بھ جعفر مثل فخذ الرجل مطویا

 ھذا وهللا خط علي أبو جعفر :  ، فقالعنھن شيء 

، واقتدى بأمیر المؤمنین ثلة من شیعتھ  )١٦٤٨(»(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وإمالء رسول هللا
، منھم : سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري ، فیما ذكره ابن شھر  فألّفوا على عھده

ان أشوب ، حیث قال : أّول من صنَّف في اِإلسالم علي بن أبي طالب ، ثم سلم
 . )١٦٤٩(الفارسي ، ثم أبوذر... الخ

وصاحب بیت مال أمیر  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا ومنھم أبو رافع مولى  
، وكان من خاصة أولیائھ والمستبصرین بشأنھ ، لھ كتاب السنن (علیھ السالم)المؤمنین

واألحكام والقضایا جمعھ من حدیث علي خاصة ، فكان عند سلفنا في الغایة 
 . )١٦٥٠(لقصوى من التعظیم ، وقد رووه بطرقھم وأسانیدھم إلیھا

اه  ومنھم علي بن أبي رافع ـ   وقد ولد كما في ترجمتھ من اِإلصابة على عھد النبي فسمَّ
یعظمون (علیھم السالم)، لھ كتاب في فنون الفقھ على مذھب أھل البیت ، وكانوا علیاً 

بن عبد هللا بن الحسن: سأل أبي  ھذا الكتاب ویرجعون شیعتھم إلیھ ، قال موسى
                                                           

 (منھ قّدس سّره)..  ١١١) في صفحة ١٦٤٥(
 (منھ قّدس سّره)..  ٥٢٣) في صفحة ١٦٤٦(
 بسند صحیح ط دار المعارف بمصر . ٧٨٢ح ١٢١ص ٢) مسند أحمد بن حنبل: ج١٦٤٧(
 . ١٦٥) بصائر الدرجات للصفار: ص١٦٤٨(
 مؤلفوا الشیعة في صدر اإلسالم :) ١٦٤٩(

 ـ سلمان الفارسي . ١ 
 ـ أبو ذر الغفاري . ٢ 
 . ٢، معالم العلماء البن شھر آشوب: ص ٢٨١-  ٢٨٠راجع تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص  

 ھ كتاب السنن واألحكام .ـ أبو رافع مولى رسول هللا ل ٣) ١٦٥٠(
 . ٢٨٠، تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص ٤راجع رجال النجاشي: ص  



رجل ، عن التشھد ، فقال أبي : ھات كتاب ابن أبي رافع ، فأخرجھ وأماله علینا... 
 . )١٦٥١(الخ

واستظھر صاحب روضات الجنات أنھ أّول كتاب فقھي صنف في   
 ، وقد اشتبھ في ذلك رحمھ هللا . )١٦٥٢(الشیعة

(صلى هللا علیھ وآلھ ھ ، سمع النبي وروى عنھكاتب علي وولی ومنھم عبید هللا بن أبي رافع ـ  

أخرج ذلك عنھ جماعة منھم أحمد بن  )١٦٥٣(»اشبھت خلقي وُخلقي« ، قولھ لجعفر : وسلم)
حنبل في مسنده ، وذكره ابن حجر في القسم األول من إصابتھ بعنوان عبید هللا بن 

یمن حضر صفین مع أسلم ، ألن أباه أبا رافع اسمھ أسلم ، ألف عبید هللا ھذا كتاباً ف
من الصحابة ، رأیت ابن حجر ینقل عنھ كثیراً في إصابتھ، » علي«

 . )١٦٥٥()١٦٥٤(فراجع

 لھ كتاب في زكاة النعم من حدیث علي ومنھم ربیعة بن سمیع ـ  

 . )١٦٥٦((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عن رسول هللا

عن رسول لھ لمعة في الحدیث جمعھا عن علي  ومنھم عبد هللا بن الحر الفارسي ـ  
 . )١٦٥٧((صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا

صاحب أمیر المؤمنین وكان من المنقطعین إلیھ ، روى عنھ  ومنھم األصبغ بن نباتة ـ  
عھده إلى األشتر ، ووصیتھ إلى ابنھ محمد ، ورواھما أصحابنا بأسانیدھم 

 . )١٦٥٨(الصحیحة إلیھ

                                                           
 ـ علي بن أبي رافع لھ كتاب في الفقھ . ٤) ١٦٥١(

 . ٢٩٨، تأسیس الشیعة لعلوم اِإلسالم: ص ٥راجع رجال النجاشي: ص  
 ) روضات الجنات للخونساري .١٦٥٢(
، تلخیص المستدرك للذھبي بذیل ١٢٠ص ٣، المستدرك للحاكم: ج ٤٣٥ص ٢) یوجد في اإلصابة البن حجر: ج١٦٥٣(

ط الحیدریة،  ٨٩، خصائص النسائي: ص ٢ط  ٨٢٥و ٨٢١و ٨٢٠و ٦٧٥ح ٢٢٩ص ١٥المستدرك ، كنز العمال: ج
 . ٢٧٨ص ٢ط بیروت ، مصابیح السنة للبغوي: ج ٣١ط التقدم بمصر، وص ١٩وص

 . (منھ قّدس سّره).ي القسم األول من اِإلصابة) ترجمة جبیر بن الحباب بن المنذر األنصاري ف١٦٥٤(
ـ عبید هللا بن أبي رافع كاتب أمیر المؤمنین لھ كتاب من حضرصفین مع علي، ینقل عنھ في اإلصابة البن  ٥) ١٦٥٥(

 ٥١٧و ٥٠٣و ٤٥٨و ٤٥٦و ٣٣٦و ٢٩٢و ٢٢٥و ٢٢٤و ٢٢٣و ٢٢١و ٢٠١و ١٤٦ص ١حجر العسقالني: ج
 ٢وج ٢٦٧ص ١لسعادة ، اُسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر: جاُوفست على ط ا ٤٧٧و ١٧٤ص ٢وج ٥٦٠و

 أوفست على ط مصر . ٢٢٠و ١٦٣و ١٢٨و ١٢٣و ٢٤ص
 ـ ربیعة بن سمیع لھ كتاب في زكاة النعم . ٦) ١٦٥٦(

 . ٦راجع : رجال النجاشي ص  
 . ٦ـ عبید هللا بن الحر الجعفي لھ كتاب . راجع رجال النجاشي: ص ٧) ١٦٥٧(



روى عنھ وعن سلمان الفارسي ،  )(علیھ السالمصاحب علي ومنھم سلیم بن قیس الھاللي ـ  
لھ كتاب في اإلمامة ذكره اإلمام محمد بن إبراھیم النعماني في الغیبة ، فقال : 
ولیس بین جمیع الشیعة ممن حمل العلم أو رواه عن األئمة خالف في أن كتاب 
سلیم بن قیس الھاللي أصل من كتب االُصول التي رواھا أھل العلم وحملة حدیث 

أقدمھا ، وھو من االُصول التي ترجع الشیعة إلیھا وتعول أھل البیت و
 )١٦٥٩(علیھا...الخ

،  وقد تصدى أصحابنا لذكر من ألَّف من أھل تلك الطبقة من سلفھم الصالح  
 . )١٦٦٠(فلیراجع فھارسھم وتراجم رجالھم من شاء

ـ وأما مؤلفو سلفنا الصالح من أھل الطبقة الثانیة ـ طبقة التابعین ـ فإن  ٣  
جعاتنا ھذه لتضیق عن بیانھم . والمرجع في معرفتھم ومعرفة مصنفاتھم مرا

وأسانیدھا إلیھم على التفصیل إنما ھو فھارس علمائنا ومؤلفاتھم في تراجم 
 . )١٦٦٢()١٦٦١(الرجال

سطع ـ أیام تلك الطبقة ـ نور أھل البیت ، وكان قبلھا محجوباً بسحائب ظلم   
، وأسقطتھم  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)آل محمد الظالمین ، ألن فاجعة الطف فضحت أعداء

من أنظار اُولي األلباب ، ولفتت وجوه الباحثین إلى مصائب أھل البیت ، منذ فقدوا 
، واضطرت الناس بقوارعھا الفادحة إلى البحث عن  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول هللا

ا وبذرتھا ، وبذلك أساسھا ، وحملتھم على التنقیب عن أسبابھا ، فعرفوا جذرتھ
نھض أُولوا الحمیة من المسلمین إلى حفظ مقام أھل البیت واالنتصار لھم ، ألن 
الطبیعة البشریة تنتصر بجبلتھا للمظلوم ، وتنفر من الظالم ، وكأن المسلمین بعد 

علي بن الحسین زین «تلك الفاجعة دخلوا في دور جدید ، فاندفعوا إلى مواالة اِإلمام 

                                                                                                                                                                      
صبغ بن نباتة یروي عن أمیر المؤمنین عھده إلى األشتر ووصیتھ إلى إبنھ محمد. راجع رجال النجاشي: ـ األ ٨) ١٦٥٨(

 . ٦ص 
 العراق . ط ٢٨٢ـ ُسلیم بن قیس الھاللي لھ كتاب ، وقد طبع في النجف ، تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم: ص ٩) ١٦٥٩(
، مؤلفو الشیعة في صدر  ٢٩١ـ  ٢٧٨م: ص، تأسیس الشیعة لعلوم اإلسال ٧ـ  ٢) راجع رجال النجاشي: ص١٦٦٠(

 اإلسالم لشرف الدین ط النعمان .
) كفھرست النجاشي ، وكتاب منتھى المقال في أحوال الرجال للشیخ أبي علي ، وكتاب منھج المقال في تحقیق ١٦٦١(

 (منھ قّدس سّره).أحوال الرجال للمیرزا محمد ، وغیرھا من مؤلفات في ھذا الفن وھي كثیرة. 
راجع رجال النجاشي ط في بمبي وإیران ، الفھرست للشیخ الطوسي ط في النجف وكلكتھ، ومعالم العلماء البن ) ١٦٦٢(

من البحار ط جدید ، الذریعة إلى تصانیف  ١٠٥شھر آشوب ط في النجف وغیرھا ، الفھرست لمنتخب الدین في ج
 الفھارس والتراجم . ) مجلداً ط في النجف وإیران ، وغیرھا من كتب ٢٥الشیعة خرج منھا ( 



فانقطعوا إلیھ في فروع الدین  واُصولھ، وفي كل ما یؤخذ من الكتاب  ،»العابدین
والُسنَّة من سائر الفنون اِإلسالمیة ، وفزعوا من بعده إلى ابنھ اِإلمام أبي جعفر 

 ، وكان أصحاب ھذین اِإلمامین (علیھ السالم)الباقر

لكن الذین  العابدین الباقرین من سلف اإلمامیة اُلوفاً مؤلفة ال یمكن احصاؤھم ،
دونت أسماءھم وأحوالھم في كتب التراجم من حملة العلم عنھما یقاربون أربعة 
آالف بطن ، ومصنفاتھم تقارب عشرة آالف كتاب أو تزید ، رواھا أصحابنا في كل 
خلف عنھم باألسانید الصحیحة ، وفاز جماعة من أعالم اُولئك األبطال بخدمتھما 

، وكان الحظ األوفر لجماعة منھم فازوا  علیھ السالم)(وخدمة بقیتھما اِإلمام الصادق
 بالقدح المعلى علماً وعمال .

فمنھم أبو سعید أبان بن تغلب بن رباح الجریري القارئ ، الفقیھ المحدث   
المفسر االُصولي اللغوي المشھور ، كان من أوثق الناس ، لقي األئمة الثالثة 

ة ، وأحادیث كثیر ً جمَّ ة ، وحسبك أنھ روى عن الصادق خاصة فروى عنھم علوما
، كما أخرجھ المیرزا محمد في ترجمة أبان من كتاب  )١٦٦٤()١٦٦٣(ثالثین ألف حدیث

، وكان لھ عندھم  (علیھ السالم)منتھى المقال باِإلسناد إلى أبان بن عثمان عن الصادق
ي المسجد وأفت اجلس فـ وھما في المدینة الطیبة ـ :  (علیھ السالم)حظوة وقدم ، قال لھ الباقر

 الناس ; فإني اُحب أن یرى في شیعتي

ناظر أھل المدینة ، فإني اُحب أن یكون مثلك من رواتي « :  (علیھ السالم)، وقال لھ الصادق )١٦٦٥(»مثلك

(صلى هللا . وكان إذا قدم المدینة تقوَّضت إلیھ الِحلَُق ، واُخلیت لھ ساریة النبي» ورجالي 

ائت أبان بن تغلب فإنھ سمع مني « لسلیم بن أبي حبة :  (علیھ السالم)ادق، وقال الص علیھ وآلھ وسلم)

إن أبان بن تغلب روى « ألبان بن عثمان:  (علیھ السالم)، وقال )١٦٦٦(»حدیثاً كثیراً ، فما روى لك فاروه عنھ

. وكان إذا دخل أبان على الصادق یعانقھ ویصافحھ  )١٦٦٧(»عني ثالثین ألف حدیث فاروھا عنھ
« :  (علیھ السالم). ولما نعي إلیھ، قال)١٦٦٨(بوسادة تثنى لھ ، ویقبل علیھ بكلھ، ویأمر 

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) نص على ذلك أئمة الفن كالشیخ البھائي في وجیزتھ ، وغیر واحد من أعالم االُمة . ١٦٦٣(
 . ٩) أبان بن تغلب. رجال النجاشي: ص١٦٦٤(
 . ٢ط  ٣١، الفھرست للشیخ الطوسي: ص ٧) رجال النجاشي: ص١٦٦٥(
 . ٦٠٤ح ٣٣١عروف بـ ( رجال الكشي ) ص، اختیار معرفة الرجال الم ١٠) رجال النجاشي: ص١٦٦٦(
 . ٩) رجال النجاشي: ص١٦٦٧(
 . ٨) رجال النجاشي: ص١٦٦٨(



.  )١٦٧٠(، وكانت وفاتھ سنة إحدى وأربعین ومائة )١٦٦٩(»أما وهللا لقد أوجع قلبي موت أبان
وألبان روایات عن أنس بن مالك واألعمش ، ومحمد بن المنكدر ، وسماك بن 

و، والحكم ، وقد احتجَّ بھ مسلم حرب ، وإبراھیم النخعي ، وفضیل ابن عمر
 . )١٦٧١(١٦وأصحاب السنن األربعة كما بیَّناه إذ أوردناه في المراجعة 

وال یضره عدم احتجاج البخاري ، فإن لھ اُسوة بأئمة أھل البیت : الصادق   
والكاظم ، والرضا ، والجواد التقي ، والھادي النقي، والحسن العسكري الزكي ، إذ 

. نعم، احتجَّ بمروان  بل لم یحتج بالسبط األكبر سیِّد شباب أھل الجنة لم یحتجَّ بھم ،
بن الحكم ، وعمران بن حطان ، وعكرمة البربري ، وغیرھم من أمثالھم ، فإنا   

 . )١٦٧٢(وإنَّا إلیھ راجعون

وألبان مصنفات ممتعة ، منھا كتاب تفسیر غریب القرآن ، أكثر فیھ من شعر   
، وقد جاء فیما بعد ، عبد  )١٦٧٣(اء في الكتاب الحكیمالعرب شواھد على ما ج

الرحمن بن محمد األزدي الكوفي ، فجمع من كتاب أبان ، ومحمد بن السائب الكلبي 
، وابن روق عطیة بن الحارث ، فجعلھ كتاباً واحداً بین ما اختلفوا فیھ ، وما اتفقوا 

على ما عملھ عبد  علیھ ، فتارة یجيء كتاب أبان مفرداً ، وتارة یجيء مشتركاً 
الرحمن ، وقد روى أصحابنا كال من الكتابین باألسانید المعتبرة ، والطرق المختلفة 
، وألبان كتاب الفضائل ، وكتاب صفین ، ولھ أصل من االُصول التي تعتمد علیھا 
اِإلمامیة في أحكامھا الشرعیة ، وقد روت جمیع كتبھ باِإلسناد إلیھ ، والتفصیل في 

 . )١٦٧٤(لكتب الرجا

، كان من ثقات سلفنا الصالح  )١٦٧٥(ومنھم أبو حمزة الثمالي ثابت بن دینار  
 (علیھم السالم)وأعالمھم ، أخذ العلم عن األئمة الثالثة ـ الصادق والباقر وزین العابدین

أبو حمزة  «:  (علیھ السالم)ـ وكان منقطعاً إلیھم ، مقرباً عندھم ، أثنى علیھ الصادق ، فقال

                                                           
بالحیدریة ، اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي  ٢ط  ٤١، الفھرست للشیخ الطوسي: ص ٧) رجال النجاشي: ص١٦٦٩(

 . ٦٠١ح ٣٣٠) ص
 . ٤٢، الفھرست للطوسي: ص ١٠) رجال النجاشي: ص١٦٧٠(
م في١٦٧١(  ، فراجع . حرف ( أ) ١٣٧ص  ١٦اجعة المر ) تقدَّ
 ط بیروت . ٥٨) راجع كتاب العتب الجمیل على أھل الجرح والتعدیل للسید محمد بن عقیل: ص١٦٧٢(
 . ٤١) الفھرست للشیخ الطوسي: ص١٦٧٣(
 . ٢ط  ٤١، الفھرست للشیخ الطوسي: ص ٨) راجع رجال النجاشي: ص١٦٧٤(
وغیرھما من  ٢ط  ٦٦، الفھرست للشیخ الطوسي: ص ٨٣صلھ ترجمة في رجال النجاشي:  أبو حمزة الثمالي )١٦٧٥(

 الكتب .



 أبو حمزة في زمانھ «:  (علیھ السالم)وعن الرضا )١٦٧٦(»مثل سلمان الفارسي في زمانھ في زمانھ

لھ كتاب تفسیر القرآن ، رأیت اِإلمام الطبرسي ینقل عنھ في  )١٦٧٧(»كلقمان في زمانھ 
ولھ كتاب النوادر ، وكتاب الزھد ، ورسالة   )١٦٧٨(تفسیره ـ مجمع البیان

،  (علیھ السالم)عابدین علي بن الحسین، رواھا عن اإلمام زین ال )١٦٨٠()١٦٧٩(الحقوق
وروى عنھ دعاءه في السحر ، وھو أسنى من الشمس والقمر ; ولھ روایة عن 
أنس ، والشعبي، وروى عنھ وكیع ، وأبو نعیم ، وجماعة من أھل تلك الطبقة من 

 . )١٦٨١(١٦ أصحابنا وغیرھم ، كما بیّناه في أحوالھ في المراجعة

إلمام زین العابدین ، وإنما فازوا بخدمة الباقرین وھناك أبطال لم یدركوا ا  
 . (علیھما السالم)الصادقین

فمنھم أبو القاسم بریدبن معاویة العجلي ، وأبو بصیر األصغر لیث بن مراد   
البختري المرادي ، وأبو الحسن زرارة بن أعین ، وأبو جعفر محمد بن مسلم بن 

عالم الھدى ومصابیح الدجى ، ال یسع رباح الكوفي الطائفي الثقفي ، وجماعة من أ
 . )١٦٨٢(المقام استقصاءھم

أما ھؤالء األربعة فقد نالوا الزلفى ، وفازوا بالقدح المعلى ، والمقام األسمى ،   
 ھؤالء اُمناء هللا على« ـ وقد ذكرھم ـ :  (علیھ السالم)حتى قال فیھم الصادق

 ، ا إالّ زرارة وأبو بصیر لیثما أجد أحداً أحیى ذكرن«وقال :  )١٦٨٣(»حاللھ وحرامھ 

 ، ثم قال :ومحمد بن مسلم ، وبرید ، ولو ال ھؤالء ما كان أحد یستنبط ھذا 

ھؤالء حفاظ الدین ، واُمناء أبي ، على حالل هللا وحرامھ وھم السابقون إلینا في الدنیا ، والسابقون إلینا في اآلخرة 

ر المخبتین بالج« :  (علیھ السالم)وقال )١٦٨٤(» ثم ذكر األربعة ، وقال ـ في كالم  )١٦٨٥(نَّةبشِّ

                                                           
 . ٨٣) رجال النجاشي: ص١٦٧٦(
 . ٣٥٧ح ٢٠٣: ص ) اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي)١٦٧٧(
)من سورة الشورى تجده قل ال أسألكم علیھ أجراً إالّ المودة في القربى) راجع من مجمع البیان تفسیر قولھ تعالى : (١٦٧٨(

 (منھ قّدس سّره).بي حمزة . ینقل عن تفسیر أ
) وقد روى أصحابنا كتب أبي حمزة كلھا بأسانیدھم إلیھ ، والتفصیل في كتب الرجال ، واختصر سیدنا الحجة السید ١٦٧٩(

صدر الدین الصدر الموسوي رسالة الحقوق ، وطبعھا كرسالة مختصرة لیحفظھا نشء المسلمین ، وقد أجاد إلى الغایة 
 (منھ قّدس سّره).یل رعایتھ ، وجلیل عنایتھ . متع هللا المسلمین بجم

 . ٦٦، الفھرست للطوسي: ص ٨٤ـ  ٨٣) راجع رجال النجاشي: ص١٦٨٠(
 ، فراجع . حرف ( ث ) ١٤٥ص  ١٦) تقدم في المراجعة ١٦٨١(
 . ٣٤٢ـ  ١٠٢ط إیران ، رجال الطوسي: ص ١٨ـ  ٩) رجال البرقي: ص١٦٨٢(
 . ٢٨٦ح ١٧٠) اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي): ص١٦٨٣(
 . ٢١٩ح ١٣٦) اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي): ص١٦٨٤(



كان أبي إئتمنھم على حالل هللا وحرامھ ، وكانوا عیبة علمھ ، وكذلك الیوم ھم عندي  طویل ذكرھم فیھ ـ : 

مستودع سري ، وأصحاب أبي حقاً ، وھم نجوم شیعتي أحیاءاً وأمواتاً ، بھم یكشف هللا كل بدعة، ینفون عن ھذا الدین 

إلى غیر ذلك من كلماتھ الشریفة التي أثبتت لھم  )١٦٨٦(»طلین ، وتأویل الغالین...الخ انتحال المب
من الفضل والشرف والكرامة والوالیة ، ما ال تسع بیانھ عبارة ، ومع ذلك فقد 
لناه في كتابنا مختصر الكالم في  رماھم أعداء أھل البیت بكل إفك مبین ، كما فصَّ

. ولیس ذلك بقادح في سمو مقامھم ،  )١٦٨٧(مؤلفي الشیعة من صدر اإلسالم
وعظیم خطرھم عند هللا ورسولھ والمؤمنین ، كما أن حسدة األنبیاء ما زادوا أنبیاء 
هللا إالّ رفعة ، وال أثروا في شرائعھم إالّ انتشاراً عند أھل الحق ، وقبوال في نفوس 

 اُولي األلباب .

ما ال مزید علیھ ، وھرع إلیھ ب (علیھ السالم)وقد انتشر العلم في أیام الصادق  
من كل فجِّ عمیق ، فأقبل علیھم بانبساطھ ، واسترسل إلیھم  (علیھم السالم)شیعة آبائھ

خر وسعاً في إیقافھم على أسرار العلوم ،  باُنسھ ، ولم یأُل جھداً في تثقیفھم ، ولم یدَّ
ني في كتابھ ودقائق الحكمة ، وحقائق االُمور ; كما اعترف بھ أبو الفتح الشھرستا

وھو ذو علم غزیر في : « )١٦٨٨(فقال (علیھ السالم)الملل والنحل ، حیث ذكر الصادق
قال » الدین وأدب بالغ في الحكمة ، وزھد بالغ في الدنیا ، وورع تام عن الشھوات

: وقد أقام بالمدینة مدة یفید الشیعة المنتمین إلیھ ، ویفیض على الموالین لھ أسرار 
لعراق وأقام بھا مدة ما تعرض لِإلمامة ـ أي للسلطنة ـ قط ، وال العلوم، ثم دخل ا

نازع أحداً في الخالفة ( قال ) : ومن غرق في بحر المعرفة لم یطمع في شط ، ومن 
والحق   .  )١٦٨٩(... إلى آخر كالمھ تعلى إلى ذروة الحقیقة لم یخف من حط

 ینطق منصفاً وعنیداً .

وعدد كثیر ، كانوا أئمة ھدى ، ومصابیح نبغ من أصحاب الصادق جّم غفیر،   
دجى ، وبحار علم ، ونجوم ھدایة . والذین دونت أسماؤھم وأحوالھم في كتب 
التراجم منھم أربعة آالف رجل من العراق والحجاز وفارس وسوریا ، وھم اُولوا 
مصنفات مشھورة لدى علماء اإلمامیة ، ومن جملتھا االُصول األربعمائة وھي ـ 

                                                                                                                                                                      
 . ٢٨٦ح ١٧٠) المصدر السابق: ص١٦٨٥(
 . ٢٢٠ح ١٣٧) المصدر السابق : ص١٦٨٦(
 ط النعمان . ٥٥ـ  ٥٣) مؤلفوا الشیعة في صدر اإلسالم لشرف الدین: ص١٦٨٧(
 (منھ قّدس سّره).) عند ذكره الباقریة والجعفریة من فرق الشیعة من كتابھ الملل والنحل . ١٦٨٨(
 ط دار المعرفة ـ بیروت .  ٢٢٤ص ١) الملل والنحل للشھرستاني: ج١٦٨٩(



(علیھ اه سابقاً ـ أربعمائة مصنِّف ألربعمائة مصنّف كتبت من فتاوى الصادقكما ذكرن

على عھده ، فكان علیھا مدار العلم والعمل من بعده ، حتى لخصھا جماعة  السالم)
ً على  من أعالم االُمة ، وسفراء األئمة في كتب خاصة ، تسھیال للطالب ، وتقریبا

ربعة التي ھي مرجع اِإلمامیة في اُصولھم المتناول ، وأحسن ما جمع منھا الكتب األ
وفروعھم من الصدر األول إلى ھذا الزمان ، وھي : الكافي ، والتھذیب ، 

، وھي متواترة ومضامینھا مقطوع  )١٦٩٠(واالستبصار، ومن ال یحضره الفقیھ
بصحتھا ، والكافي أقدمھا وأعظمھا وأحسنھا وأتقنھا ، وفیھ ستة عشر ألف ومائة 

حدیثاً، وھي أكثر مما اشتملت علیھ الصحاح الستة بأجمعھا ، كما  وتسعة وتسعون
 وغیر واحد من األعالم . )١٦٩١(صرَّح بھ الشھید في الذكرى

ً كثیرة  (علیھما السالم)لّف ھشام بن الحكم من أصحاب الصادق والكاظم وأ   كتبا
 ً ، رواھا أصحابنا بأسانیدھم إلیھ ،  )١٦٩٢( اشتھر منھا تسعة وعشرون كتابا

فصیلھا في كتابنا ـ مختصر الكالم في مؤلفي الشیعة من صدر اِإلسالم ـ وھي وت
كتب ممتعة باھرة في وضوح بیانھا ، وسطوع برھانھا ، في االُصول والفروع ، 
وفي التوحید والفلسفة العقلیة ، والرد على كل من الزنادقة ، والمالحدة ، 

لي وأھل البیت ، وفي الرد على والطبیعیین ، والقدریة، والجبریة ، والغالة في ع
الخوارج والناصبة ، ومنكري الوصیة إلى علي ومؤخریھ ومحاربیھ ، والقائلین 
بجواز تقدیم المفضول وغیر ذلك . وكان ھشام من أعلم أھل القرن الثاني في علم 
الكالم ، والحكمة اِإللھیة ، وسائرالعلوم العقلیة والنقلیة ، مبرزاً في الفقھ والحدیث 

ً في التفسیر ، وسائر العلوم والفنون ، وھو ممن فتق الكالم في اإلمامة ،  ، مقدما
بالنظر ; یروي عن الصادق والكاظم ولھ عندھم جاه ال یحیط  )١٦٩٣(وھذب المذھب

                                                           
 الكتب األربعة : )١٦٩٠(

مجلدات االُصول والفروع  ٨، ط أخیراً في  ھـ ٣٢٩ھـ ، وقیل:  ٣٢٨ـ الكافي لثقة اإلسالم الكلیني المتوفى  ١ 
 والروضة .

 مجلدات . ٤ھـ ، ط في النجف وإیران في  ٣٨١ـ من ال یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق المتوفى  ٢ 
 مجلدات ط في النجف وغیرھا. ١٠ھـ ، ٤٦٠ـ تھذیب األحكام للشیخ الطوسي المتوفى  ٣ 
 مجلدات ط في النجف وغیرھا . ٤ـ االستبصار للشیخ الطوسي  ٤ 

 ط إیران . ٦) الذكرى للشھید األول: ص١٦٩١(
 . ٢٠٤الفھرست للطوسي: ص ، ٣٠٤) ھشام بن الحكم راجع رجال النجاشي: ص١٦٩٢(
بیروت ،  ط ٥٢للشیخ عبد هللا نعمة ط بیروت ، فالسفة الشیعة للشیخ عبد هللا نعمة: ص» ھشام بن الحكم«) راجع ١٦٩٣(

ـ  ٧٩ص ٣، اِإلمام الصادق والمذاھب األربعة، ألسد حیدر: ج ٢٨٠ـ ٢٥٥اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) ص
١١٠ . 



بھ الوصف ، وقد فاز منھم بثناء یسمو بھ في المأل األعلى قدره ; وكان في مبدأ 
صر بھدیھ ولحق بھ ، ثم بالكاظم ففاق أمره من الجھمیة ، ثم لقي الصادق فاستب

جمیع أصحابھما ، ورماه بالتجسیم وغیره من الطامات مریدو إطفاء نور هللا من 
ً ، ونحن أعرف الناس بمذھبھ ، وفي أیدینا  مشكاتھ ، حسداً ألھل البیت وعدوانا
أحوالھ وأقوالھ ، ولھ في نصرة مذھبنا من المصنفات ما أشرنا إلیھ ، فال یجوز أن 
یخفى علینا من أقوالھ ـ وھو من سلفنا وفرطنا ـ ما ظھر لغیرنا مع بعدھم عنھ في 

الملل والنحل من عبارة ھشام  - المذھب والمشرب على أن ما نقلھ الشھرستاني في 
 ـ ال یدل على قولھ بالتجسیم .

وإلیك عین ما نقلھ ، قال : وھشام بن الحكم صاحب غور في االُصول، وال   
ل عن إلزاماتھ على المعتزلة ، فإن الرجل وراء ما یلزمھ على الخصم یجوز أن یغف

، ودون ما یظھره من التشبیھ ، وذلك أنھ ألزم العالف ، فقال: إنك تقول الباري 
ً ال كالعالمین ، فلِم ال تقول : ھو جسم ال  عالم بعلم ، وعلمھ ذاتھ ، فیكون عالما

 كاألجسام؟...الخ

إن صحَّ عنھ فإنما ھو بصدد المعارضة مع العالف ، وال یخفى أن ھذا الكالم   
ولیس كل من عارض بشيء یكون معتقداً لھ، إذ یجوز أن یكون قصده اختبار 
 العالف ، وسبر غوره في العلم ، كما أشار

: فإن الرجل وراء ما یلزمھ على الخصم ، ودون ما  )١٦٩٤(الشھرستاني إلیھ بقولھ
ثبوت ما یدل على التجسیم عن ھشام ، فإنما یظھر من التشبیھ . على أنھ لو فرض 

یمكن ذلك علیھ قبل استبصاره ، إذ عرفت أنھ كان ممن یرى رأي الجھمیة ، ثم 
استبصر بھدي آل محمد ، فكان من أعالم المختصین بأئمتھم ، لم یعثر أحد من 
 سلفنا وخلفنا على شيء مما نسبھ الخصم إلیھ ، كما أنّا لم نجد أثراً ما لشيء مما

مسلم ، ومؤمن الطاق ، وأمثالھم ،    نسبوه إلى كل من زرارة بن أعین ، ومحمد بن
مع أنّا قد استفرغنا الوسع والطاقة في البحث عن ذلك ، وما ھو إالّ البغي والعدوان 

 . )١٦٩٥()وال تحسبن هللا غافال عما یعمل الظالمون (، واِإلفك والبھتان 

القول بإلھیة علي ، فشيء یضحك أما ما نقلھ الشھرستاني عن ھشام من   
الثكلى ، وھشام أجلُّ من أن تنسب إلیھ ھذه الخرافة والسخافة ، وھذا كالم ھشام 
في التوحید ینادي بتقدیس هللا عن الحلول ، وعلوه عما یقولھ الجاھلون ، وذاك 

                                                           
 ط دار المعرفة . ٢٣ص ٢ستاني: ج) الملل والنحل للشھر١٦٩٤(
 .٤٢) إبراھیم : ١٦٩٥(



،  على علي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)كالمھ في اِإلمامة والوصیة یعلن بتفضیل رسول هللا
مصّرحاً بأن علیاً من جملة اُمتھ ورعیتھ ، وأنھ وصیھ وخلیفتھ ، وأنھ من عباد هللا 
المظلومین المقھورین العاجزین عن حفظ حقوقھم ، المضطرین إلى أن یضرعوا 
لخصومھم ، الخائفین المترقبین الذین ال ناصر لھم وال معین وكیف یشھد 

ل ، وأنھ ال یجوز أن یغفل عن الشھرستاني لھشام بأنھ صاحب غور في االُصو
إلزاماتھ على المعتزلة ، وأنھ دون ما أظھره للعالف من قولھ لھ : فلم ال تقول إن 

 ً ھو هللا تعالى ، ألیس  (علیھ السالم)هللا جسم ال كاألجسام ، ثم ینسب إلیھ القول بأن علیا
ً ؟ وھل یلیق بمثل ھشام على غزارة فضلھ أن تنسب إل ً واضحا یھ ھذا تناقضا

ً ألھل البیت ومن یرى  الخرافات ؟ كالّ . لكن القوم أبوا إالّ اإلرجاف حسداً وظلما
 رأیھم ، وال حول وال قوة إالّ با  العليِّ العظیم .

وقد كثر التألیف على عھد الكاظم ، والرضا والجواد ، والھادي ، والحسن   
شرت الرواة عنھم وعن رجال ، بما ال مزید علیھ ، وانت (علیھم السالم)الزكي العسكري 

األئمة من آبائھم في األمصار ، وحسروا للعلم عن ساعد االجتھاد وشّمروا عن 
ساق الكد والجد ، فخاضوا عباب العلوم ، وغاصوا على أسرارھا وأحصوا مسائلھا 
، ومحصوا حقائقھا ، فلم یألوا في تدوین الفنون جھداً ، ولم یّدخروا في جمع 

 عا  .أشتات المعارف وس

(علیھ قال المحقق في المعتبر (أعلى هللا مقامھ) : وكان من تالمذة الجواد  

فضالء كالحسین بن سعید ، وأخیھ الحسن ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر السالم)
البزنطي ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وشاذان ، وأبي الفضل العمي ، وأیوب 

غیرھم ممن یطول تعدادھم قال (أعلى هللا بن نوح ، وأحمد بن محمد بن عیسى ، و
... )١٦٩٦(مقامھ ) : وكتبھم إلى اآلن منقولة بین األصحاب دالة على العلم الغزیر 

 الخ

، وللبزنطي الكتاب  )١٦٩٧(قلت : وحسبك أن كتب البرقي تربو على مائة كتاب  
كن . وال یم )١٦٩٨(الكبیر المعروف بجامع البزنطي ، وللحسین بن سعید ثالثون كتاباً 

 لّفھ تالمذة األئمة الستة من أبناء في ھذا اإلمالء إحصاء ما أ

                                                           
 . ٣٩٧ط إیران ، رجال الطوسي: ص ٥٥ط إیران ، رجال البرقي: ص ٥) المعتبر للمحقق الحلي: ص١٦٩٦(
 . ٢ط ٤٦- ٤٤، الفھرست للطوسي: ص ٥٦ـ  ٥٥) راجع رجال النجاشي: ص١٦٩٧(
 . ٨٣، الفھرست للطوسي: ص ٤٣) المصدر السابق: ص١٦٩٨(



فراجع منھا  )١٦٩٩(، بید أني اُحیلك على كتب التراجم والفھارس (علیھم السالم)الصادق
أحوال محمد بن سنان ، وعلي بن مھزیار ، والحسن بن محبوب ، والحسن بن 

علي بن فضال ، وعبد محمد بن سماعة ، وصفوان بن یحیى ، وعلي بن یقطین ، و
ومحمد ابن  )١٧٠٠(الرحمن بن نجران، والفضل بن شاذان ـ فإن لھ مائتي كتاب ـ

ومحمد بن أبي عمیر ،  )١٧٠١(مسعود العیاشي ـ فإن كتبھ تربو على المائتین ـ
(علیھ وأحمد بن محمد بن عیسى ، فإنھ روى عن مائة رجل من أصحاب الصادق

طلحة بن طلحة بن زید ، وعمار ابن ومحمد بن علي بن محبوب، و )١٧٠٢(السالم)
موسى الساباطي ، وعلي بن النعمان ، والحسین بن عبد هللا ، وأحمد بن عبدهللا بن 
مھران المعروف بابن خانة، وصدقة بن المنذر القمي ، وعبید هللا بن علي الحلبي ، 

ؤالء أترى لھ«، فصححھ واستحسنھ ، وقال : (علیھ السالم)الذي عرض كتابھ على الصادق

، وأبي عمرو الطبیب ، وعبد هللا بن سعید، الذي عرض كتابھ  )١٧٠٣(»مثل ھذا الكتاب
، ویونس بن عبد الرحمن الذي عرض كتابھ على  (علیھ السالم)الحسن الرضا على أبي

 . )١٧٠٤((علیھ السالم)اإلمام أبي محمد الحسن الزكي العسكري

                                                           
النجاشي ط في بمبي وإیران ، الفھرست للشیخ الطوسي ط في النجف ، معالم العلماء البن شھر آشوب ) مثل رجال ١٦٩٩(

 ط الجدید ، معالم العلماء طبع في النجف . ١٠٥ط في النجف ، الفھرست لمنتجب الدین طبع ضمن البحار ص
 . ٩٠، معالم العلماء: ص ١٥٠، الفھرست للطوسي: ص ٢١٧) رجال النجاشي: ص١٧٠٠(
 . ٢٨٤، رجال النجاشي: ص ٢ط  ٩٩، معالم العلماء البن شھر آشوب: ص ١٦٥و ٦٣الفھرست للطوسي: ص) ١٧٠١(
 . ١٦٨) الفھرست للشیخ الطوسي: ص١٧٠٢(
 . ١٣٢، الفھرست للطوسي: ص ١٦٠) رجال النجاشي: ص١٧٠٣(

 أحادیث في الشیعة

 : علیھ السالم)(مشیراً إلى علي بن أبي طالب (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قال الرسول ١ )٦(

 » .والذي نفسي بیده إن ھذا وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة « 

 ٢یوجد ھذا الحدیث في ترجمة اِإلمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج 

الحیدریة  ط ٦٢ط بیروت ، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٨٥١و ٨٤٩ح ٣٤٨، وص٩٥١حدیث  ٤٤٢ص

ط بیروت ، كفایة الطالب للكنجي الشافعي:  ١١٣٩ح ٣٦٢ص ٢نزیل للحسكاني الحنفي: ج، شواھد الت

ط  ٨٣ط الغري ، كنوز الحقائق للمناوي الشافعي: ص ١٧٥و ١١٨ط الحیدریة، وص ٣١٤و ٣١٣و ٢٤٥ص

ط مصر ، تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي:  ٣٧٩ص ٦الھند ، الدر المنثور للسیوطي الشافعي: ج

 . ١٥٦ص ١الحیدریة ، فرائد السمطین: ج ط ٥٤ص

 : (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قال الرسول ٢  

 » .تأتي یوم القیامة أنت وشیعتك راضین مرضین ویأتي أعداؤك غضاباً مقمحین «  



، واستقصى  علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا ومن تتبّع أحوال السلف من شیعة آل محمد  
أصحاب كل من األئمة التسعة من ذریة الحسین ، وأحصى مؤلفاتھم المدونة على 
عھد أئمتھم ، واستقرأ الذین رووا عنھم تلك المؤلفات ، وحملوا عنھم حدیث آل 
محمد في فروع الدین واُصولھ من اُلوف الرجال ، ثم ألمَّ بحملة ھذه العلوم في كل 

یداً عن ید من عصر التسعة المعصومین إلى عصرنا ھذا ، یحصل لھ  طبقة طبقة ،

                                                                                                                                                                      

المودة ط القضاء في النجف ، ینابیع  ٩٢یوجد ھذا الحدیث في نظم درر السمطین للزرندي الحنفي: ص 

ط الحیدریة ، الفصول المھمة البن الصباغ  ٣٦٢ط إسالمبول وص ٣٠١للقندوزي الحنفي: ص

 ٩٦ط المحمدیة بمصر وص ١٥٩ط الحیدریة ، الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص ١٠٧المالكي:ص

 ٩افعي: جبحیدر آباد ، مجمع الزوائد للھیثمي الش ٢ط  ٣٩٨ح ١٣٧ص ١٥ط المیمنیة بمصر ، كنز العمال: ج

 ط العثمانیة . ١٠١ط بیروت ، نور األبصار للشبلنجي: ص ١٣١ص

أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن « : (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ وقال الرسول ٣  

 » .والحسین وذریتنا خلف ظھورنا وأزواجنا خلف ذریتنا وشیعتنا عن أیماننا وشمائلنا 

ط المیمنیة  ٩٦ط المحمدیة بمصر وص ١٥٩عق المحرقة البن حجر الشافعي: صالصوا یوجد في  

 ٢ط الحیدریة ، فرائد السمطین: ج ٣٦١ط إسالمبول ص ٣٠١بمصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص

 . ٣٧٥ح ٤٣ص

وتقدم أعداؤك یا علي إنك ستقدم على هللا أنت وشیعتك مرضیین « : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ـ قال الرسول ٤  

 » .غضاباً مقمحین 

ط العثمانیة بمصر ، الصواعق المحرقة البن حجر  ٧٣یوجد في نور األبصار للشبلنجي الشافعي: ص  

 ٢٩٩ط المیمنیة بمصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٩٢ط المحمدیة وص ٥٢الشافعي: ص

 ط الحیدریة . ٣٥٩إسالمبول ص ط

یا علي إن هللا قد غفر لك ولذریتك وولدك ولشیعتك ولمحبي « : علیھ وآلھ وسلم) (صلى هللاـ قال الرسول ٥  

 » .شیعتك

ط المیمنیة بمصر  ١٤٠و ١٣٩و ٩٦یوجد ھذا في الصواعق المحرقة البن حجر الشافعي: ص  

ط  ٣٠١وص ٢٧٠ط المحمدیة بمصر ، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٢٣٣و ١٢٠و ١٥٩وص

 ١ط الخیریة بمصر ، فرائد السمطین: ج ٢٧٦ص ٣الحیدریة ، النھایة البن األثیر: جط  ٣٦١إسالمبول وص

 . ٢٤٧ح ٣٠٨ص

(صلى هللا قال الرسول )اُولئك ھم خیر البریة  (من نزول قولھ تعالى:  ١٢وراجع ما تقدم في المراجعة   

م أیضاً مصادر نزول اآلیة في »ھم أنت وشیعتك «  لعلي: علیھ وآلھ وسلم)  علي وشیعتھ . وتقدَّ



القطع الثابت بتواتر مذھب األئمة ، وال یرتاب في أّن جمیع ما ندین هللا بھ من 
فروع واُصول ، إنما ھو مأخوذ من آل الرسول ، ال یرتاب في ذلك إالّ مكابر عنید ، 

ا كنا لنھتدي لو ال أن ھدانا هللا ، أو جاھل بلید ، والحمد   الذي ھدانا لھذا وم
 والسالم .

 ش



 

 ١١١المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠األولى سنة  جمادى ١

 

 

 

 

،   كان علیھ األئمة من آل الرسول ، على ما أشھد أنكم في الفروع واالُصول   
ً ، فالشّك  ً ، وأظھرت من مكنونھ ما كان خفیّا وقد أوضحت ھذا األمر فجعلتھ جلیّا

فراقني إلى الغایة، وتمخرت  )١٧٠٥(، والتشكیك تضلیل ، وقد استشففتھفیھ خبال 
قبل أن أتصل    الطیبة فأنعشني قدسيُّ مھبّھا بشذاه الفیّاح ، وكنُت ـ )١٧٠٦(ریحھ

     ١١٢و  ١١١المراجعة /   بسببك ـ على لبس فیكم لما كنت أسمعھ من إرجاف 

 ا أویُت منكالمرجفین ، وإجحاف المجحفین ، فلما یسر هللا اجتماعن

 إلى علم ھدى ومصباح دجى ، وانصرفت عنك مفلحاً منجحاً ، فما أعظم نعمة  

 ١١٢المــراجعـــة  ـ 

 

 ١٣٣٠سنة األولى جمادى ٢

 هللا بك عليَّ ، وما أحسن عائدتك لديَّ ، والحمد   رب العالمین .

 س

     ١١٢المـراجعــة /   

 

 

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) تقول: استشففت الثوب إذا نشرتھ في الضوء وفتشتھ تطلب عیبھ إن كان فیھ عیب. ١٧٠٥(
 (منھ قّدس سّره).) تمخر الریح أن تبحث عن مھبھا ومجراھا . ١٧٠٦(



، حسرت لھ عن ساق  )١٧٠٧(أشھد أنَّك مطلع لھذ األمر ومقرن لھ  
، أغرقت في البحث عنھ ، واستقصیت  )١٧٠٩(الشھاب فیھ أمضى من )١٧٠٨(وانصلتَّ 

في التحقیق والتدقیق ، تنظر في أعطافھ وأثنائھ ، ومطاویھ وأحنائھ ، تقلبھ منقِّباً 
عنھ ظھراً لبطن ، تتعرف دخیلتھ ، وتطلب كنھھ وحقیقتھ ، ال تستفزك العواطف 

ك األغراض الشخصیة ، فال تصدع صفات حلمك ، وال تستثار القومیة ، وال تستخف
ً في البحث بحلم أثبت من رضوى ، وصدر أوسع من الدنیا ،  قطاة رأیك ، مغرقا

حتى برح الخفاء ، وصرح الحق  )١٧١٠(مْمِعناً في التحقیق ال تأخذك في ذلك آصرة
والتوفیق ،  عن محضھ ، وبان الصبح لذي عینین ، والحمد   على ھدایتھ لدینھ

 لما دعا إلیھ من سبیلھ ، وصلى هللا على محمد وآلھ وسلّم .

 ش

*    *    * 

 

تمَّ الكتاب بمعونة هللا عّز وجّل وحسن توفیقھ تعالى بقلم مؤلفھ عبد الحسین   
شرف الدین الموسوي العاملي ، عاملھ هللا بفضلھ ، وعفا عنھ بكرمھ، إنھ أرحم 

 الراحمین .

 

 وآخر دعوانا

 حمد   رب العالمینأن ال

     فتوى الشیخ شلتوت

                                                           
 (منھ قّدس سّره).) أي مطیق لھ قادر علیھ . ١٧٠٧(
 (منھ قّدس سّره).) االنصالت : الجد والسبق . ١٧٠٨(
 (منھ قّدس سّره)) ھو ما یرى في اللیل من النجوم منقّضاً. ١٧٠٩(
 (منھ قّدس سّره)) اآلصرة : ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صھر أو المعروف. ١٧١٠(

ت ھذه التعلیقة والحمد   ، كافلة إلكمال ما نقص في أصل الكتاب ، وفیھا من الفوائد ما ال یستغنى عنھ أبداً ، ومن ألمَّ    تمَّ
بقلم  ١٣٥٥بھا علم أنھا كذلك ، وكان الفراغ من تألیفھا یوم الفراغ من طبع ھذا الكتاب منتصف رجب الحرام سنة 

المؤلف أقل خدمة الدین اإلسالمي وسدنة المذھب اإلمامي عبد الحسین ابن الشریف یوسف بن الشریف جواد بن 
ب شرف الدین بن الشریف زین العابدین بن علي نور الشریف إسماعیل بن الشریف محمد بن الشریف إبراھیم الملقَّ 

الدین بن نور الدین علي بن الحسین الموسوي العاملي عاملھم هللا جمیعاً بلطفھ ورحمتھ ، والحمد   أوال وآخراً وصلى 
 (منھ قّدس سّره) هللا على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین.



 ملحق بھامش
 دار التقریب بین المذاھب اإلسالمیة ٢٤٧صفحـة 

 
 سجل بدار التقریب مكتب شیخ الجامع األزھر

 

 

 نص الفتوى

التي أصدرھا السید صاحب الفضیلة االُستاذ األكبر الشیخ محمود شلتوت   
 بمذھب الشیعة اإلمامیة اإلثنا عشریة.شیخ الجامع األزھر ، في شأن جواز التعبد 

 قیل لفضیلتھ :  

إن بعض الناس یرى أنھ یجب على المسلم لكي تقع عباداتھ ومعامالتھ على   
وجھ صحیح أن یقلّد أحد المذاھب األربعة المعروفة ولیس من بینھا مذھب الشیعة 

على اطالقھ اإلمامیة وال الشیعة الزیدیة، فھل توافقون فضیلتكم على ھذا الرأي 
 فتمنعون تقلید مذھب الشیعة اإلمامیة االثنا عشریة مثال ؟

 :)١٧١١(فأجاب فضیلتھ  

ـ إن اإلسالم ال یوجب على أحد من أتباعھ إتّباع مذھب معین، بل نقول: إن  ١  
لكل مسلم الحق في أن یقلد بادئ ذي بدء أي مذھب من المذاھب المنقولة نقال 

ً والمدونة أحكامھا في ك تبھا الخاصة، ولمن قلَّد مذھباً من ھذه المذاھب أن صحیحا
 ینتقل إلى غیره ـ أي مذھب كان ـ وال حرج علیھ في شيء من ذلك .

ـ إن مذھب الجعفریة المعروف بمذھب الشیعة اإلمامیة االثنا عشریة مذھب  ٢  
 یجوز التعبد بھ شرعاً كسائر مذاھب أھل السنة .

نصل   ، وأن یتخلصوا من العصبیة بغیر الحق  فینبغي للمسلمین أن یعرفوا ذلك  

     الفتوى

لمذاھب معینة ، فما كان دین هللا وما كانت شریعتھ بتابعة لمذھب أو مقصورة على 
مذھب ، فالكل مجتھدون مقبولون عند هللا تعالى، یجوز لمن لیس أھال للنظر 

لك بین العبادات واإلجتھاد تقلیدھم والعمل بما یقررونھ في فقھھم، وال فرق في ذ
 والمعامالت .

                                                           
 ـ القاھرة . ھـ ١٣٧٨/ ربیع األّول /  ١٧) تاریخ الفتوى: ١٧١١(



 محمود شلتوت

 

 نص رسالة شیخ الجامع األزھر إلى السكرتیر العام

 لجماعة التقریب بین المذاھب اإلسالمیة بشأن الفتوى

 السید صاحب السماحة العالّمة الجلیل االُستاذ محمد تقي القمي

 السكرتیر العام لجماعة التقریب بین المذاھب اإلسالمیة :

علیكم ورحمتھ، أما بعد: فیسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقّع  سالم  
علیھا بامضائي من الفتوى التي أصدرتھا في شأن جواز التعبد بمذھب الشیعة 
ً أن تحفظوھا في سجالت دار التقریب بین المذاھب اإلسالمیة التي  اإلمامیة، راجیا

 ا، والسالم علیكم ورحمھ هللا .أسھمنا معكم في تأسیسھا ووفقنا هللا لتحقیق رسالتھ

        شیخ الجامع األزھر

 محمود شلتوت            



 





   المــراجعـــات     

 



 

 

 

 

 الفھارس

 

 

l فھرس اآلیات 

l فھرس األحادیث 

l فھرس  األشعار 

l فھرس األعالم 

l فھرس المراجعات والھوامش التحقیقیة 

l فھرس الموضوعات 

 

 



 

 نیةفھرس اآلیات القرآ

 

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة

 الفاتحة

 ٧١٠٦ـ  ٦ اھدنا الصراط المستقیم* صراط الذین أنعمت

 البقرة

 ٢٠٨١٠٨ یا أیّھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا

 ٢٧٤١٢٥ الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سّراً وعالنیة

 ١٨٧١٧٢ وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط األبیض

 ٥٧١٨٠ ولكن كانوا أنفسھم یظلمون

 ٢٢٤٠ ذلك الكتاب ال ریب فیھ

 ٢٩٠، ٢٠٧١٢٣ ومن النّاس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة هللا

 ١٥٩٤٦٦ إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البیّنات والھدى

 ١٨٠٤٧٠ كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً 

 آل عمران

 ١٠٣١٠٢ قواواعتصموا بحبل هللا جمیعاً وال تفر

 ٧١١٣ والراسخون في العلم یقولون آمنّا بھ

 ١٧٣٣١٤ الّذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

 ١٠٥٦٣ وال تكونوا كالذین تفرقوا

 

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة

 النساء

 ٣١، ٥٩٣٠ فإن تنازعتم في شيء فرّدوه الى هللا والرسول

 ٥٩١٠٣ سولیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعواالر

 ١١٥١٠٤ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى

 ٦٩١٠٦ فاُولئك مع الذین أنعم هللا علیھم من النبیّین والصّدیقین

 ٥٤١١٣ أم یحسدون الناس على ما آتاھم هللا من فضلھ



 ٣٣٤٠٣ ولكل جعلنا موالي مّما ترك الوالدان واألقربون

 ٦٥٥٤٧ شجر بینھـمفال وربّك ال یؤمنون حتّى یحكموك فیما 

 المائدة

 ٢٦٢،٣٧٧،٤٠٥، ٦٧١٠٩ یا أیّھا الرسول بلّغ ما اُنزل إلیك من ربّـك

 ٥٦١٠٦،٣٠٩،٣١٣ـ  ٥٥ إنّما ولیكم هللا ورسولھ والّذین آمنوا...

 ٣١٣، ٥٦٣١٠ ومن یتولَّ هللا ورسولھ والذین آمنوا...

 ١١٣١٥ یا أیّھا الذین آمنوا اُذكروا نعمة هللا علیكم

 ٥٤٣١٨ ا الذین آمنوا من یرتّد منكم عن دینھ فسوف یأتي هللایا أیّھ

 ٥٣٣، ٥٢٩، ٣٧٩،  ٣١١٠ الیـوم أكملـت لكم دینكم وأتممـت علیكـم نعمتي

 ٥٤٣٧٩ ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء

 األنعام

 ١٥٣١٠٣ وإن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل

 ٤٥٢٢٢ فقطع دابر القوم الذین ظلموا 

 ٩٠٢٤١ ھداھم اقتدهفب

 ٥٣٣، ٣٨٥٢٩ ما فّرطنا في الكتاب من شيء

 األعراف

 ١٧٢١١٢ وإذا أخذ ربّك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم

 ٤٦١١٤ وعلى األعراف رجال یعرفون كالً بسیماھم

 ١٨١١١٨ ومّمن خلقنا اُّمة یھدون بالحّق وبھ یعدلون

 ١٤٢٢٦٢ اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سبیل المفسدین

 األنفال

 ٤١١٢٧ واعلموا إنّما غنتم من شيء فإن   خمسھ وللرسول

 ٧٥١٢٧،٤٢٤ وأولُوا األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب هللا

 التوبة

 ١٠٣، ١١٩٦٣ یا أیھا الذین آمنوا اتّقوا هللا وكونوا مع الصادقین

 ١٩١٢٢ أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام

 ١١١١٢٤ ن أنفسھم وأموالھـــمإن هللا اشترى من المؤمنی

 ١١٢١٢٤ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون

 ٩٧٥١٥ أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن ال یعلموا

 ١٠١٥١٥ ھممومن أھل المدینة مردوا على النفاق ال تعل



 یونس

 ٩٤٤ إّن الذین آمنوا وعملوا الصالحات یھدیھم ربّھم

 ١٠٤٤ دعواھم فیھا سبحانك اللّھمّ 

 ٣٥٥٧٦ أفمن یھدي الى الحق أحق أن یتّبع

 ٨٧٢٨٢ أن تبّوءا لقومكما بمصر بیوتاً واجعلوا بیوتكم قبلة

 ھود

 ٨٨٤٢ وما توفیقي إالّ با  علیھ توكلت

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة

 الرعد

 ٢٩١٣٠ طوبى لھم وحسن مآب

 ٧١٠٥ إنّما أنت منذر ولكل قوم ھاد

 إبراھیم

 ٤٢٦١٧ ا یعمل الظالمونوال تحسبن هللا غافالً عمّ 

 الحجر

 ٤٧٢٨٠ إخواناً على ُسرر متقابلین

 النحل

 ١٢٥٥ وجادلھم بالّتي ھي أحسن

 ٤٣١٠٤ فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون

 ٦٤٣٣٠ وما أنزلنا علیك الكتاب إالّ لتبیّن لھم الذي اختلفوا

 االسراء

 ٢٦١٢٧ وآت ذا القربى حقّھ والمسكین

 مریم

 ٥٤٠٣ الي من ورائيوإنّي خفت المو

 طھ

 ٨٢١٠٧ وإنّي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى

 ٢٩٢٦٢ واجعل لي وزیراً من أھلي ھارون أخي أشدد بھ أزري

 ٣١٢، ٣٥٢٩٧ـ  ٢٥ قال: رّب اشرح لي صدري* ویّسر لي أمـري* ...

 یفقھوا قولي* واجعلوا لي وزیراً من أھلي*... انّك

 كنت بنا بصیراً 

 ٣١٢، ٣٦٢٦٢ ت سؤلك یا موسىقد اُوتی

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة



 الحج

 ١٩١١٩ ھذان خصمان اختصموا في ربّھم فالذین كفروا 

 النور

 ٣٦١١٦ في بیوت أذن هللا أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ

 ٣٧١١٦ رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع ...

 ٥٥٥٣٤ وعد هللا الذین آمنوا منكم وعملــوا الصالحـــات

 الشعراء

 ٤٧٢، ٢٤٨، ٢١٤١٢٦ نذر عشیرتك األقربینوا

 النمل

 ٣٤١٥٩ وكذلك یفعلون

 ٦٢١٥٢ أّمن یجیب المضطّر إذا دعاه ویكشف السوء

 القصص

 ً  ٣٥٢٩٧ سنشد عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطانا

 الروم

 ٢٧١١٧ ولھ المثل األعلى في السموات واألرض 

 ٣٠٣٨٨ ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیّم 

 ٣٠٤٨٠ لتي فطر الناس علیھا ال تبدیل لخلق هللافطرة هللا ا

 السجدة

 ٢٠١٢٠ـ  ١٨ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ال یستوون* أما

 الّذین آمنوا * ... وقیل لھم ذوقوا عـذاب النار 

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة

 األحزاب

 ٢٣١١٤ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ

 ٢٥١٨٤ قتالوكفى هللا المؤمنین ال

 ٢٥٤٧٧ ورّد هللا الذین كفروا بغیظھم لم ینالوا خیراً 

 ٢٦٠، ٣٣١٢٨ إنّما یرید هللا لیذھب عنكـم الرجـس أھـل البیـت

 ٥٣٢، ٣٦٤٤١ وماكان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسولھ أمراً 



 ٥٦١٢٩ النبي إن هللا ومالئكتھ یصلون على

 ٧٢١٠٨ والجبال إنّا عرضنا األمانة على السموات واألرض

 فاطر

 ٣٢١٣١ ثم أورثنا الكتاب الذین أصطفینا من عبادنا

 ٤٣٣٧٧ ولن تجد لسنّة هللا تحویال

 الصافات

 ٢٤١١١ وقفوھم إنّھم مسؤولون

 ١٣٠١٢٨ سالم على آل یاسین

 سورة ص

 ٢٨١١٨ أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین

 ٥٠١٣٠ جنّات عدن مفتحة لھم األبواب

 رالزم

 ١٨٥ الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ

 ٣٣١٢٦ والذي جاء بالصدق وصّدق بھ اُولئك ھم المتقون

 الزخرف

 ٤٥١١٢ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا

 رقم اآلیةالصفحة اآلیة

 الدخان

 ً  ٤١٤٠٣ یوم ال یغني مولى عن مولى شیئا

 الجاثیة

 ٢١١١٩ أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم

 حّمدم

 ٩٥٧٩ ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل هللا فأحبط أعمالھم

 ١١٤٠٣ ذلك بأن هللا مولى الذین آمنوا وأن الكافرین ال مولى

 الحجرات

 ١١٢٢١ الفسوق بعد اإلیمان االسم تنابزواباأللقاب بئس وال

 سورة ق

 ٣٧٤٠٧ لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید



 الطور

 ٢١١٢٧ تھم بإیمانوالذین آمنوا واتّبعتھم ذریّ 

 النجم

 ٥١٥ـ  ٤ إن ھو إالّ وحي یوحى* علّمھ شدید القوى

 ٢٣٢٥٨ إن یتّبعون إالّ الظن وما تھوى األنفس

 ٥٥٢٦ـ  ٢ ما ضّل صاحبكم وما غوى* وما ینطق عن الھوى

 ٥٤٠٤ـ  ٣ وما ینطق عن الھوى* إن ھو إالّ وحي یوحى

 القمر

 ٥٥٧٠ حكمة بالغة فما تغني النذر

 

 قم اآلیةالصفحةر اآلیة

 الواقعة

 ١١١١٧ـ  ١٠ والسابقون السابقون* اُولئك المقربون

 الحدید

 ١٥٤٠٣ مأواكم النار ھي موالكم

 الحشر

 ٧١٢٨ ما أفاء هللا على رسولھ من أھل القرى ...

 ٥٤٧، ٧٥٢٦ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا

 ٢٠١١٨ ال یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة

 اقةالح

 ٥٢٦، ٤٣٤٠٧ـ  ٤٠ إنّھ لقول رسول كریم* وما ھو بقول شاعر*...

 وال بقول كاھن ... * تنزیل من رّب العالمین

 المعارج

 ٢١١٠،٤٠٢ـ  ١ سأل سائل بعذاب واقع* للكافرین لیس لھ دافع

 النبأ

 ١١٥ عما یتساءلون

 التكویر

 ٣٣١،٤٠٦،٥٢٦، ٢٦١٥ـ  ١٩ إنّھ لقول رسول كریم* ذي قّوة عند ذي العرش*

 مطاع ثّم أمین* فأین تذھبون

 البیّنة



 ٧١١٩ اّن الّذین آمنوا وعملوا الصالحات اُولئك ھم خیر

 التكاثر

 ٨١٠٩ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم



     فھرس األحادیث  

 



 

 فھرس األحادیث

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ الف ـ  

 ٦١٠ق(ع)اإلمام الصاد إئت أبان بن تغلب فإنّھ سمع منّي حدیثاً 

 ٥٢٧، ٤٧٣الرسول األعظم(ص) إئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً 

 ٥٢١األعظم(ص) الرسول ائتوني بدواة وصحیفة أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده

 ٥٢٥األعظم(ص) الرسول إئتوني بصحیفة ودواة

 ٥٢٢األعظم(ص) الرسول ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً 

 ٥٢٣األعظم(ص) الرسول إئتوني بكتف ودواة

 ٤١٩األعظم(ص) الرسول األئمة بعدي اثنا عشر، أّولھم أنت یا علي، وآخرھم القائم 

 ٤١٦األعظم(ص) الرسول األئمة بعدي اثنا عشر، أّولھم علّي وآخرھم القائم 

 ٤١٦األعظم(ص) الرسول األئمة بعدي اثنا عشر، أولّھم علي وآخرھم القائم 

 ٦١١االمام الرضا(ع) و حمزة في زمانھ مثل سلمان الفارسي في زمانھأب 

 ٦١١االمام الرضا(ع) أبو حمزة في زمانھ كلقمان في زمانھ 

 ٦١٩االمام الصادق(ع) أترى لھؤالء مثل ھذا الكتاب؟ 

 ٣٨٣األعظم(ص) الرسول أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ 

 ٦٣إلمام الحسن(ع)ا اتقوا هللا فینا فإنا اُمراؤكم 

  ً  ٦٢اإلمام علي(ع) آثروا عاجالً وأّخروا آجالً وتركوا صافیاً وشربوا آجنا

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٨٥األعظم(ص) الرسول اجعلوا أھل بیتي منّكم مكان الرأس من الجسد 

 ٥٢٢، ٤٧٣األعظم(ص) الرسول أخرجوا المشركین من جزیرة العرب وأجیزوا الوفد 

 ٧٨األعظم(ص) الرسول وا حزب إبلیساختلفوا فصار 

 ٥٨١، ٢٦٠اإلمام علي(ع) اخرج معك 

 ٥٤٧األعظم(ص) الرسول اُخرج وسّر على بركة هللا 

 ٤٨١األعظم(ص) الرسول فأتیتھ، فقال: إدُن منّي ادعوا لي أخي 



 ٤٨٥، ٢٨٩، ١٨٨األعظم(ص) الرسول ادعو لي أخي 

 ٣٠٠)األعظم(ص الرسول إذا إلتقیتم فعلّي على الناس  

 ١٨٤، ١٧٦األعظم(ص) الرسول إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه 

 ٥٤٩األعظم(ص) الرسول إذھب إلیھ فاقتلھ 

 ٥٤٩األعظم(ص) الرسول إذھب فاقتلھ 

 ٢٩٢اإلمام علي(ع) أرأیت لو جاءك قوم من بني اسرائیل 

 ٥٤٣األعظم(ص) الرسول اسرع الّسیر لتسبق األخبار 

 ٥٠٤األعظم(ص) الرسول ما علیھماسمعوا وأطیعوا ، فإنّ  

 ٤٨٢اإلمام علي(ع) أسنّدت رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) الى صدري فوضع رأسھ على منكبي 

 ٦٠٦األعظم(ص) الرسول اشبھت خلقي وُخلقي 

 ٥٤٠األعظم(ص) الرسول اُغد على بركة هللا تعالى 

 ٥٣٨األعظم(ص) الرسول اُغز بسم هللا وفي سبیل هللا 

 ٥٤٣، ٥٣٨األعظم(ص) الرسول احاً على أھل اُبنياُغز صب 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٢٨٠األعظم(ص) الرسول أغضبت عليَّ حین آخیت بین المھاجرین واألنصار 

 ٤٦٣األعظم(ص) الرسول أفضل نساء أھل الجنّة خدیجة بنت خویلد، وفاطمة(ع) 

 ٤٢٢األعظم(ص) سولالر أال أدلكم على ما إن تمسكتم بھ لن تھلكوا، ولن تضلّوا 

 ٥٧١األعظم(ص) الرسول أال إن في الحق أن تأخذه 

 ٧٦األعظم(ص) الرسول أال إن مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا 

 ٤٦٥األعظم(ص) الرسول ھارون، وعّمي موسى أال قلت لھّن كیف تكّن خیراً منّي، وأبي 

 ٢٩٠م(ص)األعظ الرسول أال كنتما مثل علّي بن أبي طالب 

 ٨٦األعظم(ص) الرسول البیت ألّزموا موّدتنا أھل 

 ،٣٨٤، ٣٠٨، ٣٠٤األعظم(ص) الرسول ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ 

٥٦٩، ٤١١ 

 ٧٠األعظم(ص) الرسول ألست أولى بكم من أنفسكم 

 ٣٦٤األعظم(ص) الرسول ألستم تعلمون؟ أولستم تشھدون انّي أولى من كل...؟ 

 ٣٦٦األعظم(ص) الرسول ي أولى بالمؤمنین من أنفسھمألستم تعلمون انّ  



 ٣٦٦األعظم(ص) الرسول ألستم تعلمون أنّي أولى بكلّ  

 ٤٠٥األعظم(ص) الرسول ألستم تشھدون أن ال إلھ إالّ هللا وأّن محمداً عبده ورسولھ 

 ٣٦٢األعظم(ص) الرسول ألیس تشھدون أن ال إلھ إالّ هللا، وأن محّمداً  

 ٢٣٢األعظم(ص) الرسول في الفتنة ركساً، وّدعھما الى النار ّدعاً اللھّم اركسھما  

 ٣١٢، ٢٩٦األعظم(ص) الرسول اللھّم إّن أخي موسى سألك... 

 ٥٧١اإلمام علي(ع) اللّھّم انّي استعینك على قریش 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٨٤األعظم(ص) الرسول اللّھّم من آمن بي وصّدقني 

 ٥٥٩، ٣٨٤األعظم(ص) الرسول عاِد من عاده، وانصر من نصرهاللّھّم واِل من وااله، و 

 ٢٩٧األعظم(ص) الرسول اللھّم إنّي عبدك ورسولك 

 ٦٠٤األعظم(ص) الرسول المدینة حرم ما بین ِعیر الى ثور... 

 ١٧٩األعظم(ص) الرسول أما أحدھما فتسیقھ یده الى الجنّة 

 ٣٤٥األعظم(ص) الرسول أما إنّك ستلقى بعدي جھداً  

 ٢٩٤األعظم(ص) الرسول أما بعد فإنّي اُمرت بسدِّ ھذه األبواب إالّ باب عليّ  

 ،٢٧١، ٢٦١،٢٦٥األعظم(ص) الرسول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى 

٥٨٢، ٢٧٩ 

 ٤٤٤، ٤٤٣األعظم(ص) الرسول أما ترضین إن هللا إختار من أھل األرض رجلین 

 ٤٤٤األعظم(ص) الرسول ن إسالماً أما ترضین أني زوجتك أّول المسلمی 

 ٥٨٥األعظم(ص) الرسول أما علمت أّن هللا عّز وجل 

 ٦١٠اإلمام الصادق(ع) أما وهللا لقد أوجع قلبي موت أبان 

 ٥٧٠اإلمام علي(ع) أما وهللا لقد تقمصھا فالن وإنّھ لیعلم 

 ٣٤٩األعظم(ص) الرسول أنا اُقاتل على تنزیل القرآن وعلي یقاتل على تأویلھ 

 ٣٤١األعظم(ص) الرسول أنا المنذر وعلّي الھاد، وبك یا علي یھتدي المھتدون ... 

 ٥٨١، ٢٦٠اإلمام علي(ع) أنا أوالیك في الدنیا واآلخرة 

 ٤١٨األعظم(ص) الرسول أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم، ثم أخي علي 

 ٥٦٠األعظم(ص) الرسول أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم 

 لقائل الصفحةا الحدیث 



 ٥٦٠األعظم(ص) الرسول أنا حرب لمن حاربھم وسلم لمن سالمھم... 

 ٤٣٣، ٣٢٨األعظم(ص) الرسول أنا دار الحكمة وعلي بابھا 

 ٤١٨األعظم(ص) الرسول أنا سید النبیّین وعلي سیّد الوصیین 

 ١٥٢اإلمام علي(ع) أنا عبدهللا وأخي رسولھ ال یقولھا بعدي إالّ كذاب 

 ٢٩٢، ٢٩١اإلمام علي(ع)  وأخي رسولھ وأنا الصدیق األكبرأنا عبدهللا 

 ٤٣٣، ٣٢٧األعظم(ص) الرسول أنا مدینة العلم وعلي بابھا 

 ٤١٦األعظم(ص) الرسول أنا وعلي أبوا ھذه االُّمة، من عرفنا فقد عرف هللا 

 ٤١٨األعظم(ص) الرسول أنا وعلي والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین مطھرون 

 ٣٤٢األعظم(ص) الرسول ھذا حجة على اُّمتي یوم القیامةأنا و 

 ٢٤٩اإلمام علي(ع) أنا یا نبي هللا أكون وزیرك... 

 ٤٢٣، ٢٨٧، ١٥١األعظم(ص) الرسول أنت أخي في الدنیا واآلخرة 

 ٢٨٨األعظم(ص) الرسول أنت أخي وصاحبي 

 ٢٨٩األعظم(ص) الرسول أنت أخي وصاحبي ورفیقي في الجنّة 

 ٢٨٩األعظم(ص) الرسول زیري تقضي دیني...أنت أخي وو 

 ٣٣٠، ٣٢٩األعظم(ص) الرسول أنت تبیّن الُّمتي ما اختلفوا فیھ من بعدي 

 ٣٢٥األعظم(ص) الرسول أنت تؤدي عنّي، وتسمعھم صوتي 

 ٤١٨األعظم(ص) الرسول أنا سیّد النبیّین وعلي سیّد الوصیّین 

 ٤١٧ألعظم(ص)ا الرسول أنت سید ابن سید، أنت إمام ابن إمام 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ،٢٧٩، ٢٧٣، ٢٦٦األعظم(ص) الرسول أنت منّي بمنزلة ھارون من موسى...

٥٦٩، ٤١٣ 

 ٥٨١، ٢٦٠األعظم(ص) الرسول أنت ولیي في الدنیا واآلخرة 

 ،٣٠٤، ٢٩٩، ٢٦٢األعظم(ص) الرسول أنت ولي كل مؤمن بعدي 

٥٨٢، ٥٦٩ 

 ٤٢٤األعظم(ص) الرسول أنتم اُولوا األرحام، فإذا مت... 

 ٥٨٢اإلمام الحسن(ع) أنزل عن مجلس أبي 



 ٥٦٨، ٣٨٣، ٣٨١اإلمام علي(ع) أنشد هللا كل امرئ مسلم سمع رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) 

 ٣٨٤اإلمام علي(ع) أنشد هللا من سمع رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یقول... 

 ٢٩٢اإلمام علي(ع)  بینھ وبینھأنشدكم هللا ھل فیكم أحد آخى رسول هللا 

 ٥٥٠األعظم(ص) الرسول اُنشدك هللا ھل قلت حین وقفت 

 ٦٠األعظم(ص) الرسولانظروا أھل بیت نبیّكم فالزموا سمتھم 

 ٥٤٨األعظم(ص) الرسول اُنفذ لما أمرتك بھ 

 ٥٤٨األعظم(ص) الرسول أنفذوا بعث اُسامة لعن هللا... 

 ٥٥٠األعظم(ص) الرسول وجھھ لسعفة من الشیطانانّكم لتخبروني عن رجل ان في  

 ٢٨٥األعظم(ص) الرسول إنّما سمیتھم باسماء ولد ھارون شبر وشبیر ومشبر 

 ٥٦٢األعظم(ص) الرسول إنّما مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح 

 ٧٦األعظم(ص) الرسول إنّما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح 

 ٢٦٢عظم(ص)األ الرسول إنّھ ال ینبغي أن أذھب 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٤٠٨األعظم(ص) الرسول إنّھما لن ینقضیا أو لن یفترقا... 

 ٢٩٠حدیث قدسى إنّي آخیت بینكما ، وجعلت عمر أحدكما 

 ٦٨األعظم(ص) الرسول إنّي اُوشك أن اُدعى فاُجیب وانّي تارك فیكم الثقلین 

 ٤٠٤،  ٦٨األعظم(ص) الرسول إنّي تارك فیكم الثقلین... 

 ٤٠٨،  ٦٧األعظم(ص) الرسول إنّي تارك فیكم خلیفتین... 

 ٥٦٢، ٥٢٧، ٤٠٨، ٧٥األعظم(ص) الرسول إنّي تارك فیكم ما إن... 

 ٦٧األعظم(ص) الرسول إنّي تركت فیكم ما أن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي كتاب هللا 

 ٩٠األعظم(ص) الرسول انّي وأطائب اُرومتي... 

 ٦١٠اإلمام الصادق(ع) ي ثالثین ألف حدیثإن أبان بن تغلب روى عن 

 ٦٢اإلمام علي(ع) إّن األئمة من قریش غرسوا... 

 ٣٤٥األعظم(ص) الرسول إّن االُّمة ستغدر بك بعدي 

 ٤٣٦األعظم(ص) الرسولإّن هللا عّز وجّل اطّلع إلى أھل األرض فاختار 

 ٢٩٦األعظم(ص) الرسول إّن هللا أوحى الى نبیّھ موسى... 

 ٤١٥األعظم(ص) الرسول  تبارك وتعالى، اطّلع على أھل األرض اطالعةإّن هللا 



 ٤٢٢األعظم(ص) الرسول إّن هللا تبارك وتعالى أوحى... 

 ٤٢٣األعظم(ص) الرسول إن هللا زیّنك بزینة لم یزیّن العباد... 

 ٤١٨األعظم(ص) الرسول إّن هللا عّز وجّل اختارني من جمیع األنبیاء... 

 ٤٣٦األعظم(ص) الرسول وجّل اطّلعإّن هللا عّز  

 ٣٦٤، ٦٩األعظم(ص) الرسول إن هللا عز وجل موالي وأنا مولى كل... 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٣٢٥األعظم(ص) الرسول إّن هللا عھد إلّي في علّي...  

 ٦٠٥اإلمام علي(ع) إن النّساء لیس لھّن من عقار الرجل... 

 ٢٨١األعظم(ص) لالرسو إن رجاالً یجدون في أنفسھم... 

 ٤١٩األعظم(ص) الرسول إّن علیّاً أمیر المؤمنین... 

 ٣٤٥اإلمام علي األعظم(ص)  إن مّما عھد إلّي الرسول 

 ٣٤٦األعظم(ص) الرسول إّن منكم من یقاتل على تأویل القرآن 

 ٢٩٧األعظم(ص) الرسول إّن موسى سأل ربّھ ان یطھّر... 

 ٥٦٩، ٢٤٩،٢٨٧األعظم(ص) لرسولا إّن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم... 

 ٥٥١األعظم(ص) الرسول إن ھذا أّول قرن یطلع في اُّمتي... 

 ٣٣٦األعظم(ص) الرسول إّن ھذا أّول من آمن بي... 

 ٥٥٣، ٥٥٠األعظم(ص) الرسول إن ھذا وأصحابھ یقرأون... 

 ٥٨٥، ٤٣٩األعظم(ص) الرسول إّن وصیّي وموضع سري... 

 ٣٢٤األعظم(ص) الرسول د المسلمین...اُوحي إلّي في علي أنّھ سیّ  

 ٣٢٤األعظم(ص) الرسول اُوحي إلّي في علي ثالثة، أنّھ سیّد المسلمین... 

 ٣٣٩، ٨٣األعظم(ص) الرسول اُوصي من آمن بي وصدقني بوالیة علي... 

 ٢١٦األعظم(ص) الرسول أّول من یدخل الجنّة أنا وأنت... 

 ٣٢٥عظم(ص)األ الرسول أول من یدخل من ھذا الباب... 

 ٤٤٥األعظم(ص) الرسول أوما ترضى أنّي زوجتك أقدم اُمتي سلماً  

 ٥٨١، ٢٦٠األعظم(ص) الرسول أیّكم یوالیني في الدنیا واآلخرة 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٥٧٣، ٦٢اإلمام علي(ع) أین الذین زعموا أنّھم الراسخون... 



 ٦٢اإلمام علي(ع) أیّھا الناس استصبحوا من شعلة... 

 ٤٢١اإلمام علي(ع) أیّھا الناس إنّھ قد أقبل... 

 ٤٢٣اإلمام علي(ع) هللا(صلى هللا علیھ وآلھ)... أیھا الناس انّھ كان لي من رسول 

 ٣٦٦اإلمام علي(ع) أیھا الناس إنّي ولیكم... 

 ٥٤١، ٥٣٩األعظم(ص) الرسول أیّھا الناس ما مقالة بلغتني... 

 ٣٦٧م(ص)األعظ الرسول أیھا الناس من ولیّكم 

 ٣٦١األعظم(ص) الرسول أیّھا الناس یوشك أن اُدعى... 

 ٧٠األعظم(ص) الرسول أیّھا الناس یوشك أن اقبض 

 

 ـ الباء ـ   

 ٢٨٨األعظم(ص) الرسول بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمي 

 ٦١٣اإلمام الصادق(ع) بّشر المخبتین بالجنّة 

 ٧٩(ص)األعظم الرسول بقاء الحمار إذا كسر صلبھ 

 ٥٧٢اإلمام علي(ع) بل أنتم وهللا ألحرص... 

 ٥٩اإلمام علي(ع) بل كیف تعمھون وبینكم عترة 

 ٦١= بنا اھتدیتم في الظلماء وتسنمتم العلیاء 

 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ التاء ـ   

 ٥٠٣األعظم(ص) الرسول تؤّدون الحق الذي علیكم... 

 ٣٢األعظم(ص) الرسول تركت فیكم أمرین لن تظلوا ما تمسكتم... 

 ٣٢، ٣٠األعظم(ص) الرسول تركت فیكم ما ان تمسكتم بھ... 

 ٥٠٤األعظم(ص) الرسول تسمع وتطیع لألمیر 

 

 ـ الجیم ـ  

 ٤٣٥اإلمام علي(ع) جمع رسول هللا بني عبدالمطلب وھم رھط 



 ٥٤١، ٥٤٠األعظم(ص) الرسول جھزوا جیش اُسامة لعن هللا من تخلّف عنھ 

 

 ـ الحاء ـ  

 ٥٧٤اإلمام علي(ع) حتى إذا قبض رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) رجع قوم على األعقاب 

 ٤١٥األعظم(ص) الرسول حدثني جبرائیل عن ربِّ العّزة جل جاللھ 

 ٤٦٣األعظم(ص) الرسول حسبك من نساء العالمین 

 

 ـ الخاء ـ  

 ٤١٦األعظم(ص) الرسول خیر الخلق بعدي وسیدھم أخي ھذا 

 ٤٦٣األعظم(ص) الرسول العالمین أربع خیر نساء 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ الدال ـ  

 ٥٢٢األعظم(ص) الرسول دعوني فالذي أنا فیھ... 

 ٥٢٥األعظم(ص) الرسول دعوھن فإنّھّن خیر منكم 

 

 ـ الذال ـ  

 ٤٢٣األعظم(ص) الرسول ذاك من اُحبّھ ویحبّني... 

 

 ـ الزاء ـ  

 ١٧٩األعظم(ص) الرسول ا جندب، أما أحدھما فتسبقھزید الخیر األجذم، وجندب م 

 

 ـ السین ـ  

 ٣٤٤األعظم(ص) الرسول السبق ثالث... السباق الى موسى... 

 ٥٠٤األعظم(ص) الرسول ستكون اُمراء علیكم، فتعرفون وتنكرون 

 ٥٠٣األعظم(ص) الرسول ستكون بعدي أثره واُمور تنكرونھا 

 ٢٩٤األعظم(ص) الرسول لیھ السالم)سّدوا ھذه األبواب إالّ باب علي(ع 



 ٥٣٨األعظم(ص) الرسول سر الى موضع قتل أبیك فأوطئھم الخیل... 

 ٥٤٧األعظم(ص) الرسول سر على النصر والعافیة 

 ٤٨٤اإلمام علي(ع) الّسالم علیك یا رسول هللا عني وعن ابنتك 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ الصاد ـ  

 ٣٤٥األعظم(ص) الرسول ..الّصدیقون ثالث: حبیب النجار. 

 

 ـ الطاء ـ  

 ١٧٠األعظم(ص) الرسول طلب العلم فریضة على كل مسلم 

 

 ـ العین ـ  

 ٦٠اإلمام علي(ع) عترتھ خیر العتر واسرتھ خیر االُسر 

 ٤٨٥، ١٨٨اإلمام علي(ع) علمني ألف باب كل باب... 

 ٤٨٢)اإلمام علي(ع علمني رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) ألف باب... 

 ٤١٧األعظم(ص) الرسول علي أخي ووزیري، ووارثي... 

 ٤٣٣، ٣٢٩األعظم(ص) الرسول علي باب علمي، ومبیّن من بعدي الُّمتي... 

 ٤٢٠األعظم(ص) الرسول علي بن أبي طالب أقدمھم اسالماً... 

 ٣٣٠األعظم(ص) الرسول علي بن أبي طالب باب حطة، من دخلھ... 

 ١٧٤األعظم(ص) الرسول كفر علي خیر البشر فمن أبى فقد 

 ٣١٢األعظم(ص) الرسول علي قائد البّررة، وقاتل الكفرة... 

 ٢٠٧األعظم(ص) الرسول كشجرة أنا أصلھا، وعلي فرعھا... علي   

 ٣٥٥األعظم(ص) الرسول علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن یفترقا  

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٣٥٦األعظم(ص) ولالرس علي منّي بمنزلة رأسي من بدني 

 ٣٣٠األعظم(ص) الرسول علي منّي بمنزلتي من ربّي 



 ٤١٩األعظم(ص) الرسول علي مني، وأنا من علي، خلق من طینتي 

  ً  ٤٢٣األعظم(ص) الرسول علي مني وأنا من علي، قاتل هللا من قاتل علیّا

 ٣٨٠، ٣٣٠األعظم(ص) الرسول علي منّیوأنا من علي، وال یؤّدي عنّي إالّ... 

 

 ـ الفاء ـ  

 ٤١٣األعظم(ص) الرسول فاسمعوا لھ وأطیعوا 

 ٦٣اإلمام السجاد(ع) فإلى من یفزع خلف ھذه االُمة 

 ٦٢األعظم(ص) الرسول فإنّھ من مات منكم على فراشھ... 

 ٣٩٣اإلمام علي(ع) فأنا وهللا أخو رسول هللا وابن عّمھ 

 ٧٠)األعظم(ص الرسول فإنّي سائلكم عن اثنین القرآن وعترتي 

 ٥٩اإلمام علي(ع) فأین تذھبون وانّى تؤفكون... 

 ٥٧٢اإلمام علي(ع) فجزت قریش عنّي الجوازي 

 ٥٣٩األعظم(ص) الرسول فقد ولیتك ھذا الجیش 

 ٤٢١اإلمام علي(ع) فقلت یا رسول هللا ما أفضل... 

 ٧٥األعظم(ص) الرسول فال تقدموھما... 

 ٨٥، ٧٥، ٥٣األعظم(ص) الرسول فال تقدموھم فتھلكوا وال تقّصروا... 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٨٧األعظم(ص) الرسول فلو أن رجالً صفن بین الركن والمقام 

 ٤٠٥األعظم(ص) الرسول فمن كنت مواله فھذا مواله 

 ٣٨٤، ٣٦٤األعظم(ص) الرسول فمن كنت مواله فعلّي مواله... 

 ٦٣اإلمام السجاد(ع) فمن الموثوق بھ على إبالغ الكتاب 

 ٥٧٣اإلمام علي(ع) رت فإذا لیس لي معین، إالّ أھل بیتيفنظ 

 ٤٠٢اإلمام علي(ع)فوهللا الذي ال إلھ إالّ ھو ان ھذا... 

 ٥٧٢اإلمام علي(ع) فوهللا ما زلّت مدفوعاً عن حقّي... 

 ٥٧٥اإلمام علي(ع) فیاعجبي ومالي ال أعجب... 

 ٨٥األعظم(ص) الرسول في كل خلق من اُّمتي عدول.ز.. 



 ٦١اإلمام علي(ع كرائم القرآن وھم كنوز الرحمن فبھم 

 

 ـ القاف ـ  

 ٤٨٣علي بن الحسین(ع) قبض رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) ورأسھ في حجر علي(علیھ السالم) 

 ١٣٠األعظم(ص) الرسول قولوا اللّھّم صّل على محّمد وعلى آل محمد 

 

 ـ الكاف ـ  

 ٥٨٥اإلمام الصادق(ع) ھ وآلھ)...كان علي یرى مع رسول هللا(صلى هللا علی 

 ٦١٣اإلمام الصادق(ع) كان أبي أئتمنھم... 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٣٦٥، ٣٦٤، ٦٩األعظم(ص) الرسول كأنّي دعیت فاُجبت، وإنّي قد تركت فیكم الثقلین 

 ٣٤٠األعظم(ص) الرسول كفي وكف علي في العدل سواء 

 ٤٨٢اإلمام علي(ع) كنت أنا أغسلھ... 

 ٤٠١اإلمام علي(ع) أكون موالكم وأنتم قوم عرب كیف 

 ٤٤٥األعظم(ص) الرسول كیف تجدنیك 

 

 ـ الالم ـ  

 ٢٦٠األعظم(ص) الرسول ألبعثّن رجالً ال یخزیھ هللا أبداً... 

 ٣٠٢األعظم(ص) الرسول ال تبغضّن یا بریدة علیّاً، فإّن علیّاً مني وأنا منھ 

 ٥١٢، ٤٩٤عظم(ص)األ الرسول ال تجتمع اُّمتي على الخطأ 

 ٥٣٤، ٤٩٤األعظم(ص) الرسول ال تجتمع على ضالل... 

 ٥٣٤األعظم(ص) الرسول ال تزال طائفة من اُّمتي ظاھرین على الحق 

 ٨٦األعظم(ص) الرسول ال تزول قدما عبد یوم القیامة 

 ٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٨األعظم(ص) الرسول ال تضلوا بعده... 

 ٣٠١األعظم(ص) الرسول ، وھو ولیكم بعديال تقع في علي فإنّھ منّي، وأنا منھ 

 ٣٠٤األعظم(ص) الرسول ال تقل ھذا لعلّي فھو أولى... 



 ٣٠٤األعظم(ص) الرسول ال تقولّن ھذا لعلي، فإنّھ ولیّكم بعدي 

 ٤٦٢األعظم(ص) الرسول ال وهللا ما أبدلني هللا خیراً منھا... 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٥٠٥)األعظم(ص الرسول ال ما صلّوا 

 ٥٥٢األعظم(ص) الرسول ال ولكنّھ یخصف النعل 

 ١٥٢األعظم(ص) الرسول ال یحبّك إالّ مؤمن... الى یوم القیامة 

 ٥٥٩األعظم(ص) الرسول ال یحبّك یا علي إالّ مؤمن وال یبغضك إالّ... 

 ٨٩األعظم(ص) الرسول ال یحبّنا إال مؤمن تقي... 

 ٣٣٦اإلمام علي(ع) ال یحبّني إال مؤمن 

 ٣٤٢األعظم(ص) الرسول  یحل ألحد أن یجنب في المسجد...ال 

 ٤٦٩األعظم(ص) الرسول ال یخیّر بین أمرین إالّ اختار أرشدھما 

 ٥٦٧اإلمام علي(ع) ال یُعاب المرء بتأخیر حقّھ، وإنّما... 

 ٥٧٤اإلمام علي(ع) ال یُقاس بآل محمد(صلى هللا علیھ وآلھ) من ھذه االُّمة... 

 ١٧٥األعظم(ص) الرسول ارث، وان علیّاً...لكل نبي وصي وو 

 ٤٣٩،٥٨٥األعظم(ص) الرسول لكل نبي وصّي ووارث، وان وصیّي ووارثي علي 

 ٤٢٣األعظم(ص) الرسول لما اُسري بي الى السماء... 

 ٥٧٢اإلمام علي(ع) لنا حّق فإّن اُعطیناه... 

 ٥٨٥األعظم(ص) الرسول لوال أني خاتم األنبیاء لكنت...

 ٥٥٣، ٥٥٠األعظم(ص) الرسول ا اختلف من اُمتي رجالنلو قتل م 

 

 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ المیم ـ  

 ٤٦١األعظم(ص) الرسول ما أبدلني هللا خیراً منھا، آمنت بي... 

 ٦١٣اإلمام الصادق(ع) ما أجد أحداً أحیا ذكرنا...  



 ٢٩٤األعظم(ص) الرسول ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ، ولكن هللا... 

 ٢٩٥األعظم(ص) الرسول نا أخرجتكم من قبل نفسي وال أنا تركتھ، ولكّن...ما أ 

 ٢٩٧األعظم(ص) الرسول ما أنا سددت أبوابكم، وفتحت باب علي، ولكّن هللا... 

 ٣٠٣األعظم(ص) الرسول ما بال أقوام ینتقصون علیّاً؟ 

 ١٥٠األعظم(ص) الرسول ما تریدون من علي، علّي مني وأنا منھ... 

 ٣٠٠األعظم(ص) الرسول ون من علّي، انّھ مني وأنا منھما ترید 

 ٤٧٠األعظم(ص) الرسول ما حّق امرئ مسلم لھ شيء... 

 ٦٠٤اإلمام علي ما عندنا كتاب نقرأه إالّ كتاب هللا... 

 ٤٣٤األعظم(ص) الرسول ما ورث األنبیاء.. 

 ٤٦٥األعظم(ص) الرسول ما یبكیك... 

 ٢٨٠األعظم(ص) الرسول بعض المتحابین في هللا ینظر بعضھم الى 

 ١٧٠األعظم(ص) الرسول المرء مع َمن أحب 

 ٣٢٤األعظم(ص) الرسول مرحباً بسیّد المسلمین وامام المتّقین 

 ٤٢٠األعظم(ص) الرسول معاشر الناس من أحسن من هللا... 

 ٨٦األعظم(ص) الرسول معرفة آل محمد.. براءة من النار 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٣٤٢، ٢٩٠األعظم(ص) الرسول ى باب الجنة ال إلھ إالّ هللا، محمد رسول هللامكتوب عل 

 ٣٤٢األعظم(ص) الرسول مكتوب على ساق العرش ال إلھ إالّ هللا محمد رسول هللا 

 ٣٤٠، ٨٢األعظم(ص) الرسول من أحّب أن یحیا حیاتي ویموت... 

 ٤١٦عظم(ص)األ الرسول من أحّب أن یتمّسك بدیني، ویركب سفینة النجاة... 

 ٥٥٩، ٣٣٦األعظم(ص) الرسول من أحّب علیّاً فقد أحبّني، ومن أبغض... 

 ٥٥٩، ٣٣٥األعظم(ص) الرسول من آذى علیّاً فقد آذاني 

 ٣٣٩، ٨٢األعظم(ص) الرسول من أراد أن یحیا حیاتي ویموت میتتي 

 ٨٣األعظم(ص) الرسول من أراد أن یحیا حیاتي ویموت... 

 ٣٤٣األعظم(ص) الرسول نوح في عزمھ... من أراد أن ینظر الى 

 ٥٥٨، ٣٣٣األعظم(ص) الرسول من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني... 



 ٥٥٩، ٣٣٤األعظم(ص) الرسول من سّب علیّاً فقد سبّني 

 ٣٣٩، ٨٢األعظم(ص) الرسول من سّره أن یحیّا حیاتي، ویموت... 

 ٥٥٨األعظم(ص) الرسول من فارقني فقد فارق هللا 

 ٤٠١األعظم(ص) الرسول القوم... من 

 ٣٦٧األعظم(ص) الرسول من كان هللا ورسولھ ولیّھ، فھذا... 

 ٣٠٢األعظم(ص) الرسول من كنت ولیھ فإّن علیّاً ولیّھ 

 ٥٨٢األعظم(ص) الرسول من كنت مواله فإن علیّاً مواله... 

 ٢٦١األعظم(ص) الرسول من كنت مواله، فإن مواله علي 

 

 لصفحةالقائل ا الحدیث 

 ٤٠١األعظم(ص) الرسول من كنت مواله، فإن ھذا مواله 

 ،٣٦٦،٤٠١، ٣٠٨األعظم(ص) الرسولمن كنت مواله فعلّي مواله... 

٤١١، ٤٠٢،٤٠٥ 

 ٣٨٣، ٣٨١األعظم(ص) الرسول من كنت مواله، فھذا مواله 

 ٥٧٠، ٣٨١، ٣٦٤، ٦٩األعظم(ص) الرسول من كنت مواله فھذا ولیّھ... 

 ٥٨٢، ٤٠٥، ٤٠١األعظم(ص) الرسول ذا موالهمن كنت مواله، ھ 

 ٤٠٤األعظم(ص) الرسول من كنت ولیّھ فعلي ولیّھ... 

 ٣٦٥، ٣٠٤األعظم(ص) الرسول من كنت ولیّھ فھو ولیّھ 

 ٨٨األعظم(ص) الرسول من مات على حب آل محمد... 

 ٥٥٠األعظم(ص) الرسول من یقتل الرجل 

 

 ـ النون ـ  

 ٦٠٩اإلمام الصادق(ع) ب أن...ناظر أھل المدینة، فانّي أح 

 ٥٦٢، ٧٦األعظم(ص) الرسول النجوم أمان ألھل األرض من الغرض، وأھل بیتي 

 ٦٢اإلمام علي(ع) نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة 

 ٦١اإلمام علي(ع) نحن الشعار واألصحاب والخزنة واألبواب  

 ٦٣األعظم(ص) الرسول نحن النجباء وأفراطنا أفراط األنبیاء... 



 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ـ الھاء ـ  

 ٦١٢اإلمام الصادق(ع) ھؤالء اُمناء هللا على حاللھ وحرامھ 

 ٦١٣اإلمام الصادق(ع) ھؤالء حفّاظ الدین، واُمناء أبي 

 ٤٨٩األعظم(ص) الرسول ھاھنا الفتنة، ھاھنا الفتنة، حیث... 

 ٢٨٨األعظم(ص) الرسول ھذا أخي وابن عمي وصھري وأبو ولدي 

 ٤٣٨األعظم(ص) الرسول ھذا أخي ووصیّي، وخلیفتي... 

 ٣٢٣األعظم(ص) الرسول ھذا إمام البّررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره 

 ٤٢٠األعظم(ص) الرسول ھذا إمامكم بعدي 

 ١٩٨األعظم(ص) الرسول ھذا عطیّة هللا... 

 ٤٢٢األعظم(ص) الرسول ھذا علّي أخي ووصیّي 

 ٧١األعظم(ص) الرسول مع... ھذا علي مع القرآن والقرآن 

 ٦٠٥اإلمام الباقر(ع) ھذا وهللا خط علي وامالء رسول هللا 

 ٣٦٧األعظم(ص) الرسول ھذا ولیّي، یؤّدي عني... 

 ٥٢٠األعظم(ص) الرسول ھلم أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده 

 ٦٠اإلمام علي(ع) ھم عیش العلم وموت الجھل 

 

 

 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 و ــ الوا  

 ٥٣٨األعظم(ص) الرسول واسرع السیر لسبق األخبار 

 ٣٠٤األعظم(ص) الرسول واعطاني أنك ولي المؤمنین بعدي 

 ٦١اإلمام علي(ع) واعلموا انّكم لن تعرفوا... 



 ٢٨٠األعظم(ص) الرسول والذي بعثني بالحق ما أخرتك إالّ لنفسي 

 ٣٣٦)اإلمام علي(ع والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إنّھ... 

 ٣٤٨األعظم(ص) الرسول والذي نفسي بیده، اّن فیكم رجالً یقاتل... 

 ٣٥٧األعظم(ص) الرسول والذي نفسي بیده، لتقیمن الصالة... 

 ٤٣٤، ٢٩١اإلمام علي(ع) وهللا انّي ألخوه وولیّھ، وابن عمھ... 

 ٤٤٥فاطمة(ع) وهللا لقد اشتد حزني وأشتدت... 

 ٦٠٤إلمام علي(ع)ا وهللا ما عندنا كتاب نقرأه... 

 ٢٨٩األعظم(ص) الرسول وأما أنت یا علي فأخي وأبو ولدي... 

 ٥٨٤اإلمام الحسن(ع) وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي 

 ٤٠٥األعظم(ص) الرسول وأنا أولى بھم من أنفسھم 

 ٤٢١األعظم(ص) الرسول وإن ابن عمي علیّاً ھو أخي... 

 ٢٨٢ألعظم(ص)ا الرسول وإن علیّاً مني بمنزلة ھارون... 

 ٤٣٤األعظم(ص) الرسول وأنت أخي ووارثي... 

 ٤٢٤األعظم(ص) الرسول وأنت اإلمام والخلیفة بعدي 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٤٢٤األعظم(ص) الرسول وأنت وارث علمي... 

 ٦٣اإلمام السجاد وذھب آخرون الى التقصیر في أمرنا... 

 ٤٢١(ص)األعظم الرسول الورع من محارم هللا ، ثم بكى 

 ٤٢اإلمام زین العابدین(ع) ولعّل الذي أبطأ عني ھو خیر لي... 

 ٤٨٣اإلمام علي(ع) ولقد علم المستحفظون في أصحاب رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ)... 

 ٤٣٤، ٢٨اإلمام علي(ع) وما أرث منك... 

 ١٧٩اإلمام علي(ع) وما علمك بذلك یا أبا سلمان 

 ٤٢٠األعظم(ص) سولالر وھو اإلمام والخلیفة بعدي

 ٥٧٥الزھراء(ع) ویحھم أنّى زحزحوھا عن رواسي الرسالة

  

 ـ الیاء ـ  



 ٣٤٨األعظم(ص) الرسول یا أبا رافع، سیكون بعدي 

 ٤١٥األعظم(ص) الرسول یاابن سمرة إذا اختلفت األھواء... 

 ٤١٧األعظم(ص) الرسول یاابن مسعود علي بن أبي طالب... 

 ٥٧٣اإلمام علي(ع) ق الوضینیا أخا بني أسد انّك لقل 

 ٢٨٨األعظم(ص) الرسول یا اُّم أیمن ادعي لي أخي 

 ٤٢٢األعظم(ص) الرسول یا اُّم سلمة اسمعي واشھدي، ھذا... 

 ٢٧٧األعظم(ص) الرسول یا اُّم سلیم إّن علیّاً... 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٤٤٠األعظم(ص) الرسول یا أنس أّول من یدخل علیك... 

 ٤٠٥، ٣٦٢األعظم(ص) الرسول الناس إن هللا موالي... یا أیّھا 

 ٦٦األعظم(ص) الرسول یا أیّھا الناس انّي تركت... 

 ٨٤األعظم(ص) الرسول یا أیّھا الناس إن الفضل... 

 ٣٠٧األعظم(ص) الرسول یا بریدة ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم 

 ٤٣٥، ٢٤٩األعظم(ص) الرسول یا بني عبدالمطلب... 

 ٤٢٣األعظم(ص) الرسول من ھو... یا رب 

 ٥٥٠اإلمام علي(ع) یا رسول هللا إنّي لم... 

 ٤٤٣فاطمة(ع) یا رسول هللا زّوجتني من رجل... 

 ٤٣٣فاطمة(ع) یا رسول هللا زّوجتني من رجل 

 ٤٤٤فاطمة(ع) یا  رسول هللا زوجتني من علي 

 ٢٨٠اإلمام علي(ع) یا رسول هللا لقد ذھب روحي... 

 ٤٢١األعظم(ص) الرسول ي لما یستحل منكیا علي أبك 

 ٣٤٩األعظم(ص) الرسول یا علي أخصمك بالنبّوة فال نبوة بعدي 

 ٥٥٠األعظم(ص) الرسول یا علي أذھب فاقتلھ... 

 ٤٢١األعظم(ص) الرسول یا علي أنت أخي، وأنا أخوك، أنا المصطفى 

 ٤٢٣األعظم(ص) الرسول یا علي أنت أخي في الدنیا... 

 ٤٢١األعظم(ص) الرسول أخي، وأنا أخوك، وأنت وصییو... یا علي أنت 



 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٤٢٤األعظم(ص) الرسول یا علي أنت الوصي على األموات من أھل بیتي... 

 ٤١٩األعظم(ص) الرسول یا علي أنت إمام المسلمین، وأمیر المؤمنین 

 ٤٢٢عظم(ص)األ الرسول یا علي أنت إمام اُّمتي وخلیفتي علیھا بعدي... 

 ٢٧٨األعظم(ص) الرسول یا علي أنت أول المؤمنین إیماناً  

 ٤٢٠األعظم(ص) الرسول یا علي أنت خلیفتي على اُّمتي، وأنت مني كشیت... 

 ٥٥٨، ٣٣٧األعظم(ص) الرسول یا علي أنت سید في الدنیا وسید في اآلخرة... 

 ٢٧٨األعظم(ص) الرسول یا علي أنت مني بمنزلة ھارون من موسى 

 ٤٢١األعظم(ص) الرسول یا علي أنت وصیّي، وأبو ولدي 

 ٢٤٤األعظم(ص) الرسول یا علي إن فیك من عیسى مثالً أبغضتھ الیھود... 

 ٢٨١األعظم(ص) الرسول یا علّي، إنّھ یحل لك في المسجد ما یحل لي... 

 ٣٠٤األعظم(ص) الرسول یا علي سألت هللا فیك خمساً... 

 ٣٤٨األعظم(ص) الرسول لباغیة، وأنت...یا علي ستقاتلك الفئة ا 

 ٣٣٨األعظم(ص) الرسول یا علي طوبى لمن أحبّك وصدق فیك... 

 ٣٤١، ٢٩٥األعظم(ص) الرسول یا علّي ال یحل ألحد أن یجنب... 

 ٣٤٩األعظم(ص) الرسول یا علّي لك سبع خصال، ال... 

 ٥٥٨، ٣٣٤ص)األعظم( الرسول یا علي من فارقني فقد فارق هللا، ومن فارقك... 

 ٣٤٠األعظم(ص) الرسول یا عّمار إذا رأیت علیّاً قد سلك وادیّاً... 

 ٤٤٤، ٣٤٠األعظم(ص) الرسول یا فاطمة أما ترضین أن هللا عّز وجّل، اطلع.. 

 

 القائل الصفحة الحدیث 

 ٤٤١، ٤١٧األعظم(ص) الرسول یا فاطمة، أما علمت إنّا أھل بیت اختار... 

 ٥٨٥، ٤٤١األعظم(ص)  الرسول ن هللا عّز وجّل اطّلع...یا فاطمة، أما علمت إ 

 ٤٢٢األعظم(ص) الرسول یا معاشر المھاجرین واألنصار ، أال أدلّكم 

 ٣٢٦األعظم(ص) الرسول یا معشر األنصار أال أدلكم  على ما إن تمسكتم... 

 ٥٥٢األعظم(ص) الرسول یا معشر قریش وهللا لیبعثّن هللا علیكم 



 ٤٢٠األعظم(ص) الرسول ذا الباب رجل ھو أمیر المؤمنینیدخل علیكم من ھ 

 ٥٠٤األعظم(ص) الرسول یكون بعدي أئمة ال یھتدون بھداي 

 ٤٠٤األعظم(ص) الرسول یوشك أن یأتیني رسول ربّي... 



 

 

 

 

 فھرس األشعار

 الصفحة الشعر  

 نحن  بما عندنا وأنت بما عند *** ك راض والرأي مختلف

٤٦ 

 وبغضھم *** كفر وقربھم منجًى ومعتصممن معشر حبّھم دین 

 إن عد أھل التقى كانوا أئمتھم *** أو قیل من خیر أھل األرض قیل ھم

 ٩٠ 

 یا أھل بیت رسول هللا حبّكم *** فرض من هللا في القرآن أنزلھ

 كفاكم من عظیم الفضل أنّكم *** من لم یصلِّ علیكم ال صالة لھ

 ٩١ 

 ومولًى بذكرھم حالھا ھل أتى ھل أتى بمدح سواھم *** ال

١٠١ 

 من یباریھم وفي الشمس معنى *** مجھد متعب لمن باراھا

١٣٠ 

 ورث الوزارة كابراً عن كابر *** موصولة األسناد باألسناد

 یروي عن العباس عباد وزار *** تھ واسماعیل عن عباد

١٤٢ 

 

 الصفحة الشعر  

 امھاكرام عشیرتي *** فال زال غضباناً علّي لئ إذا رضیت عني

١٦٢ 

 أللفینك بعد الموت تندبني *** وفي حیاتي ما زودتني زادا

١٨٣ 

 ونعم ولي األمر بعد ولیّھ *** ومنتجع التقوى ونعم المؤدب



٢٦٣ 

 وكان ولي العھد بعد محمد *** علیوفي كل المواطن صاحبھ

٣٧٢ 

 وإذا أراد هللا نشر فضیلة *** طویت اتاح لھا لسان حسود

٤٤٣ 

 ء قام بنفسھ *** وصفات ضوء الشمس تذھب باطالوإذا استـطال الشي

٤٦٠ 

 فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة *** وابشر وقّر بذلك منك عیونا

٤٦٦ 

 وكان ما كان مّما لست أذكره *** فظن خیراً وال تسأل عن الخبر

٥١٥، ٤٦٧ 

 فألقت عصاھا وأستقّر بھا النوى *** كما قّر عیناً باإلیاب المسافر

 ٤٦٨ 

 ربى حججت خصیمھم  *** فغیرك أولى بالنبي وأقربفإن كنت بالق

 وإن كنت بالشورى ملكت اُمورھم *** فكیف بھذا والمشیرون غیب

 ٥٠٠ 

 الصفحة الشعر  

 لقد ھزلت حتى بدا من ھزالھا *** كالھا وحتى استامھا كل مفلس

٥١٦ 

 وصي رسول هللا من دون أھلھ *** وفارسھ إن قبل ھل من منازل

٥٨٦ 

 ول هللا قائدكم  ***  وصھره وكتاب هللا قد نشراھذا وصيُّ رس

٥٨٧ 

 ومنّا علي ذاك صاحب خیبر *** وصاحب بدر یوم سالت كتائبھ

 وصّي النبي المصطفى وابن عمھ فمن ***  ذا یدانیھ ومن ذا یقاربھ

٥٨٧ 

 إن الوصي إمامنا وولینا  ***  برح الخفاء وباحت األسرار

٥٨٧ 

 * األعادي وسارت األظعانیا وصي النبي قد أجلت الحرب **



٥٨٧ 

 أعائش خلي عن علي وعیبھ  ***  بما لیس فیھ إنما أنت والده

 وصّي رسول هللا من دون أھلھ   *** وأنت على ما كان من ذاك شاھده

٥٨٧ 

 التي حدثت *** حرب الوصي وما للحرب من آسي یاقوم للخطة العظمى

٥٨٨ 

 وصیھ واألبتراما كان یرضى أحمد لو أخبرا  ***  أن یقرنوا 

٥٨٨ 

 

 الصفحة الشعر  

 وصي رسول هللا من دون أھلھ *** وفارسھ الحامي بھ یضرب المثل

٥٨٨ 

 سمي النبي وشبھ الوصي  ***  ورایتھ لونھا العندم

٥٨٨ 

 لعمري لقد بایعتم ذا حفیظة  ***  على الدین معروف العفاف موفقا

 خا الدین والتقىعلیاً وصي المصطفى وابن عمھ  ***  وأول من صلَّى أ

٥٨٨ 

 ھذا علي وھو الوصي  ***  آخاه یوم النجوة النبي

 وقال ھذا بعدي الولي  ***  وعاه واع ونسى الشقي

 ٥٨٩ 

 نحن بنو ضبة أعداء علي  ***  ذاك الذي یعرف قدماً بالوصي

 وفارس الخیل على عھد النبي  *** ما أنا من فضل علي بالعمي

 لكنني أنعي ابن عفان التقي

٥٨٩ 

 أیة حرب أضرمت نیرانھا ***  وكسرت یوم الوغى مرانھا

 قل للوصي أقبلت قحطانھا  ***  فادع بھا تكفیكھا ھمدانھا

 ھم بنوھا وھم إخوانھا

٥٨٩ 

 كیف ترى األنصار في یوم الكلب  ***  إنا أناس ال نبالي من عطب

 وال نبالي في الوصي من غضب  ***  وإنما األنصار جد ال لعب

 ابن عبد المطلب  ***  ننصره الیوم على من قد كذبھذا علي و



 من یكسب البغي فبئس ما اكتسب

٥٨٩ 

 الصفحة الشعر  

 یا ربَّنا سلِّم لنا علیاً  ***  سلم لنا المبارك المضیا

 المؤمن الموحد التقیا  ***  ال خطل الرأي وال غویا

 بل ھادیاً موفقاً مھدیاً  ***  واحفظھ ربّي واحفظ النبیّا

ً فی  ھ فقد كان لھ ولیاً  ***  ثم ارتضاه بعده وصیّا

٥٩٠ 

 حسن الخیر یا شبیھ أبیھ  ***  قمت فینا مقام خیر خطیب

 قمت بالخطبة التي صدع هللا  ***  بھا عن أبیك أھل العیوب

 لست كابن الزبیر لجلج في القول  ***  وطأطأ عنان فسل مریب

 صي وابن النجیبوأبى هللا أن یقوم بما قام  ***  بھ ابن الو

 إن شخصاً بین النبي لك الخیر  ***  وبین الوصي غیر مشوب

٥٩٠ 

 اضربكم حتى تقروا لعلي  ***  خیر قریش كلھا بعد النبي

 من زانھ هللا وسماه الوصي

٥٩٠ 

 فصلّى اِإللھ على أحمد  ***  رسول الملیك تمام النعم

 رسول الملیك ومن بعده  ***  خلیفتنا القائم المدعم

 یاً عنیت وصّي النبّي ***  یجالد عنھ غواة االُممعل

٥٩٠ 

 أتانا الرسول رسول اِإلمام  ***  فُسرَّ بمقدمھ المسلمونا

 رسول الوصي وصي النبي  ***  لھ السبق والفضل في المؤمنینا

٥٩١ 

 

 الصفحة الشعر  

 أتانا الرسول رسول الوصي  ***  علي المھذب من ھاشم

 *  وخیر البریة والعالموزیر النبي وذي صھره  **

٥٩١ 

 كیف التفرق والوصي إمامنا ***  ال كیف إالّ حیرة وتخاذال



 فذروا معاویة الغوي وتابعوا ***  دین الوصي لتحمدوه آجال

٥٩١ 

 یقودھم الوصي إلیك حتى  ***  یردك عن ضالل وارتیاب

٥٩٢ 

 إن ولي األمر بعد محمد  ***  علي وفي كل المواطن صاحبھ

 هللا حقاً وصنوه  ***  وأول من صلَّى ومن الن جانبھوصي رسول 

٥٩٢ 

 وصي رسول هللا من دون أھلھ  ***  وفارسھ مذ كان في سالف الزمن

 وأول من صلَّى من الناس كلھم  ***  سوى خیرة النسوان وهللا ذو منن

٥٩٢ 

 فحوطوا علیاً وانصروه فإنھ *** وصي وفي اإلسالم أول أول

٥٩٣ 

 شدیداً *** وعباساً وحمزة والوصیّا اُحب محمداً حباً 

٥٩٣ 

 

 

 الصفحة الشعر  

 وكان ھوانا في علي وإنھ  ***  ألھل لھا من حیث تدري وال تدري

 فذاك بعون هللا یدعو إلى الھدى ***  وینھى عن الفحشاء والبغي والنكر

 وصي النبي المصطفى وابن عمھ ***  وقاتل فرسان الضاللة والكفر

٥٩٣ 

 لناس بعد نبیِّھم  ***  وصي النبي المصطفى عند ذي الذكرأال إن خیر ا

 وأول من صلَّى وصنوا نبیھ ***  وأول من أردى الغواة لدى بدر

٥٩٣ 

 حفظت رسول هللا فینا وعھده  ***  إلیك ومن أولى بھ منك من ومن

 ألست أخاه في الھدى ووصیھ  ***  واعلم منھم بالكتاب وبالسنن ؟

٥٩٤ 

 یابن الوصي  ***  أنت سبط النبي وابن عليیا أجلَّ األنام 



٥٩٤ 

 قد كنت بعد محمد خلفاً لنا ***  أوصى إلیك بنا فكنت وفیّا

٥٩٤ 

 والوصي الذي أمال التجوبي  ***  بھ عرش أمة ال نھدام

 كان أھل العفاف والمجد والخیر  ***  ونقض االُمور واِإلبرام

 غیر الكھام والوصي الولي والفارس المعلم ***  تحت العجاج

 ووصي الوصي ذي الخطة الفصل  ***  ومردي الخصوم یوم الخصام

 ٥٩٦ـ   ٥٩٥

 

 

 الصفحة الشعر  

 مغارم وصي النبي المصطفى وابن عمھ  ***  وفكاك أعناق وقاضي

٥٩٦ 

 ومن قبلھ أحلفتم لوصیِّھ  ***  بداھیة دھیاء لیس لھا قدر

 ھا مثال عوان وال بكرفجئتم بھا بكراً عواناً ولم یكن  ***  لھا قبل

 أخوه إذا عد الفخار وصھره  ***  فال مثلھ أخ وال مثلھ صھر

 وشد بھ أزر النبي محمد  ***  كما شد من موسى بھارونھ األزر

٥٩٦ 

 رأس ابن بنت محمد ووصیھ  ***  یا للرجال على قناة یرفع

٥٩٦ 

 وتركت مدحي للوصي تعمداً  ***  إذ كان نوراً مستـطیال شامال

 باطال ا استـطال الشيء قام بنفسھ  ***  وصفات ضوء الشمس تذھبوإذ

 ٥٩٧ـ  ٥٩٦

 ھو ابن رسول هللا وابن وصیھ *** وشبھھما شبھت بعد التجارب

 ٥٩٧ 
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 ١٤٤ أبو عروبة

 ٢٢٨، ١٨٦، ١٥٥، ١٤٨ أبو اسحق الشیباني

 ١٤٨ أبو جعفر الدوانیقي

 ١٥٥ أبو العباس بن الشاعر

 ٢٢٢، ٢١٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٢، ١٥٥ أبو وائل

 ١٥٢ أبو داود السبیعي

 ١٥١ أبو أحمد الزبیري

 ١٥٥ أبو عمران الجوني

 ١٤٧ أبو داود الرھاوي

 ١٦٩ مجازأبو 

 ١٤٨ أبو غسان النھدي

 الصفحة االسم

 ٢١٣ أبو غسان

 ١٦٩، ١٤٨ أبو عثمان النھدي

 ١٧٦ أبو توبة الحلبي

 ٦٠٥، ٥٨٣، ٤٩٧، ٤٢٠، ٣٤٨، ٣١٣، ٣١٢، ٢٩٦، ١٨٢، ١٨٠ أبو ذر الغفاري



 ١٨٢ أبو حرب بن األسود الدؤلي

 ٢١٠ أبو العمیس

 ٤٣٩، ١٧٥ أبو ربیعة األیادي

 ١٦٨ نأبو سلمة بن عبدالرحم

 ٢٠٦، ١٧٧، ١٦٩ أبو اسحق السبیعي

 ١٥٧ أبو سلیمان الداراني

 ٢٣٠، ٢١٧، ٢١٤، ١٦٠ أبو كریب

 ١٦٣ أبو الجعد

 ٢١٢، ٢١١ أبو اُسامة

 ٢٢٦ أبو فاختھ

  أبو بشر

 ٢٢٢ أبو الضحى

 ٢١٩ أبو عاصم

 الصفحة االسم

 ٢٧٨، ١٣٩ أبو عبیدة بن الجراح

 ٥٥٦ أبو خراش الھندي

 ٥٨٧، ٥٨٣ أبو الھیثم بن التیھان

 ٦١٨ أبو الفضل العمي

 ٥٩٣ أبو األسود الدؤلي

 ٥٩٦ أبو تمام الطائي

 ٥٩٦ أبو الطیب المتنبي

 ٥٨٥، ٥٨٣، ٤٤١، ٤٠١، ٣٩١، ٣٤٦ أبو أیوب األنصاري

 ٣٥٣ أبو علي النیسابوري

 ٤٨١ أبو أحمد القرضي



 ٢٥٣، ٢٥٠ أبو جعفر االسكافي

 ٢٤٨ أبو لھب

 ٢٥٠ أبو الفداء

 ٢٤٣ أبو الحسن األشعري

 ؟؟؟؟؟؟… أبو بصیر

 ٦٠٦، ٦٠٥، ٢٩٦، ٢١٥أبو رافع

 ٦١٩ أبو عمرو الطبیب

 الصفحة االسم

 ٣١٠ أبو الشیخ

 ؟؟؟… أبو یعلى

 ٢٣٢ أبو برزة

 ١٤١ أبومنصور

 ١٥٥ أبو محمد

 ،٢١٨، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٣، ١٨٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٦ أبوحاتم

٢٢٥، ٢١٩ 

 ١٨٩ أبو بكر الحمیري

 ٤٤٤ بو حفص األبّارأ

 ٣٨٣، ٣٦٥، ٢٩٦، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٢، ٢٠٠، ١٨٤، ١٨٣، ١٥٩ أبو الطفیل

 ١٥٨ أبو العباس النوفلي القصیر

 ١٥٧ أبو صالح

 ١٥٨ أبو علي

 ١٨٢، ٥٤ أبو موسى 

 ٣٣ أبو خیثمة

 ١٥١ أبو حاتم الرازي



 ١٩٥، ١٨٥، ١٥٠، ١٤٤ أبو حاتم

 الصفحة االسم

 ١٩٦ قیس ابن أبي

 ٥٨٣، ٤٩٧ اُبّي بن كعب

 ١٧٠، ١٦٣، ١٦١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٣٧، ٥٤، ٣٣، ٣٢، ١٣، ١٢ أحمد بن حنبل

٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٦، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩، 

٥٢١، ٤٦٩، ٤٠٨، ٤٠١، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٥٣، ٣٥١، 

٦٠٦، ٦٠٤، ٥٥٤، ٥٤٩، ٥٢٢ 

 ٢١٤ أحمد بن سنان

 ١٩٠، ١٨٩ أحمد

 ١٣٩أحمد بن المفضل

 ٢٢٣، ٢٠٢ أحمد العجلي

 ٢١٧ أحمد الوكیع

 ٢٠٤ أحمد بن الفرات

 ١٩٥، ١٩٠ أحمد بن أبي خیثمة

 ١٩٧، ١٩٥ أحمد بن عبدهللا العجلي

 ١٩٦ أحمد بن اسحق البخاري

 ١٩٦ أحمد بن أبي سریج

 ١٦٦ أحمد بن رشید

 الصفحة االسم

 ١٥٦ أحمد بن یونس

 ١٦٠ ألوديأحمد بن عثمان ا

 ١٤٩ أحمد بن المقدام

 ٢٣١ أحمد بن عبدة



 ٢٢٨ أحمد بن منیع

 ٣٥١ اسحق بن موسى

 الصفحة االسم

 ١٩٦ اسحق بن ابراھیم

 ١٩٦ اسحق بن منصور

 ٥٤٨ اُسید بن خضیر

 ٢٠٠ األسود بن یزید النعي

 ٢٣٠، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٠اسحق الحنظلي، 

 ١٧٦ اسحق األزرق

 ١٣٩ أسباط بن نصر

 ٣٤ اُسامة الزقاق

 ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٣ اُسامة بن زید

 ١٨٦ اُسامة بن عمرو بن عبدهللا

 الصفحة االسم

 ٥٤٢، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٦، ٤١٨، ١٩٦ اُسامة بن زبیر

 ٢٥٤ أسود بن عامر

 ٦٠٧، ٤١٨، ٤١٦، ٢٣٨، ١٦٦ األصبغ بن نباتة

 ٢٩٦، ٢٦٨، ٢٦٧، ١٨٦ أسماء بنت عمیس

 ٤٧٨ أسماء بنت النعمان

 ٣٤٩ األخضر األنصاري

 أحمد الوكیعي

 أحمد بن منیع

 ٥٤٧، ٥٢١ أحمد بن عبدالعزیز الجوھري

 ٣٩١، ٣٨٨ أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة



 ٥٤٧ أحمد بن اسحق بن صالح

 ٥٤٧ أحمد بن سیار

 ٦١٨ أحمد بن محمد البزنطي

 ٦١٨ أحمد بن محمد بن خالد

 ٦١٩ أحمد بن عبدهللا بن مھران

 ٦١٩، ٦١٨ بن عیسى أحمد بن محمد

 ٢٣٨ األحنف بن قیس

 الصفحة االسم

 ١٣٨ ادریس األودي

 ١٤٠ اسماعیل بن خلیفة

 ١٣٩ اسماعیل بن أبان

 ١٤٠ اسماعیل بن عمرو

 ١٤١، ١٤٠ اسماعیل بن زكریا الخلقاني

 ٤٣٦ اسماعیل بن اسحق القاضي

 ١٤٢، ١٤ اسماعیل بن عباد الطالقاني

 ١٥٦، ١٤٣ السدي اسماعیل بن عبدالرحمن بن أبي كریمة

 ٢٣٠، ٢٢٨، ٢١٧، ١٩٥، ١٧٧، ١٦٨، ١٤٧ اسماعیل بن أبي خالد

 ١٤٤ اسماعیل بن موسى الفزاري

 ٢٠٥، ١٣٩ اسماعیل بن ابراھیم

 ٢١٠ اسماعیل بن مسلم

 ٢٠٣ اسماعیل بن رجاء

 ٣٥٣ اسماعیل (القاضي)

 ٢٢٨ اسماعیل بن سالم

  اسماء بنت عمیس



 ٢١٣، ٢١٠، ١٩٦، ١٩٥، ١٦٦، ١٤٣، ١٣٩ اسرائیل (احد الرواة)

 الصفحة االسم

 األشعث الجدارني

 ٥٩١ األشعث بن قیس

 ١٦٣ أفلح بن سعید

 ١٩٣ اُم األسود بن أعین

 ١٤٥ اُم ھاني بنت أبي طالب

 ٥٩٤ اُم سنان بنت خیثمة بن خرشة المذحجیة

 ٥٨٦ اُم الخیر بنت الحریث البارقیة

 ٥٤٨، ٢٨٨ اُم أیمن 

 ١٦٤ اُم الدرداء

 ٢٧٧، ٢٧٦ اُم سلیم

 ٥٠٤، ٤٩٣، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٢٢، ٣٤١، ٣٣٤، ٢٩٦، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٢٣ اُم سلمة (زوج النبي)

 ١٩٠، ١٤٩ األوزاعي

 ،٣٩٢، ٣٨٢، ٣٤٢، ٣٢٩، ٢٨٧، ٢٢٤، ٢٠٢، ١٩٧، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٤، ١٤٥، ١٤٣ أنس بن مالك

٦١٢، ٦١٠، ٥٥٠، ٤٤٠ 

 ٦١٨ أیوب بن نوح

 

 

 الصفحة االسم

 حرف الباء

 ٣٩٢، ٣٩١، ٢٦٨ البزار

 ٣٤١، ٢٩٧ البزار

 ٢٨٠ الباوردي



  البزنطي

 ٦١٠، ٦٠٤، ٥٢٠، ٤٧٣، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٤٦، ٢٦٧ البخاري

 ١٨٠ بحیر بن ریسان الحمیري

 ٥١٨، ١٧٥، ١٦٥ بني اُمیة

 ١٦٥ بني العباس

 ٥٨٢، ٥٧٩، ٥٦٠، ٥١٦، ٥٠٢، ٤٣٦، ٣١٧، ٢٢٣، ٢٠١ بني ھاشم

 ١٧٩ بني عبدالقیس

 ٤٣٥، ٢٤٩ بني عبدالمطلب

 ٢٩٣ ي اسرائیلبن

 ٣٠١ بني زبیدة

 ٣١٥ بني محارب

 ٣١٥ بني النضیر

 ٤٩٦ بني ساعدة

 الصفحة االسم

 ٥٧٣ بني أسد

 ١٤٣ بني سامان

 ١٦٩ بكر بن عبدهللا

 ١٩٣ بكیر بن أعین

 ١٦٨ بكیر بن األشج

 ٤١٩، ٢٩٦، ٢٨٧، ٢٦٧، ٢٠٨، ١٩٧ البراء بن عازب

 ٢٣٧ بسر بن ارطأة

 ٢٠٦ بشیر بن مروان

 ٢٧٨ ،٢٧٦ بنت حمزة

 ٢٣١، ٢٠٨ بندار



 ٥٨٥، ٥٨٣، ٥٣٨، ٤٣٩، ٤٣٤، ٣٩٢، ٣٠٧، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٨، ٢٩٦ بریدة األسلمي

 ٦١٣، ٦١٢ برید بن معاویة العجلي

 بیان بن بشر

 ٢٣١ بیان بن عمرو

 ٥٤٨ بشیر بن سعد

 

 

 الصفحة االسم

 حرب التاء

 ١٤٤ تلید بن سلیمان الكوفي األعرج

 ١٨٨ الترمذي

 

 حرب الثاء

 ٢٠٢، ١٥٠ لبنانيثابت ا

 ٦١١، ١٤٥ ثابت بن دینار (أبوحمزة الثمالي)

 ١٤٥ ثویر بن أبي فاختة (أبو الجھم الكوفي)

 ٤٠١، ٣١٩، ٣١٢، ٢٥٠ الثعلبي

 ١٧٠ ثابت

 

 حرب الجیم

 ٢٦٧، ١٤٦ جابر بن سمرة

 ٤٨٢، ٤٢٠، ٣٢٣، ٢٩٦، ٢٨١، ٢٦٨، ١٦٤، ١٤٦ جابر بن عبدهللا األنصاري

 ٥٨٥، ١٧٥، ١٤٧ جعفيجابر بن یزید بن الحارث ال

 ٤٩٣، ٤١٥، ٣٢٦، ٣١٢، ٢٩٠جبرئیل 



 ١٦٩ جبیر بن مطعم

 الصفحة االسم

 ١٤٦ الجراح

 ١٤٧ جریر بن عبدالحمید الضبي الكوفي

 ١٤٩ جریر بن یزید بن ھرون

 ٥٨٨ جریر بن عبدهللا البجلي

 ،٤١٥، ٣١٩، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٨، ١٥٩، ١٥٨، ١٤٦ جعفر بن محمد الصادق(علیھ السالم)

٦١٦، ٦١٩، ٦١٥، ٦١٤، ٦١٣، ٦١٢، ٦١١، ٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٦، ٦٠١، ٥٨٥، ٤٥٣، ٤١٩ 

 ٢١١، ١٤٨ جعفر بن زیاد األحمر الكوفي

 ٢٠٨، ١٩٠، ١٥٠، ١٤٩ جعفر بن سلیمان الضبي البصري

 ٢٠٥ جعفر بن أبان

 ٢٨٨، ٢٧٨ جعفر بن أبي طالب

 ١٥٠ الجعد بن جعفر

 ٥٥٦ جعدة بن سلیم

 ١٥٠ ثعلبة الكوفي جمیع بن عمیرة بن

 ١٧٩، ١٦٨ جندب بن عبدهللا

 

 

 

 الصفحة االسم

 حرب الحاء

 حاطب بن بلتعة

 ١٦٨، ١٥٣، ١٥٢ الحارث بن عبدهللا الھمداني

 ٤١١،، ٤٠٢، ٤٠١ الحارث بن النعمان الفھري



 ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١ الحارث بن حصیرة األزدي

 ٢٠٨ حارثة بن وھب

 ١٥٤ حبیب بن أبي طابت األسدي الكاھلي

 ٤٤٥ حبیب النجار

 ١٥٤ حبیب 

 ٣٩٢، ٢٦٧ حبشي بن جنادة 

 ٥١٠ حباب بن المنذر

 ١٦٦ حبّان

 ٢١٥ حبّان بن علي

 ٢٢٣ حجر بن عنبسة

 ٥٩٠ حجر بن عدي الكلبي

 ٢٢٣، ١٩٩ الحجاج بن ارطأة

 ٢٢٩، ١٩٨، ١٨٦، ١٣٩ الحجاج الثقفي

 الصفحة االسم

 ٢١٠، ١٩٦ الحجاج بن الشاعر

 ٢٩٦، ١٨٣، ٢٨١ حذیفة بن أسید

 ٥٠٤، ٣١٩، ٢٨٧، ١٨٣ حذیفة بن الیمان

 ٥٩٤ حسان بن ثابت

 ،٤١٨، ٤١٦، ٣١٦، ٢٨٥، ٢٦٠، ٢١٦، ٢٠٧، ١٨١، ١٦٩، ١٤٦، ٦٣ الحسن بن علي بن أبي طالب

٦٠٢، ٥٩٩، ٥٩٤، ٥٩٠، ٥٨٢، ٥٧٨، ٥٦٠، ٤٧٧، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣ 

 ٢٧ السید حسن

 ٢٢٦، ٢٠٩، ١٥٦ الحسن

 ٢٢٩، ٢٢٥، ٢١٣، ٢٠٣، ١٩٥، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٣ الحسن بن صالح

 ١٣٩ الحسن بن عبیدهللا



 ٢٢٥، ١٥٦، ١٥٥ الحسن بن حي 

 ٦١٩، ٦١٨، ٦١٠، ٤١٦ الحسن بن علي العسكري(علیھ السالم)

 ١٩٩ الحسن بن عطیة

 ٦١٩ الحسن بن محمد بن سماعة

 ١٧٢ الحسن بن سعید النخعي

 ١٦٣ حسن الحلواني

 ١٦٣ حسن بن واقد

 الصفحة االسم

 ٢١٧، ١٥٨ داودالحسن بن علي بن 

 ١٩٩ الحسن بن عدوان

  الحسن بن أبي رافع

 ٦١٩ الحسن بن محبوب

 ٦١٨ الحسن بن سعیید

 ٢٠٩، ٢٠٢ الحسن البصري

 ٢٣١، ١٥٧ الحسن العرني

 الحسن بن محمد بن سماعة

 ،٤١٦، ٣٨٥، ٣٧٣، ٣١٥، ٢٨٥، ٢٦٠، ٢١٥، ٢٠٧، ١٨١، ١٦٨ الحسین بن علي بن أبي طالب(علیھ السالم)

٦٢١، ٥٩٩، ٥٨٢، ٥٧٨، ٥٦٠، ٤٧٧، ٤٢٤، ٤١٨، ٤١٧ 

 ٦١٩ الحسن بن عبدهللا

 ٦١٨ الحسین بن سعید

 ٧، ٦ حسین الراضي

 ١٤٣ حسین بن واقد المروزي

 ١٦٢ الحسین النخعي 

 ١٩٩، ١٩٨ الحسین بن الحسن بن عطیة العوفي



 ١٨٧، ١٦٥ حسین بن علي الجعفي

 الصفحة االسم

 ٢٣٧ الحضرمي (صاحب الفتنة في البصرة)

 ١٣٩ بن أبي سلیمان حماد

 ١٥٨ حماد بن عیسى الجھني

 ١٦٨ حماد بن سلمة

 ٢٢٢، ٢٢١ حماد بن زید

 ١٥١ حكیم بن جبیر

 ٦١٠، ١٣٩، ١٣٨ الحكم

 ٢٣١، ٢٣٠، ٢٠٠، ١٥٧، ١٤٠ الحكم بن عتیبة

  الحكم بن أبي عتیبة

 ١٧٠ الحكم بن أبي العاص

 حصین

 ٢٢٨، ١٦٤ حصین بن عبدالرحمن

 ٥٩٣، ٢٤٨ نبّي)حمزة بن أبي طالب (عّم ال

 ٢١٦، ١٥٩ حمزة

 ١٥٧ حمزة الزیّات

 ٢٣١، ٢٢٨ حمید الطویل

 ١٥٦ حمید بن عبدالرحمن الرواسي

 الصفحة االسم

 ١٩٤، ١٩٣، ١٥٩ حمران بن أعین

 ١٦٩ حوشب

 ١٩٩، ١٧٣ حفص بن غیاث 

 ٤٦٥ حفصة (زوج النبي)



 ١٧٥ الحریري

 ١٨٧ حي بن عبدهللا المغافري

 ٣٤٥ حزقیل

 ٥٤٥، ٤١٠، ٢٥٠ الحلبي

 الحاكم النیسابوري (صاحب المستدرك)

 

 حرف الخاء

 ٢١٠، ١٦٠ خالد بن مخلد القطواني (أبو الھیثم)

 ١٦٦ خالد بن الحّذاء

 ٣٠١، ٣٠٠ خالد بن الولید

 ١٦٦ خالد بن عبدهللا

 ٢٢٤ خالد بن قیس

 ٥٨٣، ٤٩٧ خالد بن سعید بن العاص

 الصفحة االسم

 ٢٨٦ خارجة بن زید

 ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٢٦٠ خدیجة بنت خویلد

 ٢٣٨ الخلیل بن أحمد الفراھیدي

 ٢٢٥ الخریبي

 ٥٩٢، ٥٨٧، ٥٨٣، ٤٩٧ خزیمة بن ثابت

 ٣٤٢، ٢٠٥ الخطیب البغدادي

 ٣١٠ الخطیب 

 

 حرف الدال

 ٣٥ الدارقطني



 ٣٣ الدارمي

 ٣٣ الدوري

 ١٥٤، ٣٤ الدوالبي

 ١٦١ داود بن أبي عوف أبو الحجاف

 ١٨٧ الدراوردي

 ٢٨٨ داود بن رشید

 ٥٤٥ الدحالني (صاحب السیرة)

 الصفحة االسم

 ٥٩٦ دعبل بن علي الخزاعي

 ١٦٥ داود بن علي

 

 حرف الذال

 ١٥١ ذبیح

 ١٨٤، ١٧٦، ١٦٨، ١٥٧ ذر بن عبدهللا

 ،١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٧ الذھبي

٥٨٦، ٣٩١، ٣٨٨، ٣٦٤، ٣٣٦ 

 ٣٩١ ذي مر

  ذي الثدیة

 ١٧٣ ذكوان البوصالح

 ١٨٩ الذھلي

 

 

 

 الصفحة العلم



 حرف الراء

 الصفحة االسم

 رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ)

 الرافعي (صاحب المسند)

 ٢٠٩ روح

 ٤٠١ ریاح بن الحرث

 ٢١٥ رافع (اخو محمد بن عبیدهللا)

 ٦٠٢ الربیع بن صبیح

 ٦٠٧ ربیعة بن سمیع

 ١٨٩ الرمادي

 

 حرف الزاي

 ١٤٧، ١٤٣ زائدة

 ١٣٩ بیدز

 ٢٢٠، ٢٠٧، ١٨٤، ١٧١، ١٦٢، ١٦١ زبید بن الحارث بن عبدالكریم الیاحي أبو عبدالرحمن

 ٢١٩ الزبیر

 ٥٤٧، ٤٩٦، ٢٩٢، ١٨٥ الزبیر بن العوام

 الصفحة االسم

 ٦١٧، ٦١٣، ٦١٢، ١٩٣، ١٥٩ زرارة بن أعین

 ٢٣٠، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٨، ١٤٦ زھیر

 ٢٢٨، ١٨٣، ١٨١ الزھري

 ١٧٠ زھیر بن األقمر

 ٢١٣، ١٦٢ زھیر بن معاویة

 ١٩٨ زر بن حبیش



 ٢٢٩، ٢١٠، ١٦٣ زھیر بن حرب

 ٣١٦، ٣١٤ الزمخشري

 ٥٩٢ زفر بن حذیفة

 ٥٩٠ زجر بن قیس

 ٢١٠، ١٦٦ زكریا بن أبي زائدة

 ٥٨٩ زیاد بن لبید األنصاري

 ١٨٠ زیاد

 ١٣٩ زیاد بن كلیب

 ٨٢ زیاد بن مطرف

 ١٧٧ زیاد بن عالقة

 ١٦٣ زیاد بن أبي الجعد

 الصفحة سماال

 ١٧٩ زید الخیر األجذم

 ٢٧٨ زید

 ١٩٢ زید بن المبارك

 ١٧٩، ١٧٨ زید بن صوحان

 ٤٠٨، ١٨١ زید بن ثابت 

 ١٦٨ زید بن كعب

 ٢١١ زید بن الحباب (أبو الحسین التمیمي)

 ١٧٣، ١٥٥، ١٥٢، ١٥١ زید بن وھب

 ،٣٨٥، ٣٨٤ ،٣٨٣، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦١، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٧، ٢٦٧، ٢٢٤، ١٤٦، ٨٣ زید بن أرقم

٤٢٢، ٣٩١ 

 ٢٢٣، ١٩٨، ١٦٨، ١٥٧ زید بن أبي أنیسة

 ٢٣٧،، ٢٢٥ زید بن علي الشھید



 ٥٤٧، ٢٨٨ زید بن حارثة

 ٤٣٣، ٢٨٧، ٢٧٩ زید بن أبي أوفى

 ٤٧٨ زینب (زوج النبي)

 ١٦٧ زنیح

 

 الصفحة االسم

 حرف السین

 ١٧٦، ١٧٣، ١٧٠ سفیان الثوري

 ٢٣٠، ٢٢٢، ٢١٨، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٨، ١٩٧، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٤ سفیان الثوري

 ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٠ سفیان

 ١٦٤، ١٦٣ سالم بن أبي الجعد األشجعي

 ١٦٥، ١٦٤ سالم بن أبي حفصة

 ١٩٨ سالم المرادي

 ٥٦٤، ٥٠٩ سجاح بنت الحرث

 ٣٣ الساجي

 ٦٠٧ سلیم بن قیس الھاللي

 ٦١٠ سلیم بن أبي حبة

 ٣٨، ٣٧، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ٦ سلیم البشري

 ٢٠٨، ١٩٨، ١٦٨ مان بن صرد الخزاعيسلی

 ١٦٩ سلیمان بن طرقان التمیمي البصري

 ١٧٠ سلیمان بن خرم بن معاذ

 ،١٧٧، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤، ١٦١، ١٥٥، ١٤٧، ١٣٩، ١٣٨ سلیمان بن مھران الكاھلي األعمش

٦١٠، ٦٠٤، ٤٤٤، ٢٥٤، ٢٣٠، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٦ 

 لصفحةا االسم



 ١٦٤ سلیمان بن عبدالملك

 ٢٢٥ سلمان

 سلیمان بن أرقم

 ٥٢١ سلیمان األحول

 ٦١١، ٦٠٧، ٦٠٥، ٥٨٥، ٥٨٣، ٤٩٧، ٤٣٩، ٤٢٢، ٤١٨، ٤١٧ سلمان الفارسي

 ١٤٩ سلیمان بن حرب

 ١٦٠ سلیمان بن بالل

 ١٤٥ السلیماني

 ٤٣٩، ١٦٧ سلمة بن الفضل األبرشي

 ٢٢٣، ٢٠٣، ١٦٧ سلمة بن كھیل الحضرمي

 ٣٥ بن شبیب سلمة

 ٥٠٤ سلمة الجعفي

 ١٨٦ سلمة بنت عمیس

 ١٦٥ سعد بن طریف االسكاف الحنظلي

 ٣٤١ سعد بن أبي وقاص

 ١٩٨ سعد بن جنادة

 ٢٩٤ سعد بن مالك

 الصفحة االسم

 ١٥٠ سعید الجریري

 ١٦٢، ١٤٣ سعد بن عبیدة

 سعد بن محمد بن الحسین

 ٥٠٩ سعد بن عبادة

 ٥٣٧، ٥٠٢، ٣٩٢، ٣٦٧، ٢٩٦، ٢٩٢، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥ سعد بن أبي وقاص

 ٢٢٨ سعد بن النضر



 ١٨٦ سعد بن ابراھیم

  سعد بن عبید

 ١٦٦ سعید بن اشوع

 ١٦٦ سعید بن خیثم الھاللي

 ١٥٧ سعید بن عبدالرحمن بن آبزي

 ٥٥٢، ٣٠٧، ٢٢٣، ١٩٨، ١٧٣، ١٦٨، ١٥٧، ١٥٥ سعید بن جبیر

 ١٦٨ سعید بن مسروق

 ٢١٤ سعید الواسطي

 ٢٠٤ سعید بن أبي عروبة

 ٥٨٩ سعید بن قیس الھمداني

 ٥٤٧ سعید بن كثیر

 الصفحة االسم

 ٥٥١، ١٤٤، ١٤٣ السدي

 ٢٠٩، ١٩٨ سعید

 ٢٥١، ٢٢٨، ٢٢٣، ٢١٤ سعید بن قنصر

 ٢٢٨ سعید بن سلیمان

 ٢٣٠ سعید بن أزھر

 ١٤٧، ١٣٨ سفیان بن عیینة

 ٥٨٣ سھل بن حنیف

 ٦١٠، ١٥٦، ١٣٩ سماك بن حرب

 ٢١٠ سیف بن سلیمان

 ٢٠٩ سیار بن سالمة

 ٣٥ سیف بن محمد

 ٢٢٠ سري القطبي



 ١٧٨ سیحان بن صعصعة

 ٣٩١ السیوطي

 ٤٤٤ سریج بن یونس

 ٥٨٣ سسھل بن حنیف

  سھل بن أبي صالح

 الصفحة االسم

 ١٤٩ سھل بن أبي؟؟؟

 ١٤٠ سھیل

 ١٣٩ سلیم بن؟؟؟

 ١٦٧ سوید بن غفلة

 ١٣٧ السعدي

 

 حرف الشین

 ٦١٨ شاذان

 ،٢٢٤، ٢٠٦، ١٩٧، ١٨٤، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٥٦، ١٤٤ شریك بن عبدهللا القاضي النخعي

٤٣٩، ٢٥٤ 

 ٥٨٨ شرحبیل بن السمط

 ،٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٧٧، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٥، ١٣٨ شعبة بن الحجاج

٢٣٠، ٢٢٣، ٢٠٩، ٢٠٨ 

 ٦١٢، ٤٨٦، ٤٨٣، ٢٠١، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٥ الشعبي

 ٢١١ بن عقبة شقیق

 ٢٣ شمس الدین الذھبي

 ،٦١٤، ٥٤٧، ٥٤٥، ٥٤١، ٢٣٢، ٢٢٦، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٨٠، ١٧٧، ١٧١، ١٦٧، ١٦٤، ١٥٤ الشھرستاني

٦١٧، ٦١٦ 

 ٢٢٦ شیب بن فروخ

 الصفحة االسم



 ٢١٠، ١٩٦ شیبان بن عبدالرحمن

 

 حرف الصاد

 ٢٦ السید صالح

 ٣٥، ٣٤ صالح بن موسى الطلحي

 ١٥٥ صالح بن صالح الھمداني

 ١٨٩، ١٨٧، ١٨٥ صالح بن جزرة

 ١٥١ صدقة بن المثنى

 ٢٢٧ صدقة بن خالد

 ٦١٩ صدقة بن المنذر

 ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ صعصعة بن صوحان

 ٢١٤ الصعلوكي

 ٦١٩ صفوان بن یحیى

 ٦٠٥ الصفار

 ٤٦٥، ٢٦٠ صفیة بن حیي

 ١٤٦ الصلت بن بھرام

 

 الصفحة االسم

 حرف الضاد

 ١٥٥الضحاك الشرقي

 ١٦٣ الضحاك بن عثمان

 ١٩٣ ضریش بن أعین

 ٢٥١ الضیاء المقدسي

 



 حرف الطاء

 ١٨٠ طاووس بن كیسان الخوالني الیماني

 ٦٠٤ طارق بن شھاب

 ٥٩٧ طاھر بن الحسین بن طاھر

 ٥٢٥، ٤٤١، ٤٣٩، ٣٩١، ٣٦١، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٩٥، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٦٧، ٢١٥، ٨٢ الطبراني

 ٣٨٨، ٢٥٠، ١٨٤ الطبري

 ٢٥١ الطحاوي

 ٦١١، ٥٨٢، ٣١٦، ٣١٤ الطبرسي (صاحب االحتجاج)

 الطبرسي (صاحب البیان)

 ٥٤٧، ١٨٥ طلحة بن عبدهللا

 ١٨٨ طلحة بن عمرو

 الصفحة االسم

 ٤٥٩، ٤٤٧ طلحة بن معروف

 ٥٦٤» طلیحة« ٥٠٩ بن خویلد» طلیحة«طلحة 

 ٦١٩ طلحة بن طلحة بن زید

 ٢٠٥ طلحة بن یحیى

 ١٩٠ الطیالسي

 

 حرف الظاء

 ٨١ ظالم بن عمرو (أبو األسود الدؤلي)

 

 حرف العین

 ١٧٩ العسقالني

 ١٣٩ عابس



 ١٨٤، ١٧٦، ١٥٦، ١٤١ عاصم األحول

 ١٨٢ عامر بن وائلة (ابو الطفیل)

 ٥٨٩، ٤٩٩، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٦٥، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٤٧، ٤٤٦، ٢٠٠، ١٨٦، ١٨١، ١٥١ عائشة

 ٣٦٦ عائشة بنت سعد

 ١٤٢ عباد بن العباس

 الصفحة االسم

 ١٨٥ عبادان األھوازي

 ١٨٥، ١٨٤ سديعباد بن یعقوب األ

 ٢٥٤ عباد بن عبدهللا األسدي

 ٢٢٥، ٢١١ عباس 

 عبایة بن ربعي

 ٥٩٣، ٤٦٨، ٤٣٦، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٤٨، ١٩٢، ١٤٢ العباس بن عبدالمطلب

 ١٨٩، ١٨٨ عباس الدوري

 ٥٠٠، ١٩٠ العباس بن عبدالعظیم

 ،٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ٦، ٢، ١ عبدالحسن شرف الدین

٦٢٤، ٤٥، ٤٤، ٣٨ 

 ١٨٧، ٣٦، ٣٢ عبدهللا بن أحمد بن حنبل

 ٧٠ عبدهللا بن حنطب

 ١٣٩ عبید بن فضلة

 ٣٩١، ٢٩٦، ٢٨٦، ٢٦٧، ٢٣٠، ١٩٩، ١٨٧، ١٨١، ١٦٤، ١٥١، ١٤٦، ١٤٠ عبدهللا بن عمر

 ٢١٧ عبدالعزیز بن عمر بن أبان

 ١٥٥ عبدالعزیز بن سیاه

 ٢٠٨ عبدهللا بن یزید الخطمي

 الصفحة االسم



 ١٦٨ عبدالملك بن أبي سلیمان

 ٢٢١، ١٦٨ عبیدهللا بن زیاد

 ١٦٩ عبدهللا بن یسار

 ١٧٠ عبدهللا بن الحارث

 ٤١٧، ٢٠١، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٦ عبدهللا بن مسعود

 ١٥٢ عبدهللا بن الملك

 ٤٨٦، ٤٨٤، ١٨٧، ١٨١، ١٦٤ عبدهللا بن عمرو

 ٢١٥ عبدهللا بن عبیدهللا بن أبي رافع

 ٦٠٦ رافععبیدهللا بن أبي 

 ١٦٣ عبید بن أبي الجعد

 ١٦٧ عبدالسالم بن حرب

 ١٧٧، ١٤٥ عبدالملك بن عمیر

 ٢٠٣ عبیدهللا بن عمر

 ١٧٤ عبدهللا بن ادریس

 ١٨٧، ١٧٥ عبدهللا بن المبارك

 ١٥١ عبدهللا بن نمیر

 ١٩٥، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ عبدالملك بن الملك المسعودي

 الصفحة االسم

 ١٥٧ عبدالملك بن أبي غنیة

 ٦٠٥ لملكعنبدا

 ٢١٠ عنید بن حمید

 ٢١٣، ٢١٠، ١٦٣ عبدالعزیز بن أبي سلمة

 ١٦٨ عبدالرحمن بن یزید

 ٢١١، ١٥٦ عبدهللا بن أحمد



 ٦٠٦ عبیدهللا بن أسلم

 ٢٢٤، ٢١٩، ١٩٥، ١٥٦ عبید هللا بن موسى العبسي

 ١٥٣ عبیدة

 ١٧٧ عبدهللا بن شبرمة

 ٣٨٤، ٢٣٢، ٢٣١ عبدالرحمن بن شریك

 ١٥٧ لىعبدالرحمن بن أبي لی

 ١٥٦ عبیدة بن سلیمان

 ١٩٤، ١٩٠ عبیدهللا بن موسى

 ١٨١ عبدهللا بن عمرو بن دینار

 ١٩٩، ١٨١ عبیدهللا بن الحسن بن أمیر المؤمنین

 ١٨٣ عبدالعزیز بن رفیع

 الصفحة االسم

 ١٨٣ عبدالملك بن أبجر

 ١٨٥ عبدهللا بن دواد

 ١٨٦ عبدهللا بن شداد

 ٥٨٠، ٤١٨، ١٨٦ عبدهللا بن جعفر

 ١٨٦ لرحمن بن محمد األشعثعبدا

 ٢١٠ عبدالواحد بن ایمن

 عبدهللا بن عیسى

 ٢٠٥ عبدهللا بن عمر بن أبان

 ٢١٠، ١٩٦ عبدهللا الدارمي

 ٣٥٢ عبدهللا بن عباس بن أبي ربیعة

 ١٥٢ عبدا بن یعقوب الرواجني

 ٢٢٧، ١٤٤ عبدان



 ١٦٠ عبدهللا بن ھارون (المأمون)

  عبدهللا بن عمر بن مشكدانة

 ١٨٧ سلیمانعبدة بن 

 ١٨٧ عبدهللا بن لھیعة

 ٢١٠، ١٣٩ عبدالرحمن بن یزید

 الصفحة االسم

 ٢٠٢ عبدالوارث

 ١٨٨ عبدهللا بن میمون 

 ١٨٨ عبدالرحمن بن صالح األزدي

 ١٩٥، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩ عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني

  عبیدهللا بن موسى

 ١٩٩، ١٩٣ عبدالملك بن أعین

 ١٩٣ عبدالرحمن بن أعین

 یدهللا بن موسى العبسيعب

 ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٤٧، ١٩٨ عبدهللا بن أبي أوفى

 ١٩٧ عبدهللا بن یزید

 ١٩٦، ١٦٠ عبید بن حمید

 ١٤٩ عبدالرزاق 

 ٢٨٦ عتاب بن مالك

 ١٦٨، ١٥٧ عطاء بن أبي رباح

 ١٩٨ عطیة بن سعد بن جنادة الكوفي

 ١٤٨، ١٤٥ عطاء بن أبي السائب

 ١٧٧ عثمانب ن حبلة

 الصفحة االسم



 ،٢٠٣، ٢٠١، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٢، ١٦٥، ١٥٥، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٠ ن بن عفانعثما

٥٨٩، ٥٨٨، ٤٨٥، ٤٧٦، ٤١٧، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٢٩، ٢٠٨ 

 ٢٢٩، ١٤٨ عثمان بن أبي شیبة

 ١٩٧، ١٩٦ عثمان بن عمیر

 ٢٠٩ عثمان بن الھیثم

 ٢١١، ١٩٧، ١٦٩ عدي بن ثابت

 ١٥٧ عراك بن مالك

 ١٦٨ عقیل بن خالد

  أبي طالب عقیل بن

 ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٠٦، ١٤٩، ٣٦، ٣٤ العقیلي

 ٢٠١، ١٦٦، ١٦١، ١٥١، ٣٤ عكرمة

 ١٦٣ عكرمة بن عمار

 ٦١٠ عكرمة البربري

 ٤٦٩، ١٥٥ عطاء بن یسار

 ٥٨٣ عثمان بن حنیف

 الشیخ علي

 ١٦٨، ١٥٦، ١٥٥ علي بن صالح الھمداني

 الصفحة االسم

 ٦٠٦، ٦٠٥، ٢١٥ علي بن أبي رافع

 ،١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٤١، ١٢١، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٠، ٦٩، ٦٤، ٥٩، ٥٤ علي بن أبي طالب

٥٥٠، ٥٤٢، ٥٢٧، ٥١٤، ٤٩٩، ٤٩٩ 

، ٢١٥، ٢٠٧، ١٩٨، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥ علي(علیھ السالم)

٢٦٢، ٢٦١ ،٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣١، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٦ ،

٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، 

٢٩٢، ٢٩١، 



 ٥٨٩، ٤٩٩، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٦٢، ٤٦١ عائشة

 الصفحة االسم

 ٥٨٣، ٤٩٧ عمار بن یاسر

 ،٢٧٢، ١٨٣،٢٦٦، ١٩٢، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٥، ١٥٤، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣ عمر بن الخطاب (عمر)

٦٠٢، ٥٨٢، ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٥٤، ٥٥٢، ٥٥٠ 

 ٣٩١، ٢٩٦، ٢٨٦ عبدهللا بن عمر

 ٢٩٢ عبدالرحمن بن عوف

 علي بن اسماعیل األشعري

 ٦١٢، ٦١١، ٦٠٨، ٤٨٦، ٤٨٣، ٦٣، ٥٩ علي بن الحسین زین العابدى

 ژ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢١٤، ٢٠٥، ١٦٥، ٦٣، ٣٣ علي بن المدیني

 ١٥٧ علي بن الحسین

 ٢٣٠، ١٧٢ لعي بن خشرم

 ١٧٧، ١٧٥ علي بن حكیم بن قادم

 ١٦١ علي بن عابس

 ٦١٩ علي بن فضال

 ١٦٠ علي بن مسھر

 ٢١١، ٢٠١، ١٥٦ علي بن الجعد

 ٥٥١ علي بن حرب

 الصفحة االسم

 ٦١٩ علي بن النعمان

 علي بن ھاشم بن البرید الخزاز

 ٢٢٩، ١٧٧ علي بن محجر

 ٢٢٥، ٢١٥، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٧ علي بن ھاشم

 ٢٣٠ مباركعلي بن ال



 ٢٠٤ علیب ن المنذ الطرائفي

 ٦١٩، ٦١٨، ٦١١، ٦١٠، ٤٢٣، ٤١٦، ٢٢٠ علي بن موسى الرضا(علیھ السالم)

 ٦١٩ علي بن مھزیار

 ٦١٨، ٦١٠ علي بن محمد الھادي(علیھ السالم)

 ٢٠٢ بن زید علي

 ٢٠١ علي بن سدیمة

 ٢٠٣ علي بن عزاب الفزاري

 ٢٠٤ علي بن قادم

 ٦١٩ علي بن یقطین

 ١٨٠ العالئي

 ٢٠٠، ١٩٩، ١٥١ العالء بن صالح التمیمي

 ٢٠٠ العالء بن أبي العباس الشاعر المكي

 الصفحة االسم

 ٢٠١، ٢٠٠، ١٥٣، ١٣٨ علقمة بن قیس النخعي

 ٦١٩ عمار الساباطي

 ٣٩٢ عمارة 

 ١٨٦ عمارة بنت حمزة بن عبدالمطلب

 ١٦٢، ١٥٧ عمارة بن عمیر

 ١٧٧ عمارة بن القعقاع

 ١٦٦ عمران بن طلحة

 ٢١٧ مران بن میسرةع

 ١٦٤ عمر بن عبدالعزیز

 ١٩ محمد رضا كحالة

 ١٤٤ عمر بن شاكر



 ٤٢٤، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٢٤، ١٨٢، ١٥٢، ١٥٠ عمران بن حصین

 ٦١٠ عمران حظّان

 ١٩٩ عمر بن ھبیرة

 ٥٩٠ عمر بن حجیة

 ١٦٦ عمیر بن مأمون األنصاري

 ٥٨٨ عمیر بن حارثة

 الصفحة االسم

 ٥٩٣، ٢٣٢ عمرو بن العاص

 ٤١٨ بن ابن سلمةعمرو 

 ١٧٠، ١٦٤ عمرة بن مّرة

 ١٦٥، ١٤٦ عمرو بن ذر القاضي

 ٦١٢، ١٥٧ عمرو بن قیس

 ٢٦٠، ٢٠٨ عمرو بن میمون

  عمرو بن مالك

 ٣٣٥ عمر بن شاس

 ١٧٩ عمرو بن یثربي

 ٣١٥ عمرو بن جحاش

 ٢١٨، ١٨٣، ١٨١ عمرو بن دینار

 ٢٢٨، ٢١٤ عمرو بالناقد

 ٢٢٨ عمرو بن زرارة

 ٢٨٨ عمروب بن عوف

 ٢٣١، ٢١٧، ١٨٦ عمرو بن علي

 ٢٠٧ عمرو بن اسماعیل

 ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٢٣، ٣٤٨، ٣٤٠، ٣١٩، ١٧٦، ٨٤، ٨٣  عمار بن یاسر



 الصفحة االسم

 ١٧٧ عمار الدھني

  عمار بن معاویة

 ٢٠٦ عمار بن زریق

 ٢٠٨ عوف بن أبي جمیلة 

 ٣٤٣، ٧٩ عیسى بن مریم(علیھ السالم)

 ٢٠٥، ١٧٦ عیس بن یونس

 ٢٢٣ عیاض بن عیاض

 ١٨٧ عبدالرحمن بن سلیمان

 ٢٣١ عبدالرحمن بن بشر

 ٥٤٧ عبدهللا بن عبدالرحمن

 ٦١٩ عمار الساباطي

 ٢٠٤ حاتم عبدالرحمن بن أبي

 ١٧٥ عبدالرحمن بن شریك

 ٢٢٥ عبدالرحمن بن أبي سعید الخدري

 ٢٢٩، ٢١٧ عبدالرحمن بن مھدي

 ٦١٩ عبدالرحمن بن نجران

 ٥٤٧، ٣٥٧، ٢٨٨، ٢٨٥ عبدالرحمن بن عوف

 الصفحة االسم

 ٤١٥ عبدالرحمن بن سمرة

 ٥٨٧ عبدالرحمن بن بدیل بن ورقاء

 ٥٨٨ عبدالرحمن بن جعیل

 ٥٩١ عبدالرحمن ذؤیب

 ٦١١ عبدالرحمن بن محمد األزدي



 ٢٢٧ عبدالحیمد بن أبي العشرین

 عروة

 ٦١١ عطیة بن الحارث

 ١٦٣ عمران بن أبي الجعد

 ٢٣١ عبدهللا القواریري

 ٢١٧ عبدهللا بن عامر

 ٢١٨ عبدهللا بن عبدهللا بن أبي طلحة

 ٢٢٨ عبدهللا بن فظیع

 ٢٣٠ عبدهللا الحمیري

 ٢٣١ عبدهللا بن ھاشم

 ٦١٩، ٢٣١ عبدهللا بن سعید

 ٥٩٠، ٢٣٣ عبدهللا بن الزبیر

 الصفحة االسم

 ٦١٩ عبدهللا بن علي الحلبي

 ١٨٢، ١٨٠ عبدهللا بن بریدة

 ٦٠٧ عبدهللا بن الحر الفارسي

 ٥٨٧ بن ورقاء الخزاعي عبدهللا بن بدیل

 ٥٩٢، ٥٨٧ عبدهللا بن أبي سفیانت بن الحرث بن عبدالمطلب

 ٤٦٨، ٥٢٠ عبید هللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود

  عبدهللا بن عیاش بن أبي ربیعة

 

 حرف الفاء

 ،٤٦٣، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤١، ٤١٧، ٣٤٠، ٣١٦، ٢٩٣، ٢٨٨، ٢٦٠، ١٩٩، ٥٤ فاطمة الزھراء

٦٠٣، ٥٨٥، ٥٧٨، ٥٧٥، ٥٦٧، ٥٦٠، ٤٩٩، ٤٨٤، ٤٧٧، ٤٧١، ٤٦٤ 



 ٤٩٧ فروة بن عمرو بن ودقة األنصاري

 ٩٠ الفرزدق 

 ٢١٥ الفضل بن عبیدهللا بن أبي رافع

 ٦١٠، ١٣٩، ١٣٨ الفضیل بن عمرو 

 ٥٩٣، ٣٧٢ الفضل بن العباس

 ٦١٩ الفضل بن شاذان

 الصفحة االسم

 ٢٣١ فضیل بن حسین الحجدري

 ٤٦٤ فرعون

 ٦١٠، ١٣٩، ١٣٨ الفضیل بن عمرو

 ٢١٧، ١٦٢ فضیل بن غزوان

 ١٧٧، ١٧٢ الفضیل بن موسى

 ١٨٤ الفضیل بن القاسم

 ٢١١ فضیل بن مرزوق

 ٢٢٤، ٢١٠، ٢٠٩ الفضیل بن دكین

 ١٨٣ فرات القزاز

 ٢١٢، ٢١١ فطر بن خلیفة

 ١٦٥، ١٦٤، ١٤٠ الفالّس

 ٢٦ الملك فیصل

 

 حرف القاف

 ٥٥١ القاسم بن سالم

 ١٩٦، ١٨٥، ١٦٠ )القاسم بن زكریا (المطرز

 ١٨٣ القاسم بن أبي بردة



 الصفحة االسم

 ١٥٧ القاسم بن مخیمرة

 ٢٣٠، ١٤٨ قتیبة بن سعید

 ٢٨٨، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٤، ١٩٩، ١٥٠ قتیبة

 ٢١٢ قبیصة

 ٥٥١، ٢٠٢، ١٨٣، ١٦٩، ١٦٤ قتادة

 ٤٣٦، ٤٣٥ قثم بن العباس

 ٢١٧ القعیني

 ٢٢٦ القرضي

 القوشجي

 ١٦٣ قّرة بن خالد

 ١٦٩ مقیس االما

  قیس غیالن

 ٢٠٢، ١٤٠ القیسراني

 ١٥٠ قطن بن نسیر

 ١٦١ القطان

 

 

 الصفحة االسم

 حرف الكاف

 ١٨٧ كامل بن طلحة

 ٣٢ كثیر بن عبدهللا

 ٥٩٦ كثیر بن عبدالرحمن بن األسود الخزاعي

 ١٦٤ كریب



 كریم

 ٤٨٢ كعب األحبار

 ١٨٣ كلثوم بن حبیب

 ٥٩٥، ٢٦٣ الكمیت بن زید

 

 حرف الالم

 ٣٤ الاللكائي

 لوط(علیھ السالم)

 لقمان

٦١٣، ٦١٢ 

 

 

 الصفحة االسم

 حرف المیم

 ٢١٠، ١٩٠ مالك 

 ٤٧٧ ماریة القبطیة

 ٦٠٢، ١٦٠، ١٤٩، ١٤٤، ٥٤، ٣٢، ٣٠، ١٢ مالك بن أنس

 ٣٩١ بن الحویرث مالك

 ٢٢٣ مالك بن جعونة

 ٦٠٧ مالك االشتر

 ٢١٢ مالك بن اسماعیل بن زیاد 

 ١٧٦، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٠ مالك بن مغوقل

، ٥٥١، ٥٠٩، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤١٥، ٤٠٥، ٤٠٢، ٣٧٢، ٣٦٢، ٣٥٢، ٣٤٤، ٢٤٢ محمد(صلى هللا علیھ وآلھ)

٥٦٥، 

٥٩٦، ٥٩٤، ٥٩٣ 



، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٤٧، ٣٦، ٣٢، ٣١، ٥ محمد بن عبدهللا(صلى هللا علیھ وآلھ)

٨٧، 

٢٩٧، ٢٩٠، ٢١٤، ١٨١، ١٧١، ١٥٨، ١٣٠، ١٠٩، ٨٩، ٨٨ 

 ١١ محمد حسین

 ١٢ محمد السملوطي

 ١٢ محمد بخیث

 ١٢ محمد بعدالحسن الكناني

 الصفحة االسم

 ٤٣٦ محمد بن صالح الھاشمي

 ٢٣، ٢٢محمد الغزالي (أبو حامد)

 ٢٧ السید محمد

 ١٤٧، ٩١، ٥٤ محمد بن ادریس الشافعي

 ٧٩ اإلمام محمد بن الحسن المھدي(علیھ السالم)

 محمد بن یعقوب الكلیني

 ٤١٥، ١٣٤ مد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي الصدوقمح

 ٤٢٣، ٢١٧، ١٣٥ محمد بن الحسن الطوسي

 ١٦٠ محمد بن جعفر بن أبي كثیر

 ٥٥١، ٢١٨، ١٦٠ محمد بن موسى

 ٢٣٢، ٢١٦، ١٨٧ محمد بن فضیل بن غزوان

 ١٦٤ محمد بن بشیر العبدي

 ١٦٣ محمد بن الفرج

 ٢٣١، ١٦٣ محمد بن حاتم

 ١٦٣ محمد بن رافع

 ١٦٢ محمد بن طلحة

 ١٧٧ محمد بن جعفر



 الصفحة االسم

 ١٦٠ محمد بن عبدهللا بن نمیر

 ،١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ٣٦، ٣٢، ٣٠ محمد بن عیسى بن شورة الترمذي

٣٩١، ٢٦٨، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢١٨، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٨٥، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٥١ 

 ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ١٧٧، ١٤١ محمد بن الصباح

 ١٤٠ محمد بن سوقة

 ١٤١ محمد بن بكار

 ٦١١، ٦٠٩، ٦٠٥، ٥٨٥، ٣١٩، ٢٢٠، ١٤٦ اإلمام محمد بن علي الباقر(علیھ السالم)

 ١٩٠، ١٤٩ محمد بن أبي بكر المقدمي (محمد المقدمي)

 ١٠٢ محمد بن كثیر

 ٢٠٩، ١٥٣ محمد بن سیرین

 ٦٠٧ محمد بن ابراھیم النعماني

 ١٠٥ عبدهللا بن عباسمحمد بن علي بن 

 ١٥٧ محمد بن حجادة

 ١٦٠ محمد بن عثمان (بن كرامة)

 ١٨٦ أبي بكر محمد بن

 ٢٠٥ محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي

 ٣٤٨، ٢١٦، ٢١٥ محمد بن عبیدهللا بن أبي رافع المدني

 الصفحة االسم

 ٢٠٥ محمد بن علي اآلجري

 ١٩٨ محمد بن القاسم الثقفي

 ١٩٩، ١٥٤ ن الحسن بن عطیةمحمد بن سعد بن محمد ب

 ١٩١، ١٩٠ محمد بن اسماعیل الضراري

 ٢١٤، ٢١٣ محمد بن حازم 



 ٢١٤ محمد بن عبدهللا الضبي النیسابوري

 ٢٣٩، ٢١٧ محمد بن نمیر

 ٢٣٠، ٢١٧، ٢١٤ محمد بن سالم

 ٢١٧ محمد بن طریق

 ٢٣١، ٢١٧ محمد بن المثنى

 ٢١٧ محمد بن یزید

 ٦١٧، ٦١٣، ٦١٢، ٢١٨، ٢١٧ محمد بن مسلم بن الطائفي

 ٢١٨ محمد بن مسلم بن جماز

  محمد بن موسى بن عبدهللا القطري

 ٢٢٥ محمد بن أبي حفص العطار

 ٢٢٨ محمد بن نبھان

 ٢٣٠ محمد بن مقاتل

 الصفحة االسم

 ٢٣١ محمد بن خالد الباھلي

 ٦٠٧، ٥٨٨، ٢٣٣ محمد بن الحنفیة

 ١٩٦ محمد بن خالد الذھلي

 ١٩٦ اتمحمد بن الحسن بن اشك

 ٦١٨، ٦١٠، ١٩٣ اإلمام محمد بن لعي الجواد(علیھ السالم)

 ٢١٠ محمد بن ایوب الثقفي

 ١٦٥ محمد بن فضیل

 ٦٢٦ محمد تقي القمي

 ١٥٠ محمد بن عبید بن حساب

 ٢٣١ محمد المقدمي

 ٦١٩ محمد بن علي بن محبوب



 ٦١٩ محمد بن أبي عمیر

 ٦١٩ محمد بن مسعود العیاشي

 ٦١٩ محمد بن سنان

  بن سماعةمحمد 

 ٦١١ محمد بن السائب

 ٦١٠ محمد بن المنكدر

 الصفحة االسم

  محمد بن موسى الشیرازي

 محمد بن موسى الشیرازي

 ١٩٦ محمود بن غیالن

 ٦٢٦، ٦٢٥ محمود شلتوت

 ١٨ محمود أبو ریّة

 ٦٠٢، ٥٥١، ٢١٢، ١٨١، ١٧٣، ١٦٨، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٥ مجاھد

 ١٦٨ معاویة بن سوید

 ١٦٣، ٣٤ معاویة بن صالح

 معاویة

 ٢١٨ معاویة بن عمار الدھني

 ،٣٥٣، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٧٣، ٢٣٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٢، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٠ معاویة بن أبي سفیان

٥٩١، ٥٨٦، ٣٨٥ 

 ٢٣٨ معاذ بن مسلم

 ٢١٩ معروف بن خربوذ

 معروف بن واصل

 ٢١٨ معن بن عیسى

 ٦٠٢ معتمر بن راشد الصنعاني



 الصفحة االسم

 ٢٠٨ المدائني

 ن أبي رافعالمغیرة ب

 ٥٨٦ المغیرة بن الحارث بن عبدالمطلب

 ١٦٠ المغیرة بن عبدالرحمن

 ٢١٥، ٢٠٧، ١٨٠، ١٧١، ١٤٧، ١٣٩ المغیرة 

 ٦١٠، ١٦٨ مروان بن الحكم

 ، ٢٢٩ مروان بن معاویة

 ٤٩٣، ٤٦٤، ٤٦٣ مریم بنت عمران

 ١٨٤، ١٦٢ مّرة الھمداني

 ١٦٢ محارب بن دثار

 ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٢، ١٨٢ المختار بن عبیدة الثقفي

 ١٩٢ مخلّد بن الشعیري

 ٢٨٧ مخدوج بن یزید

 ١٨٨ مسلم بن وھب

 ،٢٩٧، ٢٩٦، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١، ١٨٣ موسى(علیھ السالم)

٥٩٦، ٥٨٢، ٥٦٩، ٤٦٥، ٤٥٨، ٤١٣، ٣٤٤، ٣٤٣ 

 ٢١٠ موسى بن نافع

 الصفحة االسم

 ٦٠٥ موسى بن عبدهللا بن الحسن

 ٢٢٣ ى بن قیس الحضرميموس

 ٢١٠ موسى بن علي

 ٦١٨، ٦١٦، ٦١٥، ٦١٠، ٢١٩، ١٥٨ موسى بن جعفر(علیھ السالم)

 ٢٢٥، ١٧٣، ١٦٨ مسلم البطین



 ١٦٨ المسیب بن نجبة

 ،١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧ مسلم القشیري

١٩٦، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٤، 

٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٧، 

٦١٠، ٦٠٤، ٥٢٢، ٥٢١، ٤٧٣، ٤٧١، ٣٦٥، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٢٣ 

 ١٥٣ مسروق

 ٢١٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٥٧، ١٥٥ مسعر

 ١٦٦ مسلم المالئي

 ٢٣١، ٢١٤، ١٨٦، ١٥٠ مسدد 

 ١٩٣ موسى بن أعین

 ٢١٤ موسى الزجي

 ٢٢٥، ٢٢٣ المسعوي

 الصفحة االسم

 ٥٦٤، ٥٠٩ مسیلمة الكّذاب

 ٢٢٤ المنصور الدوانیقي

 ٢٢٣، ٢٢٠ منصور بن المعتمر بن عبدهللا القمي

 ١٨٣ منصور بن حیان

 ٢٥٤، ٢٢٢، ١٨٠ المنھال بن عمرو

 ١٧٦ مصعب بن عبدهللا الزبیري

 ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٠٧، ١٧٧، ١٧١، ١٦٤، ١٦١، ١٥٧، ١٤٧ نصور م

 ١٥٧ مصعب بن سعد

 ١٩٥ مطر بن میمون

 ٨٤ مطیر

 ١٥٧، ١٥٠ مطرف



 ١٣٨ ملیكة بنت یزید بن قیس

 ١٩٣ ملك بن أعین

 ١٩٩، ١٧٦ المھدي العباسي

 ٥٨٣، ٤٩٧، ٤١٨ المقداد بن األسود الكندي

 ١٥٧ میمون بن مھران

 ١٨٦ میمونة

 ةالصفح االسم

 ٥٥١ مقاتل بن سلیمان

 ٥٥١ مقاتل بن حیان

 ١٦٤ مندل

 ٢٩٠ میكائیل

 محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي

 المیرزا محمد

 المحقق الحلّي

 ٢١٨ المقبري

 ٦١٧ مؤمن الطاق

 ١٤١ مؤید الدولة بن بویھ

 ١٦٣ مسلم بن أبي جعد

 ١٦٦ المغازي

 ١٨٣ معاذ بن جبل

 ١٨٩ المتقي الھندي

 ١٩٧ المسعودي

 ٢٨٥ ،٢٨٤ مشبر

 ٢٨٥ المحسن بن اإلمام علي(علیھ السالم)



 الصفحة االسم

 ٤٣٩ محمد بن حمید الرازي

 ٦٠٩ المیرزا محمد 

 

 حرف النون

 ٢٢٤ نقیع بن الحارث أبو داود الكوفي الھمداني السبیعي

 ٢٢٥، ٢٢٤ نوح بن قیس بن رباح الحداني البصري

 ٢٣٠، ٢٢٥، ١٨٦ نصر بن علي

 ٣١٥ نعیم بن مسعود األشجعي

 ٥٥٦ صر بن الحجاج السلمين

 ٥٩٣، ٥٩١ النعمان بن العجالن الزرقي

 ١٨٢، ١٧٩، ١٥٢، ١٤٦، ٦٦ النبي(صلى هللا علیھ وآلھ)

 ،١٦٦، ١٦٤، ١٦١، ١٥٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٧، ٣٤، ٣٣ النسائي

٣٠٢، ٢٥٩، ٢٥١، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٣، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٧، ١٨٩، ١٨٠، ١٧٠، 

٣٩١، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٥٣، ٣٣٤ 

 ٣٤ النصر بن سلمة المروزي

 ٣٤٣ نوح(علیھ السالم)

 ١٤٣ نوح بن منصور (احد ملوك بني سامان)

 الصفحة االسم

 ٢٢٤، ١٥٢ نقیع بن الحارث

 ١٥٧ نافع مولى ابن عمر

 ٤٩٠ نعثل

 ١٨٠ النمر بن قاسط

 ٢٠٩ النضر بن شمیل



 ٢٠٨، ١٦٤ النعمان بن بشیر

 

 لھاءحرف ا

 ٢٢٥، ١٥٦ ھرون بن سعد العجلي

 ٢٢٥، ٢٠٥ ھاشم بن البرید بن زید أبو علي الكوفي

 ٢٢٦ ھبیرة بن بریم الحمیري

 ٢٢٦ ھشام بن زیاد أبو المقدام البصري

 ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ ھشام بن عمار بن نصیر بن مسیرة أبو الولید الظفري الدمشقي

 ٢٢٨ اویةھشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي أبو مع

 ،٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١ ھرون أخو النبي موسى(علیھ السالم)

٥٩٦، ٥٨٢، ٥٦٩، ٤٦٥، ٤٥٨، ٤١٣، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣ 

 ٦١٧، ٦١٦، ٦١٥ ھشام بن الحكم 

 الصفحة االسم

 ٢١٣ ھرون بن عبدهللا

 ٢١١ الھیثم بن جمیل

 ٢١٠ ھشام بن مسعد 

 ٢١٠ شام الدستوائيھ

 الصفحة االسم

 ٢٢٤، ٢١٠ ھمام بن یحیى 

 ٢٠٩ ھوذه

 ٢٣١، ٢١٤، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٥، ١٨٦، ١٧٧ ھشام بن عروة

 ١٧٢ ھشام بن عبدالملك

 ١٤٤ ھناد

 ١٣٨ ھمام بن الحارث



 ھاشم مدائني

 ٣٥ ھاشم بن مرثد

 ٢٠٣ ھارون

 

 

 

 الصفحة االسم

 حرف الواو

 ٢١٧ واصل بن عبداألعلى

 ٦١٢، ٥٥١، ٢٢٩، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٣، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥ راحوكیع بن الج

 ٢٢٧، ٢٠٤ الولید بن مسلم

 ٢٩٢ الولید بن عتبة

 ٣٠٤، ٢٩٨ وھب بن حمزة

 ٣١٠ الواحدي (صاحب أسباب النزول)

 ١٣٩ واصل بن عطاء

 ١٦٨ الولید بن حرب

 ١٨٣ الولید بن جمیع

 

 حرف الیاء

 ،١٦٦، ١٦١، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٤، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٠، ١٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣ یزید بن قیس

٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١ 

 ٣٣ یحیى بن معین

 ١٤٣ یحیب بن عباد

 ١٤٥ یوسن بن أبي أسوق



 الصفحة االسم

 ٢٢٨، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٤، ١٥٠، ١٤٨ یحیى بن یحیى

 ١٤٨ یحیى بن بشر الحریري

 ١٥٠ یحیى بن الرشك

 ٢١٢، ٢١١، ١٥٦ یحیى بن آدم

 ١٥٦ ى بن أبي بكیریحی

 ٢٢٩، ١٦٣ یحیى بن ایوب

 ٢٣٨، ١٨٢، ١٦٩ یحیى بن یعمر

 ١٧٧ یعلى بن عطاء

 ١٧٧ یونس بن محمد

 ١٨٨ یزید بن أبي حبیب

 ٥٥١، ١٩٦ یوسف بن موسى الیظان

 ٢٣١، ٢٢٢، ١٩٨، ١٤٣ یحیى بن سعید األنصاري

 ٢٠٠ یزید بن أبي مریم

 ٢٠٠ یحیى بن بكیر

 ٢٠٢ یزید بن زربعي

 ٢٠٤ فسويیعقوب ال

 ٢٠٨ یزید بن أرقم

 الصفحة االسم

 ٢٠٨ یوسف بن اسحق بن أبي اسحق

 ١٨٩، ١٦١، ١٣٩ یحیى 

 ١٦٨ یزید بن الحضین

 ٢١١ یزید

 ٢١٤یوسف بن عیسى

 ٢١٥ یحیى بن یعلى



 ٢٣١، ٢٢٨، ١٧٧، ١٤٣ یحیى بن سعید القطّان (أبو سعید)

 ٢٢٧ یحیى بن حمزة

 ٢٣١، ٢٢٨ یعقوب الدورقي

 ٢٢٩ یزید بن ھرون

 ٢٣٠ یحیى بن جعفر بن أعین

 ٢٣٠ یحیى بن موسى

 ٢٣٠، ١٥٧ یحیى بن الجزار العرني الكوفي

 ٢٣٢، ٢٣١، ١٦٦ یزید بن أبي زیاد الكوفي (أبو عبدهللا مولى بني ھاشم)

 یوشع بن نون

 یوسف(علیھ السالم)

 ٥٥١ یعقوب بن سفیان

 ٦١٩ یونس بن عبدالرحمن

 





   المــراجعـــات     

 )١٧١٢(ات والھوامش التحقیقیةفھرس المراجع

 

 ٥…   (علیھم السالم)مقدمة المجمع العالمي ألھل البیت

 ٩…  قصة كتاب المراجعات ودفع الشبھات عنھ

 ٣٧…  السید الموسوي والشیخ البشري في سطور

 ٣٩…  مقدمة المؤلف

 ٤٥…  ) ١المراجعة ( 

l .تحیة المناظر 

l .استئذانھ في المناظرة 

 ٤٧…  )٢المراجعة (

l .رد التحیة 

l .اإلذن في المناظرة 

                                                           
تم تنظیم ھذا الفھرس بنحو جامع لمطالب الكتاب طبقاً للعناوین التفصیلیة التي ذكرھا المصنف في صدر كل  ١٧١٢ 

مراجعة من مراجعاتھ، مع المطالب التحقیقیة المذكورة في ذیل المراجعات من المصنف(قدس سره) ومن الشیخ حسین 
اناً، وقد ذكرنا في البدء عناوین كل مراجعة وبعدھا أشرنا الى الھوامش الراضي، ومن اللجنة التحقیقیة في المجمع احی

التحقیقیة التي تشكل بمجموعھا وحدة موضوعیة ذات اھمیة بالنسبة الى الباحثین والمحققین مّما لھ صلة بالمطالب 
الفھرس، وقد نورد المطروحة في المتن تحت العناوین التي أوردھا الشیخ حسین الراضي والتي ننقلھا عنھ في ھذا 

عناوین منّا نذكرھا ھنا ولم یوردھا الشیخ الراضي، ولكي نجعل العنوان شامالً لھوامش المصنف والمحقق المشتركة 
في موضوع واحد، فقد جعلنا العناوین في ھذا الفھرس في محل سابق على العناوین التي ذكرھا الشیخ حسین الراضي 

ھذا الفھرس الى الموارد التحقیقیة المتكررة او المتشابھة التي عنى بھا المصنف او تحقیقاً لھذا الغرض، كما أشرنا في 
المحقق في اماكن متعددة من الكتاب فذكرنا الى جانب رقم الصفحة أرقام الصفحات االُخرى التي كرر فیھا المصنف او 

رئ الى الموارد المكررة داخل الھوامش، المحقق تحقیقاتھ بشأن ذلك المورد أو ما یشابھھ، رغم ان المحقق قد ارجع القا
وأھملنا اإلشارة الى الھوامش الجزئیة والعادیة غیر المھمة. وألجل اتمام االستفادة من الفھرس البد من التنبیھ على أن 
المراجعة ذات الرقم الفردي تكون دائماً من الشیخ البشري یطرحھا بطریقة االستفھام والتساؤل والمطالبة بالحجج 

دلّة، بینما المراجعة ذات الرقم الزوجي تكون دائماً من السید شرف الدین یطرحھا باسلوب اإلجابة لمطالیب الشیخ واأل
 البشري.



     فھرس المراجعات والھوامش التحقیقیة  

 

 إمامة المذھب المبحث األّول :

 ٥١…  ) ٣المراجعة ( 

l .لم ال تأخذ الشیعة بمذاھب الجمھور 

l .الحاجة الى االجتماع 

l .ال یلّم الشعث إال بمذاھب الجمھور 

 ٥٢…  ) ٤المراجعة ( 

l  تفرض مذھب أھل البیت.األدلّة الشرعیة 

l .ال دلیل على األخذ بمذاھب الجمھور 

l .أھل القرون الثالثة ال یعرفونھا 

l .االجتھاد ممكن 

l .یلّم الشعث باحترام مذھب أھل البیت 

 ٥٨…  ) ٥المراجعة ( 

l .اعترافھ بما قلنا 

l .التماسھ الدلیل على سبیل التفصیل 

 ٥٩…  ) ٦المراجعة ( 

l دلة على وجوب إتّباع العترة.اإللماع الى األ 

l (علیھم السالم)أمیر المؤمنین یدعو الى مذھب أھل البیت . 

l .كلمة لإلمام زین العابدین 

 في خصائص أھل (علیھم السالم)* كلمات أمیرالمؤمنین واإلمام الحسن واإلمام السجاد 
 )٦٤ـ  ٦٠(ھوامش …  البیت  

 

 

 ٦٥…  ) ٧المراجعة ( 

l  كالم هللا ورسولھ.طلب البیّنة من 

l دوري .(علیھم السالم)االحتجاج بكالم أئمة أھل البیت 

 ٦٥…  ) ٨المراجعة ( 

l .الغفلة عّمـا اشرنا إلیھ 

l .الغلط في لزوم الدور 



l .حدیث الثقلین 

l .تواتره 

l .ضالل من لم یتمسك بالعترة 

l تمثیلھم بسفینة نوح وباب حطّة وھم األمان من االختالف في الدین. 

l ھنا.(علیھم السالم)ما المراد بأھل البیت 

l .الوجھ في تشبیھھم بسفینة نوح وباب حطّة 

 )٤٠٩) (٧١ـ  ٦٦(ھوامش …  * حدیث الثقلین بعّدة ألفاظ 

 )٧٣ـ  ٧١(ھوامش …  *  رواة حدیث الثقلین من الصحابة 

 )٧٥ـ  ٧٤(ھوامش …  *  حدیث الثقلین بألفاظ اُخرى 

 )٧٧ـ  ٧٦امش (ھو…  * حدیث السفینة 

 )٧٨ـ  ٧٧(ھوامش …  * حدیث السفینة بألفاظ اُخرى 

 )٧٨(ھوامش …  »أھل بیتي أمان الُّمتي«* حدیث:  

 )٨٠(ھوامش …  * مصادر في فضائل أھل البیت 

  ٨١…  ) ٩المراجعة ( 

l .طلب المزید من النصوص في ھذه المسألة 

 ٨١…  ) ١٠المراجعة ( 

l .لمعة من النصوص كافیة 

 )٣٤٠ـ  ٣٣٩) (٩٠ـ  ٨٢(ھوامش …  (علیھم السالم)حادیث تأمر بمواالة أھل البیت* أ 

 )٥٥٩( )٣٣٥( )١٩١( )١٥٢( )٨٨(ھوامش…  (علیھم السالم)البیت  أھل بغض *أحادیث تحذر من 

 )١٣٠ـ  ١٢٩) (٩١ـ  ٩٠(ھوامش …  * وجوب الصالة على آل محّمد في أثناء الصالة 

 )٩١(ھوامش …  (علیھم السالم)ل البیت*  شعر اإلمام الشافعي في أھ 

 ٩٢…  ) ١١المراجعة ( 

l .االعجاب بما أوردناه من السنن الصریحة 

l .الدھشة في الجمع بینھا وبین ما علیھ الجمھور 

l .االستظھار بالتماس الحجج من الكتاب 

 ٩٣…  ) ١٢المراجعة ( 

l  .حجج الكتاب 

 )١٢٨) (٩٥ـ  ٩٣(ھوامش …  سالم)(علیھم ال* نزول آیة التطھیر في أھل البیت 

 )٩٧ـ  ٩٥(ھوامش …  * اختصاص أھل البیت بعلیوفاطمة والحسنوالحسین 

 )٩٧ھوامش …( والحسین وفاطمة والحسن البیت بعلي باختصاص أھل اُّم سلمة * اعتراف 

 )٩٧(ھوامش …  * اعتراف عائشة بذلك 



 الة یمر بباب علي وفاطمة لمدة ستّة أشھر ویقول:كان اذا خرج الى ص (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* الرسول 
 ) ٩٨(ھوامش …  »الصالة یا أھل البیت«  

 )٩٩ـ  ٩٨… ( (صلى هللا علیھ وآلھ)* آیة الموّدة نزلت في قربى الرسول 

 )١٠١ـ  ٩٩(ھوامش …   (علیھم السالم)* نزول آیة المباھلة في أھل البیت 

 )١٠٢ـ  ١٠١(ھوامش …  (علیھم السالم)أھل البیت* قصة اإلطعام فى سورة الدھر نزلت في  

 )١٠٣ـ  ١٠٢(ھوامش …  (علیھم السالم)* آیة االعتصام : حبل هللا ھم أھل البیت 

 )١٠٣(ھوامش …  (علیھم السالم)واألئمة (صلى هللا علیھ وآلھ)* آیة الصادقین: وھم الرسول 

 )١٠٤ـ  ١٠٣(ھوامش …  أي اإلمام )ھذا صراطي مستقیماً (* آیة:  

 )١٠٤(ھوامش …  (علیھم السالم)* آیة اُولي األمر: وھم األئمة 

 )١٠٤(ھوامش …  (علیھم السالم)* آیة أھل الذكر: وھم األئمة 

 )١٠٥(ھوامش …  (علیھم السالم)* آیة المنازعة: سبیل المؤمنین ھم األئمة 

 )٣٤١) (١٠٥(ھوامش …  )لكل قوم ھاد( * آیة: 

 )١٠٦(ھوامش …  (علیھم السالم)وأھل بیتھ (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)محمد* آیة الصراط المستقیم:  

 ومن یطع هللا والرسول فاُولئك مع الذین أنعم هللا علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء(* آیة:  
 )١٠٦(ھوامش …  )والصالحین  

 )٣١٣ـ  ٣١٠) (١٠٧ (ھوامش…  وھو راكع في الصالة (علیھ السالم)* آیة الوالیة: نزلت في علي 

 )١٠٨(ھوامش …  )وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً (* آیة:  

 )١٠٨(ھوامش …  * آیة عرض االمانة على السموات واألرض 

 )١٠٩(ھوامش …  )ادخلوا في السلم كافة(* آیة:  

 )١٠٩(ھوامش …  )لتسألن یومئذ عن النعیم(* آیة:  

 )٣٧٩ـ  ٣٧٧) (١١٠(ھوامش …  * آیة التبلیغ 

 )٣٨٠ـ  ٣٧٩) (١١٠(ھوامش …  * آیة إكمال الدین 

 )٤٠٢) (١١١(ھوامش …  )سأل سائل بعذاب واقع(* آیة:  

 )١١٢ـ  ١١١(ھوامش …  )وقفوھم انّھم مسؤولون(* آیة:  

 )١١٢(ھوامش …  )واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا(* آیة:  

 )١١٢(ھوامش …  )وإذا أخذ ربّك من بني آدم من ظھورھم(* آیة:  

 )١١٣(ھوامش …  )فتلقّى اّدم من ربّھ كلمات(* آیة:  

 )١١٣(ھوامش …  )وما كان هللا لیعذبھم(* آیة:  

 )١١٤ـ  ١١٣(ھوامش …  )أم یحسدون الناس(* آیة:  

 )١١٥ـ  ١١٤(ھوامش  … )وعلى األعراف رجال یعرفون كالً بسیماھم(* آیة:  

 )١١٥(ھوامش …  )ما عاھدوامن المؤمنین رجال صدقوا (* آیة:  

 )١١٦(ھوامش …  )رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن(* آیة:  

 )١١٦(ھوامش …  )في بیوت أذن هللا أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ(* آیة:  

 )١١٧(ھوامش …  )مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح(* آیة:  



 )١١٧(ھوامش …  )والسابقون السابقون اُولئك المقربون(* آیة:  

 )١١٨(ھوامش …  )اُولئك ھم الصدیقون والشھداء عند ربّھم(* آیة:  

 )١١٨(ھوامش …  )ومّمن خلقنا اُّمة یھدون بالحق وبھ یعدلون(* آیة:  

 )١١٨(ھوامش …  )أصحاب الجنّة ھم الفائزون(* آیة:  

 )١١٩(ھوامش …  )كالمفسدین آمنوا وعملوا الصالحات الذین نجعل أم(* آیة:  

 )١١٩(ھوامش …  )كالذین آمنوا نجعلھم الذین اجترحوا السیئات أن م حسبأ(* آیة:  

 )١١٩(ھوامش …  )اُولئك ھم خیر البریة(* آیة:  

 )١٢٠(ھوامش …  )ھذان خصمان اختصموا في ربّھم(* آیة:  

 )١٢٢ـ  ١٢١(ھوامش …  )أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً (* آیة:  

 )١٢٣(ھوامش …  )رة المسجد الحرامأجعلتم سقایة الحاج وعما(* آیة:  

 )١٢٤(ھوامش …  )ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة هللا(* آیة:  

 )١٢٥(ھوامش …  )الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار(* آیة:  

 )١٢٦(ھوامش …  )والذي جاء بالحق وصّدق بھ(* آیة:  

 )١٢٦(ھوامش …  )وانذر عشیرتك األقربین(* آیة:  

 )١٢٧(ھوامش …  )واُولوا األرحام بعضھم اولى ببعض(یة: * آ 

 )١٢٧(ھوامش …  )والذین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بأیمان(* آیة:  

 )١٢٧(ھوامش …  )وآت ذا القربى حقّھ(* آیة:  

 )١٢٨(ھوامش …  )واعلموا إنّما غنمتم من شيء(* آیة:  

 )١٢٨ھوامش … ( )ما أفاء هللا على رسولھ من أھل القرى (* آیة:  

 )١٢٨(ھوامش …  )إنّما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت(* آیة:  

 )١٢٨(ھوامش …  )سالم على آل یاسین(* آیة:  

 )١٢٩(ھوامش …  )إّن هللا ومالئكتھ یصلّون على النبيّ (* آیة:  

 )١٣٠(ھوامش …  )الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لھم(* آیة:  

 )١٣١(ھوامش …  )ثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادناثم أور(* آیة:  

 )٣٥٢) (١٣١(ھوامش …  * قول ابن عباس: نزلت في علي ثالثمائة آیة 

 )١٣١(ھوامش …  * قول غیره: نزل في أھل البیت ربع القرآن 

 ١٣٢…  ) ١٣المراجعة ( 

l  .قیاس ینتج ضعف الروایات في نزول تلك اآلیات 

 ١٣٣…  ) ١٤المراجعة ( 

l  .بطالن قیاس المعترض 

l .المعترض ال یعلم حقیقة الشیعة 

l .امتیازھم في تغلیظ حرمة الكذب في الحدیث 



 ١٣٦…  ) ١٥المراجعة ( 

l .لمعان بوارق الحق 

l .التماس التفصیل في حجج السنّة من رجال الشیعة 

 ١٣٦…  ) ١٦المراجعة ( 

l .مائة من اسناد الشیعة في أسناد السنّة 

…  »منافقال یحبّك إالّ مؤمن وال یبغضك إالّ «: (علیھ السالم)لعلي (صلى هللا علیھ وآلھ)الرسول* قول  
 )١٥٢(ھوامش 

 )١٧٠(ھوامش …  * الرسول یلعن الحكم بن أبي العاص وما یخرج من صلبھ 

 )١٧٤(ھوامش …  »علي خیر البشر فمن أبى فقد كفر«: (صلى هللا علیھ وآلھ)* قول الرسول 

 )١٨٤(ھوامش …  أي بعلي )وكفى هللا المؤمنین القتال(تعالى: * قولھ  

 )١٩١) (١٨٤(ھوامش …  »إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه« :(صلى هللا علیھ وآلھ)* قول الرسول 

 )٢٠٧(ھوامش …  »فرعھا... كشجرة أنا أصلھا وعلي علي«: (صلى هللا علیھ وآلھ)* قال الرسول 

 )٢١٦(ھوامش …  »الجنّة أناوأنت والحسن والحسین أربعة یدخلون أول«: علیھ وآلھ) (صلى هللا* قال الرسول 

 )٢٣٢(ھوامش …  »اللھم اركسھما في الفتنة..« لمعاویة وابن العاص: (صلى هللا علیھ وآلھ)* قال الرسول 

 )٤٦٨ـ  ٤٦٧) (٢٣٤(ھوامش …  * یوم الجمل األصغر ومن قتل فیھ 

 )٢٣٤(ھوامش …  في الجمل األكبر (علیھ السالم)ي* من قتل من الصحابة مع عل 

 )٢٣٤(ھوامش …  * عدد الصحابة الذي شھدوا الجمل مع علي 

 )٢٣٤(ھوامش …  * بعض أسماء الصحابة الذین كانوا مع علي في یوم الجمل 

 )٢٣٤(ھوامش …  * عدد الصحابة الذي كانوا مع علي بصفین 

 )٢٣٥(ھوامش …  صحابة* بعض اسماء من قتل بصفین مع علي من ال 

 )٢٣٦(ھوامش …  »تقتلك الفئة الباغیة«لعمار:  (صلى هللا علیھ وآلھ)* قول الرسول 

 )٢٣٧(ھوامش …  (علیھ السالم)* الصحابة الذین شھدوا النھروان مع علي 

 )٢٣٧(ھوامش …  * غارات معاویة على الحجاز والیمن 

 )٢٣٧(ھوامش …  * فتنة ابن الحضرمي في البصرة 

 )٢٣٧(ھوامش …  * شھداء الطف 

 )٢٣٧(ھوامش …  * الشھداء مع زید 

 )٢٣٧(ھوامش …  * معاویة یقتل حجر بن عدي الكندي 

 )٢٣٨(ھوامش …  * كتب الشیعة في الرجال والفھرست 

 ٢٤٠…  ) ١٧المراجعة ( 

l  .عواطف المناظر وألطافھ 

l یعة.تصریحھ بأّن ال مانع ألھل السنّة من االحتجاج بثقات الش 

l .ایمانھ بآیات أھل البیت 



l .حیرتھ في الجمع بینھا وبین ما علیھ أھل القبلة 

 ٢٤١…  ) ١٨المراجعة ( 

l .مقابلة العواطف بالشكر 

l .خطأ المناظر فیما نسبھ الى مطلق أھل القبلة 

l .إنّما عدل عن أھل البیت ساسة االُّمة 

l .أئمة أھل البیت ال یقصرون عن غیرھم 

l ة عادلة تحكم بضالل المعتصمین بھم.أي محكم 



(صلى هللا علیھ وآلھ اإلمامة العامة وھي الخالفة عن رسول هللا  في المبحث الثاني :

 وسلم)

 

 ٢٤٧…  ) ١٩المراجعة ( 

l  .ال تحكم محاكم العدل بضالل المعتصمین بأھل البیت 

l .العمل بمذاھبھم یبرئ الذّمة 

l .قد یقال إنّھم أولى باالتّباع 

l .التماس النص بالخالفة 

 ٢٤٨…  ) ٢٠المراجعة ( 

l .اشارة الى النصوص مجملة 

l .نص حدیث الدار یوم االنذار 

l .مخّرجوا ھذا النّص من أھل السنّة 

 )٢٤٩(ھوامش …  * حدیث الدار یوم االنذار 

 )٣٠٣)(٢٦١) (٢٥١(ھوامش …  * عشر فضائل امتاز بھا اإلمام علي 

 ٢٥٣…  ) ٢١المراجعة ( 

l .التشكیك في سند ھذا النص 

 ٢٥٣…  ) ٢٢المراجعة ( 

l .تصحیح ھذا النص 

l .لماذا أعرضوا عنھ 

l .من عرفھم ال یستغـرب ذلك 

 ٢٥٦…   ) ٢٣المراجعة ( 

l .ایمانھ بثبوت الحدیث 

l .ال وجھ لالحتجاج بھ مع عدم تواتره 

l .داللتھ على الخالفة الخاصة 

l .نسخھ 

 )٢٥٦(ھامش …  (علیھ السالم)لعاّمة لعلي* النّص على الخالفة ا 

 ٢٥٧…  ) ٢٤المراجعة ( 

l .الوجھ في احتجاجنا بھذا الحدیث 

l .الخالفة الخاصة منفیة باالجماع 



l .النسخ ھنا محال 

 )٢٥٧(ھوامش …  * حدیث الدار من طریق الشیعة 

 ٢٥٩…  ) ٢٥المراجعة ( 

l .ایمانھ بھذا النّص 

l .طلبھ المزید 

 ٢٥٩…  ) ٢٦المراجعة ( 

l .نّص صریح ببضع عشرة فضائل لعلي لیست ألحد غیره 

l .توجیھ االستدالل بھ 

 )٢٦١(ھوامش …  * عشر فضائل لعلي لیست ألحد غیره 

 )٢٦٢(ھوامش …  كوزارة ھرون من موسى (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* وزارة علي من رسول هللا 

 ٢٦٤…  ) ٢٧المراجعة ( 

l المنزلة. التشكیك في سند حدیث 

 ٢٦٤…  ) ٢٨المراجعة ( 

l .حدیث المنزلة من أثبت اآلثار 

l .القرائن الحاكمة بذلك 

l .مخّرجوه من أھل السنّة 

l السبب في تشكیك اآلمدي 

 )٢٦٥(ھوامش …  * حدیث المنزلھ بروایة سعد 

 )٢٦٦(ھوامش …  * حدیث المنزلة بروایة معاویة 

 )٢٦٨(ھوامش …  * حدیث المنزلة 

 ٢٧١…  ) ٢٩جعة ( المرا

l .التصدیق بما قلناه في سند الحدیث 

l .التشكیك في عمومھ 

l .الشك في حّجیتھ 

 ٢٧٢…  ) ٣٠المراجعة ( 

l .أھل الضاد یحكمون بعموم الحدیث 

l .تزییف القول باختصاصھ 

l .ابطال القول بعدم حجیتھ 

 )٢٧٣(ھوامش …  * حدیث المنزلة في غیر غزوة تبوك من طریق الشیعة 

 ٢٧٦…  ) ٣١المراجعة ( 



l . التماس موارد ھذا الحدیث 

 ٢٧٦…  ) ٣٢المراجعة ( 
l .من موارده زیارة اُّم سلیم 
l .قضیة بنت حمزة 
l .اتكاؤه على علّي 
l .المؤاخاة االُولى 
l .المؤاخاة الثانیة 
l .سد األبواب 
l .النبي یصور علیاً وھارون كالفرقدین 

 )٢٨٢ـ  ٢٧٨(ھوامش …  تبوك من طرق السنّة * حدیث المنزلة في غیر غزوة 

  ٢٨٤…  ) ٣٣المراجعة ( 

l .متى صّور علیاً وھارون كالفرقدین 

 )٢٨٤… ( ) ٣٤المراجعة ( 

l .یوم شبر وشبیر ومشبر 

l .یوم المؤاخاة 

l .یوم سد األبواب 

 )٢٨٥(ھوامش …  * علي وھارون كالفرقدین 

 )٢٨٥(ھوامش …  ن* الرسول وعلي اخوان وأبو بكر وعمر اخوا 

) ٢٨٢ـ  ٢٨١) (٢٧٤) (٢٨٦(ھوامش …  (علیھ السالم)وعلي (صلى هللا علیھ وآلھ)* المؤاخاة بین الرسول 
)٤٥١( 

 )٢٨٧(ھوامش …  * روى حدیث المؤاخاة عشرة من الصحابة 

) ١٢٤) (٢٩١(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ)النبى فراش أمیرالمؤمنین على علي اإلمام * مبیت 
)٢٦٠( 

 )٢٨٢) (٣٤٢ـ  ٣٤١) (٢٩٧ـ  ٢٩٣(ھوامش …  * حدیث سّد األبواب 

 ٢٩٨…  ) ٣٥المراجعة ( 

l .التماس البقیة من النصوص 

 ٢٩٨…  ) ٣٦المراجعة ( 

l .حدیث ابن عباس 

l .حدیث عمران 

l .حدیث بریدة 

l .حدیث الخصائص العشر 

l .حدیث علي 



l .حدیث وھب 

l .حدیث ابن أبي عاصم 

 )٣٣٢) (٢٩٩(ھوامش …  »ت ولي كل مؤمن بعديأن«* حدیث:  

 )١٥٠) (٣٠٣ـ  ٣٠٠(ھوامش …  »إن علیّاً منّي وأنا منھ وھو ولي كّل مؤمن بعدي«* حدیث:  

 )٣٠١(ھوامش …  * ما أّمر النبي على علي أحداً طیلة حیاتھ 

یوم   من عمل اُّمتي الى  لعمرو بن عبد ود یوم الخندق أفضل (علیھ السالم)مبارزة علي بن أبي طالب« * حدیث: 

 )٣٠١(ھوامش …  »القیامة

 ) ٣٧المراجعة ( 

l ٣٠٦…  الولي مشترك لفظي فأین النص؟ 

 ٣٠٦…  ) ٣٨المراجعة ( 

l .بیان المراد من الولي 

l .القرائن على ارادتھ 

 )٣٠٢( )٣٠٨(ھوامش …  * حدیث الغدیر بروایة بریدة 

 ٣٠٩…  ) ٣٩المراجعة ( 

l یة.التماسھ آیة الوال 

 ٣٠٩…  )٤٠المراجعة ( 

l .آیة الوالیة ونزولھا في علي 

l .األدلّة على نزولھا 

l .توجیھ االستدالل بھا 

 )٣١٣ـ ٣١٠(ھوامش …   (علیھ السالم)* آیة الوالیة نزلت في اإلمام علي 

 ٣١٤…  ) ٤١المراجعة ( 

l .لفظ الذین آمنوا للجمع فكیف أطلق على المفرد 

 ٣١٤…  ) ٤٢المراجعة ( 

l .العرب یعبّرون عن المفرد بلفظ الجمع 

l .الشواھد على ذلك 

l .ما ذكره اإلمام الطبرسي 

l .ما ذكره الزمخشري 

l .ما ذكرتھ 

 ٣١٨…  ) ٤٣المراجعة ( 

l .السیاق دال على إرادة المحب أو نحوه 



 ٣١٨…  ) ٤٤المراجعة ( 

l .السیاق غیر دال على ارادة النصیر أو نحوه 

l افئ األدلّة.السیاق ال یك 

 )٣٢٠(ھوامش…  )دینھ عن آمنوامن یرتّد منكم یا أیھاالذین(* احتجاج أھل البیت بآیة  

 )٣٢٠(ھوامش …  * الولي بمعنى األولى 

 )٣٢٠(ھوامش …  * لم یجمع القرآن على حسب ترتیب نزولھ في اآلیات والسور 

 ٣٢١…  ) ٤٥المراجعة ( 

l الصحة مّما ال بّد منھ. اللواذ الى التأویل حمالً للسلف على 

 ٣٢١…  ) ٤٦المراجعة ( 

l .حمل السلف على الّصحة ال یستلزم التأویل 

l .التأویل متعذر 

 ٣٢٣…  ) ٤٧المراجعة ( 

l .طلب السنن المؤیدة للنصوص 

 ٣٢٣…  ) ٤٨المراجعة ( 

l .أربعون حدیثاً من السنن المؤیدة للنصوص 

 )٣٢٣ھوامش … ( »ھذا إمام البررة منصور من نصره«*  

 )٤٤٠) (٣٢٥ـ  ٣٢٤(ھوامش …  »إمام المتّقین وقائد الغّر المحجلین«*  

 )٤٤١( )٣٢٥ھوامش …( »بعدي صوتي وتبین لھم ما اختلفوا فیھ عنیوتسمعھم تؤدي انت« * 

 )٣٢٥(ھوامش …  »إّن هللا عھد إلّي في علي أنّھ رایة الھدى« * 

یق األكبر وفاروق ھذه االُّمة«*    )٤٥٧) (٣٢٦(ھوامش …  »الّصدِّ

 )٣٢٧(ھوامش …  »احبّوه بحبّي«*  

 )٣٢٧(ھوامش …  »أنا مدینة العلم وعلي بابھا«*  

 )٣٢٨(ھوامش …  »أنا دار الحكمة وعلّي بابھا«*  

 )٤٥٠) (٤٤٠) (٣٢٩(ھامش …  »أنت تبیّن الُّمتي ما اختلفوا فیھ من بعدي«*  

 )٣٣٠(ھوامش …  * باب حطّة 

 )٢٦١) (٤٥٩) (٣٣١(ھوامش …  »أنا من علي وال یؤّدي عنّي إالّ أنا أو عليعلي منّي و«*  

 )١٥٠) (٣٣٢(ھوامش …  »علي ولي كّل مؤمن بعدي«*  

 )٣٣٢(ھوامش …  * علي یأخذ سورة براءة من أبي بكر 

 )٤٥٤) (٣٣٤) (٣٠٣(ھوامش …  »من أطاع علیّاً فقد أطاعني« * 

 )٣٣٤(ھوامش …  »من فارقك فقد فارقني«*  

 )٣٣٥ـ  ٣٤٤(ھوامش …  »من سّب علیّاً فقد سبّني«*  



 )٣٣٥(ھوامش …  »من آذى علیّاً فقد آذاني« * 

 )٣٣٦(ھوامش …  »من أحّب علیّاً فقد أحبّني« * 

 )٣٣٦(ھوامش …  »ال یحبّني إالّ مؤمن وال یبغضني إالّ منافق« * 

 )٣٣٨ـ  ٣٣٧(ھوامش …  »الویل لمن أبغضك بعدي«*  

 )٣٣٩(ھوامش …  »لمن أحبّك.. وویل لمن أبغضك طوبى«*  

 )٨٣) (٣٣٩(ھوامش …  »من أراد أن یحیا حیاتي فلیتوّل علي بن أبي طالب«*  

 )٨٤) (٣٣٩(ھوامش …  »اُوصي من آمن بي وصّدقني بوالیة علي بن أبي طالب«*  

 )٨٢) (٣٤٠(ھوامش …  »َمن سّره أن یحیا حیاتي« * 

 )٨٣) (٣٤٠ھوامش (…  »ویموت میتتي.. فلیتوّل علیاً وذریّتھ.. من أحّب أن یحیى حیاتي« * 

 )٣٤٠(ھوامش …  »یا عّمار إذا رأیت علیّاً قد سلك وادیاً وسلك الناس وادیاً فاسلك مع علي« * 

 )٣٤٠(ھوامش …  »كفي وكف علي في العدل سواء« * 

 )٤٥٩)(١٩١)(٤٤٥ـ  ٤٤١(

 )٣٤١(ھوامش …  »أنا المنذر وعلي الھاد«*  

 )٣٤٢ـ  ٣٤١(ھوامش …  »المسجد غیریوغیرك یحّل ألحد أن یجنب في ال« * 

 )٣٤٢(ھوامش …  »أنا وھذا حّجة على اُّمتي یوم القیامة« * 

 )٣٤٣ھوامش …( »هللا أخورسول علي هللا إالّهللا،محمد رسول  الإلھ الجنّة: باب على  مكتوب«*  

 )٣٤٣(ھوامش …  »بعليمكتوب على ساق العرش:... أیّدتھ بعلي ونصرتھ « * 

 )٣٤٣(ھوامش …  »من أراد أن ینظر الى نوح في عزمھ والى آدم في علمھ« * 

 )٣٤٤(ھوامش …  »أن فیك من عیسى مثالً « * 

 )٣٤٤(ھوامش …  »السبق ثالثة« * 

 )٣٤٥(ھوامش …  »الصّدیقون ثالثة« * 

 )٣٤٦ـ  ٣٤٥(ھوامش …  »إّن االُّمة ستغدر بك بعدي« * 

 )٣٤٩ـ  ٣٤٦(ھوامش …  »م َمن یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھإّن منك«*  

 )٣٤٩ـ٣٤٧ھوامش…( الناكثینوالقاسطینوالمارقین یقاتل ،علیّاًان(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)هللا * أمررسول 

 )٣٥٠ـ  ٣٤٩(ھوامش …  بسبع الناس * أخصمك بالنبوة فالنبّوة بعدیوتخصم 

 ٣٥١…  ) ٤٩المراجعة ( 

l .االعتراف بفضائل علي 

l .فضائلھ ال تستلزم العھد بالخالفة إلیھ 

 * كالم ابن حنبل: ما جاء ألحد من صحابة الرسول من الفضائل ما جاء 
 )٣٥١(ھوامش …  لعلي بن أبي طالب  

 )٣٥٢ـ  ٣٥١(ھوامش …  علي هللا مانزل في أحد من كتاب * قول ابن عباس: مانزل في 

 )٣٥٢(ھوامش …  علي ثالثمائة آیة* وقولھ: نزل في  

 )٣٥٢ـ  ٣٥١(ھوامش …  أمیرھاوشریفھا آمنوا إالّ وعلي یاأیّھاالذین هللا: أنزل * وقولھ: ما 



 * كالم عبدهللا بن عیاش واإلمام أحمد بن حنبل والقاضي اسماعیل والنسائي 
 )٣٥٣(ھوامش …  وأبو علي النیسابوري في مدح أمیر المؤمنین 

 ٣٥٤…  ) ٥٠المراجعة ( 

l .وجھ اإلستدالل بخصائصھ على إمامتھ 
 )٣٥٥(ھوامش …  »علي مع القرآن والقرآن مع علي« :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
 )٣٥٥(ھوامش …  »علي مع الحق والحق مع علي« :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
 )٣٥٦(ھوامش …  »اللھم أدر الحق معھ«*  
 )٣٥٦(ھوامش …  »حق مع ذاال« * 
 )٣٥٦(ھوامش …  »بن أبي طالب حیث دار الحق مع علي« * 
 )٣٥٦(ھوامش …  »علي مني بمنزلة رأسي من بدني« * 
 )٣٥٧(ھوامش …  »ألبعثّن إلیكم رجالً منّي أو كنفسي« * 

 ٣٥٩…  ) ٥١المراجعة ( 

l .معارضة األدلّة بمثلھا 

 ٣٥٩…  ) ٥٢المراجعة ( 

l لمعارضة.دفع دعوى ا 

 )٣٥٩(ھوامش …  * فضائل الخلفاء: أكثر ھذه الفضائل واألحادیث مكذوبة وموضوعة 

 ٣٦١…  ) ٥٣المراجعة ( 

l .التماسھ حدیث الغدیر 

 ٣٦١…  ) ٥٤المراجعة ( 
l .شذرة من شذور الغدیر 

 )٣٦٤ـ  ٣٦١(ھوامش …  یوم الغدیر (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* خطبة رسول هللا 
 )٣٦٤(ھوامش …  لغدیر بروایة زید بن أرقم* حدیث ا 
 )٣٦٦(ھوامش …  * حدیث الغدیر بروایة الصحابي البراء بن عازب 
 )٣٦٧(ھوامش …  * حدیث الغدیر بروایة سعد بن أبي وقاص 
 * قول عمر بن الخطاب: ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب أصبحت وأمسیت مولى كلّ  
 )٣٦٧(ھوامش …  مؤمن ومؤمنة  

 )٣٦٨(ھوامش …  »َمن كنت مواله فعلي مواله«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لرسول* قول ا 

 )٣٧٠(ھوامش …  »اللھم واِل َمن وااله وعاِد من عاداه« یوم الغدیر: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 

(ھوامش …  »هوعاِد من عاداه وانصر من نصر«یوم غدیر خم:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
٣٧١( 

 * قول عمر بن الخطاب: بخ بخ لك یا ابن أبي طالب أصبحت موالي ومولى كل 
 )٣٧٢(ھوامش …  مسلم  



 ٣٧٣…  ) ٥٥المراجعة ( 

l .ما الوجھ في االحتجاج بھ مع عدم تواتره 

 ٣٧٣…  ) ٥٦المراجعة ( 

l .النوامیس الطبیعیة تقضي بتواتر نص الغدیر 

l ھ.عنایة هللا عّز وجل ب 

l (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عنایة رسول هللا. 

l (علیھ السالم)عنایة أمیر المؤمنین. 

l (علیھ السالم)عنایة الحسین. 

l (علیھم السالم)عنایة األئمة التسعة. 

l .عنایة الشیعة 

l .تواتره من طریق الجمھور 

 )٣٧٤(ھوامش …  * اعتراف علماء السنّة بتواتر حدیث الغدیر 

 )٣٧٥(ھوامش …  یث الغدیر* طرق حد 

 )٣٧٥(ھوامش …  * عدد َمن كان مع النبي في غدیر خم 

 )٣٧٧ـ  ٣٧٦(ھوامش …  * المناشدة واالحتجاج بحدیث الغدیر 

 )٣٧٧(ھوامش …  * آیة التبلیغ ونزولھا في یوم الغدیر 

 )٣٧٩(ھوامش …  * نزول آیة إكمال الدین في قضیة الغدیر 

 )٣٨١(ھوامش …  یوم غدیر خم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* عدد من حضر خطبة النبي 
 

 )٣٨٤ـ٣٨٢(ھوامش ..(علیھ السالم)أمیرالمؤمنین دعوة فأصابتھم الغدیرعندالمناشدة حدیث * من كتم 

 )٣٨٥(ھوامش …  بحدیث الغدیر (علیھ السالم)* احتجاج اإلمام الحسین 

 )٣٨٦ (ھوامش…  * عید الغدیر عند العترة الطاھرة وشیعتھم 

 )٣٨٦(ھوامش …  * عید الغدیر في اإلسالم 

 )٣٨٦(ھوامش …  * فضل صوم عید الغدیر 

 )٣٨٨(ھوامش …  * حدیث الغدیر من طرق أھل البیت 

 )٣٨٨(ھوامش …  * المؤلفون في حدیث الغدیر من علماء السنّة 

 )٣٨٩(ھوامش …  * المؤلفون في حدیث الغدیر من علماء الشیعة 

 )٣٩٢(ھوامش …  غدیر من الصحابة* رواة حدیث ال 

 )٣٩٧(ھوامش …  * رواة حدیث الغدیر من التابعین 

 )٤٠١(ھوامش …  * علماء السنّة یروون حدیث الغدیر في كتبھم 

 )٤٠١(ھوامش …  * حدیث الركبان 

 )٤٠٢(ھوامش …  * قصة الحارث ووقوع العذاب 



 ٤٠٣…  ) ٥٧المراجعة ( 

l .تأویل حدیث الغدیر 

l على ذلك. القرینة 

 ٤٠٤…  ) ٥٨المراجعة ( 

l .حدیث الغدیر ال یمكن تأویلھ 

l .قرینة التأویل جزاف وتضلیل 

 ٤١٠…  ) ٥٩المراجعة ( 

l .حصحص الحق 

l .المراوغة عنھ 

 

 ٤١٠…  ) ٦٠المراجعة ( 

l .دحض المراوغة 

 ٤١٤… ) ٦١المراجعة ( 

l .التماس النصوص الواردة من طرق الشیعة 

 ٤١٤…  ) ٦٢المراجعة ( 

l .ًأربعون نّصا 

 )٤٢٥ـ  ٤١٤(ھوامش …  * أربعون نّصاً في والیة علي بن أبي طالب من طرق الشیعة 

 ٤٢٦…  ) ٦٣المراجعة ( 

l .ال حّجة بنصوص الشیعة 

l .لماذا لم یخّرجھا غیرھم 

l .طلب المزید من غیرھا 

 ٤٢٦…  ) ٦٤المراجعة ( 

l .إنّما أوردناھا إجابة للطلب 

l  ّتنا على الجمھور صحاحھم.إنّما حج 

l .السبب في عدم اخراجھم صحاحنا 

l .اإلشارة الى نّص الوراثة 

 )٤٢٧(ھوامش …  * اضطھاد أھل البیت وشیعتھم 

 )٤٢٨(ھوامش …  * قتل شیعة آل محمد 

 )٤٢٨(ھوامش …  * تزلّف أھل الحدیث الى السلطات الجائرة 

 )٤٢٩(ھوامش …  ھ* بعض المنحرفین عن علي یضعون األحادیث في ذمّ  



 )٤٣٠(ھوامش …  (علیھ السالم)* تعّصب القوم في فضائل علي 

 )٤٣١(ھوامش …  ویأمر بسبّھ (علیھ السالم)أمیر المؤمنین * معاویة یلعن 

 )٤٣١(ھوامش …  * عمال معاویة یسبّون علیّاً  

 ٤٣٣…  ) ٦٥المراجعة ( 

l .حدثنا بحدیث الوراثة من طرق أھل السنّة 

 ٤٣٣…  ) ٦٦ المراجعة (

l (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)علي وارث النبي. 

 )٤٣٧ـ  ٤٣٣(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* أحادیث الوراثة العلویة من النبي 

 )٤٣٩) (٤٣٤(ھوامش …  »لكل نبي وصي ووارث وان علیّاً وصیي ووارثي«* حدیث بریدة:  

 )٤٣٥(ھوامش …  لم)(صلى هللا علیھ وآلھ وس* كیف ورث علي الرسول 

 )٤٣٧(ھوامش …  * علي وارث النبي 

 )٤٣٧(ھوامش …  * علي وارث النبي من طرق أھل البیت 

 ٤٣٨…  ) ٦٧المراجعة ( 

l .البحث عن الوصیة 

 ٣٤٨…  ) ٦٨المراجعة ( 

l .نصوص الوصیّة 

 )٤٣٨(ھوامش …  * تواتر أخبار الوصیّة من طرق أھل البیت 

 )٤٣٩(ھوامش …  »طالب بن أبي علي وارث وان وصیّي ووارثينبیوصّي و لكل  « * حدیث: 

 )٤٤٠(ھوامش …  »علي سید المسلمین وقائد الغّر المحجلین وخاتم الوصیّین« * 

 )٤٤٥ـ  ٤٤١(ھوامش …  »هللا اطّلع على أھل األرض فأختار منھم أن«*  

 )٤٤٢(ھوامش …  * امتناع النبّي عن تزویج فاطمة من أبي بكر وعمر 

 ٤٤٦…  ) ٦٩اجعة ( المر

l .حّجة منكري الوصیّة 

 )٤٤٧ـ  ٤٤٦(ھوامش …  * إنكار عائشة للوصیّة 

 

 

 ٤٤٧…  ) ٧٠المراجعة ( 

l .ال یمكن جحود الوصیّة 

l .السبب في إنكارھا 

l .ال حّجة للمنكرین بما رووه 



l .العقل والوجدان یحكمان بھا 

 )٤٤٩ ـ ٤٤٨(ھوامش …  * علي ھو الذي غّسل النبي وجھّزه 

 )٤٥٠ـ  ٤٤٩(ھوامش …  * علي یفي دین النبي وینجز وعده ویبرئ ذّمتھ 

 )٤٥٠(ھوامش …  »أنت تبیّن الُمتي ما اختلفوا فیھ من بعدي«لعلي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 

 )٤٥١(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* علي أخو رسول هللا 

 )٤٥١(ھوامش …  هللا علیھ وآلھ وسلم) (صلى* علي أبو ولد الرسول 

 )٤٥٢(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* علي وزیر الرسول 

 )٤٥٢(ھوامش …  * مناجاة الرسول لعلي 

 )٤٤٠ـ  ٤٣٣) (٢٥٧) (٢٤٩) (٤٥٣(ھوامش …  * علي وصي رسول هللا 

 )٤٥٤(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* طاعة علي كطاعة الرسول 

 )٥٦٠)(٤٥٥(ھوامش …  »أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم«قول الرسول: *  

 )٤٥٥(ھوامش …  * حرب علي حرب الرسول وسلم علي سلم الرسول 

 )٤٥٦(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* عدو علي عدو الرسول 

 )٤٥٦(ھوامش …  »أحّب علیاً فقد احّب هللا ورسولھ ومن ابغضھ فقد أبغض هللا ورسولھ من«*  

 )٣٣٥) (٣٠٢) (٥٥٩) (٤٥٦(ھوامش …  »من آذى علیّاً فقد آذاني« * 

 )٤٥٧(ھوامش …  * َمن ھو الصّدیق ومن ھو الفاروق 

 )٣٥٧) (٤٥٨(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* علي كنفس الرسول 

  ً  )٤٥٩(ھوامش …  * اختار هللا من أھل األرض محّمداً وعلیّا

 )٤٥٩(ھوامش …  إالّ عليّ  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ن الرسول* ال یؤّدي ع 

 

 ٤٦١…  ) ٧١المراجعة ( 
l (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ما السبب في اإلعراض عن حدیث اُّم المؤمنین وأفضل أزواج النبي. 

 ٤٦١…  ) ٧٢المراجعة ( 
l (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)لم تكن أفضل أزواج النبي. 
l ن خدیجة.إنّما أفضلھ 
l .اشارة اجمالیة الى السبب في اإلعراض عن حدیثھا 

 )٤٦٢(ھوامش …  * غیرة عائشة من خدیجة 
 )٤٦٣(ھوامش …  خدیجة (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* أفضل أزواج النبي 
 مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون خیر نساء العالمین أربع:«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
 خدیجةو

 )٤٦٤(ھوامش …  »بنت خویلد وفاطمة بنت محّمد  
 )٤٦٥(ھوامش …  * أفضلیة صفیّة على عائشة وحفصة 

 ٤٦٦…  ) ٧٣المراجعة ( 



l .طلب التفصیل في سبب األعراض عن حدیثھا 

 ٤٦٦…  ) ٧٤المراجعة ( 
l .تفصیل األسباب في اإلعراض عن حدیثھا 
l .العقل یحكم بالوصیّة 
l  ّالنبي قضى وھو في صدرھا معارضة. دعواھا بأن 

 * قول النبي مشیراً الى بیت عائشة: ھاھنا الفتنة من حیث یطلع قرن 
 )٤٨٩) (٤٦٧(ھوامش …  الشیطان  
 )٤٦٨ـ  ٤٦٧(ھوامش …  * یوم الجمل 
 )٤٦٨(ھوامش …  * سجود عائشة   شكراً لما قتل علي 
 )٤٦٩(ھوامش …  * عائشة ال تطیب لعلي نفساً بخیر 
 )٤٧١(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* الدین الذي كان على النبي 
 )٤٧١(ھوامش …  * مطالبة الزھراء بإرثھا 
 )٤٧٢(ھوامش …  في المسجد (علیھا السالم)* خطبة الزھراء 
 )٤٧٤(ھوامش …  (علیھ السالم)وھو على صدر علي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* مات النبي 

 ٤٧٥…  ) ٧٥المراجعة ( 

l .ال تستسلم اُّم المؤمنین في حدیثھا الى العاطفة 

l .الحسن والقبح العقلیان منفیان 

l .البحث عّمـا یعارض دعوى اُّم المؤمنین 

 ٤٧٦…  ) ٧٦المراجعة ( 

l .استسالمھا الى العاطفة 
l .ثبوت الحسن والقبح العقلیین 
l .الصحاح المعارضة لدعوى اُّم المؤمنین 
l اُّم سلمة على حدیثھا. تقدیم حدیث 

 )٤٧٦(ھوامش …  * سیرة عائشة مع عثمان واختالفھا معھ 
 )٤٧٧(ھوامش …  (علیھ السالم)* سیرة عائشة مع علي 
 )٤٧٧(ھوامش …  * غیرة عائشة من زوجات النبيّ  
 )٤٧٧(ھوامش …  * عائشة مع ماریة زوجة النبي 
 )٤٧٨(ھوامش …  * عائشة كانت سبباً في تحریم اسماء على النبي 
 )٤٧٩(ھوامش …  خالف ما رأت (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* أخبار عائشة لرسول هللا 
 )٤٧٩(ھوامش …  : أنت الذي تزعم أنّك نبي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قولھا للرسول 
 علّمني رسول هللا ألف باب كل باب یفتح ألف«: (علیھ السالم)* قول اإلمام علي 
 )٤٨٥) (٤٨٢ش (ھوام…  »باب  
 )٤٨٥ـ  ٤٨١(ھوامش …  قضى وھو على صدرھا النبي عائشة أن * األخبارالمعارضة لدعوى 



 ٤٨٧…  ) ٧٧المراجعة ( 

l .البحث عن السبب في تقدیم حدیث اُّم سلمة عند التعارض 

 

 ٤٨٧…  ) ٧٨المراجعة ( 

l .األسباب المرّجحة لحدیث اُّم سلمة مضافاً الى ما تقّدم 

 )٤٨٧(ھوامش …  ؤمر بالتوبة* عائشة ت 

 )٤٨٨(ھوامش …  * تظاھر عائشة على النبي وعلي 

 )٤٨٩(ھوامش …  في عائشة وحفصة )تبتغي مرضاة أزواجك(* نزول آیة:  

 ھناالفتنة حیث یطلع قرن ھـا«مشیـراً الـى مسكـن عائشـة:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قـول الرسـول 
 )٤٨٩(ھوامش …  »الشیطان  

 )٤٨٩(ھوامش …  وھو یصلي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)عائشة تضع رجلھا أمام النبي * 

 )٤٩٠… ( * فتوى عائشة في عثمان 

 )٤٩١… ( * اسم جمل عائشة عسكر 

 )٤٩١(ھوامش …  یحذر عائشة من أن تنبحھا كالب الحوأب (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* النبي 

 )٤٩٣(ھوامش …  حدیبیة* مشورة اُّم سلمة على النبي یوم ال 

 ٤٩٤…  ) ٧٩المراجعة ( 

l .االجماع یثبت خالفة الصّدیق 

 ٤٩٤…  ) ٨٠المراجعة ( 

l .ال اجماع 

 )٤٩٤(ھوامش …  * ال اجماع على بیعة أبي بكر 

 )٤٩٧ـ  ٤٩٥(ھوامش …  * بیعة أبي بكر فلتة 

 )٤٩٨(ھوامش …  * تخلّف علي عن بیعة أبي بكر 

 )٤٩٨(ھوامش …  بي بكر* المتخلفون عن بیعة أ 

…  حتى ماتت (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)ھجرت أبا بكر فلم تكلّمھ بعد الرسول (علیھا السالم)* فاطمة 
 )٤٩٩(ھوامش 

 )٥٠١(ھوامش …  * احتجاج العباس على أبي بكر في أمر الخالفة 

 

 

 ٥٠٢…  ) ٨١المراجعة ( 

l .انعقاد االجماع بعد تالشي النزاع 

 ٥٠٢…  ) ٨٢المراجعة ( 



l .لم ینعقد اجماع ولم یتالش نزاع 

 )٥٠٥ـ  ٥٠٣(ھوامش …  * أحادیث تأمر بطاعة االُمراء 

 )٥٠٦(ھوامش …  (علیھ السالم)* عبدهللا بن عمر والبیعة لإلمام علي 

 )٥٠٦(ھوامش …  * ابن عمر یبایع لیزید 

 )٥٠٧(ھوامش …  * وقعة الحّرة وابن عمر 

 )٥٠٨ـ  ٥٠٧(ھوامش …  (علیھ السالم)رجعون الى رأي علي* أبو بكر وعمر وعثمان ی 

 )٥٠٩(ھوامش …  * مطالبة اإلمام أمیر المؤمنین بحقّھ 

 )٥١٠(ھوامش …  * تخلّف سعد بن عبادة عن بیعة أبي بكر 

 )٥١٠(ھوامش …  * موقف حباب بن المنذر من البیعة 

 )٥١١(ھوامش …  * استعمال القوة في بیعة أبي بكر 

 )٥١١(ھوامش …  عمر علیّاً وفاطمة باالحراق * تھدید 

 )٥١٢(ھوامش …  * تأسف أبي بكر على التعرض لبیت فاطمة 

 ٥١٣…  ) ٨٣المراجعة ( 

l .ھل یمكن الجمع بین ثبوت النّص وحمل الصحابة على الّصحة 

 ٥١٣…  ) ٨٤المراجعة ( 

l .الجمع بین ثبوت النّص وحملھم على الّصحة 

l ام عن حقّھ.الوجھ في قعود اإلم 

 )٥٧٩) (٥١٦(ھوامش …  * محاورة بین ابن عباس وعمر في أمر الخالفة 

 )٥١٧(ھوامش …  * اخراج اإلمام علي بن أبي طالب كرھاً ألجل البیعة 

 

 ٥١٩…  ) ٨٥المراجعة ( 

l .التماس الموارد التي لم یتعبّدوا فیھا بالنّص 

 ٥١٩…  ) ٨٦المراجعة ( 

l .رزیّة یوم الخمیس 

l عّما أمرھم بھ یومئذ. (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)بب في عدول النبيالس 

 )٤٧٣) (٥٢٠(ھوامش …  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* رزیّة یوم الخمیس وأذیة الرسول 

 )٥٢٣(ھوامش …  * رزیّة یوم الخمیس بلفظ ثالث للبخاري 

 )٥٢٣(ھوامش …  * رزیّة یوم الخمیس بلفظ رابع للبخاري 

 )٥٢٤(ھوامش …  م الخمیس بلفظ خامس للبخاري* رزیّة یو 

 )٥٢٤(ھوامش …  * رزیّة یوم الخمیس بلفظ سادس للبخاري 

 )٥٢٥(ھوامش …  * رزیّة یوم الخمیس في مصادر اُخرى 

 )٥٢٥(ھوامش …  * قول عمر بن الخطاب ان النبي لیھجر 



 بةالكتابحت الیجعالألمرعنكتا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* اعتراف عمر بإنّھ إنّما صد النبي 
 )٥٢٦(ھوامش …  لعلي  

 ٥٢٨…  ) ٨٧المراجعة ( 

l .العذر في تلك الرزیّة مع المناقشة فیھ 

 ٥٣٠…  ) ٨٨المراجعة ( 

l .تزییف تلك األعذار 

 ٥٣٦…  ) ٨٩المراجعة ( 

l .اإلذعان بتزییف تلك األعذار 

l .التماسھ بقیة الموارد 

 

 

 ٥٣٦…  ) ٩٠المراجعة ( 

l  اُسامة.سریة 

 )٥٣٧(ھوامش …  * أبو بكر وعمر في جیش اُسامة 

 )٥٣٨(ھوامش …  * عمر یقول الُسامة: مات رسول هللا وأنت علّي أمیر 

 ٥٤٣…  ) ٩١المراجعة ( 

l .العذر فیما كان منھم في سریة اُسامة 

l .لم یرد حدیث في لعن المتخلّف عن تلك السریة 

 ٥٤٥…  ) ٩٢المراجعة ( 

l افي ما قلناه.عذرھم ال ین 

l .الذي نقلناه عن الشھرستاني جاء في حدیث مسند 

 ٥٤٩…  ) ٩٣المراجعة ( 

l .التماس بقیّة الموارد 

 ٥٤٩…  ) ٩٤المراجعة ( 

l  بقتل المارق. (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)أمره 

 ٥٥٣…  ) ٩٥المراجعة ( 

l .العذر في عدم قتل المارق 

 ٥٥٣…  ) ٩٦المراجعة ( 

l رّد العذر. 



 ٥٥٥…  ) ٩٧المراجعة ( 

l .التماس الموارد كلّھا 

 

 ٥٥٥…  ) ٩٨المراجعة ( 

l .لمعة من الموارد 

l .االشارة الى موارد اُخرى 

 )٥٥٦(ھوامش …  * الموارد التي لم یتعبّد الصحابة فیھا بالنصوص 

 ٥٥٧…  ) ٩٩المراجعة ( 

l .ایثارھم المصلحة في تلك الموارد 

l .التماس ما بقي منھا 

 ٥٥٧…  ) ١٠٠المراجعة ( 

l .خروج المناظر عن محل البحث 

l .اجابتھ الى ملتمسھ 

…  »منافق یبغضك إالّ  یحبّك إالّ مؤمن وال ال«: (علیھ السالم)لعلي(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)الرسول * قول 
 )٥٥٩(ھوامش 

 )٥٦١(ھوامش …  * السنن الواردة في فضل علي وأھل بیتھ 

 ٥٦٣ … ) ١٠١المراجعة ( 

l لَِم لم یحتّج اإلمام یوم السقیفة بنصوص الخالفة والوصایة 

 ٥٦٣…  ) ١٠٢المراجعة ( 

l .موانع اإلمام من االحتجاج یوم السقیفة 

l .اإلشارة الى احتجاجھ واحتجاج موالیھ مع وجود الموانع 

 ٥٦٧…  ) ١٠٣المراجعة ( 

l .البحث عن احتجاجھ واحتجاح موالیھ 

 ٥٦٧ … ) ١٠٤المراجعة ( 

l .ثلّة من موارد احتجاج اإلمام 

l (علیھا السالم)احتجاج الزھراء. 

 )٥٦٨(ھوامش …  * مناشدة أمیر المؤمنین الصحابة بحدیث الغدیر في یوم الرحبة 

 )٥٧٠(ھوامش …  * احتجاج اإلمام أمیر المؤمنین في یوم الشورى 

 )٥٧٠ھوامش … ( (علیھ السالم)* الخطبة الشقشقیة لإلمام أمیر المؤمنین 

 )٥٧٥(ھوامش …  »ألسلّمن ما سلمت اُمور المسلمین«: (علیھ السالم)* قولھ 



 )٥٧٥ـ  ٥٧١(ھوامش …  * سائر اعتراضات أمیر المؤمنین ونفثاتھ 

 )٥٧٧(ھوامش …  في المسجد(علیھا السالم)* خطبة فاطمة الزھراء 

 ٥٧٨…  ) ١٠٥المراجعة ( 

l واتباعھم. م السالم)(علیھطلب نقل احتجاجات سائر األئمة 

 ٥٧٨…  ) ١٠٦المراجعة ( 

l .احتجاج ابن عباس 

l .اجتجاج الحسن والحسین 

l .احتجاج أبطال الشیعة من الصحابة 

l .االشارة الى احتجاجھم بالوصیة 

 )٥٧٩(ھوامش …  * محاورة ابن عباس وعمر 

 * قول عمر البن عباس: لقد كان علّي فیكم أولى بھذا األمر مني ومن 
 )٥٨١(ھوامش …  أبي بكر  

 )٥٨٢(ھوامش …  »انزل عن مجلس أبي«* قول اإلمام الحسن ألبي بكر:  

 )٥٨٢(ھوامش …  »انزل عن مجلس أبي«* قول اإلمام الحسین لعمر:  

 )٥٨٣(ھوامش …  * احتجاجات لبني ھاشم وجماعة من الصحابة 

 ٥٨٤…  ) ١٠٧المراجعة ( 

l .متى ذكروا الوصیة 

 

 

 ٥٨٤…  ) ١٠٨المراجعة ( 

l االحتجاج بالوصیّة 

 )٥٨٤(ھوامش …  * االحتجاج بالوصیة 

 )٥٩٧ـ  ٥٨٦(ھوامش …  * الوصیة في الشعر العربي 

 ٥٩٨…  ) ١٠٩المراجعة ( 

l (علیھم السالم)المطالبة باسناد مذھب اإلمامیة في الفروع واالُصول الى األئمة. 

 ٥٩٨…  ) ١١٠المراجعة ( 

l (علیھم السالم)أئمة أھل البیت تواتر مذھب الشیعة عن . 

l .تقدم الشیعة في تدوین العلم زمن الصحابة 

l .المؤلفون من سلفھم زمن التابعین وتابعیھم 

 )٦٠٠(ھوامش …  * االُصول األربعمائة وقد جمعت في الكتب األربعة 

 )٦٠٢(ھوامش …  * تقدم الشیعة في تدوین العلوم 



 )٦٠٢وامش (ھ…  * كراھیة عمر لتدوین الحدیث 

 )٦٠٤(ھوامش …  (علیھ السالم)* كتاب الصحیفة لإلمام علي 

 )٦٠٥(ھوامش …  * مؤلفوا الشیعة في صدر اإلسالم 

 )٦١٩(ھوامش …  * أحادیث في الشیعة 

 )٦٢٠(ھوامش …  »إّن ھذا وشیعتھ لھم الفائزون«في علي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 

…  »تأتي یوم القیامة أنت وشیعتك راضین مرضیّین« لعلي:  علیھ وآلھ وسلم)(صلى هللا* قول الرسول 
 )٦٢٠(ھوامش 

 الجنّة والحسن والحسین... وشیعتنا عن إنّك في«لعلي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
 )٦٢٠(ھوامش …  »أیماننا...الخ  

 )٦٢٠(ھوامش …  »لى هللا أنت وشیعتك مرضیّینستقدم ع«لعلي:  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 

 إّن هللا قد غفر لك ولذریّتك وولدك ولشیعتك ولمحبّي«: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)* قول الرسول 
 )٦٢١(ھوامش  …  »شیعتك  

 

 ٦٢٢…  ) ١١١المراجعة ( 

l ومذھب اإلمامیة في االُصول والفروع. (علیھم السالم)التسلیم بحقّانیة األئمة 

 ٦٢٢…  ) ١١٢المراجعة ( 

l .الثناء على المناظر بما ھو أھلھ 

 o نص فتوى شیخ الجامع األزھر صاحب الفضیلة محمد شلتوت بجواز التعبّد بمذھب 

 ٦٢٥…  أھل البیت

 

 والحمد   رّب العالمین

 


